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1. UVOD 

Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) intenzivno pripravlja informacijsko rešitev za izdajo 

papirne listine Potrdila o začasni zadržanosti od dela (obrazec BOL) v elektronski obliki (obrazec 

eBOL), ki bo v celoti stopil v veljavo s 1. februarjem 2020.  

Elektronske bolniške liste (obrazec eBOL) bodo zdravniki lahko začeli izdajati že 1. januarja 2020. 

Papirni bolniški listi bodo v veljavi še do 31. januarja 2020, po 1. februarju 2020 pa bodo na voljo le 

še elektronski bolniški listi (obrazec eBOL). 

1.1 Sprememba za zaposlene 

Uvedba obrazca eBOL je za zaposlene prednost. Ne bo jim namreč več treba dostavljati 

bolniškega lista v papirni obliki delodajalcu, saj bo slednjim omogočen dostop do teh podatkov prek 

državnega spletnega portala SPOT. To pomeni, da bo zaposleni po opravljenem zdravljenju 

bolniški stalež lahko zaključil kar po telefonu in ne več z obiskom zdravstvene ustanove, da bi 

dvignil bolniški list. 

1.2 Sprememba za delodajalce 

Podjetja oz. delodajalci bodo dostopali do obrazcev eBOL preko državnega spletnega portala 

SPOT, takoj ko jih bodo zdravniki izdali na istem portalu. Delodajalci bodo nato lahko prenesli te 

podatke v svoje informacijske sisteme za obračun plač in nadomestil ter pripravo zahtevkov za 

refundacijo nadomestila plače pri ZZZS. To pomeni, da teh podatkov ne bo več treba niti ročno 

prepisovati s papirnih bolniških listov niti prilagati fotokopij ali skeniranih bolniških listov k 

zahtevkom za refundacijo nadomestil plač, če nadomestilo plača ZZZS. 

1.3 Sprememba za delodajalce, ki za upravljanje delovnega časa 

uporabljajo informacijski sistem KADRIS 4  

Informacijski sistem KADRIS 4 bo omogočil prenos podatkov s spletnega portala SPOT na dva 

načina: 

1.) z ročnim prepisom podatkov iz obrazca eBOL v informacijski sistem KADRIS 4 – ta način že 

obstaja oz. je v uporabi in ne bo prinesel nobene spremembe; 
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2.) z avtomatskim zajemom obrazca eBOL v informacijski sistem KADRIS 4 – ta način bo možen 

samo v verziji KADRIS 4: 4612.54, saj je za avtomatski prenos potrebno dodatno delo. 

1.4 Pogoji za dostop do SPOT-a in zajema obrazcev eBOL 

1. Dostop do spleta. 

2. Veljavno digitalno potrdilo. Več informacij o pridobitvi digitalnega potrdila je na voljo na naslovu 

http://evem.gov.si/info/zacenjam/digitalna-potrdila/. 

3. Če bo za vaše podjetje oz. poslovni subjekt do e-bolniških listov dostopala s strani zakonitega 

zastopnika pooblaščena oseba, je treba urediti pooblastilo, dostopno na povezavi:  

http://evem.gov.si/info/pomoc-in-podpora/navodila-za-izvedbo-e-postopkov/pooblascanje-oseb-za-

opravljanje-postopkov-prek-portala-e-vem/. 

4. Več informacij o urejanju pooblastil na portalu SPOT (eVEM) je objavljenih na povezavi: 

http://evem.gov.si/evem/cms/news/detailEugo.evem?srcsi_cms_news_id=7302. 

2. NAMEN 

Namen dokumenta je opisati obvladovanje procesa Elektronskega bolniškega lista – obrazca 

eBOL z avtomatskim zajemom obrazca eBOL, povezavo obrazca eBOL z zaposlenim, zapis 

bolniške odsotnosti ter izračun vrst plačil in naknadni izvoz v plačni sistem. 

3. FUNKCIONALNI OPIS 

Funkcionalnost pokriva celoten proces: avtomatski zajem obrazca eBOL, povezavo obrazca eBOL 

z zaposlenim preko številke EMŠO, zapis bolniške odsotnosti s prenesenimi datumi, kot so: »Prvi 

dan zadržanosti«, »Prejšnja zadržanost z dela – recidiv«, zadržanost z dela  »Za polni delovni 

čas« oz. »Za krajši delovni čas«, »Prvi dan zadržanosti za razlog«. Prenesen bo tudi »Razlog 

zadržanosti«. 

