Na podlagi 1. točke prvega odstavka 71. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 –
ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19), podtočke d. 1. točke
prvega odstavka 20. člena Statuta Zdravniške zbornice Slovenije je Skupščina Zdravniške
zbornice Slovenije na svoji seji dne 6. 5. 2021 sprejela naslednji

PRAVILNIK O ODGOVORNOSTI ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV ZARADI KRŠITEV
NJIHOVIH DOLŽNOSTI TER ORGANIZACIJI IN DELU RAZSODIŠČA ZBORNICE

PRVO POGLAVJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Pravilnik o odgovornosti zdravnikov in zobozdravnikov (v nadaljnjem besedilu:
zdravnik) zaradi kršitev njihovih dolžnosti ter o organizaciji in delu razsodišča zbornice (v
nadaljnjem besedilu: pravilnik) ureja delovanje tožilca in razsodišča zbornice, postopek
ugotavljanja kršitev kodeksa, ki ureja področje zdravniške etike (v nadaljnjem besedilu:
kodeks), predpisov ter aktov zbornice in sankcije za te kršitve.
2. člen
(uporaba moške slovnične oblike)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen
(definicije)
(1) Organa Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica),
pristojna za ugotavljanje kršitev po tem pravilniku, sta razsodišče zbornice prve stopnje (v
nadaljnjem besedilu: razsodišče I. stopnje) in razsodišče zbornice druge stopnje (v

nadaljnjem besedilu: razsodišče II. stopnje). Razsodišče je skupno poimenovanje za
razsodišče I. stopnje in razsodišče II. stopnje.
(2) Organ zbornice, pristojen za uvedbo postopka za ugotavljanje kršitev po tem
pravilniku, je Tožilec zbornice (v nadaljnjem besedilu: tožilec).
(3) Zdravnik v postopku je član zbornice, zoper katerega je bil uveden postopek po
tem pravilniku.
(4) Kršitelj je član zbornice, ki je bil v postopku po tem pravilniku spoznan kot
odgovoren za ravnanje, ki se po tem pravilniku šteje za kršitev.
4. člen
(uporaba temeljnih načel pravilnika)
(1) Glede vprašanj postopka, ki v tem pravilniku niso izrecno urejena, razsodišče
odloči na podlagi temeljnih načel iz II. oddelka tega poglavja, pri čemer zdravniku v
postopku zagotovi spoštovanje temeljnih jamstev poštenega postopka, ki izhajajo iz
ustavnega reda Republike Slovenije.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za tožilca, razen če se
posamezna določba II. oddelka tega poglavja nanaša izključno na delovanje razsodišča.
5. člen
(smiselna uporaba nekaterih zakonov)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena, se za vprašanja, ki jih razsodišče ali tožilec
ne moreta razrešiti na podlagi temeljnih načel iz II. oddelka tega poglavja, smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega člena se v postopku po tem pravilniku smiselno
uporabljajo določbe kazenskega zakonika glede silobrana, skrajne sile, prisiljenosti,
neprištevnosti, krivde, dejanske in pravne zmote, storilca in sostorilca, napeljevanja in
pomoči ter časa storitve kaznivega dejanja.
II. TEMELJNA NAČELA
6. člen
(domneva nedolžnosti)
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Zdravnik v postopku se ne šteje za kršitelja, dokler njegova odgovornost ni
ugotovljena z dokončno razsodbo razsodišča.
7. člen
(varstvo pravic zdravnika v postopku in varstvo pravic drugih)
Pri postopanju po tem pravilniku je treba zdravniku v postopku omogočiti, da čim
lažje zavaruje in uveljavlja svoje pravice, hkrati pa je potrebno poskrbeti, da zdravnik v
postopku svojih pravic ne uveljavlja v škodo pravic drugih in pri tem nesorazmerno ne
ovira poteka postopka.
8. člen
(načelo materialne resnice)
(1) V postopku po tem pravilniku je treba ugotoviti resnično dejansko stanje in v ta
namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločitev.
(2) V postopku po tem pravilniku je treba enako pazljivo preizkusiti in ugotoviti
tako dejstva, ki zdravnika v postopku obremenjujejo, kakor tudi dejstva, ki so mu v korist.
(3) Razsodišče sme zdravnika v postopku spoznati za odgovornega kršitve tega
pravilnika, če je prepričano o njegovi odgovornosti.
9. člen
(prosta presoja dokazov)
O tem, katera dejstva je treba šteti za dokazana, presodi razsodišče po svojem
prepričanju, na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov
skupaj ter na podlagi uspeha celotnega postopka.
10. člen
(načelo kontradiktornosti)
(1) Zdravniku v postopku je potrebno omogočiti, da se izjavi o vseh dejstvih in
dokazih, ki ga obremenjujejo, in da navede vsa dejstva in dokaze, ki so mu v korist.
(2) V postopku pred razsodiščem imata zdravnik v postopku in tožilec položaj
enakopravnih strank.
11. člen
(pravica pritožbe in izredna pravna sredstva)
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(1) Zoper razsodbo, izdano na prvi stopnji, je mogoče vložiti pritožbo.
(2) Dokončna razsodba se sme v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi spremeniti
samo v korist zdravnika v postopku.
12. člen
(ekonomičnost postopka)
Postopek po tem pravilniku je treba voditi hitro, s čim manj stroški in čim manjšo
zamudo za zdravnika v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se
lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi zdravnika v
postopku ter izda s tem pravilnikom skladen in pravilen sklep oziroma razsodbo.
DRUGO POGLAVJE
I. RAZSODIŠČE ZBORNICE
13. člen
(sestava in naloge razsodišča)
Razsodišče obravnava kršitve, odloča o odgovornosti zdravnika v postopku in
izreka sankcije za kršitve, določene po tem pravilniku.
14. člen
(pečat razsodišča)
(1) Razsodišče I. stopnje ima pečat, ki je okrogle oblike. Na pečatu sta napisa
»ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE« in »RAZSODIŠČE I.«.
(2) Razsodišče II. stopnje ima pečat, ki je okrogle oblike. Na pečatu sta napisa
»ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE« in »RAZSODIŠČE II.«.
II. TOŽILEC ZBORNICE
15. člen
(naloge tožilca in namestnika tožilca)
(1) Tožilec je samostojni organ zbornice, ki ima pravico in dolžnost vložiti na
razsodišče zahtevo za uvedbo postopka po tem pravilniku ter druge pravice in dolžnosti,
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ki jih določajo akti zbornice. Tožilec je zlasti pristojen, da na podlagi prijave ali po uradni
dolžnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ukrene, kar je potrebno v zvezi z odkrivanjem kršitev,
obravnava prijave domnevnih kršitev tega pravilnika,
izvede preiskavo,
vloži in zastopa obtožnico pred razsodiščem,
sklene poravnavo z zdravnikom v postopku,
vlaga in zastopa pritožbo in izredna pravna sredstva.

