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Nezgode pri delu morajo delodajalci prijaviti v 
skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, 
poškodbe pri delu pa v skladu s predpisi o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju ter javnem zdravju. Delodajalci, 
poslovni subjekti in podjetniki, vpisani v 
Poslovni register Slovenije, prijavo nezgode in 
poškodbe pri delu od 1. septembra 2022 lahko 
oddajo le še elektronsko (ePrijava NPD) prek 
portala SPOT.

Prednosti in poenostavitve:
  za delodajalca: poenostavitev in razbremenitev 
ter ukinitev dosedanjega papirnega obrazca 
ER-8;

  za zavarovanca: razbremenitev, ker odpravlja 
prenos papirnega obrazca k zdravniku;

  za osebnega zdravnika: pravočasna seznanitev 
s poškodbo pri delu in elektronsko 
izpolnjevanje zdravstvenega dela obrazca, manj 
podatkov;

  za Inšpektorat RS za delo: hitrejši dostop do 
prijav;

  za ZZZS in NIJZ: zagotavljanje ažurnih in 
pravilnih podatkov kot tudi njihovo varno 
izmenjavo.

Nadomestilo plače, ki bremeni obvezno 
zdravstveno zavarovanje, delavcu izplača 
delodajalec. ZZZS delodajalcem povrne 
izplačana nadomestila po predložitvi 
refundacijskega zahtevka. 
Vlaganje elektronskih zahtevkov za refundacijo 
prek sistema SPOT je prostovoljno in 
omogočeno že od leta 2017, s 1. 1. 2023 pa bo 
obvezno za vse delodajalce, ki so vpisani v 
Poslovni register Slovenije.

Prednosti in poenostavitve:
  brez priloženega skeniranega bolniškega lista, 
če zavezanec vloži refundacijski zahtevek na 
podlagi izdanega elektronskega bolniškega 
lista;

  možnost uvoza podatkov za zahtevek in 
obračun iz izvornih računovodskih aplikacij za 
obračun plač in nadomestil (po implementaciji 
vmesnika eNDM);

  preverjanje vnesenih podatkov obračuna še 
pred oddajo zahtevka in informativni izračun 
nadomestila;

  pregledovanje trenutnega statusa zahtevkov 
in obračunov. Poslovni subjekti in njihovi 
računovodski servisi so vabljeni, da se čim prej
vključijo v oddajanje eZahtevkov za refundacije.

Delodajalec, ki je vpisan v Poslovni register 
Slovenije, lahko za prijavo na različne razpise 
preko portala SPOT pridobi elektronsko potrdilo 
o številu zaposlenih. Potrdilo lahko vsebuje tudi 
podatek o številu zaposlenih invalidov, in se 
lahko nanaša na cel poslovni subjekt ali le na 
izbrane poslovne enote subjekta.

Delodajalec odda elektronsko vlogo preko 
portala SPOT in v roku ene ure pridobi potrdilo. 
Priprava potrdil poteka samodejno vsak delovni
dan med 7. in 18. uro.

Delodajalec, ki je vpisan v Poslovni register 
Slovenije, lahko na portalu SPOT na varen način 
pridobi poimenski seznam zaposlenih. Ta 
prikazuje stanje podatkov v zbirki zavarovanih 
oseb, ki jo vodi ZZZS. Seznam zaposlenih je 
delodajalcu v pomoč pri preverjanju, ali je 
ZZZS-ju poslal vse prijave, odjave in 
spremembe v zvezi z obveznim zdravstvenim 
zavarovanjem za svoje delavce, ter mu pomaga 
pri urejanju in usklajevanju kadrovske evidence.

Delodajalec odda elektronsko vlogo preko 
portala SPOT in v roku 1 ure pridobi seznam. 
Priprava seznamov poteka samodejno, ob 
delovnih dneh med 7. in 18. uro.

Pogoji za uporabo e-postopkov na portalu SPOT

·  potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo 
(certifikat), 

·  če e-postopkov ne ureja zakoniti zastopnik 
delodajalca, uredite pooblastilo,

·  več informacij na: spot.gov.si


