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Čar besede

P

oldrugo stoletje slovenskega odvetni
štva in dve desetletji zbornične revi
je Odvetnik sta impresivni stanovski
obletnici, ki segata onkraj juridičnih
krogov, saj takisto oplajata samobi
tnost naroda in našo vpetost v evrop
sko ter svetovno občestvo. V tem sve
čanem predbožičnem vzdušju slišim svetopisemski še
pet, da je bila sprva Ideja, ki je rodila Besedo, in ta je
bivala pri Ljudeh z božjo energijo, dokler se ni pomno
žena oblikovala v pričujočo Revijo. Marsikaj je obsta
jalo pred besedo in še več je vzniknilo po njej, kajti v
besedi je življenjska luč za razsvetljevanje mrakobno
sti. Prepričanje je postalo misel, iz misli so vzkalile be
sede, te so spodbudile ravnanja, dejanja so prerasle v
navade, navade v značaj in značaj v usodo.

eno samcato besedo je lahko vse rešeno ali vse izgub
ljeno. Zato dobro premislimo, preden komu izreče
mo težko besedo, in ne zamudimo nobene priložno
sti, da priobčimo dobro. Lepa beseda lepo mesto naj
de, saj nikomur ne preseda, in čeravno modrosti po
gosto padejo na neplodna tla, prijazna beseda ni ni
koli vržena proč.

Po Cankarju se beseda, ki smo jo bili izustili mimo
grede in z lahkoto, povrne, »udari na uho silna in stra
šna nam razodene«, da je možno tudi ubijati mimo
grede in brez hudega. Pogosto obžalujemo, kar govo
rimo, ampak verjetno skoraj nikoli tistega, kar zamol
čimo. Bodimo pazljivi pri tem, s kom, o čem, kje, kdaj
in kako govorimo. Modrec preudarno izbira besede in
deluje previdno, ker ima zaletav govor zle posledice. Z

Nekatere zvonke besede so hkrati imena in priimki
imenitnih urednikov, članov uredniškega odbora, si
jajnih piscev in drugih neumornih sodelavk in sode
lavcev osrednje odvetniške revije (žal so nekateri od
potovali v onstranstvo), ki jih ne bom izrecno našte
val, ker jih je mnogo in ne bi želel nikogar pomoto
ma prezreti. Zatorej mi v prešernem duhu našega naj
imenitnejšega pesniškega kolega dovolite, da uvodnik

Z besedami se sporazumevamo, informiramo, koketi
ramo, učimo, premikamo gore, gradimo, uničujemo,
žalimo, trpinčimo, ubijamo, zabavamo, tolažimo, nav
dihujemo, razsvetljujemo, slepimo, zavajamo, prebuja
mo in uspavamo. Če angleškemu izrazu word dodamo
črko s, mutira v sword, v bridki meč kot orožje in pri
spodobo za nasilje, v slovenščini pa se v besedi skriva
bes, ki se očitno vse bolj manifestira v vsakdanjem so
vražnem govoru, obtožbah in in razžalitvah. Cave uta
Govorjena beseda doseže mnogo več kakor zapisana, re iis verbis, quibus quis possit laedi − tako se glasi mi
je verjel Plinij mlajši, a po Horaciju je bilo bistveno, sel neznanega avtorja: nikar ne uporabljaj(mo) besed,
da so besede sledile, če je bila stvar dobro premišlje ki bi koga prizadele, kajti »jezik pomori jih več, kakor
na, ob zavedanju, da izreče
kuga, glad in meč«. Polemi
nih besed ne moremo vzeti
ka je resda peresni medoseb
nazaj. Plavt je učil, da je bese
Skozi povečevalno steklo dosto- ni boj, vendar kljub ostrejše
do treba držati, Seneka mlaj
mu značaju ne sme zdrsniti
ši je velel, naj besede potrdi janstva bi morali motriti vse preostale pod človekoljubno raven in
mo z dejanji, podobne nau pravice in svoboščine, vključno s svo- preseči mere spodobnosti.
ke o besedah pa lahko izbr
skamo tudi iz mlajših arhivov, bodo izražanja.
Mistiki so priporočali, naj
ki se navzlic različnim zgodo
spregovorimo šele takrat, ko
vinskim vplivom zgledujejo po antičnih virih. Tako je se našim besedam uspe preriniti skozi troje ozkih duri.
priobčeno, da beseda človeku ni bila dana, ampak si jo Pri prvih se vprašajmo, ali so te besede resnične, kar je
je vzel. Naj bo blagoslovljen tisti, ki nima ničesar pove še posebej aktualno v današnji dobi »poresnice«, ko
dati in nam tega ne poskuša razložiti s preobilico be zaradi propagande obtičimo v zlaganem svetu, kjer so
sed. Kajti beseda je živo bitje in nemara tudi najmoč informacije tako zamegljene in nenadzorovane, da re
nejša droga človeštva. Govornik, ki mu manjka globi snica sama ničesar (več) ne pomeni. Pri drugem »fil
ne, gre v širino. Prijazne besede so lahko kratke in pre tru« preverimo, ali so naše besede potrebne in kon
proste, njihov odmev pa je neskončen. Od dobrih be struktivne, imajo morda zgolj sporočilni ali umetniški
sed do smelih dejanj je težka pot, toda besede so palč učinek, mar jih res moramo izreči oziroma napisati,
ki in dejanja velikani, besede mičejo in zgledi vlečejo. so dovolj strokovno ali znanstveno pretehtane, bomo
V besedah smo si vsi podobni, v dejanjih se razlikuje z njimi pomembno učinkovali, denimo pojasnili zaplet
mo. Pridržana beseda je naša sužnja, pobegla nam za ali komu pomagali, ali pa tvegamo nesoglasje, s kate
gospodari. Resnične besede niso prijetne in obratno. rim bomo nekoga prizadeli ali povzročili spor. Pri za
Dobra beseda ne izboljša slabega dejanja in zla bese dnjih vratih pomislimo, ali so besede prijazne, ali iz
da ne zatre dobrega dela. Plemeniti ne izbira ljudi po ražajo iskrenost, toplino, ljubezen, sočutje, odpušča
njihovih besedah, niti ne zavrže človeka zaradi besed. nje, družabnost, občutek pripadnosti, zaupanje, po
Ribe se lovijo na trnek, ljudje na besede, in ker bese zornost, empatijo, skromnost, potrpežljivost, veliko
da bojda ni konj, ne oklevajmo s prošnjo za pomoč v dušnost, spoštovanje, prilagodljivost, zvestobo, lojal
stiski, ker to ni nič sramotnega.
nost, hvaležnost, vsaj kanček humorja in veselje.
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začinim z akrostihom kot kratko obrazložitvijo, kaj
vse odlikuje papirnatega in živega Odvetnika.
Optimalnost: je boljša kot popolnost, ki je sovražnica
dobrega, saj imajo perfekcionisti pred seboj le končne
cilje, do katerih naj bi vodila ravna pot, kar ni realno.
Brezglavo dirkajo skozi življenje in se ne znajo resnič
no razveseliti uspehov, drugačni pa so optimalisti, ki so
prilagodljivi in znajo prenesti in aktivno sprejeti tudi
poraze kot sestavni del človeškega bivanja.
Dostojanstvo: je vrhovna človekova pravica, ki je nedo
takljiva, zato jo je treba spoštovati in varovati. Vklju
čuje pravici do življenja in osebne celovitosti ter pre
povedi mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravna
nja ali kaznovanja, suženjstva in prisilnega dela. Sko
zi povečevalno steklo dostojanstva bi morali motriti
vse preostale pravice in svoboščine, vključno s svobo
do izražanja.
Vrednote: dober pravnik je poleg dostojanstvenosti
vsestransko izobražen, interdisciplinarno razgledan,
večjezičen, praktičen, pošten, zanesljiv, skrben, pravi
čen, prijazen, svetovljanskih manir, medkulturno dia
loški, etičen in karizmatičen. Zna držati besedo, zato
je žena-mož beseda.
Energičnost: iz odvetniških src večinoma vrejo zagna
nost, delavnost, pripadnost klientom, požrtvovalno va
rovanje človekovih pravic in svoboščin, ob istočasnem
udejanjanju dolžnosti. Poet Marcial je izpovedal v epi
gramu, da za ustvarjalnost prvo potrebuje mirno ži
vljenje, kakršnega je Mecen omogočil Horacu in Ver
gilu, pa bo napisal nekaj večnega. Obdelovanje rodo
vitne rude resda utruja, vendar razveseljuje že samo
delo: iuvat ipse labor.
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Tovarištvo: človek je družabno bitje ali kot pravi zu
lujski pregovor, umuntu ngumuntu ngabantu − nekdo
je oseba zaradi drugih ljudi, zato so sočutje, nesebič
nosti in zlato pravilo vrednotna človečanska trojica.
Narativ: označuje obliko izražanja s pripovedjo, ki je
lahko fikcija ali na življenjskem izkustvu izraženo do
živetje (ne)česa. Drugače kot diskurz, ki je prepreden
z dejstvi, logiko in dogmatiko, narativ meri na čustva
in vzpostavlja pristno medčloveško razmerje, zato je
nepogrešljiv tudi v pravu, še posebej v mediaciji.
Inteligenca: imamo več vrst inteligenc, denimo razum
sko, čustveno, estetsko, glasbeno, prostorsko in špor
tno, toda najbolj pomembna je duhovna inteligenca,
spajajoče, združevalno, holistično mišljenje, ki vklju
čuje intuicijo in se povezuje s celoto, zato strastno in
predano ustvarja in preobraža, išče smisel vsega, ruši
pravila in postavlja nova.
Klasičnost: brez izročila prednikov in občutka za klasi
ko bi bila osiromašena tako umetnost kot pravo, zato
je dobrodošlo upoštevanje tradicije, omike in olike in
vsaj občasna uporaba latinščine, kajpak tenkočutno in
brez šopirjenja, recimo s ponotranjenjem Senekove
misli quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor (česar ne
prepoveduje zakon, prepoveduje občutek za sram) in
Pavlovega rekla non omne quod licet honestum est (ni
vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno).
Za konec mi preostane le še voščilo Odvetniku in vam
snovalcem in bralcem, z vzklikom: vesel božič in še na
mnoga ustvarjalna, pronicljiva, iskriva, vedra, izobra
ževalna, vzgojna in človekoljubna leta, vse najboljše za
naš dvajseti rojstni dan!
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Andrej Razdrih

odvetnik v Ljubljani in odgovorni urednik revije Odvetnik

Foto: Boštjan Vrhovec

Dvajsetletnica, ki je v resnici štiridesetletnica
Leta 1978 sem kot odvetni
ški pripravnik opazoval svoje
ga principala, odvetnika Vladimirja Kreča, kako je pripravljal
prvo številko Glasila Odvetniške
zbornice Slovenije, pregledoval
besedila na papirnatih matricah
in jih nosil razmnoževat na ciklo
stilni aparat na zbornici. Glasilo
je zamrlo leta 1982.
Decembra 1998 sem z navduše
njem prelistal prvo številko re
vije Odvetnik (v podnaslovu je
bilo ohranjeno staro ime – Gla
silo OZS), ki jo je uredil dr. Bojan Kukec, leta 2011,
po njegovi nenadni smrti, pa sem sam prevzel uredni
kovanje te edine stanovske revije slovenskih odvetni
kov. V vseh teh letih je revija naredila ogromen korak
naprej in se iz skromnega internega glasila, kot ga je
leta 1978 označil takratni predsednik zbornice Ivan
Japelj, razvila v vsebinsko bogato in oblikovno dovr
šeno publikacijo, ki jo zbornica izdaja v nakladi 4350
izvodov, v elektronski obliki pa je objavljena tudi na
portalih OZS, Ius-Info in Tax-Fin-Lex.
Prvo glasilo slovenskih odvetnikov je tako staro 40 let,
čeprav s to številko proslavljamo 20-letnico nepreki
njenega izhajanja revije Odvetnik. Brez revije si delo
vanja zbornice ne moremo več zamišljati, saj z Odve
tnikom informiramo članstvo in predstavljamo sloven
sko odvetništvo strokovni ter splošni javnosti.
Ko pomislim na prehojeno pot, si ne morem kaj, da
ne bi povzel ter parafraziral in priredil misli dr. Alojza
Ihana, ki jo je napisal kot urednik odlične zdravniške
revije Isis, velja pa mutatis mutandis tudi za odvetnike:
Kot urednik Odvetnika sem ob prebiranju prispevkov
vedno znova hvaležen številnim kolegicam in kolegom,
ki z veseljem pišejo prispevke in z njimi dokumentira
jo bogastvo tistega, kar med svojim delom in tudi zu
naj njega počnemo odvetniki. Zbornična revija je bila
že od svojega začetka zasnovana kot glasilo, v katere
ga pišejo odvetniki za svoje kolege. Ne gre le za infor
miranje članov o dejavnosti zbornice, tisto, kar je zares
pomembno za odvetništvo, se dogaja v naših pisarnah
in v sodnih dvoranah, kjer smo edine priče – odvetniki.

Zato je pomembno, da v stanovsko revijo pišemo od
vetniki.
Samo na ta način naše delo v pisarnah in sodnih dvo
ranah ne ostane le samotna zgodba posameznika, am
pak postane skupinska identifikacija in stanovsko ve
zivo odvetništva.
To potrebujemo vsi, saj se brez jasnega občutka in za
vesti o skupnem hitro zgodi, da se odvetniki razpusti
mo v posameznike, s katerimi bodo svojevoljno uprav
ljale bolje organizirane družbene skupine, od politič
nih do kapitalskih.
V zadnji letošnji številki objavljamo nekaj utrinkov in
razmišljanj ob 20-letnici izhajanja revije ter poročamo
o slavnostnem praznovanju 150-letnice neodvisnega
odvetništva na Slovenskem, ki sovpada s stoletnico
vrhovnega sodstva na Slovenskem. Obe pomembni
obletnici so javna občila bolj ali manj prezrla; zdi se,
da neodvisna advokatura in neodvisno sodstvo nista
pomembni nacionalni temi.
Nova ministrica za pravosodje Andreja Katič je v
intervjuju, ki ga ekskluzivno objavljamo v tej šte
vilki Odvetnika, med drugim poudarila pripravlje
nost za dialog in iskanje kompromisa glede vsebine
in morebitnega umika še vedno spornih določb
novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP). To
je zelo pomembna izjava, saj slovenski odvetniki tr
dno zagovarjamo stališče, da ne bomo podprli no
bene rešitve, ki bi vsebovala možnost zaslišanja ob
dolženca in prič z dokazno vrednostjo brez priso
tnosti odvetnika.
Tudi glede višine točke vidi ministrica možnost mirne
ga dogovora, kar je razumljivo, saj je Vrhovno sodišče
v svojem sklepu, št. I Up 223/2017 z dne 12. septem
bra 2018 (sklep tudi v celoti objavljamo), jasno pove
dalo, da minister nima pravica arbitrarnega veta na
zakonito spremembo odvetniške tarife.
Ker se z dvigom vrednosti točke mudi, saj odvetni
ki vsak dan izgubljamo pri plačilu našega dela, lahko
samo upamo, da zaradi nasprotovanja ministrstvu gle
de novele ZKP ne bomo spet »kaznovani« (kot smo
bili pod prejšnjim ministrom) z neobrazloženo odklo
nitvijo zvišanja naše točke vse do pravnomočne odlo
čitve Upravnega sodišča RS.

Vesele božične praznike in vse dobro
v novem letu 2019!
Uredništvo Odvetnika

Kazalo
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Boštjan Špec

LL.M. (ZDA), odvetnik v Ljubljani

Imetništvo odstopljene terjatve in
kolizijska pravila
Pri odstopu terjatve ali zastavni pravici na terjatvi z mednarodnim elementom1 lahko pomislimo, da
bomo vprašanje, katero pravo je treba uporabiti, hitro rešili na podlagi Uredbe Rim I2 in njenega
14. člena. Že »porumeneli« Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP)3 se zdi ob
takem razmišljanju nepotreben in videti je, kot da bo lahko ostal v predalu. A na ZMZPP – ne glede
na to, da so mu, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju, tudi v tem delu dnevi verjetno šteti – za zdaj še
ne gre tako hitro pozabiti.
V času splošne globalizacije in Evropske unije je po
stalo običajno, da pravni posli, vključno z odstopom
terjatve ali zastavo terjatev, niso omejeni le na en
pravni red, temveč vključujejo enega ali več medna
rodnih elementov. Da lahko odgovorimo na vpraša
nje, katero pravo je treba uporabiti pri odstopu ter
jatve, moramo ugotoviti, katera kolizijska pravila ure
jajo odstop terjatve. Izkaže se, da se večplastnost in
stituta odstopa terjatve kaže tudi v različnih pravilih
mednarodnega zasebnega prava, ki pridejo v poštev
pri presoji odstopa terjatev in njegovih učinkov. S sta
lišča mednarodnega kolizijskega prava je odstop ter
jatve podvržen različnim statutom:4 temeljno razmer
je odstopljene terjatve med upnikom in dolžnikom
je podvrženo pogodbenim kolizijskim pravilom (tako
imenovan pogodbeni ali obligacijski statut), poseben
pogodbeni (obligacijski) statut velja ločeno od prej
omenjenega za razmerje med odstopnikom in pre
vzemnikom, posebna kolizijska pravila pa, kar bo po
sebej predmet tega prispevka, veljajo za presojanje
učinka odstopa terjatve v razmerju do tretjih oziro
ma za presojanje pripadnostnega oziroma stvarno
pravnega vidika odstopa terjatve.

Pomen učinkovanja odstopa terjatve v
razmerju do tretjih
Denarna terjatev5 je premoženjska pravica, ki ima
svojo premoženjsko vrednost. Odstopljena terjatev
do dolžnika je vključena v prevzemnikovo premože
nje: v računovodskem smislu v bilanci stanja oseb,
ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, popular
no rečeno na levi strani bilance, ki izkazuje sredstva
osebe.6 Temeljna pravica upnika iz terjatve je pravica
do poplačila terjatve od dolžnika. A tako kot lastniku
1

stvar, ki jo ima v lasti, ne daje samo pravice upora
be stvari v zvezi z njenim osnovnim namenom,7 tako
tudi imetništvo terjatve upniku ne daje pravice zgolj
uveljavljati plačilo terjatve od dolžnika ob zapadlo
sti, pač pa istočasno v določenem trenutku predstav
lja njegovo premoženje, s katerim lahko razpolaga in
ga za ustrezno vrednost odsvoji ali obremeni. Upnik
se lahko odloči, da bo tudi svoje premoženje v obli
ki terjatve »oplemenitil« na način, ki presega njen
osnovni namen: na primer unovčil tako, da bo de
narno terjatev odsvojil in v zameno za terjatev pri
dobil denarna sredstva v višini takratne vrednosti ter
jatve (ki jih bo lahko takoj uporabil za širjenje svo
jega poslovanja, poplačilo drugih obveznosti ali iz
plačilo dobička), namesto da bi čakal na dolžnikovo
poplačilo šele ob zapadlosti, ali pa bo premoženje v
obliki terjatve »unovčil« tako, da bo terjatev ponu
dil svojim upnikom za zavarovanje svojih obvezno
sti do njih, na primer tako, da jo bo zastavil za zava
rovanje kredita, ki ga bo najel pri banki.
Predpostavimo, da se kot kupec terjatve oziroma pre
vzemnik terjatve med slovenskim upnikom in dolžni
kom, ki jo ureja domače, to je slovensko pravo, poja
vi tuja oseba. Domači upnik kot odstopnik (cedent)
odstopi terjatev do domačega dolžnika tujemu upni
ku kot prevzemniku (cesionarju) s pogodbo. V vseh
navedenih primerih bo za (tujega) prevzemnika ter
jatve nastal podoben položaj kot za odstopnika ter
jatve oziroma prvega upnika: prevzemnik terjatve bo
prav tako kot prvi upnik morebiti želel s terjatvijo raz
polagati. Tuji prevzemnik terjatve bo na primer ugo
tovil, da lahko s terjatvijo, če jo nadalje odsvoji nove
mu prevzemniku, zasluži več, kot je zanjo plačal slo
venskemu upniku, saj se bo v vmesnem času na pri
mer boniteta dolžnika bistveno izboljšala in bo skratka

Razpolagalni posel v primeru zastave terjatve je odstop terjatve v zavarovanje. Več o tem komentar dr. Renata Vrenčurja, v Plavšak, N., in Vrenčur, R. (urednika):
Zastavna pravica, Planet GV, d. o. o., 2018, stran 143.
2
Uredba (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Uredba Rim I).
3
Ur. l. RS, št. 56/99 in 45/08 – ZArbit.
4
Izraz statut v mednarodnem zasebnem pravu uporabimo za njegova pravila, ki veljajo za določanje prava posameznih tipov pravnih razmerij: tako poznamo pogodbe
ni statut, torej kolizijska pravila, ki veljajo za pogodbe, osebni (personalni) statut, ki velja za določanje prava položaja oseb, ipd. Predvidevam, da izraz izhaja iz začetkov
mednarodnega zasebnega prava, ki se je kot pravna veja začelo razvijati v času italijanskih mestnih državic v srednjem veku. Mesta, kot so Pisa, Padova, Milano ipd., so v
svojih mestnih statutih sprejela pravo, ki je veljalo na ozemlju takih mestnih državic oziroma je veljalo za državljane takih mestnih državic. Glej Cigoj, S.: Mednarodno
pravo osebnih in premoženjskih razmerij, Ljubljana 1984, str. 270 itn.
5
V prispevku se omejujem na denarne terjatve, saj je prenos teh v gospodarski praksi najpomembnejši, kar navsezadnje izkazuje tudi prepoved omejitve odstopa takih
terjatev v gospodarskih pogodbah po četrtem odstavku 417. člena Obligacijskega zakonika.
6
Slovenski računovodski standardi (2016) tako v standardu 5.13 med drugim določajo, da je terjatev mogoče pripoznati kot sredstvo v bilanci stanja, če: (a) je verje
tno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njo, in (b) je mogoče njeno izvirno vrednost zanesljivo izmeriti. Dodatno po standardu 5.14 velja, da se terjatev
v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja na podlagi ustreznih listin pripozna kot sredstvo, ko se začnejo obvladovati nanjo vezane pogodbene pravice, če so izpolnjeni
pogoji iz SRS 5.13.
7
Lastnik avtomobila bo avto lahko uporabljal zase, lahko pa ga bo tudi dajal v najem, opravljal z njim prevoze za Uber (kjer je to dovoljeno), začel podjem prevozništva
ali pa ga zastavil za pridobitev kredit v banki.
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terjatev vredna več. V razmerju do tretjih, ne samo do
odstopnika terjatve in dolžnika, bo prevzemnik v ta
kem primeru moral zagotoviti, da je »lastnik« oziro
ma imetnik zadevne terjatve, saj bo le v tem primeru
lahko z njo ustrezno razpolagal.

Razmerje do dolžnika in razmerje
med odstopnikom in prevzemnikom:
14. člen Uredbe Rim I je nadomestil
26. člen ZMZPP
ZMZPP je v 26. členu, kjer neposredno ureja odstop
terjatve v zavarovanje, v celoti nadomeščen z Ured
bo Rim I.
Člen 26 ZMZPP določa, da se za učinek odstopa ter
jatve na dolžnika, ki ni sodeloval pri odstopu, upora
bi pravo, po katerem se presoja terjatev.8 Primerjava
26. člena ZMZPP z 14. členom Uredbe Rim I poka
že, da je določilo 14. člena Uredbe Rim I še širše, saj
ne ureja samo učinka odstopa terjatve v razmerju do
dolžnika (ki ne sodeluje pri odstopu), temveč ureja
tudi uporabo prava v razmerju med odstopnikom in
dolžnikom (prvi odstavek 14. člena; več o tem v na
daljevanju), kakor tudi (v drugem odstavku 14. čle
na) razmerje med prevzemnikom in dolžnikom, po
goje, pod katerimi odstop učinkuje na dolžnika, vpra
šanje, ali so bili (odstopljeni) dolgovi dolžnika popla
čani, in dopustnost odstopa terjatve. Vprašanje dopu
stnosti odstopa terjatve komentar prej veljavnega Za
kona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih dr
žav v določenih razmerjih9 izrecno določa kot primer
urejanja učinkov odstopa na dolžnika in posledično
kot predmet urejanja takratnega 24. člena, ki je povsem
primerljiv s 26. členom ZMZPP, zato ga lahko upora
bimo tudi za razlago 26. člena ZMZPP.
Besedna zveza »Za učinek odstopa …« v uvodu
26. člena ZMZPP sicer lahko napeljuje na sklepanje,
da 26. člen presega pogodbene učinke, torej ureja uči
nek odstopa terjatve na splošno, tudi v razmerju do
tretjih. A taka razlaga ne drži, saj iz besedila 26. čle
na ZMZZP nadalje jasno izhaja, da se nanaša samo na
dolžnika, ki ni sodeloval pri odstopu, torej določa le
pravo, ki velja za presojanje učinkov odstopa terjatev
na nesodelujočega dolžnika.
Menim, da je pravilo iz 26. člena ZMZPP kogentno
in cedent ter cesionar se brez sodelovanja dolžnika
ne moreta dogovoriti, da bi se v razmerju do dolžni
ka uporabljalo drugo pravo. Na kogentnost določila
26. člena ZMZPP kaže že jezikovna razlaga določila
26. člena v primerjavi z na primer 25. in 27. členom
8

9

ZMZPP, saj 26. člen ne vsebuje besednih zvez, ki jih
ZMZPP sicer uporablja za določanje dispozitivnih
pravil, torej za pravice strank, da izberejo pravo.10 Pri
meri, ko dolžnik sodeluje pri odstopu terjatve (ta po
goj bo nedvomno podan, kadar je dolžnik stranka po
godbe o odstopu terjatve11), pa niso predmet urejanja
26. člena ZMZPP. Za take primere pridejo v poštev
kolizijska pravila, ki veljajo za določanje prava za po
godbo v skladu z 19. členom ZMZPP oziroma z do
ločili Uredbe Rim I, saj bo v tem primeru sodelova
nja dolžnika, odstopnika in prevzemnika imelo prav
no naravo pogodbe.
Člen 26 ZMZPP torej ureja učinek odstopa terjatve
na dolžnika, ko ta ne sodeluje pri odstopu terjatve,
14. člen Uredbe Rim I pa pogoja (ne)sodelovanja dol
žnika ne omenja. Ne glede na to menim, da je treba
tudi drugi odstavek 14. člena Uredbe Rim I glede ko
gentnosti razlagati tako, kot velja za 26. člen ZMZPP,
čeprav iz besedila Uredbe Rim I ne izhaja, da bi bilo
prisilno. Stranke, vključno z dolžnikom, se lahko za
uporabo drugega prava od tistega, ki ga določa drugi
odstavek 14. člena Uredbe Rim I, dogovorijo samo,
če pri odstopu oziroma pri takem dogovoru sodelu
je dolžnik, saj v tem primeru prevlada temeljna pravi
ca pogodbenih strank po Uredbi Rim I, to je pravica,
da izberejo pravo pogodbenega razmerja.12 Kakor hi
tro dogovor o izbiri prava glede vseh strank izpolnjuje
pogoje za pogodbo, se pravica strank do izbire prava
presoja po pogodbenem statutu, torej v skladu s 3. čle
nom Uredbe Rim I, ki strankam pogodbe daje pravico
do izbire pogodbenega prava. Dogovor o izbiri prava,
ki bi brez dolžnikovega sodelovanja posegal v položaj
dolžnika (vključno z vprašanji, ki jih ureja drugi od
stavek 14. člena Uredbe Rim I), pa je nedopusten, saj
dolžnik ni dal soglasja za spremembo njegovega prav
nega položaja. V razmerju do dolžnika v tem primeru
ne gre za pogodbeno razmerje, saj dolžnik ni stranka
pogodbe, kar pomeni, da prevladajo določila drugega
odstavka 14. člena Uredbe Rim I in glede učinkov od
stopa za nesodelujočega dolžnika torej velja pravo, ki
velja za glavno terjatev.
Sklenemo lahko, da je ureditev Uredbe Rim I v 14. čle
nu v celoti nadomestila 26. člen ZMZPP. Ker je Ured
ba Rim I univerzalna, se uporabi ne glede na to, ali je
izbrano pravo države članice EU ali ne.
V zvezi z uporabo prava za razmerje med odstopni
kom in prevzemnikom velja prvi odstavek 14. člena
Uredbe Rim I, ki dopušča pravico strank o izbiri pra
va. Če stranki prava ne izbereta, pa se pravo določi
z uporabo pravil iz 4. člena Uredbe Rim I, kar po
meni v prvi vrsti v skladu s pravom stranke, ki opravi

Strinjam se, da se 26. člen ZMZPP nanaša na upnika samo toliko, kolikor se uporablja za učinke prevzema dolga, ki ga ureja isti člen, in obratno, da se isti člen nanaša
na dolžnika samo toliko, kolikor se uporablja za odstop terjatve, čemur pritrjuje sama jezikovna razlaga, pa tudi sodna praksa. Višje sodišče v Ljubljani je v zadevi z opr.
št. I Cpg 147/2007 z dne 27. januarja 2011 zavzelo stališče, da se del določbe 26. člena ZMZPP, ki se nanaša na upnika, uporablja samo za učinke prevzema dolga, ki ga
ureja isti člen. Upnik pri odstopu terjatve namreč sodeluje (bodisi kot odstopnik bodisi kot prevzemnik terjatve), torej določila ni mogoče razlagati tako, da bi se tudi
sklic glede upnika v določilu 26. člena ZMZPP uporabljal pri odstopu terjatve, saj je upnik pri odstopu terjatve tako prisoten.
9
Ilešič, M., Polajnar Pavčnik, A., Wedam Lukić, D.: Mednarodno zasebno pravo: komentar zakona. Znanstvena monografija, 2., dopolnjena izdaja, Uradni list Re
publike Slovenije, Ljubljana 1992, komentar 24. člena, stran 53. Zakon o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih (Ur. l. SFRJ, št. 43/82
in 72/82) je nadomestil ZMZPP.
10
   Glej na primer 25. in 27. člen ZMZPP, ki uporabljata naslednje besedne zveze: »Če se pogodbeni stranki nista dogovorili drugače … in … če ni določeno drugače,«
ki jasno nakazujejo na dispozitivnost strank, kot temeljno določitev pogodbenega prava po pravilu ZMZZPP.
11
   Menim, da bi se za sodelovanje dolžnika v smislu 26. člena ZMZPP štela vsaj nedvomna izjava dolžnika, da soglaša glede učinkov odstopa terjatve na njegovo (od
stopljeno) obveznost, sicer bodo izpolnjeni pogoji za uporabo 26. člena ZMZPP zaradi dolžnikovega nesodelovanja.
12
   Z omejitvami, ki jih sicer določa Uredba Rim I v, na primer, 3. členu (pravo, ki ga ni mogoče izključiti s pogodbo), 9. členu (prisilna prevladujoča določila foruma ali
države, v kateri se pogodba izpolni) in 21. členu (javni red foruma), pa tudi v posebnih primerih pogodb, kjer se ščitijo interesi šibkejše stranke, kot so pogodbe s potro
šniki in pogodbe o zaposlitvi.
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karakteristično izpolnitev. V primeru prodajne pogod
be to pomeni pravo države, kjer ima prodajalec običaj
no prebivališče, oziroma v skrajnem subsidiarnem pri
meru pravo države, s katerim je razmerje najbolj te
sno povezano.13
Še iz časa pred uveljavitvijo Uredbe Rim I je zanimiva
že omenjena sodba14 Višjega sodišča v Ljubljani, ki je
v zadevi z opravilno številko I Cpg 147/2007 pravilno
zavzelo stališče, da 26. člen ZMZPP ne določa prava,
ki velja za razmerje med odstopnikom in prevzemni
kom. Vprašanje uporabe prava za pogodbo med odsto
pnikom in prevzemnikom ureja ZMZPP v 19. členu s
pravico pogodbenih strank, da same odločijo o pravu,
ki se bo uporabljalo za pogodbo, kar je povsem pri
merljivo s prvim odstavkom 14. člena Uredbe Rim I.
Nadalje je sodišče v konkretnem primeru, ko tuj od
stopnik in tuj prevzemnik očitno nista izbrala prava
za pogodbo o odstopu terjatve, odstopljeno terjatev
pa je urejalo slovensko pravo, odločilo, da je v skladu
z 20. členom ZMZPP najtesnejša zveza podana s pra
vom države, kjer je imel odstopnik terjatve sedež, in
zato uporabilo pravo zvezne države ZDA Arizone. Pri
tem obrazložitev sodišča ne pojasnjuje, zakaj je sodi
šče uporabilo pravo države, kjer je sedež odstopnika.
Sodišče v primeru očitno ni našlo posebnih okoliščin
(na primer povezanosti odstopljene terjatve z odsto
pom), ki bi utemeljevale izbiro drugega prava od pra
va države, v kateri ima stranka, ki je zavezana opravi
ti za posamezno pogodbo značilno izpolnitev, stalno
prebivališče oziroma sedež, za katerega 20. člen ZMZ
PP na splošno za vse pogodbene tipe šteje (če poseb
ne okoliščine ne napotujejo na drugo pravo), da ima
z razmerjem najtesnejšo zvezo.15 Ali je v primeru po
godbe o odstopu terjatve res podana najtesnejša zve
za s pravom države, v kateri ima sedež (ali prebivali
šče) stranka pogodbe, ki opravi značilno izpolnitev, ali
pa je tesnejša zveza s primerom podana z drugim pra
vom? Odstop terjatve je akcesorni posel in torej od
stopa terjatve ni, če ni hkrati tudi odstopljene terjatve,
kar pomeni, da obstaja bistvena zveza med samo ter
jatvijo in njenim odstopom.
Opozoriti je treba, da glede na uvodno določbo 38. čle
na Uredbe Rim I prvi odstavek njenega 14. člena ureja
13
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tudi tako imenovane stvarnopravne učinke odstopa,
a le v razmerju med odstopnikom in prevzemnikom,
nikakor pa ne v razmerju do tretjih. V zvezi z učinki
odstopa zgolj v razmerju med odstopnikom in prevze
mnikom ne moremo govoriti o stvarnopravnih učin
kih, saj so slednji po naravi vsestranski in se ne ome
jujejo samo na stranki pogodbe. Besedilo uvodne do
ločbe 38. člena Uredbe Rim I v bistvu odraža sloven
sko ureditev učinkovanja odstopa terjatve v razmerju
med odstopnikom in prevzemnikom. Po slovenskem
pravu namreč velja, da do odstopa in prehoda terjatve
med odstopnikom in prevzemnikom (a zgolj med nji
ma) pride v trenutku, ko je sklenjena pogodba o odsto
pu terjatve.16 Menim, da je podlaga za tako sklepanje
relativen učinek obligacije, ki veže pogodbene stran
ke in tako drugi stranki preprečuje izpodbijanje per
fektnega odstopa terjatev, torej nima podlage v stvar
nopravni naravi. Kakor bo pojasnjeno v nadaljevanju,
drugi odstavek 27. člena Uredbe Rim I jasno določa,
da »resnični« stvarnopravni učinki imetništva odsto
pljene terjatve v razmerju do tretjih niso predmet ure
janja Uredbe Rim I.

Pripadnost terjatve v razmerju
do tretjih: glede učinkov odstopa
terjatve v razmerju do tretjih ZMZPP
(trenutno) še velja
V tem trenutku v EU ni enotne ureditve uporabe prava
glede učinkov odstopljene terjatve v razmerju do tre
tjih. Enako velja za Rimsko konvencijo.17 Nasprotno
pa pravila o pravu, po katerem se presoja učinek od
stopa terjatve v razmerju do tretjih, vsebuje Konven
cija Združenih narodov o odstopu terjatev v medna
rodni trgovini, ki pa je Slovenija ni podpisala, niti (v
trenutku pisanja članka) ne velja.18 Konvencija v 22.
in 23. členu19 za presojo učinka odstopa terjatve v raz
merju do tretjih določa pravo države poslovnega sede
ža (ali običajnega prebivališča) odstopnika.20
Ker torej ni mednarodnih pogodb, ki bi Slovenijo za
vezovale, je treba v primeru, ko odstop terjatve vklju
čuje mednarodni element, za odgovor na vprašanje, ali
je prevzemnik terjatve imetnik oziroma lastnik terjatve

   Četrti odstavek 4. člena Uredbe Rim I.
   Glej opombo 8.
   Tako je sodišče za presojanje odstopa terjatve med odstopnikom in prevzemnikom uporabilo pravo zvezne države Arizone, glede na to, da je imel odstopnik sedež v
Arizoni, pri čemer je (po mojem mnenju pravilno) štelo, da je značilna izpolnitev pri odstopu terjatve izpolnitev odstopnika. Ker je šlo za uporabo prava zvezne države,
na odločitev ne bi smelo vplivati dejstvo, da sta bili obe stranki pravni osebi iz ZDA, vendar iz različnih zveznih držav, kakor je razumeti odločbo (zdi se, da je bila druga
stranka, prevzemnik, tožena stranka, iz Kalifornije).
16
   Glej Juhart, M., v Plavšak, N., Juhart, M., Kranjc, V. … (redaktorja Juhart, M., in Plavšak, N.): Obligacijski zakonik s komentarjem, 2. knjiga, GV Založba, Ljubljana
2003, str. 582.
17
   1980 Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:41998A0126(02>).
Člen 12 zelo podobno kot pozneje 14. člen Uredbe Rim I ureja prostovoljni odstop terjatve (iz uradne angleške verzije).
Voluntary assignment:
1. The mutual obligations of assignor and assignee under a voluntary assignment of a right against another person ('the debtor') shall be governed by the law which under this
Convention applies to the contract between the assignor and assignee.
2. The law governing the right to which the assignment relates shall determine its assignability, the relationship between the assignee and the debtor, the conditions under which the
assignment can be invoked against the debtor and any question whether the debtor's obligations have been discharged.
18
   Glej United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (New York, 2001), <http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_
texts/security/2001Convention_receivables_status.html> (17. 10. 2018). Glede na podatke, navedene na omenjeni strani, konvencija še ni začela veljati, saj v skladu z
njenim 45. členom še ni bil deponiran peti akt podpisa, ratifikacije, sprejema, odobritve ali pristopa h konvenciji. Slovenija ni podpisnica, niti ni kako drugače pristopila
h konvenciji.
19
   Enako pravilo omenjena konvencija vsebuje tudi v 30. členu, in sicer za primere, ko ni teritorialne povezanosti med odstopom terjatve in pravom podpisnice konven
cije.
20
   Glej še člen 36 konvencije. Pri tem konvencija glede učinkov odstopa terjatve na tretje izhaja iz koncepta vrstnega reda (prioritete) med konkurenčnimi upniki.
Kolizijsko pravilo konvencije se tako uporablja za učinke odstopa na morebitne druge prevzemnike, upnike odstopnika in insolvenčnega upravitelja odstopnika, a se
ne nanaša samo na vrstni red plačila ali druge izpolnitve, temveč tudi na vprašanje, ali je pravica osebna (menim, da izraz osebno ali »personal« v angleškem izvirniku
pomeni obligacijsko pravico, saj so te osebne pravice v smislu, da so relativne, vezane na stranke pogodbe ali drugega obligacijskega razmerja; op. p.) ali stvarna, ali gre
za pravico zavarovanja in ali so bili izpolnjeni pogoji za učinkovanje pravice v razmerju do tretjih konkurenčnih upnikov. Pravilo ne zadeva učinkov odstopa terjatve
med odstopnikom in prevzemnikom ali v razmerju do dolžnika. Več o tem glej v Explanatory Note by the Uncitral Secretariat on The United Nations Convention
on the Assignment of Receivables in International Trade, točke 47–49, <http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/security/2001Convention_receiva
bles_status.html> (17. 10. 2018).
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oziroma kakšni so učinki odstopa terjatve v razmer
ju do tretjih, upoštevati domačo pravno ureditev, to
rej ZMZPP. V nasprotju z Uredbo Rim I se ZMZPP
ne omejuje samo na kolizijska pravila pogodbenega
prava in predmet njegovega urejanja tako obsega tudi
stvarnopravne in druge dele (statute) kolizijskega pra
va.21 Katero pravilo ZMZPP torej uporabiti za določi
tev prava glede vprašanja, ali se prevzemnik v razmer
ju do tretjih v resnici lahko izkazuje kot lastnik oziro
ma imetnik terjatve do dolžnika?
Menim, da je 19. člen ZMZPP, ki določa pravico
strank, da izberejo pravo, ki velja za pogodbo, v tem
primeru neuporabljiv, saj ureja tako imenovani pogod
beni (obligacijski) statut. Učinkovanje odstopa terja
tve v razmerju do tretjih pa presega učinke med po
godbenimi strankami, saj določa učinkovanje odstopa
na osebe, ki v razmerju do prevzemnika (torej kasnej
šega odstopnika) (še) niso v osebni, pogodbeni zvezi.
Na prvi pogled gre za učinek, ki je primerljiv z absolu
tnim učinkom stvarnopravnih razmerij oziroma pravic,
saj izhaja iz presojanja pripadnosti terjatve v razmerju
do tretjih, ki niso v obligacijski zvezi s prevzemnikom.
Če govorimo o stvarnopravnih vidikih odstopa terja
tev, bi na prvi pogled torej lahko uporabili 18. člen22
ZMZPP, ki določa, da se lastninskopravna razmerja in
druge pravice na stvareh presojajo po lex rei sitae, torej
po pravu kraja, kjer stvar leži. V tem smislu je mogo
če razumeti tudi odločbo Višjega sodišča v Ljubljani,
kjer je sodišče pravo glede pridobitve zastavne pravice
na poslovnem deležu presojalo po pravilu omenjenega
18. člena ZMZPP, pri čemer je tako odločitev skopo
obrazložilo s tem, da se predmet (poslovni delež) za
stavne pravice nahaja v Republiki Srbiji (kjer je usta
novljena družba z omejeno odgovornostjo, katere po
slovni delež je zastavljen). Menim, da vsaj odločitvi
Višjega sodišča (tj. da je treba za pridobitev zastavne
pravice uporabiti pravo Srbije, ker gre za poslovni de
lež, ki obstaja v družbi, ustanovljeni po srbskem pra
vu) v primeru poslovnega deleža ni oporekati.23 Ven
dar iz objavljene odločbe sodišča ni razbrati obrazlo
žitve take odločitve. Zastavna pravica res predstavlja
stvarnopravno razmerje, kar nakazuje na uporabo pra
vila iz 18. člena ZMZPP,24 vendar se zatakne pri vpra
šanju, kako pri odstopu terjatve razlagati del 18. člena
ZMZPPP, ki se sklicuje na kraj, kjer je stvar? S tem,
ko se je sodišče v navedeni odločbi sklicevalo na to,
da je predmet (kar je širši pojem od stvari in ni stvar
nopravno definiran pojem) zastavne pravice v Srbiji,
21
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se je sodišče izognilo obrazložitvi tega dela pravila iz
18. člena ZMZPP, ki ga je uporabilo. V primeru po
slovnega deleža se zdi uporaba takega pravila glede na
kraj ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na
prvi pogled še prepričljiva, vendar pa postane dvom
glede uporaba istega pravila bolj opazen v bolj vsakda
njem primeru, ko na primer slovenska družba, proda
jalka avtomobilov, odstopi terjatev do tujega kupca av
tomobilov, ki je nastala po slovenskem pravu, tujemu
upniku. Kako bomo v tem primeru razlagali kraj stva
ri oziroma kraj terjatve za namene 18. člena ZMZPP?
Terjatev nima narave stvari, nima fizične pripadnosti,
torej ne moremo govorili o kraju, kjer terjatev obsta
ja, zato me uporaba pravila iz 18. člena ZMZPP za
določitev učinka odstopa terjatve v razmerju do tre
tjih ne prepriča.
Če kot na nasproten argument gornjemu pomislimo
na 8. člen v povezavi s točko 9 (viii) 2. člena Insol
venčne uredbe,25 je najprej treba poudariti, da 8. člen
te uredbe ne določa prava, ki se uporablja za stvarne
pravice, temveč je njegov namen »zgolj« v tem, da
zagotovi, da pravo države, v kateri poteka insolvenčni
postopek, ne vpliva na stvarne pravice glede premo
ženja, ki se nahaja v drugi državi članici, ki ni drža
va, v kateri poteka postopek insolventnosti.26 Točka 9
(viii) 2. člena Insolvenčne uredbe je tako kot državo,
kjer se nahaja terjatev, ki je predmet stvarne pravice,
določila državo, v kateri ima dolžnik terjatve središče
svojih glavnih interesov, za kar se v primeru pravnih
oseb domneva, da je kraj registriranega sedeža.27 Ured
ba v delu, v katerem opredeljuje kraj, kjer se terjatev
nahaja, tako izhaja iz kraja, kjer se nahaja dolžnik, ne
pa predmet odstopa (ali stvar), kar je skladno z nave
denim stališčem, da je pravilo iz 18. člena ZMZPP že
glede na besedilo neuporabljivo za določanje prava, ki
velja za učinek odstopa terjatev v razmerju do tretjih.
Ne gre spregledati, da je odstop terjatve akcesorni
pravni posel, tj. posel, ki ne more obstajati, če ne ob
staja tudi odstopljena terjatev. V tem smislu obstaja kri
tična vez med odstopljeno terjatvijo in samim poslom
odstopa terjatve, ki presega zgolj pogodbene učinke. V
trenutku, ko odstopljena terjatev preneha obstajati, av
tomatično prenehajo obstajati tudi kakršnikoli učinki
odstopa terjatve v smislu njene pripadnosti na prevze
mnika ali v razmerju do tretjih. Za akcesorne pravne
posle pa ZMZPP v 27. členu (kot nalašč neposredno
po 26. členu, ki ureja učinek odstopa terjatve na ne
sodelujočega dolžnika, kot sem že pojasnil) določa, da

   Primerjaj prvi odstavek 1. člena Uredbe Rim I in prvi odstavek 1. člena ZMZPP.
   Višje sodišče v Ljubljani je v primeru zastave poslovnega deleža za presojo nastanka oziroma pridobitve zastavne pravice uporabilo pravilo iz 18. člena. Glej VSL,
sklep Cst 125/2016 z dne 23. marca 2016. »Predmet zastavne pravice [poslovni delež srbske družbe z omejeno odgovornostjo; op. p.] se nahaja v Republiki Srbiji.
Zato je za vprašanje, katero pravo je treba uporabiti za presojo veljavne pridobitve zastavne pravice na predmetnem poslovnem deležu, treba upoštevati določilo prvega
odstavka 18. člena Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku, po katerem se za lastninskopravno razmerje in druge pravice na stvareh uporabi pravo kraja,
kjer je stvar, torej pravo Republike Srbije. Po prvem odstavku 4. člena v zvezi s prvim odstavkom 1. člena Zakona Republike Srbije o zastavni pravici na premičninah,
vpisanih v register, se zastavna pravica na premičninah in pravicah pridobi z vpisom v register zastav. Ni sporno, da je bila priglašena ločitvena pravica na poslovnem
deležu dolžnika v družbi X, d. o. o., Beograd priznana upniku AA., d. d., ker je bila zastavna pravica na podlagi Ugovora o zalozi na udjelu X, d. o. o., Beograd vpisana
pri poslovnem registru Republike Srbije v njeno korist (to izhaja iz končnega seznama preizkušenih terjatev). Pri tem pa pritožniki utemeljeno opozarjajo na material
nopravno zmotno stališče sodišča, da zastavne pravice pritožniki, ki jim je bila prerekana ločitvena pravica na poslovnem deležu v družbi X, d. o. o., Beograd le-te niso
pridobili, ker kot zastavni upniki niso vpisani v poslovnem registru.«
23
   V primeru pogodbene zastavne pravice (pa tudi preostalih stvarnih pravic) je tudi v kolizijskem pravu treba razlikovati med pogodbeno ureditvijo (pogodbenim
statutom) in stvarnopravnim statutom. Po slovenskem pravu ustanovitev zastavne pravice zahteva zavezovalni in razpolagalni pravni posel. Prvi se presoja po pogodbe
nem statutu, drugi pa po stvarnopravnem statutu, kar pomeni, da je uporabljeno pravo lahko različno glede na različna posla. Posebna težava pri tem je lahko slovenska
ureditev stvarnih pravic, ki v skladu z načelom kavzalnosti zahteva veljavnost zavezovalnega in razpolagalnega posla. Tema presega namen tega sestavka.
24
   Komentar 25. člena Zakona o mednarodnem zasebnem pravu, ki je glede uporabe prava za akcesorne posle vseboval isto pravilo kot 27. člen ZMZPP, med primeri
akcesornih poslov določa tudi zastavno pravico.
25
   Uredba (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o postopkih v primeru insolventnosti.
26
   Glej uvodno določbo 68 Insolvenčne uredbe. Podlago, veljavnost in učinkovanje stvarnih pravic je zato treba praviloma določiti po pravu kraja (lex situs) in nanje ne
bi smela vplivati uvedba postopka v primeru insolventnosti.
27
   Prav tam.
22

Članki

12

se uporabi pravo, ki velja za glavni posel, če ni dolo
čeno drugače. Besedilo 27. člena omenja pravne posle
na splošno, torej se ne omejuje le na pogodbe. Hkra
ti ne gre pozabiti, da je temeljno načelo mednarodne
ga zasebnega prava, pa tudi ZMZPP (kar a contrario
izhaja iz 2. člena, pa tudi 9. in 20. člena ZMZPP), da
se uporabi pravo, ki je v najtesnejši zvezi z razmerjem.
Ali ni v primeru akcesornega pravnega posla najtesnej
ša zveza podana ravno s temeljnim pravnim poslom,
saj ta vpliva na obstoj odstopa terjatve? Sam menim,
da je pravilo iz 27. člena ZMZPP najbolj primerno za
določitev prava, ki velja za učinkovanje odstopa terja
tve v razmerju do tretjih. Pri tem ne gre samo za ra
zlog akcesornosti stranske pravice v razmerju do glav
ne pravice, temveč tudi za presojanje pravne narave pri
padnosti terjatve. Bistven element terjatve je pravica
poplačila – tisti, ki je upravičen do poplačila, je nosi
lec pravice. Poplačilna pravica presega dolžnikov vidik,
komu mora izpolniti, ampak izkazuje tudi pripadnost
terjatve v razmerju do tretjih.28 Pravica do plačila pa
je odvisna od prava odstopljene terjatve, zato menim,
da je pripadnost terjatve v razmerju do tretjih uteme
ljeno presojati po pravu odstopljene terjatve, v skladu
s pravilom 27. člena ZMZPP.
Kritika29 uporabe pravila prava odstopljene terjatve
za učinke odstopa terjatve v razmerju do tretjih po
udarja praktične težave uporabe takega pravila v so
dobnem poslovnem življenja za prevzemnika, pred
vsem v primerih faktoringa. Predmet odstopa terja
tve so lahko bodoče terjatve, prav tako se lahko od
stop terjatve opravi kot globalna cesija, torej kot od
stop skupka obstoječih in bodočih terjatev. V prime
ru bodočih terjatev vnaprej običajno ni znano, kate
ro pravo jih bo urejalo, kar za prevzemnika pomeni
negotovost. Uporaba pravila prava odstopljene terja
tve pa lahko pomeni, da bo moral prevzemnik za raz
lične terjatve znotraj skupka terjatev učinek odstopa
terjatev v razmerju do tretjih presojati po različnih
pravnih sistemih.30 Strinjam se, da so lahko prime
ri takega odstopa terjatev za prevzemnika praktično
in stroškovno zahtevni, vendar bo pri bodočih terja
tvah skrbni prevzemnik v vsakem primeru moral pre
verjati nastanek in vsebino terjatve (vsaj če upošteva
mo slovensko pravo), ko bo ta konkretno nastala. Če
taka nepraktičnost za prevzemnika pomeni težavo, se
lahko odstopnik in prevzemnik vnaprej dogovorita,
katere terjatve bodo predmet globalne cesije, in do
ločljivost takih terjatev opredelita tudi tako, da od
stop velja le za terjatve, za katere velja določeni prav
ni red.31 Očitno je po predlogu uredbe prevladal in
teres po praktičnost predlagane rešitve glede na, vsaj
po mojem mnenju, vsebinsko ustreznejše pravilo naj
tesnejše zveze razmerja z uporabljenim pravom, ki ga
predstavlja vez do glavne terjatve.
28
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Pomislek glede uporabe 27. člena ZMZPP za presoja
nje učinkov odstopa terjatve na tretjega lahko izhaja iz
njegove izkazane dispozitivnosti. Iz omenjenega člena
namreč izhaja, da se pravo glavnega posla za akcesorni
posel v koliziji uporabi le, »če ni določeno drugače«.
A kadar ZMZPP določa pogodbeno svobodo strank
glede uporabe prava, izrecno določa, da imata stran
ki pravico do izbire prava.32 V tem smislu ni brez po
mena razmišljanje, da besedilo 27. člena ZMZPP, ker
pravice strank do izbire prava izrecno ne omenja, upo
rabo drugega prava od tistega, ki velja za glavni pravni
posel, dopušča le v primeru, kadar bi to dopuščal za
kon, torej če ni drugače določeno z ZMZPP ali dru
gim predpisom. Vendar pa taka sistematična razlaga ne
prepriča, saj se ZMZPP v takih primerih izrecno skli
cuje na določbe drugih predpisov ali ZMZPP.33 Po
sledično se zdi, da splošnega sklicevanja na možnost
uporabe drugega prava v 27. členu ne gre omejiti samo
na primere, ko bi tako izbiro dopuščal zakon. Nena
zadnje na to, da gre za dispozitivno pravilo, kaže tudi
komentar prej veljavnega zakona o mednarodnem za
sebnem pravu, ki je v 25. členu vseboval enako določi
lo kot zdaj 27. člen ZMZPP. V komentarju avtor pou
darja, da gre za dispozitivno določbo.34 Če stranki lah
ko z dogovorom izključita pravilo iz 27. člena ZMZPP
o uporabi prava glavne terjatve za učinek odstopa ter
jatve v razmerju do tretjih, odpadejo vsi pomisleki, ki
sem jih zgoraj povzel za primere, ko tako pravo dolo
ča pravo glavne terjatve.
Sam sicer menim, da dispozitivnost strank ne pritiče
presojanju pripadnosti terjatve oziroma učinkovanju
odstopa terjatve v razmerju do tretjih, ne samo zaradi
stvarnopravnih značilnosti pripadnosti terjatve, tem
več predvsem zaradi možnosti strank, da se izognejo
morebitnim formalnim pravilom,35 ki veljajo za prido
bitev terjatve z uporabo prava, ki jim za konkreten pri
mer najbolj ustreza. Menim, da je mogoče zagovarja
ti stališče, da izbira drugega prava med strankama za
vprašanje pripadnosti terjatve oziroma učinkov odsto
pa v razmerju do tretjih ni utemeljena z analogno upo
rabo pravila 18. člena ZMZPP, ki za stvarnopravna raz
merja strankam ne dopušča izbire prava. Res je, da ter
jatve niso stvari, vendar je presojanje njihove pripa
dnosti v veliki meri odvisno od uporabe stvarnoprav
nih pravil.36 To pa bi pomenilo, da stranki ne more
ta izbrati prava za presojanje učinka odstopa terjatve
v razmerju do tretjih, kar pomeni, da za take primere
ZMZPP za presojanje učinkov odstopa v razmerju do
tretjih ne dopušča odmika od prava glavne terjatve, s
čimer se strinjam tudi sam.
Če drži, da se za odstop terjatve v zavarovanje po
ZMZPP uporabi pravo, ki velja za glavni posel, da pa
se lahko stranki dogovorita za uporabo drugega prava,

   Sajovic, B.: Osnove civilnega prava, Stvarno pravo I, Uradni list RS, Ljubljana 1992, str. 21.
   Glej Magnus, U., Mankowski, P., Garcimartin Alferez, F.: Rome I Regulation (2017), Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln, člen 14, točka 51.
   Prav tam.
31
   V praksi bo že izpolnjevanje pogoja določljivosti terjatev, vsaj po slovenskem materialnem pravu, velikokrat pomenilo, da bo pravo takih terjatev lahko vnaprej dolo
čljivo, saj določljivost terjatve zahteva vsaj opredelitev pravnega razmerja do dolžnika, kar bo v praksi lahko pomenilo tudi določljivost uporabljenega prava za terjatve iz
takega razmerja.
32
   Glej člene 20, 21, 24, 25 itn. ZMZPP.
33
   Glej tretji odstavek 18. člena, 19., 24. in tudi 48. člen ZMZPP. Omenjeni členi zakona se tako izrecno sklicujejo na to, da mora zakon ali drug predpis določati druga
če. Ni predmet tega sestavka obravnava, ali so taka sklicevanja za primere drugačnih zakonskih določil res potrebna.
34
   Glej Ilešič, M., Polajnar Pavčnik, A., Wedam Lukić, D., naved. delo, komentar 25. člena. [Za akcesorni pravni posel se uporabi pravo, ki velja za glavni pravni
posel, če ni določeno drugače], kjer komentator izrecno zapiše: »da [zakon] z dispozitivno normo odkazuje na uporabo prava, ki velja za glavni posel«.
35
   Člen 5 ZMZPP sicer omogoča, da se izbrano pravo ne uporabi, če bi bil učinek njegove uporabe v nasprotju z javnim redom. Primerjaj Magnus, U., Mankowski, P.,
Garcimartin Alferez, F., naved. delo, točka 45.
36
   Glej Sajovic, B., naved. delo, str. 21.
29
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je glede na določilo tretjega odstavka 9. člena ZMZPP
za tak primer izključen problem zavračanja (renvoi), saj
imata stranki pravico do izbire prava. Če pa stranki za
presojo učinkov odstopa v razmerju do tretjih nima
ta pravice izbrati prava, kar zagovarjam tudi sam, po
ZMZPP pride v poštev tudi pravilo renvoi. Če torej
slovensko pravo glede učinka odstopa v razmerju do
tretjih napotuje na tuje pravo, uporaba takega tujega
prava vključuje tudi njegova kolizijska pravila, kar po
meni, da je treba uporabiti pravo, na katero napotuje
tako določeno tuje pravo.
Ob že povedanem, da 26. člen ZMZPP ne ureja vpra
šanja uporabe prava med odstopnikom in prevzemni
kom, uporaba 27. člena ZMZPP za primere odstopa
terjatve ne posega v pravico odstopnika in prevzemni
ka, da se dogovorita o pravu, ki se uporablja za samo
pogodbo o odstopu terjatve. Če bi šteli, da 27. člen
ZMZPP strankam dopušča, da izberejo pravo za učin
kovanje odstopa terjatev v razmerju do tretjih, bi bilo
to skladno tudi s pravico odstopnika in prevzemnika,
da se dogovorita o pravu, ki se uporabi za pogodbo
o odstopu terjatve. Do istega zaključka lahko pride
mo tudi v primeru, če menimo, da 27. člen ZMZPP
strankam ne dopušča izbire prava glede učinkov od
stopa v razmerju do tretjih, saj tak zaključek ne vpli
va na presojo pravice odstopnika in prevzemnika gle
de izbire prava za njuno pogodbo o odstopu terjatev.
Med odstopnikom in prevzemnikom gre namreč za
pogodbeno razmerje, ki ga je v skladu s pogodbeno
svobodo urejal 19. člen ZMZPP (zdaj pa prvi odstavek
14. člena Uredbe Rim I), kar ni v nasprotju s 27. čle
nom ZMZPP, ki izrecno dopušča uporabo drugačne
ga prava od prava glavne terjatve, če je drugje tako do
ločeno. Enega izmed primerov drugačnega urejanja v
tem smislu predstavlja ravno vprašanje uporabe pra
va za pogodbo o odstopu terjatve med odstopnikom
in prevzemnikom, ki ga ureja 19. člen ZMZPP. Skla
dnost 27. in 19. člena ZMZPP glede pravice strank,
da izbereta pravo, ki velja za pogodbo o odstopu ter
jatev, dodatno pritrjuje stališču, da se 27. člen ZMZ
PP uporabi tudi za presojo učinkov odstopa terjatve
v razmerju do tretjih.

Učinek prenosa v razmerju do tretjih
po predlogu nove uredbe EU
Potreba po skupni evropski in predvsem poenoteni
ureditvi učinka odstopa terjatve na tretje ter razmi
šljanja o tem so v Evropski uniji prisotna že nekaj časa.
Če se omejimo zgolj na čas po Uredbi Rim I, le-ta in
teres za ureditev učinkov odstopa terjatve v razmerju
do tretjih izrecno izkazuje v drugem odstavku 27. čle
na, ki je določal obveznost predložitve poročila o ure
ditvi navedenega vprašanja skupaj s predlogom uredi
tve do junija 2010. V marcu 2018 je Evropska komisija
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objavila predlog nove uredbe glede kolizijskih pravil za
učinkovanje odstopa terjatve v razmerju do tretjih.37
Kot izhaja iz predloga uredbe, ta glede prava, ki naj se
uporabi za presojanje učinka odstopa terjatve v raz
merju do tretjih, določa dve pravili »in pol« − kar
bomo pojasnili v nadaljevanju. Osnovno pravilo je, da
se za presojanje učinkov odstopa terjatve v razmerju
do tretjih uporabi pravo običajnega prebivališča od
stopnika oziroma v primeru pravnih oseb pravo kraja
glavne uprave.38 Izjemoma se za učinkovanje odsto
pa terjatev v razmerju do tretjih uporabi pravo odstop
ljene terjatve.39 Izjema od osnovnega pravila je dopu
stna za točno določen tip terjatev: za odstop terjatve
do denarnih sredstev na računu pri kreditni instituci
ji in za odstop terjatve iz finančnih instrumentov. Do
datno, zgolj v primeru odstopa terjatev zaradi listinje
nja,40 predlog uredbe dopušča še »na pol« tretje pra
vilo glede uporabe prava, ki predstavlja kombinacijo
splošnega pravila in izjeme ter omogoča omejeno pra
vico strank do izbire prava. Za take posle lahko stran
ki za učinkovanje odstopa terjatve v razmerju do tre
tjih namesto prava običajnega prebivališča odstopnika
izbereta pravo odstopljene terjatve. Po predlogu ured
be stranke torej nimajo neomejene pravice izbire prava
za presojanje učinkov odstopa terjatve v razmerju do
tretjih. Zgolj takrat, kadar gre za odstop terjatve zaradi
listinjenja, je njihova pravica izbire v bistvu ozka izje
ma od splošnega pravila, ki kot edino možnost izbire
dopušča izbiro prava odstopljene terjatve. Če stranke
ne izberejo prava odstopljene terjatve, velja, da v pri
meru odstopa terjatev za namene listinjenja velja pra
vo države običajnega prebivališča odstopnika.
Ker predlog uredbe za učinkovanje odstopa terjatev v
razmerju do tretjih dopušča uporabo različnega prava, v
četrtem odstavku 4. člena določa tudi pravila za upora
bo prava pri konkurenci prevzemnikov, če se je v prime
ru večkratnega odstopa iste terjatve pripadnost terjatve
enkrat presojala glede na pravo običajnega prebivališča
dolžnika in drugič glede na pravo odstopljene terjatve.
V takem primeru se učinki odstopa terjatve presojajo
po pravu, po katerem je odstop terjatve učinkoval prvič.
Predlog uredbe izrecno izključuje zavračanje (ren
voi).41
Predlog uredbe tudi primeroma določa, kaj predstav
ljajo učinki odstopa terjatve v razmerju do tretjega.
Iz 5. člena predloga uredbe tako izhaja, da učinkova
nje odstopa terjatev v razmerju do tretjih zajema: (a)
zahteve za zagotovitev učinka odstopa terjatve naspro
ti tretjim osebam, ki niso dolžniki, kot so formalnosti
v zvezi z registracijo ali objavo; (b) vprašanje predno
sti pravic prevzemnika pred pravicami drugega prevze
mnika iste terjatve; (c) vprašanje prednosti pravic pre
vzemnika pred pravicami odstopnikovih upnikov; (d)

37
   Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe (2018/0044(COD), vključno s pojasnili in sta
njem postopka, <https://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/EN/TXT/?qid=1520854606250&uri=COM%3A2018%3A96%3AFIN> (18. 10. 2018). Ni namen sestavka,
da natančneje povzema celotno vsebino predloga uredbe. V času pisanja tega sestavka je predlog uredbe v zakonodajnem postopku Evropskega parlamenta in glede na
podatke Legislative observatory (<https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do>) čaka na prvo branje.
38
   Prvi odstavek 4. člena predloga uredbe. Glej še točko (f) 2. člena predloga uredbe glede razlage pojma običajnega prebivališča. Vsaj glede na predlog uredbe (stran
18 besedila predloga v angleščini) naj bi »glavna uprava« za gospodarske družbe na splošno sovpadala s pomenom pojma središča glavnih interesov v skladu z Uredbo
(EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o postopkih v primeru insolventnosti. V skladu s 3. členom slednje uredbe je središče glavnih
interesov kraj, v katerem dolžnik redno posluje in ki ga tretje osebe lahko preverijo.
V primeru družbe ali pravne osebe se domneva, če ni dokazano nasprotno, da je kraj registriranega sedeža središče dolžnikovih glavnih interesov.
39
   Drugi odstavek 4. člena predloga uredbe.
40
   Tretji odstavek 4. člena predloga uredbe.
41
   Člen 8 predloga uredbe.
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vprašanje prednosti pravic prevzemnika pred pravicami
upravičenca na podlagi prenosa pogodbe v zvezi z isto
terjatvijo ter (e) vprašanje prednosti pravic prevzemni
ka pred pravicami upravičenca na podlagi novacije po
godbe v razmerju do dolžnika v zvezi z isto terjatvijo.

vključujejo odstop terjatev, je očitno dosegel mejo, ki
je odločevalce v EU prisilila, da zagotovijo predvidlji
vost in pravno varnost udeležencev tudi glede zaplete
nega vprašanja učinkovanja odstopa terjatev v razmer
ju do tretjih.

Sklep

Do začetka veljavnosti uredbe na ravni EU pa bo, če se
vrnemo na začetek prispevka, v primeru uporabe slo
venskega kolizijskega prava treba uporabiti ZMZPP in
njegova pravila o pravu, ki se uporabi glede učinkov
odstopa terjatve v razmerju do tretjih. Ker bo predlog
uredbe, z morebitnimi še dogovorjenimi sprememba
mi, predvidoma začel veljati v prihodnosti, mora skrb
ni prevzemnik terjatve, ki meni, da je pridobil terjatev
s cesijo, ki je vključevala mednarodni element, slednje,
za razmerja do tretjih, preveriti na podlagi ZMZPP, ne
glede na pogodbene zaveze odstopnika. Ob tem se iz
kaže, da tudi ZMZPP nima izrecnega pravila, ki bi ure
jalo učinek odstopa terjatev v razmerju do tretjih. Sam
menim, da je v primeru uporabe ZMZPP za presoja
nje učinkov odstopa terjatve v razmerju do tretjih ute
meljena uporaba prava odstopljene terjatve na temelju
27. člena ZMZPP. Na evropski ravni je očitno prevla
dal interes praktičnosti43 predlaganega osnovnega pra
vila, ki pa ga je za sodnika v konkretnem primeru ali
pa za stranke, ki sklepajo posel odstopa terjatve, gle
de na besedilo ZMZPP težko utemeljiti. Glede na to,
da je osnovna pravica iz terjatve pravica do poplačila,
bi sam zagovarjal stališče, da je za pripadnost terjatve
(tj. učinek odstopa terjatve v razmerju do tretjih) me
rodajno, kdo ima tako pravico oziroma kdo lahko od
dolžnika zahteva poplačilo terjatve. Oseba, ki ima tako
pravico iz terjatve, je tudi imetnik terjatve v razmerju
do tretjih. To pa napotuje na bistveno zvezo učinkov
odstopljene terjatve v razmerju do tretjih z odstoplje
no terjatvijo. Na podlagi ZMZPP, pa tudi sicer, bi sam,
ne glede na očitno sodobno težnjo po praktičnosti pra
vil, zagovarjal uporabo prava odstopljene terjatve tudi
za presojanje učinkovanja odstopa terjatve na tretje.