(2) Tožilec mora pri opravljanju svojih dolžnosti varovati ugled zdravniškega poklica
ter zbornice in njenih organov.
(3) Tožilec ima namestnika, ki nadomešča tožilca, ko je to potrebno. Določbe tega
pravilnika, ki se nanašajo na tožilca, se uporabljajo tudi za namestnika tožilca.
16. člen
(pečat tožilca)
Tožilec ima pečat, ki je okrogle oblike. Na pečatu sta napisa »ZDRAVNIŠKA
ZBORNICA SLOVENIJE« in »TOŽILEC«.
III. POOBLAŠČENEC
17. člen
(pravica do pooblaščenca)
(1) Zdravnik v postopku ima pravico, da se brani sam ali s strokovno pomočjo
pooblaščenca, ki si ga izbere sam.
(2) Zdravnik v postopku ima lahko enega ali več pooblaščencev.
IV. STROKOVNI SODELAVEC RAZSODIŠČA IN TOŽILCA
18. člen
(naloge strokovnega sodelavca in njegova določitev)
(1) Strokovni sodelavec razsodišča oziroma tožilca je strokovnjak na določenem
področju, ki pomaga razsodišču oziroma tožilcu pri obravnavanju strokovnih vprašanj s
tega področja.
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(2) Strokovnega sodelavca razsodišča s sklepom določi predsednik senata, če
oceni, da razsodišče ne razpolaga z ustreznim znanjem z določenega področja za presojo
konkretnega primera. Pred tem se zdravniku v postopku omogoči, da poda svoje stališče
o strokovnem sodelavcu. Na to stališče predsednik senata razsodišča ni vezan.
(3) Strokovnega sodelavca tožilca določi s sklepom predsednik razsodišča I. stopnje
na predlog tožilca. Pred tem se zdravniku v postopku omogoči, da poda svoje stališče o
predlogu tožilca. Na to stališče predsednik razsodišča I. stopnje ni vezan.
TRETJE POGLAVJE
I. KRŠITVE
19. člen
(kršitve pravilnika)
Kršitve kodeksa, predpisov ter aktov zbornice, za katere je mogoče izreči sankcije
ali druge ukrepe iz tega pravilnika, so:
1. opravljanje zdravniškega poklica, ki je v očitnem nasprotju s pravili
zdravniške znanosti in stroke, kar je imelo ali bi lahko imelo za posledico
poslabšanje zdravja ali smrt pacienta,
2. odklonitev nujne zdravniške pomoči pacientu ali pogojevanje nudenja
takšne pomoči s plačilom ali pridobitvijo finančne ali druge koristi,
3. uporaba zdravstvenih ali terapevtskih metod, za katere zdravnik nima
veljavne licence in za katere očitno ni strokovno usposobljen,
4. izdajanje lažnih zdravniških potrdil ali drugih zdravniških spričeval,
5. sprejemanje podkupnine, finančnih ali drugih koristi danih z namenom, da
bi zdravnik v mejah svojih pristojnosti opravil dejanje, ki ga ne bi smel
opraviti, oziroma da ne bi opravil dejanja, ki bi ga moral ali smel opraviti ali
kako drugače zlorabil svoj položaj,
6. trgovanje ali sodelovanje pri trgovanju z organi za transplantacijo,
7. izvajanje ali sodelovanje pri evtanaziji,
8. napeljevanje ali pomoč pri samomoru,
9. odklonitev lajšanja trpljenja bolečin pacientu v nasprotju s pravili zdravniške
znanosti in stroke,
10. vsa dejanja, ki imajo vse znake kaznivega dejanja in so izvršena pri
opravljanju zdravniškega poklica,
11. neupravičena izdaja poklicne skrivnosti ali osebnih podatkov pacienta,
12. nespoštovanje veljavno izražene volje pacienta oziroma druge osebe v zvezi
z zdravljenjem pacienta,
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13. težja ali ponavljajoča kršitev pacientovih pravic,
14. težja kršitev delovnopravnih predpisov, ki škodi ugledu zdravniškega
poklica,
15. uničenje ali ponarejanje podatkov z namenom prikrivanja strokovnih napak,
16. izmikanje strokovnemu nadzoru oziroma nesodelovanje v postopku
strokovnega nadzora,
17. ponavljajoče kršitve, ugotovljene v postopkih strokovnega nadzora,
18. izmikanje vročitvi pisanj razsodišča oziroma tožilca, neupravičen izostanek
na zasedanju razsodišča, na katerega je bil zdravnik pravilno vabljen, ali
drugo oviranje delovanja razsodišča oziroma tožilca,
19. neizvršitev drugega ukrepa, ki je zdravniku v postopku naložen z dokončno
razsodbo razsodišča,
20. izmikanje postopkom pred odbori ali drugimi organi zbornice oziroma
nesodelovanje v postopku pred odbori ali drugimi organi zbornice,
21. težja ali ponavljajoča kršitev zborničnih pravil in obveznosti zdravnika v
postopku, kot člana zbornice,
22. prikrivanje finančne ali drugačne povezanosti pri predstavitvi novosti v
strokovni javnosti,
23. neplačevanje članarine zbornici šest mesecev po zapadlosti terjatve,
24. zloraba strokovnih dosežkov kolegov,
25. izvedba klinične raziskave brez potrebnih znanj s tega področja oziroma brez
ustreznih pogojev za varno in znanstveno korektno izvedbo raziskave,
26. oviranje samostojnega delovanja in napredovanja kolegov,
27. žaljivo, nečastno ali ponižujoče ravnanje, ki posega v čast in dobro ime
drugega zdravnika ali škodi ugledu zdravniškega poklica, razen če je dejanje
izvršeno v obliki znanstvenega dela, resne kritike, politične ali druge
dejavnosti, obrambe kakšne pravice ali varstva upravičene koristi, in se iz
načina izražanja ali drugih okoliščin vidi, da dejanje ni bilo storjeno z
namenom poseganja v čast drugega zdravnika ali zdravniškega poklica.
20. člen
(dejanje majhnega pomena)
(1) Postopek po tem pravilniku se ne prične oziroma se ustavi, če so podani znaki
kršitve iz prejšnjega člena, vendar je ravnanje zdravnika mogoče opredeliti kot dejanje
majhnega pomena.
(2) Dejanje je majhnega pomena, če je njegova nevarnost neznatna zaradi:
1. narave ali teže dejanja,
2. ker so škodljive posledice neznatne ali jih ni,
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3. okoliščin, v katerih je bilo storjeno,
4. nizke stopnje kršiteljeve odgovornosti ali
5. zaradi njegovih osebnih okoliščin.
II. SANKCIJE IN DRUGI UKREPI
21. člen
(vsebina sankcij in drugih ukrepov)
(1) Za izvršene kršitve po tem pravilniku sme razsodišče zdravniku v postopku izreči
sankcije ali druge ukrepe.
(2) Sankcije so:
1.
2.
3.
4.

strokovno opozorilo,
opomin,
javni opomin, ki se objavi v glasilu Isis,
izčlanitev iz zbornice.

