Dodatne informacije

Dostop delodajalcev do izdanih
elektronskih bolniških listov
Delodajalci in zavarovanci, ki so sami zavezanci za plačilo
prispevka in so vpisani v Poslovni register Slovenije,
obvezno prevzemajo elektronske bolniške liste za svoje
zaposlene na spletnem portalu SPOT (http://spot.gov.si),
in sicer za začasno zadržanost od dela od 1. 2. 2020 dalje,
zato jih zaposlenim ni več potrebno dostavljati svojemu
delodajalcu. Izjema so tisti zavarovanci, za katere je
določeno, da osebni zdravnik tudi po navedenem datumu
izstavi bolniški list v papirnati obliki. Ti zavarovanci ga lahko
pridobijo na spletnem portalu ZZZS ali na enoti ZZZS.
Samostojnim zavezancem zaradi izplačila nadomestila
na ZZZS ni več potrebno priložiti elektronskega
bolniškega lista, niti podatkov s hrbtne strani, ki jih je na
bolniškem listu izpolnjevala Finančna uprava Republike
Slovenije (FURS). Samostojni zavezanci na ZZZS vložijo le
vlogo za izplačilo nadomestila plače v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja, kjer navedejo obdobje,
za katerega želijo izplačilo in svoj transakcijski račun.
Podatke, ki so osnova za obračun nadomestila pridobi
ZZZS neposredno od FURS.

Varstvo osebnih
podatkov

ZZZS pri načrtovanju in razvoju rešitev posveča veliko pozornost varnosti osebnih podatkov, zato so podatki o elektronskem bolniškem listu dostopni le pooblaščenim osebam.
Zagotovljene so celovite sledi pošiljanja
in dostopanja do podatkov. Z digitalnimi podpisi osebnih zdravnikov
pa so zagotovljena kakovostna
dokazila o avtorstvu in celovitosti
elektronskega bolniškega lista. Za
varstvo osebnih podatkov je poskrbljeno tudi tako, da je za dostop
do podatkov na spletnem portalu ZZZS potrebno kvalificirano
digitalno potrdilo.

Dostop do elektronskega
bolniškega lista le s
kvalificiranim digitalnim
potrdilom

• klicni center ZZZS za elektronski bolniški list
na tel. št. 01 30 77 555
• spletna stran http://www.zzzs.si
in http://spot.gov.si

Brezplačno kvalificirano
digitalno potrdilo
SIGEN-CA za dostop
zavarovanca
do elektronskega
bolniškega lista

ELEKTRONSKI
BOLNIŠKI LIST

obrazec BOL
»Potrdilo o začasni
zadržanosti od dela«

Kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe
SIGEN-CA lahko pridobijo osebe starejše od 15 let,
ki imajo slovensko davčno številko in EMŠO.
Na upravni enoti predložite uradni osebni dokument s
sliko (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje …).
V imenu invalidne osebe lahko zahtevek odda njegov
pooblaščenec z overjenim pooblastilom. Slovenci v tujini
lahko oddajo vlogo tudi na diplomatsko konzularnem
predstavništvu Republike Slovenije.
Digitalno potrdilo je veljavno pet let.
Spletna digitalna potrdila SIGEN-CA, namenjena fizičnim
osebam, so brezplačna. Izdaja jih SI-TRUST, Državni
center za storitve zaupanja, ki deluje v okviru Ministrstva
za javno upravo Republike Slovenije.
Vir in več informacij: https://www.si-trust.gov.si/sl/
digitalna-potrdila/fizicne-osebe/
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Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
www.zzzs.si

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadalj
njem besedilu: ZZZS) je uvedel elektronski bolniški
list, ki bo postopoma nadomestil papirnati obrazec BOL.

Pomembnejši datumi uvedbe

• 3. 9. 2019 – v okviru pilotnega projekta so nekateri
zdravniki pričeli izdajati elektronski bolniški list (na
obrazcu ni več lastnoročnega podpisa zdravnika,
temveč podatki o digitalnem podpisu),
• od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 tudi drugi osebni
zdravniki (družinski, otroški in šolski) pričnejo
postopoma izdajati elektronski bolniški list,
• 1. 2. 2020 – delodajalci s spletnega portala SPOT
(prej e-VEM) obvezno prevzemajo elektronski bolniški
list za svoje zaposlene za začasno zadržanost od dela
od 1. februarja 2020 dalje; do takrat pa se še izdajajo
papirnati obrazci,
• od 1. 2. 2020 osebni zdravniki ne tiskajo več bolniških
listov, saj jih zavarovancem ni več potrebno dostaviti
svojemu delodajalcu, razen nekaterih redkih izjem,
• če je po 1. 2. 2020 potreben izpis elektronskega
bolniškega lista, se ta natisne na papir velikosti A4
formata in ne več na papirnati obrazec.