ZMZPP so očitno šteti dnevi še v enem delu njegovega
urejanja, to je glede vprašanja uporabe prava za učin
kovanje odstopa terjatev v razmerju do tretjih, kjer ga
bo zelo verjetno kmalu nadomestil pravni red EU. A
resnici na ljubo iz besedila ZMZPP vsaj na prvi pogled
ni razvidno pravilo o tem, katero pravo je treba upora
biti za presojanje učinkov odstopa terjatev v razmer
ju do tretjih. Pomanjkljiva ureditev ali neureditev ko
lizijskih pravil glede vprašanja pripadnosti odstoplje
ne terjatve v razmerju do tretjih ni nekaj neobičajne
ga: na mednarodni ravni tega vprašanja pravo Evrop
ske unije enotno (še) ne ureja, tudi Rimska konven
cija iz leta 1980 o veljavnem pravu v pogodbenih ob
veznostih tega ne ureja, h konvenciji Združenih naro
dov pa od leta 2001, ko je bila sprejeta, do danes ni
pristopilo niti pet držav sveta, da bi postala veljavna.
Predlog uredbe Evropske komisije, ki je bil objavljen
v marcu 2018, tako predstavlja, vsaj po mojih podat
kih, prvi večstranski mednarodni pravni akt, ki za so
razmerno veliko skupino držav za zdaj samo še predla
ga, a bo verjetno kmalu tudi enotno določil kolizijska
pravila glede učinka odstopa terjatev v razmerju do tre
tjih. S tem bo na območju EU in preostalih držav, ki
jih bodo vezala pravila EU, nastal vsaj meddržavno naj
bolj obsežen trg, kjer bodo veljala enotna pravila gle
de uporabe prava za učinke odstopa terjatev v razmer
ju do tretjih. Praktična posledica tega bo povečanje var
nosti mednarodnih poslov odstopa terjatve za udeležen
ce, zaradi manjših stroškov pa tudi njihova večja gospo
darska korist. Povečan mednarodni obseg poslov,42 ki

42
   Po podatkih Factors Chain International (FCI, največje svetovno združenje globalnih faktorinških družb) je bil v letu 2015 mednarodni faktoring glavni dejavnik
rasti in enako se predvideva tudi za prihodnost (<https://fci.nl/en/news/global-factoring-volume-reaches-all-time-high-2015/3677>).
43
   Predlog uredbe utemeljuje izbiro splošnega pravila, po katerem se učinek odstopa v razmerju do tretjih presoja po pravu običajnega prebivališča odstopnika, s
tem, da je mogoče tako pravo predvideti in hitro ugotoviti; s tem je tudi izključena uporaba prava različnih držav za presojo pripadnosti odstopljene terjatve v primeru
globalnih odstopov terjatev in tako posebej faktorjem omogočena določitev prava za bodoče terjatve. Glej stran 15 objavljenega predloga uredbe (angleško besedilo).
Praktičnost pravil se kaže predvsem kot stroškovna učinkovitost, tj. dobičkonosnost za udeležence.

Tanja Sedušak

glavna tajnica Odvetniške zbornice Slovenije

Revija, ki v času odtujenosti povezuje
vse odvetnike

O

b jubileju izhajanja naše odvetniške revije
vsem izrekam iskrene čestitke. Iskrene čestitke
vsem sodelujočim, ki s svojimi prispevki po
skrbijo za res zanimive, strokovne, včasih tudi pole
mične vsebine. Iskrene čestitke odgovornemu uredni
ku, kolegi Andreju Razdrihu, ki je naše glasilo pope
ljal na današnjo, lahko rečem, zelo strokovno raven.
Vsekakor ni mogoče prezreti vloge prvega uredni
ka, pokojnega dr. Bojana Kukca, ki je od leta 1998,
ko je izšla prva številka, po zatonu glasila odvetniške

zbornice v letu 1982, oral ledino na tem področju. In
seveda čestitke vsem dosedanjim članom uredniških
odborov, ki so zavzeto spremljali problematiko odve
tništva, da bi bili z izborom vsebin bralci čim bolj se
znanjeni s stanjem v odvetništvu in pravosodju, tako
v Sloveniji kot tudi zunaj naših meja.
Menim, da je revija Odvetnik več kot potrebna in do
brodošla, saj kolege odvetnike, odvetniške pripravni
ke in odvetniške kandidate v času vse večje odtujeno
sti na neki način povezuje.
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Khanlar Hajiyev

dr. pravnih znanosti, nekdanji sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice (2003–2017)

Žalitev sodišča, kot ga razume Evropsko
sodišče za človekove pravice
Ta članek1 sem se odločil pripraviti iz več razlogov. Najprej zato, ker sem bil na začetku svoje sodniške
poti na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) član sestave velikega senata, ki je obravnaval
zelo zanimivo zadevo Kyprianou proti Cipru,2 v kateri je pritožnik izpodbijal pregon, obsodbo in zaporno kazen zaradi žalitve sodišča. Nato sem v naslednjih letih opazil, da sodna praksa ESČP glede
žalitve sodišča ni prav obsežna, vendar bi težko našli področje, na katerem so vrednote, ključne za
demokracijo (kot so interesi pravičnosti in svoboda izražanja), so tako tesno prepletene in enako
močno zahtevajo harmonično razlago in uravnoteženje.
Najprej bom na kratko obravnaval vprašanje, kako se
je institut žalitve sodišča razvijal v državah s tradicijo
kontinentalnega prava in v državah s sistemom com
mon law.

kršitev pravice do svobode govora. Nasprotno, po
udarilo je, da zaščita avtoritete sodstva sega onkraj
pravic strank in vključuje delovanje sodnega siste
ma nasploh.

V Nemčiji sta bili na začetku 20. stoletja kot vodil
ni dejavnik v sojenju (nem. prozeßleitende Gewalt) in
oblika disciplinskega organa (nem. Disciplinargewalt)
določeni dve ločeni pristojnosti sodišča, tj. pravica do
sprejetja potrebnih ukrepov za (a) ohranitev reda in
(b) ohranjanje spodobnosti na narokih. V sodobnem
nemškem pravnem sistemu se kršitev reda na sodišču
imenuje neprimerno vedenje (nem. ungebührliches Ver
halten), odgovornost pa je določena v 176.–183. čle
nu Zakona o sodiščih (Gerichtsverfassungsgesetz). De
janja, ki pomenijo žalitev sodišča, morajo biti naklep
na in storjena v sodni dvorani. Tako so izključene ne
spoštljive ali nesramne pripombe, vsebovane v gradi
vu zadeve ali govorjene na sodišču. Sodišče lahko za
neustrezno ravnanje izreče denarno kazen ali do se
dem dni zapora. Vendar to pravilo ne velja za odvet
nike, proti katerim lahko disciplinsko ukrepa odvetniš
ka zbornica. Sankcije za žalitev sodišča je mogoče ne
mudoma izreči drugim osebam, kot so na primer ob
dolženec, priče ali izvedenske priče. Če imajo njiho
va dejanja znake kaznivih dejanj, se zadeva preda to
žilstvu, da sprejme potrebne procesne ukrepe. Sodnik,
ki je tarča žalitve sodišča, tj. žrtev, takega primera ne
more obravnavati.

Vrnimo se k Zakonu o žalitvi sodišča iz leta 1981 in
opozorimo, da velja tako za kazenske kot tudi pravdne
postopke ter vsebuje seznam storitev (oziroma opusti
tev), ki pomenijo žalitev in so potencialno (neposred
no ali posredno) škodljiva za delovanje sodnega siste
ma. Taka dejanja med drugim vključujejo objavo gra
diva, ki bi lahko škodilo resnici. To pomeni, da je v
Združenem kraljestvu eden od ciljev obstoja institu
ta, ki ga v tem prispevku obravnavamo, preprečevanje
takega medijskega poročanja, ki bi lahko vplivalo na
poroto, na primer tako, da bi jo usmerjalo k sprejetju
določene odločitve, to pa bi sprožilo dvom v nepris
transkost sodnega postopka. Drug primer žalitve so
dišča je objavljanje intervjujev s pričami, katerih cilj je
pritiskanje na druge procesne subjekte.

V Združenem kraljestvu je pravna podlaga za žalitev
sodišča Zakon o žalitvi sodišča (Contempt of Court
Act) iz leta 1981, ki zajema dotedanjo prakso sodišč
v Združenem kraljestvu na tem področju. Zakon je
bil sprejet po sodbi ESČP v zadevi Sunday Times pro
ti Združenemu kraljestvu,3 v kateri je bilo ugotovljeno,
da prepoved objavljanja gradiva, povezanega s sojen
jem, ni bila sorazmerna z legitimnim namenom or
ganov in da v demokratični družbi ni bila nujna za
zaščito avtoritete sodstva. Pričakuje se, da ESČP ne
bo presodilo, da pravilo za zaščito pravosodja vedno
krši pravico do svobode izražanja. Seveda ESČP ni iz
reklo, da je rezultat predpisov za zaščito pravosodja

V ameriškem pravu je pristojnost sodišča, da žalitev
takoj sankcionira, posledica njegove dolžnosti, da za
gotovi pravilno delovanje pravosodnega sistema. Vr
hovno sodišče Združenih držav Amerike je pristojnost
sodišča za uporabo ustrezne sankcije večkrat označilo
kot bistveno za ohranjanje reda med sojenjem in izvr
ševanje sodnih odredb, sklepov in sodb.

1

Tako kot po nemškem zakonu se mora sodnik, ki je
tarča osebnih žalitev ali napadov, iz presoje teh napa
dov izločiti ter tako zagotoviti videz pravičnosti.
Skrajšani postopki so dopustni v omejenem številu pri
merov žalitev, in sicer v takih, v katerih je treba takoj
ukrepati, vendar so v teh primerih zagrožene zaporne
kazni omejene.

Ravnanje v pravdnih in kazenskih zadevah se razli
kuje zlasti v zagroženih kaznih za žalitev sodišča. Ker
se civilne sankcije za žalitev sodišča štejejo za neka
zenske, je njihova uporaba podvržena manj postop
kovnim jamstvom.4 Kaznovanje neposredne žalitve

Iz angleškega izvirnika prevedel Dean Zagorac.
Kyprianou proti Cipru, sodba z dne 15. decembra 2005.
Sunday Times proti Združenemu kraljestvu, sodba z dne 26. aprila 1979.
4
Glej: Vrhovno sodišče zvezne države Virginije. Zadeva International Union, United Mine Workers of America v. Bagwell. Р. 831, <https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/512/821/case.pdf>.
2
3
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ne zahteva celovitega ugotavljanja dejstev in ocene
verjetnosti napačnega odvzema prostosti, zato so do
voljeni skrajšani postopki. Skrajšani postopki so zato
manj upravičeni, ko kršitev presega zgolj manjšo ža
litev, ki jo je treba takoj kaznovati. Vprašanje o razli
kah med civilnimi in kazenskimi sankcijami za žali
tev sodišča se postavlja predvsem v zvezi s posredno
žalitvijo, ki se zgodi zunaj sodišča. Uporaba kazen
skih sankcij za žalitev sodišče pomeni tudi možnost
sprožitve polnega kazenskega postopka. V primeru
žalitve sodišča, za katero je zagrožena kazen več kot
šest mesecev zapora, se storilcu prizna ustavna pra
vica do porotnega sojenja.
ESČP v svoji praksi dosledno poudarja temeljni po
men institucij, ki zagotavljajo demokratični razvoj dr
žave, kot je pravosodje. Poglejmo, kako je ESČP pou
darilo pomen teh institucij in njihovo zaščito.
Tako ESČP:
1. opozarja na vlogo sodnika
2. opozarja na posebno mesto odvetnika v pravdnih ali kazenskih postopkih in
3. priznava pomen svobode izražanja pri obravnavanju primerov žalitve sodišča.

1.
ESČP je večkrat poudarilo, da mora delo sodišč, ki so
garanti pravičnosti in imajo temeljno vlogo v pravni
državi, uživati zaupanje

družbe. Zato mora biti sodiš
če zaščiteno pred neutemeljenimi napadi5 in mora biti
predmet posebne pravne zaščite.
Cilj žaljenja strank, sodnika ali drugih procesnih sub
jektov, izraženega ustno ali demonstrativno (na pri
mer z zavračanjem spoštovanja sodnikove odločitve,
ki zahteva storitev ali opustitev določenih dejanj),
je ponižanje in krnjenje dostojanstva teh oseb, kar
a ogroža avtoriteto sodstva. Žalitev je lahko izražena
pisno, na primer z uporabo žaljivega jezika v pisnih
vlogah ali med sojenjem oziroma v gradivu, ki lah
ko vpliva na pravičnost sojenja. Ker ESČP varovan
ju zaupanja javnosti v pravosodni sistem pripisuje ve
lik pomen, je v svojih sklepih in sodbah večkrat pou
darilo, da vsebina pojma sodna oblast pomeni pred
vsem dojemanje sodišč kot ustrezen forum za reše
vanje pravnih sporov ter za ugotavljanje krivde ali ne
dolžnosti osebe v kazenskem postopku ter da jih kot
taka dojema tudi javnost; in da javnost kot celota spo
štuje sposobnost sodišča za izvajanje te funkcije in je
prepričana v to sposobnost.6 Poleg tega je ESČP po
novilo svoje stališče iz zadeve Kyprianou proti Cipru,
da »je v demokratični družbi temeljnega pomena, da
sodišča uživajo zaupanje javnosti in predvsem, kar za
deva kazenski postopek, obdolženca.«7 Zato je žali
tev sodišče kršitev zoper vse osebe, ki so vpete v de
lovanje sodnega sistema tako v kazenskih kot tudi v
pravdnih postopkih.
5
6
7
8
9
10
11
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2.
ESČP je prav tako večkrat poudarilo poseben status
odvetnikov v delovanju sodnega sistema in jih opre
delilo kot posrednike med družbo in sodišči. Odvet
niki imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju, da so
dišča, ki opravljajo ključno funkcijo za pravno državo,
uživajo zaupanje javnosti. Upoštevajoč tako izhodišče,
lahko od odvetnikov upravičeno pričakujemo, da bodo
pripomogli k pravilnemu delovanju sodnega sistema in
ohranjali njegovo verodostojnost.8 Poleg tega bo jav
nost prepričana v kakovostno delovanje sodnega sis
tema, če bo prepričana v sposobnost odvetništva, da
zagotovi učinkovito pravno zastopanje.9 Taka posebna
vloga v delovanju sodnega sistema je odvisna od po
sebnih dolžnosti in odgovornosti.
Ni naključje, da je ESČP v točki 133 sodbe v zade
vi Morice proti Franciji opozorilo, da »medtem ko za
[odvetnike] veljajo omejitve pri njihovem poklicnem
ravnanju, ki mora biti diskretno, poštene in dostojan
stveno, hkrati uživajo tudi izključne pravice in privile
gije, ki se lahko med jurisdikcijami razlikujejo – med
njimi je po navadi določena širina pri uporabi argu
mentov na sodišču.«
Pomembnost vloge odvetnikov je poudarjena v sodbi
ESČP v zadevi Kyprianou proti Cipru, pri čemer vloga
odvetnikov pri varstvu javnih interesov vključuje nji
hovo presojo ustreznosti in uporabnosti argumentov.
Lahko se znajdejo v kočljivem položaju, ko se mora
jo odločiti, ali bi bilo v najboljšem interesu njihovih
strank, da se pritožijo na ravnanje sodišča ali mu ugo
varjajo. Lahko se na primer čutijo omejene pri izbiri
izjav, procesnih predlogov itd. med glavno obravnavo, s
čimer lahko škodujejo svoji stranki. Zaupanje javnosti
v delovanje sodnega sistema je odvisno tudi od njene
ga zaupanja v vlogo odvetnikov, da zagotavljajo učin
kovito zastopanje. Sankcije, naložene odvetniku v ob
liki odvzema prostosti, lahko v določenih okoliščinah
vplivajo ne le na njegove pravice iz 10. člena Konven
cije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboš
čin (EKČP), temveč tudi pravice njegove stranke, ki
izhajajo iz načela poštenega sojenja v skladu s 6. čle
nom EKČP.
Zato je vsak zastraševalni učinek pomemben dejavnik,
ki ga je treba upoštevati pri uravnoteževanju delovanja
sodišč in odvetnikov pri učinkovitem delovanju sodne
ga sistema. Treba je opozoriti, da ESČP navadno upo
rablja test zastraševalnega učinka pri ugotovitvi kršitve
10. člena EKČP, kadar je kaznovanje novinarja neso
razmerno in ima odvračilni učinek na druge pri uvel
javljanju njihovih legitimnih pravic.10
Omeniti je treba stališče ESČP v zadevi Mariapori pro
ti Finski.11 Potem ko je potrdilo, da so sodišča in pred
sedujoči sodnik dolžni voditi sojenje na način, ki zago
tavlja ustrezno vedenje strank in predvsem pošten po
stopek, je ESČP ugotovilo, da sodnik prvostopenjskega

Praeger in Oberschlick proti Avstriji, sodba z dne 26. aprila 1995, tč. 34; ter De Haes in Gijsels proti Belgiji, sodba z dne 24. februarja 1997, tč. 37
Worm proti Avstriji, sodba z dne 29. avgusta 1997, tč. 40
Kyprianou proti Cipru, sodba z dne 15. decembra 2005, tč. 172.
Schopfer proti Švici, sodba z dne 20. maja 1998, tč. 29-30; in Nikula proti Finski, sodba z dne 21. marca 2002. tč. 45.
Morice proti Franciji, sodba z dne 23. aprila 2015, tč. 132.
Kyprianou proti Cipru, sodba z dne 15. decembra 2005, tč. 175.
Mariapori proti Finski, sodba z dne 6. julija 2010. tč. 64.
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sodišča pritožnice ni pozval k preklicu njenih besed, da
izvedensko mnenje, ki ga je predložil tožnik brez dej
stvene podlage, pomeni krivo izpovedbo, in ga ni opo
zoril na posledice take izjave. V nobeni fazi postopka
pritožnica ni bila spoznana za krivo za žalitev sodišča.
Kot lahko vidite, ESČP priznava priložnost, da sodnik
med glavno obravnavo popravi situacijo.
Javno zastopanje se šteje za pravilno, če je odvetniku
zagotovljena svoboda izražanja. Sicer je izvajanje nje
govih varstvenih funkcij ovirano, zlasti v fazi glavne ob
ravnave, katere namen je zagotoviti objektivno in ne
pristransko obravnavo primera. Sodnik Casadevall je
figurativno napisal: »Izgovorjena beseda! Edino orož
je (skupaj s peresom ali tipkovnico), ki je zelo prepros
to, vendar mogočno, je na voljo odvetniku, ko [...] va
ruje udeleženca glavne obravnave.«12
V zvezi s tem naj omenim zanimive misli sodnice G.
Yudkivske, izražene v njenem odklonilnem ločenem
mnenju v zadevi Morice proti Franciji, v katerem se
nat ESČP ni ugotovil kršitve 10. člena EKČP. Po nje
nem mnenju:
»ne bi bilo modro, da bi kritiko Sodišča dopustili le
opazovalcem tretjih strani, ker zid molka, ki odvetni
ke odreže od sojenja, kar je pomembno za javno mne
nje, sodišče v očeh javnosti diskreditira bolj kot njihova
kritika. To so odvetniki, ki so zadevo predložili sodišču
in ki so ustrezno usposobljeni, da ugotovijo pomanj
kljivosti in hibe postopka, na katere se javnost zana
ša pri pridobivanju informacij o zadevi. Menim, da
spreminjanje glavne obravnave v zasebni forum, na
katerem ne bi smeli ‚prati umazanega perila‘, krni po
dobo pravosodnega sistema bolj kot neposredna kri
tika, če ta seveda ni žaljiva ali čisto špekulativna.«13
Pri obravnavi te zadeve je veliki senat ESČP ugotovil,
da izpodbijane pritožnikove izjave niso vplivale na so
dišče in pravzaprav niso pomenile neutemeljenega na
pada na dejanja sodišča, temveč so bile kritike dveh so
dnikov. Ta kritika je bila del razprave na okrogli mizi
o vprašanju javnega interesa in o delovanju pravoso
dnega sistema ter je bila podana v kontekstu zadeve,
o kateri se je že od vsega začetka široko medijsko po
ročalo. Veliki senat ESČP je dodal, da bi lahko te pri
pombe resnično označili kot stroge, vendarle pa gre
za vrednostne sodbe z zadostno dejstveno podlago.14
ESČP je že večkrat izjavilo, da svoboda izražanja strank
v sodni dvorani ni absolutna in da so nekateri interesi,
kot je avtoriteta sodstva, dovolj pomembni, da upravi
čijo njeno omejevanje. Vendar pa je lahko taka omeji
tev tudi v primeru prizanesljivih kazenskih sankcij do
pustna le izjemoma.15 Pri obravnavi zadeve Radobul
jac proti Hrvaški16 in po preučitvi podobnih zadev je
ESČP ugotovilo, da se ta zadeva razlikuje od zadev, v
katerih so bile izjave osredinjene na osebnost sodnika
in njegove poklicne lastnosti.17 Odvetnikova kritika je
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bila v tej zadevi strogo omejena na sodnikova dejanja v
primeru njegove stranke in ni bila osredinjena na posa
meznika, vključno s strokovnimi lastnostmi sodnika.18
ESČP je nadalje poudarilo, da ni mogoče spregledati
dejstva, da je pritožnikovega odvetnika kaznoval isti
sodnik, ki se je zaradi pritožnikove izjave počutil oseb
no napadenega. Zato je ESČP ugotovilo, da v tem pri
meru ni bilo nujne družbene potrebe, da bi zagovorni
ku v demokratični družbi omejili svobodo izražanja.19
Pomembno je poudariti, da se odločitve glede vpra
šanja žaljenja sodišča od države do države razlikujejo,
odvisno od politične in demokratične kulture, pravne
ga sistema na splošno in sodstva posebej. Seveda, ko
je to vprašanje obravnavano, se posebna pozornost na
menja sodnikom ali poroti – v državah, ki uporabljajo
sistem porotnega sojenja. Za kvalifikacijo žalitve sodiš
ča na splošno kraj in čas kršitve ni pomemben. Lah
ko je storjeno pred, med ali po sojenju, vendar mora
biti z njim povezano.
Ob priznavanju osrednje vloge sodstva države predpi
sujejo različne sankcije za žalitev sodišča, ki jih je mo
goče izreči, poleg običajnega prava vsakega sodišča, da
se odzove s takojšnjim sankcioniranjem. ESČP je v so
dbi v zadevi Skalka proti Poljski, potem ko je preučilo
dejstva o zadevi, ugotovilo, da »je resnost kazni [...]
presegla težo kaznivega dejanja. Ni šlo za odprt in splo
šen napad na avtoriteto sodstva, temveč za interno iz
menjavo pisem, ki je javnost ni opazila.«20
Ena glavnih ugotovitev je sankcioniranje neposredno
med glavno obravnavo. Po eni strani je s praktične
ga vidika priporočljivo, da se storilca obravnava takoj
med glavno obravnavo. Očitno je, da učinkovitost pra
vosodja zahteva, da imajo sodišča možnost prisile za
izvršitev sodnih dejanj. Prav tako je očitno, da je so
dnik, zoper katerega je bilo storjeno kaznivo dejanje,
manj naklonjen kaznovanju osebe, ki zavrača spošto
vanje njegovih odločitev.
Po drugi strani pa je glede na gradivo organov Združe
nega kraljestva tretja stranka v zadevi Kyprianou proti
Cipru podala zanimivo ugotovitev, da ne bi obstajala
nobena objektivna pristranskost v nobenem primeru
odgovornosti za žalitev sodišča pred sodiščem. Orga
ni Združenega kraljestva so upravičeno opozorili, da
je treba v primerih nekaterih oblik žalitve ukrepati ta
koj, ker je treba sodne postopke nadaljevati; v drugi
pa ni take muje. Obravnavanje nekaterih oblik žalitve
oziroma nespoštovanja sodišča, na primer zavračanje
pričanja, je običajen del sodnikovih opravil na naroku,
zato bi bilo odveč in tudi škodljivo, če bi v takih pri
merih zadevo predali v presojo drugemu sodniku. Te
žava je v tem, da lahko sodniki postanejo neposredne
tarče kritik glede načina vodenja postopka. V zadevi
Kyprianou proti Cipru so isti sodniki sprejeli odločitev

12
Casadevall, J.: L’avocat et la libertéd’expression. Freedom of Expression: Essays in honour of Nicolas Bratza, President of the European Court of Human Rights.
Strasbourg, Oisterwijk, 2012. str. 235–244.
13
Morice proti Franciji, sodba senata z dne 11. julija 2013.
14
Morice proti Franciji, sodba velikega senata, tč. 174.
15
Nikula proti Finski, tč. 64–65.
16
Radobuljac proti Hrvaški, sodba z dne 28. junija 2016.
17
Kincses proti Madžarski, sodba z dne 27. januarja 2015; in Saday proti Turčiji, sodba z dne 30. marca 2006.
18
Radobuljac proti Hrvaški, tč. 66.
19
Prav tam. tč. 69.
20
Skalka proti Poljski, sodba z dne 27. maja 2003, tč. 42.
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o pregonu, obravnavali zadevo, ki je izhajala iz pritožni
kovega ravnanja, ugotovili njegovo krivdo in izrekli ka
zen. V takem primeru je strah pred pristranskostjo so
dnika upravičen, saj je bil sodnik v lastni zadevi. ESČP
je ob uporabi objektivnih in subjektivnih meril, ki iz
hajajo iz njegove sodne prakse, ugotovilo, da je bilo v
tem primeru načelo nepristranskosti sodnika prekrše
no in je zato ugotovilo kršitev prvega odstavka 6. čle
na EKČP. Zato je ESČP menilo, da ni bilo zaželeno,
da bi zadevo odvetnikove žalitve sodnika obravnaval
ta isti sodnik. Po mnenju ESČP bi bil najprimernejši
disciplinski postopek pred odvetniško zbornico v skla
du z Zakonom o odvetništvu.
V neki drugi zadevi – Schmidt proti Avstriji – je ESČP
glede na različne aktivnosti odvetnikov, ugotovilo, da
»čeprav so odvetniki vsekakor upravičeni do komen
tiranja delovanja sodnega sistema v javnosti, njihove
kritike ne smejo seči onkraj začrtanih meja. V zvezi
s tem je treba upoštevati potrebo po vzpostavitvi rav
notežja med različnimi vpletenimi interesi, ki vklju
čujejo pravico javnosti do informiranja o vprašanjih,
ki izhajajo iz sodnih odločb, zahtev glede pravilnega
delovanja sodnega sistema in dostojanstva pravniške
ga poklica.«21 Zelo pomembno je, da pravilno oce
nimo besede, ki jih sodišča štejejo kot žalitve. V ne
katerih primerih je ESČP izrazilo dvom, da so bile
pritožnikove opazke, na podlagi katerih so ga sodiš
ča spoznala za krivega žaljenja sodišča, znatno škodl
jive ali žaljive.22
ESČP ta element ni štelo za pomanjkanje obveščan
ja o odvetnikovi izjavi v sodni dvorani, temveč kot iz
raz nespoštovanja in uporabe nesprejemljivih sredstev
v pisni pritožbi, vendar ta dejavnik ni glavno merilo.
Tako je v zadevi Rodriguez Ralevo proti Španiji23 ESČP
ugotovilo, da je odvetnik v svoji pisni pritožbi upo
rabljal izraze, ki so povzročili odgovornost, z izjavami
pa so se seznanili samo sodnik in stranke v postopku.
Vendar pa je ESČP ugotovilo kršitev v zvezi z izreče
no kazensko sankcijo, ki bi lahko pri pravnem zasto
panju zastraševalno vplivala na odvetnike. Zdi se, da
ima ESČP prav, saj element obveščanja javnosti ni mo
gel imeti osrednje vloge pri presoji dejstev in pravnih
ugotovitev ESČP.
Zato želim opozoriti na še eno sodbo, in sicer v zadevi
Čeferin proti Sloveniji,24 v kateri sta Okrožno sodišče
v Ljubljani in Višje sodišče v Ljubljani pritožnika od
vetnika dvakrat kaznovala zaradi žalitve sodišča s pis
nimi in ustnimi izjavami v sodnih postopkih, v kate
rih je kritiziral dejanja državnega tožilca, češ da je pri
krival rezultate preizkusa z detektorjem laži, in mnen
ji izvedencev, ki sta bili bistveni za obsodbo njegove
stranke, češ da je postopek sodna farsa. ESČP je meni
lo, da domači organi v svojih odločitvah glede pritož
nika kažejo, da niso pravilno presodili uporabe besed
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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v zagovornikovih izjavah glede na kontekst in obliko,
v kateri so bile izražene. Kot je ugotovilo ESČP, so se
domača sodišča opirala le na semantični pomen besed
in besednih zvez, ki jih je pritožnik uporabil pri izpod
bijanju verodostojnosti mnenj izvedencev in nerazkrit
ja preizkusa z detektorjem laži ter ki jih ni mogoče šte
ti kot neupravičene, saj so bile utemeljene na dejstvih,
ki jih je predstavil.25 ESČP je trdilo, da se obravnav
ni sodniki na pritožnikove sporne izjave niso ustrez
no odzvali, in sicer s prekinitvijo njegovega govora in
ustreznim odzivom, hkrati pa pred izrekom denarnih
kazni pritožniku ni bila dana nikakršna možnost, da se
izjasni ali brani. ESČP je poudarilo, da je dolžnost so
dišč in predsedujočega sodnika, da vodijo glavno ob
ravnavo na način, ki zagotavlja pravilno ravnanje strank
in poštenost sojenja, namesto da v naknadnih postop
kih preučijo primernost strankine izjave v sodni dvora
ni.26 ESČP je ugotovilo, da domača sodišča niso pred
ložila »ustreznih in zadostnih« razlogov za utemelji
tev omejitve pritožnikove svobode izražanja, zato jim
ni uspelo doseči pravega ravnotežja med na eni strani
potrebo po zaščiti avtoritete sodstva in ugleda udele
žencev v postopku ter na drugi strani potrebo po za
ščititi pritožnikove svobode izražanja.27. ESČP se je sk
licevalo na sodbo v zadevi Kyprianou proti Cipru, češ
da svoboda izražanja ne varuje samo vsebine izraženih
idej in informacij, temveč tudi obliko, v kateri so iz
ražene.28 Kot je zapisalo ESČP, tudi če bi izrečeni de
narni kazni šteli za zmerni, to ni dovolj za zanikanje
tveganja zastraševalnega učinka na uresničevanje svo
bode izražanja, kar je še bolj nesprejemljivo v prime
ru odvetnika, od katerega se pričakuje učinkovita ob
ramba njegove stranke.29

3.
Tako smo si pogledali odvetnikovo ravnanje, ki ima
posebno vlogo pri doseganju ciljev pravičnosti. Kljub
temu pa sodni postopki vključujejo tudi druge udele
žence na sojenju, za katere veljajo tudi nekatere obvez
nosti v zvezi s spoštovanjem avtoritete sodstva, izvr
ševanjem sodnih odredb in upoštevanjem standardov
skladnosti s procesnim pravom.
V zadevi Barford proti Danski30 je bil pritožnik ob
sojen zaradi objave članka v reviji, v katerem je tr
dil, da sta dva sodnika porotnika kazala pristranskost.
ESČP je menilo, da je omejitev svobode izražanja v
tem primeru »potrebna v demokratični družbi«, saj
ima država legitimen interes za zaščito ugleda sodni
kov. Hkrati je poudarilo, da je pritožnik sodnika po
rotnika napadal osebno, pri čemer ni zagotovil doka
za njune pristranskosti. Tako je ESČP ugotovilo, da
izpodbijana izjava ni kritika nagibov obeh porotni
kov, temveč obrekovanje, ki bi lahko poniževalo so
dnika porotnika v očeh družbe in je bilo pripravlje
no brez kakršnihkoli dokazov.31

Schmidt proti Avstriji, 17. julij 2008, tč. 36.
Amihalachioaie proti Moldaviji, sodba z dne 20. aprila 2004, tč. 36.
Rodriguez Ralevo proti Španiji, sodba z dne 12. aprila 2016, tč. 50.
Čeferin proti Sloveniji, sodba z dne 16. januarja 2018.
Prav tam, tč. 62 in 63.
Prav tam, tč. 64.
Prav tam, tč. 66.
Prav tam, tč. 174.
Prav tam, tč. 67.
Barford proti Danski, sodba z dne 22. februarja 1989, tč. 35.
Sodba ESČP z dne 22. februarja 1989 v zadevi Barfod proti Danski, št. 11508/85, tč. 35.
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V sodbi v zadevi Sunday Times proti Združenemu
kraljestvu je ESČP napovedalo, da namerava rešiti
konflikt med pravico do svobode izražanja in pra
vico do poštenega sojenja ter poudarilo, da javni in
teres, tj. obveščanje žrtev tragedije o njenih vzrokih,
prevlada nad potrebo po zagotavljanju pravičnosti.32
V drugi zadevi pa je ESČP opozorilo, da »intere
si pritožnika in javnosti pri posredovanju in spre
jemanju njegove zamisli v zvezi z zadevo v sploš
nem interesu, ki je bila pred sodišči, niso taka, da
prevladajo nad pomisleki, ki jih navaja Okrožno so
dišče na Dunaju na škodljive posledice širjenja kri
tičnih člankov za avtoriteto in nepristranskost sod
stva v Avstriji.«33
Pritožnika v zadevi Praeger in Oberschlick proti Avstri
ji (novinar in založnik) sta bili prav tako obsojena za
radi obrekovanja zaradi objave članka, v katerem je
prvi pritožnik zatrjeval, med drugim, da je bil sodnik
pri opravljanju svojih nalog aroganten in agresiven ter
da se je do obdolžencev vedel, kot da so že obsojeni.
ESČP je razsodilo, da je bila omejitev svobode izražan
ja »nujna v demokratični družbi«, ker so bile trditve v
izjavah pritožnikov pretirane in niso vsebovale dejan
ske podlage. Kot varuh pravičnosti, temeljne vredno
te v pravni državi, mora sodstvo uživati zaupanje

jav
nosti, če želi uspešno opravljati svoje naloge. Zato je
treba sodnike zaščititi pred uničujočimi napadi, ki so
dejansko nerazumni, zlasti glede na to, da se morajo
sodniki zadrževati, zaradi česar se na kritike ne mo
rejo odzvati. Gradivo v zadevi je pokazalo, da zadev
ne odločitve domačih sodišč niso bile usmerjene pro
ti uresničevanju pritožnikove svobode izražanja v zve
zi s pravosodnim sistemom in celo ne proti dejstvu, da
je kritiziral nekatere sodnike po imenu, temveč proti
presežnemu obsegu obtožb, ki so zaradi pomanjkan
ja zadostne dejanske podlage kazale na visoko stopn
jo pristranskosti.34
V sodbi v zadevi De Haes in Gijsels proti Belgiji je
ESČP, nasprotno, ugotovilo kršitev svobode izražan
ja. Pritožnika novinarja sta bila kaznovana zaradi ob
javljenih več člankov, v katerih sta napadla sodnike
pritožbenega sodišča v Antwerpnu, ki so v primeru
razveze zakonske zveze sprejeli odločitev, da skrbni
štvo nad otrokom dobi oče, ki je bil obtožen inces
ta in spolnih zlorab.35 ESČP je razsodilo, da omejitev
svobode izražanja ni bila potrebna, saj v nasprotju z
zadevo Praeger in Oberschlick proti Avstriji pripombe
novinarjev niso bile pretirane in je bila upoštevana
sorazmernost. Glede na okoliščine primera so napa
dane izjave mnenje, katerega resnica po definiciji ni
predmet dokaza. Čeprav tako mnenje lahko presega
področje uporabe, zlasti če ni nobene dejanske pod
lage, v tem primeru ni bilo tako. Čeprav so bile opaz
ke obeh pritožnikov nedvomno ostro kritične, so bile
še vedno sorazmerne s posledično zaskrbljenostjo in
neodobravanjem javnosti.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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Da bi opredelili merila, ki jih ESČP upošteva pri ob
ravnavi vprašanja žalitve sodišča, naj omenim sodbo
v zadevi Žugić proti Hrvaški.36 V tej zadevi je mora
lo ESČP najprej ugotoviti, ali je spor o globi za žalitev
sodišče, naloženi pritožniku, pomemben za spor o dr
žavljanskih pravicah in obveznostih pritožnika v smis
lu 6. člena EKČP. ESČP je potrdilo, da so take kazni
usmerjene v zagotovitev ustreznega delovanja sodne
ga sistema in imajo zato elemente kaznovanja, vendar
niso pomembne za spor glede državljanskih pravic in
obveznosti; in drugič, ali je bila ta globa povezana z
obtožbo pritožnika za kaznivo dejanje. Na drugo vpra
šanje je bilo mogoče odgovoriti na podlagi treh alter
nativnih meril, ki jih je ESČP opredelilo v zadevi En
gel in drugi proti Nizozemski.37 Izrečena globa je temel
jila na Zakonu o pravdnem postopku in ne na Kazen
skem zakoniku, torej take globe niso s seznama san
kcij za kazniva dejanja, njihov znesek pa ni odvisen od
višine dohodka, kar je drugače kot v primeru denarne
kazni. Ob upoštevanju drugih pomembnih dejavnikov
glede disciplinskega značaja prestopka je ESČP ugo
tovilo, da kaznovanje pritožnika ni bilo dovolj resno,
da bi lahko uveljavili »vidik kazenskega postopka« po
prvem odstavku 6. člena EKČP.38
Kot sem že omenil, se v državah s tradicijo common law
kritike sodišča obravnavajo v kontekstu širše doktrine
žalitve sodišča, kar je drugače kot v državah kontinen
talnega prava, kjer podobna dejanja pogosto ureja pra
vo o svobodi izražanja. V zvezi s tem želim poudariti
dve nedavni sodbi ESČP, in sicer v zadevah Dallas pro
ti Združenemu kraljestvu39 in Hammerton proti Združe
nemu kraljestvu.40
Prvi primer se nanaša na to, da je bila porotnica spoz
nana za žalitev sodišča, ker ni upoštevala sodnikovih
navodil, ki jih je ta naslovil na poroto, da ni dovolje
no uporabljati interneta za pridobivanje informacij o
zadevi, o kateri porota odloča. Domača sodišča so v
svojih odločitvah opozorila, da porotnica ni le tvegala,
da bi škodila delovanju sodnega sistema, ampak mu je
resnično tudi škodovala. Pritožnica se je sklicevala na
kršitev 7. člena EKČP (ni kazni brez zakona), v tem
primeru pa nas zanima zlasti dokaz o žalitvi sodišča
in ne toliko samo dejanje. V skladu z dobro uveljavl
jenimi pravnimi načeli Združenega kraljestva mora dr
žavni tožilec doseči kazenski dokazni standard, da je
tožena stranka storila ali opustila dejanje z namenom,
da bi ovirala ali škodovala delovanju sodnega sistema;
šteje se, da je namen ravnanja poseganje v ali škodo
vanje delovanju sodnega sistema, če obstaja resnično
tveganje, in ne zgolj oddaljena možnost, da bo rezul
tat dejanja oviranje ali škodovanje.41
Sodišče je menilo, da bi moralo biti vsakemu porot
niku očitno, da namerno vnašanje dokazov od zu
naj v porotni prostor v nasprotju z navodilom pred
sedujočega sodnika kaže na namen storiti dejanje, ki

Sunday Times proti Združenemu kraljestvu, tč. 67.
Worm proti Avstriji, tč. 56.
Praeger in Oberschlick proti Avstriji.
De Haes in Gijsels proti Belgiji, tč. 47.
Žugić proti Hrvaški, sodba z dne 31. avgusta 2011.
Engel in drugi proti Nizozemski, sodba z dne 8. junija 1976.
Žugić proti Hrvaški, tč. 63 in 66–71.
Dallas proti Združenemu kraljestvu, sodba z dne 11. februarja 2016.
Hammerton proti Združenemu kraljestvu, sodba z dne 17. marca 2016.
Glej: Attorney General v Times Newspapers Ltd [1992] 1 AC 191; Attorney General v Times Newspapers Ltd [1974] AC 273.
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je povzročilo vsaj resnično tveganje za pravilno delo
vanje sodnega sistema. Po presoji argumentov doma
čega sodišča je ESČP ugotovilo, da trditev sodnikov,
da je mogoče na namen sklepati na podlagi predvidl
jivosti posledic, ne presega tistega, kar se lahko šteje
za sprejemljivo razlago prava42 in sklenilo, da je bil test
žalitve sodišča, kot je bil uporabljen v pritožničinem
primeru, dopusten in predvidljiv. Zakonodajna funkci
ja sodišča je ostala v razumnih mejah: sodbo, razglaše
no v pritožničinem primeru, je mogoče šteti kot ko
rak v postopnemu razjasnjevanju pravil o kazenski od
govornosti za žalitev sodišča, kot jo razlagajo sodišča.
Vsak razvoj vladavine prava je bil združljiv z bistvom
kaznivega dejanja in bi ga bilo mogoče pričakovati.43
V zadevi Hammerton proti Združenemu kraljestvu je
ESČP navedlo, da bi bilo treba EKČP razlagati in upo
rabiti tako, da bi bilo mogoče povezane kavtele ude
janjati v praksi in da so te učinkovite, njegova razlaga
pa je pripomogla k notranji usklajenosti in skladnos
ti med različnimi določbami. Zlasti je treba zagotovi
ti jezikovno usklajeno razlago besednih zvez »kazen
ska obtožba« in »kaznivo dejanje« (6. člen EKČP)
ter izraz »obsojeni« (točka a prvega odstavka 5. člena
EKČP). Sklicujoč se na zadevi Klass in drugi proti Ne
mčiji 44 ter Stec in drugi proti Združenemu kraljestvu,45
42
43
44
45
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je ESČP opozorilo, da kadar domače sodišče proti ka
terikoli osebi v postopku, čeprav je v nacionalni zako
nodaji označen kot pravdni, hkrati pa vpliva na vidik
kazenskega postopka iz 6. člena EKČP, gre za vprašan
je »kazenske obtožbe« v smislu 6. člena EKČP. Poleg
tega je taka sodba enakovredna ugotovitvi krivde za
uporabo točke a prvega odstavka 5. člena EKČP. Po
sledično je že omenjeni družinski primer, v katerem
je bil pritožnik spoznan za krivega žalitve sodišča, ki
se kaznuje v pravdnem postopku, spadala v obseg ka
zenskega postopka iz 6. člena EKČP.
V tem članku sem obravnaval le nekatere vidike
instituta žalitve sodišča. Očitno je, da so vse osebe,
ki sodelujejo v postopku (pravdnem, kazenskem,
upravnem ali ustavnem) v pristojnosti sodišča,
zato morajo spoštovati navodila sodišča in jim
slediti, saj je brez tega pravilno delovanje sodnega
sistema nemogoče. Delovanje sodnega sistema
je pravna vrednota, ki jo je mogoče zaščititi le v
primeru doslednega spoštovanja pravnih načel, na
katerih je ESČP že desetletja utemeljilo svojo prakso
varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Dallas proti Združenemu kraljestvu, tč. 74.
Prav tam, tč. 77.
Klass in drugi proti Nemčiji, sodba z dne 6. septembra 1978.
Stec in drugi proti Združenemu kraljestvu, sodba z dne 12. aprila 2006.
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Odnos med sodnim tolmačem in odvetnikom
kot naročnikom
Odvetniške družbe, odvetniške pisarne in samostojni odvetniki pri opravljanju svojega
dela potrebujejo prevajalske in tolmaške storitve sodnih tolmačev, kadar na slovenskih
sodiščih zastopajo tujo stranko, ko tuja stranka ustanavlja, kupuje ali prodaja podjetje
v Sloveniji, ko ureja svoj položaj kot tujec v Sloveniji in v drugih primerih, v različnih
segmentih gospodarskega, civilnega, upravnega ali kazenskega prava. Sodni tolmači,
ki so v isti osebi prevajalci in tolmači, ponudijo odvetnikom svojo storitev pisnega prevajanja ali tolmačenja glede na zahteve odvetnika kot naročnika skladno s slovensko
zakonodajo ter poslovno prakso.
Ko odvetnik naroči storitev pri sodnem tolmaču, med
naročnikom in izvajalcem nastane poslovni odnos, ki
ga v prvi vrsti regulira zakonodaja oziroma natančne
je Pravilnik o sodnih tolmačih.1 Vsebinsko visoko stro
kovnost prevajalskih in tolmaških storitev pa dodatno
zagotavlja upoštevanje pravil, pogojev, smernic, pripo
ročil in nasvetov nacionalnih in mednarodnih stano
vskih združenj sodnih tolmačev, konferenčnih tolma
čev in prevajalcev.
Sodni tolmači za odvetnike prevajajo pravne doku
mente (sodna pisanja, pogodbe, prošnje, predloge, vlo
ge, zahtevke itd.) in besedila v splošnem jeziku ali jezi
ku drugih strok (poslovna ali zasebna korespondenca,
izjave prič, poročila revizorjev, izvedencev, izpiske iz
sodnih registrov, potrdila ipd.), ki niso pisana v prav
nem jeziku.2 Sodni tolmači tolmačijo ustno komuni
kacijo med odvetnikom in njegovo stranko ter more
bitnimi tretjimi stranmi (pogajanja, podpisi pogodb,
sodne obravnave, skupščine družb, notarske overitve,
posveti z odvetnikom ipd.).

Poslovni odnos
1. Izbira sodnega tolmača

Med tujimi jeziki je v Sloveniji med odvetniki največ
povpraševanja po angleščini, ki ji sledijo nemščina, hr
vaščina, srbščina, makedonščina, ruščina in nizozem
ščina. V zadnjem času raste povpraševanje po drugih
jezikih, kot so španščina, grščina in japonščina. Nepo
sreden način iskanja sodnih tolmačev omogoča portal
Ministrstva za pravosodje RS, kjer je objavljen Ime
nik sodnih tolmačev,3 stalno zapriseženih v Sloveniji za
različne jezike. Ministrstvo za pravosodje tudi imenuje
sodne tolmače v skladu z zakonom, ki ureja sodišča, in
po pravilih zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
1

Na tem portalu lahko odvetnik pridobi osnovne in
formacije o sodnih tolmačih za želen jezik (naslov, te
lefon, e-naslov), ki jih potrebuje, da s tolmači vzpo
stavi stik oziroma jim pošlje povpraševanje. Odvetni
ške družbe najemajo sodne tolmače tudi posredno, s
posredovanjem prevajalskih agencij, ki ponujajo stori
tve prevajanja in tolmačenja. Nekatere večje odvetni
ške družbe pa imajo za to posebej zadolžene strokov
ne sodelavce, ki dobro poznajo ponudbo in razmere
na prevajalsko-tolmaškem trgu.
Pri izbiri sodnega tolmača so pomembne njegove re
ference, prilagodljivost in poznavanje področja, ki bo
predmet tolmačenja oziroma prevajanja, ter seveda
osebna znanstva in priporočila. Izbira ni odvisna le
od tolmačeve odzivnosti, razpoložljivosti in strokov
nosti, temveč tudi od zanesljivosti, hitrosti, izkušeno
sti in prilagodljivosti.
1.1. Naročanje in izvedba

Odvetniki so zaradi zakonsko določenih rokov pogo
sto v časovni stiski in zato pričakujejo, da sodni tol
mač prevod izdela hitro, a zato nič manj strokovno in
natančno, oziroma kličejo sodnega tolmača, da opra
vi tolmačenje neke ustne komunikacije, predvidene v
zelo bližnji prihodnosti.
»Pri vsakem prevajalskem [in tolmaškem] projektu bi
se naročnik in izvajalec […] morala vnaprej dogovoriti
o posameznih tehničnih zahtevah, ki morajo biti izpol
njene za uspešno izvajanje projekta.«4 Pri oddaji na
ročila je torej za poslovni odnos in rezultat ključnega
pomena jasno opredeliti vse podrobnosti, ki so določ
ljive v trenutku naročila, ugotoviti, katere še neznane
podrobnosti je treba določiti pred začetkom prevaja
nja ali tolmačenja, in predvideti čim več vnaprej težko
določljivih pogojev, zlasti pri tolmačenju.

Ur. l. RS, št. 88/10, 1/12, 35/13, 50/15 in 22/18.
Kocbek, A.: Prevajanje pravnih besedil: pasti in strategije v prevodih pogodb, Fakulteta za management, Koper 2011, str. 92, <http://www.fm-kp.si/zalozba/
ISBN/978-961-266-117-5.pdf> (22. 9. 2018).
3
<https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html> (22. 9. 2018).
4
Etični kodeks sekcije sodnih tolmačev Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije (DTPS), <https://www.dpts.si/sekcija-sodnih-tolmacev/eticni-kodeks>
(22. 9. 2018).
2
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Izvajalec:
ime podjetja, naslov
ki ga zastopa direktor ………………………..
(v nadaljevanju: »podpisnik izjave«)

Podpisnik izjave se s podpisom izrecno zavezuje varovati zaupnost podatkov, ki jih vsebujejo dokumenti in listine, ki jih bo prejel od naročnika
…………………. (ime podjetja, naslov) ali od njega pooblaščene osebe, v
zvezi z vsemi storitvami, ki jih bo podpisnik izjave opravil za naročnika (ime
podjetja, naslov).
Podpisnik izjave se zavezuje, da:
• bo vse podatke, ki jih vsebujejo prejeti dokumenti in listine, štel za poslovno
skrivnost z najvišjo stopnjo zaupnosti in jih varoval kot najstrožjo tajnost;
• ne bo nobenega dela prejetih dokumentov nadalje razmnoževal ali posredoval tretjim osebam.
Podpisnik izjave izjavlja in se zavezuje, da bo spoštoval vsebino te izjave in v
njej prevzeto zavezo k molčečnosti.
Ljubljana, dne …………………….
Ime izvajalca
_______________________
Podpis izvajalca
Slika 1: Primer izjave o zaupnosti

Glede na občutljivost nekaterih vsebin odvetniki pred
naročilom prevoda ali tolmačenja od sodnih tolma
čev zahtevajo podpis izjave o zaupnosti. Podobne iz
jave podpisujejo tudi sodni tolmači na razpravah na
sodiščih, kjer sodnik odredi stopnjo zaupnosti glede
na občutljivost sodnega spisa oziroma glede na inte
res javnosti.
1.2. Prevajalske storitve

Odvetnik ob naročilu prevoda določi obseg (število
standardnih strani) in vrsto (jezikovno kombinacijo)
naročila, namen (komu je prevod namenjen) in teh
nične zahteve (obličnost, način vezave dokumentov v
izhodiščnem jeziku s prevodom v ciljnem jeziku, šte
vilo izvodov, medij za oddajo prevoda – papirni, elek
tronski ali oboje, način oddaje in prevzema ipd.). Rok
in cena sta bistveni sestavini naročila.
Za namen ocene obsega odvetnik sodnemu tolma
ču pošlje zadevno gradivo oziroma dokumentacijo v
ogled, da lahko tolmač oceni obseg v standardnih stra
neh (»Ena stran obsega 1.500 znakov brez presled
kov.« − prvi odstavek 49. člena Pravilnika o sodnih
tolmačih), potrdi rok za oddajo prevoda in ovrednoti
svojo storitev glede na postavljeno ceno. Pri pretvor
bi besedila iz slikovnih formatov (pdf, jpg) v tekstov
ni format (word) se število strani skoraj vedno razliku
je. Sodni tolmač mora na to dejstvo naročnika − odve
tnika vedno opozoriti in navesti, ali bo obračunal pre
vod glede na število znakov v izhodiščnem jeziku (kar
se odsvetuje) ali glede na število znakov v ciljnem je
ziku (kar je priporočljivo, a se vnaprej ne more na
tančno oceniti).
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Prevod mora biti zrcalna slika originala, zato storitev
sodnega tolmača ne vključuje samo prevajanja bese
dila iz enega v drug jezik, ampak tudi tehnično obde
lavo besedila (konverzija v format, ki omogoča štetje
znakov, oblikovanje zaradi vključevanja slikovnih ele
mentov v tekstovni format − tabele, grafi, žigi, znam
ke, elementi celostne podobe ipd.). Včasih je oblikova
nje tako zamudno, da traja dlje časa kot prevajanje, kar
mora sodni tolmač predvideti. V časovni stiski se odve
tnik − naročnik lahko v dogovoru s sodnim tolmačem
odloči, da bo oblikovanje besedila zaupal tretji osebi,
saj bo tako lahko tolmač ves čas posvetil prevajanju.
Skladno s pravili in priporočili o obličnosti (pregle
dno navedenimi na spletišču SCIT kot rezultat sestan
ka s predstavniki Direktorata za pravosodno upravo
MPJU RS)5 morajo biti originalni dokumenti v izho
diščnem jeziku vezani s prevodom ter klavzulo o is
tovetnosti prevoda – zaznamkom in žigom prevajal
ca, ki je na nalepki (vinjeti), ki na hrbtni strani veza
nega prevoda prekrije vozel tribarvne vrvice v zgornji
desni tretjini listine. Pravilnik o sodnih tolmačih v če
trti točki 36. člena določa, da se za obličnost prevo
dov listin smiselno uporabljajo ustrezne določbe o no
tarskem poslovanju Zakona o notariatu6 in določbe o
mednarodni pravni pomoči Sodnega reda.7
Pri naročilih velikega obsega oziroma pri kratkih ča
sovnih rokih je treba prevod enega dokumenta razde
liti med več sodnih tolmačev. V takem primeru se do
loči, kdo poskrbi za usklajenost terminologije. Sodni
tolmač, ki prevod overja oziroma ga popečati, je ka
zensko odgovoren za njegovo pravilnost, kar potrju
je s svojo izjavo oziroma z zaznamkom v dveh jezikih
na posebnem listu, ki ga spne z originalom in s svojim
prevodom. Pri določanju terminologije so navodila in
znanje odvetnika posebej dragocena. Bolj ko sodni tol
mač pozna pravni jezik, bolj se zaveda pasti pri preva
janju, odvetniške družbe oziroma odvetniki pa vedno
pogosteje tudi sami pišejo v tujem jeziku. Če se od
vetnik in sodni tolmač ali več tolmačev že ob naroči
lu dogovorijo, kako bo potekalo terminološko usklaje
vanje, se lahko vnaprej zagotovita terminološka dosle
dnost in kakovost, predvsem pa se odvetnikom prihra
ni nepotrebno naknadno popravljanje ali pritoževanje.
Pri tem so izredno dragocene opredelitve odvetnika
glede namena, prejemnika prevoda, stila, izbire ame
riške ali britanske različice angleščine, referenčnih be
sedil – skratka čim več informacij o kontekstu, ki vpli
vajo na jezikovne izbire in ki so odvetniku dobro zna
ne ter samoumevne, sodni tolmač pa lahko o njih le
ugiba. Odvetniki, ki sami niso sodni tolmači ali jeziko
slovci, se po navadi ne zavedajo, kako so take informa
cije in poznavanje širšega konteksta pomembni za so
dnega tolmača pri prevajanju in še bolj pri tolmačenju.
Pri dogovarjanju cene prevoda na standardno stran
(1.500 znakov brez presledkov) brez DDV so izho
dišče priporočene cene Društva znanstvenih in tehni
ških prevajalcev Slovenije (DZTPS)8 ter tarifa za iz
račun nagrade za delo sodnega tolmača, ki jo določa
Pravilnik o sodnih tolmačih.

5
Priporočila Združenja stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije (SCIT), <http://www.sodni-tolmaci.si/pravilniki/priporocila-zdruzenja/>
(22. 9. 2018).
6
Ur. l. RS, št. 2/07.
7
Ur. l. RS, št. 87/16.
8
<http://dztps.si/sl/potrebujete-prevod/vodnik-za-narocanje-prevodov> (22. 9. 2018).
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Upravni odbor DZTPS svojim članom priporoča, da kot osnovo za obračun
upoštevajo priporočene cene prevodov.

priporočene cene Zveze konferenčnih tolmačev Slove
nije (ZKTS)9 in tarifa za izračun nagrade za delo tolma
ča, ki jo določa Pravilnik o sodnih tolmačih.
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PREVOD STROKOVNEGA BESEDILA:
bruto avtorski honorar prevajalca
v slovenski jezik

25,87 EUR

v tuji jezik

38,81 EUR

PREVOD POSEBEJ ZAHTEVNEGA BESEDILA:
 	

bruto avtorski honorar

v slovenski jezik

33,80 EUR

v tuji jezik

50,49 EUR

Navedene cene veljajo za eno obračunsko stran čistopisa izvirnika (1.500
natisnjenih znakov brez presledkov). Če ima besedilo izvirnika več kot 750
natisnjenih znakov brez presledkov, se obračuna cela stran, če je znakov manj, pa se obračuna pol strani. Kadar izvirnik ni v elektronski obliki ali ga ni mogoče pretvoriti v elektronsko obliko ali kakršnokoli obliko,
ki omogoča računalniško štetje znakov, se obračunajo znaki prevoda.
Znaki prevoda se lahko obračunajo v vsakem primeru, če se naročnik in
prevajalec tako dogovorita.

Priporočeni bruto avtorski honorar za strokovno konsekutivno tolmačenje do 1 ure (60 minut) znaša 100 EUR, do 3 ur (180 minut) 240 EUR, za
vsako nadaljnjo uro (60 minut) pa 70 EUR.

ČLANE, KI SO ZAVEZANCI ZA DDV, OPOZARJAMO, DA MORAJO, V
SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI, OBRAČUNATI DDV NA CENO STORITVE PREVAJANJA (NA BRUTO AVTORSKI HONORAR)!

Posebej zahtevno je tisto strokovno besedilo, kjer gre za terminološko zahtevnost ali težko razumljivost izvirnika.

Prevod za tisk se dodatno lektorira, stroški za lekturo pa se prištejejo k ceni prevoda. Besedilo se lektorira tudi na zahtevo naročnika.
Lektoriranje prevoda znaša 15 do 50 odstotkov osnovne cene, odvisno
od zahtevnosti lekture.

Dodatek za nujnost je 50 odstotkov, kadar je dnevni učinek prevajalca do
30 odstotkov večji od norme, in 100 odstotkov za zelo nujen prevod, kadar
je dnevni učinek prevajalca do 60 odstotkov večji od norme. Norma je šest
(6) strani prevoda v slovenski jezik na dan in pet (5) strani prevoda v tuji jezik
na dan. Dodatek za nujnost se lahko uveljavlja le v dogovoru z naročnikom
prevoda.
Če besedilo, ki je poslano v prevod, ni v ustrezni elektronski obliki, se zaračuna strošek pretvorbe v ustrezno elektronsko obliko v višini 10 odstotkov
osnovne cene.
Posebna opravila, ki jih prevajalec opravi v zvezi s prevodom, se zaračunavajo glede na dejansko porabljen čas in nastale stroške.

Slika 1: Priporočene cene DZTPS, 2018
Vir: <http://dztps.si/sl/potrebujete-prevod/priporocene-cene>

1.3. Tolmaške storitve

Odvetnik ob naročilu tolmačenja določi obseg (pred
videno trajanje v urah), vrsto naročila (jezikovno kom
binacijo), tehniko tolmačenja (šepetano, konsekutivno,
simultano, z lista ali kombinacije teh tehnik) in namen
ter navede osebe, ki bodo prisotne med tolmačenjem,
tehnične pogoje (kabina pri simultanem tolmačenju)
ter kraj in datum tolmačenja. Dogovori se cena na uro
in/ali na tolmaški dan (običajno do 6 ur) in najmanj
ši obračunski čas oziroma enota. Pri dogovarjanju cene
tolmačenja na uro ali na dan brez DDV so izhodišče
9
10
11

Sodni tolmač mora glede na naročilo oceniti svojo ča
sovno razpoložljivost in sposobnost opraviti tolmačenje
na strokovno sprejemljivi ravni, glede na napovedane
okoliščine ali pogoje, ki lahko vplivajo na kakovost nje
govega dela.10 Če oceni, da iz kateregakoli razloga tega
ne bo sposoben, mora naročilo zavrniti. Preden naroči
lo zavrne, je priporočljivo, da tolmač v pogovoru z na
ročnikom, tj. odvetnikom ali strokovnim sodelavcem v
imenu odvetnika, preveri vse elemente povpraševanja.
Dejstvo, da Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih
in sodnih tolmačih (ZSICT)11 v »sodno tolmačenje«
vključuje tako »tolmačenje« kot »prevajanje«, ki ju iz
vaja sodni tolmač, je vir velike terminološke zmede v za
konu, kar povzroča zmedo v praksi. V pripravi je Pravil
nik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolma
čih (PSICT) kot izvedbeni akt, katerega namen je dolo
čiti način poslovanja sodnih tolmačev. Vsaj na podzakon
ski ravni bi lahko pravilnik pojmovno uvedel jasno, do
sledno in nedvoumno razlikovanje med »prevajanjem«
in »tolmačenjem«. Za to smo si poklicni tolmači in pre
davatelji konferenčnega tolmačenja zaman prizadevali v
postopku usklajevanja vsebine pravilnika. Bržkone ta ne
bo vseboval naslednjih predlaganih definicij vrst ali teh
nik tolmačenja, ki jih lahko uporabi sodni tolmač:
- »konsekutivno tolmačenje«: sodni tolmač najprej
posluša govor v izhodiščnem jeziku in ga potem, ko
govorec preneha govoriti, z zamikom pretolmači v
ciljni jezik;
- »tolmačenje z lista« ali »tolmačenje na pogled«:
sodni tolmač besedilo, napisano v izhodiščnem
jeziku, med branjem sproti tolmači v ciljni jezik;
- »simultano tolmačenje«: sodni tolmač s pomočjo
tehnične opreme iz tolmaške kabine govor v izho
diščnem jeziku sočasno tolmači v ciljni jezik;
- »šepetano tolmačenje«: sodni tolmač sedi ob po
slušalcu in mu govor v izhodiščnem jeziku sočasno
šepetaje tolmači v ciljni jezik.
Nekateri odvetniki, tako kot večinoma tudi drugi
pravniki, zgoraj navedenih tehnik tolmačenja ne po
znajo (dovolj) in jih med seboj ne ločijo, zaradi če
sar težko opredelijo svoje povpraševanje. V takem pri
meru sodni tolmač lahko zastavlja dodatna vprašanja
o trajanju, namenu, prisotnih osebah ali strankah ter
tehničnih pogojih in tako odvetniku pomaga specifici
rati njegovo povpraševanje oziroma mu pomaga ugo
toviti, kaj natančno potrebuje. Če odvetnik − naroč
nik in sodni tolmač − izvajalec že na začetku oprede
lita eno ali več tehnik tolmačenja, se lahko ne le izo
gneta oviram pri zagotavljanju kakovosti, ampak tudi
znižata stroške. Pri konsekutivnem tolmačenju je tre
ba upoštevati, da bo komunikacija v enem jeziku za
radi tolmačenja v drug jezik dvakrat daljša.
Zato, da se sodni tolmač lahko na tolmačenje strokov
no pripravi, mu mora odvetnik zagotoviti vse doku
mente, ki jih bodo med tolmačenjem stranke upora
bljale, se nanje sklicevale ali jih omenjale. To zahtevo

<https://www.zkts.si/nasveti/zkts-svetuje> (22. 9. 2018).
   DTPS, <https://www.dpts.si/sekcija-sodnih-tolmacev/eticni-kodeks> (22. 9. 2018).
   Ur. l. RS, št. 22/18.
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Medkulturna usposobljenost
Poznavanje in razumevanje kulturnih dejavnikov, kot so vedenjske navade
in običaji, kretnje, ton, vrednote, vloge in ustanove, pa tudi jezikovnih razlik
in podobnosti.
Strokovna usposobljenost
Sodni tolmač uporabi izbrano tehniko tolmačenja (konsekutivno, simultano
ali šepetano tolmačenje oziroma prevod na vpogled) tako, da zagotovi optimalno medkulturno komunikacijo v danem pravnem okolju.
Sodni tolmač ne sme prevzeti naročila, za katerega ni dovolj (jezikovno ali
vsebinsko) usposobljen ali ga ne more ustrezno izpolniti (na primer zaradi
pomanjkanja časa za pripravo).
Sodni tolmač si mora prizadevati, da vzdržuje in izboljšuje svoje tolmaške in
prevajalske veščine in znanja.
Točnost
Sporočilo izhodiščnega jezika je treba zvesto prenesti v ciljni jezik ter pri tem
ohraniti vse elemente izvirnega sporočila, hkrati pa upoštevati sintaktične in semantične vzorce ciljnega jezika.
Napake, obotavljanja in ponavljanja je treba prenesti v ciljni jezik.
Če tolmač govorca ne razume, mora zahtevati pojasnilo, na primer zaradi
slabe akustike ali dvoumnosti izjave. Tolmač mora prav tako opozoriti na
morebitno napako, zagrešeno pri tolmačenju, in jo čim prej popraviti.
Ovire pri zagotavljanju kakovosti
Sodni tolmač mora sodišče ali drugo ustanovo opozoriti na okoliščine ali
pogoje, ki vplivajo na kakovost njegovega dela, kot so utrujenost, slaba slišnost ali vidljivost, neustrezno poznavanje specializirane terminologije
ali nezadostno razumevanje dialekta. Naročilo, ki ga ne more izpolniti na
strokovno sprejemljivi ravni, mora zavrniti.
Nepristranskost
Sodni tolmač mora ostati nevtralen in ohraniti videz nepristranskosti,
zato naj se izogiba neprimernim stikom bodisi s pričami, obtoženci in njihovimi družinami bodisi s pripadniki pravnih poklicev.
Sodni tolmač mora sodišču ali drugi ustanovi takoj razkriti vsak morebiten
konflikt interesov.
Zaupnost
Sodni tolmač je zavezan najstrožji tajnosti. Ne sme razkriti nobene informacije, ki jo izve med prevajanjem ali tolmačenjem oziroma pripravo nanj za
potrebe pravosodja.
Sodni tolmač ne sme imeti nobenih osebnih ali finančnih koristi od informacij, za katere izve med prevajanjem ali tolmačenjem oziroma pripravo nanj
za potrebe pravosodja.
Protokol in vedenje
Sodni tolmač se mora do sodišča in drugih ustanov vesti spoštljivo in mora
svoje naloge opravljati kar se da nemoteče.
Sodni tolmač mora govoriti v isti osebi kot govorec izhodiščnega jezika.
Če želi govoriti v svojem imenu, mora to jasno nakazati z uporabo tretje
osebe ednine (na primer: »Tolmač želi pojasnilo …«).
Sodni tolmač strankam ne sme dajati nasvetov ali sicer opravljati nalog,
ki niso del naročila.
Slika 3: Primer etičnega kodeksa
Vir: Etični kodeks sekcije sodnih tolmačev (DTPS)

mora sodni tolmač ob naročilu postaviti kot pogoj ozi
roma navesti, da če ta pogoj ne bo izpolnjen, ne more
zagotoviti, da bo tolmačenje opravil na strokovno spre
jemljivi ravni. Nekatere odvetniške družbe, ki posluje
jo s tujimi strankami, večinoma v angleškem jeziku, so
dnim tolmačem ob naročilu pošljejo gradivo v sloven
skem in tujem jeziku, včasih celo oblikovano v dveh
stolpcih v enem dokumentu. To tolmaču ne le izredno
olajša terminološke in vsebinske priprave, ampak lah
ko tudi bistveno pospeši tolmačenje. Med komunika
cijo, ki jo je treba tolmačiti, lahko medtem, ko govo
rec v enem jeziku bere besedilo, tolmač sedi ob stran
ki, ki ji tolmači, in ji na papirju kaže brano besedilo v
drugem jeziku.
12
13
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Pri določanju tehničnih pogojev ob naročilu storitve je
treba upoštevati, da brez absolutne koncentracije med
delom sodni tolmač ne bo mogel opraviti tolmačenja na
strokovno sprejemljivi ravni. Ker vsaka motnja iz zuna
njega okolja lahko zmoti miselni proces tolmača, ga je tre
ba zaščititi pred zunanjimi vplivi, motnjami in vmešava
njem oziroma mu omogočiti dobre delovne pogoje v skla
du s standardi, ki določajo slišnost zvoka, hitrost govorje
nja, razumljivost, vizualni stik z govorcem in poslušalcem
ipd. »Če tolmač ne razume govorca, mora zahtevati poja
snilo, na primer zaradi slabe akustike ali dvoumnosti izja
ve. Tolmač mora prav tako opozoriti na morebitno napa
ko, zagrešeno pri tolmačenju, in jo čim prej popraviti.«12
Pri naročanju storitev tolmačenja v kazenskih zadevah
je med pravnimi podlagami tudi Direktiva 2010/64/
EU o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih
postopkih, ki čaka na prenos v pravni red Republike
Slovenije, natančneje v Zakon o kazenskem postopku
(ZKP). V njem se zdaj namesto termina »tolmačenje«
uporablja »ustno prevajanje« ali samo »prevajanje«
(na primer »prevaja sodni tolmač«). Predlagane spre
membe ZKP z novelo ZKP-N bolj jasno postavljajo
pravila glede uporabe jezika in tolmačenja, med drugim
tudi glede kakovosti storitev tolmačenja in prevajanja.
Poznavanje širšega konteksta vsebine je pri tolmačenju
izredno pomembno. Zato se mora sodni tolmač vna
prej temeljito pripraviti in pregledati vso zadevno gra
divo, ki mu ga zagotovi odvetnik, da bo razumel po
men izrečenega, saj le-tega lahko zgreši, če tolmači do
besedno. Med tolmačenjem se mora sodni tolmač hi
poma odločiti za en pravni termin izmed dveh (ali celo
treh), pravilnost njegove izbire pa določa kontekst. V
nasprotju s prevajalcem tolmač med tolmačenjem nima
časa tehtati med različnimi terminološkimi možnostmi,
preverjati referenc in se posvetovati z odvetnikom − na
ročnikom ali svojimi stanovskimi kolegi. Če odvetnik –
naročnik, ki pozna specifiko zadeve ali pravnega posla,
to specifiko tolmaču razloži pred tolmačenjem, bo tol
mačenje potekalo strokovneje, učinkoviteje in hitreje,
kar ne bo le znižalo stroškov, ampak tudi prispevalo k
ugledu in zadovoljstvu vseh udeleženih.

