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S 1. januarjem 2023 bo vlaganje zahtevkov za 

refundacije samo še elektronsko 

                                                                                                                                                 
Tolmin, 22. 12. 2022 

Delodajalce, ki zahtevkov za refundacijo nadomestila plače do sedaj še niso urejali 
elektronsko prek sistema SPOT (Slovenska poslovna točka) obveščamo, da se s 1. 
januarjem 2023 papirno vlaganje zahtevkov ukinja. Zahtevke za refundacijo 
nadomestila plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo 
mogoče urejati le še elektronsko prek sistema SPOT, zato predlagamo, da pravočasno 
uredite dostope in pooblastila. 

Elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacije prinaša mnoge prednosti za 
delodajalce in računovodske servise. Zmanjšajo se stroški za tiskanje in pošiljanje 
zahtevkov za refundacije po pošti, nadomestila je možno že pred pripravo plačilnih list 
obračunati po enakih pravilih kot jih uporablja ZZZS, možen je vpogled v evidenco 
zahtevkov in obračunov na ZZZS. 

Urejanje zahtevkov za refundacij nadomestila plače v breme ZZZS lahko urejate na 
dva načina: 

• prek portala SPOT ali 
• prek programa za plače z implementiranim dostopom do Vmesnika eBOL 

in eNDM (Vmesnik za prenos e-bolniških listov in oddaja zahtevkov za 
refundacijo nadomestila plače). 

Kateri način boste izbrali za urejanje zahtevkov za refundacijo, je odvisno od procesa 
in organizacije dela v vašem podjetju/poslovnem subjektu. 

Če imate manjše število zahtevkov in jih urejate le občasno, vam priporočamo, da te 
urejate prek portala SPOT. Po prijavi v portal spot.gov.si na namizju izberete 
postopek Nadomestilo plače – refundacija. Pri tem potrebujete kvalificirano digitalno 
potrdilo (certifikat) in pooblastilo za dostop na portalu SPOT za podjetje, v imenu 
katerega urejate zahtevke za refundacije, (v primeru, če zahtevkov ne ureja zakoniti 
zastopnik). Zakoniti zastopnik podjetja lahko pooblastilo uredi in podeli elektronsko na 
portalu SPOT ali prek pisnega obrazca za podelitev pooblastila. Pisni obrazec 
pooblastila posredujte po e-pošti na katero koli točko SPOT (Ajpes, Upravne enote, 
GZS, OZS, druge fizične točke SPOT). 

(Več informaciji o pooblaščanju za delo na portalu SPOT: Pooblastilo za delo prek 
portala SPOT). 

 

https://spot.gov.si/
https://spot.gov.si/sl/e-postopki-in-storitve/tiskani-obrazci/
https://spot.gov.si/sl/teme/pooblastilo-za-delo-prek-portala-spot-spot-gov-si/
https://spot.gov.si/sl/teme/pooblastilo-za-delo-prek-portala-spot-spot-gov-si/
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Uporaba in urejanje zahtevkov prek Vmesnika za prenos e-bolniških listov in oddajo 
zahtevkov za refundacijo nadomestila plače – Vmesnik eBOL in eNDM, je 
priporočljiva za večje poslovne subjekte, računovodske servise, večje 
kadrovske/finančne službe oz. oddelke za obračun plač. Za urejanje zahtevkov prek 
vmesnika mora program, ki ga uporabljate za obračun plač imeti implementirano 
povezavo do vmesnika SPOT – vmesnik eBOL in eNDM. 

Vse informacije v zvezi s pogoji za uporabo vmesnika za nadomestila -eNDM so na 
portalu SPOT. 

 

Dodatne informacije o tem, kje in kako si lahko uredite dostope in začnete elektronsko 
oddajo zahtevkov za refundacijo so dostopne na portalu SPOT. 

 

Kaj je refundacija nadomestila plače? 

Zavarovane osebe, ki so v delovnem razmerju imajo pravico do nadomestila plače za 
čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe, nege družinskega člana, 
prostovoljnega darovanja krvi in drugih razlogov, ki jih določa zakon. Nadomestilo 
plače osebi izplača delodajalec. ZZZS delodajalcem povrne izplačana nadomestila po 
predložitvi refundacijskega zahtevka. 

 
 
Pripravila: Polona Cimprič, Posoški razvojni center 
SPOT svetovanje Goriška 

https://spot.gov.si/sl/teme/ebol-in-endm/
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/novice/2022-11-28-vlaganje-zahtevkov-za-refundacije-od-1-1-2023-samo-se-elektronsko/