Kakšne prednosti
prinaša vsem …
Elektronski bolniški list bo poenostavil postopke in
zagotovil prihranke pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti,
osebnih zdravnikih, zavarovancih, delodajalcih, samostojnih
zavezancih, Finančni upravi RS, Nacionalnem inštitutu za
javno zdravje in ZZZS, saj izdaja bolniškega lista v papirni
obliki predstavlja administrativno oviro za vse naštete.

… in zavarovancem ?
• Elektronskega bolniškega lista ni potrebno dostaviti
delodajalcu,
• lahko se ga izda za začasno zadržanost od dela do 5
koledarskih dni vnaprej,
• lahko se ga pridobi brez obiska v ambulanti, če zdravnik
oceni, da ni potreben pregled zavarovanca.

Delodajalci od
1. februarja 2020
dalje prek spleta
prevzemajo
elektronske bolniške
liste za svoje zaposlene

Postopek izdaje
elektronskega bolniškega lista

Dostop zavarovancev do izdanih
elektronskih bolniških listov

Zdravnik opredeli obdobje zadržanosti.
Nato medicinska sestra vnese podatke
v informacijski sistem izvajalca, pri
čemer preveri tudi urejenost obveznega
zdravstvenega zavarovanja za obdobje
zadržanosti. Če je razlog zadržanosti
spremstvo ali usposabljanje za
rehabilitacijo otroka, preveri tudi urejenost
obveznega zavarovanja spremljane osebe
oziroma otroka. Nato zdravnik digitalno
podpiše elektronski bolniški list. Sledi še
zapis elektronskega bolniškega lista v
informacijski sistem ZZZS.
Če informacijski sistem ne deluje, se izpiše
elektronski bolniški list na papirju A4
formata ali na papirnatem obrazcu, ki ga
zdravnik lastnoročno podpiše, naknadno
pa pripravi tudi elektronski bolniški list.
Zdravniki papirnate obrazce izdajajo le
še za redke skupine zavarovanih oseb, in
sicer za:
• osebe, zaposlene pri fizičnih osebah,
• osebe, zaposlene pri tujih in
mednarodnih organizacijah in
ustanovah, tujih konzularnih in
diplomatskih predstavništvih v
Sloveniji,
• nekatere osebe, ki so v delovnem
razmerju na območju Slovenije
pri osebah, ki opravljajo poklicno
dejavnost kot edini in glavni poklic (npr.
zaposlene pri verskem uslužbencu),
• kmete,
• verske uslužbence.

Zavarovanci do podatkov o izdanih elektronskih
bolniških listih dostopajo na spletnem portalu ZZZS
za zavarovane osebe na naslovu https://moj.zzzs.si.
Za dostop je potrebno kvalificirano digitalno potrdilo,
izdano s strani enega od slovenskih izdajateljev
digitalnih potrdil. Pridobitev digitalnega potrdila
SIGEN-CA je brezplačna. Na navedenem spletnem
portalu so vam na voljo tudi drugi podatki, ki jih o vas
vodi ZZZS v svojih evidencah (na primer o urejenosti
zavarovanja, o vaših osebnih zdravnikih, katere
zdravstvene storitve so vam bile opravljene, kateri
medicinski pripomoček ali zdravilo vam je bilo izdano).
Zavarovanec lahko na spletnem portalu med drugim
preveri, ali mu je zdravnik že izdal elektronski bolniški
list, ali je na njem navedeno pravilno obdobje začasne
zadržanosti od dela, pravilen razlog zadržanosti in drugo.
Zavarovanec lahko prenese elektronski bolniški list
na svoj računalnik na primer za potrebe uveljavljanja
pravic na drugih področjih (nezgodno zavarovanje,
inšpekcijski postopki …).
Če zavarovanci nimajo ustrezne računalniške opreme
in digitalnega potrdila, lahko elektronski bolniški list
prejmejo tudi na najbližji enoti ZZZS, vpogled vanj ali
izpis pa lahko dobijo tudi pri svojem delodajalcu ali
osebnemu zdravniku.

https://moj.zzzs.si

