Na podlagi 5. točke 53. člena Statuta Zdravniške zbornice Slovenije je Izvršilni odbor sprejel

PRAVILNIK O PRAVNI ZAŠČITI ČLANOV ZDRAVNIŠKE ZBORNICE
SLOVENIJE

I. Uvodne določbe
1. člen
(predmet)
S tem pravilnikom se določa enotni sistem nudenja pravne zaščite članom Zdravniške zbornice
Slovenije (v nadaljevanju: zbornica).
2. člen
(oblike pravne zaščite)
Zbornica članom zagotavlja brezplačno in strokovno pravno zaščito, ki se izvaja v naslednjih
oblikah:
-

pravno svetovanje, ki ga izvajajo na zbornici zaposleni pravniki,
kritje stroškov v sodnih in drugih postopkih.

II. Pravno svetovanje
3. člen
(izvajalci pravnega svetovanja)
Pravno zaščito v obliki svetovanja izvajajo vsi na zbornici zaposleni pravniki, v okviru svojih
obveznosti iz delovnega razmerja.
4. člen
(način zagotavljanja pravnega svetovanja)
Člani imajo zagotovljeno pomoč v okviru strokovnega pravnega svetovanja, ki se izvaja
telefonsko ali s sestanki na zbornici. Člani, ki svojo pravno problematiko opišejo v pisni obliki,
so upravičeni tudi do pisnega pravnega mnenja.
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III. Kritje stroškov v sodnih in drugih postopkih
5. člen
(vrste postopkov)
Zbornica bo članom, v obsegu in pod pogoji, določenimi v tem pravilniku, krila stroške v sodnih
in drugih postopkih na kazenskem in odškodninskem področju in v drugih primerih iz 8. in 9.
člena pravilnika.
6. člen
(zaščita na kazenskem področju)
Članom je zagotovljeno kritje stroškov v kazenskih in predkazenskih postopkih zaradi
kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja (179. člen KZ-1) in opustitve zdravstvene pomoči
(178. člen KZ-1).
7. člen
(pravna zaščita na odškodninskem področju)
(1) Članom je zagotovljeno kritje stroškov v postopkih zunajsodne izterjave odškodnine in v
pravdnih postopkih, v katerih zahtevajo plačilo odškodnine zaradi telesnih poškodb, ki so jim
jih povzročili pacienti. Pod enakimi pogoji so člani upravičeni tudi do kritja stroškov, če
odškodnino terjajo v kazenskem postopku kot oškodovanci.
(2) V primeru smrti člana so do kritja stroškov po prvem odstavku upravičeni vsi svojci člana,
ki so po zakonu upravičeni terjati odškodnino od povzročitelja škode.

8. člen
(pravna zaščita članov, ki izvajajo naloge za zbornico)
(1) Članom je zagotovljeno kritje stroškov v vseh sodnih in drugih postopkih, ki se zoper njih
vodijo v zvezi z izvajanjem nalog, ki so jim bile naložene kot voljenim ali imenovanim
funkcionarjem zbornice ali so bili drugače zadolženi za njihovo izvedbo.
(2) Izključeno je kritje stroškov postopkov iz prejšnjega odstavka, če so se člani v postopkih
znašli zaradi zlorabe svojih pravic.
9 . člen
(pravna zaščita članov v drugih postopkih
Zbornica lahko prevzame kritje stroškov v sodnem ali drugem postopku, ki ni opredeljen v
prejšnjih določbah, če je utemeljeno pričakovati, da se bo v tem postopku lahko rešilo pravno
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vprašanje, ki je pomembno za večje število članov zbornice in je v neposredni povezavi z
opravljanjem zdravniške službe.
V skladu z določbo prvega odstavka lahko zbornica prevzame tudi kritje stroškov v sodnih ali
drugih postopkih članov, ki zdravniško službo opravljajo kot samozaposlene osebe in stroškov
pravnih oseb, če je član v njej zaposlen ali je njen soustanovitelj ali ima v njej poslovni delež.
V tem primeru se vse določbe pravilnika, ki veljajo za člane, smiselno uporabljajo za
upravičence kritja iz prejšnjega odstavka.