(3) Drugi ukrepi so:
1. kolegialno priporočilo,
2. opravičilo oškodovancu,
3. dopolnilno strokovno izobraževanje.
(4) Sankcija javnega opomina se izvrši tako, da se dokončna razsodba razsodišča
posreduje uredništvu glasila Isis, ki razsodbo objavi v naslednji tiskani izdaji glasila.
(5) Sankcijo izčlanitve iz zbornice je mogoče izreči le, če članstvo zdravnika v
postopku v zbornici ni obvezno skladno z zakonom, ki ureja zdravniško službo.
(6) Razsodišče lahko za posamezno kršitev izreče več sankcij oziroma drugih
ukrepov.
(7) Poleg izreka sankcij in drugih ukrepov lahko razsodišče v primeru kršitev, ki
predstavljajo razlog za trajen ali začasen odvzem licence, predsedniku zbornice predlaga
odvzem licence.
22. člen
(pogojna sankcija)
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(1) Razsodišče lahko izreče pogojno sankcijo.
(2) Pogojna sankcija se izreče tako, da razsodišče v razsodbi, s katero zdravnika
spozna za odgovornega kršitve, določi sankcijo, ki pa jo izvrši zgolj, če kršitelj v roku, ki ga
določi razsodišče, ne izpolni drugega ukrepa iz druge ali tretje točke tretjega odstavka
prejšnjega člena, ki ga določi razsodišče.
(3) Kršitelj mora v roku, ki ga določi razsodišče, razsodišču na primeren način
izkazati, da je izpolnil ukrep, ki ga je določilo razsodišče. Kot primeren način, s katerim
kršitelj izkaže, da je izpolnil ukrep, se šteje zlasti pisna izjava oškodovanca, da je prejel
opravičilo kršitelja, pisno potrdilo izvajalca izobraževanja, da se je kršitelj udeležil
dopolnilnega strokovnega izobraževanja ali druga pisna potrdila, iz katerih izhaja, da je
kršitelj izpolnil ukrep, ki ga je določilo razsodišče.
(4) Razsodišče po prejemu ustreznega potrdila, iz katerega izhaja, da je kršitelj
izpolnil ukrep, izda sklep, s katerim ugotovi, da je kršitelj izpolnil ukrep, ki ga je določilo
razsodišče.
(5) Če kršitelj v roku, ki ga je določilo razsodišče, na primeren način ne izkaže, da je
izpolnil ukrep, lahko razsodišče v primeru utemeljenih razlogov izda sklep, s katerim
ugotovi, da kršitelj ukrepa ni izpolnil in postavi nov rok, v katerem mora kršitelj na
primeren način izkazati, da je izpolnil ukrep, ki ga je določilo razsodišče
(6) Če kršitelj v roku, ki ga je določilo razsodišče, na primeren način ne izkaže, da je
izpolnil ukrep in ne obstajajo okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena, razsodišče izda
sklep, s katerim ugotovi, da kršitelj ukrepa ni izpolnil, zaradi česar bo izvršena sankcija, ki
je bila določena v razsodbi iz drugega odstavka tega člena. Zoper ta sklep je dovoljena
posebna pritožba.
(7) Sklepe iz četrtega do šestega odstavka tega člena izda senat razsodišča, ki je
izrekel pogojno sankcijo kršitelju.
23. člen
(olajševalne in oteževalne okoliščine)
Razsodišče pri odločanju o sankcijah in drugih ukrepih upošteva olajševalne
oziroma oteževalne okoliščine, med katere spadajo zlasti:
1.
2.
3.

teža kršitve,
stopnja odgovornosti zdravnika v postopku,
nagibe, iz katerih je bilo dejanje storjeno,
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4.
5.
6.
7.

stopnjo ogrožanja ali kršitve zavarovane pravne vrednote,
obnašanje zdravnika v postopku po storjenem dejanju (npr.
pripravljenost za poravnavo škode, ki je nastala),
pričakovani učinek sankcije ali drugega ukrepa,
prispevek oškodovanca k nastanku kršitve.
III. ZASTARANJE
24. člen
(zastaralni roki)

(1) Pregon kršitve ni več dovoljen, če je od kršitve preteklo več kot pet let.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za zastaranje uporabijo splošna
pravila kazenskega prava, če je zdravnik v kazenskem postopku obsojen za kaznivo
dejanje, ki predstavlja hkrati tudi kršitev po tem pravilniku.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena vsako ravnanje tožilca ali
razsodišča pretrga zastaralni rok. Ne glede na prejšnji stavek pregon kršitve v nobenem
primeru ni več dovoljen, če od kršitve preteče več kot 10 let.
ČETRTO POGLAVJE
I. VLOGE IN VROČANJE
25. člen
(način podajanja vlog)
(1) Vloge se podajajo pisno, pri čemer se kot pisna vloga šteje tudi vloga, oddana v
elektronski obliki. Če organ podvomi, ali je vlogo pisno poslal tisti, ki je naveden kot
vložnik, lahko zahteva, da vložnik oziroma stranka to potrdi s pisno potrditvijo ali na drug
ustrezen način.
(2) Vloge se izročajo organu, ki je pristojen za sprejem.
(3) Vloga je vložena pravočasno, če jo pristojni organ prejme, preden se izteče rok.
Če je vloga poslana po elektronski poti, se šteje za pravočasno, če jo je pred iztekom roka
prejel informacijski sistem organa. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko
je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto.
26. člen
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(vročanje zdravniku v postopku)
(1) Vsa pisanja v okviru postopka po tem pravilniku se zdravniku v postopku
vročajo preko elektronskega naslova, ki ga ta navede v odgovoru na obtožnico, pred tem
pa na elektronski naslov, s katerim razpolaga zbornica. Če zdravnik v postopku ob
odgovoru na obtožnico ali kasneje elektronskega naslova ne navede, se mu pisanja še
naprej vročajo preko njegovega elektronskega naslova, s katerim razpolaga zbornica.
(2) V primeru, da zdravniku v postopku pisanja ni mogoče vročiti po določbah
prejšnjega odstavka, se pisanje vroči po navadni pošti na naslov, ki ga razsodišču sporoči
zdravnik v postopku oz. na naslov, s katerim razpolaga zbornica. Če tudi tak način vročanja
pisanja ni mogoč, se pisanje pritrdi na oglasno desko zbornice.
(3) Po postopku iz prejšnjega odstavka se ravna tudi v primeru, da zdravnik v
postopku ne navede elektronskega naslova in zbornica z elektronskim naslovom zdravnika
v postopku ne razpolaga.
(4) Če ima zdravnik v postopku pooblaščenca, se vsa pisanja zdravniku v postopku
vročajo preko elektronskega naslova pooblaščenca, ki ga navede zdravnik v postopku ali
njegov pooblaščenec. Če zdravnik v postopku oziroma njegov pooblaščenec ne navede
elektronskega naslova pooblaščenca, se zdravniku v postopku pisanja vročajo po določbah
prvega do tretjega odstavka tega člena.
(5) Vročitev s pritrditvijo na oglasno desko se šteje za opravljeno v roku, ki ga določi
predsednik razsodišča in je razviden iz pisanja, ki je pritrjeno na oglasni deski.
27. člen
(vročanje drugim osebam)
(1) Vsa pisanja v okviru postopka po tem pravilniku se osebi, ki ni zdravnik v
postopku (npr. prijavitelj, priča, strokovni sodelavec razsodišča oziroma tožilca), vročajo
preko elektronskega naslova, ki ga ta navede v prvi vlogi oziroma kasneje. Če osebe iz
prejšnjega stavka elektronskega naslova ne navede, se mu pisanja vročajo preko
njegovega elektronskega naslova, s katerim razpolaga zbornica.
(2) V primeru, da osebi iz prejšnjega odstavka pisanja ni mogoče vročiti po
določbah prejšnjega odstavka, se pisanje vroči po navadni pošti na naslov, s katerim
razpolaga zbornica. Če zbornica ne razpolaga z naslovom, se pisanje pritrdi na oglasno
desko zbornice.
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(3) Vročitev s pritrditvijo na oglasno desko se šteje za opravljeno v roku, ki ga določi
predsednik razsodišča in je razviden iz pisanja, ki je pritrjeno na oglasni deski.
II. POSTOPEK
28. člen
(faze postopka)
(1) Postopek zoper zdravnika v postopku obsega preiskavo in postopek pred
razsodiščem.
(2) Preiskava se začne s sklepom o uvedbi preiskave, ki ga izda tožilec.
(3) Postopek pred razsodiščem I. stopnje začne predsednik razsodišča s sklepom o
uvedbi postopka pred razsodiščem na podlagi obtožnice tožilca.
29. člen
(namen in vodenje preiskave)
(1) Preiskava je namenjena zlasti razjasnitvi dejanskega stanja ter pridobitvi
gradiva, ki je potrebno za sprejem odločitve s strani tožilca in razsodišča v zvezi z
domnevnimi kršitvami, kot jih določa ta pravilnik.
(2) Preiskavo vodi tožilec.
30. člen
(prijava)
(1) Prijavo domnevne kršitve lahko poda vsakdo.
(2) Član zbornice je dolžan podati prijavo domnevne kršitve, s katero je seznanjen.
(3) Prijava se vloži pisno pri tožilcu in mora vsebovati:
1.
2.
3.
4.

