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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. 014-53/2020-1 z dne 10. 7. 2020

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ste naslovili dopis, v katerem 
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), ki je v pripravi na ministrstvu. 
Pojasnjujete, da so koncesionarji v času epidemije uveljavljali pomoč za gospodarstvo 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 nadaljnjem 
besedilu: ZIUZEOP), zaradi česar jim je onemogočeno vlaganje zahtevkov po 76. členu Zakona 
o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list št. 80/20; 
v nadaljnjem besedilu: ZIUOOPE). Takšna ureditev po vašem mnenju postavlja koncesionarje v 
diskriminatoren položaj.

Ministrstvo se zaveda, da je bil ukrep, ki ga predvideva 76. člen ZIUOOPE, sprejet 29. 5. 2020, 
torej po tem, ko so koncesionarji lahko že uveljavljali pravice iz naslova pomoči gospodarstvu, ki 
jih je omogočal ZIUZEOP. Glede na to, da bi marsikateremu koncesionarju uveljavljanje pravic 
iz 76. člena ZIUOOPE omogočalo višje nadomestilo, kot so ga prejeli na podlagi ukrepov, 
namenjenih gospodarstvu, smo v fazi priprave pravilnika preverili možnosti, ki jih imajo 
koncesionarji v tem primeru.

S Finančne uprave RS (v nadaljnjem besedilu: FURS) smo prejeli pojasnilo, da bodo lahko 
zavezanci, ki želijo vrniti izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, ker so 
ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev, ali pa želijo uveljavljati druge področne pomoči, ki se 
medsebojno izključujejo, to storili prek informacijskega sistema FURS, kjer je objavljena 
posebna IZJAVA.

Če bo koncesionar vrnil že prejeta sredstva, bo lahko torej uveljavljal pravice iz 76. člena 
ZIUOOPE, saj se bo štelo, da teh sredstev ni prejel. Bo pa seveda moral to jasno navesti v 
IZJAVI, ki je priloga pravilnika. Ministrstvo bo pred odobritvijo plačila zaradi izpada opravljanja 
zdravstvene dejavnosti preverilo pri FURS, ali so koncesionarji, ki so vložili vlogo za povračilo, 
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upravičeni do tega povračila. Povračilo bodo prejeli le tisti koncesionarji, ki niso uveljavljali 
pravic iz naslova pomoči gospodarstvu, ali pa so pridobljena sredstva iz naslova uveljavljanja 
teh pravic vrnili. 

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

S spoštovanjem,

dr. Jerneja Farkaš Lainščak
     državna sekretarka

Vročiti:
- Zdravniška zbornica Slovenije, gp.zzs@zzs-mcs.si – po e-pošti
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