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V A B I L O 
 

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija vas vabi na brezplačno delavnico 

 

UVEDBA ELEKTRONSKEGA POTRDILA O UPRAVIČENI 
ZADRŽANOSTI OD DELA (eBOL) in NADGRADNJA 

eZAHTEVKA ZA REFUNDACIJE  
 

v  sredo, 22. januarja 2020, s pričetkom ob 14.00 uri, 
v predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto (Foersterjeva 10, NM). 

 

Izobraževanje je namenjeno: delodajalcem – obrtnikom in podjetnikom ter MSP iz  JV Slovenije 
 

Vsebina: 
Ker je bil s 1.1.2020 v celotni Sloveniji uveden elektronski bolniški list (eBOL) in ker po koncu prehodnega 
obdobja (po 31.1.2020) splošni zdravniki in pediatri ne bodo več izpisovali papirnega Potrdila o upravičeni 
zadržanosti od dela, ampak ga boste morali že za mesec februar 2020 delodajalci obvezno prevzeti v 
elektronski obliki preko portala SPOT (eVEM), smo  v sodelovanju z ZZZS pripravili delavnico, na kateri vam 
bodo predstavili vsebinske spremembe vezane na uvedbo eBOL: 
 

• Posebnosti eBOL in dostop do eBOL za zavarovane osebe preko spletnega portala ZZZS, 

• Obvezno prevzemanje eBOL preko sistema SPOT (eVEM) za mesec februar 2020, 

• Uporaba eBOL pri pripravi papirnih zahtevkov za refundacijo nadomestil plač, 

• Nadgradnja obračuna in priprave zahtevkov za refundacijo nadomestil plač na portalu SPOT (eVEM), 

• Vmestnik eBOL in eNDM, 

• Novosti na področju vlaganja zahtevkov za direktno izplačilo nadomestila za samostojne zavezance in 

pridobivanje podatkov od FURS, 

• Vprašanja udeležencev in diskusija. 

Predstavitev ne bo zajemala predstavitve tehničnih pogojev in tehnično uporabo portala SPOT. 
 
Predavatelji z Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Območne enote Novo mesto:  
Jerneja Župan, vodja oddelka za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja 
Ermin Taraniš, vodja prijavno-odjavne službe 

Nina Abram, strokovna sodelavka na področju nadomestil 
 

Prijave: 
Prijave do ponedeljka, 20.1.2020, na mail:  breda.koncilja@ozs.si oziroma na GSM:  051 422 580. Zaradi 
omejenega števila mest je prijava na delavnico obvezna.  
 
Delavnica v trajanju 2 šolski uri je za udeležence brezplačna.  
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