osebno ime domnevnega kršitelja,
opis domnevne kršitve,
dejstva in dokaze, s katerimi se utemeljuje prijava in
osebno ime, telefonsko številko, elektronski naslov, naslov prebivališča in
podpis prijavitelja.
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(4) Tožilec opravi predhodni preizkus prijave. Če tožilec pri preizkusu prijave
ugotovi, da je ta nepopolna ali nerazumljiva, pozove prijavitelja, da jo v določenem roku
dopolni. Tožilec prijavo zavrže s sklepom, če prijavitelj pomanjkljivosti v določenem roku
ne odpravi.
(5) Tožilec zavrže prijavo, če pri njenem preizkusu oceni, da iz nje očitno ne izhajajo
znaki kršitve po tem pravilniku, da je zdravniku očitano dejanje majhnega pomena,
oziroma da je prijava očitno lažna ali šikanozna.
(6) Tožilec zavrže prijavo tudi, če prijavitelj prijavo do vložitve obtožnice umakne,
tožilec pa oceni, da postopka po uradni dolžnosti ni smotrno nadaljevati.
(7) Tožilec o zavrženju prijave obvesti prijavitelja.
(8) Tožilec kljub zavrženju prijave lahko nadaljuje postopek po uradni dolžnosti, če
oceni, da je to smotrno.
31. člen
(sklep o uvedbi preiskave)
(1) Tožilec izda sklep o uvedbi preiskave, če zazna kršitev tega pravilnika. Sklep o
uvedbi preiskave vsebuje zlasti:
1.
2.
3.
4.

ime, priimek in naslov prebivališča zdravnika v postopku,
opis dejanja, iz katerega izhaja očitana kršitev,
pravna kvalifikacija domnevne kršitve,
preiskovalna dejanja, ki se bodo predvidoma izvedla v postopku
preiskave.

(2) Sklep o uvedbi preiskave se vroči zdravniku v postopku. Sklep se vroči tudi
razsodišču I. stopnje in drugim osebam, če tožilec oceni, da je to smotrno zaradi izvedbe
preiskave.
(3) Tožilec lahko v fazi preiskave izda sklep o razširitvi preiskave, s katerim razširi
preiskavo domnevne kršitve, za katero je že izdal sklep o uvedbi preiskave, na druge
zdravnike v postopku ali na druge kršitve, ki so povezane z domnevno kršitvijo, za katero
je že bil izdan sklep o uvedbi preiskave. Za sklep o razširitvi preiskave se smiselno
uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Tožilec ne izda sklepa o razširitvi preiskave, četudi po izdaji sklepa o uvedbi
preiskave, oceni, da je potrebno opraviti dodatna preiskovalna dejanja, ki niso zajeta v
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sklepu o uvedbi preiskave, oziroma da določenih dejanj, ki so zajeta v sklepu o uvedbi
preiskave, ni potrebno opraviti.
32. člen
(vsebina preiskave)
(1) Tožilec v preiskavi po uradni dolžnosti vodi zbiranje dokaznega gradiva.
Odločitev, katera preiskovalna dejanja bo izvedel, sprejme ob upoštevanju temeljnih načel
tega pravilnika ter morebitnih predlogov zdravnika v postopku. Morebitnim predlogom,
ki jih poda zdravnik v postopku, tožilec sledi, če lahko prispevajo k razjasnitvi dejanskega
stanja, so izvedljivi in niso povezani z nesorazmernimi stroški ali z veliko zamudo. Tožilec
svojo odločitev, zakaj ni sledil morebitnim predlogom zdravnika v postopku, obrazloži, če
v zadevi vloži obtožnico.
(2) V preiskavi lahko tožilec za razjasnitev stanja zadeve in pridobitev potrebnega
dokaznega gradiva opravi naslednja dejanja:
1. za mnenje o obstoju kršitve zaprosi organ zbornice,
2. povabi prijavitelja, zdravnika v postopku ali druge osebe na informativni
razgovor,
3. pridobi in pregleda listinsko dokumentacijo,
4. pregleda podatke oziroma dokumentacijo, ki se hrani v informatizirani
obliki,
5. opravi ogled,
6. opravi druga dejanja, ki so potrebna za razjasnitev stanja zadeve in
pridobitev potrebnih dokazov.
(3) Tožilcu ni potrebno o izvedbi posameznih preiskovalnih dejanj obvestiti
zdravnika o postopku ali druge osebe. Ne glede na prejšnji stavek tožilec obvesti in povabi
zdravnika v postopku ali drugo osebo, da se udeleži izvedbe posameznega preiskovalnega
dejanja, če oceni, da je to smotrno.
33. člen
(zaključek preiskave)
Preiskava se zaključi s sklepom o končanju preiskave ali z vložitvijo obtožnice.
34. člen
(sklep o končanju preiskave)
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(1) Sklep o končanju preiskave sprejme tožilec, če na podlagi opravljene preiskave
ugotovi:
1. da ravnanje ne predstavlja kršitve po tem pravilniku,
2. da obstojijo okoliščine, ki izključujejo protipravnost domnevnega ravnanja
kršitve po tem pravilniku ali krivdo zdravnika v postopku,
3. da gre za dejanje majhnega pomena,
4. da ni utemeljenega suma, da je zdravnik v postopku izvršil kršitev po tem
pravilniku,
5. da je zdravnik v postopku izgubil poslovno sposobnost ali umrl,
6. da je prišlo do zastaranja pregona,
7. če je v poravnavi dosežen sporazum izpolnjen,
8. v drugih primerih, ki jih določa pravilnik.
(2) Sklep o končanju preiskave se vroči zdravniku v postopku. Prijavitelju se ne
pošlje sklepa o končanju preiskave, ampak se ga obvesti, da je preiskava, ki je bila začeta
na podlagi njegove prijave, končana.
35. člen
(obtožnica)
(1) Tožilec vloži obtožnico, če obstaja utemeljen sum, da je zdravnik v postopku
izvršil kršitev po tem pravilniku in ne obstojijo okoliščine, na podlagi katerih tožilec izda
sklep o končanju preiskave. Obtožnica vsebuje:
1.
2.
3.
4.