Zaupnost v »odnosu odvetnik – sodni
tolmač«
Sodni tolmač je po naravi svojega dela pri prevajanju
skrit udeleženec v medjezikovni komunikaciji. Če svoje
delo opravi kakovostno in strokovno, se ga niti ne opazi,
kar je zaželeno. Pri tolmačenju pa sodni tolmač postane
viden medjezikovni vmesnik, ki mora strogo upošteva
ti pravila nepristranskosti, zaupnosti in vedenja ter pri
svojem delu upoštevati številne in zelo raznolike dejav
nike. K temu ga zavezujejo ne le zakonodaja in pogodbe
ni odnos z odvetnikom − naročnikom, ampak tudi etič
ni kodeksi, kodeksi ravnanja in kodeksi časti stanovskih
društev, kot so DTPS, SCIT, DZTPS, ZKTS ali AIIC.13
V praksi najboljše skupne rezultate dosegajo odvetni
ki in sodni tolmači, čigar odnos temelji v prvi vrsti na
medsebojnem upoštevanju, poznavanju prevajanih bese
dil, razumevanju tolmačenega govora in spoštovanju. Tak

   DTPS, <https://www.dpts.si/sekcija-sodnih-tolmacev/eticni-kodeks> (22. 9. 2018).
   Mednarodno združenje konferenčnih tolmačev (AIIC), <https://aiic.net/interpreting-explained> (22. 9. 2018).
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odnos je oseben, neposreden in običajno izključuje po
srednike, kot so prevajalske agencije. Če se odvetnik za
veda, da bo zanj koristno, če bo med vsemi vpletenimi
omogočil najboljšo medjezikovno komunikacijo, in da
bo tako najlažje opravil svoje delo, bo sodnemu tolmaču
zaupal kot strokovnjaku. Ko odvetnik tolmaču na primer
zaupa in razloži namene ter interese vseh strank v poga
janjih, v katerih bo opravil tolmačenje, bo tolmač lahko
razbral bistvo in pomen sporočil, vsebovanih v besedah
izhodiščnega jezika, in bo ta sporočila sposoben pretol
mačiti ali prenesti v ciljni jezik ne glede na izbiro besed
v kateremkoli jeziku. Prevajanje in tolmačenje je v najglo
bljem bistvu prenos pomena in namena sporočila, ne pa
samih besed, kar je še toliko težje v pravnem kontekstu,
saj je pravna terminologija jasno določena in obvezna.
Predpogoj za tak odnos med odvetnikom in sodnim tol
mačem je popolno strokovno zaupanje. Poklic odvetnika
in poklic sodnega tolmača sta glede zaupnosti podobno
regulirana, kar ponazarja tudi predpisana prisega o ve
stnosti. »Pred vpisom v imenik odvetnikov izreče odve
tnik pred predsednikom Odvetniške zbornice Sloveni
je naslednjo prisego: 'Prisegam, da bom spoštoval prav
ni red Republike Slovenije in odvetniški poklic opravljal
vestno, pošteno in dostojanstveno.' (32. člen Zakona o
odvetništvu)14 Sodni tolmač pa pred ministrom za pra
vosodje izreče prisego iz 94. člena Zakona o sodiščih, ki
se glasi: »Prisegam, da bom svoje delo kot sodni tolmač
opravljal/-a vestno, natančno in po svojem najboljšem
znanju.«15 Obstaja torej zakonska podlaga za medseboj
no zaupanje, ki daje dodatna zagotovila za vzpostavljanje
in razvoj zaupnega ter kakovostnega poslovnega odnosa.
14
15
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Sklep
»V tujem jeziku povemo, kar znamo, v svojem/mater
nem jeziku pa to, kar želimo.« Tako ZKTS utemeljuje
namen najemanja konferenčnih tolmačev in popolnoma
isto velja za sodne tolmače, ki so povrhu s svojim ime
novanjem preverjeno usposobljeni za prevajanje pisne
komunikacije in tolmačenje ustne komunikacije v prav
nem kontekstu ter s svojo zaprisego zavezani k vestno
sti, molčečnosti in zaupnosti.
Pri poslovnem odnosu med odvetniško družbo, odve
tniško pisarno ali samostojnimi odvetniki kot naroč
niki in sodnimi tolmači kot izvajalci se mora najprej
vzpostaviti medsebojno zaupanje in kodeks korektno
sti poslovnega sodelovanja, s posebnim poudarkom
na strokovnosti, molčečnosti, zanesljivosti in odzivno
sti. Oba poslovna partnerja morata poskrbeti, da lahko
delo poteka nemoteno, da ne prihaja do sprememb v
zadnjem hipu in da obe strani dosledno spoštujeta vse,
kar sta se dogovorili ob naročilu in morebiti pozneje,
če je med časom izvajanja naročila prišlo do nepred
vidljivih sprememb.
Samo s korektnim in dobrim odnosom, zgrajenim na
medsebojnem razumevanju, zanesljivosti, poznavanju
in spoštovanju, se lahko storitve prevajanja in tolma
čenja optimizirajo. Kakovostna storitev in zadovoljstvo
sta potem osnova za nadaljevanje in utrjevanje dobre
ga poslovnega odnosa med odvetnikom in sodnim tol
mačem.

   ZOdv (Ur. l. RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16– odl. US in 46/16).
   Ur. l. RS, št. 94/07.

dr. Rok Čeferin
odvetnik v Grosupljem

Odvetniki revijo Odvetnik potrebujemo

O

dvetniški poklic je v primerjavi z dru
gimi poklici v pravosodju precej samo
ten. Medtem ko sodniki, državni tožil
ci in državni odvetniki svoje delo opravljajo v
bolj ali manj številnih kolektivih, v katerih lahko
med seboj predebatirajo različna strokovna vpra
šanja, imamo odvetniki precej manj stikov drug
z drugim. Svoje delo opravljamo vsak v svoji od
vetniški pisarni, s kolegi odvetniki se srečujemo
bolj ali manj le dvakrat na leto na rednih sreča
njih, ki jih organizira Odvetniška zbornica Slove
nije, ali pa na srečanjih območnih zborov. Zaradi tako ohla
pnega stika med odvetniki je oteženo izmenjavanje stro
kovnih mnenj med nami, tako imenovani brainstorming, ki
je gotovo koristen za sprejemanje pravilnih strokovnih od
ločitev. Zaradi take narave našega dela tudi skorajda nima
mo medsebojnega družabnega življenja, ki je pomembno
za zadovoljstvo v vsakem delovnem kolektivu.
Pri večjem povezovanju pripadnikov odvetniškega stanu
igra pomembno vlogo tudi naša revija Odvetnik. V njej
lahko preberemo tako strokovne članke z različnih prav
nih področij kot tudi prispevke naših članov, ki se nanašajo

na specifična vprašanja s področja opravljanja odvetniške
ga poklica, pa tudi prispevke o dogodkih iz življenja naših
članov, ki nimajo zveze s pravom, na primer kakšen kole
sarski potopis našega glavnega urednika. Vsi ti prispevki z
različnih področij našega službenega in zasebnega življenja
krepijo zavedanje odvetnikov o pripadnosti odvetniškemu
poklicu, ki po mnenju ustavnopravne teorije in Ustavnega
sodišča igra pomembno vlogo pri uresničevanju pravic in
svoboščin naših strank v razmerju do organov oblasti. Po
drugi strani pa tudi s pomočjo revije Odvetnik, še pose
bej odkar izhaja skupaj s Pravno prakso, krepimo dialog s
pripadniki drugih pravniških poklicev.
Odvetniki torej revijo Odvetnik potrebujemo. Še pose
bej to velja za današnji čas, v katerem posamezniki, med
katerimi so tudi pravni strokovnjaki, v svojih javnih na
stopih izkazujejo svoje nepoznavanje vloge odvetnikov v
pravosodnem sistemu in zanikajo pomembno vlogo od
vetništva pri zagotavljanju varstva človekovih pravic in te
meljnih svoboščin. V veselje mi je, da sodelujem v ure
dniškem odboru tega uglednega časopisa, Odvetniku pa
ob njegovem jubileju želim uspešnih še nekajkrat po 20
let izhajanja.
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mag. Mitja Podpečan

odvetnik – specialist na področju gospodarskega in civilnega prava, član ekipe Nove tehnologije v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa

Umetna inteligenca in sojenje
Odvetništvo je poklic z dolgo zgodovino in relativno togimi stanovskimi pravili, pa vendar ni imuno
za spremembe, zlasti ne za tiste, ki jih narekujeta družbeni in tehnološki razvoj. Po eni strani do
sprememb v odvetništvu pogosto pride zaradi sprememb v sodstvu in državni upravi, pa drugi strani
pa je ravno odvetništvo tisto, ki lahko inovira in v svoje delo lažje vključuje nove tehnologije, s katerimi se spreminja način opravljanja odvetniškega poklica. V zadnjem desetletju, sploh pa v zadnjih
nekaj letih, je veliko prispevkov o umetni inteligenci (angl. artificial intelligence − AI), le malo pa jih
ponuja pregled stanja uporabe te tehnologije na področju sojenja in odvetništva. Tudi ta prispevek
v tem smislu ni izčrpen.
Vsaka uporaba računalniških algoritmov še ne pome
ni uporabe umetne inteligence. Za uporabo metod
umetne inteligence ne bo šlo v primeru, ko bo raču
nalniški algoritem na vhodnih podatkih opravil vna
prej sprogramirane operacije, ki so potrebne za ob
delavo podatkov. V takem primeru bo šlo za avto
matizacijo. O umetni inteligenci lahko govorimo ta
krat, ko računalniški algoritem premosti potrebo po
človeški interakciji z napravami in algoritmi za avto
matizacijo. Umetna inteligenca v sodni dvorani bi na
primer nadomeščala sodnikovo ločevanje med odlo
čilnim in neodločilnim dejanskim stanjem, vsebin
ska spoznanja o odločilnem dejanskem stanju, sub
sumpcijo ugotovljenega odločilnega dejanskega sta
nja pod pravno normo, pa tudi izbiro in odmero ka
zenske sankcije ali odmero odškodnine za nepremo
ženjsko škodo.
Glede na stanje tehnike si še dolgo ne bo mogoče za
misliti, da bi (prava oziroma krepka − angl. strong)
umetna inteligenca zamenjala človeka v sodnih dvo
ranah, pa vendarle že obstajajo primeri uporabe ume
tne inteligence v praksi.

Kaj je umetna inteligenca
Umetna inteligenca se je kot raziskovalno področje
oblikovala po drugi svetovni vojni.1 Je znanost, ki se
ukvarja z vprašanjem, kako izdelati inteligentne napra
ve, zlasti računalniške programe, ki posnemajo člove
ško inteligenco, pri tem pa se ne omejuje na biološko
zaznavne metode.2 Gre za znanost, ki skuša računalni
ke usposobiti, da bi pri odločanju uporabili inteligen
co s spoznavno močjo, podobno človeški.3
Alan Turing je leta 1950 razvil t. i. Turingov test. Gre
za kriterije, ki naj bi omogočali spoznanje, ali naprava
vsebuje (umetno) inteligenco.4 Umetno inteligenco po
1

Turingu vsebuje le takšna naprava, katere odgovorov
človek ne zna prepoznati kot odgovorov naprave.5 Test
se izvaja tako, da ocenjevalec napravi in človeku, ki ju
ne vidi, v obliki spletnega klepeta zastavlja ista vpra
šanja, sogovornika pa odgovarjata. Na koncu se oce
njevalec odloči, kateri izmed sogovornikov je človek.
Test išče v ravnanju naprave človeku podobno razmiš
ljanje. Ne gre za to, da bi morala umetna inteligenca
vselej ravnati pametno, pač pa da ravna enako kot člo
vek, ki glede na okoliščine ravna pametno ali nespa
metno, lahko pa gre za primer pametnih ravnanj, ki
jih človek ne bi sprejemal (npr. tehnično je mogoče,
da se samovozeče vozilo odloči, da bo v situaciji, ko
prometne nesreče s smrtnim izidom ne more prepre
čiti, raje povzročilo smrt starejšega potnika vozila kot
pa skupine prvošolcev).
Turingovega testa doslej ni prestala še nobena naprava
in verjetno prav zato tečejo polemike, ali je res najpri
mernejši, čeprav je še vedno najbolj priljubljen.6

Uporabna umetna inteligenca
Prava oziroma krepka umetna inteligenca (angl. strong
AI), o kateri je zgoraj govor, pa ni edina pojavna obli
ka umetne inteligence, pač pa se danes že uporablja
jo metode strojnega učenja (angl. machine learning)7
oziroma t. i. uporabna umetna inteligenca (angl. ap
plied AI), ki obsegajo napredne metode obdelovanja
in uporabe podatkov.
Algoritmi strojnega učenja imajo sposobnost, da upo
števajo uporabnikov odziv na rezultate in na tej pod
lagi svojo natančnost stalno izboljšujejo8 ter se doda
tno učijo brez človeške interakcije.9 Že leta 1960 sta
bila razvita prvi algoritem za strojno učenje in nevron
ska mreža, ki se je zgledovala po strukturi človeških
možganov.10

McCarthy, J.: What is Artificial Intelligence, Standford University, 12. november 2007, <www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/node1.html>.
McCarthy, J., naved. delo.
Copeland, J.: What is Artificial Intelligence, <www.alanturing.net/turing_archive/pages/Reference%20Articles/What%20is%20AI.html>.
4
Turing Test, članek na Wikipediji, <https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_test>.
5
Turing, A.: Computing Machinery and Intelligence, Mind, 1950, str. 433−460.
6
Glej <www.imdb.com/title/tt0470752/>.
7
Strojno učenje je znanost o algoritmih, ki zaznavajo vzorce v podatkih, da bi izdelali natančne napovedi prihodnjih podatkov. Več: <http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2716966>.
8
Mitchell, T. M.: Machine Learning, MacGraw-Hill Science/Engineering/Math, 1997.
9
Munoz, A.: Machine Learning and Optimization, <www.cims.nyu.edu/~munoz/files/ml_optimization.pdf>.
10
   Marr, B.: A Short History of Machine Learning − Every Manager Should Read, Forbes, 19. februar 2016.
2
3
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Uporaba algoritmov za strojno učenje se je v zadnjih
letih okrepila zaradi tehnološkega napredka,11 zlasti za
radi razmaha računalništva v oblaku (angl. cloud compu
ting), ki omogoča hitrejše, cenejše in prilagodljivo ob
delovanje velikega obsega podatkov, kar je vse potreb
no za implementacijo strojnega učenja. Strojno učenje
zahteva veliko pomnilniško kapaciteto in procesorsko
moč, ne glede na to, kolikšna je količina vhodnih po
datkov, zato ponudniki tovrstnih storitev strojno uče
nje najpogosteje ponujajo kot storitev v oblaku, kar od
odvetnika zahteva, da poskrbi za ustrezno zavarovanje
podatkov strank. Strojno učenje postane uporabno, ko
je vzorec primerljivih podatkov za sklepanje umetne in
teligence zadosten, zato se strojno učenje pogosto ome
nja skupaj z masovnimi podatki (angl. big data).

Uporaba umetne inteligence v
postopkih
Raziskovalci na področju umetne inteligence zagovar
jajo stališče, da so odločitve, ki jih sprejmejo ljudje (za
vedno ali nezavedno), pogosto sprejete pod vplivom
stereotipov in predsodkov ter celo metabolizma.12 Od
ločitve algoritmov naj bi bile manj pristranske.
V ZDA umetno inteligenco danes že uporabljajo v ka
zenskem pravosodju za odločanje o pogojnem odpu
stu, določanje varščine, določanje kazenskih sankcij,
pa tudi kot pomoč pri odločanju o krivdi.13 Znan je
primer Wisconsin proti Loomis,14 ko je bil moški obso
jen na šestletno zaporno kazen, potem ko se je sodi
šče deloma oprlo na rezultate algoritma, katerega ime
tnik je zasebno podjetje, obtoženi pa ni imel pravice
pregledati njegovega delovanja. Omenjeni algoritem je
obtoženega ocenil za potencialnega povratnika, sodnik
pa je to upošteval pri izbiranju kazenske sankcije. Loo
misu bi bila po presoji sodišč izrečena enaka sankci
ja tudi na podlagi drugih obstoječih okoliščin, zato so
bila njegova pravna sredstva zavrnjena. Poročilo razi
skovalnih novinarjev je nato pokazalo, da isti algoritem
tveganje za povratništvo v večji meri pripisuje obto
žencem s temnejšo barvo kože,15 saj so tisti s svetlejšo
kožo kljub predkaznovanosti predstavljali manjše tve
ganje kot manj predkaznovani ali nekaznovani temno
polti storilci. Stroka tovrstno nepristranskost imenu
je strukturna nepristranskost, ki lahko izhaja iz vzorč
nih podatkov, uporabljenih za treniranje umetne inteli
gence, ali pa iz samega algoritma. Ponudnik algoritma
je opravil tehnično analizo in pristranskost zanikal.16
Tudi civilne zadeve niso izjema. Algoritem CaseCrun
cher Alpha se je pred letom dni pomeril v tekmovanju
s sto pravniki najbolj slovečih londonskih odvetniških
pisarn.17 Algoritem in pravniki so imeli na voljo osnov
ne podatke o več sto zahtevkih v zvezi z zavajanjem pri
prodaji zavarovanja plačil v primeru kreditojemalčeve
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brezposelnosti, o katerih so pristojni že odločili, kar
pa udeležencem ni bilo znano. Udeleženi pravniki so
morali opraviti oceno verjetnosti uspeha (da/ne), pri
tem pa so bile njihove ocene za več kot četrtino manj
natančne (62,30 odstotka) kot ocene algoritma (86,60
odstotka).
Umetna inteligenca še dolgo ne bo mogla
nadomestiti sodnika, ampak bo lahko samo orodje,
ki je v pomoč pri odločanju. Stanje tehnike ne
omogoča, da bi ena naprava osvojila nabor znanj in
izkušenj, ki krasijo sodnika. Sodnik mora obvladati
socialne veščine, psihologijo, raziskovanje, jezik,
logiko, s pomočjo izvedenca mora razumeti stroko,
kot tudi znati znotraj pravnega sistema kreativno
reševati probleme, medtem ko lahko umetna
inteligenca danes ponudi asistenco le v zvezi s
posamezno od navedenih veščin.

Buocz meni, da lahko umetna inteligenca v pravoso
dnem sistemu opravlja več nalog.18 Deluje lahko kot
knjižničar, ki posreduje zahtevane vire, pri tem pa prav
no raziskavo vidi kot naslednjo stopnjo umetne inteli
gence, ki že vsebuje elemente odločanja. Po njegovem
mnenju lahko človeka nadomesti na položajih, kot je
generalni pravobranilec pred Sodiščem EU, tj. ko ne
gre za odločanje, ampak le za pripravo poročil in pre
dlogov za pomoč sodišču, da sprejme odločitev (npr.
pri nas v praksi v določenem obsegu pravosodni sve
tovalec in sodniški pomočnik). Navaja, da je upora
ba umetne inteligence pri odločanju predstavljiva, če
je pristojnost umetne inteligence omejena. Omejitev
vidi v institucionalni ločitvi med odločanjem umetne
inteligence in odločanjem sodnika – po mnenju avtor
ja tega prispevka bi zavezujoča odločitev umetne in
teligence lahko temeljila le na privolitvi posameznika
– ali pa v dvofaznem sistemu odločanja, v katerem bi
na zahtevo posameznika odločitev umetne inteligence
preveril sodnik. Dodati je mogoče, da bi umetna in
teligenca, ki omogoča prepoznavo govora, ob ustrezni
podprtosti slovenskega jezika lahko nadomestila pod
porna opravila za delo sodišč, kot sta na primer pisa
nje zapisnikov in izdelava zapisov zvočnih posnetkov.

Druga področja uporabe
Strojno učenje se pojavlja tudi pri odvetniških opravilih, ki niso povezana s sojenjem. Na trgu je več po
nudnikov algoritmov, ki so namenjeni pregledovanju
obsežne listinske dokumentacije v okviru standardizi
ranih in monotonih storitev. Isti ali drugi ponudniki s
svojimi algoritmi omogočajo, da uporabna umetna in
teligenca izdeluje osnutke pogodb ali dokumentacije,
ki jih je treba izdelati zaradi skladnosti gospodarskih

11
   Zmaga superračunalnika IBM Watson nad človeškim nasprotnikom v kvizu Joepardy in zmaga Googlovega AlphaGO nad človeškim nasprotnikom v starokitajski
igri go.
12
   Študija obnašanja sodnikov kot članov komisije za pogojni odpust je pokazala na večjo verjetnost, da bo prošnji za pogojni odpust ugodeno, če se obravnava v jutra
njih urah ali po odmoru za kosilo, kot pa sredi dneva, ko je sodnike že napadla lakota. Več: I think it’s time we broke for lunch, The Economist, 14. april 2016, <www.
economist.com/node/18557594>.
13
   Poročilo Algorithms in the Criminal Justice System, Electronic Privacy Information Center, <https://epic.org/algorithmic-transparency/crim-justice/>.
14
   Glej <www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2017/02/16-6387-BIO.pdf >.
15
   Machine Bias, ProPublica.org, 23. maj 2016, <www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>.
16
   Glej <http://go.volarisgroup.com/rs/430-MBX-989/images/ProPublica_Commentary_Final_070616.pdf>.
17
   CaseCrunch Lawyer Challenge: Results, <www.roboticslawjournal.com/news/casecrunch-lawyer-challenge-results-85492553>.
18
   Buocz, T. J.: Artificial Intelligence in Court: Legitimacy Problems of AI Assistance in the Judiciary, Retskraft 2018, Vol. 2/1, str. 41.
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ali drugih subjektov s predpisi, pa tudi uporabo tovr
stne umetne inteligence za e‑odkrivanje (angl. e-disco
very) odločilnih dejstev v večji količini podatkov (npr.
v elektronski korespondenci).
Vsi algoritmi, ki so na voljo, imajo dve ključni hibi: ne
podprtost ali slaba podprtost slovenskega jezika in pre
majhen ali slab vzorec primerljivih podatkov.19

Nekatere dileme uporabe umetne
inteligence
Praktični primeri so opozorili,20 da je pri snovanju al
goritmov umetne inteligence treba dosledno upošteva
ti temeljna civilizacijska načela, kot jih vsebujejo naj
višji pravni akti in razlagajo najvišja sodišča. Umetno
inteligenco, ki je nepristranska, izpolnjuje visoke etič
ne standarde in stremi k vsesplošni koristnosti, stroka
imenuje odgovorna umetna inteligenca.
Računalništvo v oblaku in obdelovanje masovnih po
datkov, ki praviloma vključujejo osebne podatke, od
pirata dileme s področja pravne ureditve obdelovanja
osebnih podatkov in kibernetske varnosti. Zlasti pri
ponudnikih iz tretjih držav bo v posameznih prime
rih verjetno treba proučiti tudi nevarnosti industrijske
špijonaže. Pred uporabo umetne inteligence kot stori
tve v oblaku je zato potrebna analiza tveganj za infor
macijsko varnost in skladno poslovanje.
Pravna razmerja med ponudnikom algoritma in upo
rabnikom se uredijo s pogodbo. Največji izziv pri skle
panju take pogodbe bo dejanske narave – nepoznavanje
ponudnikovega sistema in algoritma, ki teče na ponu
dnikovem sistemu. Od istih dejanskih neznank bo od
visna tudi obravnava zahtevkov za pogodbeno odško
dninsko odgovornost ponudnikov algoritmov. Pravilo
ma ponudnik zaradi varovanja svojih poslovnih skriv
nosti, avtorskih pravic na algoritmu in znanj ter izku
šenj ne bo pripravljen razkriti podrobnosti o svojem
sistemu in algoritmu, zato bodo prišla v poštev potrdi
la pooblaščenih certifikacijskih organov ali pa sklice
vanje na uveljavljene mednarodne ali druge podobne
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standarde. Vse to od odvetnika, ki stranki svetuje ali jo
zastopa v postopkih, v katerih se uporabljajo algoritmi
umetne inteligence, zahteva specifično znanje.
Kot je že navedeno, lahko umetna inteligenca (vsaj
pri posameznih vprašanjih) pri sojenju nadomesti
človeško odločanje. Skladno s členom 22 Uredbe
(EU) 2016/679 ima posameznik, na katerega se
odločanje nanaša, že danes pravico nasprotovati
odločitvi, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi
podatkov. Zavzemam se za to, da bi posameznik
imel to pravico v vseh primerih, ko gre za
avtomatsko obdelavo podatkov, ki so za odločitev
bistvenega pomena.

Sklep
Umetno inteligenco obkrožajo predsodki in strah, da
bo nadomestila zaposlene. Čeprav bo nekoč neizogib
no spremenila potrebe delodajalcev in s tem dela ter
naloge zaposlenih, pa si glede na stanje tehnike in hi
trost napredka ni mogoče zamisliti, da bi v bližnji pri
hodnosti povsem nadomestila sodnike. Sodniki za svo
je delo potrebujejo širok nabor različnih znanj in iz
kušenj, ki jih umetna inteligenca, kot jo poznamo, ne
more osvojiti. Bolj verjetno se zato zdi, da bo umetna
inteligenca obstajala vzporedno s sodniki in jim bo v
pomoč pri odločanju. Še najverjetneje bi lahko nado
mestila opravila, povezana z jezikom, kot so na pri
mer iskanje virov, pisanje zapisnikov in izdelava zapi
sov zvočnih posnetkov ter pisnih izdelkov po nareku.
Sploh slednje je ob ustrezni investiciji (najbrž garažnih
zanesenjakov ali pa države, saj veliki zasebni subjekti
za slovensko okolje ne kažejo zanimanja) v prepozna
vanje slovenskega jezika najbolj predstavljivo.
Uporaba umetne inteligence pri sojenju pa je v vsa
kem primeru izredno občutljivo področje, ki zahteva
previdnost in potrpežljivost pred prehitro implemen
tacijo ter še bolj transparentnost algoritmov, ki so v
pomoč pri sojenju.
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   Angleški pregovor pravi: Garbage in garbage out. Če se algoritmu v fazi učenja posredujejo nekvalitetni podatki, bodo taki tudi njegovi rezultati.
   Prim. Facial Recognition Is Accurate, if You’re a White Guy, The New York Times, 9. februar 2018, <https://www.nytimes.com/2018/02/09/technology/facial-rec
ognition-race-artificial-intelligence.html>; Twitter taught Microsoft’s AI chatbot to be a racist asshole in less than a day, The Verge, 24. marec 2016, <www.theverge.
com/2016/3/24/11297050/tay-microsoft-chatbot-racist>.
20

Viri in literatura k članku Zvjezdana Radonjića (str. 30–33):
– Addington Symonds, John: The spirit of Renaissance, New York 2010, Holt, Rinehart and Winston,
str. 67–73
– Akvinski, Tomaž
– Aristotel: O duši, Metafizika VII–IX
– Aristotel: Politika, 2010, 1253a, str. 1–4, 27–29
– Burger, Hotimir: Filozofska antropologija, Naprijed, 1993
– Cifrić, Ivan: Čovjek u društvu i sistemu, Media, Zagreb 2012
– Coreth, Emerich: Gott im philosophishen Denken, Wien 2002.
– Hardt, Negri: Imperij, Arzkin, Zagreb 2000
– Homer: Iliada, VI 208, XI 784
– Inglehart, L. Margaret: Kultureller Umbruch, Campus, Frankfurt–New York 1989
– Kennedy, A. Leonard: Images of human, Chicago 1995, Loyola press, str. 9–47
– Koplston, Frederik: Zgodovina filozofije, BIGZ, Beograd 1988
– Marx, Karl: Kapital, II, str. 373–395, prvotna izdaja
– Luhmann, Niklas: Družba družbe, Breza, Zagreb 2011
– Meyer, Hans: Thomas von Aquin, Padeborn, 21961, str. 226
– Mondin, Battista: Corso di storia della filosofia, vol. I, str. 170, 1985
– Mondin, Battista: Corso di storia della filosofia, vol. II, str. 32–34, 1985
– Nietzsche, Fridrich: Genealogija morale, Dereta, Beograd 2003
– Nietzsche, Fridrich: Tako je govoril Zaratustra, Slovenska Matica, 1999, str. 45
– Nietzsche, Fridrich: Onstran dobra in zla, str. 16

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nietzsche, Fridrich: Rojevanje tragedije, str. 43
Ostrovski, Nikolaj: Kako se je kalilo jeklo, MK Založba, Ljubljana 1946
Platon: Apologije Sokrata 31c-d, 40a
Platon: Fedon
Palumbieri, Sabino: L´uomo questa meraviglia, 1999, str. 77
Pico della Mirandola Giovanni: De hominis dignitate, 1486
Riesman, B. Anna: Osamljena množica, Nolit, Beograd 1965
Ricken, Friedo: Philosophie der Antike, 1996, str. 186–190
Rihtman, Auguštin: Etnologija i etnomit, ABS95, Zagreb 2000
Sallis, John (1991). Nietzsche and the space of tragedy, University of Chicago press, 1991, Crossings,
str. 54–57
Schonberger, R.: Thomas von Aquin zur Einfuhrung, Hamburg 1998
Šestak, Ivan: Razumevanje človeka v zgodovini filozofije, Družba Isusova, Zagreb 2003
Valverde, Carlos: Der Mensh als Person, Philosophishe Anthropologie, Bonifatius, Paderborn, 1999
Valverde, Carlos: Epikur.
Evropska mreža sodnih svetov, 2010
Kodeks sodniške etike, komentar, Sodni svet RS, 2017
Poslovnik Sodnega sveta, poglavje št. VI, Ur. l. RS, št. 22/12.
Pravnik, št. 7–8/2008
Sodni svet, 55. seja z dne 11. junija 2015, in 4. seja Komisije za etiko in integriteto z dne 19. aprila 2016
Tretji sklep tretje točke dnevnega reda 17. seje Komisije za etiko in integriteto z dne 8. maja 2018
ZN, Ekonomsko-socialni svet, 2006.

Sr(e)čno
2019.

Želimo vam miren božič ter sreče
in novih uspehov polno novo leto.
Vse dobro!

Članki

30

Odvetnik 88 / zima 2018

Zvjezdan Radonjić

okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani

Dinamične prvine sodniške etike
Enako kot v drugih članicah Evropske skupnosti in državah, ki ji pristopajo, je tudi v Sloveniji ustanov
ljeno posebno telo, imenovano Komisija za etiko in integriteto, ki deluje pri Sodnem svetu (Poslovnik
Sodnega sveta, 2012). Slednji je sprejel tudi komentar Kodeksa sodniške etike, na pobudo komisije
same (Sodni svet, 2015, Seja komisije, 2016). Sodnikom narekuje spoštovanje taksativno naštetih načel,
in sicer spoštovanje  načela neodvisnosti, nepristranskosti, usposobljenosti, predanosti, združljivosti,
nezdružljivosti, diskretnosti, odnosa in ugleda.
Kodeks korektno navaja lastno kronologijo in med
narodna izhodišča oziroma smernice, v katere je za
sidran. To so med drugimi: Etični standardi in nji
hova uporaba v ZDA (Pravnik, 2008), Bangalorska
načela sodniške etike (ZN, 2006), načela, vrednote
in kakovosti sodniške etike (Evropska mreža sodnih
svetov, 2010), Magna carta sodnikov (Svet Evrope,
2010), Priporočilo CM/Rec (2010)12 glede neodvi
snosti, učinkovitosti in vloge sodnikov – Odbor mi
nistrov Sveta Evrope).
V novejšem obdobju, ko tehnična, organizacijska in
vse druge prvine človeškega delovanja doživljajo sun
kovit razvoj, je treba prevetriti izhodiščna spoznanja;
da bi bila družba na tekočem z dialektiko časa, je treba
vedno znova krepiti temelje, jih dograjevati na podla
gi principov razvoja človeške družbe. Misel, ki ne do
haja sprememb, postane sčasoma neustrezna, pojmov
no in aktivistično zaostala. Kombinacija zapisanih na
čel slovenskega kodeksa je korektno notranje struktu
rirana, skladna, harmonična. Sodnikova neodvisnost
je vsekakor pogoj za opravljanje funkcije na ustrezni
strokovni in etični ravni. Odvisen sodnik ne bi mo
gel biti garant utelešenja ustavnih kategorij in izpol
njevanja potreb državljanov po sodnem varstvu. Ne
pristranskost je vrednota, izrazito sorodna neodvisno
sti, predstavlja ponotranjeno, v osebo sodnika prenese
no neodvisnost. Če je neodvisnost namenjena sistem
ski, družbeni obrambi pred zunanjimi posegi, je ne
pristranskost odsev notranje neodvisnosti, bran sodni
ka pred samim seboj. Pomeni notranjo odločitev so
dnika, da bo v vsakem primeru posebej sodil po pri
stnem prepričanju; je »super-ego«, notranja nadgra
dnja neodvisnosti.
Usposobljenost je funkcija strokovnosti, izraz neneh
nega usposabljanja, žrtvovanja časovnega resursa, ki
ga sodnik prostovoljno prestavlja iz sfere notranjega
ugodja v sfero požrtvovalnosti za druge. Nestroko
ven sodnik ne more biti neodvisen ali nepristranski,
povzroča lahko le škodo pravnemu redu in državlja
nom. Strokovnost gre torej jemati kot pogoj za ne
odvisnost in nepristranskost. Predanost ni nič druge
ga kot element usposobljenosti. Odnos, združljivosti
in preostale zahteve kodeksa razumem kot dodatno
k prvim trem (neodvisnost, nepristranskost in uspo
sobljenost), ugled pa kot posledico.

I.
Strnjenemu orisu podlage in pomena Kodeksa sodni
ške etike kot zapisu vrednot, potrebnih za zagotav
ljanje uspešnega opravljanja sodniške funkcije, sledi
prikaz dinamike širših moralnih kategorij, ki jim je
treba zagotoviti pristop k zapisanim načelom. Človek
(tudi sodnik) je sam v sebi v marsičem problematič
no bitje, z lastnim jedrom kompleksnosti in kontra
diktornosti (Ivan Šestak, 2003). Če bi bil človek –
sodnik bolj enostaven, bi bistveno lažje dosegal zah
teve, izražene predvsem v triadi neodvisnosti, nepri
stranskosti in strokovnosti. Toda v človekovi naravi
je marsikaj motilnega, iracionalnega, kar mu prepre
čuje polno predanost vrednotam, ga odnaša vstran
od želenega. Oseba, ki ji vselej uspeva biti optimal
na, je zgolj fikcija, projekcija idealnega v resnično,
zapisano v naslednjih mislih: »Človekova temeljna
svoboda je pogoj možnosti integralnega specifičnega
obnašanja, ki zajema duhovnost. Na tej podlagi člo
vek s sposobnostmi uma in volje stremi k vsebnosti
biti v brezpogojnosti resnice in dobrote, k Absolu
tu kot lastnem pradavnem temelju in ultimativnem
smislu.« (Emerich Coreth, 2002) »Iz filozofske an
tropologije izhaja, da bi človek, prepuščen samemu
sebi, ne da bi se mogel opreti na kaj iznad ali izven
sebe, predstavljal radikalno nasprotje samemu sebi.«
(Hotimir Burger, 1993) Takšen človek – sodnik bi
zlahka zadostil tudi najvišjim etičnim zahtevam, če
bi obstajal v čisti obliki, v kateri pa ga žal ni. Že ho
merianska mitska epika prestavlja osebo v območje
pomanjkanja zavesti o enovitosti in avtonomiji lastne
življenjskosti: »Človeške odločitve so vezane na vo
ljo bogov, nad njimi vlada neutrudljivost slepe usode
(moira, ananke). V svetu ni avtonomen, je obkrožen
z nadrejenimi mu silami narave in usode, napoten na
tuje mu moči, znane ali neznane, skozi katere zve
ze pripada višjemu svetu.« (Carlos Valverde, 1999)
Sokrat prepoznava antropološka izhodišča: »Tisti, ki
ima zavest o lastni vrednosti, ima možnost postati av
tonomen, imeti se v oblasti, zavladati okolju; ne do
pusti se zavesti ničemur v nasprotju z lastno zavestjo
in dostojanstvom. […] Človek poseduje umsko, poj
movno spoznajo, ki ni zamejena s čutnostjo zaznave,
temveč dosega resnično naravo stvari; umsko vzpo
stavi univerzalne vrednosti.« (E. Koplston, 1988)

*
Literatura in viri, ki jih avtor navaja v članku, so strnjeno navedeni na portalih Odvetniške zbornice Slovenije, Ius-Info in Tax-Fin-Lex (na omenjenih portalih je
namreč mogoče do člankov, objavljeni v reviji Odvetnik, dostopati v elektronski obliki).
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Misel nadgradi učenec Platon: »Sreča se ne more
nahajati v zunanjem, minljivem, temveč le v pravil
ni zavesti, v poslušanju in prenašanju glasu razuma,
prakticiranju vrline.« (Platon, Fedon, 1995) »Duša
nadvlada telesu; telesna zadovoljstva so kratkotrajna,
duševna trajajo dlje. Telo s svojimi nedorečenostmi,
strastmi duši otežuje vzpon k modrosti.« (Platon,
Fedon, 1995) »Človeka je potrebno opazovati v luči
duhovnih zmogljivosti spoznavanja, prvine voljnega,
čustvenega in eksistenčnega so drugotne« (21. Ari
stotel, O duši, Metafizika VII–IX). Cilj človekovega
življenja je sreča (eudaimonia), ki je v prvi vrsti ure
sničitev umskih sposobnosti. […] Modrec je tisti, ki
v vsem najde tisto, kar resnično pripada človekovi na
ravi.« (Aristotel, Nikomahova etika) »Človek doži
vi srečo zgolj v komunikacijski prepletenosti z dru
gimi, kajti le Bog in rastline zmorejo živeti zase.«
(Aristotel) Stoiki kot Aristotelovi pristni privržen
ci skozi misel, da je človekova sreča življenje v razu
mu, po vrlini lastne razumske narave, kar pripelje do
blaženosti (Battista Mondin, 1985), zgolj podčrtajo
učiteljeva stališča. Njihovo načelo: »Homo res sacra
homini« (Battista Mondin, 1985) prestavlja del bi
stva v medčlovečnost. Vzporedna epikurejska šola
ponuja disonanten sklep: »Zadovoljstvo, ki prinaša
srečo, je spokojno življenje, brez skrbi in bolečine.«
(ataraxia, Epikur, povzeto po Carlos Valverde) Za
dovoljstvo je bolj materialne narave, predstavlja od
sotnost bolečine; zamejuje se s tistim, kar ne vzne
mirja duše. Dualističen resurs pridobi odklon k ma
terialnosti, celo z zametki hedonizma (Battista Mon
din, 1985). »V praktičnem življenju se pri iskanju re
snice prepogosto opredeljujejo za verjetneje in bolj
racionalno« (Friedo Ricken, 1996). Tomaž Akvinski
v temeljnem etičnem prispevku med drugim ugotav
lja: »Duša mora imeti bit, neodvisno od telesnega,
ki na ta način predstavlja imanentno substancialno
formo, ki ne dolguje ničesar rojstvu in materiji, ker
je del božanskega stvarjenja.« (Thomas von Aquin,
1998, Hans Meyer).
Človek torej samega sebe in svet razume znotraj me
tafizične zasidranosti v celoto sveta in bitja, skozi za
pletene odnose med bitjo in bitjem; v njegovi an
tropološki viziji je primarna naravnanost k bogu in
božanstvenemu kot prvo in zadnje merilo dojema
nja resnice sveta. Gre za pristno navezanost »exitus
a Deo« z »reditus ad Deum.« (S. Palumbieri) Šele
humanizem uvede počlovečenje morale: »Človek je
tisto, kar stori s samim seboj z rabo lastne svobodne,
neomejene volje.« (Giovanni Pico della Mirandola,
1486). Zamisel o vsemogočnosti človekovih narav
nih moči, sposobnosti in danosti stopi v ospredje.
Nadgradnjo doživi humanizem v renesansi z do
datnimi pojmovanji racionalnega in racionalnosti:
»Možnost razlag znanosti in možnost rabe znanstve
nih spoznanj skozi tehnološka odkritja porodi rene
sančnega človeka, ki se zaveda možnosti oblikovanja
sveta in družbe po svoji volji.« (Addington Symon
ds John, 2010) V to obdobje sodi kontroverzni Ma
chiavelli, ki pristno idejo privede do banalnega pra
gmatičnega načina obvladovanja, saj mu red v drža
vi in uresničitev božanskih vrlin več ne predstavljata
merila; nuja uresničitve duhovnih vrednot pri podre
jenih izgine iz njegovega spektra. (Battista Mondin,
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1985) V filozofiji se z njim etika pojavi prvič kot
del profanega, elementarno popačenega, namenjena
zgolj oblastvenemu, izven estetike, le kot sredstvo
prisile in vladanja, podrejena vsakokratnim struktu
ram oblasti. Poznejše korekcije makiavelistične po
pačenosti v delih Kanta, Hegla, Marxa in drugih kla
sikov sodobne filozofske misli so dobro znane, vtka
ne v jedro današnje prevladujoče morale, zato o tem
ne gre izgubljati besed. Naj omenim le še disonan
tnega Nietzscheja in njemu lastno pojmovanje mo
rale, izvirajoče iz duševnega nihilizma: »Nujno je
prevrednotenje samih moralnih vrednosti, kar lah
ko uresniči le avtonomna imoralna edinka.« (Fri
edrich Nietzsche, 2003). Gre za težnjo po prevre
dnotenju vseh veljavnih moralnih opcij v zgodovi
ni in oblikovanje »avtentičnega ustvarjalnega živ
ljenja« izven aporetike dobrega in zla. Zanika vsa
ko možnost pojmovanja resnične morale v katego
rijah nadživljenjske strukture. (Friedrich Nietzsche,
2003) Po njem je moč moralnih predsodkov skozi
zgodovino tako zelo globoko zašla v človekovo poj
movanje, da jo je nujno treba popolnoma razbiti, re
konstruirati, da bi se človeštvo sploh zmoglo prebi
ti do pristne morale. (Friedrich Nietzsche, Onstran
dobra in zla) Šele s sprejemanjem možnosti iracio
nalnega, brezumnega in imoralnega je mogoče pre
vladati nad moralo; človek se mora nehati sramova
ti vsiljene mu, to je ponotranjene nemoralnosti. Za
nika smisel vzpostavitve volje kot kavzalnega nače
la moralne dejavnosti, saj je vsak imperativ prisila,
v nasprotju z naravnimi imperativi. (povzeto po Fri
edrich Nietzsche, Rojevanje tragedije, 43) Aplicira
nje heroizma je njegov trajen prispevek k ontologi
ji morale: »Samo skozi herojsko dejavnost se rojeva
zavest o pravu in običajih, s tem tudi o urejeni druž
benosti, z navezovanjem na občutek časti.« ( John
Sallis, 1991) Čeprav gre zgolj za poudarek: »Vselej
najboljši biti in odličen med drugimi« (Homer), je
šele Nietzsche utrl pota zamisli v sodobno moralo.
Navlake preteklosti zamenja pristen heroj, ki ustvari
iz sebe samega sebi ustrezajočo vzvišeno moralnost.

II.
Preskočiti klasična pojmovanja morale in poiskati te
melje sodobne družbe skozi njene dominantne fra
gmente, ki opredeljujejo vidike posodobljene mora
le, je zahtevno. A vendar gre moderno družbo razu
meti kot dvojnost prevladujočega modela medčlo
veškega in nadčloveškega (avtonomno-socialnega in
formalno-institucionalnega). Obstajata »sistem lju
di« in »sistem režima« (Ivan Cifrić, 2012); mora
la naj bi se dogajala v interakciji teh dveh. Sodobna
družba izraža dve ključni tendenci: najprej tenden
co po dezintegraciji sveta po vertikali človek/druž
ba z močno atomizacijo posameznikov ter kasne
je, po izvedeni dezintegraciji, tendenco po prevla
di družbenega nad človeškim. Nasprotujoči si ten
denci vodita v »taljenje družbe«, s prehodom v sis
tem formalnih, institucionaliziranih odnosov name
sto pristnih človeških odnosov. Zapisano sicer izraža
marksistično doktrino »fetišizacije odnosov« (Karl
Marx, prvotna izdaja), toda preneseno v okvir so
dobnega etičnega kompleksa. Bistvo je namreč v iz
gubi kakovostnih socialnih elementov družbenosti z
oblikovanjem mrež formalnih institucij, ki regulirajo
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vsakdanje življenje. Povprečen človek je torej do
končno izgubil vez z družbo, prvič v zgodovini je
zašel tja, kamor je Aristotel že zdavnaj lociral le Boga
in rastline – ostal je sam.
Samota je ustvarila fenomen gruče kot neformalne
mase. (Anna B. Riesman, 1965) Posameznik vse bolj
pripada masi in vse manj sebi ali ideji. (Hardt Ne
gri, 2000) Slabitev vezi med ljudmi krepi vezi med
posameznikom in sistemom, ki bolj in bolj reguli
ra posameznikovo življenje, izstavljeno iz vezi s so
človekom. Namesto vrednot kot prvine medčlove
škega dominirajo organizacije in formalne instituci
je. Družba izgublja pri pristnih človeških potrebah,
ne izvira več iz vrednot medčloveške povezanosti,
temveč iz vzvodov oblasti kot mehanizma obvlado
vanja. Izoliran posameznik postaja ključna opora ra
zosebljene, visoko oblastveno funkcionalne družbe.
Vodilna vrednota postaja razvoj, ki omogoča dobi
ček, ta pa ni nič drugega kot materialna posledica
odnosov razosebljenosti. Komunikacijski vidik so
dobne družbe postaja nad- in izvenoseben; pretežno
gre le še za stike med podsistemi, razmejenimi od
preostanka in celote sveta. (Niklas Luhmann, 2011)
Nujna posledica je etični relativizem kot oblika po
spešene družbene fragmentacije. (Margaret L. Ingle
hart, 1989) Oseba postaja odvisna od administrativ
no-institucionalnih, tehničnih kanalov komunicira
nja, tradicionalna družba je prisotna le še v ostan
kih, je folklorne narave. (Rihtman Auguštin, 2000)
Vidik socialne kontrole ne poteka več prek perso
nalizacije, temveč nadosebno, dezintegrirano. Soci
alna kontrola je nepovrnljivo odmaknjena od siste
ma vrednot, etičnih načel in pravnih norm, legitimi
ra jo politična mimikrija s podrejenimi ji institucija
mi usmerjanja morale (cerkev, društva, združenja ...).
Nadzor nad populacijo je v domeni politične, in ne
moralne percepcije. Človekove dejavnosti so parcial
ne, avtomatizirane, prikrojene potrebam nadzornih
struktur. Formalni normativi so nejasni, podvrženi
pogostim spremembam, tudi v temelju. Posledično
se razrašča negotovost, s ponotranjenjem odvisno
sti od institucij, ki so v domeni politične in gospo
darske elite. Praviloma se sme vse, kar ni z zako
nom prepovedano, ne glede na moralnost ali nemo
ralnost. Moralne norme postajajo abstrakcije, nado
meščajo jih tehnični normativi. Nadzor je pozitiv
no ovrednoten, propagiran kot nujen za varnost ob
čanov, institucij in družbe; občani so sprijaznjeni z
omejitvami lastne jim svobode in pravic. V ospredje
vrednot se prebija »notranja stabilnost«, ki je sis
temska, spremlja jo poglabljanje potrošniške men
talitete. Spremembe kakršnekoli vrste niso dobro
došle, kajti ogrožajo stabilnost, predvidljivost. Kot
so se nekoč vezi med ljudmi ustvarjale na podla
gi etike, običajev in sistema vrednot, se v postmo
derni družbi ustvarjajo mreže institucij z globalnim
okvirjem. Etika kot splošna kategorija izgublja po
vezavo s človeškim in prehaja v neosebne, instituci
onalne domene, za sodnike enako kot za vse druge!

III.
Če se vrnemo nazaj k »sveti triadi« sodniške etike –
neodvisnost, nepristranskost, usposobljenost – tudi
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v luči že zapisanega, ne moremo mimo nepraktično
sti, enostranskosti, zastarelosti prevladujočih pojmo
vanj kodeksa, z obiljem napotkov tehnične, posplo
šene narave, kar deluje tipsko, epsko, okorelo. Vpra
šanje je, v kolikšni meri so takšni imperativi opera
tivne narave, kako komunicirajo z danostmi sodob
nega sveta, koliko je v njih življenjskosti. Zato bi bilo
treba visoko letečim pojmom dodati prvine realne
ga ter dodatno opredeliti naravo in dosege sodniške
etike v fokusu možnega.
Sodnik torej ni epska oseba predantičnega, zgodnje
helenskega tipa, ki pokončno jadra na pročelju lad
je, ki si skozi viharje utira pota k svobodi in nadpo
menskosti; ni projekcija prihodnjega, temveč modul
sedanjega. Ne premore ničejanskega, kopernikanske
ga preobrata, oblikovanja in vzdrževanja teže celo
tne družbene moralnosti; ni strog, neomajen »po
slanec«, prispel izza obzorij prihodnosti. Je nava
den, povprečen, običajen človek, usmerjen, oprede
ljen, določen z zakonitostmi obdobja. Od sodnika ne
gre pričakovati, da bi krojil moralo, ki nima več za
dostne zaslombe v destruktivnih dialektikah sodob
nosti, ali da bi obstajal na braniku predsodobnih iz
hodišč. Nagel razvoj proizvodnih sredstev, tehnolo
ški napredek na področju komunikacij, pojavi globa
lizacije so preprosto razgradili togo strukturo pred
kvantne družbe.
Obilica dogajanj kaže, da sodnikom ni uspelo »pre
skočiti« objektivnih možnosti, se zateči na piedestal,
od koder bi zviška z lahkoto urejali državo; ni se jim
uspelo izviti iz realnih danosti, se izstreliti v orbito
pretiranih pričakovanj. Kjerkoli se pojavijo možno
sti, se v praksi pojavlja administriranje kot nadome
stek sojenja; v izreke sodb se prepisujejo pobude, ka
zni se izrekajo brez vsebinskih razlag. Visokoleteči
normativi iz komentarja kodeksa, sklici na medna
rodna telesa in podobno tako v praksi pogosto iz
gubijo veljavo, ljudje niso deležni delovanja pravne
države. Ponekod je mogoče zaznati kršitve temeljnih
ustavnih načel, k temu je treba prišteti obilico analiz
eminentnih pravnikov, ki v sodstvu zaznavajo težave.
Pristojna telesa, ki naj bi skrbela za etičnost stroke,
se prepogosto ukvarjajo s stranskimi problemi, na
mesto lotevanja pomembnejših izzivov. Ob navede
nem bo treba razmisliti o uvedbi dodatnih kriteri
jev sodniške etike, v dopolnitev zapisanim načelom.
»Sveta triada« neodvisnosti, nepristranskosti in
usposobljenosti predstavlja temelj poljubne sodni
ške morale, toda na teh nespornih načelih je nuj
no treba dodatno graditi. Prilagojeno sodobnosti je
treba na novo zasnovati pojem pokončnega sodnika
(uphold judge) z vnovično definicijo zaželene oseb
nosti. Sodnik ni oseba iz socialistično-realističnih de
lavnic (Nikolaj Ostrovski, 1946), kot tudi ne iz ar
haičnih napevov, temveč je vtkan v družbo, kakor je
opisana v zasnovah, ki se ji še najbolj prilega defi
nicija neznanega avtorja: »Heroji so ljudje, ki se ne
bojijo biti, kar so!« Kaj je v globini te misli? Da na
veza herojstva (kot najvišje oblike pokončnosti) ni
več toliko odnosna, usmerjena v neki zunanji okvir,
temveč meri, se zateka v jedro lastne notranjosti.
V sodobnem svetu je človeška pokončnost – upati
biti, kar si. Karkoli že si. Kadar se sodnik podreja
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zunanjim pričakovanjem, je na dobri poti izgubiti
samega sebe, se izstaviti iz lastne telesnosti in du
ševnosti v nekaj nepristnega, česar ne razume, če
mur sledi utilitaristična naravnanost kot del izgube
stika s seboj, pogroma lastne identitete.
V predkvantnih družbah je bil sodniku v pomoč ko
rektiv neposredne družabnosti, medčloveškosti, zdaj
izpodrinjen, zamenjan z instrumentarijem sodobne
razslojene družbe. Sodnik kot povprečen, neepski
človek nima ustrezne mere dostopa do naravnega,
človeškega korektiva lastnega vedenja, ne odraža se
v pristni medčloveški korelaciji. Ogledalo, ki se mu
postavlja, je nadosebni kolokvij nadtvorb sodobne
družbe metastaziranega alienacijskega tipa, v kate
rem ni najti meril. Kadar sodnik išče pravilno mo
ralno rešitev za vsako sodbo posebej – se lahko ozre
bolj ali manj le vase. Izbira neizhojene poti pravilo
ma ni varna rešitev. Sodnik, ki se je znašel v razme
rah nepredvidljivega delovanja sistema sodobnosti,
mora najprej sprejeti odločitev ne o tem, ali se iz
postaviti ali ne, temveč o tem, ali si upa biti to, kar
je! Temelji novodobne sodniške etike sodniku to
rej v prvem koraku narekujejo privolitev v morebi
tne neugodne posledice za njega samega, šele v dru
gem koraku pa se potem lahko vpraša, kaj v resnici
kot oseba sploh je! Ali je pragmatičen utilitarist ali
strokovno pokončna oseba.
Sodnik, ki premaga uvodni test splošnega poguma,
ki celo presega standard pokončnega sodnika, ki si
torej upa soditi po sodniškem silogizmu, kot ga obli
kuje sam, se mora vprašati, kaj v bistvu je. Če kot
oseba preferira varnost, bo etično ravnanje – odlo
čiti se po pričakovanju drugih (epikurejska šola); če
mu več kot lastna varnost pomeni iskanje bistva in
združevanje bitja z bitjo (tomizem) – bo oblikoval
sodbo po notranjih prepričanjih. Zelo slabo bo, ka
dar bo zamešal principe delovanja in deloval v na
sprotju s samim seboj. Slabo bo, če se bo želel izo
gniti neugodju, pa kljub temu razsoditi po vesti in
poštenju, načelno; enako slabo bo, če bo želel raz
soditi načelno, pa se kljub temu odločiti za drugim
všečno rešitev. Primer namreč ni le en sam, sodba ni
le ena; sodnik razsoja več let, v stotinah zadev. No
tranje neskladje, notranja odsotnost logike ustvari
vnaprejšnje opredelitve, nastavke, ki vplivajo na pri
hodnja ravnanja, ustvarijo šum v komunikaciji s se
boj. Oddaljevanje od notranjega bistva, biti, »božje
podobe« v sebi zmede, vnese nered, nepredvidlji
vost, onesnaži prihodnja ravnanja, projicira nedosle
dnost, slabost. Sodnik, ki je po naravi utilitarist, naj
vselej odloča, kot bi drugi (nadrejeni) radi, ker bo
tako oblikoval nezmotljiv prepoznaven notranji pro
fil. Sodnik, ki je po naravi raziskovalen, naj odloči
po notranji oceni, neodvisno od pričakovanj drugih,
ker bo tako oblikoval nezmotljiv, prepoznaven no
tranji profil. Etičen sodnik je dolžan predstaviti ti
sto, kar je, preden sploh zaide na področje razmiš
ljanja o temeljih sodniške etike, kot jih je zapisal ko
deks. Sistem utegne v neki fazi oblikovati potrebo
po upogljivih ljudeh, v utrditev sistemskih danosti,
v drugem trenutku utegne potrebovati inovativnost,

33

za izboljšanje razmer. Sodnik je torej moralno dol
žan ponuditi sistemu lastno transparentno držo, ka
kršnakoli že je, na podlagi katere bo sistem lažje iz
biral opcije.
Nadgradnja notranjega ogrodja predvidljivosti je
strokovnost kot oblika usposobljenosti. Moralni te
melj je torej tisto, na kar se dodaja trdo, garaško delo,
kar je tudi vprašanje morale. Utilitaristi se pogosto
izogibajo odgovornosti, se nagibajo k miru, k hedo
nizmu, v delu ne najdejo potešitve, zato ga ne prak
ticirajo, za sprejemanje odločitev te vrste jim tudi ne
koristi. K delu so praviloma nagnjeni raziskovalci,
ki v premagovanju spoznavnih ovir najdejo notranje
zadovoljstvo. Delavnost je atribut moralnosti, izvi
ra iz nje; obstaja realna verjetnost, da bo nestroko
ven sodnik obenem nemoralen. Nadaljnji pomem
ben dejavnik pri sprejemanju moralnih odločitev je
način odzivanja sistema v smislu nagrajevanja; težnja
k nagradi je pogosto podlaga za odločitve iz moral
nega spektra, način odzivanja (nadrejenega) okolja
je vsekakor pomemben motiv za vlaganje dela. Sis
tem se je torej dolžan transparentno predstaviti, da
bo sodniku ponudil podlago za odločanju o usme
ritvi. Napredovanja in nagrajevanja vseh vrst je tre
ba navezati ali na notranjo težnjo k odkrivanju no
vega ali na varnost pričakovane odločitve.
Sodstvo kot mehanizem torej postavi ključen nasta
vek pri oblikovanju sodniške morale, saj je povpre
čen človek − sodnik podvržen pričakovanju nagra
de, kot lastni sistemski uveljavitvi, kar je hkrati izo
gnitev nevšečnostim; le najbolj oblikovane, najmoč
nejše osebe funkcionirajo avtonomno glede zunanjih
vzvodov nagrajevanja. Sodni sistem, v katerem na
predujejo, v katerem uspeva pokončnim in delovnim,
bo izoblikoval drugačno moralo od tistega, v kate
rem napredujejo, v katerem uspeva pragmatičnim.
Družba, ki sodnike vnaprej prepoznavno vrednoti,
z dodelitvijo jasnega statusa, bo dejavnik krepitve
moralnih načel, kakorkoli jih zastavi, vendar nujno
elementarno prepoznavno. Sistem sodstva in druž
ba, ki ne vesta, kaj bi sama s seboj, ne moreta pro
izvesti etičnega sodnika. Razčlenjena sodobna druž
ba z več prvinami novodobnega tipa mora s pogle
dom v lastne zamejitve zamejiti pričakovanja glede
sodnikov, enako kot glede vseh drugih kategorij, ki
se znajdejo v turbulencah nekontroliranega razvoja.
Globlja analiza torej ponazarja težavnost prav ilnega
moralnega oblikovanja posameznika v razmerah so
dobne razgrajene neoliberalne družbe, iztirjene iz
tečajev predvidljivosti. Razmere, v katerih stabil
ne predpostavke izgubljajo moč, v katerih ljudje
obvisijo kakor v vakuumu, zahtevajo izrazito zah
tevno delo na področju kodeksov obnašanja, vede
nja, povzemanja vrednot. Zgolj nalaganje novih in
novih bremen na ljudi v okovju sodobnih brezpotij
ni ustrezno upravljanje človeškega resursa. Skrbniki
etike morajo preseči izvenčasovno rutino, prilago
diti sebe in druge temu, kar je hočeš ali nočeš na
stopilo, čemur se ni mogoče izogniti, kar na vsak
način čaka, pa ne za vogalom, temveč tukaj in zdaj.
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Zavezujem se, da se bomo
o odvetniški tarifi pogovarjali
Andreja Katič,
ministrica za pravosodje
Andreja Katič prihaja iz Velenja. Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je leta 1996 diplomirala z
diplomskim delom Imisije – razmerje med stvarnopravnim in obligacijskopravnim varstvom. Nato se je
najprej zaposlila v Mestni občini Velenje, kjer je od leta 1998 do leta 2014 opravljala delo direktorice
občinske uprave. Ves čas je sodelovala pri delu Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin
Slovenije (SOS), v katerih je več let vodila Komisijo za pravna in zakonodajna vprašanja.
Na parlamentarnih volitvah leta 2014 je bila izvoljena za poslanko Državnega zbora RS in bila do
imenovanja na ministrski položaj tudi njegova podpredsednica.
Od maja 2015 do septembra 2018 je v Vladi dr. Mira Cerarja opravljala funkcijo ministrice za obrambo. Na predlog novega predsednika Vlade Marjana Šarca pa jo je 13. septembra 2018 Državni zbor
imenoval za ministrico za pravosodje.
Za Metko Zupančič in Barbaro Brezigar je tretja ženska na čelu Ministrstva za pravosodje. V dobrih
dveh mesecih in pol sicer še ni imela priložnosti, da pokaže, kako bo vodila ta pomemben resor, je
pa brez odlašanja privolila v intervju za našo revijo.
Za odvetnike je bil najboljši minister za pravosodje Na podobo slovenskega sodstva v javnosti vpliva
Ivan Bizjak (2000-2004). Čeprav ni bil pravnik, je jo številne javne polemike, katerih cilj je na nepri
znal poslušati in ni upošteval zgolj svojih strokovnih meren način obračunavati s posameznimi odločitva
služb, temveč tudi druge strokovnjake – med njimi mi organov pravosodja, zato je potreben razmislek
tudi odvetnike. Boste kot ministrica pri vaših od- o sprejemljivosti oziroma o upravičenosti tovrstne
ločitvah, predvsem pri tistih, ki zadevajo odvetni- ga izražanja. Če primerjamo rezultate javnomnenj
ke (novi procesni in materialni zakoni, prenos pri- skih raziskav, ki kažejo, da je bilo zaupanje v slo
stojnosti ipd.), prisluhnili tudi mnenju odvetnikov? venski pravosodni sistem največje v času, ko je bil,
Ob visoki in častitljivi obletnici samostojnosti in ne po kriteriju povprečnega časa trajanja zadev oziroma
odvisnosti Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) sem postopkov, le-ta dejansko najmanj učinkovit, ni tež
ko ugotoviti, da gre za svo
v uvodnem nagovoru pouda
jevrsten paradoks. Po drugi
rila svojo zavezanost k dialo
gu. Te zaveze in obljube se
Računam na to, da bomo z razpra- strani pa so spodbudni re
zultati merjenja zadovolj
nameravam držati. Pri svo
jem delu in sprejemanju od vo prišli do odločitve, ki bo tehtna in stva, ki kažejo, da neposre
ločitev bom dosledno spošto s katero bomo vsi lahko vsaj približno dni uporabniki sodnih sto
ritev delovanje sodišč oce
vala temeljne demokratične in
v enaki meri zadovoljni.
njujejo neprimerno boljše
etične vrednote, pri predlaga
kot splošna javnost. To je
nih rešitvah pa si bom priza
devala za pridobitev čim širše podpore deležnikov in drugi paradoks.
strokovne javnosti. Vedno in vselej bom odprta za pre Pavšalni verbalni napadi laične javnosti so velikokrat
posledica zaprtosti sistema, zato pozdravljam trend od
dloge, konstruktivne kritike in mnenja.
Verjamem, da se vsi deležniki v pravosodnem sistemu piranja delovanja pravosodja javnosti. Sodniki morajo
dobro zavedamo nujnosti nekaterih sprememb, zato biti sposobni utemeljiti svoje odločitve, saj se s tem
upam, da bo naše sodelovanje temeljilo na odprtem, izognemo negotovosti in nezaupanju javnosti v sod
iskrenem in strokovnem pogovarjanju ter strpnem do stvo. Kot ministrica za pravosodje seveda ne morem
komentirati vsebinskih odločitev sodišč. Tako oprostil
govarjanju.
nih sodb ne označujem za zmage odvetnikov in tudi
Ali menite, da je slovensko pravosodje v krizi za- obsodilnih sodb ne sprejemam tako, kot da gre za zma
radi tega, ker se odmevne kazenske zadeve zaklju- ge tožilcev.
čujejo z oprostilnimi sodbami in zmagami odveNova ustavna sodnica dr. Katja Šugman Stubbs je v
tnikov?
Ne morem se strinjati s trditvijo, da je slovensko pra članku1 v Sobotni prilogi Dela nedavno predlagala
vosodje »v krizi«. Prej bi rekla, da je pred slovenskim uvedbo posebnih psiholoških testov za ugotavljapravosodjem, čeprav je (tako po domačih kot tudi po nje sposobnosti opravljanja pravnega poklica, kot
mednarodnih raziskavah) doseglo napredek, velik iz jih poznajo v ZDA, da bi na ta način v pravosodziv – kako dvigniti stopnjo zaupanja javnosti v insti ju dobili najboljše kadre, saj dosedanji način izbire (kratek pogovor in priporočilo predstojnika) po
tucije slovenskega pravosodja.
1

Šugman Stubbs, K.: Kako kadrovati ali kaj je tisto, kar naredi dobrega tožilca (sodnika), Sobotna priloga Dela, 29. september 2018.
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njenem mnenju ni ustrezen, kar dokazuje praksa.
Kakšno pa je vaše stališče?
Poklic pravnika je eden izmed najstarejših poklicev
na svetu. Študentke in študenti prava morajo dokon
čati petletno šolanje, ki je eno izmed najtežjih v Slo
veniji. Poleg petletnega študija morajo za opravlja
nje tradicionalnih pravniških poklicev opraviti nekaj
letno prakso, pozneje pa še pravniški državni izpit