Vsi ti podatki omogočajo izračun posameznih vrst plačil glede na »Razlog zadržanja«, trajanje 

bolniške odsotnosti (primer: do 30 dni/nad 30 dni). Izračunane vrste plačil so podlaga za izvoz v 

plačni sistem. 

3.1 Pogoji za uvedbo ročnega prepisa podatkov z obrazca eBOL 

Naročnik potrebuje veljavni certifikat za prijavo na portal SPOT. Ko je sistem/programska rešitev s 

strani ZZZS verificiran in vpisan na produkcijsko okolje, lahko uporabnik začne z uporabo storitve. 

Dodatne informacije o storitvi so objavljene na spletni povezavi: 

http://evem.gov.si/info/zacenjam/digitalna-potrdila/
http://evem.gov.si/info/zacenjam/digitalna-potrdila/
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http://evem.gov.si/evem/cms/news/detailEugo.evem?srcsi_cms_news_id=7322. 

Pogoj za ročni prepis podatkov z obrazca eBOL je uvedena uporaba vnosa bolniških odsotnosti 

preko forme za bolniški list. 

Pri ročnem prepisu podatkov z obrazca eBOL v informacijski sistem KADRIS 4: RIS 

(funkcionalnost Bolniški list) za uporabnike pri vnosu bolniških odsotnosti preko forme Bolniški list 

ne bo sprememb. 

Vsak sistem za pridobitev obrazca eBOL s portala SPOT potrebuje: 

- digitalno potrdilo, 

- matično številko podjetja, 

- obdobje spremembe podatkov.  

Na podlagi teh treh podatkov portal SPOT pripravi ustrezen nabor obrazcev eBOL. 

3.2 Pogoji za uvedbo avtomatskega zajema obrazca eBOL 

Vsak sistem za pridobitve obrazca eBOL s portala SPOT potrebuje: 

- digitalno potrdilo, 

- matično številko podjetja, 

- obdobje spremembe podatkov.  

Na podlagi teh treh podatkov portal SPOT pripravi ustrezen nabor obrazcev eBOL. 

Pogoji/koraki za uvedbo avtomatskega zajema obrazcev eBOL v informacijski sistem KADRIS 4 

so naslednji: 

- nadgradnja obstoječega informacijskega sistema KADRIS 4 na zadnjo verzijo KADRIS 4.7,  

- seznanitev z novostmi nove verzije KADRIS 4.7 in izobraževanje o uporabi informacijskega 

sistema KADRIS 4.7. Izobraževanje je namenjeno zaposlenim, vodjem, urednikom in 

administratorjem, 

- namestitev funkcionalnosti eBOL, 

- izobraževanje/usposabljanje o zajemu obrazca eBOL, namenjeno urednikom in 

administratorjem. 
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Slika 1: Primer ekranske slike poizvedb sprejema obrazca eBOL 

3.2.1 Potrebna programska oprema 

Pogoji programske opreme za avtomatski zajem obrazca eBOL v informacijski sistem KADRIS 4 

so naslednji: 

- zadnja verzija informacijskega sistema KADRIS 4.7, 

- nameščena funkcionalnost eBOL. 
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3.2.2 Zahteve glede postavitve sistema 

 

Slika 2: Trinivojska certifikacijska matrika 

 

Slika 3: Arhitektura z vdelano bazo (embedded) 

 

Slika 4: Arhitektura z nevdelano bazo (non-embedded) 
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3.3 Proces avtomatskega zajema obrazca eBOL  

3.3.1 Uporabniki procesa 

Uporabniki procesa 

Uporabnik Uvoz obrazca 
eBOL 

Vnos Vnos (zase)   Izračun 
vrst plačil 

Urednik NE DA NE/DA DA 

Finančno-
računovodski oddelek 

NE DA (zase/za 
druge) 

DA DA 

Administrator eBOL DA 

(zase/za druge) 

DA (zase/za 
druge) 

DA NE 

Tabela 1: Vloge uporabnikov 

 

Aplikacija bo omogočala dva pogleda, in sicer: 

- pogled administratorja, 

- pogled urednika.  