osebno ime, naslov prebivališča ter delovno mesto zdravnika v postopku,
opis dejanja, iz katerega izhaja očitana kršitev tega pravilnika,
pravna kvalifikacija domnevne kršitve,
predlog, kateri dokazi naj se izvedejo na zasedanju pred razsodiščem, in
obrazložitev iz prvega odstavka 32. člena tega pravilnika,
5. obrazložitev, v kateri so navedena dejstva, ki se bodo dokazovala z izvedbo
predlaganih dokazov.
(2) Tožilec lahko v obtožnici predlaga vrsto sankcije, ki naj se izreče.
(3) Tožilec vloži obtožnico pri razsodišču I. stopnje.
(4) Predsednik razsodišča prve stopnje preveri, ali ima obtožnica vse sestavine iz
prvega odstavka tega člena.
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(5) Če obtožnica nima vseh sestavin iz prvega odstavka tega člena, predsednik
razsodišča pozove tožilca, da v določenem roku odpravi pomanjkljivosti. Predsednik
razsodišča obtožnico zavrže s sklepom, če tožilec pomanjkljivosti v določenem roku ne
odpravi. V primeru zavrženja obtožnice lahko tožilec v isti zadevi vloži novo obtožnico.
(6) Predsednik razsodišča začne postopek pred razsodiščem I. stopnje, če
obtožnica vsebuje vse sestavine iz prvega odstavka tega člena.
(7) Tožilec lahko že vloženo obtožnico spremeni, dopolni ali jo umakne.
III. PORAVNAVA
36. člen
(potek poravnave)
(1) Tožilec in zdravnik v postopku se lahko pred uvedbo postopka pred razsodiščem
ali v teku postopka pred razsodiščem I. stopnje poravnata.
(2) Poravnava je možna zgolj, če s tem soglašata zdravnik v postopku in tožilec, pri
čemer slednji presodi, ali je glede na okoliščine primera to primerno. Pri tem tožilec
upošteva zlasti vrsto, naravo in nevarnost dejanja, težo posledic, ki so nastale z dejanjem,
okoliščine, v katerih je bilo storjeno, osebnost ter stopnjo odgovornosti zdravnika v
postopku.
(3) Poravnava je sklenjena v obliki pisnega sporazuma. Sporazum vsebuje zlasti:
1. navedbo strank sporazuma,
2. opis in vrsto storjenega dejanja zdravnika v postopku, zaradi katerega se
sklepa sporazum,
3. vsebino doseženega sporazuma,
4. način in rok izpolnitve obveznosti, ki je vsebina doseženega sporazuma,
5. datum sklenitve sporazuma,
6. podpis udeležencev postopka poravnavanja.
(4) Vsebina doseženega sporazuma se nanaša na obveznost zdravnika v postopku,
s katero se zagotovi odprava škodljivih posledic dejanja zdravnika v postopku oziroma s
katero se prepreči podobne kršitve zdravnika v postopku v bodoče. To predstavlja zlasti:
1. opravičilo oškodovancu,
2. povračilo škode oškodovancu,
3. nakazilo v humanitarne namene,
Zdravniška zbornica Slovenije

