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ZADEVA: Seznanitev z nedelovanjem Ministrstva za zdravje na področju financiranja 
dodatkov

ZVEZA: Dopis Ministrstva za zdravje št. 1001-158/2020/191

Spoštovani,

Zdravniška zbornica Slovenije je 15. 6. 2020 prejela odgovor Ministrstva za zdravje 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) št. 1001-158/2020/191 na dopis zbornice 
Vladi Republike Slovenije, v katerem jo zbornica seznanja z nedelovanjem ministrstva na 
področju financiranja dodatkov. Ministrstvo je 10. 6. 2020 po posredovanju zbornice pri 
Vladi Republike Slovenije po več posredovanih prošnjah za pojasnila izdalo navodila glede 
izplačevanja dodatkov, v katerih je ločilo obravnavo koncesionarjev na primarni ter na 
sekundarni ravni, pri čemer je zgolj za slednje navedlo natančen postopek ter rok za 
posredovanje zahtevkov (15. 7. 2020), medtem ko je ureditev za koncesionarje na 
primarni ravni prepustilo občinam. 

Zaradi izdaje poznih ter pomanjkljivih navodil ministrstva občinam, je tako za 
koncesionarje, ki opravljajo javno zdravstveno službo, kot tudi občine, preko katerih naj bi 
se izvajalo navedeno financiranje, nastala večja pravna negotovost, saj so določene občine 
od koncesionarjev zahtevale, da posredujejo zahtevke za izplačilo do roka, ki ga je 
vzpostavilo ministrstvo za finance v dopisu z dne 28. 4. 2020 za izplačevanje dodatkov 
javnim zdravstvenim zavodom (15. 6. 2020). Zaradi odprave navedene pravne negotovosti 
koncesionarjev se je zbornica obrnila na Ministrstvo za finance Republike Slovenije, kjer 
smo neuradno izvedeli, da tako rok, ki ga je ministrstvo navedlo v svojih navodilih za 
koncesionarje sekundarne ravni (15. 7. 2020), kot tudi rok, kot so ga tolmačile občine na 
podlagi navodil ministrstva za koncesionarje primarne ravni (15. 6. 2020) ne velja za 
vložitev zahtevkov za refundacijo dodatka. Po navedbah ministrstva za finance je edini 
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upoštevni rok 30. 6. 2020, ki ga določa 78. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev 
in odpravo posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: ZIUOOPE), na kar se nato v svojih 
naknadnih spremembah navodil (prejeli smo jih 15. 6. 2020) št. 1001-187/2020/3/19 in 
1001-187/2020/36 sklicuje tudi ministrstvo samo. Skladno z neuradnimi informacijami, ki 
smo jih prejeli s strani ministrstva za finance, do sedaj še ni v celoti jasno, ali bodo 
koncesionarji primarne ravni svoje zahtevke zares pošiljali na občine.  

Upoštevaje nujnost situacije, odsotnost uradnih informacij ter nasprotujoče informacije 
vas prosimo, da Vlada Republike Slovenije v najkrajšem možnem času odpravi 
nefunkcionalnosti v delovanju ministrstva za zdravje ter izda ustrezna navodila, ki naj 
vsebujejo datum, do katerega morajo koncesionarji vložiti ustrezen zahtevek, vsebino le-
tega in organ, na katerega se zahtevek naslovi. 

Ob tem ponovno opozarjamo, da ministrstvo še vedno ni izdalo navodil glede izvedbe 
financiranja po 76. členu ZIUOOPE, ki ob upoštevanju roka iz 78. člena ZIUOOPE (30. 6. 
2020) pušča koncesionarjem ter drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti zgolj še deset 
delovnih dni za vložitev zahtevkov za uveljavitev pravice, kar je neprimerno kratek rok, ki 
je neskladen z načelom pravne države.  

Prosimo, da se pri odgovoru na naš dopis sklicujete na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med.
Predsednica

Vročiti (elektronsko):
- Vlada Republike Slovenije, gp.gs@gov.si 
- Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (v vednost), gp.mz@gov.si 
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