 

 

Umestitev avtomatskega zajema eBOL 

 

Slika 5: Umestitev zajema eBOL 
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eBOL administrator 

Primer vnosne maske za pogled administratorja 

 

Slika 6: Primer vnosne maske za pogled administratorja 

 

eBOL – urednik  

Primer urejanja sprejetega obrazca eBOL 

 

Slika 7: Primer urejanja sprejetega obrazca eBOL 
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Slika 8: Prepisani podatki s prejetega obrazca eBOL 

 

 

Slika 9: Potrditev bolniškega lista in zapis v urno listo 
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3.3.2 Namen in cilji procesa avtomatskega zajema obrazca eBOL 

Integracija s SPOT-om bo omogočala avtomatski zajem obrazca eBOL in uvoz/povezavo z osebami v 

sistemu KADRIS 4: RIS. 

Cilji avtomatskega zajema obrazca eBOL: 

- ni več ročnega prepisovanja podatkov iz obrazca eBOL, 

- izračun vrst plačil, povezanih z bolniškimi odsotnostmi, na podlagi podatkov, zajetih in potrjenih z 

obrazca eBOL, 

- izvoz podatkov o bolniških odsotnostih v plačni sistem, 

- oddaja zahtevkov za refundacijo preko eNDM (funkcionalnost bo omogočena le v KADRIS 4.7, 

uvedeni sistemi KIS, RIS in PIS). 

3.3.3 Opis procesa za avtomatski zajem obrazca eBOL  

Potek procesa v KADRIS 4 (naročnik uporablja KIS, RIS in PIS) 

 

Slika 10: Potek procesa, v primeru, da če ima naročnik KADRIS 4 (naročnik uporablja KIS, RIS in PIS) 
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Potek procesa, če ima naročnik le KADRIS 4: RIS 

 

 

Slika 11: Potek procesa, v primeru, da če ima naročnik le KADRIS 4: RIS 
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4. NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI  

4.1 Vprašanje številka 1 

Če je sistem KADRIS 4 nadgrajen na zadnjo verzijo 4612.54 in uporablja novi grafični vmesnik 4.7, bo pobral 

bolniške odsotnosti za celotno podjetje. Če bo avtomatsko možno bolniški list povezati z osebo (v RIS-u bo 

vnesen EMŠO oz. bo zaposleni že imel pravilno uparjeno neko predhodno bolniško), bo administrator v 

naprednem urejevalniku z upoštevanjem njegovih pravic avtomatsko za izbrano osebo videl bolniške za 

izbrani mesec. Torej bodo administratorji bolniške odsotnosti v RIS vnašali kot do zdaj, le obrazec bo že 

izpolnjen. 

Torej: eBOL se izvede v ozadju, vsak skrbnik lahko uvozi za ‘svoje’. 

4.1.1 Odgovor na vprašanje številka 1 

Preko noči se pridobijo podatki z ZZZS (spletna storitev – WS) v K4 za celo podjetje.  

1. Naročnik KADRIS 4 bo imel verzijo 4.7 (tudi del KIS in vnesene EMŠO za svoje zaposlene), zato se 

za vsakega izmed njih že vnese bolniška odsotnost. 

2. Ko tajnica med rednim urejanjem vrstic opazi, da zaposleni teh nima izpolnjenih za vse dni v 

mesecu, ali pogleda seznam vnesenih odsotnosti ali obvestila, izbere bolniški list ter ga uredi (določi 

dneve, ko bi zaposleni moral na delo). 

3. Uporabniški vmesnik za operacije v točki 3 je enak, kot je sedanji za bolniški list, le da so vsi podatki 

že vneseni, in so v statusu V – vnesen (pred uvedbo bolniškega lisa pa je bil status ob vnosu tajnice 

O – odobren) 

Za postavitev delovanja mora imeti aplikacijski strežnik dostop (povezavo) do portala SPOT. Minimalna 

verzija Jave na aplikacijskem strežniku je 1.8, brskalnik mora biti IE 11(brez združljivostnega načina) ali 

kompatibilni brskalnik Html 5. 

 

4.2 Vprašanje številka 2 

 

Kaj vse mora storiti naročnik, ki uporablja aplikacijo KADRIS 4, da bo lahko na produkcijskem 

okolju prevzemal bolniške liste? 
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4.2.1 Odgovor na vprašanje številka 2 

Odgovor s strani MJU 

»INFORMACIJE ZA VAŠE NAROČNIKE (ODJEMALCE) 

 

Če  naročnik želi vzpostaviti povezavo s SPOTom oz. vmesnikom eBOL in eNDM, mora izvesti 

naslednje: 

Pridobiti veljaven certifikat (Sigen-CA, Halcom, Poštraca, ali drugi). 

