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Bolniški list

Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (bolniški list)

Je listina, s katero oseba, vključena v obvezno zdravstveno zavarovanja uveljavlja
pravico do nadomestila plače v primeru bolezni, poškodbe, nege otroka in v drugih
razlogih, ki jih določa zakon.

Bolniški list izda osebni splošni zdravnik zavarovane osebe. V primerih zadržanosti
od dela zaradi nege, spremstva ali usposabljanja za rehabilitacijo otroka pa lahko tudi
otrokov osebni pediater.

Letno je izdanih preko 1,5 milijona bolniških listov.

Zavarovane osebe jih dostavijo delodajalcem, ki jih potrebujejo za:
- vodenje evidence delovnega časa,
- obračun plač in
- vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestil plač, ko se nadomestilo plače

zagotovi iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Administrativno breme

Bolniški list so morale zavarovane osebe same odnesti delodajalcu.

Delodajalci so podatke iz listin ročno vnašali v svoje informacijske sisteme. Pri
vlaganju zahtevkov za refundacije so morali delodajalci listino priložiti k zahtevku. Če
pa so zahtevek vlagali v elektronski obliki, so jo morali priložiti kot skenirano prilogo.
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Priprava pri izvajalcih zdravstvenih storitev

Prvi korak k uvedbi elektronskega bolniškega lista je bila priprava vsebinskih pravil in informacijskih rešitev za
izdajo elektronskih bolniških listov pri izvajalcih zdravstvenih storitev.

Poslovna pravila in nadgradnja on-line sistema

V letu 2018 je ZZZS pripravil poslovna pravila za izdajo e-bolniških listov.

V začetku leta 2019 je ZZZS v on-line sistemu, ki omogoča neposredno izmenjavo podatkov med informacijskimi
sistemi izvajalcev zdravstvenih storitev in ZZZS, pripravil dve novi funkciji:
- za zapis elektronskega bolniškega lista v informacijski sistem ZZZS in
- za dostop do podatkov o že izdanih bolniških listih zavarovane osebe.

ZZZS je pri pripravi pravil in informacijskih rešitev sodeloval s predstavniki
- Zdravniške zbornice Slovenije,
- Združenja zdravstvenih zavodov in
- Slovenskega zdravniškega društva
ki so podali številne pobude za nadgradnje pravil in prijaznost informacijskih rešitev.

Pri pripravi informacijskih rešitev sta sodelovali podjetji IBM Slovenija in Noema cooperating.

Namenska sredstva

Za nadgradnje informacijskih sistemov pri izvajalcih zdr.storitev je ZZZS po Splošnem dogovoru za leto 2019
izvajalcem zagotovil finančna sredstva v višini 285,57 € na tim.
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Priprava pri izvajalcih zdravstvenih storitev

Bolniški list v obliki XML

Elektronski bolniški list je bil opredeljen kot strukturiran elektronski dokument v obliki XML, ki ga z uporabo
kvalificiranega digitalnega potrdila podpiše zdravnik.

Pripravljena je bila enotna XSLT transformacija za prikaz bolniškega lista v obliki PDF in HTML.

Nadgradnje zdravstvenih aplikacij

Za pripravo elektronskih bolniških listov in zapis le teh v informacijski sistem ZZZS, je bilo nadgrajenih 5
zdravstvenih aplikacij, ki jih zagotavljajo programske hiše: Comtrade, DSvet, List, Nova vizija in SRC Infonet.

Za nadgradnjo zdravstvenih aplikacij je ZZZS pripravil tehnična navodila za uporabo novih funkcij on-line sistema,
programsko knjižnico za digitalno podpisovanje in tehnično podporo razvijalcem teh aplikacij

Pilotna uvedba

V septembru in oktobru 2019 je bila organizirana pilotna uvedba:
 v treh zdravstvenih domovih in
 pri štirih zasebnih izvajalcih zdravstvenih storitev.

V evalvaciji po pilotni uvedbi je bilo ugotovljeno, da so informacijske rešitve ustrezne, zato so se v novembru 2019
začele aktivnosti za postopno vključitev še ostalih 360 izvajalcev, ki izvajajo dejavnost splošne medicine ter
otroških in šolskih dispanzerjev.
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Priprava pri izvajalcih zdravstvenih storitev

Nacionalna uvedba

V začetku januarja 2020 je večina izvajalcev začela z izdajanjem elektronskih bolniških listov.

