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Zadeva: Predlog Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev 
plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja 
dejavnosti – pojasnilo glede postopka vračanja sredstev po ZIUZEOP

Z dopisom številka, 1001-259/2020/876 z dne 10. 9. 2020, smo vas že obvestili o sklepih 
sestanka, ki je dne 9. 9. 2020 potekal na Ministrstvu za finance v zvezi z  nejasnostmi in 
vprašanji, ki se pojavljajo na področju vračil že prejetih upravičenj po Zakonu o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 67/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP).

Na sestanku je bila sprejeta odločitev, da koncesionarji, ki želijo uveljavljati zahtevek po 76. 
členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 
(Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUOOPE), in so uveljavljali pravice iz naslova 
plač in nadomestil plač v skladu z ZIUZEOP, ki je veljal za dejavnost gospodarstva, poleg 
nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje 
sile ter oprostitev plačila prispevkov za te delavce, izredne pomoč v obliki mesečnega 
temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov za samozaposlene, vrnejo tudi  oprostitev 
plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki delajo (33. člen 
ZIUZEOP).

Glede na to, da koncesionarji do nedavnega niso bili seznanjeni, da so predmet vračanja tudi 
oproščeni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: prispevki 
PIZ), je njihova odločitev o tem, ali bodo uveljavili zahtevek po 76. členu ZIUOOPE, temeljila na 
preračunu, ki je zajemal upravičenja brez prispevkov PIZ. Seznanjeni smo, da v praksi prihaja 
tudi do primerov, ko bi s plačilom prispevkov PIZ bili koncesionarji v slabšem položaju kot, če 
zahtevkov po 76. členu ZIUOOPE ne bi uveljavljali. 

Nekateri koncesionarji, ki so se odločili za vlaganje zahtevkov po 76. členu ZIUOOPE, so ta 
upravičenja že vrnili na račune Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
FURS).

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in tudi na FURS se obračajo 
koncesionarji, ki želijo informacijo, ali se lahko odpovejo zahtevku po 76. členu ZIUOOPE in ali 
so v tem primeru upravičeni do upravičenj po ZIUZEOP, ki so jih FURS-u že vrnili.

Zdravniška zbornica Slovenije 
dr. Zdenka Čebašek Travnik, predsednica

gp.zzs@zzs-mcs.si



Po mnenju FURS so koncesionarji upravičeni do vračila že vrnjenih upravičenj po ZIUZEOP, saj 
jim odločbe niso bile izdane. 

Glede na zgoraj navedeno MZ poziva vse koncesionarje, ki glede na nove okoliščine želijo 
preklicati že vloženi zahtevek po 76. členu ZIUOOPE, ker bodo zahtevali že vrnjena 
upravičenja, ki so jim v skladu z ZIUZEOP pripadala, da na MZ (gp.mz@gov.si) posredujejo 
preklic posredovanega zahtevka (izjave). V kolikor so Zavodu za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije že izstavili fakturo, mu morajo izstaviti dobropis.

MZ bo posredovalo seznam vsej koncesionarjev iz prejšnjega odstavka na FURS, ki bo sprožil 
ustrezne postopke za povrnitev že vrnjenih upravičenj. 

Prosimo vas, da s tem dopisom seznanite svoje člane.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

 dr. Tina Bregant
državna sekretarka

Vročiti:
- Zdravniška zbornica Slovenije, gp.zzs@zzs-mcs.si – po e-pošti
- Finančna uprava Republike Slovenije, janko.preac@gov.si  – po e-pošti
- Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si – po e-pošti
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