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mag. Mitja Jelenič Novak

Z omejevanjem pravice do učinkovite
obrambe do več kazenskih obsodb
dr. Damjan Korošec in dr. Aleš Vodičar

Prepovedana tvorba živih bitij v KZ-1
Mateja Tamara Fajs in Jure Debevec

Reševanje nekaterih odprtih vprašanj glede
pripadajočih zemljišč po ZVEtL-1
dr. Urška Kežmah

Elektronsko vročanje po noveli ZPP-E
dr. Gregor Tomc

Javni interes v kulturi – pravo
v službi krivice
Intervju

dr. Ulrich Wessels: Zastopanje je
kakovostnejše, če stranko zastopa odvetnik

1 2 . d o 1 4 . o k t o b e r 2 0 1 7 / G H B e r n a r d i n , Po r t o r o ž
Četrtek, 12. oktober
Plenarno zasedanje: Vloga sodstva v pravni državi
vodja: dr. Lojze Ude

sodelujoči: dr. Jadranka Sovdat, mag. Damijan Florjančič, dr. Zvonko Fišer,
dr. Erik Kerševan, dr. Matej Avbelj in drugi

Podelitev priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije
1. sekcija: Varstvo povezanih družb in koncerni po novelah ZGD-1

vodja: dr. Marijan Kocbek

Koncepti varovanja odvisnih družb pri dejanskih in pogodbenih koncernih
dr. Marijan Kocbek
Odškodninski zahtevki odvisnih družb in delničarjev zaradi škodljivih navodil
in »finančnih izčrpavanj« dr. Peter Podgorelec
Instituti varovanja manjšinskih družbenikov pri integracijah – razlike med
pripojitvijo in pri vključenih družbah dr. Saša Prelič
Izdelava poslovnih poročil, izjav o upravljanju ter izjav o nefinančnih
informacijah v konsolidiranih letnih poročilih in letnih poročilih posameznih
gospodarskih družb dr. Borut Bratina, dr. Andreja Primec
V čem se razlikujejo pravila računovodenja po Mednarodnih standardih
računovodskega poročanja od Slovenskih računovodskih standardov?
dr. Marjan Odar

2. sekcija: (So)delovanje strank v splošnem in posebnih
upravnih postopkih vodja: dr. Erik Kerševan
Poudarki sodne prakse v zvezi z vročanjem v upravnih postopkih Peter Golob
Sodelovanje javnosti in stranskih udeležencev v okoljevarstvenih postopkih
dr. Janez Čebulj
Vključevanje strank med teorijo in prakso upravnega postopka
(s poudarkom na davčnih in inšpekcijskih postopkih) dr. Polona Kovač
Dokazni predlogi v splošnem in posebnih upravnih postopkih
dr. Erik Kerševan

Okrogla miza: Terorizem – ali bomo spremenili svoje življenjske
navade vodja: dr. Marko Pavliha
sodelujoči: dr. Marko Ilešič, dr. Patrick Vlačič, dr. Primož Šterbenc, dr. Gorazd Meško

5. sekcija: Delovno pravo v dobi raznovrstnih oblik dela
in informacijske tehnologije vodja: dr. Darja Senčur Peček
Delo v času »delitvene ekonomije«, »sodelovalnega gospodarstva«
in »spletnih platform« dr. Barbara Kresal
Vpliv informacijske tehnologije na delovna razmerja dr. Darja Senčur Peček
Dileme v zvezi z napotitvijo delavcev dr. Luka Tičar
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v novejši sodni praksi
mag. Marijan Debelak
Negotova prihodnost kolektivnih delovnih razmerij dr. Valentina Franca

6. sekcija: Reforma upravljanja z etažno lastnino in stanovanjskih
najemnih razmerij vodja: dr. Miha Juhart
Urejanje medsebojnih razmerij etažnih lastnikov de lege ferenda dr. Miha Juhart
Skupnost etažnih lastnikov, njena organiziranost in pravni položaj
dr. Miha Juhart, Franci Gerbec
Vloga in položaj upravnika ter razmerja z etažnimi lastniki Franci Gerbec
Nova ureditev stanovanjskih najemnih razmerij dr. Matija Damjan

