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ZADEVA: Vračanje pomoči po ZIUZEOP z namenom uveljavljanja pomoči na podlagi 
76. člena ZIUOOPE

Spoštovani,

na Zdravniško zbornico Slovenije (v nadaljevanju Zbornica) se obrača veliko število članov 
– koncesionarjev, ki bi radi uveljavljali pravico do povračila sredstev v višini 80 % razlike 
med polno vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbenega programa za leto 2019 
(brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev) in realizirano vrednostjo programa v letu 
2020, ki so jo izvajalci sporočili Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v cenah za 
tekoče leto skladno s 76. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljevanju ZIUOOPE). Skladno 
s četrtim odstavkom tega člena je to pomoč mogoče uveljavljati le, če koncesionar ni 
uveljavljal pravic iz naslova plač in nadomestil plač v skladu z ZIUZEOP, ki veljajo za 
dejavnost gospodarstva.

Ministrstvo za zdravje je v zvezi s tem pojasnilo, da lahko koncesionarji uveljavljajo pomoč 
na podlagi 76. člena ZIUOOPE tudi, če vrnejo pomoč, ki so jo prejeli na podlagi ZIUZEOP, 
vendar pa se v zvezi s tem pojavlja ogromno vprašanj in nasprotujočih si informacij glede 
točnega postopka vračanja teh sredstev.

Edina informacija, ki smo jo doslej prejeli, je, da se ta sredstva vrača preko portala e-davki, 
vendar ni jasno, ali se vse tipe pomoči vrača na enak način (pri čemer niti ni jasno, katere 
tipe pomoči po ZIUZEOP je sploh treba vrniti, glede česar smo že naslovili vprašanje na 
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije), kam oz. kako se ta sredstva nakazuje, ali je 
potrebno glede vračila izdati odločbo in podobno.

Ker je rok za uveljavljanje pomoči po 76. členu ZIUOOPE zelo kratek in se izteče že 15. 9. 
2020, Pravilnik o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem 
zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti (Uradni list RS, št. 107/20) pa 
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določa tudi, da se zavrže nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene do 18. 9. 2020, vas 
vljudno prosimo, da nam v najkrajšem možnem času posredujete jasna in natančna 
navodila, kako se izvede vračilo pomoči (ob upoštevanju specifik posameznega tipa 
pomoči), prejetih na podlagi ZIUZEOP in s tem zagotovite koncesionarjem ustrezno pravno 
predvidljivost in možnost uveljavljati pomoč po 76. členu ZIUOOPE brez tveganja, da bi 
njihovim zahtevkom ne bilo ugodeno.

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

S spoštovanjem,

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

Priloga: 
– Naš dopis Ministrstvu za zdravje št. 014-53/2020-11 z dne 18. 8. 2020.

Vročiti (elektronsko):
– Finančna uprava RS, gfu.fu@gov.si. 
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