
 

 

  

Uvedba elektronskega bolniškega lista - uvedba eBOL  

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je uvedel elektronski bolniški list (eBOL), ki bo 
postopoma nadomestil papirnato listino, t.i. »zeleni« bolniški list.  

 

PREDNOSTI ZA ZAVAROVANCE: 

 pridobitev eBOL brez obiska v ambulanti, če zdravnik oceni, da ni potreben osebni pregled zavarovanca; 

 eBOL ni potrebno dostaviti delodajalcu; 

 eBOL se lahko izda za začasno zadržanost od dela do 5 koledarskih dni vnaprej. 

POMEMBNEJŠI DATUMI: 

 03.09.2019 - v okviru pilotnega projekta so nekateri zdravniki že pričeli z zapisom eBOL v informacijski 
sistem pri zdravniku (na listini ni več lastnoročnega podpisa zdravnika, temveč podatki o digitalnem 
podpisu), 

 od 01.11.2019 do 31.12.2019 bodo pričeli eBOL-e postopoma izdajati tudi drugi osebni zdravniki (splošni in 
pediatri), 

 delodajalci bodo morali prek portala SPOT obvezno prevzemati eBOL-e za svoje zaposlene, za začasno 
zadržanost od dela od 1. 2 2020 dalje, do takrat se še izdajajo papirnate listine, 

 od 1. 2. 2020 osebni zdravniki ne bodo več tiskali bolniških listov, saj zavarovancem ne bo več potrebno 
eBOL-e dostaviti svojemu delodajalcu, razen nekaterih redkih izjem, 

 če je po 1. 2. 2020 potreben izpis eBOL, se ta natisne na bel papir velikosti A4 formata in ne več na 
prednatisnjeno listino. 

Dodatne informacije: 

• pooblaščene uradne osebe na izpostavah, območnih enotah in Direkciji ZZZS, 
• avtomatski telefonski odzivnik ZZZS na tel. št. 01/30 77 300, 
• spletna stran http://www.zzzs.si, 

• ZZZS območna enota Celje, tel. št. 03/42 02 000, 
• ZZZS območna enota Koper, tel. št. 05/66 87 200, 
• ZZZS območna enota Krško, tel. št. 07/49 02 490, 
• ZZZS območna enota Kranj, tel. št. 04/23 70 100, 
• ZZZS območna enota Ljubljana, tel. št. 01/30 77 200, 
• ZZZS območna enota Maribor, tel. št. 02/29 09 300, 
• ZZZS območna enota Murska Sobota, tel. št. 02/53 61 550, 
• ZZZS območna enota Nova Gorica, tel. št. 05/33 81 000, 
• ZZZS območna enota Novo mesto, tel. št. 07/39 33 500, 
• ZZZS območna enota Ravne na Koroškem, tel. št. 02/82 10 100. 

NOVICE  

  

http://www.zzzs.si/


 

Nagradni natečaj za video/animacijo SKEI Mladi  

18.09.2019 - Imaš idejo?  

 

Namenite del dohodnine naši organizaciji SKEI Slovenije  

10.12.2018 - Nič vas ne stane, da ste dobrodelni.  

DELAVSKA ENOTNOST  

 

Delavska enotnost št. 16, 19.9.2019  

27.09.2019 - Nove vsebine.  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Delovni čas; predavateljica Mateja Gerečnik  

12.12.2018 - Kdaj moramo biti zaposleni na razpolago delodajalcu in kdaj ne.  

 

Prepoznavanje in reševanje konfliktov; predavateljica Mateja Gerečnik  

12.12.2018 - Naučimo se reševati in obvladovati konflikte.  

 

  

   

 

http://skei.si/nLog/newsletter-963/user-0/url-5989/
http://skei.si/nLog/newsletter-963/user-0/url-5991/
http://skei.si/nLog/newsletter-963/user-0/url-5994/
http://skei.si/nLog/newsletter-963/user-0/url-5992/
http://skei.si/nLog/newsletter-963/user-0/url-5993/
http://skei.si/nLog/newsletter-963/user-0/url-5989/
http://skei.si/nLog/newsletter-963/user-0/url-5991/
http://skei.si/nLog/newsletter-963/user-0/url-5994/
http://skei.si/nLog/newsletter-963/user-0/url-5992/
http://skei.si/nLog/newsletter-963/user-0/url-5993/

