
ELEKTRONSKI BOLNIŠKI LIST 

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

 

POMEMBNEJŠI DATUMI (ali naslov NOVOSTI) 

 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 

 

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. 

 

POSTOPEK ZAPISA eBOL 

Zapis eBOL izvede pooblaščena oseba pri izvajalcu, to je lahko osebni zdravnik, nadomestni zdravnik, 

medicinska sestra ali druga oseba pri izvajalcu, ki je pristojna za zapis eBOL v sistem on-line. Postopek 

zapisa eBOL poteka tako, da osebni zdravnik najprej ugotovi utemeljenost začasne zadržanosti od dela 

(trajanje, razlog, drugi elementi zadržanosti), pooblaščena oseba izvajalca vnese podatke o utemeljeni 

zadržanosti v informacijski sistem izvajalca, jih zapiše v on-line sistem in izvede kontrolni zapis. Če ni napak, 

sistem dodeli eBOL številko. Nato je potrebno vsak eBOL digitalno podpisati, kar lahko izvede le osebni 

zdravnik, ne pa tudi medicinska sestra ali druga pooblaščena oseba pri izvajalcu. Osebni zdravnik izvede 

digitalni podpis z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila. Tudi preklic oziroma storno eBOL lahko z 

digitalnim potrdilom podpiše le osebni zdravnik. Če je potrebno izdati eBOL v papirnati obliki, se številka 

eBOL prepiše tudi na papirnato listino, prav tako pa se na papirnato listino oziroma izpis prepišejo podatki 



o digitalnem potrdilu osebnega zdravnika. V primeru nedelovanja informacijskega sistema osebni zdravnik 

izda in lastnoročno podpiše papirnati bolniški list, naknadno pa pripravi tudi eBOL. 

Zdravniki bodo pisno listino izdajali samo še za ozko skupino 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 RS ter za osebe, ki so v delovnem razmerju na območju RS pri osebah, ki 

opravljajo poklicno dejavnost kot edini in glavni poklic. 

 

DOSTOP DO IZDANIH eBOL S STRANI ZAVAROVANCEV 

Zavarovanci ter nekateri drugi subjekti (npr. osebe, ki so zaposlene pri fizičnih osebah, ki ne opravljajo 
dejavnosti, družbeniki, kmetje, verski uslužbenci,…) do podatkov o eBOL dostopajo na spletnem portalu 
ZZZS za zavarovane osebe na naslovu https://moj.zzzs.si. Za dostop je potrebno digitalno potrdilo, izdano 
s strani enega od slovenskih izdajateljev digitalnih potrdil. Storitev pridobitve digitalnega potrdila je 
brezplačna. Tudi dostop do portala je brezplačen. Na navedenem spletnem portalu so vam na voljo tudi 
drugi podatki, ki jih ZZZS o vas vodi v svojih evidencah (npr. o izdanih receptih, kdo so vaši osebni zdravniki, 
katere zdravstvene storitve so vam bile opravljene, ali vam je bil izdan medicinski pripomoček, ipd.).  
  
Zavarovanec lahko preko spletnega portala med drugim preveri, ali mu je zdravnik že izdal eBOL, ali je na 

eBOL navedeno pravilno obdobje začasne zadržanosti od dela, pravilen razlog zadržanosti, ipd.. 

Zavarovanec lahko prenese eBOL na svoj računalnik ali mobilni telefon s storitvijo sms PASS (npr. za 

potrebe uveljavljanja pravic na drugih področjih - nadomestila pri nezgodnem zavarovanju, v inšpekcijskih 

postopkih, ipd.). 

Zavarovanci lahko eBOL prejmejo tudi na ZZZS, na vpogled ali izpis pri delodajalcu ali osebnemu zdravniku, 
če ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo in digitalnim potrdilom. 
 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
 
ZZZS pri načrtovanju in razvoju rešitev posveča veliko pozornost varnosti osebnih podatkov, saj podatki o 
upravičeni zadržanosti od dela spadajo med občutljive osebne podatke, zato bodo dostopni le 
pooblaščenim osebam. Zagotovljene bodo celovite sledi pošiljanja in dostopov do podatkov. Z digitalnimi 
podpisi osebnih zdravnikov pa bodo zagotovljena kakovostna dokazila o avtorstvu in celovitosti eBOL. Prav 
tako je varstvo osebnih podatkov zagotovljeno na način, da je za dostop do podatkov na spletnem portalu 
ZZZS potrebno digitalno potrdilo. 
 
Novost bo prinesla poenostavitve postopkov in prihranke pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, osebnih 
zdravnikih, zavarovancih, delodajalcih, samostojnih zavezancih, Finančni upravi RS (FURS), Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in ZZZS, saj trenutna izdaja bolniškega lista v papirni obliki predstavlja 
administrativno oviro za vse naštete subjekte.  
 

Dodatne informacije: 
• pooblaščene uradne osebe na izpostavah, območnih enotah 
in Direkciji ZZZS, 
• avtomatski telefonski odzivnik ZZZS na tel. št. 01/30 77 300, 

https://moj.zzzs.si/


• 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. 
 

 ___________________________ 

 

http://www.zzzs.si/