Okrogla miza: Razsodba o meji med Slovenijo in Hrvaško – izzivi
in pasti pri njeni implementaciji vodja: dr. Vasilka Sancin
sodelujoči: dr. Mirjam Škrk, dr. Danilo Türk, dr. Ernest Petrič, dr. Marko Pavliha,
Domen Turšič

Sobota, 14. oktober
7. sekcija: Novi izzivi v civilnem procesnem pravu
vodja: dr. Vesna Rijavec

Vročanje v civilnih postopkih mag. Mitja Podpečan
Ugotavljanje dejanskega stanja na prvi in drugi stopnji dr. Aleš Galič
Postopki v družinskih zadevah – vpliv DZ na procesno zakonodajo
dr. Vesna Rijavec
Uravnoteženje procesnih položajev v izvršilnem postopku – novele ZIZ
dr. Andrej Ekart
Subsidiarna uporaba ZPP v dispozitivnih nepravdnih postopkih
mag. Matej Čujovič

8. sekcija: Alternative v kazenskem procesnem pravu
vodja: dr. Primož Gorkič

Petek, 13. oktober
3. sekcija: EU pred izzivi brexita, migracij in digitalnega prava
vodja: dr. Verica Trstenjak

Migracije: Pravni položaj oseb na ozemlju države, ki jim zavrne prošnjo
za mednarodno zaščito dr. Vasilka Sancin
Pravni in ekonomski učinki brexita na privatno pravo dr. Verica Trstenjak
Pravo in prihodnost EU po brexitu dr. Peter Grilc
Dostop do blaga, digitalnih vsebin in storitev na enotnem digitalnem
(evropskem) trgu dr. Judita Dolžan
Digitalna ekonomija: bitcoin, internet stvari in Uber
dr. Meta Ahtik, dr. Janja Hojnik

Homogenost kazenskega postopka in heterogenost (kazensko)procesnih
vrednot dr. Zlatan Dežman
Preiskava brez obrambe mag. Mitja Jelenič Novak
Povečanje učinkovitosti kazenskega pravosodja skozi prenovo poslovnih
procesov in reformo kazenskega postopka Marjan Pogačnik
Poskus implementacije izkušenj mednarodnega in evropskega kazenskega
prava v slovenski kazenski postopek dr. Sabina Zgaga
Alternative slovenskemu modelu pogajanj o priznanju krivde dr. Primož Gorkič
Kotizacija za udeležbo na Dnevih slovenskih pravnikov 2017 znaša 420,00 EUR
brez DDV (512,40 EUR z DDV). Če se jih boste udeležili dva dneva, kotizacija znaša
360,00 EUR brez DDV (439,20 EUR z DDV).
SPONZORJI

4. sekcija: Gradbena pogodba
vodja: dr. Konrad Plauštajner

Naravna prehranska dopolnila
za izvrstno počutje

Odgovornost projektanta za napake gradbe mag. Ivan Ravbar
Pravice in obveznosti nadzornega inženirja do naročnika in izvajalca gradnje
po OZ in Rdeči knjigi FIDIC dr. Vesna Kranjc
Razmerja s podizvajalci pri gradbeni pogodbi mag. Maja Koršič Potočnik
Aktualna sodna praksa v zvezi z gradbeno pogodbo Franc Seljak
Reševanje sporov po FIDIC dr. Konrad Plauštajner, Petja Plauštajner

Zveza društev pravnikov Slovenije

MEDIJSKI SPONZORJI

Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije

Informacije: dnevipravnikov@gvzalozba.si / 01 30 91 816 /

IUS SOFTWARE, d. o. o., GV Založba

www.d n evi pravn ikov. s i
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mag. Mitja Jelenič Novak
odvetnik v Ljubljani

Z omejevanjem pravice do učinkovite
obrambe do več kazenskih obsodb

V

erjamem, da je v vsesplošni evforiji pregona gospodarskega kriminala težko ohraniti trezno glavo.
Vsak morebiten neuspeh tožilstva
pri pregonu tovrstnih kaznivih dejanj – pa naj gre za še tako bizarno
obtožbo tožilstva in najsi bo teh
neuspehov tožilstva po statističnih podatkih res samo
za vzorec − se ta trenutek v Sloveniji doživlja kot prvovrstna nacionalna tragedija.

spremembo, ki je iz dosedanjega opisa tega kaznivega
dejanja črtala enega izmed doslej njegovih bistvenih
zakonskih znakov, to je t. i. motiviran naklep storilca.

