Zapisnik - predstavitev eBOL predstavnikom delodajalcev in sindikatov
z dne 05.09.2019
Prisotni:
Združenje delodajalcev Slovenije: Nataša Peterca
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije: Judita Belhar, Bogdan Novak
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ: Nina Ličar
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije: Nina Scortegagna
Trgovinska zbornica Slovenije: Barbara Krivic
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije: Lučka Böhm
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam: Aleksandra Moravčevič
Konfederacija novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost: Sebila Bajrić
Slovenska zveza sindikatov SZS-Alternativa: Bojan Goljevšček
MJU: Ana Oblak, Boris Šaletić
ZZZS: Ana Vodičar, Tomaž Marčun, Radmila Krunič, Maja Polutnik

Vabljeni tudi: Gospodarska zbornica Slovenije (opravičili), Zveza delavskih sindikatov Slovenije –
Solidarnost (opravičili), te Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije.

1. Na sestanku je Tomaž Marčun prisotnim predstavil osnovne značilnosti Potrdila o upravičeni
zadržanosti od dela (BOL), in sicer kaj je BOL, kdo in kdaj ga izda, kdo lahko na podlagi BOL uveljavlja
pravico do nadomestila plače, kdo izplača nadomestilo, načine vlaganja elektronskih zahtevkov za
nadomestila plače, kakšne so ovire obstoječe papirne listine, značilnosti novega elektronskega BOL
(eBOL), pravila izdaje eBOL, kaj je »Modri« eBOL, načine dostopa delodajalcev in zavarovancev do
eBOL, prednosti vlaganja elektronskih zahtevkov za refundacijo nadomestil plač, prednosti izmenjave
podatkov s FURS, izdaja papirnih eBOL v prehodnem obdobju, terminski plan uvedbe eBOL, kaj morajo
storiti delodajalci za prevzem eBOL-ov in kakšne so prednosti za vse vpletene subjekte.
Prezentacija je priloga tega zapisnika.
2. ZZZS prisotne opozori, da bo zaradi uvedbe eBOL ZZZS predlagal spremembo dveh členov Pravil
obveznega zdravstvenega zavarovanja (229. in 230. člen), in sicer sta spremembi sledeči:
- veljavni 229. člen določa, da se nadomestila plač v času začasne zadržanosti od dela izplačujejo brez
posebnih pisnih zahtevkov. Glede na to, da npr. samostojnemu zavezancu za uveljavljanje pravice do
nadomestila ne bo več potrebno priložiti eBOL, prav tako pa bo podatke za obračun nadomestila ZZZS
elektronsko prejel iz Finančne uprave Republike Slovenije, bo odslej moral samostojni zavezanec vložiti
zahtevek za izplačilo nadomestila, v katerem bo navedel vsaj obdobje, za katerega zahteva
nadomestilo ter podatke svojega transakcijskega računa.

