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ZADEVA: Zahteva za vračilo vseh neupravičeno izterjanih pavšalnih »pogodbenih kazni« v 
znesku 400,00 EUR 
 
 
Spoštovani, 
 
Višje sodišče v Ljubljani je v zadevi opr. št. II Cpg 948/2016 zavzelo dolgo pričakovano stališče, da 
ZZZS po 45. členu Splošnega dogovora ni upravičen do »pogodbene kazni« v pavšalnem znesku 
400,00 EUR, v kolikor izvajalcu zdravstvenih storitev ne dokaže, da je (izvajalec) s kršitvijo 
Splošnega dogovora povzročil kakršnokoli škodo. Za tak primer gre skorajda pri vseh pavšalno 
izrečenih kaznih v znesku 400,00 EUR (ordinacijski časi, čakalni seznami itd.), ki jih ZZZS 
sistematično in brez pravne podlage izreka izvajalcem. Višje sodišče v Ljubljani je v sodbi 
koncesionarju priznalo tudi položaj šibkejše stranke v pogodbenem odnosu do ZZZS-ja.  
 
Na podlagi navedenega Zdravniška zbornica poziva ZZZS, da nemudoma zaustavi vse, sodne ali 
zunajsodne, postopke izterjave pavšalnih »pogodbenih kazni«, ki temeljijo na kršitvah izvajalcev, 
brez izkazane povzročitve škode. 
 
Nadalje, Obligacijski zakonik v 190. členu določa, da kdor je brez pravnega temelja obogaten na 
škodo drugega, je prejeto dolžan vrniti. Ugotavljamo, da je ZZZS dolžan koncesionarjem (za pet 
let nazaj) vrniti vse neutemeljeno izterjane pavšalne pogodbene kazni. Na podlagi navedenega 
Zdravniška zbornica poziva ZZZS, da do 1. 1. 2017 koncesionarjem prostovoljno povrne vse 
plačane zneske pavšalnih pogodbenih kazni (iz prvega odstavka dopisa), ki jih je izterjal od 16. 12. 
2012 dalje. V kolikor ZZZS poziva ne bo prostovoljno izpolnil, bo Zdravniška zbornica pripravila 
ustrezen obrazec verzijskega zahtevka, s katerim bo lahko vsak koncesionar na ZZZS naslovil 
individualni zahtevek za povračilo plačane kazni in zamudnih obresti.  
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