Država očitno ocenjuje, da bo pregon, predvsem gospodarskega kriminala, dodatno pospešila in predvsem
olajšala s tem, da bo na področju procesnega prava kar
se da učinkovito onemogočila obrambo v fazi zbiranja
in zavarovanja dokazov oziroma jo iz možnosti za zbiranje dokazov v korist osumljenca oziroma obdolženca
celo povsem izločila. Hkrati pa je s spremembo materiDržavni tožilec (po pravilu iz vrst Specializiranega dr- alnokazenske opredelitve kaznivega dejanja zlorabe požavnega tožilstva RS – SDT), ki mu v kazenskem postop- ložaja pomembno znižala še kriterije, potrebne za obku ne uspe doseči obsodilne sodbe ali mu sodišče reci- sodbo za gospodarska kazniva dejanja na splošno. Kamo uniči prisluhe, ker je zamudil zakonski rok za vlo- znivo dejanje zlorabe položaja je namreč postalo eno
žitev zahteve za preiskavo ali obtožbe, za svoj neuspeh najlažje dokazljivih kaznivih dejanj na področju gospopo pravilu krivi slab zakon ali toži nad premalo učinko- darskih kaznivih dejanj in eno izmed najlažje dokazljivitimi procesnimi orodji, ki da jih ima na voljo za učin- vih v celotnem kazenskem zakoniku. Opis zakonskih
kovit kazenski pregon. Čemur v istem trenutku pritegne znakov oziroma dejanski stan tega kaznivega dejanja je
še ministrstvo za pravosodje z
namreč postal tako širok, da
napovedjo o takojšnji spreje vanj mogoče umestiti prak  Namesto da bi bilo kazensko pravo tično katerokoli dejansko stamembi zakonodaje, ki bo takšno »anomalijo« nemudo- ultima ratio reagiranja države zoper nje, ki si ga kot tožilec zaželiš.
ma odpravila. Kar ni nič drukršitve posameznika, postaja tako v Čeprav je dokazni standard
gega kot poceni populizem.
resnici prima ratio sankcioniranja za za obsodbo v kazenskem poVsi, ki delamo v kazenski prastopku sicer bistveno višksi, namreč vemo, da tako ši- vse primere.  
ji kot za obsodbo v civilnem
rokega nabora različnih oblik
postopku oziroma naj bi tako
kaznivih dejanj in pogosto (pre)širokih opredelitev nji- vsaj veljalo, trenutna sodna praksa kaže na to, da je pohovih zakonskih znakov, kar vse omogoča pogosto pov- samezniku lažje dokazati kaznivo dejanje zlorabe polosem arbitraren kazenski pregon, kazenski zakonik še žaja v kazenskem postopku, kakor istemu za isto ravnikoli do zdaj ni vseboval. Z vsako novelo kazenske- nanje dokazati odškodninsko odgovornost v civilnem
ga zakonika se v nabor kaznivih dejanj prikrade še ka- postopku. Tako se je že do zdaj neredko dogajalo, da je
kšno novo kaznivo dejanje, še kakšna dodatna izvršitve- civilno sodišče vsebinsko povsem enake očitke o oškona oblika pri že obstoječih kaznivih dejanjih in po veči- dovanju podjetja, kot jih je sicer na posameznika v kani tudi vsaj še nekoliko strožje zagrožene kazni, kar po- zenskem postopku naslavljalo državno tožilstvo, gladko
sledično vpliva tudi na podaljševanje zastaralnih rokov zavrnilo kot neutemeljene, medtem ko je bil taisti poza pregon, ki so že zdaj za posamezna kazniva dejanja sameznik v kazenskem postopku za isto ravnanje ravnesorazmerno in nerazumno dolgi. Prav tako policija no tako gladko obsojen. Če tako dandanes v Sloveniin tožilstvo še nikoli nista imela v rokah tako mogočnih ji ne želiš tvegati stroškov izgubljene pravde, je najboorodij pregona kaznivih dejanj, kot jih imata na voljo lje, da zoper poslovnega partnerja vložiš kar kazensko
danes, obetajo pa se še nova in še bolj invazivna (lo- ovadbo. Namesto da bi bilo kazensko pravo ultima ravilci IMSI, trojanci itd.). Pa vendar to očitno ni dovolj. tio reagiranja države zoper kršitve posameznika, postaja
tako v resnici prima ratio sankcioniranja za vse primere.
Ministrstvo za pravosodje se je tako z največjo ihto,
kar smo jim bili priča po osamosvojitvi Slovenije, lo- Zdi se tako, da smo to državo s povsem nesorazmertilo dveh pomembnih zakonodajnih sprememb: ene nim kazenskim pregonom in ukrepanjem zoper posana področju kazenskega procesnega prava, kjer de fac- meznike za ravnanja, ki v veliki večini primerov deto odpravlja sodno preiskavo, in druge na področju jansko pomenijo zgolj njihove napačne poslovne odkazenskega materialnega prava, kjer mu je, med dru- ločitve, že pripeljali skoraj do točke, ko bo v Sloveniji
gim, pri kaznivem dejanju zlorabe položaja kot no- postalo gospodarsko poslovanje skrajno nevarno posilnem (čeprav po zakonu sicer subsidiarnem) kazni- četje. Tako nevarno, da bo ukvarjanje z gospodarsko
vem dejanju v poglavju kaznivih dejanj zoper gospo- dejavnostjo tudi za posameznike, ki nimajo prav nidarstvo v zakonodajnem postopku že uspelo uveljaviti kakršnih zlih namenov, postalo primerljivo s tveganji,
1

