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Zadeva: Predlog Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev 
plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja 
dejavnosti – pojasnilo

Zveza: vaš dopis št. 014-53/2020-4 z dne 24. 7. 2020 in št. 014-53/2020-5 z dne 5. 
8. 2020

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ste naslovili dopis, v katerem 
ponovno opozarjate na neustreznost in ustavno spornost predloga Pravilnika o načinu izračuna, 
postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada 
opravljanja dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pravilnik). 

Svoje mnenje argumentirate z navedbo, da pravilnik v celoti izključi možnost koncesionarjev, ki 
so uveljavljali zahtevek po Zakonu 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 
nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP), da bi uveljavljali zahtevke po 76. členu Zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list št. 80/20; v nadaljnjem 
besedilu: ZIUOOPE). 

Ponovno vas seznanjamo z dejstvom, da lahko koncesionarji že prejeta sredstva, ki so jih 
prejeli na podlagi uveljavljanja pravic iz ZIUZEOP, vrnejo preko informacijskega sistema e-
davki, s tem pa postanejo upravičeni do uveljavljanja zahtevkov na podlagi 76. člena ZIUZEOP. 
To velja tako za temeljni dohodek, kot tudi za druge pravice iz naslova plač in nadomestil plač, 
ki niso izredna pomoč v obliki temeljnega dohodka.

Nadalje opozarjate tudi na problem pravne varnosti koncesionarjev, saj se morajo le-ti 
odpovedati že pridobljeni pravici, da bi lahko uveljavljali pravico, ki še ni zagotovljena. Z 
navedbo se ne moremo strinjati, saj je pravica do povračila zaradi izpada opravljanja dejavnosti 
zagotovljena v 76. členu ZIUOOPE, izvedbo navedenega člena podrobneje ureja pravilnik, 
višina možnega povračila pa je objavljena na spletni strani ZZZS. V kolikor se koncesionar, ki je 
uveljavljal pravice po ZIUZEOP, odloči, da bo uveljavljal pravico po ZIUOOPE, je edini pogoj, 
da vrne že prejeta sredstva in nato izstavi fakturo ZZZS, na ministrstvo pa pošlje izjavo.

Zdravniška zbornica Slovenije 
dr. Zdenka Čebašek Travnik, predsednica

gp.zzs@zzs-mcs.si



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
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