(PDI). Velika večina vseh, ki gredo skozi ta dolgo
trajen in težak proces, se izoblikuje v trdne, odloč
ne in samozavestne osebe, ki ne potrebujejo psiho
loških testov, saj so s svojim delom in predanostjo
že dokazali, da so kvalificirani za opravljanje poslan
stva pravnika.
Zavedam se, da tako vsebina in kot tudi način oprav
ljanja PDI ne ustrezata več zahtevnosti opravljanja so
dniškega poklica. Na Ministrstvu za pravosodje je že
pripravljen idejni osnutek novega zakona o PDI, kate
rega cilj je preoblikovanje usposabljanja pravnikov po
končanem študiju, in sicer na način, da bo to name
njeno le tistim, ki nameravajo opravljati sodniško ali
državnotožilsko funkcijo oziroma delo državnega od
vetnika ali poklic notarja, saj je pri teh poklicih naj
močneje izražen javni interes. Temeljito pa bomo raz
mislili tudi o večji specializaciji pridobivanja pravne
ga in upravnega znanja na visokošolskih zavodih ter
posledično tudi o specializiranem usposabljanju pri
hodnjih pravnikov v posameznih pravosodnih podsi
stemih, s ciljem uvedbe PDI po posameznih speciali
ziranih področjih. Želim si, da bi študenti prava že v
času študija pridobili čim več praktičnih izkušenj s ti
stega področja pravosodja, na katerem nameravajo na
daljevati svojo poklicno pot.
Ali menite, da so plače za sodnike dovolj stimulativne in vabljive, da bi se za ta poklic odločali najboljši študenti prava?
Poklic sodnika prinaša veliko odgovornost. Terja nad
povprečno življenjsko predanost in izjemno strokovno
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podkovanost ter veliko mero odločnosti, poguma, ra
zuma in razgledanosti. Sodniki odločajo o pravicah in
obveznostih posameznika, o njegovi osebni prostosti
in premoženju, skratka o njegovi usodi. Gre za opra
vljanje plemenitega poslanstva – biti zgled pravično
sti v družbi.
V teoriji smo danes vsi ljudje svobodni, z enakimi dol
žnostmi in pravicami. V praksi pa prihaja do ustvarja
nja čedalje večjih razlik. Zaradi vztrajanja zaposloval
cev pri zmanjševanju sredstev, namenjenih plačilu dela,
verjetno pa tudi zaradi neodzivnosti države. Pričaku
jem, da bomo, tudi v luči sindikalnih pogajanj, odkrili
razloge za odstopanje od (v preteklosti že dogovorje
nih in določenih) razmerij med posameznimi poklici
in našli tudi način, da se anomalije čim prej odpravijo.
Mladi so pomemben del družbe in predstavljajo našo
prihodnost. Danes je žal pač tako, da je denar neke
vrste motivacija, prenizko plačilo pa žal ključna ovi
ra oziroma glavni dejavnik izbire (drugega) poklica.
Na nekaterih sodiščih v manjših krajih je zaposlenih le nekaj sodnikov in drugega sodnega osebja.
Ali menite, da je sedanja mreža sodišč po Sloveniji primerna in ekonomična?
Na ministrstvu je že nekaj časa pripravljena analiza
trenutne sodne mreže, za katero skupaj s sodstvom
ugotavljamo, da ni optimalna, predvsem pa njena za
konska ureditev ne odraža dejanskega stanja. V tem
mandatu bomo razpravo v točki, v kateri je zamrla,
ponovno obudili. Prepričana sem, da mora biti kla
sična pravica blizu ljudem, zato ne bomo sledili iz
ključno ekonomskim kazalnikom, temveč bomo upo
števali tudi »mehke« kriterije, kot je razvitost javne
ga prevoza, dostopnost posameznih krajev ipd. Pri
spremembi ali bolje rečeno optimizaciji sodne mre
že gre za zelo zahteven projekt. Znani so mi razlo
gi, zaradi katerih je projekt v prejšnjem mandatu za
mrl. Gre namreč za spremembe, ki močno posežejo
tudi v ureditev na lokalni ravni, zato se bomo o ob
segu in načinu sprememb pogovarjali tako s stroko
in pravosodnimi deležniki kot tudi s predstavniki lo
kalnih skupnosti.
Vaše ministrstvo se je vnovič lotilo novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N). Ali se vam zdi
prav, da bi zaradi domnevno večje učinkovitosti organov pregona pri pomembnih procesnih opravilih
in pri zbiranju dokazov onemogočili prisotnost zagovornika?
Aktualen predlog novele ZKP-N je bil pripravljen na
podlagi novele ZKP-N, ki je bila v letu 2017 potrje
na na Vladi, prvotno sprejeta v Državnem zboru, ven
dar po vetu Državnega sveta za ponovno potrditev ni
bilo zagotovljene zahtevane kvalificirane večine glasov,
ter ob upoštevanju nekaterih takrat prejetih pripomb.
ZKP ureja položaje različnih udeležencev, ki imajo
seveda različne interese, zato ni pričakovati, da bodo
z vsemi rešitvami vsi zadovoljni. Rok za pripombe
v okviru strokovnega usklajevanja je potekel 30. no
vembra 2018, tako da pripombe še natančno prouču
jemo. Predvidena sta dodatno usklajevanje z deležniki
in medresorsko usklajevanje, ki bosta podlaga za odlo
čitev o besedilu predloga, ki bo posredovan v potrdi
tev na Vladi. Pri tem nas časovno omejujejo postopki
Evropske komisije zaradi zamude pri prenosu Direk
tive o žrtvah, ki je pomemben del predlagane novele.
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Kot rečeno, je predlog, ki ga je ministrstvo posredova
lo v strokovno usklajevanje, vseboval dopolnjene do
ločbe posameznih členov, ki so že v preteklosti v jav
nosti spodbudile največ razprav. Na sestankih z dele
žniki sem poudarila pripravljenost za dialog in kon
struktivno sodelovanje pri iskanju kompromisa glede
vsebine in morebitnega umika – za nekatere – še ve
dno spornih določb.
Menim pa, da mora biti novela, v takšni ali drugačni
obliki, sprejeta v doglednem času. Deloma zaradi zah
tev Evropske unije, Ustavnega sodišča RS, pretežno in
predvsem pa – zaradi nas samih. Vse predloge in pri
pombe, ki smo jih na ministrstvu prejeli, bomo prou
čili in se potrudili, da glede na interese vseh deležni
kov najdemo uravnotežene rešitve.
Ali menite, da je v prejšnjih letih politika nepri
merno pritiskala na sodstvo? V mislih nimam zgolj
zborovanj pred sodno stavbo v Ljubljani …
Ostro obsojam vsak primer pritiska – tako politične
kot tudi druge javnosti – na sodstvo oziroma odloči
tve sodišč. Delitev oblasti, ki sodni veji zagotavlja ne
odvisnost, ne sme biti le člen v Ustavi RS, temveč jo
je treba vsakodnevno uveljavljati, in sicer tako, da se
sleherni posameznik vzdrži pavšalnih napadov in kri
tiziranja − to dvoje ni vedno utemeljeno na dejstvih
− sodniških odločitev.
Trajni mandat je civilizacijska pridobitev, nujna za za
gotovitev sodniške neodvisnosti. Ob nastopu mandata
sem napovedala začetek razprave o spremembah Usta
ve na način, da bo uvedena triletna preizkusna doba
sodnikov ter da sodnikov ne bo več imenoval Državni
zbor, temveč na predlog Sodnega sveta predsednik re
publike ali sam Sodni svet. Tudi mednarodni standardi
za zagotavljanje neodvisnosti sodstva dopuščajo preiz
kusno dobo pred imenovanjem v trajni mandat, pod
pogojem ureditve preizkusne dobe na način, da se iz
loči tveganje političnega vplivanja – tako v času traja
nja preizkusne dobe kot ob imenovanju v trajni man
dat. To se mi zdi ključno.
Kaj menite o obveznem odvetniškem zastopanju
strank pred sodišči? Taka je namreč ureditev tudi
v Nemčiji, kar tam štejejo za pomembno prvino
učinkovitosti sojenja.
Pomen in namen odvetništva izhajata iz temeljnih pra
vic posameznika, ki jih le-ta pred ekonomsko in tudi
sicer močnejšo nasprotno stranjo lahko ubrani le ob
pravni pomoči odvetnika. Bi pa odvetništvo rajši oce
nila kot pomembno prvino pri krepitvi vladavine pra
va in zagotavljanju pravne države.
Odvetniki, ki letos praznujemo 150-letnico samo
stojnosti in neodvisnosti odvetniške zbornice, imamo močan občutek, da smo v tej državi obravnavani neenakopravno, ne le v primerjavi z notarji, temveč tudi v primerjavi z drugimi svobodnimi poklici. Notarji dobivajo nove pristojnosti, tudi na škodo odvetnikov, odvetniška tarifa pa je po višini zamrznjena na ravni iz leta 2003. Ko je plačnik odvetniških storitev proračun, pa je že tako nizka tarifa znižana še za 50 odstotkov, kar je pravzaprav
unikum. Kakšen je vaš pogled na to problematiko?
To, da je odvetnik lahko časten, odgovoren in stro
koven, je pogosto odvisno tudi od pogojev, v katerih
deluje tako posamezni odvetnik/odvetnica kot tudi
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njegova oziroma njena stanovska organizacija. Tu na
stopi odgovornost tudi Ministrstva za pravosodje in
tega se dobro zavedam. Sodelovanje med OZS in mini
strstvom je nujno in potrebno. Pred nami so pomemb
ni izzivi, kjer bomo stali drug ob drugem, včasih pa si
bomo stali tudi nasproti. Zavedam se problematike od
vetniške tarife, glede katere imam kot ministrica po
membno odgovornost. Zavedam se tudi, da o katerem
od področij včasih ne bomo imeli enakega ali vsaj po
dobnega mnenja. Hkrati pa se zavezujem, da se bomo
o tem pogovarjali.
Kljub takemu stanju pa odvetniki – zavedajoč se
svoje družbene odgovornosti – ne odstopamo od
svoje humanitarne drže. Tako vsako leto v sredini
decembra organiziramo tudi Dan odvetniške pravne pomoči pro bono in vsako leto iz humanitarnega sklada OZS podelimo sredstva pomoči potrebnim. Ob 150-letnici zbornice smo tako Pediatrični kliniki UKC Ljubljana donirali nekaj manj
kot 100.000 evrov, Kliniki za pediatrijo UKC Maribor pa nekaj več kot 30.000 evrov. Ali država vse
to sploh ceni?
Vaše geste in filantropsko naravnanost cenim kot dr
žavljanka in kot ministrica. Slovenci smo narod z izje
mno dobro razvitim socialnim čutom, kar se vedno po
kaže pri naravnih nesrečah, osebnih stiskah ljudi ipd.
Prostovoljstvo, solidarnost in pomoč potrebnim so iz
jemne vrline, ki odlikujejo veliko Slovenk in Slovencev.
Zbornica je bila zaradi vztrajnega odklanjanja vašega predhodnika, mag. Gorana Klemenčiča, da bi
v skladu z izpolnjenimi zakonitimi pogoji dal soglasje k revalorizaciji vrednosti točke odvetniške
tarife, prisiljena v sodni postopek pred Upravnim
sodiščem RS. Pred kratkim je Vrhovno sodišče RS
zadevo vrnilo na prvo stopnjo z ključno obrazložitvijo, da pristojni minister nima pravice do pravno
nevezanega političnega veta na spremembo odvetniške tarife. V skladu z zakonom se vrednost točke po odvetniški tarifi spremeni v skladu z rastjo
življenjskih stroškov, kar ugotavlja Statistični urad.
Kako nameravate glede na navedeno stališče Vrhovnega sodišča v prihodnje voditi ta sodni spor?
Je možna poravnava z zbornico ali bo moralo odločiti sodišče?
Konec oktobra letos sem se na delovnem sestanku se
stala s predsednikom OZS mag. Romanom Završkom,
sestanka pa so se udeležili tudi podpredsednica OZS
Alenka Košorok Humar ter državna sekretarja dr. Do
minika Švarc Pipan in Gregor Strojin.
S sogovorniki smo obravnavali odprta vprašanja, ki iz
virajo iz odnosa med Ministrstvom za pravosodje in
OZS, med drugim tudi o vrednosti odvetniške točke.
Sklenili smo, da bomo pri reševanju problematike sle
dili mirnemu načinu urejanja spornih razmerij, posto
pek pred sodiščem pa se nadaljuje.
Svet Evrope je objavil poročilo o pravosodnih siste
mih v evropskih državah, v katerem ugotavlja, da
Slovenija za pravosodni sistem namenja več sredstev od evropskega povprečja in da ima še enkrat
več sodnikov na 100.000 prebivalcev od evropskega povprečja. Objavljene raziskave javnega mnenja
pa kažejo, da je zaupanje javnosti v delo sodišč slabo. Kaj menite o navedenih podatkih?
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Dejstvo je, da je v Sloveniji stopnja zaupanja v insti Pravna država in vladavina prava sta med vrhovni
tucije nasploh na alarmantno nizki ravni, četudi je za mi vrednotami vsake omikane družbe. Zaupanje va
dnja leta mogoče opaziti povečanje zaupanja. Vendar nju je ključno. S koalicijskimi partnerji smo se zave
– slovensko pravosodje je produktivno in prav je, da zali, da bomo nadaljevali s prizadevanji v smeri krepi
to večkrat javno poudarimo. Kljub nekaterim neupra tve učinkovitega in odgovornega delovanja vseh dele
vičenim pričakovanjem pa javnost goji tudi upraviče žnikov pravosodnega sistema. Vendar pa – kot posa
na pričakovanja. Takšne so gotovo zahteve po učinko meznica in kot ministrica za pravosodje – menim, da
vitejšem in dostopnejšem pravosodju, ki ga vsako leto se vladavina prava in pravna država začne pri vsako
ocenjuje tudi Evropska komisija.
mur izmed nas. Naloga države je tako krepitev pogojev
Sicer pa lahko na kadrovskem področju ugotovimo, za zagotavljanje in uresničevanje načel pravne države,
da se število sodnikov že vrsto let postopoma zni vendar pa je pravica in dolžnost nas vseh, da se vzdrži
žuje. Zastavljeni cilji, primerljivi z drugimi državami mo kršitev oziroma da se na kršitve teh temeljnih načel
EU (42 sodnikov na 100.000
pravočasno in pravilno odzo
prebivalcev in 4,3 zaposlene
vemo.
Tu govorim izven sfere
Na sestankih z deležniki sem poga iz vrst sodnega osebja), bi
pravosodja – govorim o spo
bili dosegljivi, če bi z zmanj udarila pripravljenost za dialog in štovanju pravic vsakega posa
šanjem števila sodnikov hkra konstruktivno sodelovanje pri iska- meznika na eni strani in pre
ti okrepili sodno osebje. Pri
vzemanju dolžnosti ter odgo
tem pa bi morali sodnike nju kompromisa glede vsebine in mo- vornosti na drugi strani.
razbremeniti vseh opravil, ki rebitnega umika – za nekatere – še Sama si bom prizadevala za
niso sojenje.
to, da bo vsak poseg v zako
Vsak od nas ima, v okviru na vedno spornih določb predloga novele nodajo dobro premišljen in
čela delitve oblasti, določene ZKP‑N.
vsaka sprememba predlaga
pristojnosti in s tem odgovor
na s tehtnim pomislekom ter
nost. In verjamem, da imamo v teh vrednotah skupne v sodelovanju s stroko. Ob koncu mandata namreč ne
cilje. Ugled pravosodja krnijo pavšalni verbalni napa želim nizati statističnih podatkov, koliko zakonov in
di, vendar zaupanje javnosti v pravno državo enako podzakonskih aktov smo sprejeli, temveč predvsem
uničujoče spodjedajo tudi neopredeljeni, medli očit podatke o pozitivnih (za posameznika in družbo ozi
ki o »slabi zakonodaji«. Posebej takrat, ko so mor roma za pravosodni sistem) posledicah posameznih
da na voljo še rezerve − rešitve organizacijske ali ka sprememb.
kšne druge narave.
Za konec morda nekoliko provokativno oziroma
Iz omenjenega poročila Sveta Evrope tudi izhaja, hudomušno vprašanje. Sodstvo je po novejših poda je v Sloveniji odvetnikov pol manj, kot je evrop- datkih skoraj 80-odstotno v rokah žensk. V drusko povprečje. Če to povežemo z ekonomsko štu- žinskih zadevah so nekateri očetje prav frustrirani,
dijo, ki jo je po naročilu OZS v letu 2017 izdelala saj o njihovih sporih na vseh ravneh odločajo same
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, iz katere iz- ženske (sodnice, socialne delavke, sodne izvedenhaja, da kar 60 odstotkov odvetnikov v Sloveniji za- ke, učiteljice). Ali morda v sodstvu potrebujemo
služi manj od sodniškega povprečja in da obraču- moške kvote?
navanje dela po zamrznjeni odvetniški tarifi odve- Na Ministrstvu za pravosodje se zavedamo, da je zago
tniku ne omogoča preživetja, je jasno, da situacija tavljanje uravnoteženega zastopanja obeh spolov v slo
zahteva urgentno reševanje. Po posvetu z naslovom venskem sodstvu (in pravosodju nasploh) pomembno
»Vloga odvetništva v RS«, ki je junija 2017 potekal ter vredno podrobnejšega in celovitejšega pregleda.
v Državnem svetu, je le-ta zato sprejel nujen sklep, Tudi zato je Ministrstvo za pravosodje v okviru Peri
da je absolutno potrebno, da država uredi plačilna odičnega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem
razmerja pri odvetnikih. Kakšno je vaše stališče?
programu za enake možnosti žensk in moških že opre
Kot že povedano – problematike se zavedam in se delilo svojo namero, da bo pripravilo analizo in oza
zavezujem, da bom vselej dovzetna za upoštevanje veščanje o vprašanju vidika spola v slovenskem pravo
konkretnih predlogov sprememb. Računam na to, da sodju, z aktivnostmi pa bo nadaljevalo v prihodnjem
bomo z razpravo prišli do odločitve, ki bo tehtna in s letu. Namen analize, ki ima delovni naslov »Enakost
katero bomo vsi lahko vsaj približno v enaki meri za spolov in slovensko pravosodje«, je pripraviti čim ce
dovoljni. Moja obljuba in zaveza je torej dialog, ki pa lovitejši pregled zastopanosti spolov na različnih rav
se v doglednem času vendarle mora izteči v konkre neh slovenskega pravosodja (sodišča, državna tožil
ten rezultat.
stva, državno odvetništvo, odvetništvo, sodna uprava,
Ministrstvo za pravosodje, pravne fakultete) in iz raz
V današnjih, za odvetnike neugodnih ekonomskih ličnih vidikov analizirati stanje ter morda (če bo to smi
razmerah, ko je OZS praktično edini zaposlovalec selno oziroma mogoče) pripraviti tudi nekatere ocene,
novih pravnikov (kar deset novih zapriseg odvet priporočila ali predloge (kolikor je to glede na načelo
nikov oziroma odvetnic na mesec!), pa imamo delitve oblasti dopustno urejati z zakonom).
v Sloveniji kar tri pravne fakultete, ki vsako leto Menim pa, da bi moralo biti osnovno vodilo nas vseh,
»proizvajajo« nove pravnike. Ali je mogoče vlada- da bi imeli čim boljše sodnike, ki svoje poslanstvo
vino prava in pravno državo zagotoviti s sprejema- opravljajo čim bolje, in to ne glede na spol ali kakšno
njem novih in novih zakonov, s šolanjem novih in drugo osebno okoliščino.
novih pravnikov in s finančno podhranjenim odAndrej Razdrih
vetništvom?
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33. dan slovenskih odvetnikov
Letos slovenski odvetniki praznujemo 150-letnico neodvisne in samostojne slovenske odvetniške  
zbornice, zato je 33. dan slovenskih odvetnikov   potekal še posebej slovesno. Od leta 1869 nam
reč štejemo, da je bilo odvetništvo na Slovenskem neodvisno in samostojno. Dan slovenskih od
vetnikov je tudi letos – lahko zapišemo – vzorno organiziral ljubljanski območni zbor odvetnikov
(v komisiji za dogodke že vrsto let namreč delujejo Lina Nagode, Maja Tratar Husodo, Tea Mlinar
Kovačič, Uroš Miklič, Dino Bauk) pod vodstvom neumorne predsednice Alenke Košorok Humar.
V četrtek, 4. novembra 2018, je prireditev potekala v
zgodovinski stavbi SNG Opera in balet Ljubljana, kjer
je bil najprej na sporedu kulturni program, ki so ga iz
vedli najboljši baletni plesalci in operni pevci te oper
ne hiše. Sledila je podelitev Majaronovih plaket, ki sta
jo izvrstno vodili odvetnici Klavdija Kerin in Tina
Šnajder Paunović.
Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije (OZS)
se je letos odločil, da plaketo dr. Danila Majarona
prejme kar sedem odvetnikov: dva domača odvetni
ka, Alenka Košorok Humar in Andrej Razdrih, od
vetnik iz zamejstva (italijanska Gorica) dr. Karlo Primožič ter štirje odvetniki iz Evrope: Leo Andreis (Hr
vaška), Aldo Bulgarelli (Italija), Marc Jobert (Fran
cija) in dr. Rupert Wolff (Avstrija). Upravni odbor je
s podelitvijo plaket štirim kolegom iz Evrope želel iz
reči zahvalo za njihovo dolgoletno prijateljsko sodelo
vanje z našo zbornico.

Naslednji dan, 5. oktobra, se je slovesnost nadaljeva
la v ljubljanski Unionski dvorani, kjer je zbrane z uvo
dnim nagovorom najprej pozdravil predsednika OZS
mag. Roman Završek, sledili so pozdravni govori do
mačih gostov in najvišjih predstavnikov države, lokalne
skupnosti ter pravosodja. Še zlasti toplo so udeleženci
pozdravili govor predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ki je ob zaključku napovedal podelitev
posebnega odlikovanja Odvetniški zbornici Slovenije
za njeno dolgoletno borbo za človekove in narodove
pravice na Slovenskem.
Zgodovino odvetniške zbornice je predstavil dr. Peter
Čeferin, nato pa smo si ogledali dokumentarni film
Paragraf št. 1, ki je nastal v produkciji OZS in v sode
lovanju z RTV Slovenija (predvajan je bil tudi na na
cionalni televiziji).

Dr. Peter Čeferin je predstavil 150-letno zgodovino odvetništva
in zbornice na Slovenskem.

Sprejem gostov je bil organiziran na ljubljanskem gra
du, v prijetnem in zanimivem okolju. Ker nam je bilo
vreme naklonjeno, je druženje potekalo na grajskem
dvorišču.
Petkov dan se je zavlekel pozno v noč z gala plesom
v Grand hotelu Union, na katerem je nastopila
odlična pevka Nuša Derenda.
(A. R.)
Pozdravni govor predsednika OZS mag. Romana Završka.
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Gostje ob poslušanju slovenske himne: dr. Marko Bošnjak, Drago Šketa,
Vlasta Nussdorfer, Alojz Kovšca, Borut Pahor in mag. Roman Završek.

Predsednik države Borut Pahor je v svojem govoru napovedal odlikovanje za
Odvetniško zbornico Slovenije.

Donacija OZS v višini 99.378,76 evra Pediatrični kliniki UKC Ljubljana.

Donacija OZS v višini 33.913,16 evra Kliniki za pediatrijo UKC Maribor.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič in predsednik države Borut Pahor.

Nekdanji predsednik OZS odvetnik Miha Kozinc z legendarno dolgoletno
generalno tajnico Hrvaške odvetniške zbornice Biserko Barac.
Avtor fotografij je Matic Bajželj.
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Plaketa dr. Danila Majarona
Za leto 2018 jo prejmejo Leo Andreis, Aldo Bulgarelli, Marc Jobert, dr. Rupert
Wolff, dr. Karlo Primožič, Andrej Razdrih in Alenka Košorok Humar
»Ker v letošnjem letu praznujemo 150-letnico samostojne in neodvisne stanovske organizacije – Odvetniške zbornice Slovenije (OZS), je tokratna podelitev plakete dr. Danila Majarona še toliko bolj
pomembna in svečana. Zadnja leta je namreč podelitev tega najvišjega odvetniškega priznanja eden
največjih in najbolj pomembnih dogodkov v zbornici in v odvetništvu nasploh, priložnost, da prevetrimo misli in poglede na odvetniški poklic,« je na svečani podelitvi plakete v okviru Dneva slovenskih
odvetnikov, ki je 4. oktobra 2018 potekal v ljubljanskem Grand hotelu Union, dejala Alenka Košorok
Humar, direktorica Odvetniške akademije OZS in podpredsednica OZS.
Odvetnik naj bo strokoven, neodvisen in predan po
klicni etiki; odvetnik ne opravlja le poklica, marveč
ima poslanstvo, ki ga uresničuje v vseh niansah in tre
nutkih svojega načina življenja, je še dodala podpred
sednica OZS. »S tem največjim priznanjem se globo

Kot je pojasnila Košorok-Humarjeva, sta bili povod za
tako odločitev prav pomembnost in veličina jubilejnega
leta, 150-letnice, ki jo praznuje stanovska organizacija.
Da se s poklonom in priznanjem zahvalimo zaslužnim
odvetnikom, našim kolegom in prijateljem iz tujine, ki

ko zahvalimo najboljšim med nami za njihove več
stranske življenjske in poklicne aktivnosti, spoštova
nje pravne države, visoko strokovnost, etično in od
govorno zastopanje strank, nesebično negovanje kole
gialnosti, dvigovanje strokovnega znanja in neprecen
ljiv prispevek k ugledu slovenskega odvetništva ter od
vetništva nasploh.«

so s svojim delovanjem v odvetništvu, na svojih funk
cijah ter tudi v neformalnih, prijateljskih vezeh negovali
in spodbujali kolegialnost med kolegi, med zbornicami
na bilateralni, evropski in tudi mednarodni ravni. Vsem
letošnjim dobitnikom priznanja so skupne tudi – poleg
zaslug za odvetništvo in skrbi za njegov podmladek ter
razvoj – njihova človeška plat, širina in vsestranska pro
fesionalna radoživost ter bogata osebnostna dimenzija.
In nenazadnje iskrivost ter humor, mnogokrat tudi na
lasten račun. Vsak izmed njih je poseben navdih za vse
sedanje in prihodnje rodove odvetnikov.
»Pravimo, da prijatelja spoznaš v nesreči, ko ti je hudo.
In vsi današnji dobitniki plakete, ki prihajajo iz krajev
izven meja slovenske države, so nam aktivno priskoči
li na pomoč, vsak na svoj način, s svojih funkcij in po
ložajev, ko sta bili resno ogroženi naša samostojnost in
neodvisnost. Tudi z njihovo pomočjo in s pomočjo nji
hovih zbornic ter evropskega združenja zbornic nam
je uspelo ohraniti svoj položaj«, je še dejala podpred
sednica OZS Alenka Košorok Humar.

Letošnji nagrajenci
s predsednikom
OZS
mag. Romanom
Završkom.

Upravni odbor OZS je v imenu vseh slovenskih
odvetnic in odvetnikov letos odločil, da plaketo dr.
Danila Majarona tokrat prejme več odvetnikov tako
iz Slovenije kot tudi iz tujine. Za leto 2018 jo tako
prejmejo Leo Andreis, Aldo Bulgarelli, Marc Jobert,
dr. Rupert Wolff, dr. Karlo Primožič, Andrej Razdrih
in Alenka Košorok Humar.
Iskrene čestitke nagrajencem!
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Dan slovenskih odvetnikov

DR. KARLO PRIMOŽIČ
(rojen 10. aprila 1939)

Dr. Karlo Primožič je
slovenski in italijan
ski odvetnik. Od 20.
decembra 1966 je si
cer vpisan v goriško
Odvetniško zbornico
(Ordine degli avvoca
ti di Gorizia) v Itali
ji. Ma on je naš, Kar
lo, zvest sopotnik
vseh zborničnih do
godkov, odvetniških
dni, lepih in tudi tež
kih trenutkov sloven
ske odvetniške zbor
nice in slovenske
ga odvetništva. Skro
men, časten, vedno
pripravljen pomagati
in navdihovati.

Dr. Karlo Primožič: Najprej naj pozdravim mag.
Romana Završka in mu čestitam za tretji mandat na
čelu zbornice, v naši sredi pa pozdravljam tudi ugle
dne predstavnike tujih odvetniških zbornic in seve
da vse kolegice ter kolege.
Priznati moram, da me je novica o prejemu plake
te dr. Danila Majarona presenetila, saj tega nisem
pričakoval in pravzaprav nisem prepričan, da sem
si jo res zaslužil. Še zlasti pa mi je v čast, da sem
tega priznanja deležen ob jubilejni obletnici OZS,
ki je doživela in preživela tudi težke čase ter igra
pomembno vlogo tudi v sedanjem času, tako na
področju problematike, ki zadeva odvetništvo, kot
na splošnem zakonodajnem področju. Naj se ob tej
svečani priložnosti spomnim na dr. Henrika Tumo,

LEO ANDREIS

(rojen 27. avgusta 1950)
Nekdanji predsednik
Hrvaške odvetniške
zbornice je naš dol
goletni prijatelj. Kot
odvetnik je slovesno
prisego podal leta
1981 in v svoji odve
tniški družbi Andreis
& Partnerji v Zagre
bu v odvetništvu de
luje že več kot 40 let.
Dejaven je na podro
čju civilnega, gospo
darskega, kazenskega
in mednarodnega za
sebnega prava.
Vedno se je zavzemal
za kontinuiran razvoj
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Po rodu z območja Gorice, kjer se je šolal in kjer
še vedno živi, doktor prava pa je postal v Trstu. Že
kot študent je tudi postal – in je še vedno – član
različnih človekoljubnih organizacij, tako italijan
skih kot slovenskih. Po opravljenem odvetniškem
pripravništvu je postal odvetnik z lastno prakso v
Gorici, v kateri zdaj delujeta tudi oba odvetniko
va sinova. Dr. Primožič je kot odvetnik aktiven še
danes, ukvarja se z različnimi vejami prava, najbolj
blizu sta mu civilno in gospodarsko pravo. Nekoč
je bil aktiven tudi v odborih bank in v založništvu,
kjer je opravljal funkcijo predsednika upravnega
sveta Založništva tržaškega tiska. Je tudi ustanov
ni član Slovenskega raziskovalnega inštituta in so
avtor pravnega slovarja Slovenski pravni leksikon s
slovenskimi, nemškimi in italijanskimi ustreznicami
geselskih besed.
Že skoraj 20 let pa je Karlo tudi aktiven član uredni
škega odbora revije Odvetnik in pobudnik ter tudi pri
znan avtor številnih člankov.

slovenskega odvetnika, sodnika, politika, publici
sta, planinca in jezikoslovca, po katerem je med
drugim imenovana sejna soba v dvorani goriškega
KB-centra (prostor nekdanje Kmečke banke v Go
rici), sedeža številnih slovenskih organizacij v cen
tru Gorice. Dr. Tuma je namreč kot sodnik v Gori
ci vztrajal pri uporabi slovenskega jezika v sodnih
postopkih tudi potem, ko je fašizem njegovo upo
rabo že leta 1924 prepovedal. Kot slovenski odve
tnik v Italiji si dovoljujem apelirati na slovenske
kolege, naj ne pozabijo, da Slovenci živimo tudi
čez mejo in da se že vse od konca druge svetovne
vojne, torej že 73 let, borimo za priznanje sloven
ske manjšine v Italiji.

odvetništva kot celote, vsa leta je bil dejaven v raz
ličnih telesih in organih Hrvaške odvetniške zborni
ce – kar štiri mandate je bil tajnik zagrebškega ob
močnega zbora odvetnikov, dva mandata (torej šest
let) je bil glavni tajnik hrvaške zbornice, od leta 2006
do leta 2012 pa je bil tudi njen predsednik. Zdaj je
nacionalni predstavnik v Mednarodni uniji odvetni
kov (UIA) in član njenega upravnega odbora, hkra
ti pa je tudi član upravnega in izvršnega odbora hr
vaške zbornice ter predstavnik hrvaške delegacije v
Svetu evropskih odvetniških zbornic (CCBE). Leo
Andreis je tudi avtor številnih člankov in znanstve
nih del.
Zagotovo je treba poudariti, da je bil v svoji zavidlji
vi odvetniški karieri vedno borec za napredek odve
tništva in zbornice, deloval je namreč v različnih de
lovnih komisijah za zakonodajo, povezano z odvetni
štvom. Njegova prioritetna misel je in vedno bo, da
mora vsak odvetnik prispevati k obstoju in razvoju od
vetništva kot celote.

Dan slovenskih odvetnikov
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MARC JOBERT
Marc Jobert, član
odvetniške zbor
nice iz Pariza, je
slovesno »odve
tniško« prisegel
v letu 1983. Vse
od takrat opravlja
poklic odvetnika
v državi (Franci
ji), kjer je 161 lo
kalnih odvetni
ških zbornic. V
svojem bogatem
odvetniškem živ
ljenju se ukvar
ja predvsem z go
spodarskim pra
vom, tujimi vla
ganji, čezmejnimi
zadevami, pogod
bami in mednaro
dnim pravom sta
tusnih razmerij.
Poleg tega je v na
cionalnih in med
narodnih združenjih ter organih opravljal široko pa
leto funkcij in zadolžitev. Tako je bil na primer pod
predsednik Mednarodnega združenja mladih odve
tnikov, v Mednarodni odvetniški uniji predsednik
odbora za upravno pravo in delegat, poročevalec za

Marc Jobert: Dame in gospodje,
Mark Twain je o komplimentih povedal dve reči:
Nekateri ljudje si zaslužijo kompliment, vendar je
edini kompliment, ki je pri skromnem človeku do
brodošel, tisti, ki si ga ne zasluži.
Ker sem skromen, so pohvale, ki sem jih pravkar
prejel, gotovo nezaslužene!
Od dobrega komplimenta lahko živim dva meseca. Od
vseh teh komplimentov bom lahko živel leta!
Slovenijo sem prvič obiskal ob svojem prvem
sodelova
nju na slovenskih odvetniških dnevih.
Preden sem zapustil Francijo, sem se spraševal,
kakšna je Slovenija. Na zemljevidu se je zdela
zelo majhna. Vendar vam lahko po tem, ko sem
se udeležil več kot ducata letnih srečanj v Slove
niji, povem, da gre zgolj za LAŽNE NOVICE!
Slovenija ni majhna ... je ogromna, s toliko po
sebnostmi. Zahvaljujoč slovenski odvetniški zbor
nici sem bil:
– v hribih, po dolinah, na morju, na mejah Avstrije,
Hrvaške in Madžarske;
– potoval sem skozi čas, trgoval z jantarjem po
rimskih cestah, gradil srednjeveške samostane in
gradove;
– celo okopal sem se s črno vodo kot hobit iz Go
spodarja prstanov.
1
2

Majhno je lepo.
Nikoli ne nehaj sanjati.
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vrsto kongresov, v nacionalnem svetu zbornic (Con
seil national des barreaux) je v upravnem odboru de
javen že vrsto let, in sicer vse od leta 2003, do pred
kratkim je bil tudi podpredsednik mednarodnega od
bora. Dejaven je tudi v CCBE, saj je ekspert v med
narodni komisiji in strokovni podpornik francoske
delegacije, deluje v odboru PECO itd. Je avtor šte
vilnih strokovnih člankov ter tudi priročnikov na po
dročju opravljanja odvetniškega poklica in evropske
ga ter mednarodnega prava.
Marc Jobert je velik ljubitelj Slovenije in prijatelj
slovenskih odvetnikov. Njegova priljubljena misel
je: »Small is beautiful.«1 Pri čemer ima v mislih
tudi odnos stranka – odvetnik, razmerje, ki temelj
ni na globokem zaupanju in dolgoletni tradiciji ter
odgovornem sprejemanju odločitev. Ker so ljudje
pomembni, tako majhni kot veliki. Rastline in kli
enti, pravi, lahko uspevajo samo z dobrim vrtnar
jenjem in vrtnarjem. In tak je Marc, pa naj bo to
v lokalnem, francoskem ali evropskem, mednaro
dnem merilu.
Njegov značilen slogan je: »Never stop dreaming.«2
Prav zato prisega na žlahtno tradicijo, ki jo boga
ti z novimi tehnologijami. Naši zbornici je v ime
nu pariške in predvsem nacionalnih francoskih zbor
nic nemalokrat priskočil na pomoč, ponudil roko,
nazadnje ob lanskem obisku in predstavitvi digita
lizacije ter platform v francoskem odvetništvu, za
kar smo mu neizmerno hvaležni. Marc Jobert pra
vi: »Brez humanosti nima odvetniški poklic nobe
nega smisla.«

Toda več kot zgodovina in geografija so ljudje ti
sti, ki tvorijo Slovenijo, in vsi prijatelji, ki sem jih v
teh letih spoznal. Hvala vam, Alenka, Roman, ko
legi, kolegice.
Kaj pa ljudje v Sloveniji? Francoski pesnik in literar
ni kritik Charles Nodier je bil knjižničar v Sloveni
ji leta 1812. Slovence je prikazal kot trezne, pobo
žne, gostoljubne in marljive. Glede »treznosti« ni
sem povsem prepričan. Mar ni vaša državna himna
zdravica? Toda kako naj bom kritičen do države, ka
tere največji pesnik nosi enako ime kot moja drža
va Francija (France)!
Poglejmo si raje, kaj si Slovenec misli o Francozih.
Eden vaših velikih pisateljev Prežihov Voranc je ži
vel v Parizu in o Parižanu je dejal:
Zjutraj razmišlja o tem, kaj bo jedel za kosilo in s
čim ga bo poplaknil.
Popoldne pa, kaj bo imel za večerjo. V tem portre
tu je nekaj resnice.
Vendar pa je še več resnice v tem, kar je Albert Ca
mus povedal o prijateljstvu: Prijateljstvo je krepost.
In po tem standardu razglašam, da je slovenska od
vetniška zbornica krepostna zbornica!

Dan slovenskih odvetnikov
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ALDO BULGARELLI
(rojen 16. aprila 1954)

Odvetnik Bulgarelli je doma
iz Verone, prelepega italijan
skega mesta nedaleč od Pa
dove, kjer je tudi diplomiral.
Kot odvetnik je slovesno pri
segel leta 1981, od leta 1992
je član Mednarodne unije od
vetnikov (UIA), član uprav
nega odbora odvetniške zbor
nice iz Verone pa je bil od leta
1992 do 1998. V veronski od
vetniški zbornici je bil ustano
vitelj in predsednik kulturne in mednarodne komisije,
saj sta ga – vsestransko izobraženega in kultiviranega

Dr. RUPERT WOLFF
(rojen 16. maj 1957)

Diplomiral in doktoriral je iz
prava na univerzi na Dunaju,
odvetniški poklic pa opravlja
že vse od leta 1984 v Salz_
burgu, in sicer v znani dru
žinski pisarni Wolff, Wolff in
Wolff, ki bo naslednje leto
praznovala 100-letnico ob
stoja. Zaradi svojega pozna
vanja italijanskega jezika ima
dr. Wolff naziv »avvocato«.
Je tudi sodni tolmač za itali

janski jezik in poliglot.
Kolega Rupert je že tretjič na čelu avstrijske odvetni
ške zbornice (prvič je bil namreč izvoljen leta 2011,
od leta 2002 pa je bil podpredsednik zbornice), oprav

ALENKA KOŠOROK HUMAR
(rojena 12. julija 1961)

Odvetništvo je bilo Alenki
položeno v zibelko, saj je bil
odvetnik tudi njen oče Rudi
Košorok, njen ded po ma
terini strani je bil legenda
ren mariborski odvetnik dr.
Franjo Krulc, praded pa ma
riborski odvetnik dr. Ferdo
Lašič.
Zato ni nenavadno, da je ta
koj po diplomi na Pravni fa
kulteti Univerze v Ljubljani vstopila v odvetniške vr
ste in tam ostala do danes. K sreči za njo, saj rada
pove, da je odvetništvo najlepši poklic na svetu, in k
sreči za zbornico, ki ji Alenka posveča ves svoj pro
sti čas in še več.
Kot odvetnica je prisegla leta 1989 in kljub naporne
mu delu v eni takrat večjih odvetniških pisarn Košo
rok, Fortuna in Mazi Žunko že v letu 1994 začela delati
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– zelo kmalu začela zanimati odvetništvo in njegov ra
zvoj tudi izven matične države.
V svoji bogati pravniški in odvetniški karieri je bil
med drugim častni sodnik na sodišču v Veroni, član
in oficir za zveze italijanske delegacije v Svetu evrop
skih odvetniških zbornic (CCBE), od leta 2004 do
leta 2007 predsednik veronske odvetniške zbornice,
od leta 2007 do leta 2010 član nacionalnega odbo
ra italijanskih odvetnikov, od leta 2011 pa ustvarjal
no aktiven v predsedniški hierarhiji CCBE – v letu
2014 celo njegov predsednik. Toliko zgolj na kratko
o najpomembnejših funkcijah in zadolžitvah odve
tnika Bulgarellija.
Borec za poklicno deontologijo meni, da sta strokov
no in visoko kakovostno opravljanje poklica ter širo
ka razgledanost bogastvo, ki odvetnike postavlja viso
ko nad druge »konkurente« v pravniškem poklicu.

lja pa tudi številne druge ugledne domače in medna
rodne funkcije. Od leta 1992 do leta 2009 je sodelo
val v avstrijski delegaciji v CCBE, leta 2001 je bil tudi
njegov predsednik.
S slovenskimi odvetniki in OZS ga vežejo dolgole
tne plodne vezi in prijateljstvo, ki ga je oplemenitil
tako v čezmejnem bilateralnem sodelovanju med av
strijsko in slovensko zbornico kot na evropski ravni v
času svojega predsedovanja CCBE. »Odvetniki smo
jamstvo stabilnosti in trdnosti pravne države,« pra
vi naš cenjeni prijatelj dr. Rupert Wolff. Zato se je
treba boriti z vsemi močmi, predvsem za ohranitev
in razvoj statusa odvetnikov v družbi, njihovo samo
stojnost in neodvisnost. Ta »kontrolni« položaj od
vetnikov se bo utrdil tudi s poglobljenim bojem za
temeljne pravice in svoboščine vsakega državljana in
za dostop do prava.

v zborničnih organih, najprej v ljubljanskem območ
nem zboru odvetnikov, potem pa tudi v upravnem od
boru zbornice.
Leta 2008 je bila izvoljena za predsednico ljubljan
skih odvetnikov in to ostala do danes. Kot predse
dnica se je posvetila prvenstveno izobraževanju od
vetnikov in uvedla redna mesečna izobraževanja, pri
čemer je izbirala zanimive in aktualne teme, zato mo
dri salon hotela Union velikokrat ni več zadostoval
za vse člane in je bilo treba najeti največjo dvorano
ljubljanske Pravne fakultete.
Leta 2012 je zaradi uspešnega vodenja izobraževa
nja postala predsednica Komisije za permanentno
izobraževanje odvetnikov, ta komisija pa je zaradi
vedno večjega obsega izobraževanja in višanja rav
ni njegove kvalitete prerasla v Odvetniško akademi
jo OZS, katere prva in nenadomestljiva direktorica je
postala prav Alenka. Akademija se poleg izobraževa
nja ukvarja tudi z mediacijo in njeno popularizacijo
med odvetniki in tudi na tem področju so bili nare
jeni veliki koraki naprej tako v vsebinskem kot v ka
drovskem pogledu.
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Alenka pa odvetnikov ne »izobražuje« samo o pravu,
temveč tudi o drugih mehkih vedah, kot so psiholo
gija, filozofija, umetnost, zlasti literatura in glasba …
Za naše člane vodi tečaje hormonske joge (»odvetni
štvo in joga sta
povezana, obo
je živiš z vsakim
dihom«) in qi
gonga, organizi
ra izlete, pikni
ke, ekskurzije in
odvetniška špor
tna tekmovanja.
V delo za zbor
nico je investi
rala toliko svoje
delovne in emo
cionalne energi
Umetniški program ...
je, da se mi na
vadni odvetniki samo čudimo in sprašujemo, kako to
zmore.
Alenka vedno poudarja, da mora biti odvetnik široko
izobražen in razgledan, ne le na pravnem področju:
»V zgodovini so bili odvetniki nosilci kulturnih in
političnih sprememb, v sedanjem času pa se tega

Alenka Košorok Humar: Drage kolegice in kolegi,
spoštovane gostje in gosti našega praznovanja, dovo
lite mi, da pred vsemi vami v tem prelepem nepozab
nem ambientu izrazim zahvalo upravnemu odboru
zbornice ter vsem kolegicam in kolegom, ki so me
predlagali in izbrali, podpirali na moji poti, da lah
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premalo zavedamo, zato nismo dovolj iniciativni in
prodorni.«
Po njenem prepričanju mora odvetnik gojiti etičnost,
prijaznost in spoštovanje do drugih. Prav to so lastno
sti, ki odlikujejo Alenko. To, da lahko za posamezni pro
jekt navdušiš in povežeš toliko kolegov, je mogoče le,
če k ljudem pristopaš s pozitivno energijo in če v vsa
kem človeku vidiš dobro. Etičnost je potrebna tako v
poklicu kot v osebnem življenju, rada poudarja Alenka.
Poleg vsega navedenega se Alenka redno udeležuje
mednarodnih aktivnosti zbornice, pri čemer ji poma
ga odlično znanje tujih jezikov, zlasti ji je ljuba Fran
cija, zato je ona tista trdna vez med francoskimi zbor
nicami in slovensko zbornico.
Ni čudno, da je njena diplomska naloga na Pravni fa
kulteti z naslovom Mednarodnopravni vidiki skupne
dediščine človeštva v decembru 1985 prejela nagrado
Društva za Združene narode za Slovenijo.
Alenka Košorok Humar je izvrstna odvetnica in izje
mno predana ter delavna članica zbornice. Pri vsem
svojem delovanju, tako v službi kot tudi v zasebnem
življenju, izredno spoštuje etična načela. Je tudi čla
nica uredniškega odbora revije Odvetnik in dolgole
tna publicistka, avtorica odmevne knjige Hormon
ska joga, piše pa tudi eseje in poezijo.

Zato dovolite, da se dotaknem jin dela slovenskega
odvetništva, kajti nobena stvar, nobena celota ni po
polna, če je v njej samo en pol. Jang in jin. A ta jin
ni bil samoumeven. Ta jin slovenskega odvetništva
je star manj kot 90 let! Ženske so lahko postale od
vetnice šele leta 1929, to jim je omogočil Zakon o
odvetništvu − samo pomislite na
to »ne samo po sebi umevnost«
− sodnice pa šele od konca druge
svetovne vojne naprej. To so moje
predhodnice odvetnice. Naj samo
spomnim na nekatere od njih:
prva vpisana, sicer kot odvetniška
pripravnica, takoj leta 1929 je bila
Zora Tominšek, potem prva vpi
sana odvetnica Mija Jernejčič v
letu 1936, kmalu za njo Josipina
Fini Grosman, ki sem jo še po
znala, pa seveda Ljuba Prenner,
najbolj znana med njimi. Slednji
sta bili vedno tudi družbeno ak
tivni, iskrivi, pogumni, srčni, po
žrtvovalni, dosledni, polni topline
in neupogljivega telesa in duha,
Direktorica Odvetniške adademije OZS, podpredsednica OZS in predsednica OZO
vedno pred časom, pred Zeitge
Ljubljana.
istom svojega časa in prostora.
ko prejmem in nosim to častitljivo plaketo ter naj Študirale pa smo ženske tudi lahko šele od leta 1919,
večje priznanje slovenskega odvetništva.
do leta 1945 je na Pravni fakulteti v Ljubljani dok
toriralo samo 16 žensk. Vsa čast jim!
Sprejemam ga z veliko digniteto in »andahtjo«, s
spoštovanjem do vseh vas in do vseh prejemnikov In odvetništvo je način življenja; ko okusiš sladko in
plakete do zdaj, s hvaležnostjo, da se lahko pridru grenko slast svobode, samostojnosti in neodvisno
žim njihovi aleji. Vsem ljudem z veliko začetnico, ki sti, si okužen za vedno. Naj nam bo vse to za vedno
so presegli meje običajnega, v odvetništvu, ki ni sta sveto in temu so posvečena tudi vsa naša obeležja
ro samo 150 let, kolikor jih nosi naša zbornica, am in praznovanja. Hvala.
pak več stoletij. V veliko čast mi je, da sem v tej ale
ji prva ženska prejemnica plakete.
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ANDREJ RAZDRIH
(rojen 5. oktobra 1952)

Mislim, da si odvetnik An
drej Razdrih nikoli ni zares
mislil, da bo odvetnik, ker
kakor je sam povedal, je od
šel na ljubljansko Pravno fa
kulteto zato, ker je bila naj
bolj luftarska. Zagotovo pa si
nikoli ni mislil, da bo toliko
pripomogel k delovanju od
vetniške zbornice in k sloven
skemu odvetništvu. Morda ga
je zaznamovalo pripravništvo
pri odvetniku Vladimirju Kreču, ki naj bi po njegovih
besedah imel spoštljiv in odgovoren odnos do strank,
do kolegov odvetnikov in do sodnikov − in gotovo je
to ena od vrlin, ki tudi odvetnika Razdriha spremlja
celotno njegovo pot in se kaže tudi v njegovem delu
v odvetniški zbornici.
Biti odvetnik ne pomeni stremeti k posameznim
zmagam v bitkah na sodiščih, biti odvetnik pomeni
videti gozd, ne drevo − odvetnik v pravem pomenu
besede si šele takrat, ko dojameš vlogo in pomen od
vetništva kot bistva demokracije in vladavine prava v
neki družbi, ko dojameš, da je pomembno, da smo
kolegi med seboj dejansko kolegi v pravem pomenu
besede, in da bomo varovali temelje pravne države le,
če bomo delovali skupaj in za skupno dobro. Ravno
zaradi takšnega pogleda in delovanja v tej smeri je
Andrejev prispevek k delovanju odvetniške zborni
ce neprecenljiv.
Odvetnik Raz
drih ni oseba,
ki se pojavlja
na prvih stra
neh časopisov,
še največkrat
ga lahko vidi
mo, ko ni ome
njen kot odve
tnik, temveč
kot predsednik
Ljubljanskega
maratona, kar
Odvetnici Klavdija Kerin in Tina Šnajder Paunovič sta odlično
je že 23 let, ali
vodili prireditev v SNG Operi in balet Ljubljana.
pa kot idejni
oče Dneva odvetniške pravne pomoči pro bono, ki
je postal dogodek, prepoznaven po vsej Sloveniji, in
katerega pomen se iz leta v leto veča. Andrej je člo
vek, ki dela za skupnost, za našo skupnost, ki veno
mer razmišlja, kaj bi bilo še mogoče narediti. Andrej
je človek predlogov, ki so navadno tako dobri, da ne
ostanejo le predlogi. Naj naštejem le nekaj njegovih
udejanjenih predlogov. Prvi je bil že takoj po študi
ju, ko kljub temu, da je dobival štipendijo Sekretaria
ta za pravosodje, ni želel zaposlitve v njem, temveč je
predlagal, da se tudi opravljanje odvetniškega pokli
ca šteje kot izpolnitev štipendijske obveznosti; usta
novitev humanitarnega sklada OZS v letu 2004; pre
dlagal in napisal je pravno podlago za obvezno odpr
tje fiduciarnega računa za odvetnike; napisal je prav
no podlago in pravilnik za ustanovitev odvetniške
ga izpita; je predsednik komisije za odvetniški izpit
in stalen izpraševalec pri izpitu iz odvetniške etike.
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Andrej Razdrih je vseskozi in vsestransko angažiran v
delovanju odvetniške zbornice. Njegov prispevek za
gotovo ni povezan le z našim poklicnim krogom, tem
več imajo njegove ideje pomen za širšo skupnost. Ne
moremo mimo treh področij, ki Andreja pri prispev
ku k razvoju odvetništva verjetno najbolj zaznamuje
jo – mediacija, etika in revija Odvetnik.
Položaj odvetnika se je skozi zgodovino vedno spremi
njal, a zagotovo je v zadnjem času njegova spremem
ba še toliko bolj vidna. Število odvetnikov se je enor
mno povečalo, to ni več nekakšna majhna cehovska
skupnost, temveč močna organizacija, veliko število
kolegov, z velikim številom pa standardi žal padejo,
zato vsi niti ne vidijo ali ne uvidijo položaja in pome
na, ki ju ima odvetnik v pravosodju in pravni državi.

V ljubljansko operno hišo je prišel tudi Miro Cerar.

Tako je morda razumljivo, da se je z naraščanjem šte
vila odvetnikov tudi vedno bolj razmišljalo o pome
nu etike v našem poklicu, in prav Andrej Razdrih je
na tem področju naredil ogromno. Zanimivo je, da je
Kodeks odvetniške poklicne etike napisal prav Andre
jev principal Kreč. Andrej pa je predlagal ustanovitev
komisije za etiko in sestavil podlago za Pravilnik o de
lovanju komisije za etična vprašanja, ki ne podaja več
zgolj načelnih mnenj, temveč je na Andrejevo pobu
do prvostopenjski organ in izreka odločbe. Etika pa je
tudi del odvetniškega izpita.
Prav tako ga vsi kolegi poznamo kot predanega medi
atorja, ki se od začetka zavzema za prepoznavo pome
na in širitev mediacije, in ta je tudi z njegovo pomo
čjo v slovenskem sodnem sistemu zasedla pomemb
no vlogo. Bil je med ustanovitelji centra za mediacijo
pri OZS, je trener mediatorjev in njihov predavatelj.
Ob Ljubljanskem maratonu je revija Odvetnik zagoto
vo njegov najljubši profesionalni konjiček. Revija je z
njegovim prihodom doživela korenito prenovo, dobila

Navzoče je pozdravil tudi novoizvoljeni predsednik Hrvaške
odvetniške zbornice odvetnik Josip Šurjak.
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Dan slovenskih odvetnikov
je novo celostno podobo (na njegov predlog pa tudi
OZS), znatno je povečal njen obseg in spletno dose
gljivost.
Najpomembnejši obeležji letošnje 150-letnice OZS sta
gotovo knjiga Slavni slovenski pravdarji, katere urednik
je, in dokumentarni film Paragraf št. 1. V upravnem od
boru OZS smo prepričani, da brez Andreja ne knjige
ne filma ne bi bilo.
Andrej Razdrih: Podelitev plakete mi veliko pome
ni, najprej zato, ker je to priznanje stanovskih kole
gic in kolegov, ki so ali smo po pravilu zelo kritič
ni drug do drugega, drugič pa zato, ker sem s pla
keto dr. Danila Majarona posebej povezan, saj sem
njeno ustanovitev skupaj s pokojnim prijateljem dr.
Bojanom Kukcem sam predlagal upravnemu odbo
ru. Takratni predsednik zbornice Miha Kozinc je bil
do pobude najprej zadržan, ker se je bal, da bo po
deljevanje priznanj morebiti povzročilo spore med
kolegi, vendar se do zdaj ta njegova bojazen ni ure
sničila. Upam, da se tudi v prihodnje ne bo.

Do leta 2012, ko smo plaketo uvedli, smo imeli na
zbornici zgolj nekakšno brezbarvno priznanje, ki se
mu je reklo »častni član zbornice«, pa še tega smo
zelo redko in sramežljivo podeljevali. S poimenova
njem po legendarnem odvetniku, predsedniku zbor
nice z najdaljšim stažem (in mimogrede očetu lju
bljanske univerze) dr. Danilu Majaronu smo dali pri
znanju dosti večjo težo in hkrati ime dr. Danila Ma
jarona iztrgali pozabi. Zgledovali smo se, to je tre
ba priznati, pri kolegih odvetnikih iz Hrvaške, ki so
svojo plaketo poimenovali po izjemnem odvetniku
dr. Ivu Politeu.
Ko smo torej ustanavljali to priznanje, smo načrtova
li, da je to nagrada za življenjsko delo v odvetništvu,
zato je bila − ko sem izvedel za odločitev upravne
ga odbora, da sem se znašel med prejemniki − moja
prva misel, da je plaketa vendar namenjena starejšim
kolegom. Ko sem to povedal v pisarni, mi je ljuba
mi hčerka odgovorila, da naj si pogledam EMŠO in
vzamem vse, kar mi dajo.
Čeprav bo to, kar bom povedal zdaj, izzvenelo kot
kliše, med študijem prava resnično nisem niko
li pomislil, da bi delal kaj drugega kot to, da sem
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Spoštovani kolegi, naj nam bo način razmišljanja, ki
odlikuje našega kolega Andreja Razdriha − o pome
nu odvetniške zbornice, o odnosu med nami kolegi,
o odnosu do strank in o odnosu do drugih kolegov
pravnikov − v ponos in za zgled. V imenu odvetniške
zbornice se mu za tak način dela in za ves njegov pri
spevek lahko le zahvalimo in zahvalo potrdimo s pla
keto dr. Danila Majarona, ki jo je predlagal prav on.
odvetnik. In vedno ponosno povem, da nikoli v svoji
več kot 40-letni delovni dobi nisem bil v službi. Jaz
sem ponosen, da sem neke vrste prekarni delavec!
In nikoli ne bi hotel biti kaj drugega.
Tako kot Alenka tudi jaz trdim, da je to najlepši po
klic na svetu, čeprav tudi eden najtežjih, pa ne za
radi tega, ker gre za izredno zahtevno intelektualno
delo, temveč zato, ker se mora odvetnik ukvarjati z
ljudmi, ki se znajdejo v sporih in so zato frustrirani,
v stresu in večinoma polni negativnih čustev. Ta ne
gativna čustva tako ali drugače kasira tudi odvetnik.
In to je zelo naporno. In to je treba vzdržati. Naj
težje je prenesti nehvaležnost kli
enta, za katerega si se maksimal
no zavzel. In vendar ne sme od
vetnik nikoli pozabiti, da je pro
fesionalec in da je njegova osnov
na naloga v družbi pomagati lju
dem, z varovanjem njihovih pra
vic in zagovarjanjem njihovih le
gitimnih interesov.
Imel sem nekaj vzornikov, po
leg dr. Danila Majarona, in sicer
med študijem prava Cicerona (O
dolžnostih), kasneje dr. Iva Poli
tea, ki je eden največjih evropskih
odvetnikov, in seveda pred vsemi
mojega principala, pokojnega od
vetnika Vladimirja Kreča, ki je bil
izjemen odvetnik in je odvetništvo opravljal z najve
čjo možno etičnostjo ter moralnostjo. On mi je kot
pripravniku vcepil v glavo odnos do zbornice, ki ga
lahko najkrajše parafraziram z znanim stavkom: »Ne
sprašuj, kaj zbornica naredi zate, ampak se vprašaj,
kaj lahko ti narediš za zbornico.« Vse od svojega pri
pravništva naprej skušam odgovoriti na to vprašanje.
Po tem, ko sem se zadnje leto ukvarjal z zgodovino
odvetništva na Slovenskem, lahko rečem, da imajo
odvetniki na Slovenskem slavno in herojsko prete
klost, solidno sedanjost (kljub tarifi), kakšna bo pri
hodnost, pa je nejasno. Drzne napovedi strokovnja
kov pravijo, da bo sorazmerno kmalu odvetnike na
domestila samoučeča se umetna inteligenca. Jaz v to
ne verjamem. Morda bo robotski odvetnik res ob
vladal vse pravno znanje in vse predpise na svetu,
morda bodo naredili androida, ki bo videti kot člo
vek in se bo vedel kot človek, ki mu bodo vsadili
tudi čustva in bo empatičen poslušalec, vendar vas
vprašam, ali bi vi svoje najgloblje skrivnosti in svo
je temne plati zaupali stroju, ki ga je nekdo sprogra
miral in ga nekdo tudi nadzira? V tej točki je odve
tnik nenadomestljiv tudi v prihodnosti.
Klavdija Kerin in Tina Šnajder Paunovič
Avtor fotografij je Matic Bajželj.
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dr. Janez Kranjc

profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

O idealistih

V

vsakem poklicu je mogoče opa
ziti dve skupini – idealiste in
pragmatike. Odvetniki v tem
pogledu niso izjema, s tem da sta pri
njih obe lastnosti morda še bolj pou
darjeni kot pri drugih poklicih. Zato
tudi puščata globlje sledove.
Eden od idealistov je bil vsekakor Bojan Kukec. Njegov glavni argument za
ustanovitev revije Odvetnik je bil: »Saj
smo odvetniki vendar pismeni!« Izka
zalo se je, da ta trditev drži. Iz nje je
zrasla revija, ki je kakovostna in ki iz
haja. V času, ko postajajo papirni mediji vse večja red
kost, je to že samo po sebi uspeh. Velik uspeh je tudi
to, da se je po prezgodnji smrti prvega urednika našel
še en idealist, sedanji urednik Andrej Razdrih, ki je
poskrbel za to, da revija živi in kakovostno napreduje.
Vloga urednika je podobna vlogi motorja v vozilu. Če
hoče voziti, potrebuje gorivo. Urednik potrebuje av
torje, saj vseh člankov ne more napisati sam. V da
našnjem času, ko nam časa kronično primanjkuje in
smo z vsem svojim delom praviloma v zamudi, je na
čelna privolitev avtorja, da bo napisal prispevek, šele

začetek urednikovih muk. Dobri nameni se, kot vemo,
pogosto izkažejo za pretirano optimistične, pričakova
nje članka pa za naivno. Zato vsaka nova številka revije
ni samo dokaz, da so odvetniki pismeni, temveč tudi
majhen spomenik urednikovi vztrajnosti in zmožno
sti prepričevanja. Avtorje mora prepričati o tem, da je
pametno žrtvovati nekaj dragocenega časa za pisanje
prispevka za revijo Odvetnik in da jim ne bo žal, če
bodo to storili. Še bolj potrebna in dragocena je ure
dnikova zmožnost, da avtorja, ki je morda zaradi po
manjkanja časa oddal neizpiljeno ali nedomišljeno be
sedilo, diskretno, na nevsiljiv način pripravi do tega, da
besedilo popravi oziroma sprejme predlagane poprav
ke. Ko številka revije izide, postane jasno, da trud ni
bil zaman in da se je izplačal.
Tako gre pri reviji Odvetnik že dvajset let. Ko
uredniku in vsem sotrudnikom čestitamo za ta velik
uspeh, si lahko želimo, da bi revija stala in obstala
vsaj še nadaljnjih dvajset let, da bi še naprej privlačila
nadarjene in strokovno prepričljive avtorje in da
bi našla dovolj širok krog bralstva. Želimo ji, da bi
preživela prehod s papirne na elektronsko izdajo, do
katerega bo nekoč prišlo, in da bi ostala živ dokaz, da so
odvetniki pismeni, uredniki pa vztrajni in optimistični
idealisti.

dr. Ciril Ribičič

zaslužni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in nekdanji ustavni sodnik

Čas, ki prihaja, ne bo lahek

S

i lahko predstavljate parlament
demokratične države brez opozi
cije? Ali pravosodje brez Ustav
nega sodišča in Ustavno sodišče brez
evropskega sodišča? Bi navijali za no
gometno moštvo brez vratarja? In še:
kako bi bil videti strah brez poguma?
In prav tako si je težko predstavljati so
dni postopek brez odvetnika, še zlasti
kazenski.

Poseben položaj odvetništva ni na
menjen privilegijem odvetnikov, tem
več varstvu pravic obdolženih. Iz tega
izvirajo odvetnikove pravice, tu je podlaga za varova
nje tajnosti komuniciranja odvetnika s klienti ter za
omejitve preiskovanja odvetnikovih prostorov in pri
sluškovanja njegovim telefonskim pogovorom in spo
ročilom, kar je šele pred kratkim učinkovito zavarovalo
Ustavno sodišče. In tu je podlaga za dolžnosti odvetni
kov: storiti vse, kar pravni sistem dopušča za varstvo
klientovih pravic. Ni še daleč čas, ko je moral dr. Bojan Kukec s knjigo o odvetniku pred Evropskim so
diščem za človekove pravice in pri urejanju revije Od
vetnik, ki izhaja že 20 let, odvetnike opozarjati, da se

njihovo delo ne konča na slovenski meji, temveč sega
do Strasbourga in naprej.
Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) je šla sko
zi različna obdobja in pred krizo se je zdelo, da so
časi, ko so glede odvetništva prevladovali stereotipni
predsodki, za vedno mimo. Zdaj pa se kaže, da tudi
čas, ki prihaja, ne bo lahek. Varstvo človekovih pra
vic ni v vzponu, aktivizem v korist človekovih pra
vic zamenjuje realizem, v primerjavi z interesi po
sameznika in njegovo svobodo pridobivajo vse ve
čji pomen skrb za obrambo, varnost, nadzor. Zato
izzivov ne bo manjkalo in nujna bo opora OZS, da
bodo odvetniki ostajali pokončni, pogumni in zau
panja vredni. Tudi zato je smiselna prenova Zako
na o odvetništvu.
Odvetnikom in vodstvu OZS izrekam čestitke ob
150-letnici neodvisnosti in samostojnosti zbornice,
urednikoma Andreju Razdrihu in Primožu Premzlu pa posebne čestitke ob izdaji veličastne knjige o slav
nih slovenskih pravdarjih v umetnosti, znanosti in po
litiki, mimo katere ne bo mogel nihče, ki bo v priho
dnje soustvarjal ali samo pisal zgodovino slovenske
ga odvetništva.

20-letnica izhajanja Odvetnika
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Boštjan Koritnik

tajnik in asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, urednik revij Pravnik, Javna uprava in TFL Glasnik

Kdo se bo sicer oglasil, če (ko) pridejo po nas

O

dvetništvo je najbolj »viden«
del pravosodja, vsaj zame oseb
no. Resno zato, ker sem že sko
raj 15 let tako ali drugače povezan s sno
vanjem revije Odvetnik. Ta daleč prese
ga zgolj cehovsko glasilo oziroma revi
jo, saj je v zadnjih letih z vidika strokov
nosti »osrednjih« člankov na podobni
ravni kot naše znanstvene pravne revije,
hkrati pa je njen doseg izjemen – med ti
skanimi pravnimi revijami daleč največji
v Sloveniji, prek svoje »elektronifikaci
je«, za katero sem si prizadeval tudi sam,
pa sploh nima konkurence pri razširjanju informacij zno
traj pravniške srenje.
Največje zasluge za to gredo neumornemu odgovornemu
uredniku, odvetniku, mediatorju in – upam si to reči – pri
jatelju Andreju Razdrihu, tako da je 20-letnica izhajanja
revije v bistvu tudi njegov jubilej, poklon reviji pa je po
klon njemu ter zbornici in njenemu vsakokratnemu vod
stvu, ki so ga/jo podpirali. Iskrene čestitke!
Na drugi strani je malo manj resen razlog za to, da je od
vetništvo zame osebno najbolj viden del pravosodja, moje
spremljanje serije Zakon v Los Angelesu (L. A. Law), s
hot-shot odvetniki z dragimi avtomobili in lepimi dekleti,
kar je bila ena od spodbud in s tem eden od razlogov za
mojo odločitev za študij prava. Kmalu sem ugotovil, da je
med mojo takratno predstavo o odvetništvu in realnostjo
ogromen razkorak. Razen v dejstvu, da gre za izjemno na
poren in odgovoren poklic, fizično in psihično. In tudi če
se morda realnost manjšega (sic!) števila odvetnikov pri
nas vsaj glede voznega parka približuje razmeram iz ame
riških serij, se glede zahtevnosti ne spreminja prav nič. Še
več, glede na res – po mojem osebnem mnenju – potre
bam neustrezno rast števila odvetnikov pri nas se mi zdi,

da je odvetniku dandanes zahtevnejše, težje zagotoviti do
volj dela in prihodkov za človeka in intelektualca vredno
življenje. Če k temu prištejemo še – včasih na neke druge
čase spominjajoč – odnos zakonodajne in predvsem izvr
šilne veje oblasti, ki je odvetništvu, tudi zaradi pritiskov
»javnosti kot veje oblasti«, milo rečeno nenaklonjen, od
vetništvo ni obljubljena dežela.
S tem, da življenje ni vse bolj preprosto, seveda samo na
sebi ni nič narobe, v večini poklicev se dogajajo velike
spremembe (sploh z avtomatizacijo in nadaljnjim razvo
jem algoritmov t. i. umetne inteligence1), a spoštovanje
vloge odvetništva kot ustavne kategorije je nekaj, v kar
ne bi smeli privoliti. Zakaj je tako, vsaj na tem mestu ne
bi imelo smisla razlagati,2 bi pa citiral misel dr. Andraža
Terška o vladavini prava (v povezavi s preiskavami v od
vetniških pisarnah), in sicer:
»Vladavine prava ni mogoče zagotoviti z neprestanim
zapisovanjem tistega, kar je ali bi moralo biti razumljivo
in jasno, v zakonske paragrafe. Vladavino prava je mo
goče zagotoviti samo s spoštovanjem in uresničevanjem
tistega, kar je ali bi moralo biti jasno, ko gre za vlada
vino prava.«3
Če zdaj to parafraziram: osebno ne čutim potrebe po po
udarjanju pomena odvetništva za vladavino prava in prav
no državo, saj gre za nekaj, kar je obema konceptoma in
herentno – brez odvetništva oziroma brez neke druge ka
tegorije z odvetništvu enako funkcijo (antipoda vsemo
gočni oblasti) ju ni. Ne zanikam pa dejstva, da je mogo
če v marsikaterem ravnanju predvsem izvršilne veje obla
sti v zadnjem desetletju videti, da to razumevanje ni splo
šno. A sem ob tem trdno prepričan, da, če bomo (še na
prej) dopuščali »teptanje« pravic odvetnikov kot z usta
vo varovanega, samostojnega in neodvisnega dela pravo
sodja, ne zdaj, ne vmes in ne na koncu ne bo nikogar več,
ki bi se oglasil, ko bodo prišli po (poteptali) nas.