Uporabite lahko kvalificirano digitalno potrdilo, ki je lahko strežniško potrdilo, potrdilo za splošne 

namene, osebno kvalificirano digitalno potrdilo in ga navedete v prijavi. 

Oddati vlogo: Prijava odjemalca: Vmesnik eBOL in eNDM na Ministrstvo za javno upravo 

Vloga je na voljo na strani http://evem.gov.si/info/vmesnik-nadomestila/, ki jo pošljete na  

Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. Če zakoniti zastopnik prijavnico 

elektronsko podpiše, prijavo lahko pošljete na elektronski naslov   gp.mju@gov.si 

Ministrstvo za javno upravo vas vpiše v evidenco odjemalcev vmesnika 

Ministrstvo za javno upravo v evidenco vpiše podjetje/poslovni subjekt, prijavljen certifikat in vam 

dodeli enolični identifikator ter vpiše v produkcijski sistem vmesnika eBOL in Endm. Na elektronski 

naslov, ki ste ga navedli v prijavi boste obveščeni o vpisu v sistem eBOL in eNDM. 

Urejanje pravic za dostop do vmesnika 

Če bo za vaše podjetje do vmesnika eBOL in eNDM dostopalo več oseb, se te pravice praviloma 

urejajo na strani vašega programa. Za več informacij se obrnite se na ponudnika vaše programske 

rešitve. 

Lahko pa se dostop za več oseb uredi z dodajanjem večih certifikatov za isto podjetje. To lahko 

uredite z obrazcem Prijava odjemalca, ki je na voljo na strani: http://evem.gov.si/info/vmesnik-

nadomestila/. 

**** 

Za primer, če bo vašo programsko rešitev uporabljal npr. računovodski servis, ki bo prevzemal 

bolniške liste tudi za stranke računovodskega servisa je protokol sledeč: 

Računovodski servis uredi dostop do Vmesnika eBOL in eNDM – po navodilih v točki 2. 

Stranke računovodskega servisa pa uredijo pooblastilo – s katerim pooblastijo računovodski servis, 

da v njihovem imenu prevzema bolniške liste ali oddaja zahtevke za refundacijo preko Vmesnika 
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eBOL in eNDM. Pooblastilo uredi z obrazcem: Pooblastilo za procesna dejanja preko vmesnika za 

nadomestila, ki je na voljo na strani: http://evem.gov.si/info/vmesnik-nadomestila/.« 

 

4.3 Vprašanje številka 3 

Novosti po 1.1.2020 glede sprejema eBOL 

 

4.3.1 Odgovor na vprašanje številka 3 – novosti po 1.1.2020 

Pomembna novost za delodajalce - do e-bolniškega lista le preko portala SPOT (eVEM) 

Več o tem lahko preberete na 

http://evem.gov.si/evem/cms/news/detail.evem?srcsi_cms_news_id=7422 

4.3.2 Uvedba elektronskega bolniškega lista – eBOL (vir zgornja 

povezava) 

Pomembna novost za delodajalce - do e-bolniškega lista le preko portala SPOT (eVEM) 
Z začetkom leta 2020 je bila vzpostavljena nova informacijska rešitev, ki uvaja elektronski 

bolniški list – eBOL. Izvajalci zdravstvenih storitev (družinski zdravniki in pediatri) so s 1. 1. 

2020 začeli izdajati bolniške liste v elektronski obliki. Uvedba elektronskega bolniškega lista 

predstavlja pomembno novost tudi za delodajalce, saj bodo po novem do bolniških listov za 

svoje zaposlene dostopali le preko portala SPOT (eVEM). 

 

V nadaljevanju navajamo pomembne informacije v zvezi z uvajanjem eBOL: 

 

Pomembni datumi za delodajalce: 

 

 1. 1. 2020 – 1. 2. 2020 - prehodno obdobje - delodajalci lahko od 1. 1. 2020 na portalu 

SPOT (eVEM) že dostopajo do eBOL. Zdravniki bodo v mesecu januarju izdajali e-bolniške liste in 

jih hkrati tudi še tiskali. 