Državni zbor je na seji 20. septembra 2017 sprejel novelo Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N).
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povezanimi z ilegalnimi dejavnostmi, kot so tihotapstvo, razpečevanje mamil in podobno.
Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) si je v preteklih
mesecih prizadevala za dvoje:
1. predlagala je natančnejšo opredelitev kaznivega dejanja zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske
dejavnosti, ki bi bila primerljiva s podobnimi kaznivimi dejanji, kot so inkriminirana v drugih evropskih zakonodajah in uveljavljena v sodnih praksah
teh držav, ter bi predstavljala bistveno natančnejšo
razmejitev med ravnanji, ki jih je dejansko treba inkriminirati kot kazniva, in tistimi, ki predstavljajo
zgolj napačne poslovne odločitve, kar bi postavilo
kriterije kazenske odgovornosti vsaj na primerljivo
raven civilne odgovornosti v Sloveniji (kar je sicer
še vedno dosti premalo, pa vendar);
2. nasprotovala je (in še vedno nasprotuje) zlasti tisti
predvideni spremembi Zakona o kazenskem postopku (novela ZKP-N, kot jo predlaga ministrstvo
za pravosodje), ki sodno preiskavo nadomešča s policijsko preiskavo, v kateri bo policija v tajnosti sama
zasliševala priče, katerih tako pridobljene izpovedi
naj bi imele po novem polno dokazno vrednost.
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Kakšen odnos ima aktualni minister za pravosodje
mag. Goran Klemenčič do takšnih legitimnih prizadevanj OZS in odvetnikov kot dela pravosodja na splošno, je jasno povedal v intervjuju za časopis Delo tik
pred začetkom sodnih počitnic, v katerem je med drugim izjavil, da ga »argumenti odvetniške zbornice ne ganejo«,2 ter sodelovanje OZS v postopku sprejemanja
kazenske zakonodaje označil celo za nerazumno, njene predloge pa za absurdne. Kakšen odnos ima do slehernega posameznika in njegove pravice do učinkovite obrambe v kazenskem postopku (in posledično do
poštenega kazenskega postopka) ter pravice do pravne varnosti pred samovoljnim kazenskim pregonom,
pa je pokazal s predlaganimi spremembami kazenske
zakonodaje, ki jih je bodisi že izposloval (novela Kazenskega zakonika – KZ-1E)3 bodisi pri njih, v nasprotju s stališči celotne kazenskopravne stroke, še vedno
vztraja (predlog novele ZKP-N).
Ker ministra pri takšnih njegovih prizadevanjih, kljub
nasprotovanju celotne kazenskopravne stroke (iz vrst
akademikov in tudi iz vrst praktikov), očitno podpira
tudi Vlada RS, se zdi, da bo kazensko pravo kot pravna veda kmalu na točki, ko bo postalo nepotrebno.