Stran 16 od 29

4. udeležba na strokovnih usposabljanjih ali tečajih za izboljšanje
komunikacije.
(5) Če je vsebina doseženega sporazuma v roku izpolnjena, tožilec izda sklep o
končanju preiskave, če ta že teče. Če je zadeva v postopku pred razsodiščem I. stopnje,
slednje izda sklep o ustavitvi postopka, ko tožilec obvesti razsodišče I. stopnje, da je
vsebina doseženega sporazuma izpolnjena.
(6) Če v roku vsebina doseženega sporazuma ni izpolnjena, se postopek pred
tožilcem ali razsodiščem nadaljuje.
(7) Zdravnik v postopku mora izpolnitev vsebine doseženega sporazuma tožilcu na
primeren način izkazati. Kot primeren način se šteje zlasti pisna izjava oškodovanca, da je
prejel opravičilo oziroma da je prejel povračilo nastale škode, pisno potrdilo, da je zdravnik
v postopku nakazal določen znesek v humanitarne namene ali druga pisna potrdila, iz
katerih izhaja, da je bila vsebina doseženega sporazuma izpolnjena.
IV. POSTOPEK PRED RAZSODIŠČEM I. STOPNJE
37. člen
(sklep o uvedbi postopka pred razsodiščem I. stopnje)
(1) Postopek pred razsodiščem I. stopnje se začne z izdajo sklepa o uvedbi
postopka pred razsodiščem I. stopnje, ki se vroči zdravniku v postopku in tožilcu.
(2) Sklep o uvedbi postopka pred razsodiščem I. stopnje izda predsednik razsodišča
I. stopnje. Z njim določi sestavo senata ter predsednika senata v konkretni zadevi. Sklep o
uvedbi postopka lahko vsebuje tudi vabilo na ustno obravnavo.
(3) Ob vročitvi sklepa o uvedbi postopka pred razsodiščem I. stopnje zdravniku v
postopku se priloži morebitno prijavo kršitve ter njene priloge, obtožnico in dokazno
gradivo, ki ga je zbral tožilec v fazi preiskave (npr. zapisnik o opravljenem informativnem
razgovoru, pridobljena listinska dokumentacija).
(4) Zdravnik v postopku lahko v 15 dneh od dneva vročitve sklepa o uvedbi
postopka pred razsodiščem I. stopnje poda svoj pisni odgovor in predstavi svoje naziranje
o zadevi ter predlaga izvedbo dokazov in druga dejanja v postopku.
38. člen
(sestava senata razsodišča I. stopnje)
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(1) Razsodišče I. stopnje v postopku odloča v senatu treh članov.
(2) Postopek pred senatom razsodišča I. stopnje vodi predsednik senata.
39. člen
(izločitev)
(1) Član razsodišča I. stopnje ne sme sodelovati v postopku, če:
1. je sam oškodovanec v zadevi, ki se obravnava,
2. je z zdravnikom v postopku, tožilcem ali oškodovancem, njegovim
zakonitim zastopnikom oziroma pooblaščencem v zakonski zvezi ali
partnerski zvezi oziroma zunajzakonski skupnosti ali nesklenjeni partnerski
zvezi oziroma v sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski
vrsti do četrtega kolena ali v svaštvu do drugega kolena,
3. je z zdravnikom v postopku, tožilcem ali oškodovancem, njegovim
zakonitim zastopnikom ali pooblaščencem v razmerju skrbnika,
oskrbovanca, posvojitelja, posvojenca, rejnika ali rejenca,
4. je v istem postopku sodeloval kot tožilec, pooblaščenec, zakoniti zastopnik
oškodovanca, ali če je bil na informativnem razgovoru zaslišan kot priča ali
5. so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
(2) Zdravnik v postopku lahko predlaga izločitev člana senata najkasneje v
odgovoru iz četrtega odstavka 37. člena tega pravilnika, kasneje pa le, če izkaže, da tega
ni mogel storiti prej. Predlog za izločitev mora biti obrazložen.
(3) O predlogu za izločitev člana razsodišča I. stopnje odloča predsednik razsodišča
I. stopnje s sklepom. O predlogu za izločitev predsednika razsodišča I. stopnje odloča
predsednik razsodišča II. stopnje, ki v primeru ugoditve predlogu določi namestnika
predsednika razsodišča I. stopnje v konkretni zadevi.
(4) Član razsodišča I. stopnje mora takoj, ko izve za kakšen izločitveni razlog,
prenehati s kakršnimkoli nadaljnjim delom v zadevi in to sporočiti predsedniku razsodišča
I. stopnje. Slednji s sklepom določi novega člana senata razsodišča I. stopnje, če obstoji
razlog iz prvega odstavka tega člena. Predsednik razsodišča I. stopnje mora takoj, ko zve
za kakšen izločitveni razlog, prenehati s kakršnimkoli nadaljnjim delom v zadevi in to
sporočiti predsedniku razsodišča II. stopnje. Če obstoji razlog iz prvega odstavka tega
člena, predsednik razsodišča II. stopnje s sklepom določi namestnika predsednika
razsodišča I. stopnje v konkretni zadevi.
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(5) V primeru, da v določeni zadevi zaradi obstoja razlogov iz prvega odstavka tega
člena, ni mogoče sestaviti senata razsodišča I. stopnje, predsednik Skupščine zbornice s
sklepom imenuje člane senata za odločanje v tej zadevi.
(6) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za izločitev članov razsodišča
II. stopnje ter tožilca zbornice, pri čemer o predlogu za izločitev tožilca ali predsednika
razsodišča II. stopnje odloča predsednik razsodišča I. stopnje, ki v primeru ugoditve
predlogu za izločitev predsednika razsodišča II. stopnje določi namestnika predsednika
razsodišča II. stopnje v konkretni zadevi.
40. člen
(vabilo na ustno obravnavo)
(1) Vabilo na ustno obravnavo pred razsodiščem je treba zdravniku v postopku in
tožilcu vročiti najmanj 15 dni pred obravnavo.
(2) Na obravnavo se poleg zdravnika v postopku povabijo tudi osebe, katerih
prisotnost je potrebna.
(3) Na obravnavi ima zdravnik v postopku pravico do ustnega zagovora, zagovor pa
lahko poda tudi pisno, vendar ga mora razsodišče prejeti vsaj tri dni pred obravnavo.
41. člen
(vsebina vabila na ustno obravnavo)
(1) V vabilu na ustno obravnavo morajo biti navedeni kraj, dan in ura obravnave
ter zadeva, ki bo obravnavana.
(2) Vabilo, namenjeno zdravniku v postopku, mora vsebovati pravni pouk, da se bo
obravnava opravila v njegovi odsotnosti, če bo neopravičeno odsoten.
(3) Opravičljivi razlogi za preložitev ustne obravnave morajo biti razsodišču
sporočeni najkasneje tri dni pred obravnavo, razen če gre za izredne nepredvidljive
okoliščine. V takem primeru je potrebno opravičljive razloge sporočiti nemudoma, ko je
to mogoče.
(4) Določbe prejšnjega in tega člena se smiselno uporabljajo tudi za vabljenje oseb
na druga dejanja v postopku po tem pravilniku, zlasti za vabljenje zdravnika v postopku in
drugih oseb na informativni razgovor v fazi preiskave.
42. člen
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(vodenje ustne obravnave in odsotnost vabljenih)
(1) Ustno obravnavo vodi predsednik senata.
(2) Na začetku ustne obravnave predsednik senata predstavi predmet obravnave
in preveri, ali so prišli vsi, ki so bili povabljeni. Če niso, se prepriča, ali so jim bila vabila
vročena in ali so svoj izostanek opravičili.
(3) Če se ugotovi, da se ustne obravnave ni udeležil zdravnik v postopku, ki je bil
pravilno vabljen, pa svojega izostanka ni opravičil, lahko senat sklene, da se ustna
obravnava izvede v njegovi odsotnosti.
(4) Če se ustne obravnave ne udeleži tožilec, se ustna obravnava prestavi, razen če
senat sklene, da se ustna obravnava izvede v njegovi odsotnosti.
(5) Če se obravnave ne udeleži druga vabljena oseba, se ustna obravnava ne
prestavi, razen če senat sklene, da se ustna obravnava ne more izvesti v njeni odsotnosti.
43. člen
(izvedba ustne obravnave)
(1) Po ugotovitvi istovetnosti zdravnika v postopku se obravnava nadaljuje s
tožilčevo predstavitvijo obtožnice.
(2) Predsednik razsodišča nato pozove zdravnika v postopku, da poda svoj zagovor
in predlaga izvedbo listinskih in drugih dokazov.
(3) O izvedbi dokazov odloča senat s sklepom.
(4) Dokaze se izvaja tako, da se listinsko dokazno gradivo, ki ga je zbral tožilec z
opravo preiskovalnih dejanj, prebere ali povzame. Druge dokaze, ki jih je zbral tožilec z
opravo preiskovalnih dejanj, se izvede na način, ki ga določi senat.
(5) Če senat iz dokaznega gradiva, ki ga je zbral tožilec, ne more razjasniti vseh
relevantnih okoliščin in dejstev, lahko po lastni presoji sam izvede dodatne dokaze. Če je
treba pridobiti dodatno dokazno gradivo, senat lahko preloži ustno obravnavo, pri čemer
določi datum nadaljevanja ustne obravnave, razen če to ni mogoče. Če je datum
nadaljevanja ustne obravnave določen, se šteje, da so bili prisotni na ustni obravnavi
pravilno vabljeni, četudi ne prejmejo novega vabila.
44. člen
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(zaključne besede)
Po izvedenem dokaznem postopku da predsednik razsodišča besedo najprej
tožilcu in potem še zdravniku v postopku, ki se lahko ponovno opredelita do očitkov kršitev
ter odgovorita na navedbe in predloge članov razsodišča.
45. člen
(zapisnik)
(1) Zapisnikar o poteku ustne obravnavi piše zapisnik. Zapisnik podpišejo
predsednik senata, zdravnik v postopku, tožilec in zapisnikar.
(2) Zdravnik v postopku in tožilec imata pravico pregledati končani zapisnik in
njegove morebitne priloge, podati pripombe glede vsebine in zahtevati popravek
zapisnika.
(3) O zahtevi za popravek zapisnika odloča senat s sklepom.
(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za pisanje zapisnika za druga
dejanja v postopku po tem pravilniku, zlasti za pisanje zapisnika o informativnem
razgovoru v fazi preiskave.
46. člen
(glasovanje o zadevi)
(1) Predsednik senata po zaključni besedi zdravnika v postopku zaključi ustno
obravnavo in razsodišče se z namenom sprejetja odločitve v zadevi umakne na tajno
glasovanje.
(2) Senat sprejema odločitve z večino glasov. Član senata se ne more vzdržati
glasovanja.
47. člen
(odločitev o zadevi)
(1) Senat z razsodbo spozna zdravnika v postopku za odgovornega ali ga oprosti
obtožbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena senat s sklepom ustavi postopek:
1. če je zdravnik v postopku izgubil poslovno sposobnost ali umrl
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2. če je v poravnavi dosežen sporazum izpolnjen,
3. če je tožilec v času od začetka do konca postopka pred razsodiščem umaknil
obtožnico,
4. v drugih primerih, ki jih določa pravilnik.
(3) Zoper sklep o ustavitvi postopka je dovoljeno vložiti posebno pritožbo.
48. člen
(razsodba)
(1) Razsodišče zdravnika v postopku z razsodbo oprosti obtožbe, če:
1. dejanje, za katero je obtožen, ni kršitev po tem pravilniku,
2. obstojijo okoliščine, ki izključujejo protipravnost dejanja zdravnika v
postopku ali njegovo krivdo,
3. gre za dejanje majhnega pomena ali
4. ni dokazano, da je zdravnik v postopku storil dejanje, katerega je obtožen.
(2) V preostalih primerih senat zdravnika v postopku spozna za odgovornega
kršitve iz tega pravilnika.
49. člen
(pisni odpravek razsodbe)
(1) Najkasneje v 30 dneh po razglasitvi razsodbe razsodišče izdela pisni odpravek
razsodbe, ki mora vsebovati:
1.
2.
3.
4.