- v 230. členu bo ZZZS določil, da morajo delodajalci in zavarovanci, ki so sami zavezanci za plačilo
prispevka in so vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezno prevzemati eBOL-e prek informacijskega
sistema za podporo poslovnim subjektom (sistem SPOT), in sicer tiste, ki so izstavljeni za začasno
zadržanost od dela od 1. februarja 2020 dalje.
Prisotni spremembam niso nasprotovali.
3. Glede na to, da bodo imeli zavarovanci dostop do svojih eBOL-ov na spletnem portalu ZZZS za
zavarovane osebe na naslovu https://moj.zzzs.si (varovani del portala), za dostop do katerega je
potrebno digitalno potrdilo, je bila izpostavljena tudi problematika pridobitve spletnih digitalnih potrdil
in je bil podan predlog, da ZZZS razmisli o drugem načinu vpogleda zavarovanih oseb v svoje eBOL-e,
saj veliko delovno aktivnih zavarovancev nima digitalnih potrdil ali pa sploh ne uporabljajo
računalnikov. ZZZS pojasni, da se zaveda te problematike in je na Ministrstvo za javno upravo tudi že
naslovil dopis, v katerem ugotavlja, da je postopek za pridobitev digitalnega potrdila za fizične osebe
zapleten, saj se mora bodoči imetnik osebno zglasiti na upravni enoti, kjer poda svoj zahtevek,
pooblaščena oseba na prijavni službi pa preveri istovetnost bodočega imetnika z veljavnim osebnim
dokumentom. Ker je cilj povečati učinkovitost spletnih storitev ter elektronskega poslovanja, je ZZZS
zaprosil MJU za mnenje, ali obstaja možnost, da za pridobitev digitalnega potrdila ne bi bil obvezen
osebni obisk upravne enote (npr. zavarovanec preko spleta poda predlog za dodelitev digitalnega
potrdila, dostop in geslo se mu nato pošljejo na stalni naslov), oziroma MJU zaprosil za predloge, na
kakšen način bi lahko najlažje zagotovili dostop do digitalnih potrdil tako velikemu številu
zavarovancem, oziroma ali obstaja še kakšen drug varen dostop do osebnih podatkov (npr. generator
enkratnih gesel). ZZZS še ugotavlja, da je tudi za uporabo storitve SI-PASS, ki omogoča avtentikacijo
uporabnika ob njegovi prijavi v spletno aplikacijo, potrebno imeti eno izmed sredstev e-identifikacije,
torej kvalificirano potrdilo ali smsPASS. Pri slednjem pa je prav tako potreben obisk upravne enote, saj
se mora uporabnik, enako kot pri digitalnem potrdilu, osebno identificirati.
ZZZS se zaveže, da bo proučil, ali obstaja še kakšen drug način vpogleda v izdane eBOL-e s strani
zavarovanih oseb.
Podana je bila tudi pobuda, da MJU na svoji spletni strani za državljane pripravi informacije, kako se
pridobi digitalno potrdilo in kako se uporablja. ZZZS in MJU se zavežeta, da bosta informirala širšo
javnost o pridobitvi, izdaji in uporabi spletnih digitalnih potrdil.
4. Delodajalci bodo za prevzem eBOL prav tako potrebovali digitalno potrdilo. Delodajalec bo pooblastil
npr. osebo v kadrovski službi, službi za obračun plač ali drugo osebo za prevzem eBOL-ov njihovih
zaposlenih. Ta pooblaščena oseba mora za prijavo v sistem SPOT in prevzem eBOL-ov prav tako imeti
digitalno potrdilo. ZZZS predlaga, da si te osebe digitalno potrdilo pridobijo pred 1. 1. 2020. Pooblastilo
pa bo možno pridobiti na točkah eVEM šele, ko bo rešitev (prevzem eBOL-ov) že v produkciji na eVEM.
ZZZS pojasni, da imajo zaradi obveznega vlaganja obrazcev za prijavo, odjavo in spremembo v obvezno
zdravstveno zavarovanje vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije že digitalna
potrdila.
5. Informiranje:
ZZZS bo v zvezi z uvedbo eBOL pripravil tri kratke novice in sicer:
- splošno o eBOL in novostih;
- pojasnila za delodajalce (npr. obvezni prevzem eBOL, elektronski zahtevki za refundacijo nadomestila
plače, kje uredi pooblastilo za eVEM, ipd.);

- pojasnila za zavarovance (npr. da ni več potrebno dostaviti eBOL delodajalcu, kje lahko vidi podatke
o izdanih eBOL, kako pridobi digitalno potrdilo, ipd.).
Prisotni predstavniki so pojasnili, da imajo svoja glasila, internetne strani in druge vire informiranja in
bodo novice, ki jih bodo prejeli od ZZZS, posredovali dalje svojim članom.
6. Podan je bil tudi predlog, da ZZZS določi, v katerem roku mora izbrani osebni zdravnik izdati eBOL,
npr. v kolikem času od zaključka zadržanosti od dela oziroma v kolikem času, če izdaja eBOL ob koncu
meseca.
ZZZS se zaveže, da bo predlog proučil.

Zapisala: Maja Polutnik