1

Glej Dan Mangan: Lawyers could be the next profession to be replaced by computers, 17. februar 2017,
<https://www.cnbc.com/2017/02/17/lawyers-could-be-replaced-by-artificial-intelligence.html> (17. 9. 2018) ali Deloitte: Deloitte Insight: Over 100,000 legal roles
to be automated, 16. marec 2016, <https://www.legaltechnology.com/latest-news/deloitte-insight-100000-legal-roles-to-be-automated/> (20. 9. 2018).
2
Priporočam pa delo dr. Andraža Terška: Odvetniška ustavnost: o pravici do odvetnika in temeljnih pravicah odvetnikov, Annales, Ljubljana 2016. K argumentom o
tej temi ne morem dodati prav ničesar, zgolj občutek, da je tako prav.
3
Teršek, A.: Dr. Andraž Teršek o Sloveniji in pravni državi: Da bi jih vsaj želeli razumeti!, Dnevnik, 16. januar 2016, <https://www.dnevnik.si/1042728430>
(20. 9. 2018).

Alenka Zalar

direktorica oddelka založbe in dogodkov, Lexpera d.o.o.

Revija, ki dopolnjuje slovensko pravno periodiko

R

evija Odvetnik je v 20 le
tih
obstoja v slovenskem pravnem
prostoru odigrala pomembno
vlogo pri razvoju pravne stroke.

Širi razvoj pravne teorije in prakse
med odvetniki ter omogoča dragoce
no izmenjavo izkušenj in nepogreš
ljivo pred
stavitev novosti in spre
memb. Uspešno dopolnjuje sloven
sko pravno periodiko, kar je na tako
majhnem pravnem prostoru zahtevno

in brez požrtvovalnega uredniškega dela dolgoročno
težko vzdržno.
Ob tem zavidljivem jubileju gredo čestitke in zahva
le odgovornemu uredniku Andreju Razdrihu, ki mu
s sijajno komunikacijo, vztrajnostjo in nenehno dobro
voljo uspe vsako izdajo revijo napolniti z dušo in s kva
litetnimi prispevki.
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dr. Atila Čokolić
odvetnik v Osijeku

Nekaj misli o reviji Odvetnik

V

tem koledarskem letu smo bili priča dvema ve
likima jubilejema Odvetniške zbornice Slove
nije (OZS) – najprej hvalevrednih 150 let ob
stoja OZS v tej neodvisni obliki, nato pa še 20 let iz
hajanja revije Odvetnik.
Vsak od obeh častitljivih jubilejev si zasluži poseben
pristop. O 150-letnici OZS je bilo veliko besed izre
čenih na priložnostni proslavi 4. in 5. oktobra letos v
Ljubljani, ki sem se je kot gost udeležil. Tokrat pa bi
namenil nekaj besed Odvetnikovemu jubileju.
Današnja revija je lahko svojemu izdajatelju, odvet
nikom članom zbornice in širši pravniški javnosti brez
vsakršnega pretiravanja v ponos. Sam Odvetnika preje
mam že več let, tako da lahko spremljam njegovo ure
dniško politiko, lahko pa se pohvalim tudi z objavo
člankov, kar me je še posebej razveselilo. Ker mi slo
venščina ni ovira, lahko uživam v člankih, ki jih prinaša
vsaka nova številka. Zlasti lahko ugotovim, da je revija
zelo aktualna, vsaj glede na svoje spremljanje sloven
skih pravniških razmer, včasih pa je tudi izzivalna, kar
je zelo dobro za začenjanje odprtih razprav o vpraša
njih, pomembnih za slovensko odvetništvo, pravni sis
tem Slovenije in celo vso Evropsko unijo. Objavljeni
članki so zelo kakovostni in strokovno razdelani, ve
lika večina pa jih izpolnjuje merila znanstvenih član
kov. Zavedam se dejstva, da mora revija vsebovati tudi
rubrike, ki spremljajo delo zbornice, saj je vloga revi
je, da obvešča njene člane o dogajanju znotraj odve
tništva in o zadevah, ki so povezane z odvetništvom.
Prav tako menim, da je pomembna odlika revije dej
stvo, da poleg znanstvenih člankov objavlja tudi ese
jistične prispevke o različnih temah. Vsa besedila, ki
so objavljena v tej obliki, so zelo dobra in sporočilna.
Menim, da revija bistveno prispeva k »pravni kulturi«
tudi z redno objavo recenzij pravnih in tudi filozofskih

knjig. Take recenzije so mi večkrat prav prišle, da sem
lahko dopolnil svojo lastno knjižnico. To je zelo dober
pristop za spodbujanje odvetnikov in vseh pravnikov
k samoizobraževanju in pri izbiranju nove literature.
Z vidika oblike so mi všeč tiste revije, ki imajo eno
tno naslovnico s poudarkom tem številke, kot jo ima
Odvetnik, kar mu zagotavlja prepoznavnost in vseka
kor tudi resnost. Še kot gimnazijec sem to opazil in
všeč mi je bilo, ko sem dobil nekaj številk znane filo
zofsko-teološke revije La civiltà cattolica, ki je vsaj ta
krat imela enotne naslovnice. Enako velja tudi za no
vosadski Glasnik, ki ga izdaja Odvetniška zbornica Voj
vodine in ki ima glede naslovnice podobno uredniško
politiko. Očitno je to odlika tako oblikovane naslov
nice strokovnih časopisov, za Odvetnika pa je značil
na tudi prepoznavna barva.
Menim, da bi bila slovensko pravno področje (trg)
in pravna znanost brez tega časopisa precej revnejša.
Čeprav ne poznam podrobneje slovenskih predpisov
s tega področja, predlagam, da uredništvo premisli o
sprožitvi postopka, najverjetneje pri pristojnem mini
strstvu, za pridobitev statusa indeksirane revije, vsaj v
tistem znanstvenem delu. To bi bilo zbornici in vsem
njenim odvetnikom v čast, hkrati pa bi bilo tudi pri
znanje kakovosti revije.
Dvajset let v človeškem življenju hitro mine, za resno
revijo, kakršna je Odvetnik, je to hkrati dolga in kratka
doba, odvisno, s katerega zornega kota gledamo. Želim
si, da bi ta jubilej spodbudil vse tiste avtorje, ki v revi
ji redno objavljajo, in tudi tiste, ki to še niso, da s svo
jim peresom pomagajo, da Odvetnik še naprej živi kot
strokovna, aktualna, izzivalna in zanimiva pravna revi
ja, kakršna je zagotovo že ves čas izhajanja in je v po
nos slovenskega odvetništva ter pravne stroke nasploh.

Stanislav Fortuna

upokojeni odvetnik iz Ljubljane

Dvajsetletnici ob rob

Č

e začnem z angleško anekdoto,
ki pravi, da je odvetniški papir
zaradi svoje kakovosti najbolj
še mašilo za čevlje, ki prepuščajo vodo,
potem ne morem mimo ugotovitve, da
je naša revija že po oblikovni plati ne
kaj najboljšega med primerljivim slo
venskim tiskom.
A niso samo dober papir, lep tisk, ob
likovna dodelanost in drugi grafični atri
buti tisto, kar šteje. Predvsem bi pohva
lil pravšnje razmerje med informacijami

o delu Odvetniške zbornice Slovenije, strokovnimi pri
spevki, od katerih mnogi pomenijo že referenčno bra
nje, ter lahkotnejšimi vsebinami, ki se nikdar ne spusti
jo na ceneno raven.
Ker smo v letu zbornikov, predlagam, da se prispevke,
ki imajo zaradi svoje aktualnosti skoraj trajno vrednost,
ob priložnosti ponatisne v kakšnem zborniku.
Revija je daleč presegla moja pričakovanja. Še na mno
ga leta!

Mnenje
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Jože Kristan
odvetnik v Kranju

Izgubljeni kompas ali kako je pravniški
cvetober tekel svoj Ljubljanski maraton
Sodba ESČP Pro Plus proti Sloveniji, št. 47072/15
z dne 23. oktobra 2018
Kolega Andrej Razdrih, odgovorni urednik revije Odvetnik in predsednik organizacijskega odbora
Ljubljanskega maratona, je kot vsako leto tudi letos po 23. ljubljanskem maratonu kolegice in kolege, udeležence maratona, pozval, naj za objavo v Odvetniku sporočijo svoje rezultate in število
pretečenih kilometrov. Ker so se hkrati zgodila dejanja, ki so povezana s sodbo Evropskega sodišča
za človekove pravice (ESČP) v zadevi Pro Plus proti Sloveniji, št. 47072/15 z dne 23. oktobra 2018, in
ki po mojem mnenju niso v čast nikomur v slovenski pravni srenji, so mi ta dejanja in Andrejev poziv
vzbudili občutek, da se odvija še en tek. Zato ta in tak zapis.
Vzporedno z Ljubljanskim maratonom se je torej za
čel odvijati še en »tek«, sicer nepričakovan in neor
ganiziran, spontan, pa vendar spodbujen z vrha sodne
veje oblasti – z Vrhovnega sodišča. Na njihovi spletni
strani je bila namreč 24. oktobra 2018 objavljena po
membna notica (ne ve se, kdo je njen avtor), da sod
ba ESČP zoper Slovenijo v zadevi Pro Plus z argumen
ti ne prepriča. In tako se je vrh pravne teorije ter pra
kse samoorganiziral in izjavil, da se pa Vrhovno sodi
šče do sodbe ESČP vendarle ne sme tako obnašati.
Da je takšno ravnanje napad na ustavni red, demokra
cijo in pravno državo, celo napad za Svet Evrope. Na
pomoč so poklicali še predsednika države, državnega
zbora, vlade in kar je še oblastnikov … Pozabili so le
na »globoko državo«.
Zdi se, da je tudi kolega Andrej spregledal ta drugi
»tek«. In tako se mu morda izmuzne s seznama ali iz
siceršnje objave nekaj najboljših odvetnic in odvetni
kov, ki skupaj s sedanjimi in nekdanjimi sodniki Ustav
nega sodišča, doktorji raznoraznih pravnih, upravnih,
mednarodnopravnih in kar je še podobnih nebodijih
treba znanosti, profesorji vseh sedmih najprestižnejših
pravnih fakultet v deželi Kranjski ter številnimi priklju
čenimi jim sodniki Vrhovnega sodišča (naj mi izpuščeni
oprostijo, saj bodo z objavo v reviji Odvetnik in s po
trdilom o podpisu javnega pisma ali odziva lahko vnu
kom in pravnukom dokazovali svojo soudeležbo, mor
da celo dvojna leta) tečejo svoj pravni tek. In ker ne
kateri še kar tečejo, jih Andrejeva pošta morda ne do
seže … Prav je torej, da jih zgodovina zabeleži, saj so
nedvomno vsi pred enim od največjih profesionalnih,
če ne celo življenjskih uspehov, če in ko prispejo na cilj.
Gre za vrhunske pravne strokovnjake matere Domovi
ne, smetano slovenske pravne znanosti, da ne rečem
»pravniški cvetober« (ker se bojim, da bi kdo kljub
prihajajoči zimi spustil na pašo nekaj panjev pravih slo
venskih Janševih čebel), ki ravno tekmuje za uvrstitev
na POP TOP 10, oprostite, na Lestvico desetih najv
plivnejših pravnikov pod okriljem portala Ius-Info. Po
trebni pa so pomoči, vsaj po mojem mnenju.
Ko je bila torej na spletni strani slovenskega sodstva
objavljena notica, da sodba ESČP v zadevi Pro Plus

Vrhovnega sodišča argumentativno ni prepričala, so se,
zamenjujoč pok startne pištole 23. ljubljanskega mara
tona s pozivom na lov za pravičnost in pravno državo,
kakor hitro sta zvok oziroma novica prodirala po slo
venskem prostoru in kolikor hitro se je bil kdo sposo
ben opraviti za tek ter ne meneč se za lokacijo startne
ga mesta, ki ga je organizator (slovenska pravna sre
nja) sicer objavil inkognito, za posamezno razdaljo –
k'r neki, 10 km, mali maraton ali pač zd'j gre pa zares
– vsak posebej in vsi skupaj zagnali v hiter tek, da bi
ju čim prej našli, vpijoč huraaaa, tako pa spet ne gre,
da bi pravičnost in pravno državo kdo izpustil, zapu
stil, pozabil!
In so jo ucvrli čez drn in strn. Brez kompasa, po brez
potju, vsi z eno samo mislijo: »Našli ju bomo, zma
gali bomo!« Teči so nehali šele takrat, ko je organi
zator uradno objavil zaključek Ljubljanskega marato
na in pospravil trase. Čeprav, kot vedo povedati kole
gi, nekateri menda še kar tečejo, saj cilj še ni dosežen.
Ali vsaj ni nakazana pot do njega. Od vzroka, razloga,
namena te nujne, hitre, složne udeležbe tega marato
na, tega matranja, martra sebe in drugih ni ostalo nič.
Pravičnosti in z njo pravne države ni ne ujel ne našel
še nihče. Zato zdaj sklonjenih glav, hlipajoč in joka
joč, potacana in popackana, kot demona sedeč v ne
kem skritem kotičku na obcestnih kamnih čakata, da bi
se ju kdo le usmilil. Morda človek, pravnik, pravičnik?
Pa so ju res iskali? In kam in zakaj so tekli? Zato, ker
brez njiju, brez njunih zgledov, potrebnih za vse polno
polnoletnih in nedoletnih otrok, preživetja teh otrok,
njihove prihodnosti preprosto ne bo.

O pravici do poštenega sojenja
Za tiste, ki imate raje jedrnate povedi, pa še naslednja
različica.
Ker naj bi v letu 2011 medijska hiša Pro Plus poobla
ščene osebe Agencije za varstvo konkurence (AVK)
ovirala pri izvedbi preiskave, je bila kaznovana. Po pla
čilu globe se je Pro Plus med drugim pritožila na Vr
hovno sodišče, tudi z zahtevo po glavni obravnavi z za
slišanjem prič. Toda Vrhovno sodišče (kdo že so bili
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ti sodniki?) tega ni omogočilo, Ustavno sodišče (kdo
že so bili ti sodniki?) pa ustavne pritožbe ni vzelo v
obravnavo, češ da ne gre za pomembno pravno vpra
šanje (kje so bili takrat vsi ti današnji tekači, profesor
ji, ustavniki?). Pro Plus se je zaradi nezagotovitve po
štenega sojenja obrnila na ESČP, ki je ugotovilo, da je
njena zahteva upravičena.
Plamen je zagorel, ko je nekdo na spletni strani Vr
hovnega sodišča objavil stališče, da bo omenjeno so
dišče sodbo ESČP upoštevalo, kolikor jo pač bo. In so
se dvignili profesorji, doktorji, narodni in mednarodni,
ustavni in vrhovni sodniki, ustavniki in pravniki … ter
začeli v en glas vpiti: »Cesar je nag.«
Pa so pogledali sami sebe? Se je ta pravniški cveto
ber vprašal:
– kdo je sprejel stališče, objavljeno na spletnem por
talu sodstva,
– ali ga je sploh kdo sprejel,
– kakšna je pravna narava sodbe ESČP in kakšna je
pravna narava stališča,
– kje sem/smo bil/bili in kaj sem/smo delal/-i, ko je
Vrhovno sodišče odločilo, da niso izpolnjeni pogoji
za ustno obravnavo,
– in ko je Ustavno sodišče odločilo, da se z minornimi
zadevami ne bo ukvarjalo?
In kako to, da so vsi pozabili na vseobsegajočo prav
niško obrt ter spregledali:
– da študente, diplomante, pripravnike itd. učijo zelo
drugačnega metodološkega pristopa k pravniškemu
delu (pa jih res?),
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– potrebo po morda najprej pozornem branju (da
je tako?), po katerem je nato treba analizirati de
jansko stanje in pravne posledice ter opredeliti:
področja materialnega in procesnega prava, na
katera sodi sporni predmet, materialnopravni in
procesni instrumentarij (beri: institute, standarde,
implementacijo načel, pravila sodniškega silogiz
ma, subsumpcije, konkluzije, vključno s pastmi
argumentativne logike, zmot in napak), ki ga je
treba uporabiti.
In še čisto za konec − so se ti eksperti vprašali:
– ali gre res za puč, prevrat,
– 
ali je v parlamentarni demokraciji dopustno
klicati na pomoč predsednika države ter
predsednike zakonodajne in izvršne oblasti,
– 
ali predsednik Vrhovnega sodišča hodi na
zagovor k predsedniku republike,
ali je častno, etično, da vrhovni sodniki med seboj
– 
komunicirajo prek javnosti (predsednik je namreč
prvi med enakimi)?

In zares čisto za konec: ali so se vsi skupaj zmotili in
spregledali, da se pred očmi slovenske javnosti kot
otroci v peskovniku prepirajo, čigava je lopatka?!
Ali niso to prava vprašanja? Ali zato vsi tečejo oziro
ma bežijo? Pred čim?

Nov ultrazvočni aparat
Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) je 19. julija 2018 Ustanovi za novo Pediatrično kliniko in Kliničnemu oddelku za neonatologijo Pediatrične klinike uradno predala nov ultrazvočni aparat.

(Foto: Tina Roš, UKC)

Gre za sodoben, mobilen aparat, ki je se uporablja
ob otrokovi postelji, kadarkoli bolnikovo bolezensko
stanje zahteva slikovno diagnostiko. Ustrezne sonde –
mikrokonveksna, dve linearni in kardiološka − omo
gočajo preglede vseh organov in organskih sistemov,

od podkožja, ožilja, mišic in sklepov do trebušnih or
ganov, srca, pljuč in možganov. Dnevno opravimo od
pet do deset preiskav, največ je pregledov možganskih
struktur in srca. Aparat poleg neonatologov uporablja
jo tudi radiologi in kardiologi. Na ta način se vsa sli
kovna subspecialna diagnostika izvaja ob otrokovi po
stelji na zanj najbolj prijazen način. V tem trenutku iz
vajamo priklop aparata v skupno bazo radioloških pre
iskav: s tem bomo dosegli boljšo preglednost ter pri
dobili oddaljen dostop do slikovnega materiala, ki bo
olajšal timsko delo in izboljšal kakovost obravnave na
ših bolnikov.
Nove pridobitve smo izjemno veseli. Zelo ceni
mo pomoč OZS, ki je s tem, ko je podarila sredstva
(99.378,76 EUR) za nakup ultrazvočnega aparata, do
kazala, da razume strokovni razvoj v medicini in pod
pira naša prizadevanja pri skrbi za eno najranljivejših
skupin ljudi v naši družbi.
prof. dr. Darja Paro
dr. med., predstojnica Kliničnega oddelka za neona
tologijo Pediatrične klinike Univerzitetnega klinične
ga centra Ljubljana
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Soglasje k dvigu vrednosti odvetniške točke
Sklep Vrhovnega sodišča št. I U 2088/2018-38
z dne 12. septembra 2018
Vrhovno sodišče RS je v senatu, ki so ga sestavljali vr
hovni sodniki Peter Golob kot predsednik ter dr. Erik
Kerševan in Marko Prijatelj kot člana,
ob sodelovanju višje pravosodne svetovalke Maše Tr
banc Logar kot zapisnikarice,
v upravnem sporu tožeče stranke: ODVETNlŠKA
ZBORNICA SLOVENIJE, Pražakova ulica 8, Lju
bljana, zoper toženo stranko: REPUBLIKA SLOVENIJA, ki jo zastopa Ministrstvo za pravosodje, Ljub
ljana,
zaradi soglasja k dvigu vrednosti odvetniške točke,
o pritožbi tožeče stranke zoper sklep Upravnega so
dišča RS I U 161/2016–31 z dne 23. avgusta 2017,
na seji 12. septembra 2018 sklenilo:
Pritožbi se ugodi, sklep Upravnega sodišča RS I U
l6 l/2016–3 I z dne 23. avgusta 2017 se razveljavi in se zadeva vrne istemu sodišču, da opravi nov
postopek.

Obrazložitev:
1. Sodišče prve stopnje je na podlagi 4. točke prve
ga odstavka 36. člena Zakona o upravnem sporu
(ZUS-1) zavrglo tožbo zoper akt Ministrstva za
pravosodje št. 007-757/2012/58 z dne 11. januarja
2016. Z izpodbijanim aktom je Minister za pravo
sodje v odgovor na seznanitev s sklepom Upravnega
odbora Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) gle
de zvišanja vrednosti odvetniške točke na vrednost
0,610 evra po 13. členu Odvetniške tarife (OT) to
žeči stranki sporočil, da po lastni oceni ne more po
dati svojega soglasja k predlogu povišanja odvetniške
točke.
2. Sodišče prve stopnje je v obrazložitvi izpodbija
nega sklepa navedlo, da tožba zoper navedeni akt
ni dovoljena, saj gre za akt, ki temelji na politični
diskreciji in torej ne gre za upravni akt oziroma
drug akt, ki se lahko izpodbija s tožbo v upravnem
sporu. Ta politična diskrecija je ministru podelje
na z zakonskim pooblastilom na podlagi 19. člena

Zakona o odvetništvu (ZOdv) v povezavi s četrtim
odstavkom 13. člena OT.
3. Tožeča stranka (pritožnica) pritožbo vlaga iz vseh
pritožbenih razlogov. Predlaga, naj Vrhovno sodišče
pritožbi ugodi in izpodbijani sklep razveljavi ter za
devo vrne sodišču prve stopnje v ponovni postopek
in odločanje.
4. Tožena stranka v odgovoru na pritožbo ponovno
navaja argumente iz odgovora na tožbo in vlog v
postopku pred sodiščem prve stopnje ter predlaga,
da se pritožba zavrne in potrdi sklep sodišča prve
stopnje.
K I. točki izreka
5. Pritožba je utemeljena.
O vrsti spora
6. V predmetnem sporu je pritožnica svojo tožbo na
perila zoper toženo stranko (pravilno Minister za
pravosodje, ne ministrstvo), ki je odrekla soglasje,
ki je skladno z ZOdv potrebno za vsako spremembo
OT, torej tudi za spremembo vrednosti točke, ki je
sestavni del OT.
7. Spreminjanje OT je urejeno z ZOdv ter OT, ki
ima naravo splošnega akta, izdanega za izvrševanje
javnega pooblastila. ZOdv določa, da »Odvetni
ško tarifo sprejema Odvetniška zbornica Slovenije
po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za
pravosodje.« (19. člen). Vrednost točke in njeno
spreminjanje ureja tudi veljavna OT v 13. členu.
Ta določa:
»(1) Vrednost točke znaša 0,459 EUR.
(2) Vrednost točke se spreminja glede na rast življenj
skih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jo ugotav
lja Statistični urad Republike Slovenije, ali glede
na rast plač sodnikov. Sprememba vrednosti točke
je možna v primeru, ko rast življenjskih potreb
ščin ali rast plač sodnikov v času od uveljavitve
zadnjega zvišanja preseže 10 odstotkov.
(3) 
Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije
odloča o spremembi vrednosti točke, upoštevaje
merila iz prej njega odstavka.
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(4) 
K sklepu upravnega odbora daje, upoštevaje
merila iz drugega odstavka tega člena, soglasje
minister, pristojen za pravosodje.«
8. Na navedeni pravni podlagi se vzpostavlja poseb
no pravno razmerje med pritožnico in Ministrom
za pravosodje pri oblikovanju OT kot splošnega
akta, ki ga pritožnica izdaja in spreminja na pod
lagi podeljenega javnega pooblastila. Iz navedenih
določb predpisov je razvidno, da je za oblikovanje
OT ter njenih sprememb in dopolnitev potrebno
soglasje volj obeh strank tega upravnega spora, ki
sta torej v medsebojno prirejenem položaju; OT
niti pritožnica niti minister za pravosodje ne mo
reta enostransko spreminjati. Navedena zakonska
ureditev je skladna tudi z ustavnimi zahtevami
(137. člen Ustave), ki varujejo položaj odvetni
štva.1
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zakonskega pooblastila za podzakonsko urejanje
določenih vprašanj v okviru in na podlagi zako
na4 v konkretnih in posamičnih primerih pa na
podlagi zakonsko vezanega upravnega odločanja.5
Za uresničevanje ustavnih pravic Ustava zahteva
temu ustrezno zakonsko ureditev (15. člen Usta
ve), enako pa velja tudi za ureditev odvetništva
(137. člen Ustave). Zato bi bila zakonska ureditev,
ki bi tako pomemben vidik delovanja odvetništva,
kot je določitev odvetniške tarife, prepustila pravno
nevezanemu odločanju (in ga torej zakonsko sploh
ne bi uredila), v neskladju z Ustavo. Enako bi velja
lo tudi za razlago ZOdv, po kateri bi bilo delovanje
tožene stranke pri sprejemanju (sprememb) OT
pravno nevezano.
11. Tožena stranka torej v okviru pooblastila iz 19.
člena ZOdv ob njegovi ustavnoskladni razlagi za
varstvo z njene strani opredeljenega javnega interesa
nima pravice pravno nevezanega političnega veta
na spremembe OT, ki jih predlaga pritožnica. Na
sprotno bi de facto pomenilo, da se OT in v njej
določene cene odvetniških storitev (s posledicami
za delovanje odvetništva ter za stranke postopkov)
določajo politično, kar pa je iz zgoraj navedenih
razlogov pravno nesprejemljivo.

9. Po presoji Vrhovnega sodišča glede na vsebino
upoštevani določb ZOdv ter OT pri sprejemanju
sprememb OT (tudi predmetne vrednosti točke)
ne gre za čisto političen proces abstraktne pravne
regulacije, kot to zatrjuje tožena stranka. Že iz sa
mega instituta podeljevanja javnega pooblastila iz
haja namera po povečanju strokovnosti ter iz tega
izhajajoče neodvisnosti pri sprejemanju določene
ga pravnega akta (v tem primeru OT). Pritožnica
zato svoje volje ne oblikuje (in ne sme oblikovati)
kot eden od nosilcev političnega odločanja zgolj
na podlagi vrednostne in interesne presoje, tem
več jo morajo pri tern voditi vsebinski, strokovni
argumenti. Prav tako pa tudi odločitev ministra
(tožene stranke) v zvezi z uresničevanjem tega
javnega pooblastila s strani pritožnice ne more
biti prepuščena njegovi prosti politični oceni, saj
bi to pomenilo, da se 137. člen Ustave uresničuje v
popolni odvisnosti od politične volje nosilca izvršne
funkcije. Temu sledi tudi veljavna pravna ureditev,
saj so postopek in vsebinski razlogi kot podlaga za
sprejetje sprememb vrednosti odvetniške točke v
OT pravno urejeni (19. člen ZOdv, 13. člen OT).

12. Ob tem pa je tudi pritožnici kot nosilki z zakonom
zaupanega javnega pooblastila mogoče pritrditi,
da pri njegovem izvrševanju ne varuje zgolj par
cialnih interesov poklicnega združenja ali skupine,
temveč ustavni položaj odvetništva, ki vpliva tudi
na pravice strank postopkov pred sodišči, torej na
prav tako pomemben vidik javnega interesa (na
primer stranki se stroški tudi v primeru uspeha
pravde povrnejo le v višini stroškov, ki bi ji pripadli
po OT, ne glede na siceršnje stroške zastopanja, v
primerih zastopanja po uradni dolžnosti pa pripa
de odvetnikom le plačilo vezano na višino OT).
Nobena od strank pa pri tem ne sme zasledovati
zasebnega interesa ali drugih interesov, ki pojmu
javnega interesa ne ustrezajo,

10. K temu, da bi moralo biti pritožnici v primeru na
stalega spora zagotovljeno sodno varstvo, tako kaže
dejstvo, da je ključna vsebina spora prav vprašanje
uresničevanja zakonske ureditve, ki ureja ustavni
položaj odvetništva (137. člen Ustave).2 Gre torej
za možnost presoje, ali je ravnanje tožene stran
ke skladno z zakonskimi in ustavnimi zahtevami, ki
lahko v primeru nastale kršitve v navedeni ustavni
položaj odvetništva nedopustno posežejo. Tudi
to, da tožena stranka pri spreminjanju OT varuje
(tudi) javni interes,3 ne pomeni, da je možnost so
dne presoje že zaradi tega izključena, saj varstva
javnega interesa ni mogoče enačiti s pravno neve
zanim političnim odločanjem. Nasprotno, saj se na
področju delovanja izvršne veje oblasti varstvo jav
nega interesa praviloma uresničuje na podlagi pravno
vezanega urejanja in odločanja, na primer pri splo
šnem in abstraktnem pravnem urejanju na podlagi

14. Značilnost predmetnega spora kažejo na to, da za
odločanje o vloženi tožbi ni mogoče v celoti upo
rabiti določb, ki se nanašajo na spor o zakonitosti
posamičnega akta kot temeljne oblike upravnega
spora (2. do 5. člen ZUS-1). Izhajajoč iz značilno
sti nastalega spora ter citiranih določb predpisov
je razvidno, da v tern sporu po vsebini ne gre za
presojo akta, izdanega v postopku, ki bi ga vodila

1

13. Glede na navedeno iz ZOdv in OT v povezavi
s 137. členom Ustave izhaja, da mora prizadeta
stran tega javnopravnega razmerja v primeru kr
šitve te zakonske ureditve imeti možnost, da to
uveljavlja s tožbo in da gre torej v predmetni za
devi za pravni spor, ki ga je treba razrešiti pred
pristojnim sodiščem. Naslednje vprašanje, ki ga
je treba razrešiti, pa je, ali gre pri sporu, ki iz tega
izvira, za pristojnost upravnega sodišča, da o tem
odloči na podlagi ZUS-1.

Tako tudi Ustavno sodišče v smiselno enakem primeru v odločbi U-I-57/99 z dne 20. maja 1999.
Prvi odstavek 137. člena določa: »Odvetništvo je kot del pravosodje samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon.«
Tako tudi Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-1/09 z dne 5. maja 2009, točka 27 obrazložitve.
4
T. i. gola izvršitvena klavzula (brez vsebinskih kriterijev za izvrševanje pooblastila za podzakonsko urejanje) je po ustaljeni pravosodni presoji v neskladju z Ustavo,
tudi na primer v citirani odločbi U-II-1/09, točka 26 obrazložitve.
5
Če je to izjemoma potrebno, lahko zakonodajalec določi možnost odločanja na podlagi upravne diskrecije (odločanje po prostem preudarku), ki pa je tudi vezana na
okvir in namen, za katerega je tako pooblastilo dano (na primer 6. člen Zakona o splošnem upravnem postopku).
2
3
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tožena stranka o zahtevi pritožnice kot stranke
postopka pred toženo stranko ali po uradni dol
žnosti, torej v položaju oblastvene nadrejenosti in
podrejenosti obeh strank. Zato ne more iti za spor
o zakonitosti posamičnega akta v upravnem sporu,
prav tako pa tudi ne za subsidiarni spor o varstvu
človekovih pravic pritožnice (2. in 5. člen oziroma
4. člen ZUS-1).
15. Podlago za odločitev v tem upravnem sporu daje
tretji odstavek 7. člena ZUS-1, ki določa, da v
upravnem sporu »odloča sodišče o Javnopravnih
sporih med državo in lokalnimi skupnostmi, med
lokalnimi skupnostmi ter o sporih med njimi in no
silci Javnih pooblastil, če zakon tako določa ali če ni
z ustavo ali zakonom zagotovljeno drugo sodno var
stvo.« V obravnavani zadevi so pogoji za to sodno
varstvo podani: gre za spor, ki izvira iz javnoprav
nega razmerja med nosilcem javnega pooblastila
(pritožnico) in državo (toženo stranko). V zvezi
s tern javnopravnim sporom med pritožnico in
toženo stranko drugo sodno varstvo ni podano.6
O legitimaciji strank in merilih presoje
16. Pritožnica je ena od strani tega razmerja, ki je
upravičena nasprotovati neutemeljeni zavrnitvi
soglasja s strani tožene stranke, saj se s tern one
mogoča uresničitev njenega javnega pooblastila za
sprejetje oziroma spreminjanje OT.7 Pri tem torej
ne gre za varstvo interesa odvetnikov kot članov
OZS (pritožnice), temveč za varstvo njenega za
konskega, ustavno skladnega položaja v postopku
oblikovanja OT. Prav njen avtonomni položaj po
sebne pravne osebe kot nosilca javnega pooblasti
la ji tudi daje upravičenje do tožbe na podlagi 7.
člena ZUS-1.
17. Pritožnica je torej upravičena zahtevati, da sodi
šče presodi v sporu, v katerem mora utemeljiti
potrebo po sprejetju sprememb OT, ki izvira iz
zahtev po izvrševanju njenega javnega pooblasti
la v skladu z zagotavljanjem ustavno zahtevanega
položaja odvetništva (ter kot navedeno posledično
tudi varstva položaja strank sodnih postopkov) in
je utemeljena na navedeni določbi 13. člena OT.
Po drugi strani pa je tožena stranka upravičena in
dolžna utemeljevati razloge, zaradi katerih s pre
dlagano spremembo soglaša ali pa ji utemeljeno
nasprotuje v okvirih in na podlagi ZOdv, OT in
Ustave. Pri tern se – kot navedeno – slednje ne
sme omejiti zgolj na zatrjevanje politične diskrecije,
pa tudi ne zgolj na izkazovanje, da taka odločitev ni
bila samovoljna (arbitrarna). Tožena stranka na ta
način izpolnjuje svojo obveznost iz javnopravnega
razmerja do pritožnice, saj je svoje soglasje ali za
vrnitev na podlagi 19. člena ZOdv in 13. člena OT
dolžna podati v razumnem roku, hkrati pa mora
biti omejevanje izvrševanja javnega pooblastila s
strani pritožnice – kot že navedeno – utemeljeno
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v neizpolnjevanju predpisanih pogojev oziroma
če ima za to tožena stranka v okviru navedenih
pravnih norm polje lastne (diskrecijske) presoje,
v razumnih in stvarnih razlogih, ki izkazujejo ob
stoj za tako omejevanje potrebnega javnega inte
resa skladno z navedenimi predpisi. S tega vidika
so tako lahko tudi pomembni argumenti o tem,
da je sprememba potrebna ali nedopustna zaradi
ekonomskih okoliščin, zastarelosti cen, primerlji
vih sprememb, ki vplivajo na položaj odvetništva,
dostopa državljanov do pravne pomoči itd.8
18. V danem primeru gre torej za javnopravni spor,
v katerem sta soočeni stranki javnopravnega raz
merja, ki sta glede na 19. člen ZOdv v medsebojno
prirejenem položaju. Naloga sodišča je torej v tem,
da v okviru tega spora presodi, ali je bilo glede na
argumente strank ter ugotovljene dejanske okoli
ščine ravnanje tožene stranke v zakonskem okviru
in skladno s pravilno razlago 19. člena ZOdv ter
13. člena OT pravilno in zakonito, ob podanih
ustreznih tožbenih zahtevkih strank pa tudi o dru
gih vprašanjih, povezanih z uresničevanjem tega
javnopravnega razmerja.
O pooblastilih sodišča
19. ZUS-1 ne vsebuje posebne določbe o tem, na
kakšen način se vodi javnopravni spor iz tretje
ga odstavka 7. člena ZUS-1. Glede na okoliščine
tega spora predmet presoje sodišča ni zakonitost
posamičnega akta tožene stranke, saj ZOdv ne
predvideva odločitve tožene stranke o podelitvi
ali zavrnitvi soglasja v posebnem postopku in v
obliki formalnega posamičnega akta, zato tudi
postopka ni ustrezno voditi kot da gre za spor o
upravnem aktu (2. člen ZUS-1).9 Tudi v predme
tni zadevi je zavrnitev soglasja (izpodbijani akt)
oblikovan zgolj kot dopis ministra predsedniku
OZS. Glede na vsebino gre tako za spor sui gene
ris zoper toženo stranko, ki je zavrnila soglasje k
predlagani spremembi OT, in za presojo zakoni
tosti takega dejanja oziroma opustitve. Zato je za
odločanje v tern sporu treba uporabiti ustrezne
določbe ZUS-1.10
20. Glede na značilnost tega spora tudi morebitni
uspeh pritožnice (tožnika v tern sporu) tako ne
bi vodil do spremembe akta ministra (tožene
stranke) s strani sodišča v sporu polne jurisdik
cije, temveč k ugotovitvi nezakonitosti ravnanja
tožene stranke ter naložitvi obveznosti, da se
vzpostavi zakonito stanje (na primer da je za
uresničitev svoje obveznosti iz tega javnoprav
nega razmerja tožena stranka dolžna podati so
glasje k predlagani spremembi OT, če ne izkaze
utemeljenosti razlogov za njegovo zavrnitev). Ali
je mogoče na podlagi tožbenih predlogov prito
žnice sklepati, da so tovrstni tožbeni zahtevki že
podani, ali pa je na podlagi razjasnitve procesne

6
   Tovrstni spori so poznani tudi v drugih pravnih ureditvah; o tem v ureditvi in sodni praksi Zvezne republike Nemčije, na primer Rennert, K.: VWGO Kommentar,
14. Auflage, C. H. Beck, Muenchen 2014, str. 138–139.
7
   Tudi Ustavno sodišče je pritožnici priznalo pravni interes za izpodbijanje zakonske ureditve, ki je bila v nasprotju z zahtevami l37. člena Ustave sprejeta brez njenega
sodelovanja; glej odločbo št. U-1-2/51 z dne 3. decembra 2015, 11. točka obrazložitve.
8
   Kot izhaja tudi tudi iz same OT, so nekateri od teh vidikov le vključeni v sam OT kot okoliščine, ki narekujejo njeno spremembo (v vrednosti točke). Na navedeno
določbo OT je vezana tudi tožena stranka, ki je sama dala soglasje k njeni uveljavitvi.
9
   Tudi ob uspehu v upravnem sporu akta ni mogoče odpraviti in zadeve vrniti v postopek toženi stranki, kot to velja za spore na podlagi 2. člena ZUS-1.
10
   V tern smislu tudi drugi odstavek 4. člena ZUS-1, ki določa: »Če se v upravnem sporu izpodbijajo dejanja javne oblasti, se v postopku uporabljajo določbe tega zakona, ki se nana
šajo na izpodbijanje upravnega akta.«
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Vrhovno sodišče RS/Varstvo osebnih podatkov

situacije s tern sklepom ob ustreznem procesnem
vodstvu treba strankam omogočiti natančnejšo
opredelitev njihovih predlogov, je v presoji so
dišča prve stopnje.
21. Ker torej pritožba utemeljeno nasprotuje ugoto
vitvi sodišča prve stopnje, da gre za izpodbijanje
posamičnega akta, utemeljenega na politični dis
kreciji, je Vrhovno sodišč na podlagi 77. člena
ZUS-1 v povezavi z 82. členom ZUS-1 pritožbi
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ugodilo ter izpodbijani sklep sodišča prve sto
pnje razveljavilo in mu vrnilo zadevo, da opravi
nov postopek. V tem postopku bo moralo izvesti
glavno obravnavo ter po njej vsebinsko odločiti
na podlagi tretjega odstavka 7. člena ZUS-1, ob
upoštevanju stališč Vrhovnega sodišča, izraženih
v predmetnem sklepu, že bo ugotovilo, da so za
to izpolnjene vse procesne predpostavke.
Predsednik senata: Peter Golob

Posredovanje osebnih podatkov odvetnikom
Na povabilo Ministrstva za infrastrukturo je 11. oktobra 2018 v prostorih ministrstva v Ljubljani
potekal sestanek, ki so se ga udeležili tudi predstavniki pravosodnega ministrstva, Informacijskega
pooblaščenca in Odvetniške zbornice Slovenije (odvetnik Rok Koren).  
Zakon o odvetništvu (ZOdv) v 10. členu določa, da so
državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupno
sti in nosilci javnih pooblastil ne glede na določbe dru
gih zakonov, ki urejajo posredovanje osebnih podat
kov upravljavcem osebnih podatkov in uporabnikom
osebnih podatkov, dolžni brez privolitve posamezni
ka, na katerega se osebni podatki nanašajo, brezplačno
dati odvetniku podatke, ki jih potrebuje pri opravlja
nju odvetniškega poklica v posamični zadevi, in sicer
v 15 dneh od dneva, ko prejmejo odvetnikovo pisno
zahtevo. Odvetnik pa te pravice nima, če gre za oseb
ne podatke, ki so na podlagi posebnih zakonskih do
ločb dostopni le pooblaščenim organom.
Posredovanje podatkov je tako na primer dopustno,
če iz zahteve izhaja, da odvetnik upnika zastopa pri
izterjavi določene terjatve. Nikakor pa posredovanje
podatkov ni dopustno, če iz zahteve odvetnika izhaja,
da te podatke za izterjavo potrebuje upnik sam (torej
odvetnikova stranka) – v tem primeru je upnik odve
tnika uporabil le za pridobitev osebnih podatkov dol
žnika, ne pa za to, da bi odvetnik zanj kot pooblašče
nec opravljal dejanja, ki sodijo v okvir opravljanja od
vetniškega poklica.

Sklep
Odvetnik je na podlagi 10. člena ZOdv upravičen do
brezplačne pridobitve osebnih podatkov od državnih
organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in
nosilcev javnih pooblastil le pod tremi pogoji:
1. če predloži pooblastilo v konkretni posamični zade
vi, pri čemer zgolj splošno pooblastilo ne zadostu
je. Za izpolnjevanje pogoja se šteje tudi predložitev
splošnega pooblastila, če so mu priloženi dokumen
ti, ki konkretizirajo zadeve (na primer seznam vseh
posamičnih zadev – registrske številke vozil s fo

tografijami), ali predložitev pooblastila stranke, ki
se nanaša na zastopanje v postopku izterjave zoper
lastnika konkretnega motornega vozila;
2. če navede oziroma izkaže, da so zahtevani podatki
dejansko potrebni in primerni za opravljanje odve
tniškega poklica v posamični zadevi. Med dejanja,
ki sodijo v okvir opravljanja odvetniškega poklica,
se šteje tudi pošiljanje opomina, čeprav opomin ne
pomeni procesne predpostavke za vložitev predloga
za izvršbo in kot strošek v izvršbi ni sodno priznan;
3. če ne gre za osebne podatke, ki so na podlagi po
sebnih zakonskih določb dostopni le pooblaščenim
organom.
Če odvetnik za pridobitev osebnih podatkov, ki jih
potrebuje pri opravljanju odvetniškega poklica v
posamični zadevi, posreduje zahtevo, iz katere je
jasno razvidno izpolnjevanje vseh treh navedenih
pogojev, so državni organi, organi samoupravnih
lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil
osebne podatke dolžni brezplačno posredovati, in
sicer brez privolitve posameznika, na katerega se
osebni podatki nanašajo.

Pri tem morajo biti državni organi, organi samou
pravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih poobla
stil pozorni na to, da posredujejo le tiste osebne po
datke, ki so nujno potrebni za opravo določenega de
janja (na primer za pošiljanje opomina odvetnik v
konkretni posamični zadevi potrebuje le ime in prii
mek ter naslov osebe, ne pa tudi EMŠO oziroma roj
stnih podatkov).
Pripravili: Brigita Miklavc in mag. Darja Kocjan,
Ministrstvo za infrastrukturo

Koledar dogodkov
Rezervirajte si čas in zagotovite prostor

Računovodstvo in finančno upravljanje za pravnike
januar/februar 2019

Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi
januar/februar 2019

Spomladanski veliki kongres javnega naročanja
april 2019

14. dnevi prekrškovnega prava
maj 2019

11. dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava
junij 2019

10. strokovno srečanje aktualna vprašanja insolvenčnega prava
junij 2019

Jesenski veliki kongres javnega naročanja
september 2019

45. dnevi slovenskih pravnikov

Organizatorji: Zveza društev pravnikov Slovenije / Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije / LEXPERA d. o. o. (GV Založba)

oktober 2019

2. konferenca pokojninskega in invalidskega zavarovanja
november 2019

12. konferenca kazenskega prava in kriminologije
december 2019

www.gvzalozba.si
Informacije
LEXPERA d. o. o. (GV Založba), Tivolska cesta 50, Ljubljana
telefon: 01 30 91 816, e-pošta: seminar@gvzalozba.si

Vrhnovno sodišče RS
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Andrej Razdrih
odvetnik v Ljubljani

Sto let vrhovnega sodstva na Slovenskem
Ob stoletnici vrhovnega sodstva na Slovenskem je Vrhovno sodišče RS izdalo slavnostni zbornik, ki ga
sestavljajo predgovor predsednika mag. Damijana Florjančiča, zgodovinska študija dr. Katje Škrubej
o vzpostavitvi vrhovnega sodstva v Sloveniji, študija dr. Jelke Melik o Vrhovnem sodišču v drugi
Jugoslaviji in razprava – analiza nekdanjega predsednika Vrhovnega in Ustavnega sodišča Franca
Testena z naslovom Kako nastajajo sodbe. Večji del zbornika pa zajema izbor stotih najpomembnejših
odločb (po področjih in časovnem zaporedju), ki so ga pripravili v sodnih oddelkih Vrhovnega sodišča.
V novembru 1918 je bilo ustanovljeno Višje deželno
sodišče v Ljubljani, kot najvišja in zadnja stopnja od
ločanja v vseh zadevah sodne pristojnosti. Na konsti
tutivni seji 19. decembra 1918 je prvi predsednik tega
sodišča Ivan Kavčnik kolegom, ki
jih je imenoval gospodje tovariši,
med drugim izrekel naslednje slav
nostne besede:
»Zakon, pravo, danim razmeram
prav uporabljeno, je pravičnost. To
pa bodi cilj našega stremljenja in če
dosežemo, da bo ljudstvo občutilo, da
sodimo pravično, potem bomo vedeli,
da hodimo po pravi poti in da prav re
šujemo poverjene nam težke naloge.«
Besede, ki so aktualne še danes!
Pri tem je pomembno tudi to, da
je bil prvič v zgodovini slovenski
jezik uveljavljen kot edini notranji
uradovalni jezik na višji sodni in
stanci.
avtorji: Damijan Florjančič,
dr. Katja Škrubej, dr. Jelka Melik
in Franc Testen
založilo: Vrhovno sodišče RS,
Ljubljana 2018

Le dve leti pozneje je Ljubljana
izgubila svojo najvišjo sodno in
stanco, ki je bila leta 1920 prene
sena v Zagreb na oddelek, imeno
van Oddelek B Stola sedmorice –
pristojen je bil za pravno območje
Slovenije in Dalmacije (nekdanji avstrijski del Avstro
-Ogrske).
Leta 1939 smo zaradi ustanovitve Banovine Hrvaške
dobili Vrhovno sodišče nazaj v Ljubljano, do leta 1943,
ko so ga ukinili Nemci. Vrhovno sodišče v Ljubljani
je spet začelo delovati takoj po osvoboditvi leta 1945,
tedaj v okviru revolucionarnega prevzema oblasti in
vzpostavitve socialističnega družbenega reda.
Šele leta 1991 je Vrhovno sodišče RS na podlagi
Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

v celoti prevzelo vse pristojnosti najvišjega sodišča v
državi.
Ko predsednik mag. Damijan Florjančič v knjigi opi
suje sedanje delo Vrhovnega sodišča, izpostavi ugo
tovitev, da je kljub z zakonom določenim pristojno
stim »opazno usihanje sprejemanja načelnih in drugih
pravnih mnenj […] in se poudarek zato premika k večji
in bolj poudarjeni precedenčni vlogi Vrhovnega sodišča«.
Naj kot dolgoletni pravni praktik mimogrede pripo
mnim, da so načelna pravna mnenja (kot pristojnost
občne seje) nekdaj zagotavljala dosti večjo enotnost
pravne prakse kot zdaj precedenčni primeri, ki se raz
likujejo od senata do senata. Brez enotne sodne pra
kse pa ni pravne varnosti.
Na koncu naj sklenem, da je zbornik Sto let vrhovne
ga sodstva na Slovenskem izredno zanimiva knjiga, ne
samo za ljubitelje zgodovine, temveč tudi za uporabni
ke sodne prakse, saj so predstavljeni zelo relevantni ju
dikati, čeprav skoraj nismo več navajeni na sodno pra
kso v tiskani obliki.
Škoda, da je zbornik izšel v omejeni nakladi in da ni
prosto dostopen, kar je tudi eden od vzrokov, da s
tako pomembno obletnico javnost praktično ni bila
seznanjena. Javnosti in javnih občil kot da Vrhovno
sodišče države ne zanima, razen če se ga omenja v
okviru kakšne afere. Podobno se je zgodilo tudi s
150-letnico Odvetniške zbornice Slovenije, katere
pomen in  proslavo so javna občila v glavnem
prezrla.

Resnici na ljubo se obe organizaciji – sodniška in od
vetniška – očitno nista dovolj potrudili in angažira
li, da bi javnost in medije seznanili s pomembnostjo
svojih zgodovinskih obletnic, vendar če je pri odve
tniški zbornici, ki jo vodijo prostovoljci (brez službe
za odnose z javnostmi), to še nekako razumljivo, je pri
Vrhovnem sodišču, ki ima posebno službo za odnose
z javnostjo z več zaposlenimi, to precej nenavadno.
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O delu upravnega odbora OZS
Seja, 19. junij 2018
1. Posredovanje podatkov na podlagi 10. člena
ZOdv
Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) je bila opozor
jena na sporno prakso Okrožnega državnega tožilstva
v Celju, saj je organ zavrnil zahtevo odvetnice s Ptuja
za posredovanje dveh listin v zvezi s kazensko ovad
bo, z obrazložitvijo, da si lahko odvetnica kot zagovor
nica v konkretni zadevi kopije dokumentacije pridobi
ob vpogledu v spis v času uradnih ur.
OZS je 1. junija 2018 Okrožno državno tožilstvo v Ce
lju pozvala, da z navedeno prakso preneha, saj stran
kam povzroča nepotrebne dodatne stroške. Dne 7. ju
nija 2018 je Okrožno državno tožilstvo v Celju v od
govoru vse očitke zavrnilo z obrazložitvijo, da zakon
nikjer ne opredeljuje, na kakšen način je treba odve
tniku dati zahtevane podatke, kar je po njihovem mne
nju razumeti kot obveznost organa, da poskrbi, da se
lahko odvetnik z zahtevanimi podatki seznani, pri če
mer pa pravica do pregleda in prepisa spisov ne pome
ni, da bi moralo državno tožilstvo zahtevane podatke
posredovati prosilcu po pošti.
Po mnenju Okrožnega državnega tožilstva v Celju na
mreč 10. člen Zakona o odvetništvu (ZOdv) za držav
na tožilstva ne velja, saj morajo pri vpogledih v kazen
ske spise ravnati v skladu z Zakonom o kazenskem po
stopku (ZKP), Zakonom o državnem tožilstvu in Dr
žavnotožilskim redom. Pri tem se je Okrožno držav
no tožilstvo v Celju sklicevalo na 59. oziroma 73. člen
ZKP ter 24. člen Državnotožilskega reda.

Seja, 4. september 2018
1. Povračilo potnih stroškov odvetnikom,
ki imajo sedež izven kraja sedeža oziroma
stalnega prebivališča stranke ali izven
delovnega območja sodišča
OZS je Vrhovno sodišče RS 25. aprila 2018 opozorila
na nezakonito sodno prakso nekaterih sodišč, ki zavra
čajo priznanje potnih stroškov odvetnikom, ki imajo
sedež izven kraja sedeža oziroma stalnega prebivališča
stranke ali izven delovnega območja sodišča.
Dne 18. maja 2018 je Vrhovno sodišče RS v zvezi s
tem podalo mnenje, da se s stališčem OZS na na
čelni ravni strinja, vendar pa izven odločanja o prav
nih sredstvih v konkretnem primeru ne more spre
jemati stališč, ki bi zavezovala nižja sodišča. Na do
daten predlog OZS, naj se problematika zaradi po
enotenja sodne prakse obravnava v okviru izobraže
vanj za sodnike, je sodišče sporočilo, da bo zadeva
uvrščena na izobraževanje v zvezi s stroški, ki je v na
črtu v letu 2018.
2. Oglaševanje odvetnika
Odvetnica se je na OZS obrnila z vprašanjem, ali
ima pravico do enkratnega reklamiranja v lokalnem

časopisu v septembru 2018, čeprav je zaprisegla 21.
junija 2018.
Strokovna služba OZS je v zvezi z vprašanjem odve
tnice pripravila naslednje mnenje:
Kodeks odvetniške poklicne etike v 23. členu pre
poveduje reklamiranje odvetniške dejavnosti. Izjemo
od navedene splošne prepovedi določa tretji odstavek
23. člena Kodeksa: »Ne gre za reklamiranje odvetni
kove dejavnosti, če odvetnik objavi v sredstvih javnega
obveščanja obvestilo o začetku in kraju poslovanja ali o
preselitvi, vendar največ v 30 dneh po otvoritvi pisarne
ali po njeni preselitvi.« V obravnavani zadevi je odve
tnica zaposlena pri drugem odvetniku, torej ne gre za
samostojno odvetnico, zato objava začetka opravlja
nja odvetniške dejavnosti ni dopustna. Odvetnica je
sicer vodja podružnice odvetniške pisarne, ki pa je
bila po podatkih registrskega organa ustanovljena že
22. junija 2018.
Po mnenju strokovne službe bi se obvestilo o začetku
poslovanja lahko nanašalo zgolj na podružnico, upo
števaje časovno omejitev iz tretjega odstavka 23. čle
na Kodeksa (objava največ v 30 dneh po otvoritvi pi
sarne).
Sklep: Odvetnici se posreduje odgovor, da obvestila o
začetku svojega poslovanja ne sme objaviti, saj
odvetniškega poklica ne opravlja kot samostoj
na odvetnica, temveč kot odvetnica, zaposlena
pri drugem odvetniku. Ustanovitelj podružni
ce lahko v skladu s tretjim odstavkom 23. čle
na Kodeksa odvetniške poklicne etike v sred
stvih javnega obveščanja objavi enkratno obve
stilo o začetku in kraju poslovanja podružnice
svoje odvetniške pisarne v Kranju, vendar naj
več v 30 dneh po otvoritvi podružnice.

Seja, 9. oktober 2018
1. Spisne listine v zadevah brezplačne pravne
pomoči in zadevah ex offo
Na pobudo OZS na Ministrstvu za pravosodje in
Okrožnem sodišču v Ljubljani že dlje časa tečejo
aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem spisnih listin ti
stim odvetnikom, ki so v postopkih na sodišču po
stavljeni za zagovornike po uradni dolžnosti oziroma
stranke zastopajo v postopkih kot izvajalci brezplač
ne pravne pomoči. Zadnji sestanek v zvezi z zadev
no problematiko je na Ministrstvu za pravosodje po
tekal 12. septembra 2018. Navzoči na seji upravnega
odbora OZS so se seznanili z zapisnikom sestanka in
doseženimi rezultati.
Odvetniki v zadevah ex offo in v zadevah brezplačne
pravne pomoči, ki se obravnavajo pred Okrožnim so
diščem v Ljubljani, spisne listine že dobivajo v elek
tronski obliki na zgoščenki. Vrhovno sodišče RS bo
vsem sodiščem priporočilo skeniranje sodnih spisov
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na način, kot to že izvaja Okrožno sodišče v Ljublja
ni. Vrhovno sodišče bo (v okviru projekta Postopkov
na pravičnost) izvedlo vse potrebno za informiranje
strank sodnih postopkov o tem, da je treba taksne ugo
dnosti posebej uveljavljati v skladu z Zakonom o so
dnih taksah, kar velja tudi v primeru, ko ima stranka
že odobreno brezplačno pravno pomoč. Ministrstvo
za pravosodje bo v okviru priprav prvih sprememb in
dopolnitev Zakona o sodnih taksah proučilo ter po
potrebi pripravilo dopolnitev zakona z določitvijo no
vih sodnih taks za izdajanje podatkov na sodobnejših
nosilcih (na primer za izdajo podatkov na USB-ključ
ku). Vrhovno sodišče bo nadaljevalo s proučitvijo mo
žnosti, da se sodni spisi vodijo po vsebinskih sklopih.
Član upravnega odbora OZS odvetnik Rok Koren je
še predlagal, da OZS sodišču predlaga uvedbo siste
ma, ki bi omogočal neposreden prenos dokumentov
s spisnimi listinami iz elektronskega spisa, do katere
ga bi odvetnik dostopal na način, kot to že počne na
primer pri elektronski zemljiški knjigi.
2. Osnutek novega zakona o odvetništvu
Upravni odbor OZS se je seznanil z besedilom pre
dloga zakona o odvetništvu, ki sta ga pripravili Prav
na fakulteta Univerze v Mariboru in Pravna fakulte
ta Univerze v Ljubljani. Po navedbah pripravljalcev je
predlog izdelan v skladu z vsebinskimi in formalnimi
zahtevami Poslovnika državnega zbora RS, pri pripravi
so bile upoštevane tudi nomotehnične smernice. Pred
sednik je izpostavil, da bi bilo treba v tej fazi pregle
dati končno besedilo predloga zakona in se dogovo
riti za časovnico nadaljnjih korakov v smeri sprejema
novega zakona.
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Sklep: Besedilo predloga novega zakona o odvetništvo
se odstopi Komisiji za zakon o odvetništvu pri
OZS s predlogom, da se sestane v tednu dni po
seji upravnega odbora OZS in poda pripombe
k predlaganemu besedilu. Upravni odbor OZS
je predlog zakona o odvetništvu s pripomba
mi komisije in časovnico obravnaval na seji 13.
novembra 2018.

Obvezne razlage in pojasnila
Odvetniške tarife
Upravni odbor OZS je na seji 9. oktobra 2018 spre
jel naslednji pojasnili Odvetniške tarife (Ur. l. RS, št.
2/15):
1. Pojasnilo k 9. točki tarifne številke 10
Odvetniške tarife (Ur. l. RS, št. 2/15) glede
pojma zadnji narok
»Zadnji narok po 9. točki tarifne številke 10 Odvetni
ške tarife je tisti narok, za katerim, v konkretni zadevi,
ni nobenega drugega naroka več, oziroma tisti, s kate
rim se glavna obravnava konča.«
2. Pojasnilo k tarifni številki 22 Odvetniške tarife
(Ur. l. RS, št. 2/15) glede vrednosti predmeta v
postopih razdružitve in razdelitve solastnine
»Vrednost obravnavanega predmeta v nepravdnih po
stopkih razdružitve in razdelitve solastnine po tarif
ni številki 22 Odvetniške tarife je vrednost celotne
ga obravnavanega predmeta (stvari ali premoženja).«
Pripravila: Tanja Sedušak, glavna tajnica OZS

Miha Kozinc
odvetnik v Ljubljani

Čas teče hitro …

Z

a nas starčke še posebej hitro. Ko
me je urednik Odvetnika (prav
tako starček) zaprosil za nekaj
misli o reviji, sem se spomnil na Gla
silo Odvetniške zbornice Slovenije, ki
ga je leta 1978 izdal cenjeni kolega Vladimir Kreč. Glasilo je bilo v ciklosti
rani obliki in vse članke ali pa vsaj ve
liko večino člankov je napisal kar ure
dnik sam.

Kar dolgo časa za tem se je na pobudo
žal že pokojnega odvetnika dr. Bojana
Kukca pojavila revija Odvetnik, ki je
bila po obliki, vsebini in seveda tudi razširjenosti ne
primerljiva z glasilom. Odvetnik dr. Bojan Kukec se
je kot urednik dobesedno razdajal za revijo.
Po njegovi prezgodnji smrti je uredniško delo pre
vzel odvetnik Andrej Razdrih. Revija je napredova
la tako v oblikovnem kot − in predvsem − v vsebin
skem smislu. Upam si trditi, da je revija Odvetnik v

vsebinskem pogledu najboljša med vsemi revijami,
kar jih izdajajo odvetniške zbornice na ozemlju nek
danje države.
Vendar pa se bojim, da nima take odmevnosti, kot bi
jo glede na svojo kakovost morala imeti. Bojim se, da
pri precejšnjem številu odvetnikov ostane neprebra
na, čeprav bi jo morali odvetniki z nestrpnostjo pri
čakovati, glede na to, da podaja tako pregled dela Od
vetniške zbornice Slovenije (OZS) kot tudi strokovne
članke, ki so prav pri našem delu dostikrat zelo ko
ristni. Prav tako se bojim, da delo upravnega odbora
OZS zanima vedno manjši krog kolegov, da o strokov
nih člankih niti ne govorim.
In ravno pri teh strokovnih člankih bi moralo uredni
štvo revije storiti vse, ne glede na število bralcev, da bi
se revija uvrstila med tista dela, objava v katerih pri
naša ustrezno priznanje.
Ta naloga še čaka, da jo uredniški odbor uresniči.
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Dne 17. oktobra 2018 so pred predsednikom
Odvetniške zbornice Slovenije prisegli:
Tanja Barlič
odobren vpis:
17. oktober 2018
sedež: Dunajska cesta 159,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški pisarni
Blaž Pate & Partnerji, d.o.o.)

Alja Fakin
odobren vpis:
1. november 2018
sedež: Slovenska cesta 54,
1000 Ljubljana

Špela Juratovec
odobren vpis:
17. oktober 2018
sedež: Trg republike 3,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški družbi
Kavčič, Bračun in partnerji
o.p., d.o.o.)

Ana Kastelec
odobren vpis:
17. oktober 2018
sedež: Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški pisarni
Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc,
d.o.o.)

Lina Matjašič
odobren vpis:
17. oktober 2018
sedež: Tivolska cesta 48,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški družbi
Rojs, Peljhan, Prelesnik in
partnerji o.p., d.o.o.)

Sanda Planinc
odobren vpis:
17. oktober 2018
sedež: Komenskega ulica 36,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniki Šelih &
partnerji o.p., d.o.o.)

Nina Podobnik
odobren vpis: 1. marec 2019
sedež: Kogovškova ulica 10,
1000 Ljubljana

Alja Poljšak
odobren vpis:
17. oktober 2018
sedež: Likozarjeva 14,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški družbi
Pirc Musar & partnerji o.p.,
d.o.o.)

Nina Spremo
odobren vpis:
17. oktober 2018
sedež: Pristaniška ulica 12,
6000 Koper
(zaposlena v Odvetniški pisarni
Cek, d.o.o.)

Pija Zupančič
odobren vpis:
17. oktober 2018
sedež: Nazorjeva ulica 6a,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški družbi
Zupančič o.p., d.o.o.)

Marko Bregar
odobren vpis:
17. oktober 2018
sedež: Vrhovčeva ulica 1,
8000 Novo mesto
(zaposlen v Škerlj,
odvetniška pisarna, d.o.o.)

Bojan Medica
odobren vpis:
17. oktober 2018
sedež: Brdnikova ulica 44,
1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški pisarni
Mužina, Žvipelj in partnerji,
d.o.o.)

Žiga Rejc
odobren vpis:
17. oktober 2018
sedež: Brdnikova ulica 44,
1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški pisarni
Mužina, Žvipelj in partnerji,
d.o.o.)

Gregor Resnik
odobren vpis:
17. oktober 2018
sedež: Osojnikova cesta 3,
2250 Ptuj

Aleš Urbanček
odobren vpis:
18. oktober 2018
sedež: Stritarjeva ulica 6a,
4000 Kranj

Dne 27. novembra 2018 so pred predsednikom
Odvetniške zbornice Slovenije prisegli:
Saša Brilej
odobren vpis:
27. november 2018
sedež: Ljubljanska cesta 3 a,
3000 Celje

Mateja Cigan
odobren vpis:
27. november 2018
sedež: Cigaletova ulica 1,
1000 Ljubljana
(zaposlena pri odvetniku
Branetu Slugi)

Miriam Ravnikar Šurk
odobren vpis:
1. december 2018
sedež: Letališka cesta 27,
1000 Ljubljana
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Davorina Stanonik
odobren vpis:
27. november 2018
sedež: Ameriška ulica 8,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški družbi
Lukman o.p., d.o.o.)

Tjaša Šnepf
odobren vpis:
27. november 2018
sedež: Trg celjskih knezov 6,
3000 Celje
(zaposlena pri odvetniku
Dušanu Korošcu)

Edita Turičnik
odobren vpis:
27. november 2018
sedež: Ljubljanska cesta 14,
3000 Celje
(zaposlena v Odvetniški pisarni
Stušek, d.o.o.)

Gregor Gajšek
odobren vpis:
27. november 2018
sedež: Ljubljanska cesta 82,
1230 Domžale
(zaposlen v Odvetniški pisarni
Gajšek o.p., d.o.o.)

Peter Kasal
odobren vpis:
27. november 2018
sedež: Tivolska cesta 50,
1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški družbi
Avbreht, Zajc in partnerji o.p.,
d.o.o.)

Andrej Miklič
odobren vpis:
1. december 2018
sedež: Dunajska cesta 51,
1000 Ljubljana

Primož Mikolič
odobren vpis:
1. december 2018
sedež: Davčna ulica 1,
1000 Ljubljana

Miha Mohorko
odobren vpis:
27. november 2018
sedež: Miklošičeva 5,
3000 Celje
(zaposlen pri odvetniku
Rafaelu Mohorku)

Igor Pirc
odobren vpis:
27. november 2018
sedež: Dunajska cesta 159,
1000 Ljubljana

Črt Šatej
odobren vpis:
27. november 2018
sedež: Cigaletova 7,
1000 Ljubljana
(zaposlen pri odvetniku
dr. Blažu Kovačič Mlinarju)

Iz odvetniškega imenika – 3. december 2018
1771 odvetnikov, 162 kandidatov, 320 pripravnikov, 214 odvetniških družb in 9 civilnih odvetniških družb
Odvetnice/ki
– vpisanih 1771 – med njimi 954 odvetnikov in 817 odvetnic
– od 21. septembra do 3. decembra 2018 se jih je vpisalo 24 – 10 odvetnikov in 14 odvetnic
– izbrisalo se jih je 12 – 6 odvetnika in 6 odvetnic.
Odvetniške/i kandidatke/ti
– vpisanih 162 – med njimi 53 kandidatov in 109 kandidatk
– od 21. septembra do 3. decembra 2018 se jih je vpisalo 11 – 5 kandidatov in 6 kandidatk
– izbrisalo se jih je 22 – 9 kandidati in 13 kandidatk.
Odvetniške/i pripravnice/ki
– vpisanih 320 – med njimi 120 pripravnikov in 200 pripravnic
– od 21. septembra do 3. decembra 2018 se jih je vpisalo 32 – 13 pripravniki in 19 pripravnic
– izbrisalo se jih je 24 – 12 pripravnikov in 12 pripravnic.
Odvetniške družbe
– aktivno posluje 214 odvetniških družb in 9 civilnih odvetniških družb.
Imenik tujih odvetnikov
– na podlagi 34. b členu Zakona o odvetništvu jih je bilo vpisanih 11 – 7 odvetnikov in 4 odvetnice
– na podlagi 34. č členu Zakona o odvetništvu jih je bilo vpisanih 6 – 3 odvetniki in 3 odvetnice
– na podlagi priglasitve po 34. d členu Zakona o odvetništvu je bil vpisan 1 odvetnik.
Poslovili so se od nas:
– Matjaž Čebular, upokojeni odvetnik iz Ljubljane.
– Silvan Jakin, upokojeni odvetnik iz Ljubljane
– Jože Vardjan, odvetnik iz Črnomlja
– Marko Stupica, upokojeni odvetnik iz Ljubljane.
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Donacija za inkubator in toplo posteljico
Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) se je ob letošnjem visokem jubileju – 150-letnici zbornice – odločila, da bo del zbranih sredstev namenila najhuje bolnim nedonošenim otrokom, ki se zdravijo v
Enoti za intenzivno nego in terapijo Klinike za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.
Uradna predaja inkubatorja in tople posteljice z re
animacijskim modulom v skupni vrednosti 33.000
evrov je potekala 22. oktobra 2018 v sejni sobi Kli
nike za pediatrijo. Predaje sta se udeležila predsednik
OZS mag. Roman Završek in glavna tajnica zbornice

Tanja Sedušak ter zdravniki intenzivisti in negovalno
osebje intenzivne enote.
Enota za intenzivno nego in terapijo je multidisci
plinarna enota za zdravljenje najhuje bolnih otrok
in novorojencev severovzhodnega dela Slovenije. Do
zdaj je razpolagala z osmimi inkubatorji in štirimi
toplimi posteljicami, kar v zimskem času ob polni
zasedenosti večkrat ni zadoščalo za zdravljenje vseh
bolnikov.