2

Goran Klemenčič: »Mandat bom končal s čisto vestjo« (Majda Vukelić), intervju v Delu, 9. julij 2017, <www.delo.si/novice/politika/goran-klemencic-mandat-bom-koncal-s-cisto-vestjo.html>.
3
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika – KZ-1E (Ur. l. RS, št. 27/17).

»Mandat bom končal s čisto vestjo«
V intervjuju1 je pravosodni minister mag. Goran Klemenčič predstavil sodelovanje Odvetniške zbornice Slo
venije (OZS) v postopku sprejemanja kazenske zakonodaje kot nerazumno, njene predloge pa kot absurdne.
Ministrova trditev, da predlog sprememb Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N) podpirajo številni pravni strokovnjaki, ne drži, saj so v javni razpravi v Državnem zboru
svoje strokovne argumente proti predlaganim spremembam poleg OZS predstavili tudi Policija, Vrhovno državno tožilstvo, Ministrstvo za notranje zadeve, predstavniki
iz vrst sodnikov in profesorji vseh treh slovenskih pravnih fakultet. Predlog novele ZKP-N pa je kot neustreznega oziroma celo kot takega, ki vzpostavlja nepošten kazenski postopek, zavrnila tudi zakonodajno pravna služba Državnega zbora. Kljub širokemu strokovnemu konsenzu, da
so ključne predlagane spremembe, s katerimi se posega v
koncept kazenskega postopka, strokovno neusklajene in
zlasti tudi neustrezne, pa ministrstvo še vedno vztraja pri
svojem predlogu. Še več, minister nasprotovanje celotne
pravne stroke v javnosti prikazuje zgolj kot nasprotovanje
OZS. Kar pa je ne le zavajanje javnosti, ampak tudi manipulacija z zakonodajalcem.
Tudi ministrova izjava, da je OZS v postopku sprejemanja novele Kazenskega zakonika (KZ-1E) pri opredelitvi kaznivega dejanja zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti »predlagala in vztrajala pri rešitvi,
ki bi pravno in dejansko dekriminalizirala 90 odstotkov
vseh postopkov v zvezi z gospodarskim kriminalom«, ne
drži. Ministrstvo je s spremembo, ki jo je v zakonodajnem postopku sicer že uveljavilo, ko je iz dosedanjega
opisa tega kaznivega dejanja črtalo enega izmed doslej
1
2