imena članov razsodišča, ki so odločali o zadevi,
osebne podatke zdravnika v postopku,
kraj in čas obravnave, na kateri je razsodišče sprejelo razsodbo,
opis kršitve z navedbo določb tega pravilnika ter izrečeno sankcijo oziroma
drugi ukrep,
5. odločitev o stroških postopka,
6. obrazložitev in
7. pravni pouk.
(2) Če je bil zdravnik v postopku oproščen obtožbe, 4. točka prejšnjega odstavka
vsebuje opis v obtožnici očitane kršitve z navedbo določb tega pravilnika, za katero se
zdravnika v postopku oprosti obtožbe.
(3) Pisni odpravek razsodbe podpiše predsednik senata.
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50. člen
(vročitev pisnega odpravka)
(1) Pisni odpravek razsodbe se vroči:
-

zdravniku v postopku,
tožilcu.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se prijavitelju vroči obvestilo, ki
vsebuje zgolj osebno ime zdravnika v postopku ter podatke iz 1., 3. in 4. točke prvega
odstavka prejšnjega člena. Prijavitelja se obvesti, ko razsodba postane dokončna.
V. PRITOŽBA
51. člen
(pritožba zoper razsodbo)
(1) Zoper razsodbo razsodišča I. stopnje je dovoljena pritožba na razsodišče II.
stopnje.
(2) Pravočasna pritožba zadrži izvršitev razsodbe.
52. člen
(upravičenci do pritožbe)
(1) Pritožbo lahko vloži zdravnik v postopku ali tožilec.
(2) Pritožbo je mogoče vložiti v 15 dneh od vročitve pisnega odpravka razsodbe.
53. člen
(vsebina pritožbe)
(1) Pritožba mora obsegati:
1.
2.
3.
4.

navedbo razsodbe, zoper katero se podaja pritožba,
razlog za izpodbijanje,
obrazložitev pritožbe,
predlog, da se izpodbijana razsodba popolnoma ali deloma razveljavi ali
spremeni.
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(2) Pritožnik sme v pritožbi navajati nova dejstva in dokaze le v primeru, če jih brez
svoje krivde ni mogel uveljavljati v postopku pred razsodiščem I. stopnje.
54. člen
(razlogi za pritožbo)
(1) Razsodba se sme izpodbijati zaradi:
1.
2.
3.
4.

bistvenih kršitev določb tega pravilnika,
nepravilne uporabe materialnega prava,
zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in
odločbe o izrečeni sankciji ali drugih ukrepih.

(2) Bistvena kršitev določb tega pravilnika je podana, če razsodišče v postopku pred
njim ni uporabilo kakšne določbe tega pravilnika, ki ureja postopek, ali jo je uporabilo
nepravilno, pa je to vplivalo ali bi lahko vplivalo na zakonitost in pravilnost razsodbe.
Bistvena kršitev določb tega pravilnika je podana tudi, če so v postopku pred razsodiščem
kršena temeljna jamstva poštenega postopka, ki jih zagotavlja ustavni red Republike
Slovenije, pa je to vplivalo ali bi lahko vplivalo na zakonitost in pravilnost razsodbe.
55. člen
(vložitev pritožbe)
(1) Pritožba se vloži pri razsodišču II. stopnje.
(2) Prepozno ali nedovoljeno pritožbo zavrže s sklepom predsednik razsodišča II.
stopnje.
(3) Če je pritožba pravočasna in dovoljena, predsednik razsodišča II. stopnje pošlje
pritožbo nasprotni stranki, ki sme nanjo odgovoriti v roku 15 dni.
56. člen
(zasedanje in odločanje razsodišča II. stopnje)
(1) Razsodišče II. stopnje veljavno zaseda in odloča v sestavi najmanj treh članov.
Če so na seji ali ustni obravnavi prisotni štirje člani, odloča glas predsednika razsodišča II.
stopnje oziroma, če ta ni prisoten, glas najstarejšega prisotnega člana, ki je prisoten. Na
sejo ali ustno obravnavo pred razsodiščem II. stopnje so vabljeni vsi člani razsodišča II.
stopnje.
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(2) Postopek pred razsodiščem II. stopnje vodi predsednik razsodišča II. stopnje ali
član razsodišča II. stopnje, ki ga določi predsednik razsodišča II. stopnje.
57. člen
(seja razsodišča II. stopnje)
O pritožbi zoper razsodbo razsodišča I. stopnje odloča razsodišče II. stopnje na seji
senata, razen če senat razsodišča II. stopnje s sklepom odloči, da se izvede ustna
obravnava.
58. člen
(meje preizkusa razsodbe razsodišča I. stopnje)
(1) Senat razsodišča II. stopnje izpodbijano razsodbo preizkusi le v mejah, v katerih
je izpodbijana s pritožbo, po uradni dolžnosti pa preveri kršitev materialnega prava v
škodo zdravnika v postopku.
(2) Če je podana pritožba zgolj v korist zdravnika v postopku, senat razsodišča II.
stopnje ne sme odločiti v njegovo škodo.
59. člen
(odločitve razsodišča II. stopnje)
(1) Pritožba zoper razsodbo razsodišča I. stopnje se s sklepom zavrže kot
nedovoljeno ali prepozno.
(2) Razsodišče II. stopnje z razsodbo:
1. zavrne pritožbo kot neutemeljeno in potrdi odločbo razsodišča I. stopnje,
2. razveljavi razsodbo razsodišča I. stopnje in zadevo vrne razsodišču I.
stopnje v ponovno odločanje ali
3. razveljavi razsodbo razsodišča I. stopnje in samo odloči o stvari.
(3) Razsodba razsodišča II. stopnje je obrazložena. V obrazložitvi razsodbe presodi
razsodišče II. stopnje navedbe pritožbe in navede kršitve, ki jih je upoštevalo po uradni
dolžnosti, če je do njih prišlo.
(4) Zoper razsodbo razsodišča II. stopnje ni pritožbe.
60. člen
(smiselna uporaba določb, ki urejajo postopek pred razsodiščem I. stopnje)
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Glede vprašanj postopka pred razsodiščem II. stopnje, ki jih ta pravilnik ne ureja,
se smiselno uporabljajo določbe postopka pred razsodiščem I. stopnje.
61. člen
(pritožba zoper sklep)
(1) Zoper sklepe tožilca pritožba ni dovoljena, razen če pravilnik določa drugače.
(2) Zoper sklepe razsodišča I. stopnje posebna pritožba ni dovoljena, možno pa je
njihovo pravilnost in zakonitost izpodbijati v pritožbi zoper razsodbo.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljena posebna pritožba zoper sklepe
razsodišča I. stopnje, če pravilnik tako določa. V takem primeru se določbe pravilnika o
pritožbi zoper razsodbo uporabljajo smiselno.
VI. IZREDNA PRAVNA SREDSTVA
62. člen
(obnova postopka)
(1) V primeru, da se po dokončnosti razsodbe na I. ali II. stopnji pridobijo novi
dokazi ali izve za nova dejstva, ki jih ni bilo mogoče uporabiti v dosedanjem postopku, pa
bi njihova uporaba lahko povzročila oprostitev ali bistveno milejši ukrep, lahko zdravnik v
postopku predlaga obnovo postopka.
(2) Obnova postopka se lahko predlaga v roku treh let po dokončnosti razsodbe, o
njej pa odloča razsodišče I. stopnje.
(3) V obnovljenem postopku se povzamejo že izvedeni dokazi (izjave prič,
izvedenska mnenja in drugo). Dokaz, ki je osnova za obnovo postopka, se izvede na novo
v celoti.
(4) Postopek se lahko obnovi samo v korist zdravnika v postopku.
63. člen
(vrnitev v prejšnje stanje)
(1) V primeru, da kdo od udeležencev v postopku zamudi kakšno procesno dejanje
brez svoje krivde, pa taka zamuda povzroči izgubo procesnih ali drugih pravic udeleženca,
lahko ta predlaga vrnitev v prejšnje stanje.
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(2) O predlogu za vrnitev v prejšnje stanje odloča tožilec oziroma razsodišče, pred
katerim se vodi postopek.
(3) Vrnitev v prejšnje stanje je mogoče predlagati v roku enega meseca po tem, ko
je potekel rok za opravo dejanja.
VII. STROŠKI POSTOPKA
64. člen
(zavezanci za plačilo stroškov postopka)
(1) Stroški postopka so izdatki, ki so bili potrebni za izvedbo postopka po tem
pravilniku.
(2) Zbornica sama krije stroške postopka, ki so ji nastali pri izvedbi oziroma so v
povezavi z izvedbo postopka.
(3) Stroške, ki so nastali zdravniku v postopku, nosi zdravnik v postopku sam.

