
 
ČLANI ZDRUŽENJA 
 
 
Številka: 496 
Datum:  7. 4. 2020 
 
 
ZADEVA: Premostitev likvidnostnih težav 
 
Spoštovani, 
 
nekateri člani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so nas, po razglasitvi pandemije v Sloveniji 
opozorili na likvidnostne težave, ki so se dodatno zaostrile zaradi nabav osebne varovalne opreme in 
drugih nepredvidenih stroškov zaradi odzivanja na pandemijo. Združenje je zato izvedlo anketo in na 
podlagi zbranih podatkov izdelalo predlog za premostitev likvidnostnih težav izvajalcev v mesecu aprilu 
2020. Zaprosilo za pomoč pri reševanju likvidnostnih težav  smo poslali Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje in vsem trem zavarovalnicam, ki izvajajo PZZ (Triglav, Vzajemna in Generali).  
 

Na naš dopis so se preko Slovenskega zavarovalnega združenja pozitivno odzvale vse tri zavarovalnice, ki 
izvajajo PZZ. Predlagajo, da se pri reševanju tega vprašanja uporabi sistemski pristop in se premostitev 
trenutnih likvidnostnih težav JZZ izvede v  naslednjih korakih:  
 
1. vsak JZZ naj čimprej izda in pošlje račune za doplačila k storitvam, opravljenim v mesecu marcu 

2020 (pretežno pred razglasitvijo pandemije), zavarovalnice pa bodo prejete račune obdelale in 
izvršile plačilo takoj, ko bo to mogoče;  

 
2.   predlog dogovora o zagotavljanju tekoče likvidnosti naj vsebuje:  
• znesek finančnih sredstev za premostitev likvidnostnih težav oziroma avans: največ do 80% 

mesečnega povprečnega zneska mesečnega računa za leto 2019 oziroma če bi izvajalec tako pomoč v 
več obrokih, skupni znesek ne more presegati 80% povprečnega enega mesečnega nakazila za leto 
2019; 

• poračun prejetih finančnih sredstev za premostitev likvidnostnih težav oziroma avansa se 
izvede v štirih enakomernih zneskih ob plačilu računov izvajalcem zdravstvenih storitev v mesecu 
juliju, avgustu, septembru  in oktobru 2020; 

 

Način zavarovanja terjatev je: izdana menica s strani JZZ najkasneje en dan pred prejemom avansa.  
 

V združenju ocenjujemo, da je predlog zavarovalnic, ki izvajajo PZZ vsebinsko sprejemljiv, zato predlagamo, 
da zainteresirani zavodi združenju pošljete izpolnjeno prilogo: 
• najkasneje do 9. 4. 2020  
• na elektronski naslov: gp.zdruzenje@zdrzz.si  
 
Ostanite zdravi, 
 
 
 
Pripravil/a:  Marjan Pintar 
Tatjana Jevševar 
 

 direktor 
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