 Od 1. 2. 2020 – zdravniki ne bodo več tiskali bolniških listov. V veljavo stopi nova 

zakonodaja, ki bo določala, da morajo delodajalci do bolniških listov za svoje zaposlene obvezno 

dostopati preko portala SPOT (eVEM). 
 
Z uvedbo eBOL je poenostavljen tudi e-postopek za vlaganje zahtevkov za refundacijo 
nadomestila plače v breme ZZZS. Zaradi uvedbe eBOL k vlogi ne bo potrebno prilagati 
skeniranih potrdil o upravičeni odsotnosti od dela oz. bolniških listov. 
 
Kako do e-bolniškega lista po novem? 
 

http://evem.gov.si/evem/cms/news/detail.evem?srcsi_cms_news_id=7422
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Do e-BOL lahko dostopate preko portala SPOT (eVEM) 
 
Za dostop do elektronskih bolniških listov preko portala potrebujete digitalno potrdilo in v primeru, 
če niste zakoniti zastopnik še ustrezno pooblastilo za dostop do eBOL. 
 
Več koristnih informacij: 
 
 

 Prenos e-bolniških listov eBOL, 

 Pooblaščanje oseb za opravljanje postopkov prek portala e-VEM, 

 Tehnična podpora – za dostop in uporabo portala, digitalnih potrdil, pooblastil,... 

 Vsebinska podpora za eBOL, 

 Navodila za prenos eBOL. 
 
 
Do eBOL z uporabo spletne storitve – vmesnik eBOL in eNDM 
 
Od 1. 1. 2020 je vzpostavljena tudi nova spletna storitev oziroma Vmesnik za prenos e-bolniških 
listov in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače - Vmesnik eBOL in eNDM. 
 
Z uporabo vmesnika eBOL in eNDM podjetja/poslovni subjekti zahtevke posredujejo na ZZZS 
neposredno iz programa, ki ga uporabljajo za obračun plač, vodenje odsotnosti oz. druge 
postopke povezane s kadri. 
 
Vmesnik, ki ga prav tako podpira portal SPOT (eVEM) omogoča prenos e-bolniških listov in 
poenostavljeno oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače. 
 
V primeru uporabe vmesnika eBOL in eNDM mora programska rešitev, ki jo podjetja/poslovni 
subjekti uporabljajo za obračun plač/vodenje odsotnosti oz. drugi programi za upravljanje s kadri, 
omogočati uporabo funkcionalnosti novega vmesnika eBOL in eNDM. 
 
Pogoji uporabe za razvijalce programskih rešitev so na voljo na strani: 
 
 

 Kotiček za razvijalce 
 
Pogoji uporabe za odjemalce – uporabnike vmesnika eBOL in eNDM so na voljo na strani: 
 
 

 Vmesnik eBOL in eNDM 
 

4.4 Novost s spletne strani SPOT (13.1.2020) 

Pomembna novost za delodajalce - do e-bolniškega lista le preko portala SPOT (eVEM)  

Več o tem lahko preberete na 

http://evem.gov.si/evem/cms/news/detail.evem?srcsi_cms_news_id=7442 

http://evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/prenos-e-bolniskih-listov-ebol/
http://evem.gov.si/info/pomoc-in-podpora/navodila-za-izvedbo-e-postopkov/pooblascanje-oseb-za-opravljanje-postopkov-prek-portala-e-vem/
http://evem.gov.si/info/pomoc-in-podpora/tehnicna-podpora/
http://evem.gov.si/info/pomoc-in-podpora/vsebinska-podpora/vsebinska-podpora-zzzs/
http://evem.gov.si/info/data/user_upload/tehnicna_navodila/Navodila_za_prenos_elektronskih_bolniskih_listov_prek_portala.pdf
http://evem.gov.si/info/koticek-za-razvijalce/
http://evem.gov.si/info/vmesnik-ebol-in-endm/
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4.4.1 Vsebina novosti s spletne strani SPOT (13.1.2020) 

Do eBOL preko portala SPOT (eVEM) – uredite pooblastilo 

Za dostop do eBOL uredite pooblastilo  

Če e-postopkov in urejanje vlog na portalu SPOT (e-VEM) ne ureja zakoniti zastopnik, jih v njegovem 

imenu lahko ureja pooblaščena oseba. 