Foto: Rebeka Gerlič (UKC Maribor)

Donacije smo zelo veseli, saj bomo lahko z novo opre
mo visoko strokovno oskrbo in zdravljenje omogočili
dodatnemu številu najhuje bolnih novorojencev. V ime
nu kolegija klinike in v imenu naših najmlajših varovan
cev se OZS za donacijo najlepše zahvaljujemo. Hkra
ti vam ob visokem jubileju izrekamo iskrene čestitke.
dr. Nataša Marčun Varda
dr. med., predstojnica Pediatrične klinike UKC
Maribor

Plaketo je prejel Leo Andreis
Nekdanji predsednik Hrvaške odvetniške zbornice Leo Andreis je v okviru Dneva slovenskih odvetnikov v začetku oktobra 2018 prejel najvišje priznanje Odvetniške zbornice Slovenije (OZS): plaketo
dr. Danila Majarona.
OZS je 4. oktobra 2018 svečano proslavila 150-letni
co neodvisnosti odvetništva na Slovenskem in ob tej
priložnosti v navzočnosti visokih slovenskih in tujih
gostov ter pod častnim pokroviteljstvom predsednika
Republike Slovenije Boruta Pahorja najvišje priznanje
slovenske odvetniške zbornice, plaketo dr. Danila Ma
jarona, podelila Leu Andreisu, Alenki Košorok Humar,
Andreju Razdrihu, dr. Karlu Primožiču, Aldu Bulgarel
liju, Marcu Jobertu in dr. Rupertu Wolffu.
»Danes slavimo 150-letnico samostojne in neodvisne
profesionalne organizacije Odvetniške zbornice Slove
nije, zato je tokratna podelitev plakete dr. Danila Ma
jarona še toliko bolj pomembna in svečana. Zadnja
leta je podelitev tega najvišjega odvetniškega prizna
nja eden največjih in najbolj pomembnih dogodkov v
zbornici,« je v svečanem nagovoru dejal predsednik
OZS mag. Roman Završek.
»S tem priznanjem se globoko zahvaljujemo najbolj
šim izmed nas za njihove široke življenjske in profesio
nalne aktivnosti, za spoštovanje pravne države, visoko
strokovnost, etičnost in odgovorno zastopanje strank,
nesebično skrb za kolegialnost in dvigovanje ugleda

slovenskega odvetništva in odvetništva nasploh,« je
še dejal.
Dobitnike letošnje plakete je v imenu vseh odvetnikov
in odvetnic izbral upravni odbor OZS. V obrazložitvi
je zapisano: »Leo Andreis je naš dolgoletni prijatelj
in nekdanji predsednik Hrvaške odvetniške zbornice.
Kot odvetnik je slovesno prisego podal leta 1981. V
odvetništvu in HOK deluje že več kot 40 let, in sicer
v svoji odvetniški družbi Andreis & Partnerji. Dejaven
je na področju civilnega, gospodarskega in mednaro
dnega prava.« V obrazložitvi je še omenjeno, da je bil
Leo Andreis kar dva mandata predsednik HOK in sko
zi vsa leta tudi član številnih mednarodnih odvetniških
organizacij, delovnih skupin ter komisij, v katerih se je
ves čas ukvarjal s pomembnimi vprašanji, povezanimi
z odvetništvom. »V svoji zavidljivi odvetniški karieri
je bil vedno borec za napredek odvetništva in zborni
ce. Njegova prioritetna misel je in vedno bo, da mora
vsak odvetnik prispevati k obstoju in razvoju odvetni
štva kot celote,« je navedeno na koncu obrazložitve.
Pripravila: Nataša Barac, izvršna urednica revije
Odvjetnik

Članek je bil objavljen v hrvaški reviji Odvjetnik, št. 9-10-2018 (str. 16), ki ga izdaja Hrvatska odvjetnička komora (HOK).
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Marcel Hajd

odvetniški kandidat, nacionalni predstavnik Mednarodnega združenja odvetnikov in gospodarskih pravnikov AIJA

Pravni izzivi globalizacije
Bruselj je med 28. avgustom in 1. septembrom 2018 gostil največji dogodek Mednarodnega združenja odvetnikov in gospodarskih pravnikov AIJA (fr. Association Internationale des Jeunes Avocats,
angl. International Association of Young Lawyers). Združenje, ki je letos praznovalo 56. rojstni dan,
povezuje več kot 4.000 pravnikov do 45. leta starosti ter 62 kolektivnih organizacij (večinoma gre za
nacionalne ali regionalne odvetniške zbornice). Na tak način se povezuje približno 700 odvetniških
pisarn in 60 gospodarskih družb iz 90 držav. Organizacija ima 20 strokovnih odborov. AIJA je tako
idealen forum za druženje mladih pravnikov na resnično globalni ravni in dobra priložnost za mreženje in sklepanje prijateljstev, ki trajajo vse življenje.
Letni kongres združenja je v zibelko nadrealizma pri
peljal več kot 700 pravnikov z vseh kontinentov. Rde
ča nit dogodka so bili pojav globalizacije in z njim po
vezana pravna vprašanja z različnih pravnih področij.
Pri pripravi predavanj in okroglih miz so sodelovali vsi
strokovni odbori AIJA, kar je omogočilo poglobljeno
obravnavanje problemov in odprto diskusijo, vse od
vpliva globalizacije na področje človekovih pravic pa
tja do uporabe naprednih tehnologij v pravu. Kongres
je mladim odvetnikom omogočil udeležbo na seminar
jih in delavnicah za razvoj mehkih veščin, ki jih nare
kuje hiter tehnološki razvoj in ki pomenijo nepogreš
ljivo orodje slehernega pravnika. V Bruslju smo kljub
natrpanemu urniku imeli dovolj časa za udeležbo na
družabnih dogodkih in izmenjavo mnenj, časa pa ni
zmanjkalo niti za spoznavanje bogate kulturne dedišči
ne prestolnice Evropske unije. Osrednji govornik do
godka je bil bivši predsednik Evropskega sveta in bi
vši predsednik belgijske vlade Herman van Rompuy.
Slavnostni govornik Herman van Rompuy je izposta
vil, da ima globalizacija pozitiven učinek na gospodar
ski, kulturni in socialni razvoj ter napredek znanosti.
Kljub temu pa ne smemo zatisniti očesa ob dejstvu, da
10 odstotkov oziroma 760 milijonov svetovnega pre
bivalstva živi z manj ko dvema dolarjema na dan, kar
po merilih Svetovne banke predstavlja prag skrajne re
vščine (angl. extreme poverty).1 Preprosta primerjava
nas pripelje do zaključka, da sredstva niso pravično
in enakomerno razporejena, kar po drugi strani pov
zroča odpor do globalizacije in protekcionizem posa
meznih držav ter gospodarskih skupnosti (npr. trgo
vinske vojne). Van Rompuy je na tej točki poudaril,
da gospodarsko najbolj razvite države nosijo največjo
odgovornost za bolj pravično družbo, v kateri bo vla
dala večja ekonomska enakost med posameznimi čla
ni družbe. Šele to bo omogočilo širše sprejemanje po
java globalizacije. Izzivi, s katerimi se sooča globaliza
cija, kot so npr. mednarodna migracija delovne sile,
podnebne spremembe, begunska problematika, tero
rizem, kibernetska varnost, potrebujejo globalen pri
stop pri iskanju odgovorov. Rešitev ni v idealistični
svetovni nadoblasti, temveč v upravljanju in povezo
vanju različnih deležnikov na svetovni ravni, s poudar
kom na krepitvi pristojnosti mednarodnih organizacij.
1

Glej <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview> (16. 10. 2018).

Takšne mednarodne organizacije so Mednarodni de
narni sklad, Organizacija združenih narodov, Svetov
na trgovinska organizacija, Mednarodni forum za pod
nebne spremembe pod okriljem Organizacije združe
nih narodov, G20 in nekatere druge. Vse to za vodite
lje držav pomeni precejšen izziv. Po drugi strani pa so
tudi znotraj razvitih gospodarstev posamezne panoge,
ki so bolj ranljive kot druge. Odprta gospodarstva se
tako ne bodo mogla izogniti tako imenovanemu pro
cesu ustvarjalnega uničevanja (angl. creative destructi
on), v katerem se rojevajo novi pristopi in izginjajo sta
ri procesi. Vedno bodo prisotni zmagovalci in poražen
ci. Van Rompuy je poudaril, da je pomembno, da se
ljudem omogoči dostop do primerne izobrazbe in ra
zvoja pravilnih veščin, kar jim bo omogočilo, da se na
procese globalizacije odzivajo hitreje in se jim prilaga
jajo. Tem procesom pa niso podvrženi samo posame
zniki, temveč tudi države in gospodarski sistemi, zato
je tudi za te nujno prilagajanje hitrim spremembam,
ki jih prinaša globalizacija (npr. programi za prestruk
turiranje premogovništva in industrije jekla v Evropi
po letu 1960). Cilj Evropske unije je tako prizadeva
nje za to, da smo na izpostavljene izzive pravočasno
pripravljeni.

Okrogla miza o begunski problematiki
Ekonomska neenakost torej postavlja pod vprašaj spo
štovanje temeljnih človekovih pravic, kot jih oprede
ljuje Splošna deklaracija o človekovih pravicah (1948)
in ki naj bi jih kot skupen ideal vseh ljudstev in vseh
narodov spoštovali na najvišji možni ravni. O tej temi
je strokovni odbor AIJA za človekove pravice pripravil
okroglo mizo, na kateri je potekala zanimiva razprava
o širini problema begunske problematike, s katero so
povezani tokovi priseljevanja in vprašanja spoštovanja
temeljnih človekovih pravic.
Naraščanje svetovnega prebivalstva, predvsem v Afriki
in Aziji ter na Bližnjem vzhodu, nestabilne politične
razmere in povečevanje ekonomske razslojenosti pov
zročajo vedno večjo usmerjenost migrantskih tokov v
Evropo. Na okrogli mizi so strokovnjaki izpostavili te
žavnost razlikovanja med migranti, ki jim mednarodno
pravo ne podeljuje pravnega varstva, in begunci, ki naj
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bi uživali zaščito po mednarodnem pravu. Zavrnitev
pravice do azila oziroma vrnitev beguncev v njihovo
matično državo bi zanje lahko imela nepopravljive po
sledice. Zato bi bila potrebna vzpostavitev ustreznih
centrov, kjer se priseljence identificira ter se jim zago
tovi ustrezne pogoje, preden se jim dodeli pravica do
azila oziroma se jih vrne nazaj v domovino.
V prvi vrsti je treba zagotoviti, da vse podpisnice
Splošne deklaracije o človekovih pravicah oblikujejo
ustrezen normativni okvir, ki bo zagotovil
učinkovito varstvo in spoštovanje osnovnih pravic
beguncev.

Sodelujoči so izpostavili, da je precejšnja težava od
sotnost učinkovitih mehanizmov za nadzor nad spo
štovanjem Splošne deklaracije o človekovih pravi
cah. Posebej ranljiva skupina so otroci, ki potrebujejo
2
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posebne programe za dodatno varstvo in zaščito. Čla
nice EU se prepogosto izgovarjajo druga na drugo,
namesto da bi problem beguncev in migrantov reše
vale enotno in sistematično na ravni celotne Evrop
ske unije. Nenazadnje pa je tukaj prisotna tudi te
žava učinkovite izmenjave informacij med posame
znimi državami podpisnicami, kar bi omogočilo bolj
učinkovito spremljanje procesov in nadzor nad spo
štovanjem deklaracije.
Strokovni program so popestrile tudi preostale sek
cije s temami z različnih pravnih področij v pove
zavi z izzivi globalizacije. Letošnji kongres je prvič
v svoji zgodovini uporabil e-volitve ter tako vsem
svojim članom omogočil soodločanje glede ključnih
vprašanj nadaljnjega vodenja in razvoja organizaci
je. AIJA zagovarja uporabo naprednih tehnologij, saj
teži k temu, da bi bila organizacija karseda demokra
tična in odprta.2

Hajd, M.: Globalizacija včeraj, danes, jutri, Pravna praksa, št. 39-40/2018, str. 40.

Alenka Košorok Humar

direktorica Odvetniške akademije OZS in podpredsednica OZS

Otvoritev sodnega leta Paris 2018 ali
37. nadstropij pravice
S predsednikom Odvetniške zbornice Slovenije mag. Romanom Završkom sva se konec novembra na
povabilo Odvetniške zbornice iz Pariza (Barreau des avocats de Paris) udeležila otvoritve sodnega
leta v Parizu.
Že tradicionalno ob tej priložnosti poteka tudi več
različnih spremljajočih dogodkov. Med drugim je le
tos strokovno, vizualno in po
učno prednjačila ekskurzija v
mogočno novo sodno palačo v
17. okrožju – Tribunal de Paris
– ki je bila pred kratkim do
končana in »naseljena« z 900
sodniki ter 2000 drugimi so
dnimi »delavci«. Pod projekt
jemno monu
arhitekturno iz
mentalnega »umetniškega«
dela oziroma sodne stavbe se
je podpisal priznan arhitekt
Renzo Piano (soavtor arhitek
ture Centra Pompidou). Pia
no je sodno stavbo zasnoval
v najmanj treh delih, zadnjih
nekaj nadstropij od skupaj 37
pa zasedajo sodniki – (tudi) s
svojimi sprehajalnimi steza
mi v parku najvišjih nadstro
pij. Velikanska stavba je izje
mno moderna, svetla, prednja
čijo steklo, bele barve in les. V
manjših sodnih dvoranah je na
1

sredini le ena miza, zenovska, v obliki kapljice vode,
sodnik in vsi drugi udeleženci sodne zadeve sedijo v
krogu, tudi navzven, v postavitvi je iluzija skoraj me
diatorskega demokratičnega sodnega procesa. Pa je
tako tudi v resnici?
Varnostni ukrepi in oboroženi varnostniki so sicer
dajali občutek varnosti, a tudi modernost, svetloba in
belina veličastne nove stavbe pravice niso mogli utišati
siren ter dobesedno izrednih razmer pariških ulic in
rumenih telovnikov.1 To je bilo čutiti tudi v izjavah
pariških kolegov in predvsem kolegic po slovesnem
obeležju otvoritve sodnega leta v starem delu stare
sodne palače – Conciergerie. Poleg predsednice
pariške zbornice Marie-Aimee Peyron je visoki zbor
nagovorila tudi francoska ministrica za pravosodje
Nicole Belloubet z dolgim retoričnim govorom, v
katerem je polaskala francoskim odvetnikom in jim
obljubila, da bodo vključeni v vse pripravljalne faze
reforme pravosodja.
Realnost je spet nekoliko drugačna, saj so pred te
dnom dni odvetniki stavkali prav zaradi tega, ker je
reforma pravosodja pred vrati, predpisi tik pred spre
jetjem, odvetniki pa popolnoma preslišani. Na zaho
du nič novega.

Šlo je za več kot tritedenske spontane proteste oziroma upor tako imenovanih rumenih telovnikov.
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Petja Plauštajner
odvetnica v Ljubljani

Dan avstrijskih odvetnikov
V avstrijski prestolnici Dunaj je 28. septembra 2018 potekal Dan avstrijskih odvetnikov. Svoja vrata je
za ta dogodek odprla Narodna knjižnica na Dunaju, kar je slavnostnemu dnevu dalo še večji pomen,
čeprav je treba priznati, da udeležba avstrijskih kolegov ni bila pohvale vredna. Sta pa bila zato vredna pohvale redni program in spremljevalni program za goste.
S kolegico Rijo Krivograd, odvetnico iz Maribora, sva
kljub zanimivemu spremljevalnemu programu, ki je
vabil na ogled Španske šole jahanja, izbrali udeležbo na
uradnem delu. Okrogla miza z eminentnimi gosti – iz
Evropske komisije Thomas Zerdick, LL.M., ministri
ca za delo, socialo in zdravstvo mag. Beate Hartinger-Klein, univerzitetni profesor ddr. Oliver Rathkolb,

odvetnik dr. Armin Bammer ter predsednica Zdru
ženja avstrijskih odvetnikov mag. Sabine Matejka –
je postregla z bogato diskusijo o pravni državi, tudi
na ravni evropskega prava in prava človekovih pravic,
ter o nedavnih postopkih, ki so se sprožili zoper Polj
sko in Madžarsko.
Uradni del dogodka je z odlomki iz Carmine Bu
rane popestril pevski zbor Sre
dnje glasbene šole na Dunaju.
Popoldanski del, ki je bil name
njen vodenemu ogledu Narodne
knjižnice, se je nadaljeval v ve
černi sprejem v Hofburgu, kjer
so med večerjo podelili tudi pla
kete Avstrijske odvetniške zbor
nice.
Avstrijski kolegi so se izkazali s
kakovostno organizacijo, žal pa
je mogoče zaznati, da tudi pri
severnih sosedih med članstvom
ni množičnega zanimanja za
tovrstne dogodke.

Srečanje Hrvaške odvetniške zbornice in OZS
Na pobudo in povabilo predse
dnika Hrvaške odvetniške zborni
ce (Hrvatske odvjetničke komore
− HOK) Josipa Šurjaka sem se
29. oktobra 2018 v Zagrebu sre
čala z novo direktorico Odvetni
ške akademije HOK, kolegico dr.
Lauro Valković.
Na zelo simpatičnem, prijatelj
skem srečanju sva se pogovarja
li o delovanju naših izobraževal
nih akademij, izobraževanju od
vetnikov, različnih temah izobra
ževanja in možnosti sodelovanja
obeh akademij v prihodnje.

Dr. Laura Valković, Alenka Košorok Humar in Josip Šurjak.

Alenka Košorok Humar,
podpredsednica Odvetniške
zbornice Slovenije

Mediacija
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dr. Tjaša Strobelj
odvetnica v Ljubljani

Mediacija v gospodarstvu
Prav na dan, ko se je v ljubljanskem Cankarjevem domu začel Liffe, filmski festival, tj. 8. novembra
2018, je v hramu kulture potekala tudi Konferenca o mediaciji v gospodarstvu v organizaciji Društva
mediatorjev Slovenije, Ministrstva za pravosodje in Evropske unije (konferenco sta namreč sofinancirala EU in Evropski socialni sklad). Zanimanje za konferenco je bilo tako veliko, da organizatorji niso
mogli sprejetih vseh, ki so se je želeli udeležiti.
V dopoldanskem delu sta potekali dve okrogli mizi:
prvo z naslovom Mediacija v gospodarskih sporih je
vodil priznan mediator in podpredsednik Odvetni
ške zbornice Slovenije Janez Starman, drugo, Od
zivi gospodarstva na alternativno reševanje sporov
(ARS) v potrošniških sporih, pa je vodila podpred
sednica Društva mediatorjev Slovenije mag. Gordana Ristin.

svoje mnenje, na koncu pa smo sporazumno spreje
li nekatere zaključke te delavnice. Sama menim, da je
mediacija na vseh področjih prava premalo uporablja
na. Njeno uveljavljanje poteka zelo počasi. Še vedno
ni razrešena dilema, ali naj bi bili mediatorji profesi
onalci, zagotovo pa je bila na konferenci poudarjena
potreba po izjemni strokovnosti mediatorjev, še zlasti
tistih, ki rešujejo gospodarske spore (sploh z medna
rodnim elementom).

Sklepi konference
Mag. Ristinova je v sklepih konference izpostavila, da
je mediacija v gospodarskih sporih pokazala, da po
tencial reševanja tovrstnih sporov še ni izrabljen. Izo
braževanje udeležencev gospodarstva in članov zbor
nic ter združenj in promocija bi morala biti izčrpnej
ša, temu pa bi moralo slediti več objav v medijih. Tudi
rešitve zakonodaje bi bile po njenem mnenju lahko še
boljše, zlasti na področju stečaja, pogodbenih klavzul
in gospodarskih sporov.

Druga okrogla miza (Odzivi gospodarstva na ARS) v
potrošniških sporih je pokazala, da zakonodaja, ki je
sicer zelo pestra, v praksi še ni prinesla dovolj prime
rov za ugotovitev, da je izvensodno reševanje potro
šniških sporov zaživelo. Gospodarski spori s področja
potrošništva bi lahko večkrat pokazali, da potrošniki
vendarle nimajo vedno prav in da so pripravljeni po
pustiti drugi strani. Še zlasti na tem področju je po
trebna strokovnost, po moji oceni pa tudi malo sreče.
Sama imam namreč opravljenih 420 ur osnovnega iz
obraževanja o vseh vrstah mediacij, pa še nisem bila
izbrana za sodelovanje v mediacijah, pridruženih so
dišču. Sicer pa mi tudi kot mediatorki v OZS (še) ni
bil dodeljen noben primer.
V popoldanskem delu so potekale tri delavnice: dr.
Srđan Šimac je vodil delavnico Priprava in izvedba me
diacije, mag. Aleksander Jakobčič delavnico Mediira
nje v sporih z mednarodnim elementom, Artur Trossen pa delavnico z naslovom Integrative Mediation.
Udeležila sem se delavnice mag. Jakobčiča, na kate
ri je imel vsak izmed udeležencev možnost, da pove

Kot razloge, ki govorijo v prid mediaciji, je mag. Ri
stinova navedla:
– ekonomičnost,
– prilagojenost postopka željam strank in samostojno
odločanje strank kot nadomestilo za odločanje so
dišča,
– hitrost postopka,
– zakonska nuja, ki gospodarstvo sili, da potrošnikom
ponuja možnost ARS,
– možnost ohranitve pozitivnih odnosov in ustvarja
nje novih možnosti za vse stranke.
Srečanje v Cankarjevem domu je znova pokazalo,
da je ideja mediacije izredno pomembna tudi v
sporih, kjer naj bi bilo čustev bolj malo, ampak
toliko več interesov. Sklep, ki je sledil, se glasi:  
mediator naj bi bil oseba, ki strankam ponudi
možnost mediacije in jo začne, o nadaljnjem
sporazumevanju pa naj se stranke dogovarjajo
same.

Na vsak način je mogoče reči, da je bilo srečanje zelo
strokovno in prijetno, dobro organizirano, z res do
bro postrežbo, slišanje ideje pa smo udeleženci po
nesli v svet … Zato je mogoče pričakovati razmah
mediacij tudi v gospodarskih sporih s področja po
trošništva.
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Mediacijske tehnike in veščine
V kongresni dvorani Kristalne palače se je 28. novembra »zgodila« predstavitev knjige dr.  Tanje
Pie Metelko Mediacijske tehnike in veščine (1–50), hkrati pa je bil to povod za prijetno druženje
ob 15-letnici delovanja Inštituta za mediacijo Concordia. Knjiga je prvi praktični priročnik pri nas
in vsebuje kar 50 mediacijskih tehnik ter veščin za reševanje konfliktov, opremljenih z nazornimi
primeri. Avtorica, sicer direktorica Inštituta za mediacijo Concordia, je idejo za knjigo v glavi nosila
kar 15 let.
Prireditev se je začela z igranim prizorom, pravzaprav
zakonskim prepirom med možem in ženo. Žena želi na
morje, mož pa v hribe. Takrat pristopi Tanja, ju umi
ri in predstavi tehnike, kako reševati take in podob
ne konflikte, ki se pojavljajo v medsebojnih odnosih.
V knjigi predstavljene tehnike in veščine so uporabne
zlasti v mediacijskih postopkih, ki so nedvomno per
spektiva za reševanje sporov v vseh vejah prava.
Knjiga, ki nosi podnaslov Priročnik
za preprečevanje in reševanje kon
fliktov ter osebno rast v komuni
ciranju, je razdeljena v štiri velika
poglavja, ki se naprej delijo v kraj
ša podpoglavja, v katerih avtorica
na konkreten, učinkovit, uporaben,
praktičen in življenjski način pred
stavi ter opiše mediacijske tehnike
in veščine, ki jih v mediacijah upo
rabljamo mediatorji, pa tudi coachi,
menedžerji, vodje, terapevti, sveto
valci, vzgojitelji in vsi, ki se ukvar
jajo s komuniciranjem.
V prvem delu avtorica opisuje teh
nike komuniciranja in sporazume
vanja ter med drugim pojasnjuje,
»kakšen je dober stik, kakšno je
zavestno poslušanje, kako zazna
vamo kanale in uporabimo meta
avtor: dr. Tanja Pia Metelko
fore«.
Nadalje piše o načinu pov
založba: Inštitut za mediacijo
zemanja, opisuje pomen neverbal
Concordia, Ljubljana 2018, 432
ne komunikacije in preokvirjanja.
strani
Posebej pomembna se ji zdijo »jaz
sporočila«.
V drugem delu so obravnavane izrazito praktične teh
nike postavljanja vprašanj, opredeljene pa so tudi vr
ste vprašanj: otvoritvena, informativna, odprta in za
prta vprašanja, hipotetična vprašanja. V nadaljevanju
avtorica opiše razliko med vprašanji »kaj« in »zakaj«,
opredeli strateška vprašanja in vprašanja za razčišče
vanje ter povezovanje, reflektivna vprašanja, relacijska
vprašanja, vprašanja za fokusiranje, krožna vprašanja,
vprašanja za preverjanje stališč ter vprašanja za pre
verjanje sporazuma.
Tretje poglavje opisuje procesne mediacijske tehnike
in veščine. Dr. Metelkova začne z opisovanjem uvo
dne faze mediacije, ki ji sledijo raziskovalna faza, faza
razreševanja in kot zadnja še zaključna faza mediacije.
Pojasni tudi pomen nekaterih izrazov: analiza sporov,
komediacija, predmediacija, odkrivanje tematik in po
stavljanje skupnih točk, ločena srečanja, preusmeritev

na pozitivno, vzpostavljanje vzajemnosti, uravnoteže
nje moči, učinkovitost zapiskov ter uporaba table.
V četrtem poglavju avtorica opredeli temelj celotne
mediacije, ki je v tem, da je treba pozornost najprej
posredno usmeriti na prihodnost, na bistveno, prei
ti s stališč na interese, olupiti čebulo, poiskati alterna
tivno možnost rešitve in postaviti Diltsovo piramido.

dr. Tjaša Strobelj in dr. Tanja Pia Metelko

Dr. Tanja Pia Metelko je v svojem inštitutu opravila
že več kot tisoč mediacij in izobrazila dva tisoč novih
mediatorjev. Na koncu predstavitve je avtorica doda
la še misel, da je pravzaprav mediator vsak človek, ki
išče rešitev spora.
Prepričana sem, da gre za knjigo, ki spada na polico
vsakega mediatorja in odvetnika.
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Dnevi duševnega zdravja 2018
Tako kot že pretekli dve leti so tudi tretji Dnevi duševnega zdravja potekali v Kongresnem
centru Bernardin v Portorožu, in sicer 17. in 18. septembra. Rdeča nit sta bili vsebina predloga
sprememb in dopolnitev Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr)1 ter vsebina Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028,2 ki je bila sprejeta v marcu. Od sprejema
ZDZdr, ki je samostojno uredil pravno področje ukrepov s področja duševnega zdravja in s
tem nadomestil 7. poglavje Zakona o nepravdnem postopku, je minilo že deset let.
Vodja konference je bila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki je s seboj pripeljala kar devet svojih
uslužbencev. Varuh človekovih pravic je bil namreč so
organizator tega posveta, skupaj z Ministrstvom za pra
vosodje oziroma Centrom za izobraževanje v pravosodju.
Sredstva so namenili tudi Socialni sklad Evropske unije,
kot vedno pa so sodelovali še predstavniki ministrstev, ki
so po ZDZdr dolžni ukrepati v nekaterih v zakonu nave
denih primerih.
Prvi dan je bil namenjen uvodnim nagovorom. Najbolj
še je bilo po mojem mnenju predavanje profesorice na
Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Vesne Švab,
ki je zelo kratko in jasno predstavila že omenjeno reso
lucijo. Dr. Švabova se namreč že 30 let ukvarja s preno
som zdravljenja psihiatričnih bolnikov iz institucij na te
ren. Opisala je, kaj pravzaprav pomenita pojma duševno
zdravje v skupnosti in nadzorovana obravnava. V nadalje
vanju je dr. Švabova dejala, da si povsod po svetu prizade
vajo za regionalno urejanje zdravljenja oseb s psihičnimi
osebnostnimi ali hujšimi psihiatričnimi motnjami. Resolu
cija tako predvideva prenos zdravljenja iz institucionalnih
oblik, torej iz zavodov in bolnišnic, na območje skupno
sti. Pri skupni obravnavi gre za sklop sodelovanja zdrav
nikov, medicinskih sester in drugega medicinskega osebja,
socialnih delavcev ter drugih organov, ki so na terenu pri
stojni za osnovno zdravstveno pomoč. Institucije so odda
ljene od dejanskega življenja ljudi z duševnimi motnjami,
za njih pa je pomembno, da pridejo do svojega osebnega
zdravnika, in že to je za njih velika poteza. Zato mora biti
osnovna zdravstvena dejavnost v prihodnje organizirana
tako, da pomaga vključiti pacienta v skupnostno obravna
vo in ga potem tudi nadzirati. Vse skupaj je še nekoliko v
povojih, vendar se že vidi velik napredek nekaterih držav.
Če to strukturo opišemo s primerom piramide, je na nje
nem dnu zdravljenje po regijah v okviru osnovnega zdra
vstvenega varstva, ki bi pravzaprav moralo biti osnova vse
ga zdravljenja. Bolj ko gremo proti vrhu piramide, bolj si
zdravljenje prilaščajo institucije, ko gre za hude bolezni.
Vmes so torej faze s prijatelji, znanci, sorodniki, nato se
pacient obrne na nevladno organizacijo, na tretji ravni pa
je že osnovno zdravstveno varstvo v okviru družinskega
zdravnika. Ta družinski zdravnik je namreč oseba, ki paci
enta pozna, pozna družinsko okolje, njegovo socialno mre
žo in tako prizadetemu lažje ter hitreje pomaga. Zapiranje
1
2

Ur. l. RS, št. 77/08.
Ur. l. RS, št. 24/18.

v zavode in bolnišnice zahteva dodatno delo vseh vključe
nih zdravnikov in zdravstvenega osebja, poleg tega je tre
ba na prvi pregled čakati kar nekaj časa.
Prenos pristojnosti zdravljenja ljudi z osebnostnimi mo
tnjami v duševnem zdravju na primarno regionalno raven
je tudi cenejša, predvsem pa posameznikov, ki zbolijo, ne
stigmatizira. Po zbranih podatkih je vsak tretji prebivalec
Slovenije enkrat v svojem življenju doživel epizodo mo
tnje osebnosti, kar pomeni 20 odstotkov vsega prebival
stva; zgolj tretjina teh oseb pride po pomoč. Pri zagotav
ljanju duševnega zdravja in zdravja na splošno so potreb
na ogromna prizadevanja na preventivni ravni, da pacien
ti sploh ne zbolijo, če pa že zbolijo, so glede na to, da so
bili zdravljeni takoj v fazi izbruha bolezni ali motnje, po
sledice za njih manjše.
V nadaljevanju so svoje izkušnje opisali dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. Blanka Kores Plesničar in Jure
Koprivšek, ki vsi delujejo v psihiatričnih ustanovah. Jure
Koprivšek je spregovoril o delu forenzičnega centra na kli
niki v Mariboru, ki je edini v državi. Prav tu se pojavlja
največ vprašanj, kaj storiti s pacientom – obsojencem, ki
mu poteče rok za forenzično zdravljenje. V tem primeru je
edino primerno uporabiti določbe ZDZdr in tega pacien
ta morda celo še za nekaj časa obdržati v bolnišnici, v ve
čini primerov pa bo prišla v poštev nadzorovana obravna
va, torej bo zdravljen po istih postopkih kot preostali pa
cienti v nadzorovani obravnavi.
Zaključek dopoldanskega dela prvega dne je bil za prav
nike najpomembnejši, saj sta svoja pogleda na izvajanje
ZDZdr in postopke, ki jih morata izpeljati sodišče prve
in sodišče druge stopnje, v pristojnosti okrajnega sodišča
in pozneje okrožnega sodišča, predstavili sodnici, ki sodi
ta na teh sodiščih. Postopek je tak, da je tako kot za vsako
specializacijo v varovanem oddelku tudi tu potreben sklep
sodišča o nadzorovani obravnavi. V njem sodišče določi
način zdravljenja in imensko določi tudi koordinatorja v
skupnosti V tem smislu gre za nadzorovano obravnavo v
skupnosti. Gre za zelo odgovorno funkcijo in v tem smi
slu za nadzor. Koordinatorji se še izobražujejo, vendar so
to edine osebe, ki res lahko pomagajo pri tem, da način
duševnega zdravljenja v skupnosti v domačem okolju za
živi in da se z zdravljenjem tudi takoj začne, zaradi česar
naj bi bile tudi posledice motnje manjše.

Krivični zakon
krivično procesno pravo
kaznionica

kažnjiv pokušaj
krivično delo // kazneno djelo
krivično delo u povratu

kazniti
kajati se / žaliti
klauzula

klauzula „ključ u ruke“

klauzula izvršnosti

klauzula bitno promenjenih
hardship clause / frustration of contract
okolnosti/
clausula rebus
sic stantibus
klauzula o ugovorenoj sudskoj
jurisdiction clause
nadležnosti
klauzula pravosnažnosti
certificate of indefeasibility
klijent
client
klirinško-depotno društvo
clearing and deposit house
klupa za okrivljene (optužene)
dock/ prisoners' dock
seljak
peasant/ farmer
seljačko gazdinstvo // ~gospodarstvo farm
obrađivati zemlju
farm
knjiga
book / register
knjigovođa
accountant
knjigovodstvo
book-keeping
knjiženje
entry / entering
kodicil
codicil
kodifikacija
codification
imperativna odredba
mandatory provision / compulsory ~

Kazenski zakonik
kazensko procesno pravo
kaznilnica

kazniv poskus
kaznivo dejanje
kaznivo dejanje v povratku

kaznovati
kesati se / obžalovati
klavzula

klavzula »na ključ«

klavzula izvršljivosti

klavzula o bistveno spremenjenih
okoliščinah/ clausula rebus sic
stantibus
klavzula o dogovorjeni sodni
pristojnosti
klavzula pravnomočnosti
klient
klirinško-depotna družba
klop za obdolžence (obtožence)
kmet
kmetija
kmetovati
knjiga
knjigovodja
knjigovodstvo
knjiženje
kodicil
kodifikacija
kogentna določba

executory clause

turnkey clause

punishable attempt
crime/ criminal offence // ~offense
recidivism / repeated offence / repetition of
an offense
punish
repent
clause

Gerichtsklausel, f (-, n) /
Gerichtszuständigskeitsklausel, f (-, n)
Rechtskraftzeugnis, n (sses, sse)
Klient, m (en, en)
Clearing-Depotgesellschaft, f (-, en)
Anklagebank, f (-, “e)
Bauer, m (s, n)
Bauernhof, m (e/s, »e)
betreiben Landwirtschaft
Buch, n (es, “er)
Buchhalter, m (s, -)
Buchhaltung, f (-, en)
Buchung, f (-, en) / Eintragung, f (-, en)
Kodizil, n (s, e) / Testamentsnachtrag, m (e/s, “e)
Kodifikation, f (-, en)
zwingende Bestimmung, f (-, en) /
Befehlsbestimmung, f (-, en)

Vollstreckungsklausel, f (-, n) /
Vollstreckungsbestätigung, f (-, en)
Härteklausel, f (-, n) / Umstandklausel, f (-, n) /
Wegfall der Geschäftsgrundlage, m (e/s,“e)

bestrafen (mit)
bereuen / bedauern
Klausel, f (-, n) / Schlußformel, f (-, n) /
Sondervereinbarung, f (-, en)
Schlüsselfertigklausel, f (-, n)

strafbarer Versuch, m (e/s, e)
Straftat, f (-, en)/ strafbare Handlung, f (-, en)
Rückfall, m (e/s, “e)

sentenza penale, f
causa penale, f
procedimento penale, m
azione penale, f

ITALIJANSKO
confine catastale, m
comune catastale, m
reddito catastale, m / reddito padronale,
m
pena, f / punizione, f
responsabilità penale, f
denuncia, f

clausola “chiavi in mano”, f / ~ “pronto
per la consegna«, f
formula esecutiva, f

punire / castigare
pentirsi di qcs / rimpiangere qcs
clausola, f

clausola attributiva di competenza, f
certificato di passaggio in giudicato, m
cliente, m
cassa di compensazione e garanzia, f
banco degli imputati, m
contadino, m
fattoria, f
fare l'agricoltore / coltivare
libro, m / registro, m
contabile,m/ragioniere, m
contabilita,f/ragioneria, f
registrazione contabile, f
codicillo, m
codificazione, f
disposizione imperativa, f /

clause attributive de jurisdiction,f
certificat d’irrevocabilité, m/ ~ du plein effet, m
client, m
chambre de compensation, f
banc des accusés, m
paysan, m / fermier, m
ferme, f
faire des travaux agricoles
livre, m / registre, m
comptable, m
comptabilité, f
inscription, f / comptabilisation, f
codicille, m
codification, f
disposition imperative, f

clause de l’imprévisibilité, f / clausula rebus sic clausola di salvaguardia, f / clausula rebus
stantibus, f
sic stantibus, f

clause d'execution, f

clause »clés en main«, f

punir (de)
se repentir de / regretter
clause, f

Code penal, m / Code criminel, m
codice penale,m
procédure criminelle, f / ~ pénale, f
procedura penale,f
prison,m/cachot, m établissement pénitentiare, carcere, m / stabilimento penitenzario, m
m
tentative punissable, f
tentativo punibile, m
délit, m / acte criminel, m
delitto, m / reato, m
récidive, f
recidiva, f

sentence criminelle, f
affaire penale, f
procédure penale, f / ~criminelle, f
poursuite pénale, f

peine, f / punition, f
responsabilité penale, f
plainte penale, f / denonciation ~ ,f

FRANCOSKO
limite cadastrale, f
commune cadastrale, f
revenu cadastral, m / revenu foncier, m

Pravna terminologija

Stanislav Fortuna, upokojeni odvetnik iz Ljubljane.
Avtorske pravice pridržane.

krivična presuda
krivični predmet // kaznena stvar
krivični postupak
krivično gonjenje

kazenska sodba
kazenska zadeva
kazenski postopek
kazenski pregon

NEMŠKO
Katastergrenze, f (-, n)
Katastralgemeinde, f (-, n)
Katastralertrag, m (e/s, “e)/ Bodenertrag, m (...)

penalty
Strafe, f (-, n)
criminal responsibility / penal liability
strafrechtliche Verantwortlichkeit, f (-)
report of a crime/ denunciation / complaint Strafanzeige, f (-, n)
of an offence // ... offense
penalty
Strafurteil, n (s, e)
criminal case / criminal matter
Strafsache, f (-, n)
criminal proceedings
Strafprozeß, m (sses, sse) / Strafverfahren, n (s, -)
prosecution/ prosecution for criminal offence Strafverfolgung, f (-, en) / strafrechtliche Verfolgung,
f (-, en)
Penal code/ Criminal code
Strafgesetzbuch, n (s)
Code of Criminal Proceedings
Strafprozeßordnung, f (-, en)
prison // penitentiary
Gefängnis, n (ses, se) / Haftanstalt, f (-, en)

kazna
krivična odgovornost
krivična prijava

kazen
kazenska odgovornost
kazenska ovadba

ANGLEŠKO//~ ZDA
cadastral boundary
cadastral zone
land return / land yield / survey income

SRBSKO//HRVAŠKO
katastarska granica
katastarska opština
katastarski prihod

SLOVENSKO
katastrska meja
katastrska občina
katastrski dohodek

Šestjezični pravni slovar (16.)
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Pisatelj Vitomil Zupan in »pravo«
Vitomil Zupan (1914–1987) je ustvaril izjemen literarni opus. Značilnost njegovega literarnega ustvarjanja je v tem, da se razteza skozi zelo različna družbena obdobja ter živo in neposredno opisuje
resnične dogodke ter ob njih univerzalne in večne človeške teme. Zato se danes njegova literarna dela
lahko berejo na ravni zgodovinskega dojemanja preteklega časa in tudi na ravni današnje aktualnosti,
saj so njegova opažanja pomembna in zanimiva tudi  danes. Če preberemo njegov celoten literarni
opus,  hitro opazimo, da se je način njegovega pisanja skozi čas bistveno spreminjal; spreminjali sta
se frekvenca in moč oziroma naboj literarnega ustvarjanja.
Na spremembe v njegovem literarnem ustvarjanju
so vplivale številne zunanje okoliščine, med katerimi
so bile tudi pomembne družbene spremembe, saj je
ustvarjal v času pred drugo svetovno vojno (v času me
ščanske družbe), v času med drugo svetovno vojno, ko
je bil partizan (čas narodnoosvobodilnega boja in re
volucije), v času po drugi svetovni vojni do aretacije
(ko je bil priznan literarni ustvarjalec), v času trajanja
kazenskega procesa (pripor, preiskava, obtožba in ob
sodba), v času, ko je prestajal dolgoletno zaporno ka
zen, in tudi v času po prestani zaporni kazni, v obdo
bju vzpostavitve in izgradnje samoupravnega sociali
stičnega družbenega sistema.

Zelo zanimiva razmišljanja in poglede na pravo, drža
vo, državne ureditve, politične sisteme in odnose člo
veka do prava ter na razmerja med pravom in nepra
vom Vitomil Zupan opisuje v dveh njegovih literar
nih delih, v romanih Levitan1 in Duh po človeku.2
V obeh je opisal predvsem lasten intimen pogled in
razmišljanja človeka, obsojenega na dolgoletno zapor
no kazen, osebna razmišljanja pa podaja v jeziku lite
rarnega lika Jakoba Levitana oziroma Jakoba Lapuha
– Breze. O avtentičnosti zapisanega je dejal, da je re
snične stvari preoblikoval in iz več dogodkov zgnetel
enega, kar pomeni, da gre za literaturo z mnogimi re
sničnimi fragmenti.

Vitomil Zupan je imel zelo burno oziroma raznoliko
življenje in številne specifične življenjske izkušnje. V
svojih literarnih delih opisuje sebe, svoje življenje, oko
lico in svoj odnos do te raznolike okolice, svoja raz
mišljanja o ljudeh in svetu, podaja primerjalnozgodo
vinski pogled na človeško družbo ter povzema števil
ne mislece iz zakladnice svetovne kulture, literature
in umetnosti na splošno, kar vse kaže na njegovo izje
mno, vsestransko, unikatno in harmonično osebnost.
Zato je Zupan še vedno pomembna literarna »ikona«
20. stoletja oziroma »original« med slovenskimi lite
rarnimi ustvarjalci.

Deli – Levitan in Duh po človeku – se tako na
številnih mestih neposredno dotikata »prava« in
posegata v njegovo bistvo. Tako lahko pravniki
poleg prijetnega branja najdemo tudi številne
izvirne odgovore glede pravne teorije, filozofije
prava, praktičnih posledic prava, razumevanja
pomena materialnega kazenskega prava in
kazenskega procesnega prava, kriminologije,
pravnega študija, resnice, družbe in človeka v
družbi, človeka, ki lahko živi v svobodi ali v zaporu.

Zanimivost njegovega literarnega ustvarjanja je tudi v
opisovanju vseh drobcenih človeških skrivnosti, vseh
detajlov, ki jih »navadni« ljudje sploh ne zaznajo. Tako
njegov literarni opus na mnogih mestih predstavlja is
kren opis vsega tistega, kar je za veliko ljudi še vedno
»tabu« ali pa »neznanka« v življenju. Ravno ti drob
ceni opisi pa so zelo pomembni za razumevanje družbe
in človeka v družbi, soodvisnosti in določenosti člove
kovega položaja v družbi ter njegovega potovanja skozi
življenje. Vitomil Zupan je tako pisal tudi o spolnosti,
o odnosih med moškim in žensko, o vrstah spolnosti
ter vseh njenih skrivnostih. Razkril je številne »resni
ce o spolnosti«, pri čemer jih je mojstrsko vključeval
v strukturo svojih literarnih del, ki se nato harmonič
no zlivajo v celoto literarnih pripovedi.

1
2
3

Med drugim je Vitomil Zupan zapisal in ohranil spo
minu zanimivo domislico takratnih neznanih zapor
nikov, ki so ustvarili naslednji »latinski« nagrobni
napis:
EMILIO = SILIO
PROCURA
C.DATIS ENEUS
M.R.D.I.3
Dandanes naši zaporniki najbrž niso tako zgodovinsko
podkovani in nimajo toliko klasičnega humanističnega
predznanja, da bi si na tak način krajšali čas v zaporu …

Zupan, V.: Levitan. ČGP Delo, OOUR Globus Zagreb, TOZD Pomurska založba, Murska Sobota 1985.
Zupan, V.: Duh po človeku. ČGP Delo, OOUR Globus, Zagreb 1985.
»Emilio, jesi li opro kurac, da ti se ne usmrdi.«
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O zapornikih in zaporu
Zaporniki verjetno zapor še danes občutijo, doživlja
jo in razumejo na podoben način, kot ga je občutil in
opisal Vitomil Zupan.
»Zapor. Zapreti, zaprt, zapornik. Prodreti v izraz: sli
šim ga, čutim ga, vidim ga, duham ga – in vendar se ves
čas spreminja, ne morem ga zgrabiti, osvojiti. Zapor?
To je vse tole okrog mene – nenadoma pa postane pena,
nič, prazen zvok. […] 			
Slišal sem izraz 'sotrpin', kakor ga uporablja zapor
nik za zapornika. Jaz nisem sotrpin, ker ne trpim.
Proučujem, kako odmeva izraz 'zapor' v moji dušev
nosti. […] 					
'Zapor' − to je zelo sestavljen duh, težko ga je opisa
ti: kiselkast vonj, kakor po plesnivem kruhu, prime
šan mu je duh po starem urinu in poscanem starem
dreku, duh po preležanih krpah, po prašnem časo
pisnem papirju, po mokrih deskah in znoju neumi
tega telesa.[…] 			
Zvok besede 'zapor' je povsod isti, pomen verjetno tudi
– podoba in občutje pa ne. […] 		
Vsi zaporniki pa imamo zelo veliko časa, vsi sku
šamo 'ubijati čas', krajšati si ga na najrazličnej
še (a že vse znane) načine. Neizčrpen vir za premi
šljanje vrtajočih duhov je vprašanje: kaj je pravza
prav – zapor? […] 			
Ne jaz ne on nisva kriva, da prebivava skupaj,
v isti celici. […] 			
Biti policaj je poklic, biti zapornik ali zasliševalec
ne (kakor je zdravnik poklic, pacient pa ne). […]
Prvi člen jetniškega pravilnika se glasi: namen kazni se
doseže z izdržavanjem kazni. Namen življenja je pre
živeti, namen družbe je biti družba. […]
Nihče se ne rodi kot prestopnik. Sleherna družba si
omisli zapor, da se zavaruje pred tistimi, ki ne spo
štujejo uzakonjenih družbenih norm. […]
Golo bivanje med zidovi nauči človeka živeti bolj
pametno, na zunaj omejeno, na znotraj klijoče
ko zmerna rastlina. […] 		
Trenutek je dolg, leta so kratka. […]
Saj leta kar lepo minevajo, samo dnevi, dnevi so dol
gi. […] 				
V nočeh zvenijo zidovi jetnišnic ko stekleni, od muke,
od strahu, od sle, od načrtov, od šepetajočih pripo
vedi, od blodečih prividov, od hudih sanj, od lako
te, od besa, od domotožja, od spominov, od joka,
od kletve, od brizgajočega semena. Ljudstva jetni
kov žive tako, da so ure dolge, leta pa minevajo kot
bi prhnila mimo. Zobje gnijejo, pojavljajo se hemo
roidi, noge se sploščijo, navade se spremene, obraz
dobi tisti posebni izraz toposti s prebliski napetosti.
Vsi hodijo v šolo zvitosti. Prvih pet let je težko, pra
vijo, potem je pa že še slabše. [...]
Arestant arestantu – kazen v kazni. […]
Ni težka robija, težki so robijaši, pravijo. […]
Jetnika se polasti nenavaden občutek, da je samo nje
govo telo za zapahi, njegov duh pa leta svobodno, ka
mor hoče. […] 			
Do izuma aresta je prišlo verjetno iz praktičnih ra
zlogov: čemu bi ubili jetnika, če ga lahko zasužnji
mo in spremenimo v brezplačno delovno silo? […]
Pomlad v arestu je krvniška, treba je v sebi ubijati br
stenje kali, da ne počijo možgani. Poletje je vreli lo
nec, v katerem se kuha človeška lupina in njena vsebi
na. Jesen je polna groze pred bližajočo se zimo. Zima
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pa je podvojitev hudega, kajti upu na prostost se
mora pridružiti up na novo pomlad. Prehodni časi
so polni živčnih kriz zaradi naglih sprememb v ozra
čju in nenadnih pritiskov v zraku. […]
V arestu je vse priljubljeno, kar skrajšuje čas in za
bava. […] 				
Če bi me kdo vprašal, kaj je pogubno za are
stanta in kaj ne, bi moral reči: vse je lahko
pogubno, še izpust iz aresta. […]
Iz splošne izkušnje starih arestantov vemo, da je prvo
leto ječe 'zanimivo', drugo 'koristno', tretje zdravju ško
dljivo, četrto hudo, peto pa kritično. Od petega leta na
prej ('prvih pet let je hudo') sta dve poti: ali otopelost,
prilagoditev, znižanje duševnega in telesnega življenja
na minimum – ali pa naglo propadanje telesa na ra
čun koprnenja in bede. V prvem primeru se jetnik ču
dno, tipično odebeli (ne: zredi ) v zadnjico in okoli oči,
v drugem pa začne hujšati in gre propadu naproti.«

O resnici
Prav tako je zanimivo razmišljanje Vitomila Zupana o
resnici, kar je tudi osrednji del oziroma srčika vsake
ga pravilno izpeljanega pravnega silogizma. Brez resni
ce ni pravice in ni pravičnosti.
»Resnico govorijo samo tisti, ki nimajo kaj izgubiti,
na primer vlačuge med sabo, stari zaporniki in nemara
vojaki v kakšni posebno zasoljeni kaši. Resnica ima čas
samo v splošni laži – zabliska se in poči: tisti, ko jo je
izgovoril, pa obstane od dima črn v obraz. Svet je abo
niran na lično pobarvane laži, ki se imenujejo zadnje
resnice. Svet onstran jetniškega zidu. […]
Ljudi najbolj druži nasprotovanje čemur koli, skupni
nasprotnik. Močne so samo združitve zoper, anti anti.
Združenja za kaj so bolj na slabih nogah. Antifašizem
je bil močan, humane ustanove so medle.«

O svobodi
Pisatelj zanimivo razmišlja tudi o svobodi, ki je prav
tako pomemben pravni fenomen, saj je svoboda na
neki način predpostavka prava, kot ga lahko dojema
mo, osmišljamo in priznavamo oziroma upoštevamo.
»Potem pa reče naiven zapornik, ko gleda v jetni
ški zid: onstran je svoboda. Vprašanje je, če ni ravno
obratno? Od tod me nihče ne more poklicati ne na voj
no ne na volitve ne na sestanek, nikamor! Paradiž je
samo v sanjah. Zato koprnijo jetniki po svobodi, da
se jim od tega sanja pri belem dnevu. […]
Kaj je svoboda za jetnika: nekaj skrajno nedoločene
ga: izpustitev iz zapora! Kakšna bedna misel! Jetnik
sanjari o svobodi, pri tem pozablja, kaj bo, ko pri
de ven. V zaporu ga hrani bog, narod, država, druž
ba – kdo ga bo hranil zunaj ?[…]
Jetniško življenje ni v 'stalnem razvoju', nima ten
dence po 'napredku'; tu ni tehničnih revolucij: zato
tudi ni tolikšnih živčnih pretresov ko zunaj 'na svo
bodi'. […] 				
Svoboda? Lepo vas prosim: če pa človek lahko same
mu sebi postane najhujši tiran!«

O kriminaliteti
Za razumevanje abecede, osnovnih pojmov in splo
šnih zakonitosti kriminalitete poda Vitomil Zupan pre
pričljive teoretične okvire in praktične nasvete. Kako
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sploh strokovno in dovolj profesionalno izvršiti ka
znivo dejanje? O tej temi je zelo malo napisanega, to
»obrtno« izročilo se − bolj ali manj uspešno − le ustno
ali izkustveno prenaša iz ene generacije v drugo.
»Saj ne gori voda! Pravi kriminalci vedo, da ni zdravo
prehitevati dogodkov; zato znajo čakati na pravi tre
nutek. Veliko se jih je pogubilo, ker so bili nestrpni. V
majhnih rečeh je šola za velike. […]
Sredi vsega tega znanja pa kraljuje teorija, ki
jo pridiga vsak vlomilec: enkrat zgrabi tolikšen
plen, da ti poslej ne bo treba več delati, ker te
bodo prej ali slej dobili in potem boš plačal zase
in še za celo vrsto sebi enakih. […]
Cigani kradejo najraje v vetrovnih nočeh, ker imajo
sluh bolje razvit od nas in še voh jim dela. Za nas pa
je veter dober samo, če ga znamo uporabljati; če ne,
je lahko poguben. Podobno je z dežjem, ki sicer bri
še sledi, poleg tega pa mehča tla in je treba presneto
paziti zaradi odtisov čevljev. […]
Ni policaja, ki bi znal zasliševati tako, ko star krimi
nalec. Policaji začno moralizirati pa je precej lažje.
Ti hudiči pa − vedo. Masiral me je, mehčal, me spra
vljal v zadrego, mi pomagal. Zaman sem mu posku
šal bežati v splošnost. Terjal je strogo konkretnost. Po
stavljal me je vsak trenutek na trdna tla vsakdanjo
sti. Ni me gledal, videl je skozi mene. […]
'Hočeš postati vlomilec ali ropar ?' Vsak stan namreč
terja svoje. Če vzameš revolver s seboj – ga boš upo
rabil, moraš ga uporabiti. To so dognane stvari. Če
te dobijo z revolverjem, pa ga nisi uporabil – si ro
par; za tri stopnje si težji. Vse to ima svoja pravila.
Ta svet ima svoje meridijane. […]
Majhen narod ima sicer majhne zločince, a so vendar
osebnosti. Po roparjih ne imenujejo ulic. […]
Svet kriminala je tako ogrožen, da mora biti zelo ure
jen. Ne ga soditi po amaterjih! […]
Če vesta za isto stvar dva, imaš samo petde
set odstotkov na svoji strani, če trije – triintrideset
odstotkov. […] 			
Svoboden si, če delaš sam; če delaš v dveh, si napol
zasužnjen, ker ne krojiš usode sam. Ko ujamejo tvo
jega sodelavca, so ujeli polovico tebe. [..]
Amaterje skoraj vse polovijo, in prav je tako, saj nam
samo kvarijo kšeft. Profesorje pa dobijo največkrat,
ker delajo vedno enako, ujamejo jih, ker poznajo nji
hov način. Veliko moraš znati, da si sposoben menja
vati način, kako vlomiš;to je sploh najtežje in to zna
jo samo res brihtni stari fantje. […]
Motiv za kriminal mora biti jasen in znan, predvsem
pa mora kriminal prinašati korist, sicer si norec, kate
rega nihče ne mara. Motivi, ki jih poraja strast, strah
in podobno – sodijo med bedaste. […]
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Kriminal je organiziran še na fevdalen način, to je
najboljša in edino možna ureditev sveta: vse vodi
jo najboljši. […] 			
Tole ti povem, in to si dobro zapomni: tale tvoja gene
racija kriminalcev ne zna več moliti! Če se prekrižaš
pred delom in jelom, te to pomiri. Razumeš? Kaj pa po
trebuješ drugega kakor mirne živce ? […]
Policija se modernizira, mi se moderniziramo, po
klicno in po povezavi, tehnično in organizacij
sko. Samotnih velikih detektivov ni več, zdaj je naj
večji lovec na nas laboratorij. […]
Danes sem prepričan, da dve četrtini kriminalcev
vzgoje starši, eno starši s pomočjo družbe, in le eno
četrtino slaba družba, naključje, kriminalke v kinu in
bulvarskih zvežčkih, priložnost, pritisk okolice ali po
treba, da ne spregovorimo o bolezenskih nagnjenjih h
kriminalu pri duševno labilnih elementih. Skoraj zme
raj pa našteti faktorji sodelujejo, samo da morda eden
prevladuje.«

O pravnem študiju
Zelo poglobljeno in tenkočutno pisatelj razmišlja tudi
o pravnem študiju, torej o tem, kako se oblikuje in
vzgaja pravnike, ki so še vedno »bistvo vsakršnega
pravnega sistema«.
»Že zdaj pa lahko mirno rečem, da mi cela prav
na fakulteta ni dala v praksi niti malo prav
nega duha. […] 			
Na fakulteti sem se naučil na izust vrsto definicij, zelo
kompliciranih stavkov, ki jih nisem do kraja razumel,
a za izpit je bilo dovolj sesuti tiste suhe besede iz sebe
in jih potem čim prej pozabiti. […]
Nikoli nam pa nihče ni spregovoril o tem, kaj je pravza
prav pravo neke dežele v medplanetarnem, vesoljnem
smislu, v smislu sistema, ki vlada na naši zemeljski obli, v
smislu civilizacije, ki jo baje imamo. […]
Pravica je zapisana v čudno vijugavih stavkih, am
pak je. Zakoni imajo luknje, ampak so. Naše pra
vo se ne ravna po črki zakona, temveč je elastično,
prilagodljivo, podvrženo razlagam. Brezimni 'zako
nodajalec' bdi nad razlagami kakor nevidni 'Bog'
nad tolmačenjem svetega pisma. […]
Kaj briše mejo med redom in neredom, med družbo
in protidružbo, med poštenjaki in pokvarjenci? To, da
pravičnost nikoli ni isto ko zakonik dežele.«
Spoštovani kolegi, z veseljem sem vam predstavil
majhen delček iz literarne zakladnice, v kateri je še
veliko draguljev, biserov in zlatih misli o pravu.
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Jernej Radež

LL.M., odvetnik v Odvetniški družbi Čeferin in partnerji

Odvetnik in oblast – dr. Igor Rosina
Knjiga Odvetnik in oblast: dr. Igor Rosina (1900–1969), ki sta jo uredila Jure Gašperšič in dr. Katja
Škrubej, je zbirka prispevkov dvanajstih avtorjev o življenju in delu odvetnika dr. Igorja Rosine. Delo
kronološko sledi njegovi življenjski poti in jo predstavlja v kontekstu slovenske zgodovine od konca
19. do sredine 20. stoletja, pri čemer v središče postavlja zlasti odnos med odvetnikom in vsakokratno oblastjo.
Bralcu je predstavljena zanimiva življenjska pot dr.
Igorja Rosine, njegova zgodba pa se začenja s prispev
kom Filipa Čučka o razburljivem življenju njegovega
očeta – Frana Rosine, ki je bil eden izmed najzaslužnej
ših za to, da je Maribor po prvi svetovni vojni pripadel
Kraljevini Slovencev, Hrvatov in Srbov, in sicer zaradi
posojila vojski generala Rudolfa Maistra.
Avtorji se v nadaljevanju osredotočajo zlasti na življe
nje in delo dr. Rosine v dvajsetih in tridesetih letih 20.
stoletja, ko se je uveljavil kot eden izmed najbolj prepo
znavnih in družbeno angažiranih mariborskih intelek
tualcev. Pri tem je kot zanimivost
njegovega tedanjega razmišljanja
treba izpostaviti idejo o nastanku
nekakšne podonavske federacije,
sodržavju Češke, Madžarske, Jugo
slavije, Avstrije, Romunije in Bol
garije, torej idejo o nekakšni nad
nacionalni tvorbi, ki je več kot 20
let pozneje začela nastajati na ne
kem drugem delu stare celine.
Kot specifično rdečo nit knjige
avtorji izpostavljajo značajsko tr
dnost dr. Rosine, ki je bila še pose
bej vidna v najbolj nevarnih obdo
bjih tistega časa – med drugo sve
tovno vojno in neposredno po njej.
Tako denimo Bojan Godeša v
svojem prispevku izpostavlja, da so
italijanske okupacijske sile dr. Ro
urednika: Jure Gašparič in
sino zaprle februarja 1942 in ga do
dr. Katja Škrubej
junija 1943 niso niti enkrat zasliša
li. Ko pa so ga končno izpustili, pa
založba: Inštitut za novejšo
je portretiranec »šel na kvesturo v
zgodovino, Ljubljana 2018, 233
Ljubljani in vprašal za vzrok svojega
strani
enoinpolletnega zapora«.1 Njegovo
delo v osvobodilnem gibanju je si
cer zaznamovalo zlasti strokovno sodelovanje v komi
siji za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih
pomagačev. Pri tem velja izpostaviti njegovi stališči o
tem, da bi bilo treba zločine pripadnikov nemške manj
šine v Mariboru preiskovati (in kaznovati) individu
alno ter da se vojni zločini kaznujejo pred posebnimi
specializiranimi sodišči, in ne pred vojaškimi sodišči.
1

S takimi pravnimi pogledi v času vojne je nedvomno
izkazal predanost idealom pravne države.
Zdenko Čepič v prispevku (Druga svetovna vojna, dr
žava, revolucija in vloga pravnikov) opozarja na zani
miv odnos vodstva osvobodilnega gibanja do odvetni
kov in opozarja, da so jih sicer na eni strani sprejemali
kot politične sopotnike, vendar jim pa niso želeli dati
posebnega strokovnega, še manj pa političnega položa
ja v osvodobilnem gibanju. Vodstvo Osvobodilne fron
te namreč ni zaupalo odvetnikom tako zaradi njihove
predvojne politične angažiranosti v meščanskih stran
kah kot tudi zaradi narave njihovega poklica. To ne
zaupanje se je po koncu druge svetovne vojne še sto
pnjevalo. Tako razpoloženje je oblast pokazala tudi v
odnosu do dr. Igorja Rosine.
Dr. Rosina je namreč tudi po koncu vojne poslanstvo
svojega odvetniškega poklica dojemal »po načelih, ki
jih je bil vajen iz svoje dosedanje kariere«.2 Pri tem velja
izpostaviti zanimiv opis njegovega odvetniškega dela
v političnem procesu pred vojaškim sodiščem v Ma
riboru proti skupini Jožefa Škamljiča in prekmurske
mu dekanu Ivanu Jeriču. Policijski sodelavec je ob tem
napisal, da je Rosina pred sodiščem »večkrat napadalen, ironizira ugotovitve preiskave in obtožbe in jih bagatelizira«.3
Navedeno jasno kaže na to, da je portretiranec tudi
neposredno po drugi svetovni vojni svoj poklic oprav
ljal profesionalno in izjemno pogumno, s čimer pa je
bil nedvomno trn v peti tedanji oblasti, ki mu je 31.
marca 1947, na enega najbolj črnih dni v zgodovini
slovenskega odvetništva, enako kot številnim drugim
tedanjim odvetnikom prepovedala opravljati odvetni
ški poklic.
Prav tako je bil pod drobnogledom tajne policije, ki
ga je skrbno spremljala v letih prepovedi opravljanja
tega poklica. Oblast mu je dovolila vrnitev v odvetni
štvo šele leta 1960.
Avtorji knjige tako na eni strani natančno opisujejo
življenje dr. Rosine, ki ga je zaznamovala njegova po
končna drža pri opravljanju odvetniškega poklica ozi
roma pri poslanstvu odvetnika, in na drugi strani skozi

Godeša, B., v Odvetnik in oblast: Igor Rosina (1900–1969): Igor Rosina in vprašanje legalnosti ter kontinuitete v času okupacije 1941–1945, Inštitut za novejšo
zgodovino, Ljubljana 2018, str. 95.
Gabrič, A., v Odvetnik in oblast: Igor Rosina (1900–1969): Igor Rosina v očeh povojne oblasti, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2018, str. 151.
3
Prav tam, str. 153.
2
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to prizmo prikazujejo različne zanimive detajle v izje
mno turbulentnem obdobju tako za slovensko odve
tništvo kot tudi za splošno zgodovino slovenskega na
roda. Knjiga zato predstavlja pomemben prispevek k
razumevanju razvoja odvetništva v Sloveniji sredi 20.
stoletja, zlasti z vidika želje oblasti po njegovem ome
jevanju.
Kot ključno vprašanje knjige pa se izpostavlja (na
slovni) odnos med odvetnikom in oblastjo. Odve
tnik je namreč po svoji poklicni definiciji, kot je v
dokumentarcu Paragraf št. 1 izpostavil Stanislav For
tuna, »v opoziciji do države«, saj ji »drži ogledalo«.4
4
5
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Posledično nobena oblast oziroma nobena veja oblasti
ne mara glasnih odvetnikov, ki »napadajo, ironizirajo
in bagatelizirajo« njena dejanja oziroma akte, vendar
pa so prav takšni načini delovanja odvetnikov veliko
krat nujni za zagotavljanje ustavno varovanih človeko
vih pravic strank. Prav to je tudi eno bistvenih sporo
čil odločitve Evropskega sodišča za človekove pravi
ce v zadevi Čeferin proti Sloveniji.5 Za takšno delova
nje odvetnikov, še toliko bolj v časih, ko so človekove
pravice percepirane nekoliko bolj ohlapno, pa je izje
mno pomemben poklicni pogum odvetnika. In prav v
tem je bil odvetnik dr. Igor Rosina velik in lahko slu
ži za zgled vsakemu izmed nas.

Paragraf številka 1 – 150 let neodvisnega odvetništva na Slovenskem, dokumentarna oddaja, Radiotelevizija Slovenija, 2018 (2:25).
Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice Čeferin proti Sloveniji, št. 40975/08, 16. januar 2018.

Andrej Razdrih
odvetnik v Ljubljani

Zakladi znanja v sodni palači
Stoletnica Centralne pravosodne knjižnice
Centralna pravosodna knjižnica (CPK) je novembra letos praznovala 100-letnico svojega delovanja.
Ta specialna javna knjižnica za področje prava in pravosodja je bila ustanovljena sočasno z Višjim
deželnim sodiščem v Ljubljani v novembru 1918 na podlagi naredbe Narodne vlade SHS v Ljubljani.
Pobudo za ustanovitev knjižnice je dal prvi predsednik Višjega deželnega sodišča v Ljubljani Ivan
Kavčnik. Od takrat dalje CPK domuje v sodni palači na Tavčarjevi ulici in hrani dragocen fond pravne
literature, tako zgodovinske kot sodobne.
Ob častitljivem jubileju je knji
žnica v drugem nadstropju sodne
palače na Tavčarjevi 9 v Ljublja
ni (razpravna dvorana 222) pri
pravila zanimivo razstavo svojih
najbolj dragocenih knjig, ki jo je
ob otvoritvi 5. novembra 2018
prišla pogledat tudi aktualna mi
nistrica za pravosodje Andreja
Katič.
Vrhovno sodi
šče RS je v okvi
ru praznovanja
izdalo posebno
knjigo o pravo
sodni knjižnici
z naslovom Za
kladi znanja v
sodni palači. Avtorici mag. Marjeta Oven in Maja Vavtar sta vse
bino knjige razdelili na tri dele. V
prvem predstavita delo v knjižni
ci in njen razvoj, v drugem delu
opišeta zgodovino knjižnice in v
tretjem delu prikažeta pomemb
ne stare izdaje pravnih knjig –
Cerkveni zakonik papeža Gregor
ja XIII. (1691), Kodeks civilne
ga prava (1583), Pravni leksikon

iz 17. stoletja, Pravo vojne in miru Huga Grotiusa
(1650) in še mnoge druge.
Knjiga Zakladi znanja v sodni palači je izredno lepo
urejena in opremljena, zato so sodelavci Centralne
pravosodne knjižnice nanjo lahko zelo ponosni.
Tudi sam imam na pravosodno knjižnico lepe spomi
ne, saj sem v njej v miru študiral za pravosodni izpit.
V čitalnici si vedno dobil prostor za študij in izžare
vala je neki poseben mir, ki je spodbujal učenje. Tako
je še danes.