IV. Postopek uveljavljanja pravne zaščite
10. člen
(podajanje vloge za pravno zaščito)
(1) Pravico do pravnega svetovanja (II. poglavje) člani uveljavljajo neposredno pri pravnikih,
zaposlenih na zbornici.
(2) Pravico do kritja stroškov v sodnih in drugih postopkih (III. poglavje) člani uveljavljajo z
vlogo, ki mora vsebovati navedbo postopka, v katerem se član nahaja, navedbo spornega
predmeta (tožbeni zahtevek, kaznivo dejanje), navedbo njegovega procesnega položaja v
postopku (tožnik, obdolženec, oškodovanec, itd.) in navedbo nasprotnih strank ter
morebitnega pooblaščenca. Član mora k vlogi priložiti fotokopijo dokumentacije (vabila na
narok, sklepi, zapisniki, računi, nalogi za plačilo taks, potrdila o plačilih, itd.), ki je potrebna za
ugotovitev upravičenosti člana do kritja stroškov in določitev njihovega obsega kritja. V
primeru iz 9. člena mora član zbornici posredovati kopijo vse dokumentacije, ki nastane v
postopku.
(3) Člani, ki uveljavljajo pravico do pravne zaščite iz 9. člena, morajo v vlogi utemeljiti pravno
vprašanje, glede katerega se pričakuje rešitev, ki je pomembna za večje število članov.
11. člen
(odobritev pravne zaščite)
(1) Člani uveljavljajo pravico do pravnega svetovanja (II. poglavje) brez predhodne odobritve.
(2) Člani uveljavljajo pravico do kritja stroškov iz 6. do 8. člena s sklenitvijo pogodbe iz 15.
člena.
(3) Pravnico do pravne zaščite iz 9. člena pridobijo člani na podlagi odobritve Izvršilnega
odbora, uveljavljajo pa jo s sklenitvijo pogodbe iz 15. člena.
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V. Obseg kritja stroškov
12. člen
(opredelitev vrste kritih stroškov)
(1) Pravno svetovanje (II. poglavje) je za člane brezplačno.
(2) V sodnih in drugih postopkih (III. poglavje) so člani upravičeni do kritja stroškov za
pooblaščenega odvetnika, in sicer do višine, ki je priznana z odvetniško tarifo, ter do kritja
stroškov postopka (sodne takse, stroški izvedencev in podobno), vendar skupaj le do 3000 EUR
v posameznem sodnem postopku, ne glede na to, ali se v postopku uveljavlja več zahtevkov
ali če je član obdolžen več kaznivih dejanj hkrati. Izvršilni odbor lahko na podlagi ponudbe
oziroma predračuna za zastopanje odobri tudi kritje stroškov za pooblaščenega odvetnika v
drugačnem obsegu, kot je določen z odvetniško tarifo. V primeru (delnega ali popolnega)
uspeha v sodnem postopku se zneske iz prejšnjih stavkov zniža za toliko, za kolikor je član, na
podlagi odločitve sodišča ali drugega pristojnega organa, upravičen do povračila za stroške
zastopanja (s strani nasprotne stranke ali državnega proračuna).
(3) Izvršilni odbor lahko članom odobri višji obseg kritja stroškov.

13. člen
(opredelitev kritja po fazah postopka)
(1) Člani so upravičeni do povračila stroškov, ki nastanejo v postopku na prvi stopnji (do izdaje
nepravnomočne sodne ali nedokončne upravne odločbe).
(2) Izvršilni odbor lahko članom odobri tudi kritje stroškov z rednimi in izrednimi pravnimi
sredstvi. V tem primeru lahko kritje stroškov preseže znesek iz drugega odstavka prejšnjega
člena.
14. člen
(skupna omejitev kritja stroškov in poročanje o porabi sredstev)
(1) Zbornica za vsa izplačila po pravilniku namenja skupno 20.000 EUR za posamezno četrtletje
(31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.), razen če za posamezno četrtletje Izvršilni odbor določi višji obseg
sredstev. Neporabljena sredstva se ne prenašajo v naslednja četrtletja.
(2) Član, ki zaradi omejitve iz prejšnjega odstavka v tekočem četrtletju ne prejme izplačila, ima
v naslednjem četrtletju pravico do izplačila pred ostalimi člani.
(3) Podatki o porabi sredstev po tem pravilniku so sestavni del letnega finančnega poročila
zbornice.
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15. člen
(način izvajanja izplačil)
(1) Člani prejmejo vsa izplačila po tem pravilniku v obliki brezobrestnega posojila. Ko je
mogoče z gotovostjo ugotoviti obseg stroškov v postopku, zbornica brezobrestno posojilo v
znesku, do katerega je član na podlagi tega pravilnika upravičen, pretvori v donacijo. Zbornica
na vrednost donacije iz prejšnjega stavka obračuna in odvede še predpisane javne dajatve.
Ostali del izplačila, do katerega član po pravilniku ni upravičen ali je upravičen v manjšem
obsegu (2. odstavek 12. člena), mora član zbornici vrniti iz naslova brezobrestnega posojila.
(2) Kadar je mogoče že v trenutku izplačila z gotovostjo ugotoviti, da je član upravičen do
celotnega izplačila in da član zbornici v bodoče ne bo dolžan izplačila niti delno vrniti, lahko
prejme član celotno izplačilo v obliki donacije.
(3) Zbornica lahko članom pod pogoji iz tega pravilnika krije tudi bodoče stroške, če so ti
verjetno izkazani.

VI. Prehodne in končne določbe
16. člen
(dokončanje postopkov)
Ne glede na določbo 17. člena se zahtevki za prevzem kritja, ki jih je zbornica prejela do dne
uveljavitve tega pravilnika in še niso bili zaključeni z donacijo, ter nadaljnji zahtevki, ki izhajajo
iz istega dogodka (primera), rešijo po tem pravilniku.
17. člen
(začetek uporabe)
Ta pravilnik se uporablja za povračilo stroškov, ki so nastali od dneva uveljavitve pravilnika.
Izvršilni odbor lahko odobri, da zbornica prevzame, pod pogoji, ki jih določa ta pravilnik, tudi
stroške članov, ki so nastali pred uveljavitvijo pravilnika in zbornica do datuma uveljavitve
zanje ni prejela zahtevka za prevzem kritja.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pravni zaščiti članov Zdravniške
zbornice Slovenije, ki ga je Izvršilni odbor zbornice sprejel dne 13. 5. 2014 in dopolnil dne 3. 3.
2015 in 21. 12. 2017.
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19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 12. 7. 2018.

Ljubljana, dne 12. 7. 2018
Dr. Zdenka Čebašek - Travnik, dr. med.
Predsednica
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