Direktorji, zakoniti zastopniki podjetij in drugih poslovnih subjektov, ki bodo do elektronskih bolniških 

listov dostopali preko portala SPOT (eVEM) morajo za osebe, ki bodo v imenu podjetja/poslovnega 

subjekta dostopale do eBOL urediti NOVO pooblastilo. 

Pooblastilo za dostop do eBOL je treba urediti za nove in obstoječe pooblaščence podjetja/poslovnega 

subjekta, saj gre za nov e-postopek »Prenos eBOL.« 

Za lažje urejanje pooblastil lahko uporabite enega od navedenih obrazcev: 

 Pooblastilo samo za eBOL 

Obrazec "eBOL - podelitev pooblastila" uporabite, če želite urediti pooblastilo samo za nov postopek 

»Prenos e-bolniških listov - eBOL." Na enem obrazcu lahko pooblastite več oseb. 

  

 Pooblastilo za eBOL in druge e-postopke portala SPOT 

 

Obrazec "Podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih VEM" uporabite, če želite urediti 

pooblastilo za postopek »Prenos e-bolniških listov – eBOL« in druge e-postopke na portalu SPOT 

(eVEM). 

Zgoraj omenjena obrazca sta na voljo tukaj. 

Upoštevajte! 

 vloga za ureditev pooblastila mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika 
podjetja/poslovnega subjekta, 

 vlogo pošljete po pošti ali dostavite osebno na katerokoli točko SPOT, 

 seznam točk SPOT je na voljo tukaj: Seznam točk SPOT in notarjev 

 

Več informacij o urejanju pooblastil na portalu SPOT še na strani: Pooblaščanje oseb za opravljanje 

postopkov prek portala e-VEM 

 

Ne spreglejte! 

 

http://evem.gov.si/info/vec-dogodkov/tiskani-obrazci/
http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/
http://evem.gov.si/info/pomoc-in-podpora/navodila-za-izvedbo-e-postopkov/pooblascanje-oseb-za-opravljanje-postopkov-prek-portala-e-vem/
http://evem.gov.si/info/pomoc-in-podpora/navodila-za-izvedbo-e-postopkov/pooblascanje-oseb-za-opravljanje-postopkov-prek-portala-e-vem/
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Zdravniki od 1. 2. 2020 dalje bolniških listov ne bodo več tiskali. Delodajalci bodo z novo 

zakonodajo zavezani, da do bolniških listov za bolniške odsotnosti po 1. 2. 2020, dostopajo le še preko 

portala SPOT (eVEM). Predlagamo vam,  da se pravočasno pripravite na nov način dostopa in uporabe 

elektronskih bolniških listov. 

 

Preverite! 

 

Do eBOL z uporabo spletne storitve – vmesnik eBOL in eNDM 

 

Če boste v podjetju/poslovnem subjektu do e-bolniških listov dostopali preko vmesnika eBOL in eNDM 

– se najprej obrnite na ponudnika vaše programske rešitve, ki mora omogočati funkcionalnosti 

vmesnika za eBOL in eNDM. 

 

Pogoji uporabe za razvijalce programskih rešitev so na voljo na strani: 

 Kotiček za razvijalce 

Pogoji uporabe za odjemalce – uporabnike vmesnika eBOL in eNDM so na voljo na strani: 

 Vmesnik eBOL in eNDM 

 

5. NAVODILA – ZA VZPOSTAVITEV KOMUNIKACIJE  

5.1 Postopek za vzpostavitev komunikacije med KADRIS 4 in portalom 

SPOT (integracija bolniških listov) 

5.2 Naročilo certifikata 

Potrebno je naročiti certifikat pri enem od slovenskih CA ponudnikov. V kolikor ga naročate pri 

SIGEN-CA, predlagamo, da naročite certifikat za informacijski sistem (potrebno izpolniti dva dela: 

osnovni obrazec, del za skrbnika). Tehničnih omejitev, katera vrsta certifikata se uporablja, 

trenutno ni, bo pa certifikat naložen v aplikaciji in sinhroniziral podatke ponoči, zato običajen 

certifikat za zaposlenega morda ni najbolj primeren. Veljavnost certifikata za IS je 5 let. 