njegovih bistvenih zakonskih znakov, t. i. motiviran naklep storilca, že tako (pre)široko opredelitev kaznivega
dejanja, ki je že doslej omogočala pretirano arbitraren
pregon, še bolj relativiziralo. V izogib (pre)širokim možnostim arbitrarnega pregona potencialnih storilcev tovrstnih kaznivih dejanj, ki jo taka nova opredelitev kaznivega dejanja zlorabe položaja po predlogu Ministrstva za pravosodje omogoča, je OZS po posvetovanju
z vodilnimi teoretiki kazenskega materialnega prava iz
Pravne fakultete v Ljubljani predlagala alternativno opredelitev kaznivega dejanja zlorabe položaja. Ta je primerljiva s podobnimi kaznivimi dejanji, kot so inkriminirana v drugih evropskih zakonodajah in uveljavljena v sodnih praksah teh držav ter predstavlja bistveno bolj natančno razmejitev med ravnanji, ki jih je dejansko treba inkriminirati kot kazniva, in tistimi, ki predstavljajo
zgolj napačne poslovne odločitve.
Edini cilj, ki ga je OZS z vložitvijo in vztrajanjem pri
navedeni rešitvi zasledovala, je zagotavljanje načela zakonitosti pri opredeljevanju kaznivih dejanj v smislu lex
certa. Ministrove trditve, da je poskušala OZS s svojim
predlogom dekriminalizirati večino postopkov v zvezi z
gospodarskim kriminalom, so zavajanje javnosti in jih
OZS odločno zavrača.

mag. Roman Završek, predsednik OZS2

Goran Klemenčič: »Mandat bom končal s čisto vestjo« (Majda Vukelić), intervju v Delu, 9. julij 2017.
Zapis je bil objavljen v Delu, v rubriki Prejeli smo, 14. julija 2017 kot odziv na intervju s pravosodnim ministrom mag. Goranom Klemenčičem.
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Andrej Razdrih

odvetnik v Ljubljani in odgovorni urednik revije Odvetnik

Pripombe odvetnikov ministra ne ganejo

Foto: Boštjan Vrhovec

Zaradi tipičnih odvetniških
zdravstvenih težav sem se pred
kratkim oglasil pri samoplačniškem zdravniku, da se posvetujem z njim, in za pol ure pogovora (»umirite se, izogibajte se stresu in dobro prežvečite hrano«) mi
je zaračunal 75 evrov. Potem sem
šel še k alternativnemu zdravniku – akupunkturistu, ki mi je za
pol ure ležanja z iglicami zaračunal 70 evrov. Odvetniška tarifa določa ceno za polurni posvet 22,95 evra, kar je več kot trikrat manj!
Ko je minister za pravosodje postal mag. Goran Klemenčič, je odvetnike navdalo upanje: odličen kazenski pravnik, visokošolski učitelj, prodoren intelektualec, ki odvetništvo in njegove probleme pozna iz prve
roke. Začelo se je kar obetavno, minister je »požegnal« Pličaničevo soglasje k novi Odvetniški tarifi. S
tem smo se znebili nemške tarife in se vrnili na stoletje star, utečen in dokaj pravičen tarifni sistem nagrajevanja našega dela. Odvetniška zbornica Slovenije se je upoštevajoč ministrov položaj naivno strinjala, da začasno ostane vrednost točke na nespodobni višini 0,459 evra, vendar je minister istočasno
z enim samim nonšalantnim zamahom odvetnike
»nadmudril« s tem, da je višino odvetniškega plačila za delo za brezplačno pravno pomoč in zastopanje
ex offo zmanjšal za polovico. Z novelo Zakona o odvetništvu (ZOdv-E) je namreč odvetnik, postavljen
po uradni dolžnosti (ex offo), in odvetnik, ki izvaja
storitve brezplačne pravne pomoči, upravičen do plačila za svoje delo v višini polovice zneska, ki bi mu
pripadal po novi Odvetniški tarifi.
Od takrat naprej je šlo pri odnosih med zbornico in
ministrstvom samo še navzdol. Na predlog ministrstva Vlada ni dala soglasja k spremembi Statuta OZS,
s katerim je odvetniška skupščina kot najvišji organ
določila vpisnino v višini 3.000 evrov, češ da obrazložitev zbornice, da gre zgolj za uskladitev z rastjo
življenjskih stroškov, ni zadostna. Kot je znano, je
OZS zaradi neizdaje soglasja k dvigu vrednosti točke
na Upravno sodišče v Ljubljani vložila upravno tožbo zoper Republiko Slovenijo. Upravno sodišče je s
sodbo z dne 23. avgusta 2017 (po letu in pol proučevanja!) tožbo zbornice zavrglo z obrazložitvijo, s
katero je v celoti povzelo stališče tožene stranke, da
je ministrov akt neizdaje soglasja k dvigu vrednosti
točke akt politične diskrecije, ki ni podvržen sodni
presoji. Skratka, po mnenju Upravnega sodišča gre
za prosti preudarek ministra, ki se ni dolžan ozirati na statistične podatke o dvigu življenjskih stroškov, čeprav je to merilo napisano v zakonu (sodbo je mogoče prebrati na spletni strani OZS). Tako
1