Za zadržanosti do konca januarja 2020, so izvajalci zdravstvenih storitev zavarovanim osebam vročili še izpis
(papirno kopijo) elektronskega bolniškega lista, da so ga lahko dostavili delodajalcem.

Za zadržanosti od 1. februarja naprej izvajalci zdravstvenih storitev izdajo izpis elektronskega bolniškega lista le še
za zavarovane osebe, ki so zaposlene pri zavezancih, ki nimajo možnosti za elektronski prevzem (kmetje,
zaposleni pri fizičnih osebah, zaposleni pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, …).

Elektronske bolniške liste 
izdaja 1.680 zdravnikov. 

Največ jih je izdanih ob 
prehodu meseca.

Na njihovo število vplivajo 
sezonska obolenja.
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Informiranje in dostop zavarovanih oseb

Za zavarovane osebe je ZZZS pripravil informativno zloženko, v katerih je pojasnil novosti elektronskega
bolniškega lista ter vzpostavil klicni center za zagotavljanje pojasnil zavarovanim osebam.

ZZZS je pripravil tudi nadgradnjo portala za zavarovane osebe tako, da z uporabo digitalnega potrdila posameznik
na spletnem naslovu https://moj.zzzs.si lahko vpogleda v svoje elektronske bolniške liste in tako preveri ali je
zdravnik že izdal elektronski bolniški list in so podatki na njem točni.
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Posredovanje podatkov NIJZ in FURS

Podatki za NIJZ

ZZZS je pripravil informacijsko rešitev za mesečno pripravo podatkov iz elektronskih bolniških listov 
za Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). 

NIJZ podatke uporablja za vodenje Evidence začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, 
poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov ter za pripravo zdravstvenih statistik. 

Pred uvedbo elektronskih bolniških listov je te podatke NIJZ zbiral od izvajalcev zdravstvenih 
storitev. 

Podatki za FURS

ZZZS je pripravil tudi informacijsko rešitev za pripravo podatkov iz elektronskih bolniških listov 
samostojnih podjetnikov, ki jih dvakrat mesečno posreduje Finančni upravi Republike Slovenije 
(FURS). 

FURS podatke uporabi za pripravo predizpolnjenih obračunov prispevkov.



8

Od zdravnika do delodajalca



e-postopki za 
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o pogojih za 
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portal za 
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SI

https://www.youtube.com/watch?v=1eq32ySedoI
https://www.youtube.com/watch?v=1eq32ySedoI
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Pridobitve

Za zavarovane osebe:
 Če zdravnik oceni, da ni potreben pregled zavarovane osebe, se elektronski bolniški list izda v odsotnosti 

zavarovane osebe in ji tako ni potrebno obiskati zdravnika zgolj zaradi pridobitve bolniškega lista.
 Ni potrebno odnesti bolniškega lista delodajalcu.
 Manj osebnih stikov v času epidemije COVID-19.

Za izvajalce zdravstvenih storitev:
 Zmanjšanje števila obiskov v ambulantah. 
 Ni več potrebno nabaviti predtiskanih obrazcev.
 Zmanjšali so se stroški tiskanja.
 Ni več potrebno pošiljati podatkov na NIJZ. 

Za delodajalca:
 Odpravljen ročni vnos podatkov o zadržanosti od dela.
 Poenostavljen postopek vlaganja zahtevkov za refundacije nadomestil plač. 

Za ZZZS: 
 Poenostavljeni postopki obravnave zahtevkov za refundacijo nadomestil plač. 
 Z večanjem deleža zahtevkov za refundacije nadomestil plač v elektronski obliki, se zmanjšuje obseg ročnega 

vnosa podatkov. 

Za NIJZ:
 Kakovostni podatki za vodenje zbirke NJIZ 3 - Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, 

poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov.

Za FURS:
 Kakovostni podatki za pripravo predizpolnjenih obračunov prispevkov za samostojne zavezance in izvajanje 

kontrol obračuna prispevkov teh zavezancev.
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Hvala za pozornost!

Vprašanja?

Pripombe?

Predlogi?