Za podjetje Četrta pot smo pridobili naslednje certifikate: 

http://evem.gov.si/info/koticek-za-razvijalce/
http://evem.gov.si/info/vmesnik-ebol-in-endm/
https://evem.gov.si/info/zacenjam/digitalna-potrdila/
https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/poslovni-subjekti/
https://www.si-trust.gov.si/sl/obrazci/sigen-ca/sl/poslovni-subjekti/informacijski-sistemi/zahtevek-za-pridobitev-spletnih-normaliziranih-digitalnih-potrdil-za-informacijske-sisteme-poslovnih-subjektov/
https://www.si-trust.gov.si/sl/obrazci/sigen-ca/sl/poslovni-subjekti/informacijski-sistemi/izpolni-skrbnik-potrdila/
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Slika 12: Digitalno potrdilo 

 Vlogo za pridobitev certifikata se odda osebno na FURS. Namesto skrbnika lahko ta postopek 

izvede pooblaščena oseba (navedena v obrazcu).  

5.3 Prevzem certifikata 

Za prevzem certifikata potrebujete dve kodi. Ena pride po navadni pošti na naslov podjetja, 

druga pa na elektronski naslov skrbnika certifikata, ki ste ga navedli v obrazcu. Certifikat 

prevzamete v spletni brskalnik (zaupati mora sigen CA), 

 

 

Slika 13: Prevzem certifikata 
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nato pa ga izvozite na varno mesto. Priporočamo tudi, da si zabeležite datum veljavnosti 

certifikata. 

 

Slika 14: Prevzem certifikata 1 

5.4 Prijava certifikata na MJU 

Kateri certifikat boste uporabljali je potrebno javiti na MJU po pošti na naslov Tržaška 21, Ljubljana 

oz. jo oddate z digitalnim podpisom.   

Obrazec se nahaja na povezavi: 

http://evem.gov.si/info/data/user_upload/navodila/Jernej/Prijava_odjemalca_eNDM.docx 

Podatke o certifikatu vpišete v obrazec: prijava odjemalca za kadrovski vmesnik eHRS. Pri tem je 

potrebno navesti: 

• Serijska (najdete v polju serial number) 

• Serijska številka izdajatelja (najdete v polju subject) 

• Izdajatelj: (najdete v polju issuer, npr. SIGEN-CA G2) 

http://evem.gov.si/info/kadrovski-vmesnik/
http://evem.gov.si/info/data/user_upload/navodila/Jernej/Prijava_odjemalca_eNDM.docx
http://evem.gov.si/info/data/user_upload/navodila/Jernej/Prijava_odjemalca_eHRS.docx
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Primer je prikazan na sliki. 

 

Slika 15: Podatki za prijavo certifikata 

Opombe: 

• Namesto lastnega certifikata lahko pooblastite tudi certifikat izdan na drugo pravno osebo. 

V tem primeru bi bilo potrebno izpolniti drug obrazec: Pooblastilo za procesna dejanja prek 

kadrovskega vmesnika eHRS. Iz varnostnih razlogov tak pristop odsvetujemo. 

5.5 Kako vemo, da je uporabnik/certifikat vpisan v sistem SPOT? 

S strani eVEMa oseba, ki je v obrazcu vpisana kot tehnični kontakt dobi potrditveno e sporočilo. 

Primer: 

http://evem.gov.si/info/data/user_upload/hrs/Podelitev_pooblastila_za_procesna_dejanja_v_postopkih_VEM_prek_kadrovskega_vmesnika-novo.zip
http://evem.gov.si/info/data/user_upload/hrs/Podelitev_pooblastila_za_procesna_dejanja_v_postopkih_VEM_prek_kadrovskega_vmesnika-novo.zip
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Slika 16: Primer potrditvenega e sporočila 

5.6 Namestitev certifikata v aplikacijo 

Certifikat se namesti v podatkovno bazo, ki jo uporablja aplikacija. Predlagamo, da za ta del 

poskrbimo v podjetju Četrta pot. Certifikat zavarovan z geslom pošljite na podpora@cetrtapot.si 

(da ne bo težav z dostavo, certifikat stisnite v zip datoteko ali spremenite končnico v txt). Geslo za 

uvoz certifikata iz varnostnih razlogov obvezno pošljite po drugem kanalu. Predlagamo SMS na 

051-649-786  (navedite: SPOT cert za [podjetje]: [geslo]) ali klic na 04-280-66-22. 

 

 

 

 

 

mailto:podpora@cetrtapot.si
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