stališče ministrstva in sodišča je zelo frustrirajoče,
zato bo zbornica zoper navedeno odločitev vložila
ustrezno pritožbo.
Zbornica pa ni bila uspešna niti pri nameri, da v skladu z 19. členom Odvetniške tarife (pojasnila in obvezne razlage, ki jih daje upravni odbor OZS, so v okviru procesnih predpisov dolžna upoštevati tudi sodišča in drugi organi, ki v okviru svojih pristojnosti odločajo o odvetniških stroških) doseže objavo obveznih
razlag v Uradnem listu RS. Ministrstvo za pravosodje
je namreč zavzelo stališče, da ne daje zgolj »soglasja
k objavi«, ampak tudi »soglasje k vsebini«, kar praktično pomeni, da tovrstnih objav, ki bi pri sodni odmeri stroškov odpravile mnoge nesporazume in nedoslednosti, ne bo.
Še zlasti pa je skrb vzbujajoče to, da odvetniki nismo
bili uspešni pri sodelovanju v zvezi z zakonodajnimi
spremembami ZPP-E, KZ-1E in ZKP-N. Zbornica je
sestavila delovne skupine, v katerih so sodelovali najboljši odvetniki specialisti, ki so se ob rednem delu v
svojih pisarnah zelo angažirali ter pripravili obsežne
in tehtno obrazložene pripombe k spremembam zakonov, vendar je minister Klemenčič delo in prizadevanje slovenskih odvetnikov, ki edini vedo, kaj tako
pomembne spremembe pomenijo za usodo državljanov, odpravil z razvpito izjavo, da »ga pripombe odvetnikov ne ganejo«. V svojem uvodniku o tem kritično razmišlja mag. Mitja Jelenič Novak.
Zakaj ima minister do konstitutivnega dela slovenskega pravosodja, kar je odvetništvo, tak podcenjevalen odnos, ni mogoče razumeti. Morda ima prav
nekdanji dolgoletni predsednik OZS Miha Kozinc,1
ki je dejal, da je bil do zdaj najboljši minister za pravosodje mag. Ivan Bizjak, ki ni bil pravnik, ampak
matematik. Pri svojih odločitvah je upošteval logiko in zdrav razum.
Slovenska košarka in slovenski šport nasploh
sta z zlato medaljo na evropskem prvenstvu v košarki v Istanbulu dosegla svoj zvezdni vrh, ki se
najbrž še dolgo ne bo ponovil. Projekt sestave in
priprave reprezentance, ki temelji na enem samem
igralcu NBA, enem izjemno talentiranem najstniku in enem na hitro naturaliziranem Američanu
ter na pomoči devetih do tedaj bolj ali manj neznanih soigralcev, vse skupaj pod vodstvom srbsko-ameriškega trenerja, je zahteval sprejetje hitrih, drznih in zelo tveganih odločitev. Tak projekt je slovenski košarkarski zvezi uspelo izpeljati
šele po 25 letih, pod vodstvom predsednika Mateja Erjavca, ki je tudi odvetnik.
Čestitke kolegu Erjavcu za pogum, modrost in
razumevanje slovenske in evropske košarke!

