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ZADEVA: Vrnitev pomoči za gospodarstvo z namenom pridobitve sredstev na podlagi 
76. člena ZIUOOPE

ZVEZA: Vaš dopis št. 014-15/2020/151

Spoštovani,

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju zbornica) je prejela vaš dopis št. 014-
15/2020/151 z dne 11. 8. 2020, v katerem pojasnjujete, da lahko koncesionarji uveljavljajo 
pravico do povračila sredstev na podlagi 76. člena Zakon o interventnih ukrepih za omilitev 
in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljevanju 
ZIUOOPE), če preko informacijskega sistema e-davki pred tem vrnejo sredstva, ki so jih 
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). V zvezi s tem izrecno poudarjate, da je na tak način potrebno 
vrniti »tako temeljni dohodek za samozaposlene, kot tudi druge pravice iz naslova plač in 
nadomestil plač, ki niso izrecna pomoč v obliki temeljnega dohodka.«

Zbornica v zvezi s tem poudarja, da takšen odgovor še vedno ne razjasni vprašanja, katere 
pomoči vse, ki so urejene v ZIUZEOP, morajo koncesionarji vrniti, saj iz dikcije ZIUOOPE 
nikakor ne izhaja, da morajo koncesionarji vrniti čisto vse, kar bi utegnili prejeti na podlagi 
ZIUZEOP, pač pa samo kar so prejeli na podlagi »uveljavljanja pravic iz naslova plač in 
nadomestil plač v skladu z ZIUZEOP, ki veljajo za dejavnost gospodarstva.« Na pomenski 
doseg takšen dikcije smo vas že opozorili z dopisom št. 014/53-2020-7 z dne 10. 8. 2020. 
S tem dopisom smo vas tudi že prosili za pojasnila, katere pomoči po ZIUZEOP je potrebno 
vrniti, da je mogoče uveljavljati pomoč na podlagi 76. člena ZIUOOPE.

Naši člani so glede tega vprašanja v veliki negotovosti, saj je rok za uveljavljanje pravice 
po 76. členu ZIUOOPE 15. 9. 2020, s Pravilnikom o načinu izračuna, postopku in rokih za 
uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 107/20) pa je določeno tudi, da bodo zavržene vse vloge, ki ne bodo 
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popolne do 18. 9. 2020. Če ne bodo pravočasno dobili vseh teh informacij, se zato lahko 
zgodi, da ne bodo mogli pravilno uveljavljati te pravice oz. da njihovim zahtevkom ne bo 
ugodeno, to pa bo zanje predstavljalo veliko škodo. Posledično vas pozivamo, da nam v 
najkrajšem možnem času podate odgovor, ki ga bomo posredovali svojim članom.

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

S spoštovanjem,

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

Vročiti (elektronsko):
– Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si. 
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