
NUJNO
Minister za finance, mag. Andrej Šircelj

Številka: 014-53/2020-15
Datum:  27. 08. 2020

ZADEVA: Prošnja za takojšnja pojasnila glede postopka vračanja sredstev po ZIUZEOP

Spoštovani mag. Andrej Šircelj, minister za finance,

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) se na vas obrača s prošnjo po takojšnjih 
pisnih pojasnilih glede postopka vračanja pomoči, ki so jih naši člani koncesionarji prejeli na 
podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic 
za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; v nadaljevanju: ZIUZEOP). 
Zbornica je 18. 8. 2020 naslovila prošnji za pojasnila tako na Finančno upravo RS (naš dopis št. 014-
53/2020-12, ki vam ga pošiljamo v priponki, ter urgenca št. 014-53/2020-14) kot na Ministrstvo za 
zdravje (naš dopis št. 014-53/2020-11, ki vam ga pošiljamo v prilogi). Medtem, ko smo s strani 
Ministrstva za zdravje že prejeli odgovor (njihov dopis št. 1001-259/2020/447 vam pošiljamo v 
prilogi), na odgovor FURS-a še čakamo. Ker FURS sodi med organe v sestavi Ministrstva za finance, 
se na vas obračamo s prošnjo po takojšnjem ukrepanju v zvezi s spodaj povzeto problematiko 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti s koncesijo.

Iz dopisa Ministrstva za zdravje, ki vam ga pošiljamo v priponki,  izhaja, da so prejeli določena 
pojasnila Finančne uprave RS glede postopka vračanja sredstev, prejetih po ZIUZEOP:

Kot izhaja iz pojasnila Finančne uprave RS, je v skladu z 99. členom ZIUZEOP mogoče prejeta 
sredstva na podlagi ukrepov po ZIUZEOP vrniti na način, da upravičenec poda izjavo, da želi 
sredstva vrniti zaradi neizpolnjevanja pogojev, ki so določeni v zvezi z upravičenostjo do posamezne 
vrste ukrepa ali pa iz drugih razlogov. Izjavo je mogoče vložiti izključno preko informacijskega 
sistema Finančne uprave eDavki. Upravičenci vrnejo sredstva na podlagi izjave ali vročene odločbe. 
Sredstva se vračajo na naslednje račune:

 št. 0110 0600 0066 856 z nazivom »FURS – vračilo povračila nadomestila plač delavcem 
na začasnem čakanju na delo«,

 št. 0110 0600 0066 759 z nazivom »FURS – vračilo oproščenih prispevkov na podlagi 28. 
člena ZIUZEOP (delodajalci)«, 

 št. 0110 0600 0066 662 z nazivom »FURS – vračilo oproščenih prispevkov na podlagi 38. 
člena ZIUZEOP (samozaposleni)«, 

 št. 0110 0600 0064 140 z nazivom »FURS – izplačilo mesečnega temeljnega dohodka«

Kljub zgornjim pojasnilom pa obstaja še kar nekaj nejasnosti, na katere bi moral odgovoriti FURS. 
Ker s strani FURS-a do današnjega dne nismo prejeli relevantnih pojasnil, se obračamo na vas s 
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prošnjo naj Ministrstvo za finance samo poda pojasnila na vprašanja, ki smo jih postavili FURS-u, 
oz. FURS pozove k takojšnjemu odgovoru na naše dopise. 

V zvezi s pojasnili vas zaradi zahteve po jasnosti prosimo, da so podrobno pojasnjeni posamezni 
koraki vračanja prejetih sredstev. Zlasti je potrebno razjasniti, ali je za vložitev izjave preko 
informacijskega sistema Finančne uprave eDavki predvidena konkretna vloga, ki so jo upravičenci 
dolžni izpolniti za vračilo, ali se morebiti izjava poda na kakšen drug način. Nadalje vas prosimo, 
da Ministrstvo za finance oz. FURS pojasni, ali bo FURS po prejemu izjav izdajal odločbe in bodo 
upravičenci sredstva vračali na podlagi prejetih odločb ali pa bodo upravičenci prejeta sredstva 
lahko vrnili že neposredno na podlagi svoje izjave.

Prosimo vas, da nam Ministrstvo za finance oz. FURS pošlje svoja pisna pojasnila v najkrajšem 
možnem času, saj je od njih odvisno učinkovito uveljavljanje pravic naših članov po 76. členu 
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 80/20). Vprašanje vračanja sredstev se namreč nanaša na vse koncesionarje v zdravstveni 
dejavnosti. Njihov prispevek je bil bistven v boju zoper epidemijo COVID-19, zato trenutno 
neodzivnost državnih organov pri uveljavljanju zakonskih pravic upravičeno jemljejo kot kršitev 
njihovega dostojanstva s strani države.

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

S spoštovanjem,

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

Priloge:
- Dopis zbornice, št. 014-53/2020-12,
- Dopis Ministrstva za zdravje, št. 1001-259/2020/447.

Vročiti po el. pošti:
Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si 
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