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eBOL v programu iCenter 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo z novim letom omogočil prevzem elektronskih bolniških 

listov (eBOL) preko portala SPOT (eVEM). Bolniške liste boste lahko s portala prenašali ročno, ker pa je to 

zamudno in pogosto prihaja do napak, smo za direkten prenos v iCenter pripravili rešitev, ki preko plačljive 

aktivacijske kode omogoča: 

• Obveščanje o prispelih bolniških listih ob vstopu v iCenter, zaradi česar vam ni treba preverjati  

na portalu ali vas tam čakajo novi bolniški listi.  

• Samodejno shranjevanje bolniških listov v personalno mapo zaposlenega brez skeniranja in 

ročnega uvoza. Če pa v vaši organizaciji že uporabljate rešitev Saop mojINFO lahko zaposlenim 

dodelite dostop do bolniških listov. 

• Uvoz odsotnosti je mogoče izvesti v rešitvah Saop Registracija prisotnosti, Ročna evidenca 

prisotnosti ali Posredni vnos obračuna plač. Ni vam treba ročno računati števila dni odsotnosti, 

pač pa rešitev poskrbi za avtomatski izračun v breme delodajalca ali ZZZS. 

• Kontrola med izvajanjem obračuna plač. iCenter vas pri obračunu plač opozori na morebitne 

stornacije bolniških listov, kar preprečuje napake in kasnejše popravke.  

• Oddajanje zahtevkov za nadomestilo plače (eNDM) neposredno iz iCentra. Zahtevkov za 

refundacijo vam ne bo treba več tiskati in pošiljati po pošti s kopijami bolniških listov, ampak jih 

boste oddali z nekaj kliki v iCentru. Ker je vzpostavitev rešitve kompleksnejša, jo bomo pri 

uporabnikih vpeljevali postopoma, predvidoma od marca 2020 dalje. 

Kako postopati? 

Za direktno povezavo Saop iCentra s portalom SPOT: 

1. Čim prej izpolnite vlogo Prijava odjemalca in jo pošljite na Ministrstvo za javno upravo. Za 

pomoč in dodatna vprašanja lahko pišete na evem.mju@gov.si. 

2. Z Ministrstva boste prejeli obvestilo s številko enoličnega identifikatorja, ki si ga shranite.  

3. Naročite aktivacijsko kodo iCenter eBOL na info@saop.si, da vam pripravimo ponudbo.  

4. Naši tehniki vas bodo kontaktirali in vzpostavili povezavo. 

 

V februarju boste z naše strani prejeli pisna navodila in spletni seminar s prikazom postopka dela. 

 

http://evem.gov.si/info/data/user_upload/navodila/Jernej/Prijava_odjemalca_eNDM.docx
mailto:evem.mju@gov.si
mailto:info@saop.si?subject=Narocam%20aktivacijsko%20kodo%20iCenter%20eBOL&body=Pozdravljeni%2C%0A%0Anaro%C4%8Damo%20aktivacijsko%20kodo%20iCenter%20eBOL.%0A%0ANAZIV%20ORGANIZACIJE%3A%0ASTEVILO%20ZAPOSPLENIH%3A%0AKONTAKTNA%20OSEBA%3A%0A
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Cena aktivacijske kode 

Nakupa ni. Rešitev zaračunamo ob mesečnem vzdrževanju, cena pa je odvisna od števila zaposlenih v vaši 

organizaciji: 

 

Št. zaposlenih Mesečno 

0 - 50 9 EUR 

51 - 100 15 EUR 

101 - 250 21 EUR 

251 in več 25 EUR 

 

Za naročilo ali več informacij nam pišite na info@saop.si. 

 

O novih elektronskih bolniških listih vas bomo še obveščali, o tem, kakšne spremembe prinaša 

zakonodaja pa si lahko preberete tudi v intervjuju z gospo Martino Copot iz ZZZS. Tematiko eBOL pa 

smo umestili tudi v program januarskega Zakonodajnega posveta. 

 

 

 

 

mailto:info@saop.si?subject=Narocam%20aktivacijsko%20kodo%20iCenter%20eBOL&body=Pozdravljeni%2C%0A%0Anaro%C4%8Damo%20aktivacijsko%20kodo%20iCenter%20eBOL.%0A%0ANAZIV%20ORGANIZACIJE%3A%0ASTEVILO%20ZAPOSPLENIH%3A%0AKONTAKTNA%20OSEBA%3A%0A
http://www.icenter.si/intervju-ebol-najvec-tezav-bo-zaradi-slabe-informiranosti-delavcev-in-delodajalcev
http://www.saop.si/izobrazevanja/seminarji/konference/zakonodajni-posvet-2020/

