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Murska Sobota, 6.1.2020 
 

Pomurska gospodarska zbornica kot SPOT SVETOVANJE POMURJE organizira BREZPLAČNO 
STROKOVNO DELAVNICO 
 
 

ELEKTRONSKI BOLNIŠKI LIST (eBOL)  in  
NADGRADNJA PORTALA SPOT (eVEM)  

ki bo 
 

14. januarja 2020, med 12.00 in 14.15 uro 
Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, Murska Sobota  

(dvorana IV. nadstropje) 
 

Namen delavnice 
S 1.1.2020 je v celotni Sloveniji uveden elektronski bolniški list (eBOL). 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 bodo morali že za mesec februar 2020 delodajalci 
obvezno prevzeti v elektronski obliki preko portala SPOT (eVEM). 
 

Delodajalci boste morali za svoje zaposlene, za začasne zadržanosti od dela  
od 1. 2. 2020 dalje, obvezno dostopati do bolniškega lista 

 preko portala SPOT (eVEM). 
 

Vsebina/program 
ZZZS je v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo za delodajalce pripravilo rešitev, s katero 
bodo na spletnem portalu SPOT (eVEM) za podporo delodajalcem, na voljo bolniški listi (eBOL) 
njihovih zaposlenih.  
 
Delodajalci in zavarovanci, ki so sami zavezanci za plačilo prispevka in so vpisani v Poslovni 
register Slovenije, bodo obvezno, od 1. 2. 2020 dalje, prevzeli eBOL liste za svoje zaposlene 
prek portala SPOT (eVEM). 
 

Na delavnici bodo predstavljene: 
• posebnosti eBOL in dostop do eBOL za zavarovane osbe 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),  
• vmesnik eBOL in eNDM,  
• novosti na področju vlaganja zahtevkov za direktno izplačilo nadomestila za 

samostojne zavezance in pridobivanje podatkov od FURS. 
 
Na delavnici bomo skušali odgovoriti na dodatna vprašanja udeležencev, konkretni primeri 
bodo lahko obravnavani tudi individualno po dogodku.   
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Strokovna izvajalka 
 

- Predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje, OE Murska Sobota 

 

Trajanje delavnice 

- skupaj 3 šolske ure 

Prijave  
 
Prijave sprejemamo do 13.1.2020 oz. do zapolnitve mest na mail roman.wolf@gzs.si   
Pohitite s prijavo, število mest je omejeno na 40 udeležencev! 
 
Na delavnico ste vabljeni vsi tisti, ki se že niste oz. se ne boste udeležili predstavitev, ki jih je 
organiziral ZZZS OE Murska Sobota v svojih prostorih. Delavnica je organizirana v sodelovanju 
z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
 
Na delavnici bo predstavljeno tudi gradivo na področju duševnega zdravja na delovnem mestu 
(projekt Naprej) ter predstavljene možnosti, ki jih imajo podjetja pri reševanju izzivov na 
področju skrbi za aktivno in zdravo staranje (projekt Polet). 
 

PRIVOLITEV 
 
Z izpolnjeno prijavnico in poslano prijavo dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo 
za namene vabljenja za delavnico dne 14.1.2020. Z evidentiranjem na prezenčno listo 
udeleženih na delavnici pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in 
spremljanja evropskega projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se izvaja v času od 
1.1.2018 do 31.12.2022. Za izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Pomurje bo 
izvedba delavnice fotografirana. 
 
V kolikor želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da 
predlagate anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države.  
Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, 9000 
Murska Sobota. 

PRIJAVNICA  
Ime in priimek: 
 

 
 

Podjetje/institucija:  

 
Naslov:  

 
Starost podjetja (nad ali 
pod 5 let): 

 
 

Kontakt, e-pošta:  
 

 


