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

Spoštovani,

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) se na vas obrača s prošnjo po takojšnjem 
urgiranju v zvezi s postopkom 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 
pisen odgovor FURS-a še čakamo.  Ker je Vlada RS s svojim interveniranjem na podlagi dopisa 
zbornice z dne 11. 8. 2020 (št. 014-53/2020-8) bistveno pripomogla k pridobitvi odgovorov s strani 
Ministrstva za zdravje, vas prosimo za takojšnje urgiranje, da se pridobijo še nadaljnja potrebna 
pojasnila ter se zagotovi ustrezna in nujno potrebna koordinacija med pristojnimi organi.

V dopisu št. 014-53/2020-8 smo vas že seznanili s problematiko vračanja pomoči, ki jo je veliko 
število izvajalcev zdravstvene dejavnosti s koncesijo prejelo na podlagi ZIUZEOP in ki jo morajo 
vrniti, da lahko uveljavljajo pravice po 76. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljevanju: ZIUOOPE). Poleg 
ustavne spornosti Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem 
zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti (Uradni list RS, št. 107/20; v 
nadaljevanju: pravilnik), na katero smo neuspešno opozarjali, je Ministrstvo za zdravje s samim 
pravilnikom določilo tudi rok za vložitev zahtevka za uveljavljanje pravice po 76. členu ZIUOOPE. 
Prvi odstavek 4. člena pravilnika tako določa, da morajo koncesionarji zahtevke za povračilo 
sredstev vložiti do 15. 9. 2020. Zbornica v zvezi s tem Vlado RS opozarja, da se rok, ki ga je postavilo 
ministrstvo samo, nezadržno bliža, državni organi pa kljub temu še vedno niso uspeli podati jasnih 
pojasnil glede načina vračanja sredstev, prejetih po  ZIUZEOP. Pravica iz 76. člena ZIUOOPE je tako 
v zakonu sicer zagotovljena, vendar pa je v praksi ni mogoče uveljavljati, zaradi česar se 
koncesionarji utemeljeno počutijo prikrajšane.

Zbornica iz zgoraj navedenih razlogov prosi Vlado RS, da bi z ustrezno koordinacijo pristojnih 
ministrstev in organov v njihovi sestavi poskrbela za učinkovito in hitro rešitev predstavljene 
problematike. Prosimo tudi, da bi se o sprejetih rešitvah ažurno obveščalo zbornico, ki bo o tem 
obvestila svoje člane, saj se le z ustrezno informiranostjo in pravno predvidljivostjo lahko tudi na 
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izvedbeni ravni učinkovito zgotavljajo zakonske pravice. Pri tem zbornica kot učinkovito in hitro ad 
hoc rešitev predstavlja naslednji način odločanja o upravičenosti do ukrepa iz 76. člena ZIUOOPE:

1. Koncesionarji, ki so na podlagi ZIUZEOP prejeli pomoči, ki se morajo po mnenju ministrstva 
za zdravje (dopis št. 1001-259/2020/447) vračati, bi na FURS (npr. preko sistema eDavki) 
vložili vlogo za vrnitev pomoči.

2. Zaradi večje števila vlog, ki lahko privedejo do daljšega časa odločanja s strani FURS-a, se 
bi za potrebe izpolnjevanja pogojev iz 76. člena ZIUOOPE štelo, da so koncesionarji prejete 
pomoči vrnili z dnem vložitve vloge iz prejšnje točke. 

3. Koncesionarji bi potrdilo o vloženi vlogi za vrnitev pomoči, prejetih na podlagi ZIUZEOP, 
priložili izjavi o neprejetih pomočeh (priloga 1 pravilnika), ki jo skladno z drugim 
odstavkom 4. člena pravilnika pošljejo na Ministrstvo za zdravje.

4. Če bi bili izpolnjeni ostali pogoji, bi Ministrstvo za zdravje skladno s petim odstavkom 4. 
člena pravilnika koncesionarjem nakazalo povračilo sredstev.

5. Koncesionarji bi pomoči, prejete na podlagi ZIUZEOP, vračali po prejemu dokončnih 
odločb, izdanih s strani FURS-a.

6. FURS bi Ministrstvo za zdravje sproti obveščal o koncesionarjih, ki so vrnili pomoči na 
podlagi dokončne odločbe iz prejšnje točke.

7. Koncesionarje, o katerih Ministrstvo za zdravje ne bi bilo obveščeno, da so vrnili prejete 
pomoči na podlagi dokončne odločbe iz 5. točke, bi ministrstvo pozvalo k predložitvi 
ustreznih dokazil. Če koncesionarji teh dokazil ne bi priložili v zahtevanem roku, bi morali 
pomoč, prejeto na podlagi 76. člena ZIUOOPE, vrniti.

Zbornica meni, da bi bil navedeni način vračanja prejetih pomoči primerna rešitev trenutne 
situacije, ki jo je povzročilo nepremišljeno sprejetje pravilnika. V kolikor se oceni, da je za rešitev 
potrebna novela pravilnika, vas prosimo, da se z njo tudi podaljša rok vlaganje zahtevkov. 

Skladno z navedenim vas prosimo k takojšnjem interveniranju, s katerim se bi zagotovila ustrezna 
koordinacija pristojnih ministrstev in nujno potrebna ureditev postopkov vračanja prejetih 
pomoči.

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

S spoštovanjem,

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

Priloga: 
- Dopis zbornice, št. 014-53/2020-12, 
- Dopis Ministrstva za zdravje, št. 1001-259/2020/447.
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Vročiti po el. pošti:
- Vlada RS, gp.kpv@gov.si,
- Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si,
- FURS, gfu.fu@gov.si.
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