PETO POGLAVJE
I. EVIDENCA SANKCIJ IN DRUGIH UKREPOV, REHABILITACIJA TER VARSTVO OSEBNIH
PODATKOV
65. člen
(vodenje evidenc)
Zbornica na podlagi tega pravilnika vodi evidenco izrečenih sankcij in drugih
ukrepov, ki vsebuje:
1. osebno ime kršitelja,
2. izrečena sankcija oziroma drugi ukrep,
3. datum in številka razsodbe razsodišča I. stopnje, s katero je bila kršitelju
izrečena sankcija oziroma drugi ukrep ter datum in številka razsodbe
razsodišča II. stopnje, če je bila vložena pravočasna in dovoljena pritožba,
4. datum dokončnosti razsodbe.
66. člen
(rehabilitacija in izbris razsodbe)
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(1) Z rehabilitacijo se izbriše razsodba kršitelja iz evidence po prejšnjem členu ter
prenehajo vse njene pravne posledice.
(2) Razsodba se izbriše iz evidence po prejšnjem členu v določenem roku, od
takrat, ko je razsodba postala dokončna, pri čemer je dolžina roka odvisna od vrste
sankcije oziroma drugega ukrepa, ki je bil naložen kršitelju.
(3) Roki iz prejšnjega odstavka so:
-

za javni opomin, ki se objavi v glasilu Isis, in izčlanitev iz zbornice – pet let,
za opomin in strokovno opozorilo – dve leti,
za drug ukrep – eno leto.

(4) Če razsodišče izreče pogojno sankcijo, se glede roka iz drugega odstavka tega
člena upošteva rok sankcije, ki je bila pogojno izrečena.
67. člen
(varstvo osebnih podatkov)
(1) Osebni podatki zdravnika v postopku ali drugih oseb, ki sodelujejo v postopku
po tem pravilniku se do dokončnosti razsodbe ali sklepa, s katerim se postopek
ustavi oziroma konča, ne razkrije tretjim osebam, razen če tako izhaja iz zakona
oziroma drugega predpisa.
(2) Po končanju postopka pred tožilcem oziroma razsodiščem sme zbornica tretjim
osebam, ki izkažejo upravičen interes, posredovati naslednje podatke v zvezi s
končanim postopkom:
1. osebno ime zdravnika v postopku,
2. podatek o tem, kako je bil postopek pred tožilcem oziroma razsodiščem
končan, ter podatek o sankciji oziroma drugem ukrepu, če je bil zdravnik
spoznan za odgovornega kršitve po tem pravilniku,
3. osebno ime tožilca in članov senata, ki so odločali o zadevi.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek zbornica upravičenim subjektom posreduje
osebne podatke, ki se obdelujejo po tem pravilniku, če tako izhaja iz zakona
oziroma drugega predpisa.
ŠESTO POGLAVJE
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I. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
68. člen
(začetek veljavnosti in uporabe pravilnika)
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani zbornice.
(2) Ta pravilnik se uporablja za vse postopke, ki se začnejo po uveljavitvi tega
pravilnika. Ne glede na prejšnji stavek se določbe tega pravilnika, ki urejajo kršitve po tem
pravilniku, sankcije, druge ukrepe ter rehabilitacijo, uporabljajo tudi v postopkih, ki so se
začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, če so za zdravnika v postopku ugodnejše.
(3) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o disciplinski
odgovornosti članov Zdravniške zbornice Slovenije in o postopku pred Razsodiščem
Zdravniške zbornice Slovenije in Pravilnik o organizaciji in delu razsodišča Zdravniške
zbornice Slovenije, uporabljata pa se za postopke, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega
pravilnika. Ne glede na prejšnji stavek se prvi stavek drugega odstavka 16. člena Pravilnika
o disciplinski odgovornosti članov Zdravniške zbornice Slovenije in o postopku pred
Razsodiščem Zdravniške zbornice Slovenije uporablja do konca trajanja mandata članov
razsodišča I. stopnje, ki so bili imenovani na 103. konstitutivni seji Skupščine zbornice, dne
18. 2. 2021.

Številka: 007-7/2017-24
Ljubljana, dne 6. 5. 2021
asist. dr. Marko Jug, dr.med.
Predsednik Skupščine
Zdravniške zbornice Slovenije
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