V vitrini je razstavljena ena od dragocenosti Centralne pravosodne knjižnice.
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mag. Igor Karlovšek
pisatelj in odvetnik v Celju

Ujetniki omrežij
Delo Ujetniki omrežij ima pomenljiv podnaslov: Priročnik za samopomoč v omreženem svetu, z zelo
dolgim uvodom, in v drobnem tisku še dodaten podnaslov: Esej o hobotnici, ujeti v pajkovo mrežo.
Napoved, ki veliko obeta, posebej, ker je avtor dr. Ali Žerdin novinar brez dlake na jeziku in pronicljiv
raziskovalec družbe z zavidljivo natančnim vpogledom v zakulisje mehanizmov, ki poganjajo družbene sisteme. Knjiga za sladokusce in za vsakega izmed dveh milijonov srečnih na sončni strani Alp.
Za tiste, ki so nestrpni in želijo že z otipom knjige, ko jo primejo v roke, vedeti vse, kar je zapisano
v njej, svetujem branje zadnje strani, kjer je na zavihku popisana vsebina dela.
Vsak bralec si bo izmed poglavij v knjigi našel svojega
favorita, ki mu bo najbolj všeč. Avtor razkriva obstoj
omrežij v vseh področjih človeškega delovanja. Proni
cljivo in dopadljivo nam razkriva tisto, kar smo sicer že
ves čas slutili, pa nismo znali prav imenovati. Žerdin
nam objektivizira okolje, v katerem poteka družbeno
dogajanje, in nam pokaže, da vsako akcijo v ozadju do
loča mreža stikov in odnosov med člani družbe. In v
tem je največja draž branja njegovega dela. Knjiga de
luje kot velik reflektor, ki ga nevidna Žerdinova roka
usmeri v temo. Svetloba, vir življe
nja, v našem primeru pa spozna
nja, nenadoma izriše dotlej vse pri
krite, zabrisane podrobnosti, da se
nam usta nakrivijo v nasmeh in se
vprašamo, kako to, da tega nismo
vedeli že sami? Saj potem, ko veš,
je vse preprosto. Avtor pa je moral,
da se je dokopal do spoznanj, upo
rabiti vsa svoja novinarska in soci
ološka znanja ter izkušnje.
Izbor tem je odličen in izbran tako,
da ni bralca, ki se ga ne bi dotakni
la vsaj ena izmed njih. Veliko veči
no bo pritegnila zgodba Janeza Dr
novška. Njegov prodor v politiko
v tisti neenaki borbi z Bulcem, ko
je David premagal Goljata, pozna
jo vsi, ki so imeli srečo, da so ta
avtor: dr. Ali Žerdin
krat že imeli volilno pravico in so
založba: Založba UMco, Ljubljana lahko prvič oddali glas na neposre
dnih volitvah za člana predsedstva
2018, 288 strani
SFRJ iz Slovenije. Avtor nam razlo
ži, kako je bila zmaga velikega out
siderja sploh mogoča oziroma kaj je povzročilo poraz
velikega favorita za zmago, na strani katerega so stale
vse do tedaj zveličavne veličine. Bralcu Žerdin razkri
je omrežja, pomembna za sprejem te pomembne po
litične odločitve. Za zmago določene politične opcije
pa ni dovolj obstoj mreže, potrebna je tudi želja ljudi.
Pravniki ta element označujemo kot voljni element.
V Drnovškovem primeru: omrežje tistih, ki so želeli,
da ostane vse po starem, je bilo prešibko v primerjavi

z željo ljudi, da bi prišlo do sprememb na bolje, zato
je nastalo ad hoc omrežje, ki je outsiderju pomaga
lo do zmage
Avtor v razkrivanju resnic o omrežjih nikakor ni ome
jen na Slovenijo. Omrežja so prisotna vsepovsod, glo
balizacija glede omrežij ne pozna meja. Morda je za
slovenskega bralca najbolj zanimiva ali pa pretresljiva
ugotovitev, katero omrežje je stalo za dolgoletno voj
no v Vietnamu in jo nato tudi generiralo. Omrežje, se
stavljeno iz vplivnih ljudi v vojski, vojaški industriji, na
koncu pa tudi v velikih finančnih korporacijah, zavaro
valnicah, bankah in v širšem pomenu besede Wall Stre
etu, je nadvladovalo politiko, dokler ni neko drugo ad
hoc omrežje, sestavljeno iz mirovnikov, vietnamskih
veteranov ter številnih civilnih iniciativ, Združenih dr
žav prisililo, da so se iz Vietnama umaknile.
Dovoljujem si imeti tudi svojega favorita, zato izpo
stavljam Veliko omrežje milijardnih dolgov. Če bi jav
nost poznala te podatke, ki jih zdaj razkriva avtor Ali
Žerdin, bi se morda slovenska barka zasukala v drugo
smer. Morda bi Slovenija res postala zgodba o uspe
hu ali pa nova Švica. Pa ni. Človeška pogoltnost pač
ne pozna meja in nič ne poveže ljudi v trdna omrež
ja mimo vseh ideoloških ovir bolj kot ravno želja, sla
po dobičku. Omrežje ljudi, ki skrbi samo za svoj žep
in zanemari vse interese drugih, še več, ki mu je malo
mar, če se povzroča celo velika škoda, kratkoročna in
celo dolgoročna, se izkaže za veliko tesneje poveza
no in bolj pretkano kot vse državne institucije skupaj,
ki so bile dolžne skrbeti za ekonomičnost in transpa
rentnost ene največjih investicij v zgodovini Slovenije.
Pomen Žerdinovega dela je ravno v tem, da pri bral
cu povzroči globok in temeljit premislek o temeljnih
gibalih današnje družbe, do konca in še dlje omreže
nih in zamreženih v številna formalna in neformalna
omrežja vplivnih oseb slovenske ali pa svetovne poli
tike in gospodarstva.
Priporočljivo in hkrati do neke mere precej žalostno
branje za vsakogar ali, kot trdi avtor, priročnik za
samopomoč.
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Tina Šnajder Paunović
odvetnica v Ljubljani

Pogodba
Kdo ne pozna »večne« dopisnice iz Italije – Mojce Širok? Pred Pogodbo še nisem prebrala nobene
njene knjige in nisem vedela, kakšna pisateljica je. Vedela pa sem, da je odlična novinarka. Zato
pred branjem tega romana tudi nisem želela prebrati recenzije te knjige, da bi si o delu in pisateljici
lahko ustvarila lastno mnenje.
Da ji je Italija zlezla globoko pod kožo in da je med
dolgimi (kakor je prebrati) trinajstimi leti službova
nja osvojila italijanski prostor, ljudi in navade, je mo
goče prepoznati na vsaki strani knjige. Kdor jo bere,
nikoli ne bi pomislil, da je ni napisal Italijan, kakor
bi bralec težko rekel, da je izpod peresa ženske, tako
je neposredna, na trenutke groba, nobenega celofa
na. Razen ene malenkosti, ki se jo lahko spomni le
natančna in pedantna ženska. Na začetku knjige je
seznam nastopajočih oseb in njihovih vlog. To se
mi je, ko sem knjigo odprla, zdelo smešno, kakor da
bi bil bralec tako neumen, da si tistih nekaj oseb v
knjigi ne bi zapomnil. A, če pri
znam, sem med branjem (resda
sem knjigo brala v časovnih pre
sledkih) kar nekajkrat pogleda
la v »kdo je kdo«. Pozneje sem
prebrala, da je »kdo je kdo« iz
šel šele v dotisu, ker so bralci pi
sateljico opozarjali, da so jim ita
lijanska imena povzročala zmedo.
Priznam. »Kdo je kdo« je odlična
ideja. Dotis v slovenskem prosto
ru? Po nakladi 2.500 izvodov je v
dobrih dveh mesecih potrebovala
nov natis 1.700 izvodov! Slovenci
očitno beremo.
Pogodba naj bi bila kriminalni ro
man, a je mnogo več od kriminal
nega romana. Začne se sicer kot
prava kriminalka s truplom – ugle
dnega rimskega odvetnika − in po
avtor: Mojca Širok
tem se zgodba odvija ter prepleta
založba: Mladinska knjiga,
in nazadnje to ni več kriminalni ro
Ljubljana 2018, 344 strani
man, to ni več zgodba trupla in is
kanja morilca ter zadoščenja pravi
ci, to je zgodba prostora, časa in ljudi, obraz resnič
ne Italije, kjer se je mafija zažrla v vse pore druž
be. Kjer se ne ve, kdo je hujši in bolj škodljiv, politi
ka ali mafija ali njuno delovanje z roko v roki. Knji
ga naj bi se dejansko zgolj naslonila na zgodovinske

dogodke iz leta 1992, pa vendar je pisateljica, z ne
dvomno odličnim poznavanjem italijanskega prosto
ra, zgodbo oblikovala tako, da je bralec z vsako stra
njo vse bolj in bolj prepričan, da ne gre za fiktivno
zgodbo, temveč resničen in verodostojen prikaz ita
lijanskega juga.
Kakorkoli, Pogodba ni klasična kriminalka, v njej se
napetost ne stopnjuje kot v klasičnih kriminalkah, v
njej je mnogo več od nekaj trupel in pametnega in
špektorja, ki edini zmore povezati vse raztresene nit
ke v klopčič. Ta se vedno tako logično odvije, ko ga
pametni inšpektor razloži, in potem je bralec pomir
jen. Tudi v Pogodbi se klobčič odvije, le da bralec ni
pomirjen, kajti v njej je odraz družbe, človeškega po
hlepa in človeške krutosti. V njej je propad individu
uma, v njej ni prostora za junake, ti zmeraj tečejo na
kratke proge.
S knjigo bralec ne bo doživel katarze in ne bo imel ob
čutka, da je dejansko vse »v redu«, da dobro vedno
premaga zlo. Pogodba je pakt s hudičem. In s hudičem
pogodbe ni mogoče razdreti; dobrohotni krščanski
nauki veljalo le toliko časa, dokler priložnost ne nare
di tatu, denar pa je sveta vladar.
Skozi umor uglednega odvetnika se spleta in zaple
ta zgodba prežetosti mafije, politike, policije, novinar
jev, pa vendar avtorica ob tem na zelo prefinjen opi
suje življenja posameznih oseb, da jih bralec začuti, ne
da bi pisateljica o njih izgubljala veliko besed ali lepo
rečila s čustvi.
Pogodba da misliti, misliti o tem, da se nič ne bo ure
dilo samo od sebe in da nas ne bo rešil junak, temveč
da smo vsi odgovorni za stanje družbe, zato je pame
tno, da ob pravem času in dokler še lahko, brzdamo
svoj pohlep, po čemerkoli že hlepimo.
Le nečesa nisem mogla razumeti: kako neki se je
vse lahko zgodilo in odvilo v treh dneh?
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Bojana Potočan

odvetnica in državna svetnica v Državnem svetu RS

ŽupanJA
Zbornik ŽupanJA, ki je nastal kot plod raziskovalnega projekta Inštituta za ustavno pravo, obravnava podzastopanost žensk na županski funkciji, kritično analizira položaj lokalne samouprave,
zlasti mestnih občin, položaj glavnega mesta ter dejstvo, da kljub ustavni podlagi pokrajine še
niso ustanovljene. Urednika (dr. Ciril Ribičič in Domen Končan) ter avtorji (dr. Nejc Brezovar, Rok
Dacar, dr. Franc Grad, Tea Jarc, Domen Končan, Špela Lovšin, dr. Ciril Ribičič, dr. Alenka Šelih in dr.
Iztok Štefanec) so zbornik predstavili na posvetu 18. oktobra 2018 v Državnem svetu RS, ki je bil
tudi soorganizator dogodka.
Domen Končan in Špela Lovšin navajata, da v 21.
stoletju − začetki pa seveda segajo še v 20. stoletje −
na politični ravni čedalje bolj prevladuje splošno zave
danje, da so ženske enakopravni subjekti in da morajo
imeti enake možnosti,1 na dejanski ravni pa se razmere
zaradi različnih dejavnikov spremi
njajo zelo počasi. V zakonodajo bi
bilo treba vnesti več konkretnejših,
tj. proaktivnih ukrepov, ki bi vpliva
li na izboljšanje stanja podzastopa
nosti županj v Sloveniji, saj je bil
njihov 8-odstotni delež2 na voli
tvah leta 2014 res majhen. Izsled
ki raziskave, predstavljene v zbor
niku, kažejo, da so županje visoko
kvalificirane ženske, z dolgoletnimi
izkušnjami na odgovornih položa
jih, zlasti znotraj lokalnih skupno
sti, kjer so bile pogosto soočene s
sprejemanjem težkih odločitev, kar
je nedvomno pripomoglo k temu,
da so se lažje odločile za župansko
kandidaturo. Večinoma so v sre
dnjih letih, svojo funkcijo v glav
nem opravljajo poklicno in priha
urednika: dr. Ciril Ribičič in
jajo predvsem iz občin z majhnim
Domen Končan
številom prebivalcev. Dejavnika, ki
založba: Inštitut za ustavno
sta najbolj odločilno vplivala na nji
pravo, Ljubljana 2018, 204 strani
hovo odločitev za vložitev kandida
ture, sta bila želja po spremembi de
lovanja občine in podpora s strani družine. Še vedno
si nekako vzamejo dovolj časa za vodenje gospodinj
stva in skrb za svoje otroke, pri čemer je neprecenljiva
pomoč partnerjev. Županje so menile, da skrb za dru
žino številnim ženskam prepreči vložitev kandidatu
re za županjo. Izrazile so tudi stališče, da bi bilo treba
bolj izpostaviti dejavnike, ki vplivajo na delež žensk,
ne pa samo zakonsko zagotoviti kvote. Nekatere župa
nje so tudi poudarile, da so pri opravljanju županske
1

funkcije doživele več neprijetnih izkušenj, na primer
šikaniranje, umazano kampanjo in stereotipne opazke.
Leta 2004 so bile v Sloveniji uvedene kvote za volitve
v Evropski parlament, leta 2005 za volitve v občinske
in mestne svete, leta 2006 pa za volitve v Državni zbor.
Rok Dacar je v svojem prispevku opredelil pojem in
vrste kvot, ki so ukrepi t. i. pozitivne diskriminacije
ter merijo na enakost rezultatov. Lahko so določene v
ustavi3 ali v področnem zakonu, kot je to urejeno v Slo
veniji. Sistem spolnih kvot lahko meri na kandidatne
liste ali na sistem kvot izvoljenih. V Sloveniji in veči
ni evropskih držav se uporablja sistem kvot, ki zadeva
jo kandidatne liste. Avtor poudarja, da v pogovornem
jeziku kvote sicer označujemo za ženske, vendar pa to
niso, temveč gre za spolne kvote, ki zadevajo oba spo
la. Volilna lista se lahko zavrne tudi v primeru, če na
njej ni zadostnega števila kandidatov moškega spola,
kar se je na državnozborskih volitvah leta 2018 zgo
dilo strankama Sloga in Levica.
Za županske volitve in imenovanja v upravne odbo
re ter nadzorne svete gospodarskih družb kvot ni. Av
tor predstavi razloge za težavnost uvedbe kvot za žu
panje. Prvi je v tem, da bi njihova uvedba zahtevala
spremembo ustave, dvotretjinsko večino v parlamen
tu pa je težko doseči. Drugi razlog je v tem, da je kvo
te mogoče predpisati le, če je na kandidatni listi več
kandidatov, kar na primer velja za volitve v občinski
svet. Kandidat za župana pa je en sam in v takem pri
meru kvote ni mogoče predpisati. Edini način, da bi
jih uvedli, bi bila določitev kvot na ravni političnih
strank, pri čemer je težava v tem, da je težko določi
ti, s katerim kandidatom ali občino bi se kandidatna
lista začela, prav tako je treba upoštevati, da je veliko
kandidatov na županskih volitvah neodvisnih. Zato bi
težko vpeljali kvote po pravilu zadrge,4 ki velja na vo
litvah v občinski svet.5

Na primer Splošna deklaracija človekovih pravic iz leta 1948 določa enake pravice moških in žensk. Leta 1979 je bila sprejeta Konvencija o odpravi vseh oblik diskri
minacije žensk, že leta 1950 pa tudi Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin itd. Aktualni Milenijski razvojni cilji Organizacije združenih
narodov določajo, da je treba zagotoviti enakost med spoloma in ženske opolnomočiti, saj še vedno trpijo zaradi diskriminacije in nasilja povsod po svetu. Enakost
spolov ni samo človekova pravica, ampak nujen temelj za miren in uspešen svet (<www.un.org/sustain>).
2
Izvoljenih je bilo le 16 županj.
3
Na primer v Burkina Fasu, Ugandi in na Filipinih.
4
Na kandidatni listi mora kandidatu enega spola nujno slediti kandidat drugega spola. Če je prvi kandidat moškega spola, mora biti na drugem mestu ženska kandidat
ka, tretji kandidat spet moškega spola ter tako dalje do konca liste ali pa do njenega določenega dela, recimo polovice.
5
V prvi polovici liste se morajo kandidati različnih spolov izmenjevati, na celotni listi pa mora biti vsaj 40 odstotkov kandidatov manj zastopanega spola.
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Špela Lovšin je opravila intervju z nekdanjo ljubljan
sko županjo Viktorijo Potočnik, ki je dejala, da so
stereotipi danes še globlji kot kadarkoli prej, prikriti
in neidentificirani. Tea Jarc pa je opravila intervju z
nekdanjo županjo Moravč Ljudmilo Novak, ki je de
jala da ni ekstremistka ali feministka, zagovarja pa sta
lišče, da je dopolnjevanje moškega in ženskega pogle
da dobro za vse.
Dr. Iztok Štefanec v zborniku opredeli primerjalen
vidik ukrepov za uresničevanje načela enakosti med
spoloma, s poudarkom na lokalnih volitvah. Predstavi
ureditve v drugih državah, z vidika različnih volilnih
sistemov, in poda predloge, ki se ponujajo zlasti na
podlagi primerjalnega ustavnega prava, pri čemer po
udari, da slednje ne pomeni, da se zavzema za uved
bo vseh ali vsakega od obravnavanih ukrepov. V na
daljevanju navede, da bi bilo pri županskih volitvah
mogoče uporabiti različne ukrepe za povečanje šte
vila kandidatk za županje. Predpisati bi bilo mogoče
spolno kvoto za županske kandidate političnih strank,
ki kandidate predlagajo za več kot le eno občino ozi
roma za večje število občin. Za županske kandidat
ke bi bilo tudi mogoče znižati zahtevano število pod
pisov za kandidaturo. Avtor izpostavi, da primerjal
no ustavno pravo ponuja tudi ukrepe, ki se nanašajo
na podžupansko funkcijo (ali drugo funkcijo name
stnika izvršilnega organa lokalne skupnosti). Tukaj je
možnih več ureditev, kot primer lahko vzamemo pra
vilo, po katerem bi moral župan moškega spola ime
novati najmanj eno podžupanjo. Avtor predlaga tudi,
naj se ukrepi usmerijo v medijski prostor, s spodbu
janjem vsebin, ki dajejo prostor ženskam, ki sodelu
jejo ali želijo sodelovati pri upravljanju javnih zadev
lokalnega pomena. Prav tako naj se ukrepi usmeri
jo v spodbujanje nevladnih organizacij, raziskovalnih
ustanov in drugih deležnikov civilne družbe, da okre
pijo svoje delovanje na področju ozaveščanja prebi
valstva o pravicah in položaju žensk, tudi v politi
ki. Ukrepe bo treba oblikovati celostno in horizon
talno na vseh pomembnejših področjih družbenega
življenja. Neizrabljen potencial je tudi onkraj volilne
ga sistema, na širšem področju političnega udejstvo
vanja in pri zagotavljanju ustreznih finančnih sred
stev v podporo kandidatkam za županje in politič
nim strankam, ki v svoje delovanje in med kandida
te uvrščajo ženske.
Dr. Nejc Brezovar je prispevek namenil odnosu med
glavnim mestom in državo oziroma predstavlja »pri
mer Slovenije ali Ljubljana ljubljena«. Besedilo želi
spodbuditi nadaljnjo razpravo o položaju glavnega
mesta po sprejetju zadnje novele Zakona o glavnem
mestu Republike Slovenije (ZGMRS).6 Avtor ugo
tavlja, da je odnos države do lastnega glavnega me
sta največkrat odvisen od zrelosti vsakodnevne (dr
žavne ali lokalne) politike. Odnos do glavnega mesta
kot simbola države je zrcalna slika našega odnosa do
države same. Pozen sprejem ZGMRS, ki je konkre
tiziral ustavno določbo o Ljubljani kot glavnem me
stu, po avtorjevem mnenju kaže na mačehovski od
nos, ki ga je država imela in ga včasih še vedno ima
6
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do svojega glavnega mesta. Tak odnos je pogost tudi
v drugih državah sveta. Trenutno prevladujoči trendi
pa gredo v smeri večje avtonomije glavnih mest, tudi
v obliki finančne pomoči.
Dr. Franc Grad in dr. Ciril Ribičič sta predstavila
pomen in prvine lokalne samouprave pri nas, njeno
pravno ureditev, lokalne naloge in potrebe, struktu
ro, temeljna načela organizacije ter organe lokalne
samouprave, pa tudi financiranje občin v Sloveniji.
Posebej sta izpostavila problem določbe iz 143. čle
na Ustave RS, po kateri pokrajine ustanovi Državni
zbor z zakonom, v katerem določi njihova območja,
sedeže in imena. Dokler tega ne bo storil, bo pomem
ben del ustavne ureditve ostal neuresničen. V zvezi z
zastopanostjo žensk opozarjata, da šele ob približno
tretjinski zastopanosti žensk lahko pričakujemo, da
se bo resneje uveljavil ženski pristop pri opravljanju
oblastnih funkcij. S takim pristopom avtorja ozna
čujeta delovanje, ki je manj obremenjeno s konflik
ti, manj usmerjeno v preteklost in izključevanje dru
gače mislečih ter bolj usmerjeno v prihodnost in re
ševanje realnih družbenih problemov, v medsebojno
sodelovanje in vključevanje. Povečevanje števila žu
panj poteka počasi. Če bi ritem še naprej ostal tak,
bi do tretjinske zastopanosti prišlo šele sto let po pr
vih županskih volitvah, torej leta 2094. Avtorja pou
darjata, da je izračun najbrž napačen, preveč optimi
stičen, saj ni nujno, da se bo v prihodnje delež žu
panj sam po sebi vztrajno povečeval, brez večjih ni
hanj in občasnih resnih nazadovanj. Na to opozarja
padec števila poslank v Državnem zboru leta 2018.
Avtorja tudi ne soglašata s stališčem, da pri volitvah
županov ne bi mogli uporabiti volilnih kvot ali pra
vila zadrge. Po njunem mnenju bi z zakonom lah
ko predpisali, da »mora posamezni predlagatelj žu
panskih kandidatk in kandidatov, ki na ravni države
kandidira več kot trikrat, zagotoviti 40-odstotno kvo
to«.7 Druga, še nekoliko zahtevnejša možnost bi bila,
da morajo vsi, ki za župana predlagajo več kot enega
kandidata, uporabljati 40-odstotno žensko kvoto ali
pa pravilo zadrge (seveda v različnih občinah). Gle
de na zaostajanje Slovenije med evropskimi država
mi bi veljalo za kratkoročni cilj določiti vsaj dose
ganje povprečnega deleža županj v evropskih drža
vah (15,4 odstotka), za dolgoročnejši cilj pa uvrsti
tev Slovenije med deset najuspešnejših držav, ki do
segajo 25-odstotno zastopanost županj.
Dr. Ciril Ribičič v zborniku opiše tudi svoj pogled na
spolne kvote. Po njegovem mnenju je navidezna nev
tralnost spolnih kvot pristranska, in sicer v korist mo
ških. Ko zakonska določba o kvotah ženski prepreči
kandidiranje zato, ker je ženska, in zato, ker je njena
kandidatura kršila moško kvoto, se avtor sprašuje, ali
lahko tak poseg v njeno pasivno volilno pravico uspe
šno prestane strogi test sorazmernosti pred ustavnim
in evropskim sodiščem. Kot pojasni, je na prvi pogled
očitno, da je abstraktno sklicevanje na nevarnost na
stanka podzastopanosti moških iz trte izvito, vsaj še
naslednjih nekaj desetletij.

Ur. l. RS, št. 22/04, 110/09 in 59/17.
Murko Puš, A., Roksandić, M. in S. Pleš S., T.: Vpliv sistema spolnih kvot na vključevanje načela enakosti spolov pri političnem odločanju na lokalni ravni (Pri
merjalna analiza kandidiranja in volilnih izidov žensk na lokalnih volitvah od leta 2002 do 2014), Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ljubljana
2015, v Ribičič, C., in Končan, D.: ŽupanJA, str. 196 in 197 (opomba 63 in 65).

7

Odvetnik 88 / zima 2018

Knjige/Zgodovina odvetništva

Županske volitve 2018
Zbornik je bil predstavljen v času, ko še niso poteka
le lokalne volitve 2018.
V prvem krogu je bilo izvoljenih 17 županj, torej ena
več kot v prejšnjem mandatu. Razplet drugega kroga,
v katerem se je za županski stolček potegovalo še 8
žensk, kaže na to, da je bilo izvoljenih še 5 žensk, sku
pno torej 22.8
8
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Ne glede na izid in tudi morebiten rahel statistični na
predek bo pot do uravnoteženega političnega udejstvo
vanja žensk na lokalni ravni zagotovo še dolga. Pred
stavljen zbornik bo nedvomno pripomogel pri ozave
ščanju o tem problemu. Moški in ženske smo kot dve
krili ene ptice. Če hočemo, da bo družba delovala do
bro, potrebujemo zastopanost obojih. Dejstvo namreč
je, da ženske in moški naslavljamo drugačne teme, ne
bolj ali manj pomembne, samo drugačne, zato je po
membno, da se dopolnjujemo.

Podatki v času oddaje članka (tj. do 4. decembra) še niso uradno potrjeni.

Andrej Pipuš

odvetnik iz Maribora

Dr. Radoslav Pipuš
(1864–1928)
Iz revije Odvetnik in tudi iz drugih javnih občil sem izvedel, da Odvetniška zbornica Slovenija (OZS)
ob praznovanju 150-letnice neodvisnosti in samostojnosti pripravlja izdajo zbornika Slavni slovenski
pravdarji – slovenski odvetniki v umetnosti, znanosti in politiki. V zborniku smo tako med drugim
navedeni vsi odvetniki, ki smo trenutno člani OZS, hkrati zbornik vsebuje portrete več kot sto
pomembnejših slovenskih odvetnikov.
Z zanimanjem sem pričakoval izid zbornika, saj sem do
mneval, da bo zbornik temeljil tudi na slavnostni šte
vilki edine slovenske pravniške revije Pravnik, v kate
ri je leta 1968 ob 100-letnici zbornice njeno takratno
vodstvo objavilo tudi predstavitve pomembnih sloven
skih odvetnikov.
Bolj kot omemba mene osebno v navedenem zborni
ku me je zanimala omemba mojih prednikov, ki so,
enako kot jaz, opravljali odvetniški poklic: pradeda po
materini strani dr. Antona Prusa (1833–1884) in nje
govega sina, mojega starega očeta po materini strani
dr. Antona Prusa (1880–1935), ki sta odvetniški po
klic opravljala v tedanjih Konjicah, ter starega očeta po
očetovi strani dr. Radoslava Pipuša (1864–1928), ki je
odvetniški poklic opravljal v Mariboru.
Za stara očeta po materini strani nisem pričakoval, da
se bo njuno ime znašlo med portreti pomembnejših
odvetnikov, saj njuno javno delovanje izven opravlja
nja odvetniškega poklica ni bilo tako intenzivno, hkra
ti pa ni podprto z za zgodovinopisje relevantnimi pi
snimi viri. Pričakoval pa sem, da bodo v seznamu od
vetnikov podatki o mojih starih očetih – odvetnikih
pravilno in popolno zapisani. Ker zbornik vsebuje le
seznam odvetnikov od leta 1918 dalje, je razumljivo,
da v njem podatki o mojem pradedu Antonu Pru
su, ki je umrl že leta 1884, niso navedeni. Moj stari
oče Anton Prus, ki je umrl leta 1935, pa je omenjen
v seznamu odvetnikov (stran 366), vendar z oznako,
da o letu njegovega rojstva ni podatkov. Ta podatek
bi avtorica seznama odvetnikov lahko brez težav na
šla v že omenjeni reviji Pravnik, izdani ob 100-letni
ci OZS (stran 176).
Drugačna pa je situacija pri mojem starem očetu po
očetovi liniji, Radoslavu Pipušu, za katerega menim,
da bi si v zborniku zaslužil portret pomembnejšega slo

venskega odvetnika, kar utemeljujem v naslednjih od
stavkih.
Javno delovanje Radoslava Pipuša je Franjo Bas dovolj
obširno opisal v Slovenskem biografskem leksikonu, po
leg tega pa je, zaradi njegovega javnega delovanja, po
njem poimenovana tudi ena izmed ulic v Mariboru.
V reviji Pravnik iz leta 1968, izdani ob 100-letnici OZS,
iz katere naj bi podatke, kot je zapisano v spremni be
sedi urednika zbornika Znani slovenski pravdarji, črpal
omenjeni zbornik, je javno delovanje Radoslava Pipuša
opisano v prispevku prof. B. Teplyja z naslovom Delo
mariborskih odvetnikov za politični in kulturni napre
dek slovenskega naroda v Podravju.
Če bi avtorji zbornika upoštevali zgolj oba relevan
tna pisna vira, bi v zborniku med portreti pomemb
nejših odvetnikov moral biti predstavljen tudi portret
Radoslava Pipuša.
Žal pa sem Radoslava Pipuša našel v zborniku navede
nega zgolj v seznamu odvetnikov od leta 1918 do leta
2018 (stran 334), in to celo z napačno letnico rojstva
(1964, pravilno 1864).
Ne razumem, kako je lahko ob predstavitvi več kot sto
imen med portreti pomembnejših odvetnikov ime Ra
doslava Pipuša izostalo, in to ob dejstvu, da je med tri
najstimi avtorji besedil v zborniku kar osem doktorjev
zgodovine in ena magistra zgodovine.
Zapis bom sklenil s povzetkom zaključka nekrologa
»Spominu dr. Rad. Pipuša«, ki je bil ob njegovi smrti 2.
maja 1928 objavljen v Mariborskem večerniku »Jutra«:
»Z dr. Radoslavom Pipušem izgubljamo enega naj
odličnejših, najidealnejših ter najdelavnejših narodnih
in gospodarskih javnih delavcev v Mariboru, ki je nad
dvajset let vplival na naše narodno življenje, dasi ga,
zlasti povojni čas radi svoje površnosti in vihravosti ni
vedel dovolj ceniti. Blag mu spomin!«

Zgodovina odvetništva
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dr. Atila Čokolić

odvetnik v Osijeku (Hrvaška)

Kako je nastalo odvetništvo in kdo so bili
največji odvetniki antičnega sveta (3.)
V prejšnjem prispevku1 o odvetnikih antičnega sveta smo po časovnem vrstnem redu predstavili pet
od desetih največjih logografov (govornikov), kot jih našteva Cecilij iz Kalakte, in sicer Antifona, Andokida, Liziasa, Izaja in Izokrata. Tokrat nadaljujemo predstavitev logografov, ki so se bolj ali manj
ukvarjali z opravili, ki jih danes štejemo kot značilno odvetniška, oziroma so pisali sodne govore za
stranke, ki so pri njih iskale pomoč.2
Demosten (Demosthenes) je bil največji govornik
vseh časov. Kot takega so ga razglasili že v antiki, o če
mer so enotni tako grški kot tudi rimski viri. Do danes
niti enemu govorniku, politiku ali odvetniku ni uspelo
zasenčiti njegove slave. Njegovo ime lahko uporablja
mo kot soznačnico grškega govorništva in kot simbol
retorike nasploh.3 O tem genialnem govorniku je na
stalo ogromno literature, zato tukaj ne bomo razpra
vljali o Demostenovi veličini in delu, ki ga je pustil za
seboj. Zgolj strnjeno bomo obravnavali njegovo logo
grafsko – odvetniško dejavnost, ki je najmanjši del nje
govih javnih dejavnosti, ker so bila v jedru njegovega
poklicnega udejstvovanja politično go
vorništvo in državniška opravila za nje
govo domovino Ateno.4

Demosten, rimska
kopija po grškem
originalu; Römisch
– Germanisches
Museum, Köln
Foto: Attila Čokolić
(2009).

Demosten je bil rojen leta 384 pr. n. št.
v vasi Pajanija v pokrajini Atika. Njegov
oče je bil bogat izdelovalec orožja, ven
dar je umrl že leta 376 pr. n. št. Za se
boj je pustil vdovo in otroka, tako da je
Demosten skupaj s petletno sestro očeta izgubil že pri
slabih osmih letih. Demostenov oče je na smrtni po
stelji skrbništvo za svojo družino in premoženje zau
pal trem skrbnikom – Afobu, Demofonu in Teripa
du. Dva sta bila bližnja sorodnika, tretji pa tesen pri
jatelj. Trojica skrbnikov je lastnino, ki jim je bila zau
pana, že hitro zapravila, tako da je družina kmalu pri
stala na beraški palici. Ob očetovi smrti je bila skupna
vrednost družinskega premoženja 14 talentov, na kon
cu pa je od tega ostalo samo še 70 min.
Revni mladenič Demosten, ki je ob tem še nenehno
bolehal, se je po končanju osnovnih disciplin in z na
polnjenimi 18. leti začel učiti govorništva. Tudi zaradi
težav z družinsko lastnino so ga zato napotili na Izaja,
v tistem času že znanega logografa, ki smo ga že pred
stavili v prejšnji številki Odvetnika. Izaj je Demostena
sprejel v svoj dom leta 366 pr. n. št. in ga je poučeval
1

do leta 362 pr. n. št. Učil ga je na splošno sodno go
vorništvo, vendar hkrati tudi s ciljem, da se čim uspe
šneje spopade v sporu s svojimi skrbniki. Kot smo za
pisali v prejšnji številki Odvetnika, je bil Izaj specialist
za dedno pravo, tako da je bilo morda prav to odločil
no, da se je Demosten obrnil prav nanj. Drugi razlog
je bil gotovo revščina, saj mu je bila zaradi nje Izokra
tova šola finančno nedostopna. Najverjetneje sta bila
oba razloga, zakaj je Demosten za svojega učitelja go
vorništva in s tem tudi odvetništva vzel odvetnika Iza
ja, približno enakovredna.5
Ni treba biti pravni zgodovinar, da ugotovimo, da je
Demosten svojega učitelja Izaja presegel in ga skoraj
pahnil v pozabo. Že Dionizij Halikarnaški je dejal:
»Demosten je pogoltnil celega Izaja.«6
Plutarh po virih, ki se pripisujejo peripatetičnemu fi
lozofu Hermipu iz Smirne, navaja, da je bil Demosten
tudi Platonov učenec in da je pri njem dobil največjo
korist za svoje govorništvo.7
Demosten je svojo karierno pot začel z logografijo, to
rej s pisanjem sodnih govorov za svoje stranke. S tem
se je preživljal in mu je z odvetniškim delom uspe
lo popraviti svoje premoženjske razmere – podobno
kot njegovemu predhodniku Liziju. Postopoma se je
zgradil v edinstveno in neponovljivo govorniško oseb
nost. Nedvomno se je od Izaja naučil suverenega ob
vladovanja predmeta spora, jasnosti in živosti podaja
nja dejstev kot tudi pripovedovalnih veščin, dramatič
nega postavljanja retoričnih vprašanj, še zlasti pa siste
matičnosti pri dokazovanju in »veščini stiskanja« na
sprotne stranke.8
Žal je znan tudi po svoji zasebni pravdi, ki jo je spro
žil proti svojima skrbnicama – materi in sestri, ker si je
prizadeval povrniti vsaj del uničene očetove lastnine. V
tej pravdi je imel pred sodiščem pet govorov, ki so se

Čokolić, A.: Kako je nastalo odvetništvo in kdo so bili največji odvetniki antičnega sveta (3.), Odvetnik, št. 4 (87) – jesen 2018, str. 74–77. Iz hrvaškega izvirnika
prevedel Dean Zagorac.
Roki, D.: Počeci advokature i prvi advokati (Pravno – istorijska studija), v: Jugoslavenska advokatura, leto VIII (1961), št. 1, str. 51. Tudi S. Avramović:, Isejevo
sudsko besedništvo i atinsko pravo. Beograd, 2000, str. 79. Zamarovský ta seznam deseterice najslavnejših grških oratorjev imenuje Aleksandrijski kanon deseterice
govornikov. Glej Zamarovský, V.: Grčko čudo. Zagreb 1978, str. 328.
3
Avramović, S.: Isejevo sudsko ..., str. 55; in Roki, D.: Počeci advokature ..., str. 56.
4
Prav tam, str. 56.
5
Plutarh je zapisal, da je »vzel Izaja za učitelja govorništva, čeprav je takrat Izokrat imel svojo šolo, in sicer zato, kot trdijo nekateri, ker Izokratu ni mogel plačati
določene nagrade za poučevanje v znesku deset min zaradi svoje revščine, ali pa zato, ker je menil, da je Izajev način govorništva posebej močan in v vsakem primeru
vpliven.« Avramović iz Plutarha, Demosten 5, v Avramović, S.: Isejevo sudsko ..., str. 55. Glej v Plutarh: Usporedni životopisi, Demosten 5, III. zvezek, Zagreb 1988,
str. 278.
6
Avramović navaja iz Dionysius Halicarnessei, De Isaeo, IV., v Avramović, S.: Isejevo sudsko ..., str. 55.
7
Plutarh, Usporedni ..., Demosten 5, str. 278.
8
Prav tam, str. 100.
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ohranili pod naslovom »govori o skrbništvu« (lógoi
epitropikoí). V njih lahko zaznamo močan vpliv Demo
stenovega učitelja Izaja, saj so ti govori po zgradbi in
po slogu enaki Izajevim govorom. Pravzaprav so tako
zelo enaki, da so v zgodnejši literaturi šteli, da gre za
Izajeve govore, kar je bilo pozneje ovrženo.9
Od Demostenovih odvetniških del je ohranjenih sku
paj 30 govorov, ki jih v literaturi najdemo pod naslo
vom »sodni govori v zasebnih pravdah« (lógoi dikani
koí idiotikoí). V teh pravdah je nastopil Demosten, ki je
pisal sodne govore tako za tožnike kot tudi za tožence.
Čeprav je polno obvladal veščine govornika in logogra
fa, odvetniških del ni dolgo opravljal. Zasebnim spo
rom se je odpovedal in vso svojo energijo je preusme
ril v politične spore, ki so potekali pred antenskima
institucijama Hēliaía in Bulé. Leta 354 pr. n. št. je za
čel kariero političnega govorca, tj. politika. Že dve leti
pozneje je Demosten postal osrednja osebnost aten
ske zunanje in notranje politike. V tem času se je nad
Atenami in celotno Helado zgrnila makedonska ne
varnost, ki je začela ogrožati neodvisnost in svobodo
grških mestnih držav. Demosten je kot izkušen in sa
mozavesten politik ter rodoljub to uvidel, tako da je
svojo nadaljnjo politično kariero in svoj vpliv podre
dil boju proti prevladi Makedonije v Heladi in osva
jalski politiki kralja Filipa Makedonskega.
Prvi govor, ki je bil usmerjen proti kralju Filipu, je
Demosten imel leta 351 pr. n. št., drugega leta 344/3
pr. n. št., tretjega pa leta 341 pr. n. št.10 Gre za slavne
govore, ki so postali zgled političnega govorništva za
vse prihodnje čase. Tri stoletja pozneje jih je Cicero
poimenoval filipike. Jasno politično stališče govornika
Demostena lahko razberemo iz uvodnega dela tretje
ga govora proti Filipu:
»1. Veliko se govori, Atenci, na skoraj vsaki skup
ščini o nepravičnostih, ki jih je Filip storil, odkar
je z vami sklenil mir, ne le proti vam, temveč tudi
proti drugim državam, in prepričan sem, da bi tudi
vsi drugi govorniki priznali, čeprav v praksi tega
ne bi pokazali, da je treba govoriti in si prizadeva
ti ustaviti Filipovo ošabnost ter ga zanjo kaznova
ti; vendar hkrati vidim, da so bili vsi naši interesi
tako zelo izdani in žrtvovani ter se bojim, da tudi
če je to čista resnica, ni greh če rečem tole: tudi če
bi vsi, ki vas nagovarjajo, želeli predlagati, vsi vi pa
bi si želeli sprejeti take ukrepe, ki bi nas pripeljali
v najmučnejši položaj, se ne bi mogli znajti v tako
slabem položaju, kot smo danes.«
V značilnem odlomku se Demosten v svojem govoru
loti tudi svobode govora:
»3. Prosim vas, Atenci, da se ne razburite zato, ker
vam kakšno resnico svobodno zaupam. Pomislite
namreč: trdite, da je svoboda govora sicer za vse v
državi tako zelo nujna, da jo dovolite celo tujcem
in sužnjem, tako da resnično lahko vidimo, kako pri
vas številna služinčad bolj svobodno govori, kar jim
9
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je na pameti, kot v marsikateri drugi državi njeni
državljani, vendar ste to svobodo iz svojih razprav
povsem izgnali.«
Demosten se je leta 330 pr. n. št. moral sam zagovar
jati pred sodiščem v sporu, ki ga je sprožil njegov tek
mec Eshin. Njegov tožnik je namreč trdil, da je De
mosten pri opravljanju državne službe zlorabil javni
denar. V tej pravdi se je Demosten sam zagovarjal, v
nagovoru sodišču pa je poudaril, da je v težjem polo
žaju kot Eshin, saj je Eshin o njem izrekel same sla
be reči, ki jih ljudje radi poslušajo in pred katerimi se
mora braniti, po drugi strani pa mora on samega sebe
hvaliti, česar nihče rad ne posluša. Ta govor pred sodi
ščem je postal znan pod imenom Govor o vencu, tu
kaj pa je njegov uvod:
»1. Predvsem, Atenci, rotim vse bogove in bogi
nje, da mi bo za to svojo pravdo z vaše strani na
klonjeno toliko ljubezni, kolikor sem jo sam doslej
izkazoval našemu mestu in vsem nam; nato naj vam
bogovi naklonijo tisto, kar se najbolj sklada z vami,
vašo vestjo in vašo častjo, tako da v tem, ko mora
te poslušati moj zagovor, ne prosite za nasvet mo
jega nasprotnika – saj bi bilo to vendarle strašno
–, temveč zakone in svojo prisego,
2. v kateri je med vsemi preostalimi dolžnostmi za
pisano tudi to, da enako prisluhnete eni in drugi
strani. To pa ne pomeni le tega, da ni nič že vnaprej
odločeno, niti da se eni in drugi strani izkaže enaka
naklonjenost, ampak da se tudi vsaki stranki dopu
sti, da se brani po svoji volji in kot si je zamislila.«
Ta izjemni človek je še enkrat politično vplival na svoje
sodržavljane po Aleksandrovi smrti leta 323 pr. n. št.,
ko je videl novo priložnost za osvoboditev od make
donske nadvlade celotni Heladi. Grki so se uprli in z
vojsko napadli Antipatra, Aleksandrovega namestnika
v Grčiji. Po Antipatrovi zmagi pri Kranonu leta 322.
pr. n. št. je bila Atena prisiljena v pogajanja. Antipa
trova zahteva v okviru pogajanj je bila izročitev aten
skih državnikov, zlasti Hiperida in Demostena. Obema
je nekako uspelo pobegniti, vendar ju je Antipatrova
vojska našla. Hiperida je prijela in ga je privedla Anti
patru, ki ga je dal ubiti, Demosten pa je na otoku Ka
laurija pri Trezenu v Pozejdonovem svetišču, preden
ga je makedonska vojska zajela, spil smrtonosni strup.
To se je zgodilo 14. oktobra 322 pr. n. št.11
Štirideset let po njegovi smrti so Atenci Demostenu
postavili spomenik z napisom: »Če bi bila tvoja moč,
Demosten, enaka tvojemu duhu, Grčiji nikoli ne bi vla
dal bojeviti Makedonec«.12
Demostenovega genija in govorniško veličino je naj
bolje strnjeno opisal rimski retorik in učitelj govor
ništva Kvintilijan, ko je dejal: »Longe princeps orato
rum ac paene lex orandi.« Za Dioniza Halikarnaške
ga in Cicera pa je Demosten veljal za ideal govorni
štva in edini, ki je suvereno obvladal vsa sredstva go
vorniškega izražanja.13

Roki, D.: Počeci advokature ..., str. 57.
   Demostenovi izbrani govori, prevod in opombe Stjepana Senca v izdaji Prievodi grčkih i rimskih klasika. Osmi zvezek. Matica hrvatska. Zagreb 1890, str. 192.
   Prav tam, str. XXI–XXII. Plutarh, Usporedni ..., Demosten 29, str. 290–291. Roki (v Počeci advokature ..., str. 59) omenja, da se je Demosten zastrupil 12. oktobra
322 pr. n. št.
12
   Demostenovi izabrani ..., str. XXII. Enako piše Roki, vendar z nekoliko drugačnim prevodom epitafa. Glej Roki, D.: Počeci advokature ..., str. 59.
13
   Prav tam.
10
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Odvetniki na 23. ljubljanskem maratonu
Letošnji Ljubljanski maraton je ob udeležbi več kot 26.000 tekačev potekal 27. in 28. oktobra 2018,
v deževnem vremenu, vendar brez vetra in ob idealni temperaturi 15 stopinj. Oboje je pripomoglo
k temu, da je bil dosežen nov rekord maratona tako v moški kot v ženski konkurenci.
Nova rekorderja sta Sisay Lemma Kasaye (Etiopija)
s časom 2:04:58 med moškimi in Visiline Jepkesho
(Kenija) s časom 2:22:58 med ženskami.

Kolega Emil Zakonjšek je tekel na maratonu v Pod
gorici, iz Beograda je prišel v Ljubljano teč odvetnik
Vučić Ščepanović in iz Banjaluke odvetnik Stevan Dimitrijević.
42 kilometrov

Moški

Radovan Cerjak, odvetnik 	
Vučić Ščepanović, odvetnik 	

4:18:13
5:09:20

21 kilometrov

Ženske

Ines Najvirt, odvetnica
1:37:24
Saša Tanko, odvetnica
1:53:49
Lara Mohar, odvetniška kandidatka	             1:55:00
Martina Šket, odvetnica
1:55:06
Aleksandra Jeraj, odvetnica
2:02:21
Erika Šlibar Mulej, odvetnica
2:02:56
Anita Klobučar, odvetnica	             2:03:49
Nataša Čeč Gruden, odvetnica	             2:06:06

Moški

Rezultat Lemme Kasayeta je Ljubljanski maraton uvr
stil na 9. mesto najhitrejših maratonov na svetu, kar je
glede na velikost in finančne zmožnosti prireditve ne
kaj izjemnega.

Matjaž Verbič, odvetnik
Ažbe Tušar, odvetnik
Aleš Avbreht, odvetnik
Peter Peče, odvetnik
Damijan Brulc, odvetnik
Borut Černigoj, odvetnik
Mina Kunič, odvetnik
Ivan Makuc, odvetnik
Marko Bregar, odvetnik
Matjaž Pantelič, odvetnik
Rok Pleterski, odvetnik
Anže Mlinarič, odvetnik
Stevan Dimitrijević, odvetnik
Marko Zorman, odvetnik

1:37:22
1:37:44
1:40:03
1:40:56
1:44:30
1:46:19
1:46:56
1:49:56
1:56:34
2:00:51
2:10:47
2:16:37
2:29:00
2:33:16

10 kilometrov

Moški

Drejc Osterman, odvetnik
Jaka Simončič, odvetnik
Renato Frelih, odvetnik
Aljoša Štampar Strojin, odvetnik

0:43:45
0:46:07
0:51:12
0:52:50

Polmaraton Podgorica (Črna gora)
Emil Zakonjšek, odvetnik

1:50:43

Za udeležbo vsem izrekam iskrene čestitke
in kolegice ter kolege vabim, da pridejo na
24. ljubljanski maraton, ki bo 27. oktobra 2019.
Andrej Razdrih
Predsednik organizacijskega odbora Ljubljanskega maratona
Andrej Razdrih in odvetnik iz Beograda Vučić Stepanović.
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Stvarno
in avtorsko
kazalo
2018
Leto XX – 2018, št. 1–5 (oziroma, šteto v celoti, 84–88)

Pojasnilo za uporabo obeh kazal:
uv – uvodnik
čl – članek, razprava
int – intervju
mn – mnenje
odm – odmev na objavljeni prispevek ali stališče
por –	poročilo (z dogodka, seminarja, seje, srečanja, o dejavnosti organa,
društva ipd.)
pril – priloga
rec – recenzija ali prikaz knjige, revije, doktorata, elektronskega medija
sp – sodna praksa
zap –	wkratki zapis mnenja ali doživetja, spominski zapis (In memoriam
ipd.)
V kazalih objavljamo celotni naslov posameznega prispevka, ime avtorja, zvrst
prispevka ter številko glasila in stran objave.
Primer:
1 (84)/8–9/čl
pomeni, da gre za članek, ki je objavljen v 84. številki glasila na 8 do 9 strani!

I

II

Stvarno kazalo

STVARNO KAZALO
AIJA – Mednarodno združenje odvetnikov in gospodarskih pravnikov
Pravni izzivi globalizacije (Marcel Hajd) – 5 (88)/63–64/por
alternativno reševanje sporov
Pogajanje ob asistenci odvetnikov in mediacija v italijanskem civilnem postopku
(dr. Karlo Primožič) – 1 (84)/41–42/čl
Janez Starman: »Kjer so močna čustva, je težko« (Sijan Pretnar) – 1 (84)/56–59/int
Mediacijski center pri Odvetniški akademiji OZS (Maša Kociper) – 1 (84)/60–62/čl
7. dnevi mediacij: Mediacija v družbi (dr. Tjaša Strobelj) – 1 (84)/72–73/por
Maša Kociper: Želim, da bi odvetniki prepoznali koristnost Mediacijskega centra za njihove
stranka (Andrej Razdrih) – 2 (85)/67–69/int
Vloga odvetnika v družinskih postopkih (Petruša Jager) – 3 (86)/31–34/čl
Mediacija v gospodarstvu (dr. Tjaša Strobelj) – 5 (88)/66/por
Dr. Tanja Pia Metelko: Mediacijske tehnike in veščine (dr. Tjaša Strobelj) – 5 (88)/67/rec
Avstrija
Dan avstrijskih odvetnikov (Petja Plauštajner) – 5 (88)/65/por
begunci
Pravni izzivi globalizacije (Marcel Hajd) – 5 (88)/63–64/por
CCBE – Svet evropskih odvetniških zbornic
Plenarna seja CCBE v Bruslju (Petja Plauštajner in doc. dr. Konrad Plauštajner) – 1 (84)/68–70/por
Dunajska seja Stalnega odbora CCBE (Petja Plauštajner in doc. dr. Konrad Plauštajner) –
2 (85)/76–77/por
Seji odbora PECO in odbora za deontologijo (Petja Plauštajner) – 3 (86)/60–61/por
Plenarna seja CCBE v Pragi (Klavdija Kerin) – 3 (86)/61–62/por
civilno pravo
Kaj prinašajo spremembe in dopolnitve ZIZ (Dida Volk) – 2 (85)/19–23/čl
Dr. Viktorija Žnidaršič: Civilno medicinsko pravo (dr. Tjaša Strobelj) – 3 (86)/73–74/rec
civilno procesno pravo
glej tudi pravna sredstva, vročanje in zamudna sodba
Argumentacija odvetniške vloge (Anton Panjan) – 2 (85)/26–27/čl
Izločitev sodnika v civilnem postopku (Anton Panjan) – 2 (85)/28–29/čl
Nekaj aktualnih dilem v zvezi z jamčevalnimi zahtevki pri prodajni pogodbi
(mag. Aleš Velkaverh) – 2 (85)/43–47/čl
Ukrepi za varstvo otrokove koristi po Družinskem zakoniku (mag. Nadja Marolt) – 2 (85)/58–61/čl
Nova ureditev revizije v Zakonu o pravdnem postopku in vrednostni kriterij (dr. Maja Ovčak Kos
in mag. Žiga Razdrih) – 3 (86)/7–9/čl
Dileme v primerih odškodninskega prava v zvezi z odgovornostjo za medicinsko napako (3. del)
(dr. Maja Ovčak Kos in dr. Ana Božič Penko) – 3 (86)/15–18/čl
človekove pravice
Pravne osebe kot nosilke konvencijskih pravic v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice
(dr. Boštjan Tratar) – 1 (84)/27–32/čl
Plenarna seja CCBE v Bruslju (Petja Plauštajner in doc. dr. Konrad Plauštajner) – 1 (84)/68–70/por
Temeljne pravice in vpliv Sodišča EU (dr. Verica Trstenjak) – 2 (85)/6–10/čl
Pravica do odvetnika in pravne pomoči – stanje, potrebe in priporočila (Katarina Vučko,
dr. Neža Kogovšek Šalamon in Timon Hren) – 3 (86)/29–30/čl
Mateja Ratej: Markuzzijev madež – Rojevanje človekovih pravic po prvi svetovni vojni
(Hinko Jenull) – 3 (86)/70–71/rec
Črna gora
Dan advokature Črne gore (Andrej Razdrih) – 1 (84)/32/por
Dan slovenskih odvetnikov 2018
33. dan slovenskih odvetnikov (Andrej Razdrih) – 5 (88)/38–39/por
Plaketa dr. Danila Majarona (Klavdija Kerin in Tina Šnajder Paunović) – 5 (88)/40–46/por
Iz hrvaškega Odvjetnika: Plaketo dr. Danila Majarona je prejel Leo Andreis (Nataša Barac) –
5 (88)/62/por
davek na dodano vrednost (DDV)
Načelo zakonitosti v kazenskem pravu in primarnost prava EU: resničen ali navidezen konflikt?
(mag. Aleš Velkaverh) – 1 (84)/45–46/sp
Dilema (ne)obračunavanja DDV od materialnih stroškov odvetnikov v sodni praksi
(Nace Potočnik) – 4 (87)/27–31/čl
diskriminacija
glej človekove pravice
dedno pravo
Kafkovo kraljestvo (Stanislav Fortuna) – 1 (84)/80–81/zap
delovno pravo
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca (4. del) (mag. Janja Paripović) –
1 (84)/23–26/čl
dokazno pravo
Dokazovanje z obremenilnimi pričami v kazenskem postopku – nekateri ključni poudarki za
zagovornika (dr. Primož Gorkič) – 2 (85)/15–18/čl
društva
Medicina, pravo in družba – sodobni izzivi in dileme (dr. Tjaša Strobelj) – 2 (85)/84–86/por
družinsko pravo
Premoženjski režim med zakonci po novem Družinskem zakonu (dr. Barbara Novak) –
2 (85)/50–57/čl
Ukrepi za varstvo otrokove koristi po Družinskem zakoniku (mag. Nadja Marolt) –
2 (85)/58–61/čl
Vloga odvetnika v družinskih postopkih (Petruša Jager) – 3 (86)/31–34/čl
Družinska konferenca – partnerstvo države in družine v primerih nasilja nad otroki
(doc. dr. Jelena Arsić) – 3 (86)/36–40/čl
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Državni svet RS
Opredelitev do sklepa Državnega sveta o vlogi odvetništva v RS z dne 7. decembra 2017 –
1 (84)/47–49/odm
Dan odprtih vrat (dr. Tjaša Strobelj) – 1 (84)/70/por
Egipt
Obisk iz Egipta in Libanona (A. R.) – 4 (87)/55/por
etika in morala
Vse je odvisno od konteksta (Andrej Razdrih) – 1 (84)/5–6/uv
Načelno mnenje Komisije za etiko in integriteto z dne 4. januarja 2018 (mag. Nina Betetto) –
1 (84)/49–51/sp
Odvetnik, pravo in družba (mag. Nina Betetto) – 2 (85)/24–26/čl
Dr. Viktorija Žnidaršič: Civilno medicinsko pravo (dr. Tjaša Strobelj) – 3 (86)/73–74/rec
Svoboda, strokovnost in etika (Andrej Razdrih) – 4 (87)/5/uv
Mednarodni odvetniki (Andreja Friškovec) – 4 (87)/49–52/čl
Odvetnik, pravo in družba – II ali še nekaj besed o nespodobnosti (dr. Rok Čeferin in
Sanja Sega) – 4 (87)/54–55/čl
Informacijske tehnologije in moralno-etični vidik njihove uporabe (mag. Roman Završek) –
4 (87)/56–60/čl
Dinamične prvine sodniške etike (Zvjezdan Radonjić) – 5 (88)/30–33/čl
Evropska konvencija o človekovih pravicah
Pravne osebe kot nosilke konvencijskih pravic v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice
(dr. Boštjan Tratar) – 1 (84)/27–32/čl
Kršitev svobode izražanja odvetnikov – Čeferin proti Sloveniji (dr. Rok Čeferin) – 1 (84)/43–44/sp
Procesna legitimacija delničarjev pred Evropskim sodiščem za človekove pravice
(doc. dr. Boštjan Tratar) – 4 (87)/40–48/čl
Žalitev sodišča, kot ga razume Evropsko sodišče za človekove pravice (Khanlar Hajiyev) –
5 (88)/15–20/čl
Evropsko sodišče za človekove pravice
Vse je odvisno od konteksta (Andrej Razdrih) – 1 (84)/5–6/uv
Pravne osebe kot nosilke konvencijskih pravic v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice
(dr. Boštjan Tratar) – 1 (84)/27–32/čl
Kršitev svobode izražanja odvetnikov – Čeferin proti Sloveniji (dr. Rok Čeferin) – 1 (84)/43–44/sp
Dokazovanje z obremenilnimi pričami v kazenskem postopku – nekateri ključni poudarki za
zagovornika (dr. Primož Gorkič) – 2 (85)/15–18/čl
Posegi v čast in dobro ime ter zasebnost – Ni vseeno, kdo kaj reče (David Sluga) – 2 (85)/39–38/čl
Ali (še) živimo v pravni državi? – Kritična presoja odločitev slovenskih sodišč v zadevi
Koprivnikar proti Sloveniji (dr. Marko Petek) – 3 (86)/41–43/sp
Procesna legitimacija delničarjev pred Evropskim sodiščem za človekove pravice
(doc. dr. Boštjan Tratar) – 4 (87)/40–48/čl
Žalitev sodišča, kot ga razume Evropsko sodišče za človekove pravice (Khanlar Hajiyev) –
5 (88)/15–20/čl
Izgubljeni kompas ali kako je pravniški cvetober svoj Ljubljanski maraton tekel (Jože Kristan) –
5 (88)/50–51/čl
Evropska unija
Imetništvo odstopljene terjatve in kolizijska pravila (Boštjan Špec) – 5 (88)/8–14/čl
fakulteta
Dr. Sara Ahlin Doljak: Nezlomljiva moč volje (Andrej Razdrih) – 1 (84)/52–55/int
Medicina, pravo in družba – sodobni izzivi in dileme (dr. Tjaša Strobelj) – 2 (85)/84–86/por
Pisatelj Vitomil Zupan in »pravo« (mag. Milan Vajda) – 5 (88)/70–72/zap
filozofija
Dinamične prvine sodniške etike (Zvjezdan Radonjić) – 5 (88)/30–33/čl
Francija
Otvoritev sodnega leta v Parizu (Alenka Košorok Humar) – 1 (84)/65/por
Otvoritev sodnega leta Paris 2018 ali 37. nadstropij pravice (Alenka Košorok Humar) –
5 (88)/64/por
gospodarsko pravo
Procesna legitimacija delničarjev pred Evropskim sodiščem za človekove pravice
(doc. dr. Boštjan Tratar) – 4 (87)/40–48/čl
gradbeništvo
Nekaj vprašanj v zvezi z gradbenimi spori (Mojca Furlan) – 2 (85)/34–38/čl
Uporaba 93. člena Gradbenega zakona v pravnem prometu z nepremičninami (dr. Nina Plavšak in
dr. Renato Vrenčur) – 4 (87)/22–27/čl
Hrvaška
36. dnevi hrvaških odvetnikov (Alenka Košorok Humar) – 2 (85)/78–79/por
Tradicionalno srečanje na Otočcu (Andrej Razdrih) – 3 (86)/82/por
Darko Horvat: Skupne težave hrvaškega in slovenskega odvetništva so vedno enake
(Andrej Razdrih) – 4 (87)/64–67/int
Iz hrvaškega Odvjetnika: Plaketo dr. Danila Majarona je prejel Leo Andreis (Nataša Barac) –
5 (88)/62/por
Srečanje Hrvaške odvetniške zbornice in Odvetniške zbornice Slovenije (Alenka Košorok
Humar) – 5 (88)/65/por
informacije javnega značaja
glej tudi Informacijski pooblaščenec
informatika
Pravo v času tehnologije veriženja podatkovnih blokov (Aljaž Jadek) – 2 (85)/48–49/čl
Informacijske tehnologije in moralno-etični vidik njihove uporabe (mag. Roman Završek) –
4 (87)/56–60/čl
Umetna inteligenca in sojenje (mag. Mitja Podpečan) – 5 (88)/26–28/čl
insolvenčno pravo
Zaseg dolžnikovih prejemkov v stečaju – kje je težava? (Maja Lajevec) – 4 (87)/32–39/čl
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invalidi
Dr. Sara Ahlin Doljak: Nezlomljiva moč volje (Andrej Razdrih) – 1 (84)/52–55/int
internet
glej informatika
intervju
Dr. Sara Ahlin Doljak: Nezlomljiva moč volje (Andrej Razdrih) – 1 (84)/52–55/int
Janez Starman: »Kjer so močna čustva, je težko« (Sijan Pretnar) – 1 (84)/56–59/int
Maša Kociper: Želim, da bi odvetniki prepoznali koristnost Mediacijskega centra za njihove
stranka (Andrej Razdrih) – 2 (85)/67–69/int
Mag. Roman Završek: Enotnost v morebitni stavki je težko dosegljiva (Andrej Razdrih) –
3 (86)/43–46/int
Darko Horvat: Skupne težave hrvaškega in slovenskega odvetništva so vedno enake
(Andrej Razdrih) – 4 (87)/64–67/int
Andreja Katič: Zavezujem se, da se bomo o odvetniški tarifi pogovarjali (Andrej Razdrih) –
5 (88)/34–37/int
Italija
Pogajanje ob asistenci odvetnikov in mediacija v italijanskem civilnem postopku
(dr. Karlo Primožič) – 1 (84)/41–42/čl
Načelo zakonitosti v kazenskem pravu in primarnost prava EU: resničen ali navidezen konflikt?
(mag. Aleš Velkaverh) – 1 (84)/45–46/sp
izobraževanje
glej tudi študenti
Na mladih svet stoji (Alenka Košorok Humar) – 2 (85)/3/uv
19. Odvetniška šola (Alenka Košorok Humar) – 3 (86)/49–51/por
Možgani so vrt (Maja Vrhunc) – 3 (86)/63–65/čl
Odvetnik kot ortoped klientove sreče (dr. Matjaž Ambrož) – 4 (87)/62–63/zap
iz odvetniškega imenika
glej statistika
izvedenci
Medicina, pravo in družba – sodobni izzivi in dileme (dr. Tjaša Strobelj) – 2 (85)/84–86/por
izvršba
Kaj prinašajo spremembe in dopolnitve ZIZ (Dida Volk) – 2 (85)/19–23/čl
Zaseg dolžnikovih prejemkov v stečaju – kje je težava? (Maja Lajevec) – 4 (87)/32–39/čl
javna občila
Novi dan mladosti za osebne podatke zaposlenih (Andrej Razdrih) – 1 (84)/78–79/rec 1
(84)/79/por
Pravica do popravka – Svojevrstni sodni mazohizem ali sodni udar proti zakonodajalcu?
(David Sluga – 3 (86)/26–28/čl
Čar besede (dr. Marko Pavliha) – 5 (88)/3–4/uv
Dvajsetletnica, ki je v resnici štiridesetletnica (Andrej Razdrih) – 5 (88)/5/uv
O idealistih (dr. Janez Kranjc) – 5 (88)/47/zap
Čas, ki prihaja, ne bo lahek (dr. Ciril Ribičič) – 5 (88)/47/zap
Kdo se bo sicer oglasil, če (ko) pridejo po nas (Boštjan Koritnik) – 5 (88)/48/zap
Revija, ki dopolnjuje slovensko pravno periodiko (Alenka Zalar) – 5 (88)/48/zap
Nekaj misli o reviji Odvetnik (dr. Atila Čokolić) – 5 (88)/49/zap
Dvajsetletnici ob rob (Stanislav Fortuna) – 5 (88)/49/zap
Revija, ki povezuje vse odvetnike v času odtujenosti (Tanja Sedušak) – 5 (88)/14/zap
Čas teče hitro (Miha Kozinc) – 5 (88)/59/zap
javna uprava
glej tudi šolstvo in zdravstvo
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca (4. del) (mag. Janja Paripović) – 1 (84)/23–26/čl
javni uslužbenci
glej javna uprava
jezik
Šestjezični pravni slovar (13.) Stanislav Fortuna – 1 (84)/75/por
Šestjezični pravni slovar (14.) (Stanislav Fortuna) – 3 (86)/68/por
Večna dilema: advokat ali odvetnik (Milan Vajda) – 4 (87)/61/čl
Šestjezični pravni slovar (15.) (Stanislav Fortuna) – 4 (87)/70/por
Gregor Dugar, Tanja Fajfar, Marjeta Humar, Mateja Jemec Tomazin, Mojca Žagar Karer,
Aleš Novak, Luka Tičar (uredniki): Pravni terminološki slovar (Stanislav Fortuna) – 4 (87)/72/rec
Šestjezični pravni slovar (16.) (Stanislav Fortuna) – 5 (88)/69/por
jubilej
glej tudi odvetništvo, zbornica
Sto petdeset let Odvetniške zbornice Slovenije (Rudi Šelih) – 4 (87)/3–4/uv
Svoboda, strokovnost in etika (Andrej Razdrih) – 4 (87)/5/uv
Odvetniki – prvi varuhi ustavnih vrednost (dr. Jadranka Sovdat) – 4 (87)/8/zap
Vladavina prava in odvetništvo (dr. Marijan Pavčnik) – 4 (87)/8/zap
Vse višja strokovna raven odvetniškega zastopanja (mag. Damjan Florjančič) – 4 (87)/9–10/zap
Odvetništvo je eden od najpomembnejših gradnikov pravosodnega sistema (mag. Jurij Groznik) –
4 (87)/11/zap
Praznik obstoja in delovanja pravne države (Hinko Jenull) – 4 (87)/11/zap
Na kaj najprej pomislim ob besedi odvetnik? (Vlasta Nussdrofer) – 4 (87)/12/zap
Moč prava namesto pravice močnejšega (dr. Ljubo Bavcon) – 4 (87)/13/zap
Prispevek k bolj pravni in bolj pravični družbi (Dino Bauk) – 4 (87)/13/zap
Dosledno uveljavljanje norm etičnega kodeksa (dr. Alenka Šelih) – 4 (87)/14–15/zap
Samostojni in neodvisni odvetniki (dr. Lojze Ude) – 4 (87)/15/zap
Od očaranosti do prezira – in nazaj? (doc. dr. Konrad Plauštajner) – 4 (87)/16–17/zap
Veličasten jubilej (dr. Ernest Petrič) – 4 (87)/17/zap
Poklic in poklicanost odvetnika: namesto eulogije (dr. Boštjan M. Zupančič) – 4 (87)/18–19/zap
Želim in pričakujem, da ljudi kategorično zastopajo brezkompromisni odvetniški odličneži
(dr. Andraž Teršek) – 4 (87)/19/zap
Sanje dinozavrov pred izumrtjem (Miha Kozinc) – 4 (87)/20/zap

III

Vloga odvetnikov (mag. Igor Karlovšek) – 4 (87)/20/zap
»Numerus clausus« tudi za število odvetnikov (Boris Grossman) – 4 (87)/21/zap
Najvišja vrednota bi morala biti etika Peter Breznik) – 4 (87)/21/zap
Prvo odprto prvenstvu v pospešenem šahu (Alenka Košorok Humar) – 4 (87)/67/por
kazensko procesno pravo
Zadržanje kazni zapora – ustavnopravni vidik (DDr. Klemen Jaklič in Maša Setnikar) –
2 (85)/11–14/čl
Dokazovanje z obremenilnimi pričami v kazenskem postopku – nekateri ključni poudarki za
zagovornika (dr. Primož Gorkič) – 2 (85)/15–18/čl
Pravica do odvetnika in pravne pomoči – stanje, potrebe in priporočila (Katarina Vučko,
dr. Neža Kogovšek Šalamon in Timon Hren) – 3 (86)/29–30/čl
Dostojanstvo med sojenjem (dr. Tjaša Strobelj) – 3 (86)/67/por
Odnos med sodnim tolmačem in odvetnikom kot naročnikom (Marta Biber in Simona Sajko) –
5 (88)/21–25/čl
Andreja Katič: Zavezujem se, da se bomo o odvetniški tarifi pogovarjali (Andrej Razdrih) –
5 (88)/34–37/int
kazensko pravo
Nekatere dileme premoženjskih deliktov naše kazenske zakonodaje (dr. Miha Šepec) – 3 (86)/10–14/čl
Ali (še) živimo v pravni državi? – Kritična presoja odločitev slovenskih sodišč v zadevi
Koprivnikar proti Sloveniji (dr. Marko Petek) – 3 (86)/41–43/sp
kaznovalno pravo
Zadržanje kazni zapora – ustavnopravni vidik (DDr. Klemen Jaklič in Maša Setnikar) –
2 (85)/11–14/čl
Pisatelj Vitomil Zupan in »pravo« (mag. Milan Vajda) – 5 (88)/70–72/zap
knjige
glej literatura
kultura
Paragraf št. 1 (A. R.) – 4 (87)/63/por
leposlovje
Dr. Marko Pavliha: Pritisni na tipko Človek (Alenka Košorok Humar) – 1 (84)/76–77/rec
Umori na slovenskem podeželju (Tina Šnajder Paunović) – 1 (84)/78–79/rec
Kafkovo kraljestvo (Stanislav Fortuna) – 1 (84)/80–81/zap
Dr. Peter Čeferin: Nespodobni odvetnik (Ifigenija Simonović) – 4 (87)/71/rec
Čar besede (dr. Marko Pavliha) – 5 (88)/3–4/uv
Libanon
Obisk iz Egipta in Libanona (A. R.) – 4 (87)/55/por
literatura
Dr. Marko Pavliha: Pritisni na tipko Človek (Alenka Košorok Humar) – 1 (84)/76–77/rec
Umori na slovenskem podeželju (Tina Šnajder Paunović) – 1 (84)/78–79/rec
Dostojanstvo med sojenjem (dr. Tjaša Strobelj) – 3 (86)/67/por
Dr. Nina Plavšak in dr. Renato Vrenčur (urednika): Zastavna pravica (Grega Peljhan) –
3 (86)/69–70/rec
Mateja Ratej: Markuzzijev madež – Rojevanje človekovih pravic po prvi svetovni vojni
(Hinko Jenull) – 3 (86)/70–71/rec
Nejc Juren in dr. Izar Lunaček: Kosmati krimič (mag. Igor Karlovšek) – 3 (86)/72–73/rec
Dr. Viktorija Žnidaršič: Civilno medicinsko pravo (dr. Tjaša Strobelj) – 3 (86)/73–74/rec
Kako je nastalo odvetništvo in kdo so bili največji odvetniki antičnega sveta (1. del)
(dr. Atila Čokolić) – 3 (86)/75–78/čl
Dr. Peter Čeferin: Nespodobni odvetnik (Ifigenija Simonović) – 4 (87)/71/rec
Gregor Dugar, Tanja Fajfar, Marjeta Humar, Mateja Jemec Tomazin, Mojca Žagar Karer, Aleš
Novak, Luka Tičar (uredniki): Pravni terminološki slovar (Stanislav Fortuna) – 4 (87)/72/rec
Dr. Ines Grah: Posamezniki v postopku ničnostne tožbe pred Sodiščem Evropske unije
(dr. Luigi Varanelli) – 4 (87)/73/rec
Mag. Damijan Florjančič, dr. Katja Škrubej, dr. Jelka Melik in Franc Testen: Sto let vrhovnega
sodstva na Slovenskem (Andrej Razdrih) – 5 (88)/57/rec
Dr. Tanja Pia Metelko: Mediacijske tehnike in veščine (dr. Tjaša Strobelj) – 5 (88)/67/rec
Pisatelj Vitomil Zupan in »pravo« (mag. Milan Vajda) – 5 (88)/70–72/zap
Jure Gašparič in dr. Katja Škrubej (urednika): Odvetnik in oblast – dr. Igor Rosina
(Jernej Radež) – 5 (88)/73–74/rec
Mag. Marjeta Oven in Maja Vavtar: Zakladi znanja v sodni palači (Andrej Razdrih) – 5 (88)/74/rec
Dr. Ali Žerdin: Ujetniki omrežij (mag. Igor Karlovšek) – 5 (88)/75/rec
Mojca Širok: Pogodba (Tina Šnajder Paunović) – 5 (88)/76/rec
Dr. Ciril Ribičič in Domen Končan (urednika): ŽupanJA (Bojana Potočan) – 5 (88)/77–79/rec
Litva
Litovski odvetniški dnevi 2017 v Vilni (Klavdija Kerin) – 1 (84)/71/por
mediacija
glej alternativno reševanje sporov
mednarodno pravo
Pravne osebe kot nosilke konvencijskih pravic v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice
(dr. Boštjan Tratar) – 1 (84)/27–32/čl
Mednarodni odvetniki (Andreja Friškovec) – 4 (87)/49–52/čl
mednarodno zasebno pravo
Imetništvo odstopljene terjatve in kolizijska pravila (Boštjan Špec) – 5 (88)/8–14/čl
načela
Izločitev sodnika v civilnem postopku (Anton Panjan) – 2 (85)/28–29/čl
Ali (še) živimo v pravni državi? – Kritična presoja odločitev slovenskih sodišč v zadevi
Koprivnikar proti Sloveniji (dr. Marko Petek) – 3 (86)/41–43/sp
Dinamične prvine sodniške etike (Zvjezdan Radonjić) – 5 (88)/30–33/čl
Nemčija
Pojem odvetništva v novi perspektivi (dr. Vesna Rijavec) – 1 (84)/17–22/čl

IV

Stvarno kazalo

nepravdni postopek
Dnevi duševnega zdravja 2018 (dr. Tjaša Strobelj) – 5 (88)/68/por
nepremičnine
glej tudi urejanje prostora in zemljiška knjiga
Premoženjski režim med zakonci po novem Družinskem zakonu (dr. Barbara Novak) –
2 (85)/50–57/čl
Uporaba 93. člena Gradbenega zakona v pravnem prometu z nepremičninami (dr. Nina Plavšak in
dr. Renato Vrenčur) – 4 (87)/22–27/čl
občine
Dr. Ciril Ribičič in Domen Končan (urednika): ŽupanJA (Bojana Potočan) – 5 (88)/77–79/rec
obligacijsko pravo
glej tudi obresti, odgovornost in pogodbe
Dileme v primerih odškodninskega prava v zvezi z odgovornostjo za medicinsko napako (2. del)
(dr. Maja Ovčak Kos in dr. Ana Božič Penko) – 1 (84)/10–17/čl
Podjemna pogodba po Obligacijskem zakoniku (dr. Marko Brus) – 2 (85)/30–33/čl
Nekaj vprašanj v zvezi z gradbenimi spori (Mojca Furlan) – 2 (85)/34–38/čl
Nekaj aktualnih dilem v zvezi z jamčevalnimi zahtevki pri prodajni pogodbi (mag. Aleš
Velkaverh) – 2 (85)/43–47/čl
Pravo v času tehnologije veriženja podatkovnih blokov (Aljaž Jadek) – 2 (85)/48–49/čl
Imetništvo odstopljene terjatve in kolizijska pravila (Boštjan Špec) – 5 (88)/8–14/čl
območni zbori odvetnikov
glej tudi odvetništvo, zbornica
Poročilo o delu OZO Pomurje (Slavko Fartelj) – 2 (85)/27/por
Poročilo o delu OZO Krško (Klavdija Kerin) – 2 (85)/38/por
Poročilo o delu OZO Koper (Giani Flego) – 2 (85)/42/por
Poročilo o delu OZO Slovenj Gradec (mag. David Pogorevc) – 2 (85)/75/por
Poročilo o delu OZO Kranj (Anka Kozamernik) – 2 (85)/79/por
Poročilo o delu OZO Ljubljana (Alenka Košorok Humar) – 2 (85)/80–81/por
Poročilo o delu OZO Nova Gorica (Hilda Pipan) – 2 (85)/81/por
Poročilo o delu OZO Maribor (Rija Krivograd) – 2 (85)/82/por
Poročilo o delu OZO Celje (Gregor Gregorin) – 2 (85)/83/por
Poročilo o delu OZO Novo mesto (Majda Štrasner) – 2 (85)/83/por
odgovornost
Dileme v primerih odškodninskega prava v zvezi z odgovornostjo za medicinsko napako (2. del)
(dr. Maja Ovčak Kos in dr. Ana Božič Penko) – 1 (84)/10–17/čl
Dileme v primerih odškodninskega prava v zvezi z odgovornostjo za medicinsko napako (3. del)
(dr. Maja Ovčak Kos in dr. Ana Božič Penko) – 3 (86)/15–18/čl
odpoved pogodbe o zaposlitvi
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca (4. del) (mag. Janja Paripović) – 1 (84)/23–26/čl
odškodninska odgovornost
glej odgovornost
odvetništvo
glej tudi območni zbori odvetnikov, mediji, statistika, zbornica
Akcija! (Slavko Fartelj) – 1 (84)/3–4/uv
Vse je odvisno od konteksta (Andrej Razdrih) – 1 (84)/5–6/uv
Otvoritev sodnega leta 2018 (mag. Roman Završek) – 1 (84)/8–9/čl
Pojem odvetništva v novi perspektivi (dr. Vesna Rijavec) – 1 (84)/17–22/čl
Kdo je še pri zdravi pameti? – odgovor na poziv OZS (Jože Kristan) – 1 (84)/36–38/odm
Pogajanje ob asistenci odvetnikov in mediacija v italijanskem civilnem postopku
(dr. Karlo Primožič) – 1 (84)/41–42/čl
Kršitev svobode izražanja odvetnikov – Čeferin proti Sloveniji (dr. Rok Čeferin) – 1 (84)/43–44/sp
Opredelitev do sklepa Državnega sveta o vlogi odvetništva v RS z dne 7. decembra 2017 –
1 (84)/47–49/odm
Dr. Sara Ahlin Doljak: Nezlomljiva moč volje (Andrej Razdrih) – 1 (84)/52–55/int
Janez Starman: »Kjer so močna čustva, je težko« (Sijan Pretnar) – 1 (84)/56–59/int
Mediacijski center pri Odvetniški akademiji OZS (Maša Kociper) – 1 (84)/60–62/čl
Poročilo o Dnevih odvetniške pravne pomoči pro bono 2017 (mag. Zoran Hajtnik) –
1 (84)/63–65/por
Novi dan mladosti za osebne podatke zaposlenih (Andrej Razdrih) – 1 (84)/78–79/rec 1
(84)/79/por
Na mladih svet stoji (Alenka Košorok Humar) – 2 (85)/3/uv
Temeljne pravice in vpliv Sodišča EU (dr. Verica Trstenjak) – 2 (85)/6–10/čl
Dokazovanje z obremenilnimi pričami v kazenskem postopku – nekateri ključni poudarki za
zagovornika (dr. Primož Gorkič) – 2 (85)/15–18/čl
Odvetnik, pravo in družba (mag. Nina Betetto) – 2 (85)/24–26/čl
Argumentacija odvetniške vloge (Anton Panjan) – 2 (85)/26–27/čl
Maša Kociper: Želim, da bi odvetniki prepoznali koristnost Mediacijskega centra za njihove
stranka (Andrej Razdrih) – 2 (85)/67–69/int
Najeta pištola ali strankin prijatelj (dr. Rok Čeferin) – 3 (86)/3–4/uv
Odvetnik in udeležba državljanov pri izvajanju sodne oblasti (doc. dr. Boštjan Tratar) –
3 (86)/20–26/čl
Pravica do odvetnika in pravne pomoči – stanje, potrebe in priporočila (Katarina Vučko,
dr. Neža Kogovšek Šalamon in Timon Hren) – 3 (86)/29–30/čl
Vloga odvetnika v družinskih postopkih (Petruša Jager) – 3 (86)/31–34/čl
Mag. Roman Završek: Enotnost v morebitni stavki je težko dosegljiva (Andrej Razdrih) –
3 (86)/43–46/int
19. Odvetniška šola (Alenka Košorok Humar) – 3 (86)/49–51/por
Mateja Ratej: Markuzzijev madež – Rojevanje človekovih pravic po prvi svetovni vojni
(Hinko Jenull) – 3 (86)/70–71/rec
Kako je nastalo odvetništvo in kdo so bili največji odvetniki antičnega sveta (1. del)
(dr. Atila Čokolić) – 3 (86)/75–78/čl
Odvetništvo v Sloveniji 1918–1941 (doc. dr. Jelka Melik) – 3 (86)/78–80/čl
Dr. Marko Natlačen (Stanislav Fortuna) – 3 (86)/81–82/zap
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Dilema (ne)obračunavanja DDV od materialnih stroškov odvetnikov v sodni praksi
(Nace Potočnik) – 4 (87)/27–31/čl
Mednarodni odvetniki (Andreja Friškovec) – 4 (87)/49–52/čl
Odvetnik, pravo in družba – II ali še nekaj besed o nespodobnosti (dr. Rok Čeferin in
Sanja Sega) – 4 (87)/54–55/čl
Informacijske tehnologije in moralno-etični vidik njihove uporabe (mag. Roman Završek) –
4 (87)/56–60/čl
Večna dilema: advokat ali odvetnik (Milan Vajda) – 4 (87)/61/čl
Odvetnik kot ortoped klientove sreče (dr. Matjaž Ambrož) – 4 (87)/62–63/zap
Darko Horvat: Skupne težave hrvaškega in slovenskega odvetništva so vedno enake
(Andrej Razdrih) – 4 (87)/64–67/int
Dr. Peter Čeferin: Nespodobni odvetnik (Ifigenija Simonović) – 4 (87)/71/rec
Kako je nastalo odvetništvo in kdo so bili največji odvetniki antičnega sveta (2. del)
(dr. Atila Čokolić) – 4 (87)/74–77/čl
Dvajsetletnica, ki je v resnici štiridesetletnica (Andrej Razdrih) – 5 (88)/5/uv
Žalitev sodišča, kot ga razume Evropsko sodišče za človekove pravice (Khanlar Hajiyev) –
5 (88)/15–20/čl
Odnos med sodnim tolmačem in odvetnikom kot naročnikom (Marta Biber in Simona Sajko) –
5 (88)/21–25/čl
Umetna inteligenca in sojenje (mag. Mitja Podpečan) – 5 (88)/26–28/čl
Andreja Katič: Zavezujem se, da se bomo o odvetniški tarifi pogovarjali (Andrej Razdrih) –
5 (88)/34–37/int
Posredovanje osebnih podatkov odvetnikom (Brigita Miklavc in mag. Darja Kocjan) –
5 (88)/55/por
O delu upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije (Tanja Sedušak) – 5 (88)/58–59/por
Pravni izzivi globalizacije (Marcel Hajd) – 5 (88)/63–64/por
Otvoritev sodnega leta Paris 2018 ali 37. nadstropij pravice (Alenka Košorok Humar) –
5 (88)/64/por
Dan avstrijskih odvetnikov (Petja Plauštajner) – 5 (88)/65/por
Jure Gašparič in dr. Katja Škrubej (urednika): Odvetnik in oblast – dr. Igor Rosina
(Jernej Radež) – 5 (88)/73–74/rec
Dr. Radoslav Pipuš (1864–1928) – odvetnik (Andrej Pipuš) – 5 (88)/79/zap
Kako je nastalo odvetništvo in kdo so bili največji odvetniki antičnega sveta (3.)
(dr. Atila Čokolić) – 5 (88)/80–81/čl
Odvetniki na 23. Ljubljanskem maratonu (Andrej Razdrih) – 5 (88)/79/por
osebni stečaj
Zaseg dolžnikovih prejemkov v stečaju – kje je težava? (Maja Lajevec) – 4 (87)/32–39/čl
osebnostne pravice
Posegi v čast in dobro ime ter zasebnost – Ni vseeno, kdo kaj reče (David Sluga) – 2 (85)/39–38/čl
otroci
Ukrepi za varstvo otrokove koristi po Družinskem zakoniku (mag. Nadja Marolt) – 2 (85)/58–61/čl
Vloga odvetnika v družinskih postopkih (Petruša Jager) – 3 (86)/31–34/čl
Družinska konferenca – partnerstvo države in družine v primerih nasilja nad otroki
(doc. dr. Jelena Arsić) – 3 (86)/36–40/čl
pogajanja
Kognitivni procesi v odločanju in pogajanjih (Mihael Aleš Jeklič) – 2 (85)/62–66/čl
pogodbe
Podjemna pogodba po Obligacijskem zakoniku (dr. Marko Brus) – 2 (85)/30–33/čl
Nekaj vprašanj v zvezi z gradbenimi spori (Mojca Furlan) – 2 (85)/34–38/čl
Nekaj aktualnih dilem v zvezi z jamčevalnimi zahtevki pri prodajni pogodbi
(mag. Aleš Velkaverh) – 2 (85)/43–47/čl
Premoženjski režim med zakonci po novem Družinskem zakonu (dr. Barbara Novak) –
2 (85)/50–57/čl
Uporaba 93. člena Gradbenega zakona v pravnem prometu z nepremičninami (dr. Nina Plavšak in
dr. Renato Vrenčur) – 4 (87)/22–27/čl
pogodba o zaposlitvi
glej tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca (4. del) (mag. Janja Paripović) – 1 (84)/23–26/čl
politika
Akcija! (Slavko Fartelj) – 1 (84)/3–4/uv
Jure Gašparič in dr. Katja Škrubej (urednika): Odvetnik in oblast – dr. Igor Rosina
(Jernej Radež) – 5 (88)/73–74/rec
potrošniki
Temeljne pravice in vpliv Sodišča EU (dr. Verica Trstenjak) – 2 (85)/6–10/čl
Nekaj aktualnih dilem v zvezi z jamčevalnimi zahtevki pri prodajni pogodbi
(mag. Aleš Velkaverh) – 2 (85)/43–47/čl
pravdni postopek
glej civilno procesno pravo
pravna pomoč
Poročilo o Dnevih odvetniške pravne pomoči pro bono 2017 (mag. Zoran Hajtnik) –
1 (84)/63–65/por
pravna sredstva
Nova ureditev revizije v Zakonu o pravdnem postopku in vrednostni kriterij (dr. Maja Ovčak Kos
in mag. Žiga Razdrih) – 3 (86)/7–9/čl
pravne osebe
Pravne osebe kot nosilke konvencijskih pravic v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice
(dr. Boštjan Tratar) – 1 (84)/27–32/čl
Procesna legitimacija delničarjev pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (doc. dr. Boštjan
Tratar) – 4 (87)/40–48/čl
pravna država
Ali (še) živimo v pravni državi? – Kritična presoja odločitev slovenskih sodišč v zadevi
Koprivnikar proti Sloveniji (dr. Marko Petek) – 3 (86)/41–43/sp
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Stvarno kazalo

pravosodje
glej tudi notariat, odvetništvo, sodstvo in tožilstvo
Otvoritev sodnega leta 2018 (mag. Roman Završek) – 1 (84)/8–9/čl
Postopkovna pravičnost in sistem komuniciranja med sodiščem in javnostmi (mag. Jaša Vrabec) –
1 (84)34–35/čl
Zakon o pravosodnem izpitu – idejni osnutek (Jože Ilc) – 1 (84)/39–41/odm
Pravica do odvetnika in pravne pomoči – stanje, potrebe in priporočila (Katarina Vučko,
dr. Neža Kogovšek Šalamon in Timon Hren) – 3 (86)/29–30/čl
Odvetnik, pravo in družba – II ali še nekaj besed o nespodobnosti (dr. Rok Čeferin in
Sanja Sega) – 4 (87)/54–55/čl
predsednik republike
Dan odprtih vrat (dr. Tjaša Strobelj) – 1 (84)/70/por
primerjalno pravo
Pojem odvetništva v novi perspektivi (dr. Vesna Rijavec) – 1 (84)/17–22/čl
Zadržanje kazni zapora – ustavnopravni vidik (DDr. Klemen Jaklič in Maša Setnikar) –
2 (85)/11–14/čl
Odvetnik in udeležba državljanov pri izvajanju sodne oblasti (doc. dr. Boštjan Tratar) –
3 (86)/20–26/čl
Dilema (ne)obračunavanja DDV od materialnih stroškov odvetnikov v sodni praksi
(Nace Potočnik) – 4 (87)/27–31/čl
psihologija
Kognitivni procesi v odločanju in pogajanjih (Mihael Aleš Jeklič) – 2 (85)/62–66/čl
roki
Podjemna pogodba po Obligacijskem zakoniku (dr. Marko Brus) – 2 (85)/30–33/čl
Nekaj aktualnih dilem v zvezi z jamčevalnimi zahtevki pri prodajni pogodbi
(mag. Aleš Velkaverh) – 2 (85)/43–47/čl
socialna varnost
glej tudi upokojitev
Zaseg dolžnikovih prejemkov v stečaju – kje je težava? (Maja Lajevec) – 4 (87)/32–39/čl
Sodišče EU
Načelo zakonitosti v kazenskem pravu in primarnost prava EU: resničen ali navidezen konflikt?
(mag. Aleš Velkaverh) – 1 (84)/45–46/sp
Temeljne pravice in vpliv Sodišča EU (dr. Verica Trstenjak) – 2 (85)/6–10/čl
Dr. Ines Grah: Posamezniki v postopku ničnostne tožbe pred Sodiščem Evropske unije
(dr. Luigi Varanelli) – 4 (87)/73/rec
Sodni svet RS
Načelno mnenje Komisije za etiko in integriteto z dne 4. januarja 2018 (mag. Nina Betetto) –
1 (84)/49–51/sp
sodni tolmač
Odnos med sodnim tolmačem in odvetnikom kot naročnikom (Marta Biber in Simona Sajko) –
5 (88)/21–25/čl
sodstvo
glej tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, Sodišče EU, Upravno sodišče RS, Ustavno sodišče
RS, Vrhovno sodišče RS
Otvoritev sodnega leta 2018 (mag. Roman Završek) – 1 (84)/8–9/čl
Pojem odvetništva v novi perspektivi (dr. Vesna Rijavec) – 1 (84)/17–22/čl
Postopkovna pravičnost in sistem komuniciranja med sodiščem in javnostmi (mag. Jaša Vrabec) –
1 (84)34–35/čl
Zakon o pravosodnem izpitu – idejni osnutek (Jože Ilc) – 1 (84)/39–41/odm
Pogajanje ob asistenci odvetnikov in mediacija v italijanskem civilnem postopku
(dr. Karlo Primožič) – 1 (84)/41–42/čl
Načelo zakonitosti v kazenskem pravu in primarnost prava EU: resničen ali navidezen konflikt?
(mag. Aleš Velkaverh) – 1 (84)/45–46/sp
Načelno mnenje Komisije za etiko in integriteto z dne 4. januarja 2018 (mag. Nina Betetto) –
1 (84)/49–51/sp
Odvetnik, pravo in družba (mag. Nina Betetto) – 2 (85)/24–26/čl
Argumentacija odvetniške vloge (Anton Panjan) – 2 (85)/26–27/čl
Izločitev sodnika v civilnem postopku (Anton Panjan) – 2 (85)/28–29/čl
Najeta pištola ali strankin prijatelj (dr. Rok Čeferin) – 3 (86)/3–4/uv
Odvetnik in udeležba državljanov pri izvajanju sodne oblasti (doc. dr. Boštjan Tratar) –
3 (86)/20–26/čl
Pravica do popravka – Svojevrstni sodni mazohizem ali sodni udar proti zakonodajalcu?
(David Sluga – 3 (86)/26–28/čl
Ali (še) živimo v pravni državi? – Kritična presoja odločitev slovenskih sodišč v zadevi
Koprivnikar proti Sloveniji (dr. Marko Petek) – 3 (86)/41–43/sp
Odvetnik, pravo in družba – II ali še nekaj besed o nespodobnosti (dr. Rok Čeferin in
Sanja Sega) – 4 (87)/54–55/čl
Umetna inteligenca in sojenje (mag. Mitja Podpečan) – 5 (88)/26–28/čl
Dinamične prvine sodniške etike (Zvjezdan Radonjić) – 5 (88)/30–33/čl
Andreja Katič: Zavezujem se, da se bomo o odvetniški tarifi pogovarjali (Andrej Razdrih) –
5 (88)/34–37/int
Izgubljeni kompas ali kako je pravniški cvetober svoj Ljubljanski maraton tekel (Jože Kristan) –
5 (88)/50–51/čl
Otvoritev sodnega leta Paris 2018 ali 37. nadstropij pravice (Alenka Košorok Humar) –
5 (88)/64/por
statistika
Statistika – 1 (84)/67/por
Statistika – 3 (86)/46/por
Statistika – 4 (87)/69/por
Statistika – 5 (88)/61/por
stvarno pravo
Kafkovo kraljestvo (Stanislav Fortuna) – 1 (84)/80–81/zap

V

Dr. Nina Plavšak in dr. Renato Vrenčur (urednika): Zastavna pravica (Grega Peljhan) –
3 (86)/69–70/rec
Imetništvo odstopljene terjatve in kolizijska pravila (Boštjan Špec) – 5 (88)/8–14/čl
svoboda izražanja
Vse je odvisno od konteksta (Andrej Razdrih) – 1 (84)/5–6/uv
Kršitev svobode izražanja odvetnikov – Čeferin proti Sloveniji (dr. Rok Čeferin) – 1 (84)/43–44/sp
Načelno mnenje Komisije za etiko in integriteto z dne 4. januarja 2018 (mag. Nina Betetto) –
1 (84)/49–51/sp
Posegi v čast in dobro ime ter zasebnost – Ni vseeno, kdo kaj reče (David Sluga) – 2 (85)/39–38/čl
Najeta pištola ali strankin prijatelj (dr. Rok Čeferin) – 3 (86)/3–4/uv
Pravica do popravka – Svojevrstni sodni mazohizem ali sodni udar proti zakonodajalcu?
(David Sluga – 3 (86)/26–28/čl
Eni in drugi – zahteva za odstranitev imena s spomenika na podlagi pravice do pietete
(Marko Rajčević Lah) – 3 (86)/34–35/čl
Žalitev sodišča, kot ga razume Evropsko sodišče za človekove pravice (Khanlar Hajiyev) –
5 (88)/15–20/čl
šah
Prvo odprto prvenstvu v pospešenem šahu (Alenka Košorok Humar) – 4 (87)/67/por
škoda
glej tudi odgovornost
Dileme v primerih odškodninskega prava v zvezi z odgovornostjo za medicinsko napako (2. del)
(dr. Maja Ovčak Kos in dr. Ana Božič Penko) – 1 (84)/10–17/čl
Dileme v primerih odškodninskega prava v zvezi z odgovornostjo za medicinsko napako (3. del)
(dr. Maja Ovčak Kos in dr. Ana Božič Penko) – 3 (86)/15–18/čl
šport
Deveti teniški turnir (Alenka Košorok Humar) – 4 (87)/60/por
Odvetniki na 23. Ljubljanskem maratonu (Andrej Razdrih) – 5 (88)/79/por
tarifa
Akcija! (Slavko Fartelj) – 1 (84)/3–4/uv
Otvoritev sodnega leta 2018 (mag. Roman Završek) – 1 (84)/8–9/čl
Opredelitev do sklepa Državnega sveta o vlogi odvetništva v RS z dne 7. decembra 2017 –
1 (84)/47–49/odm
Janez Starman: »Kjer so močna čustva, je težko« (Sijan Pretnar) – 1 (84)/56–59/int
Mediacijski center pri Odvetniški akademiji OZS (Maša Kociper) – 1 (84)/60–62/čl
Zbornica je uporabila že vsa pravna sredstva (Andrej Razdrih) – 3 (86)/6/uv
Mag. Roman Završek: Enotnost v morebitni stavki je težko dosegljiva (Andrej Razdrih) –
3 (86)/43–46/int
Dilema (ne)obračunavanja DDV od materialnih stroškov odvetnikov v sodni praksi
(Nace Potočnik) – 4 (87)/27–31/čl
Dvajsetletnica, ki je v resnici štiridesetletnica (Andrej Razdrih) – 5 (88)/5/uv
Andreja Katič: Zavezujem se, da se bomo o odvetniški tarifi pogovarjali (Andrej Razdrih) –
5 (88)/34–37/int
Soglasje k dvigu vrednosti odvetniške točke – 5 (88)/52–55/sp
terminologija
glej jezik
upravni postopek
Ukrepi za varstvo otrokove koristi po Družinskem zakoniku (mag. Nadja Marolt) – 2 (85)/58–61/čl
upravni spor
Akcija! (Slavko Fartelj) – 1 (84)/3–4/uv
Soglasje k dvigu vrednosti odvetniške točke – 5 (88)/52–55/sp
upravno pravo
glej tudi javno dobro, lokalna samouprava, pravo varstva okolja, upravno procesno pravo in
urejanje prostora
Upravno sodišče RS
Soglasje k dvigu vrednosti odvetniške točke – 5 (88)/52–55/sp
Ustavno sodišče RS
Zadržanje kazni zapora – ustavnopravni vidik (DDr. Klemen Jaklič in Maša Setnikar) –
2 (85)/11–14/čl
varstvo okolja
glej pravo varstva okolja
varstvo osebnih podatkov
Posredovanje osebnih podatkov odvetnikom (Brigita Miklavc in mag. Darja Kocjan) –
5 (88)/55/por
vera
Dr. Sara Ahlin Doljak: Nezlomljiva moč volje (Andrej Razdrih) – 1 (84)/52–55/int
Vlada RS
Opredelitev do sklepa Državnega sveta o vlogi odvetništva v RS z dne 7. decembra 2017 –
1 (84)/47–49/odm
Vrhovno sodišče RS
Dileme v primerih odškodninskega prava v zvezi z odgovornostjo za medicinsko napako (2. del)
(dr. Maja Ovčak Kos in dr. Ana Božič Penko) – 1 (84)/10–17/čl
Odvetnik, pravo in družba – II ali še nekaj besed o nespodobnosti (dr. Rok Čeferin in Sanja
Sega) – 4 (87)/54–55/čl
Izgubljeni kompas ali kako je pravniški cvetober svoj Ljubljanski maraton tekel (Jože Kristan) –
5 (88)/50–51/čl
Soglasje k dvigu vrednosti odvetniške točke – 5 (88)/52–55/sp
Mag. Damijan Florjančič, dr. Katja Škrubej, dr. Jelka Melik in Franc Testen: Sto let vrhovnega
sodstva na Slovenskem (Andrej Razdrih) – 5 (88)/57/rec
Mag. Marjeta Oven in Maja Vavtar: Zakladi znanja v sodni palači (Andrej Razdrih) – 5 (88)/74/rec
zakonodajni postopek
Pojem odvetništva v novi perspektivi (dr. Vesna Rijavec) – 1 (84)/17–22/čl

VI

Stvarno kazalo/Avtorsko kazalo

Kdo je še pri zdravi pameti? – odgovor na poziv OZS (Jože Kristan) – 1 (84)/36–38/odm
Zakon o pravosodnem izpitu – idejni osnutek (Jože Ilc) – 1 (84)/39–41/odm
Kaj prinašajo spremembe in dopolnitve ZIZ (Dida Volk) – 2 (85)/19–23/čl
Nova ureditev revizije v Zakonu o pravdnem postopku in vrednostni kriterij (dr. Maja Ovčak Kos
in mag. Žiga Razdrih) – 3 (86)/7–9/čl
Nekatere dileme premoženjskih deliktov naše kazenske zakonodaje (dr. Miha Šepec) –
3 (86)/10–14/čl
Pravica do popravka – Svojevrstni sodni mazohizem ali sodni udar proti zakonodajalcu?
(David Sluga – 3 (86)/26–28/čl
zasebnost
Temeljne pravice in vpliv Sodišča EU (dr. Verica Trstenjak) – 2 (85)/6–10/čl
Posegi v čast in dobro ime ter zasebnost – Ni vseeno, kdo kaj reče (David Sluga) –
2 (85)/39–38/čl
Eni in drugi – zahteva za odstranitev imena s spomenika na podlagi pravice do pietete
(Marko Rajčević Lah) – 3 (86)/34–35/čl
Dostojanstvo med sojenjem (dr. Tjaša Strobelj) – 3 (86)/67/por
zastaranje
Načelo zakonitosti v kazenskem pravu in primarnost prava EU: resničen ali navidezen konflikt?
(mag. Aleš Velkaverh) – 1 (84)/45–46/sp
zbornica
glej tudi območni zbori odvetnikov, odvetništvo, statistika
Dan advokature Črne gore (Andrej Razdrih) – 1 (84)/32/por
Postopkovna pravičnost in sistem komuniciranja med sodiščem in javnostmi (mag. Jaša Vrabec) –
1 (84)34–35/čl
Kdo je še pri zdravi pameti? – odgovor na poziv OZS (Jože Kristan) – 1 (84)/36–38/odm
Razširjena seja upravnega odbora OZS – 1 (84)/42/por
Mediacijski center pri Odvetniški akademiji OZS (Maša Kociper) – 1 (84)/60–62/čl
Poročilo o Dnevih odvetniške pravne pomoči pro bono 2017 (mag. Zoran Hajtnik) –
1 (84)/63–65/por
Otvoritev sodnega leta v Parizu (Alenka Košorok Humar) – 1 (84)/65/por
Prisege – 1 (84)/66–67/por
Statistika – 1 (84)/67/por
Plenarna seja CCBE v Bruslju (Petja Plauštajner in doc. dr. Konrad Plauštajner) – 1 (84)/68–70/por
Litovski odvetniški dnevi 2017 v Vilni (Klavdija Kerin) – 1 (84)/71/por
Na mladih svet stoji (Alenka Košorok Humar) – 2 (85)/3/uv
Maša Kociper: Želim, da bi odvetniki prepoznali koristnost Mediacijskega centra za njihove
stranka (Andrej Razdrih) – 2 (85)/67–69/int
Humanitarni sklad OZS v letu 2017 (Vinko Škovrlj) – 2 (85)/69/por
O delu upravnega odbora OZS (Tanja Sedušak) – 2 (85)/70–75/por
Dunajska seja Stalnega odbora CCBE (Petja Plauštajner in doc. dr. Konrad Plauštajner) –
2 (85)/76–77/por
36. dnevi hrvaških odvetnikov (Alenka Košorok Humar) – 2 (85)/78–79/por
Zbornica je uporabila že vsa pravna sredstva (Andrej Razdrih) – 3 (86)/6/uv
Mag. Roman Završek: Enotnost v morebitni stavki je težko dosegljiva (Andrej Razdrih) –
3 (86)/43–46/int
Zapisnik s skupščine Odvetniške zbornice Slovenije – 3 (86)/47–49/por
19. Odvetniška šola (Alenka Košorok Humar) – 3 (86)/49–51/por
O delu upravnega odbora OZS (Jana Huč Uršič) – 3 (86)/52–56/por
Prisege – 3 (86)/57–59/por
Statistika – 3 (86)/46/por
Seji odbora PECO in odbora za deontologijo (Petja Plauštajner) – 3 (86)/60–61/por
Plenarna seja CCBE v Pragi (Klavdija Kerin) – 3 (86)/61–62/por
Tradicionalno srečanje na Otočcu (Andrej Razdrih) – 3 (86)/82/por
Sto petdeset let Odvetniške zbornice Slovenije (Rudi Šelih) – 4 (87)/3–4/uv
Svoboda, strokovnost in etika (Andrej Razdrih) – 4 (87)/5/uv
Obisk iz Egipta in Libanona (A. R.) – 4 (87)/55/por
Deveti teniški turnir (Alenka Košorok Humar) – 4 (87)/60/por
Paragraf št. 1 (A. R.) – 4 (87)/63/por
Darko Horvat: Skupne težave hrvaškega in slovenskega odvetništva so vedno enake
(Andrej Razdrih) – 4 (87)/64–67/int
Prisege – 4 (87)/69/por
Statistika – 4 (87)/69/por
Visoka donacija OZS za nov ultrazvočni aparat (STA) – 4 (87)/77/por
Čar besede (dr. Marko Pavliha) – 5 (88)/3–4/uv
Dvajsetletnica, ki je v resnici štiridesetletnica (Andrej Razdrih) – 5 (88)/5/uv
O idealistih (dr. Janez Kranjc) – 5 (88)/47/zap
Čas, ki prihaja, ne bo lahek (dr. Ciril Ribičič) – 5 (88)/47/zap
Kdo se bo sicer oglasil, če (ko) pridejo po nas (Boštjan Koritnik) – 5 (88)/48/zap
Revija, ki dopolnjuje slovensko pravno periodiko (Alenka Zalar) – 5 (88)/48/zap
Nekaj misli o reviji Odvetnik (dr. Atila Čokolić) – 5 (88)/49/zap
Dvajsetletnici ob rob (Stanislav Fortuna) – 5 (88)/49/zap
Revija, ki povezuje vse odvetnike v času odtujenosti (Tanja Sedušak) – 5 (88)/14/zap
Čas teče hitro (Miha Kozinc) – 5 (88)/59/zap
Andreja Katič: Zavezujem se, da se bomo o odvetniški tarifi pogovarjali (Andrej Razdrih) –
5 (88)/34–37/int
33. dan slovenskih odvetnikov (Andrej Razdrih) – 5 (88)/38–39/por
Plaketa dr. Danila Majarona (Klavdija Kerin in Tina Šnajder Paunović) – 5 (88)/40–46/por
Soglasje k dvigu vrednosti odvetniške točke – 5 (88)/52–55/sp
Posredovanje osebnih podatkov odvetnikom (Brigita Miklavc in mag. Darja Kocjan) –
5 (88)/55/por
O delu upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije (Tanja Sedušak) – 5 (88)/58–59/por
Prisege – 5 (88)/60–61/por
Statistika – 5 (88)/61/por
Nov ultrazvočni aparat (dr. Darja Paro) – 5 (88)/51/por
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Donacija za inkubator in toplo posteljico (dr. Nataša Marčun Varda) – 5 (88)/62/por
Iz hrvaškega Odvjetnika: Plaketo dr. Danila Majarona je prejel Leo Andreis (Nataša Barac) –
5 (88)/62/por
Pravni izzivi globalizacije (Marcel Hajd) – 5 (88)/63–64/por
Srečanje Hrvaške odvetniške zbornice in Odvetniške zbornice Slovenije (Alenka Košorok
Humar) – 5 (88)/65/por
zdravstvo
Dileme v primerih odškodninskega prava v zvezi z odgovornostjo za medicinsko napako (2. del)
(dr. Maja Ovčak Kos in dr. Ana Božič Penko) – 1 (84)/10–17/čl
Janez Starman: »Kjer so močna čustva, je težko« (Sijan Pretnar) – 1 (84)/56–59/int
Medicina, pravo in družba – sodobni izzivi in dileme (dr. Tjaša Strobelj) – 2 (85)/84–86/por
Dileme v primerih odškodninskega prava v zvezi z odgovornostjo za medicinsko napako (3. del)
(dr. Maja Ovčak Kos in dr. Ana Božič Penko) – 3 (86)/15–18/čl
Dr. Viktorija Žnidaršič: Civilno medicinsko pravo (dr. Tjaša Strobelj) – 3 (86)/73–74/rec
Visoka donacija OZS za nov ultrazvočni aparat (STA) – 4 (87)/77/por
Soglasje k dvigu vrednosti odvetniške točke – 5 (88)/52–55/sp
Nov ultrazvočni aparat (dr. Darja Paro) – 5 (88)/51/por
Donacija za inkubator in toplo posteljico (dr. Nataša Marčun Varda) – 5 (88)/62/por
Dnevi duševnega zdravja 2018 (dr. Tjaša Strobelj) – 5 (88)/68/por
zemljiška knjiga
Uporaba 93. člena Gradbenega zakona v pravnem prometu z nepremičninami (dr. Nina Plavšak in
dr. Renato Vrenčur) – 4 (87)/22–27/čl
zgodovina
Eni in drugi – zahteva za odstranitev imena s spomenika na podlagi pravice do pietete
(Marko Rajčević Lah) – 3 (86)/34–35/čl
Mateja Ratej: Markuzzijev madež – Rojevanje človekovih pravic po prvi svetovni vojni
(Hinko Jenull) – 3 (86)/70–71/rec
Kako je nastalo odvetništvo in kdo so bili največji odvetniki antičnega sveta (1. del)
(dr. Atila Čokolić) – 3 (86)/75–78/čl
Odvetništvo v Sloveniji 1918–1941 (doc. dr. Jelka Melik) – 3 (86)/78–80/čl
Dr. Marko Natlačen (Stanislav Fortuna) – 3 (86)/81–82/zap
Kako je nastalo odvetništvo in kdo so bili največji odvetniki antičnega sveta (2. del)
(dr. Atila Čokolić) – 4 (87)/74–77/čl
Mag. Damijan Florjančič, dr. Katja Škrubej, dr. Jelka Melik in Franc Testen: Sto let vrhovnega
sodstva na Slovenskem (Andrej Razdrih) – 5 (88)/57/rec
Mag. Marjeta Oven in Maja Vavtar: Zakladi znanja v sodni palači (Andrej Razdrih) – 5 (88)/74/rec
Dr. Radoslav Pipuš (1864–1928) – odvetnik (Andrej Pipuš) – 5 (88)/79/zap
Kako je nastalo odvetništvo in kdo so bili največji odvetniki antičnega sveta (3.)
(dr. Atila Čokolić) – 5 (88)/80–81/čl

AVTORSKO KAZALO
avtorjev 108 – 52 iz odvetniških vrst
dr. Matjaž Ambrož
Odvetnik kot ortoped klientove sreče – 4 (87)/62–63/zap
dr. Jelena Arsić
Družinska konferenca – partnerstvo države in družine v primerih nasilja nad otroki –
3 (86)/36–40/čl
Nataša Barac
Iz hrvaškega Odvjetnika: Plaketo dr. Danila Majarona je prejel Leo Andreis – 5 (88)/62/por
Dino Bauk
Prispevek k bolj pravni in bolj pravični družbi – 4 (87)/13/zap
dr. Ljubo Bavcon
Moč prava namesto pravice močnejšega – 4 (87)/13/zap
mag. Nina Betetto
Načelno mnenje Komisije za etiko in integriteto z dne 4. januarja 2018 – 1 (84)/49–51/sp
Odvetnik, pravo in družba – 2 (85)/24–26/čl
Marta Biber
Odnos med sodnim tolmačem in odvetnikom kot naročnikom (skupaj s Simono Sajko) –
5 (88)/21–25/čl
Peter Breznik
Najvišja vrednota bi morala biti etika – 4 (87)/21/zap
dr. Marko Brus
Podjemna pogodba po Obligacijskem zakoniku – 2 (85)/30–33/čl
dr. Rok Čeferin
Kršitev svobode izražanja odvetnikov – Čeferin proti Sloveniji – 1 (84)/43–44/sp
Najeta pištola ali strankin prijatelj – 3 (86)/3–4/uv
Odvetnik, pravo in družba – II ali še nekaj besed o nespodobnosti (skupaj z Sanjo Sega)–
4 (87)/54–55/čl
dr. Atila Čokolić
Kako je nastalo odvetništvo in kdo so bili največji odvetniki antičnega sveta (1. del) –
3 (86)/75–78/čl
Kako je nastalo odvetništvo in kdo so bili največji odvetniki antičnega sveta (2. del) –
4 (87)/74–77/čl
Nekaj misli o reviji Odvetnik – 5 (88)/49/zap
Kako je nastalo odvetništvo in kdo so bili največji odvetniki antičnega sveta (3.) – 5 (88)/80–81/čl
Slavko Fartelj
Akcija! – 1 (84)/3–4/uv
Poročilo o delu OZO Pomurje – 2 (85)/27/por
Giani Flego
Poročilo o delu OZO Koper – 2 (85)/42/por
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Avtorsko kazalo

mag. Damjan Florjančič
Vse višja strokovna raven odvetniškega zastopanja – 4 (87)/9–10/zap
Stanislav Fortuna
Šestjezični pravni slovar (13.) – 1 (84)/75/por
Kafkovo kraljestvo – 1 (84)/80–81/zap
Dr. Marko Natlačen – 3 (86)/81–82/zap
Šestjezični pravni slovar (14.) – 3 (86)/68/por
Šestjezični pravni slovar (15.) – 4 (87)/70/por
Gregor Dugar, Tanja Fajfar, Marjeta Humar, Mateja Jemec Tomazin, Mojca Žagar Karer,
Aleš Novak, Luka Tičar (uredniki): Pravni terminološki slovar – 4 (87)/72/rec
Dvajsetletnici ob rob – 5 (88)/49/zap
Šestjezični pravni slovar (16.) – 5 (88)/69/por
Andreja Friškovec
Mednarodni odvetniki – 4 (87)/49–52/čl
Mojca Furlan
Nekaj vprašanj v zvezi z gradbenimi spori – 2 (85)/34–38/čl
dr. Primož Gorkič
Dokazovanje z obremenilnimi pričami v kazenskem postopku – nekateri ključni poudarki
za zagovornika – 2 (85)/15–18/čl
Gregor Gregorin
Poročilo o delu OZO Celje – 2 (85)/83/por
Boris Grossman
»Numerus clausus« tudi za število odvetnikov – 4 (87)/21/zap
mag. Jurij Groznik
Odvetništvo je eden od najpomembnejših gradnikov pravosodnega sistema – 4 (87)/11/zap
Marcel Hajd
Pravni izzivi globalizacije – 5 (88)/63–64/por
mag. Zoran Hajtnik
Poročilo o Dnevih odvetniške pravne pomoči pro bono 2017 – 1 (84)/63–65/por
Khanlar Hajiyev
Žalitev sodišča, kot ga razume Evropsko sodišče za človekove pravice – 5 (88)/15–20/čl
Alenka Košorok Humar
Otvoritev sodnega leta v Parizu – 1 (84)/65/por
Dr. Marko Pavliha: Pritisni na tipko Človek – 1 (84)/76–77/rec
Na mladih svet stoji – 2 (85)/3/uv
Poročilo o delu OZO Ljubljana – 2 (85)/80–81/por
36. dnevi hrvaških odvetnikov – 2 (85)/78–79/por
19. Odvetniška šola – 3 (86)/49–51/por
Deveti teniški turnir – 4 (87)/60/por
Prvo odprto prvenstvu v pospešenem šahu – 4 (87)/67/por
Otvoritev sodnega leta Paris 2018 ali 37. nadstropij pravice – 5 (88)/64/por
Srečanje Hrvaške odvetniške zbornice in Odvetniške zbornice Slovenije – 5 (88)/65/por
Timon Hren
Pravica do odvetnika in pravne pomoči – stanje, potrebe in priporočila (skupaj s Katarino Vučko
in dr. Nežo Kogovšek Šalamon) – 3 (86)/29–30/čl
Jože Ilc
Zakon o pravosodnem izpitu – idejni osnutek – 1 (84)/39–41/odm
Aljaž Jadek
Pravo v času tehnologije veriženja podatkovnih blokov – 2 (85)/48–49/čl
Petruša Jager
Vloga odvetnika v družinskih postopkih – 3 (86)/31–34/čl
ddr. Klemen Jaklič
Zadržanje kazni zapora – ustavnopravni vidik (skupaj z Mašo Setnikar) – 2 (85)/11–14/čl
Mihael Aleš Jeklič
Kognitivni procesi v odločanju in pogajanjih – 2 (85)/62–66/čl
Hinko Jenull
Mateja Ratej: Markuzzijev madež – Rojevanje človekovih pravic po prvi svetovni vojni –
3 (86)/70–71/rec
Praznik obstoja in delovanja pravne države – 4 (87)/11/zap
mag. Igor Karlovšek
Nejc Juren in dr. Izar Lunaček: Kosmati krimič – 3 (86)/72–73/rec
Vloga odvetnikov – 4 (87)/20/zap
Dr. Ali Žerdin: Ujetniki omrežij – 5 (88)/75/rec
Klavdija Kerin
Litovski odvetniški dnevi 2017 v Vilni – 1 (84)/71/por
Poročilo o delu OZO Krško – 2 (85)/38/por
Plenarna seja CCBE v Pragi – 3 (86)/61–62/por
Plaketa dr. Danila Majarona (skupaj s Tino Šnajder Paunović) – 5 (88)/40–46/por
Maša Kociper
Mediacijski center pri Odvetniški akademiji OZS – 1 (84)/60–62/čl
mag. Darja Kocjan
Posredovanje osebnih podatkov odvetnikom (skupaj z Brigito Miklavc) – 5 (88)/55/por
Boštjan Koritnik
Kdo se bo sicer oglasil, če (ko) pridejo po nas – 5 (88)/48/zap
dr. Maja Ovčak Kos
Dileme v primerih odškodninskega prava v zvezi z odgovornostjo za medicinsko napako (2. del)
(skupaj z dr. Ano Božič Penko) – 1 (84)/10–17/čl
Nova ureditev revizije v Zakonu o pravdnem postopku in vrednostni kriterij
(skupaj z mag. Žigo Razdrihom) – 3 (86)/7–9/čl
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Dileme v primerih odškodninskega prava v zvezi z odgovornostjo za medicinsko napako (3. del)
(skupaj z dr. Ano Božič Penko) – 3 (86)/15–18/čl
Anka Kozamernik
Poročilo o delu OZO Kranj – 2 (85)/79/por
Miha Kozinc
Sanje dinozavrov pred izumrtjem – 4 (87)/20/zap
Čas teče hitro – 5 (88)/59/zap
dr. Janez Kranjc
O idealistih – 5 (88)/47/zap
Jože Kristan
Kdo je še pri zdravi pameti? – odgovor na poziv OZS – 1 (84)/36–38/odm
Izgubljeni kompas ali kako je pravniški cvetober svoj Ljubljanski maraton tekel – 5 (88)/50–51/čl
Rija Krivograd
Poročilo o delu OZO Maribor – 2 (85)/82/por
Marko Rajčević Lah
Eni in drugi – zahteva za odstranitev imena s spomenika na podlagi pravice do pietete –
3 (86)/34–35/čl
Maja Lajevec
Zaseg dolžnikovih prejemkov v stečaju – kje je težava? – 4 (87)/32–39/čl
mag. Nadja Marolt
Ukrepi za varstvo otrokove koristi po Družinskem zakoniku – 2 (85)/58–61/čl
dr. Jelka Melik
Odvetništvo v Sloveniji 1918–1941 – 3 (86)/78–80/čl
Brigita Miklavc
Posredovanje osebnih podatkov odvetnikom (skupaj z mag. Darjo Kocjan) – 5 (88)/55/por
dr. Barbara Novak
Premoženjski režim med zakonci po novem Družinskem zakonu – 2 (85)/50–57/čl
Vlasta Nussdrofer
Na kaj najprej pomislim ob besedi odvetnik? – 4 (87)/12/zap
dr. Darja Paro
Nov ultrazvočni aparat – 5 (88)/51/por
Anton Panjan
Argumentacija odvetniške vloge – 2 (85)/26–27/čl
Izločitev sodnika v civilnem postopku – 2 (85)/28–29/čl
mag. Janja Paripović
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca (4. del) – 1 (84)/23–26/čl
Tina Šnajder Paunović
Umori na slovenskem podeželju (Pohorska transverzala in Jezero) – 1 (84)/78–79/rec
Mojca Širok: Pogodba – 5 (88)/76/rec
Plaketa dr. Danila Majarona (skupaj s Klavdija Kerin) – 5 (88)/40–46/por
dr. Marijan Pavčnik
Vladavina prava in odvetništvo – 4 (87)/8/zap
dr. Marko Pavliha
Čar besede – 5 (88)/3–4/uv
Grega Peljhan
Dr. Nina Plavšak in dr. Renato Vrenčur (urednika): Zastavna pravica – 3 (86)/69–70/rec
dr. Ana Božič Penko
Dileme v primerih odškodninskega prava v zvezi z odgovornostjo za medicinsko napako (2. del)
(skupaj z dr. Majo Ovčak Kos) – 1 (84)/10–17/čl
Dileme v primerih odškodninskega prava v zvezi z odgovornostjo za medicinsko napako (3. del)
(skupaj z dr. Majo Ovčak Kos) – 3 (86)/15–18/čl
dr. Marko Petek
Ali (še) živimo v pravni državi? – Kritična presoja odločitev slovenskih sodišč v zadevi
Koprivnikar proti Sloveniji – 3 (86)/41–43/sp
dr. Ernest Petrič
Veličasten jubilej – 4 (87)/17/zap
Hilda Pipan
Poročilo o delu OZO Nova Gorica – 2 (85)/81/por
Andrej Pipuš
Dr. Radoslav Pipuš (1864–1928) – odvetnik – 5 (88)/79/zap
dr. Nina Plavšak
Uporaba 93. člena Gradbenega zakona v pravnem prometu z nepremičninami (skupaj z
dr. Renatom Vrenčurjem) – 4 (87)/22–27/čl
Petja Plauštajner
Plenarna seja CCBE v Bruslju (skupaj z doc. dr. Konradom Plauštajnerjem) – 1 (84)/68–70/por
Dunajska seja Stalnega odbora CCBE (skupaj z doc. dr. Konradom Plauštajnerjem) –
2 (85)/76–77/por
Seji odbora PECO in odbora za deontologijo – 3 (86)/60–61/por
Dan avstrijskih odvetnikov – 5 (88)/65/por
doc. dr. Konrad Plauštajner
Plenarna seja CCBE v Bruslju (skupaj s Petjo Plauštajner) – 1 (84)/68–70/por
Dunajska seja Stalnega odbora CCBE (skupaj s Petjo Plauštajner) – 2 (85)/76–77/por
Od očaranosti do prezira – in nazaj? – 4 (87)/16–17/zap
mag. Mitja Podpečan
Umetna inteligenca in sojenje – 5 (88)/26–28/čl
mag. David Pogorevc
Poročilo o delu OZO Slovenj Gradec – 2 (85)/75/por
Bojana Potočan
Dr. Ciril Ribičič in Domen Končan (urednika): ŽupanJA – 5 (88)/77–79/rec

VIII
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Nace Potočnik
Dilema (ne)obračunavanja DDV od materialnih stroškov odvetnikov v sodni praksi –
4 (87)/27–31/čl
Sijan Pretnar
Janez Starman: »Kjer so močna čustva, je težko« – 1 (84)/56–59/int
dr. Karlo Primožič
Pogajanje ob asistenci odvetnikov in mediacija v italijanskem civilnem postopku – 1 (84)/41–42/čl
Jernej Radež
Jure Gašparič in dr. Katja Škrubej (urednika): Odvetnik in oblast – dr. Igor Rosina –
5 (88)/73–74/rec
Zvjezdan Radonjić
Dinamične prvine sodniške etike – 5 (88)/30–33/čl
Andrej Razdrih
Vse je odvisno od konteksta – 1 (84)/5–6/uv
Dan advokature Črne gore – 1 (84)/32/por
Razširjena seja upravnega odbora OZS – 1 (84)/42/por
Dr. Sara Ahlin Doljak: Nezlomljiva moč volje – 1 (84)/52–55/int
Novi dan mladosti za osebne podatke zaposlenih – 1 (84)/78–79/rec 1 (84)/79/por
Maša Kociper: Želim, da bi odvetniki prepoznali koristnost Mediacijskega centra za njihove
stranka – 2 (85)/67–69/int
Zbornica je uporabila že vsa pravna sredstva – 3 (86)/6/uv
Zapisnik s skupščine Odvetniške zbornice Slovenije – 3 (86)/47–49/por
Tradicionalno srečanje na Otočcu – 3 (86)/82/por
Mag. Roman Završek: Enotnost v morebitni stavki je težko dosegljiva – 3 (86)/43–46/int
Svoboda, strokovnost in etika – 4 (87)/5/uv
V spomin žrtvam fašizma – 4 (87)/10/por
Obisk iz Egipta in Libanona – 4 (87)/55/por
Paragraf št. 1 – 4 (87)/63/por
Darko Horvat: Skupne težave hrvaškega in slovenskega odvetništva so vedno enake –
4 (87)/64–67/int
Dvajsetletnica, ki je v resnici štiridesetletnica – 5 (88)/5/uv
Andreja Katič: Zavezujem se, da se bomo o odvetniški tarifi pogovarjali – 5 (88)/34–37/int
33. dan slovenskih odvetnikov – 5 (88)/38–39/por
Mag. Damijan Florjančič, dr. Katja Škrubej, dr. Jelka Melik in Franc Testen: Sto let vrhovnega
sodstva na Slovenskem – 5 (88)/57/rec
Mag. Marjeta Oven in Maja Vavtar: Zakladi znanja v sodni palači – 5 (88)/74/rec
Odvetniki na 23. Ljubljanskem maratonu – 5 (88)/79/por
mag. Žiga Razdrih
Nova ureditev revizije v Zakonu o pravdnem postopku in vrednostni kriterij
(skupaj z dr. Marjo Ovčak Kos) – 3 (86)/7–9/čl
dr. Ciril Ribičič
Čas, ki prihaja, ne bo lahek – 5 (88)/47/zap
dr. Vesna Rijavec
Pojem odvetništva v novi perspektivi – 1 (84)/17–22/čl
Simona Sajko
Odnos med sodnim tolmačem in odvetnikom kot naročnikom (skupaj z Marto Biber) –
5 (88)/21–25/čl
Sanja Sega
Odvetnik, pravo in družba – II ali še nekaj besed o nespodobnosti
(skupaj z dr. Rokom Čeferinom)– 4 (87)/54–55/čl
Tanja Sedušak
O delu upravnega odbora OZS – 2 (85)/70–75/por
Iz dela upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije – 5 (88)/58–59/por
Revija, ki povezuje vse odvetnike v času odtujenosti – 5 (88)/14/zap
Maša Setnikar
Zadržanje kazni zapora – ustavnopravni vidik (skupaj z DDr. Klemnom Jakličem) – 2 (85)/11–14/čl
Ifigenija Simonović
Dr. Peter Čeferin: Nespodobni odvetnik – 4 (87)/71/rec
David Sluga
Posegi v čast in dobro ime ter zasebnost – Ni vseeno, kdo kaj reče – 2 (85)/39–38/čl
Pravica do popravka – Svojevrstni sodni mazohizem ali sodni udar proti zakonodajalcu? –
3 (86)/26–28/čl
dr. Jadranka Sovdat
Odvetniki – prvi varuhi ustavnih vrednost – 4 (87)/8/zap
dr. Tjaša Strobelj
Dan odprtih vrat – 1 (84)/70/por
7. dnevi mediacij: Mediacija v družbi – 1 (84)/72–73/por
Medicina, pravo in družba – sodobni izzivi in dileme – 2 (85)/84–86/por
Dostojanstvo med sojenjem – 3 (86)/67/por
Dr. Viktorija Žnidaršič: Civilno medicinsko pravo – 3 (86)/73–74/rec
Mediacija v gospodarstvu – 5 (88)/66/por
Dr. Tanja Pia Metelko: Mediacijske tehnike in veščine – 5 (88)/67/rec
Dnevi duševnega zdravja 2018 – 5 (88)/68/por
dr. Neža Kogovšek Šalamon
Pravica do odvetnika in pravne pomoči – stanje, potrebe in priporočila
(skupaj z Katarino Vučko in Timonom Hrenom) – 3 (86)/29–30/čl
Rudi Šelih
Sto petdeset let Odvetniške zbornice Slovenije – 4 (87)/3–4/uv
dr. Alenka Šelih
Dosledno uveljavljanje norm etičnega kodeksa – 4 (87)/14–15/zap
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dr. Miha Šepec
Nekatere dileme premoženjskih deliktov naše kazenske zakonodaje – 3 (86)/10–14/čl
Boštjan Špec
Imetništvo odstopljene terjatve in kolizijska pravila – 5 (88)/8–14/čl
Vinko Škovrlj
Humanitarni sklad OZS v letu 2017 – 2 (85)/69/por
Majda Štrasner
Poročilo o delu OZO Novo mesto – 2 (85)/83/por
dr. Andraž Teršek
Želim in pričakujem, da ljudi kategorično zastopajo brezkompromisni odvetniški odličneži –
4 (87)/19/zap
dr. Boštjan Tratar
Pravne osebe kot nosilke konvencijskih pravic v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice –
1 (84)/27–32/čl
Odvetnik in udeležba državljanov pri izvajanju sodne oblasti – 3 (86)/20–26/čl
Procesna legitimacija delničarjev pred Evropskim sodiščem za človekove pravice – 4 (87)/40–48/čl
dr. Verica Trstenjak
Temeljne pravice in vpliv Sodišča EU – 2 (85)/6–10/čl
dr. Lojze Ude
Samostojni in neodvisni odvetniki – 4 (87)/15/zap
Jana Huč Uršič
O delu upravnega odbora OZS – 3 (86)/52–56/por
Milan Vajda
Večna dilema: advokat ali odvetnik – 4 (87)/61/čl
Pisatelj Vitomil Zupan in »pravo« – 5 (88)/70–72/zap
dr. Luigi Varanelli
Dr. Ines Grah: Posamezniki v postopku ničnostne tožbe pred Sodiščem Evropske unije – 4 (87)/73/rec
dr. Nataša Marčun Varda
Donacija za inkubator in toplo posteljico – 5 (88)/62/por
mag. Aleš Velkaverh
Načelo zakonitosti v kazenskem pravu in primarnost prava EU: resničen ali navidezen konflikt? –
1 (84)/45–46/sp
Nekaj aktualnih dilem v zvezi z jamčevalnimi zahtevki pri prodajni pogodbi – 2 (85)/43–47/čl
Dida Volk
Kaj prinašajo spremembe in dopolnitve ZIZ – 2 (85)/19–23/čl
mag. Jaša Vrabec
Postopkovna pravičnost in sistem komuniciranja med sodiščem in javnostmi – 1 (84)34–35/čl
dr. Renato Vrenčur
Uporaba 93. člena Gradbenega zakona v pravnem prometu z nepremičninami
(skupaj z dr. Nino Plavšak) – 4 (87)/22–27/čl
Maja Vrhunc
Možgani so vrt – 3 (86)/63–65/čl
Katarina Vučko
Pravica do odvetnika in pravne pomoči – stanje, potrebe in priporočila
(skupaj z dr. Nežo Kogovšek Šalamon in Timonom Hrenom) – 3 (86)/29–30/čl
mag. Roman Završek
Otvoritev sodnega leta 2018 – 1 (84)/8–9/čl
Informacijske tehnologije in moralno-etični vidik njihove uporabe – 4 (87)/56–60/čl
dr. Boštjan M. Zupančič
Poklic in poklicanost odvetnika: namesto eulogije – 4 (87)/18–19/zap

Predstavitev knjig na straneh Odvetnika:
Dr. Marko Pavliha: Pritisni na tipko Človek (Alenka Košorok Humar) – 1 (84)/76–77/rec
Avgust Demšar: Pohorska transverzala (Tina Šnajder Paunović) – 1 (84)/78–79/rec
Tadej Golob: Jezero (Tina Šnajder Paunović) – 1 (84)/78–79/rec
Dr. Nina Plavšak in dr. Renato Vrenčur (urednika): Zastavna pravica (Grega Peljhan) –
3 (86)/69–70/rec
Mateja Ratej: Markuzzijev madež – Rojevanje človekovih pravic po prvi svetovni vojni
(Hinko Jenull) – 3 (86)/70–71/rec
Nejc Juren in dr. Izar Lunaček: Kosmati krimič (mag. Igor Karlovšek) – 3 (86)/72–73/rec
Dr. Viktorija Žnidaršič: Civilno medicinsko pravo (dr. Tjaša Strobelj) – 3 (86)/73–74/rec
Dr. Peter Čeferin: Nespodobni odvetnik (Ifigenija Simonović) – 4 (87)/71/rec
Gregor Dugar, Tanja Fajfar, Marjeta Humar, Mateja Jemec Tomazin, Mojca Žagar Karer,
Aleš Novak, Luka Tičar (uredniki): Pravni terminološki slovar (Stanislav Fortuna) – 4 (87)/72/rec
Dr. Ines Grah: Posamezniki v postopku ničnostne tožbe pred Sodiščem Evropske unije
(dr. Luigi Varanelli) – 4 (87)/73/rec
Mag. Damijan Florjančič, dr. Katja Škrubej, dr. Jelka Melik in Franc Testen:
Sto let vrhovnega sodstva na Slovenskem (Andrej Razdrih) – 5 (88)/57/rec
Dr. Tanja Pia Metelko: Mediacijske tehnike in veščine (dr. Tjaša Strobelj) – 5 (88)/67/rec
Jure Gašparič in dr. Katja Škrubej (urednika): Odvetnik in oblast – dr. Igor Rosina
(Jernej Radež) – 5 (88)/73–74/rec
Mag. Marjeta Oven in Maja Vavtar: Zakladi znanja v sodni palači (Andrej Razdrih) –
5 (88)/74/rec
Dr. Ali Žerdin: Ujetniki omrežij (mag. Igor Karlovšek) – 5 (88)/75/rec
Mojca Širok: Pogodba (Tina Šnajder Paunović) – 5 (88)/76/rec
Dr. Ciril Ribičič in Domen Končan (urednika): ŽupanJA (Bojana Potočan) –
5 (88)/77–79/rec

VSAKO LETO
NOV MOBITEL?
S PAKETOM PLATINUM
JE TO LAHKO VAŠA
NOVA NAVADA.
Že letos si lahko naročniki
paketa izberete eleganten
Samsung Galaxy Note9
za samo 1 €, prvih 20 pa
ekskluzivno prejme pametno
uro Samsung Galaxy Watch.*
DARILO
ZA NAJBOLJ
URNE*

www.telekom.si/poslovni
*Pogoj za pridobitev darila Samsung Galaxy Watch je sklenitev ali podaljšanje naročniškega razmerja s paketom Platinum in istočasen nakup subvencionirane naprave znamke Samsung Galaxy Note9 z
vezavo za 12/24 mesecev v skladu s Pogoji akcijskega nakupa naprav. Akcija velja za prvih 20 kupcev. Akcijska cena velja ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja s paketom Platinum
B (z vezavo za 12 mesecev) z enkratnim plačilom kupnine za napravo v znesku 1 EUR. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (z vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) in
izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba velja do odprodaje zalog. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d.d., si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev. Cene so v EUR z DDV.
Za več informacij o ponudbi in akcijskem nakupu naprav obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 080 70 70. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