Miha Kozinc: Odvetniki nismo ugrabili države (Majda Vukelić), intervju v Delu, 25. september 2017, <www.delo.si/ozadja/miha-kozinc-odvetniki-nismo-ugrabili-drzave.html?iskalnik=farmacevtka>.
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Prepovedana tvorba živih bitij v KZ-1
Slovenija je z uveljavitvijo Kazenskega zakonika (KZ-1)1 v letu 2008 v 114. členu z na
slovom Prepovedana tvorba živih bitij pridobila nov, obsežen in že na prvi pogled
kompleksen sklop biotehnoloških inkriminacij.
Dobesedno se besedilo člena glasi:
»(1) Kdor izdeluje ali sodeluje pri izdelovanju ali poskusih izdelovanja ali križanja človeka ali drugih
vrst, kar je za človeštvo škodljivo in prepovedano po
predpisih in po mednarodnem pravu, se kaznuje z
zaporom od petih do petnajstih let.
(2) Če gre pri dejanjih iz prejšnjega odstavka za ustvaritev človeškega bitja, ki je genetsko istovetno z drugim
živim ali mrtvim človeškim bitjem, za ustvarjanje človeških zarodkov v raziskovalne, industrijske ali komercialne namene ali za zamenjevanje pomembnih
človeških delov telesa ali organov, kar po predpisih
in po mednarodnem pravu ni dovoljeno, se storilec
kaznuje z zaporom od desetih do petnajstih let.
(3) Kdor opravlja genetske preiskave, ki lahko napovejo
dedne bolezni ali omogočajo določitev nosilstva gena,
odgovornega za bolezen, ali odkrijejo genetsko nagnjenost ali dovzetnost za bolezen, vendar se te preiskave ne opravljajo izključno v zdravstvene namene
ali kot zdravstvene raziskave v zdravstvene namene,
ali kdor pri opravljanju preiskav opusti ustrezno genetsko svetovanje ali s kršitvijo predpisov izvaja znanstvene preiskave na področju biologije in medicine,
ki so prepovedane po predpisih in po mednarodnem
pravu, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom
do treh let.
(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor pri
raziskovanju na človeških zarodkih ogrozi integriteto
ali življenje človeškega zarodka.
(5) Kdor omogoča dejanja iz prvega ali drugega odstavka
tega člena s financiranjem, s tem, da daje na razpolago objekte, pripomočke ali tvarine za izdelavo živih
bitij ali njihovo križanje, s pridobivanjem sodelavcev
ali z drugačnim organiziranjem izdelave, se kaznuje
z zaporom od treh do desetih let.«
Pri vsebini 114. člena KZ‑12 gre za očiten odziv slovenskega zakonodajalca na mednarodno pravo,3 vendar z močno omejitveno (zaradi svoje kumulativne
omejitvenosti v posebnem delu kazenskega prava redko videno) kombinacijo zakonskih znakov »kar je za
1

človeštvo škodljivo in [sic!] prepovedano po predpisih in
[sic!] po mednarodnem pravu«.4 Škodljivost za človeštvo je vsaj z vidika naravoslovnih strok mogoče razumeti predvsem v smislu, da bi z nestrokovnim pristopom in nepooblaščenim posegom v človeški genom
lahko prišlo do neslutenih posledic in degeneracij v
sami človeški vrsti. Vendar pa je treba poudariti naslednje: kakor so tako kumulirane blanketnostne omejitve v inkriminaciji načeloma očitno smiselne za zavarovanje biomedicinske znanosti in njenega splošnega
napredka, tako očitna privzdignjenost zakonskih znakov škodljivosti za človeštvo (ki ni toliko blanketnostni institut, ampak predvsem posebna konkretizacija pravil skrajne sile, kumulativno kombinirana z izrecnim blanketnim sklicevanjem v nadaljevanju) zaradi svoje neuporabnosti v kazenskopravnih okvirih določnosti norm deluje kontraproduktivno, toliko bolj v
kumulaciji z blanketno prepovedanostjo s predpisi in,
to je dodatno, hkrati še po mednarodnem pravu. Zastavlja se nelagodno vprašanje, ali mednarodno pravo kot pravo ne tvorijo predpisi, pa tudi, s kakšnimi
predpisi in(!) pravom imamo opraviti, da je potreben
še poseben korektiv neškodljivosti za človeštvo v naši
kazenski zakonodaji.
Posebej redko obliko izrecne blankete najdemo na primer v tretjem odstavku 114. člena KZ‑1, ko se zakonodajalec odloči uporabiti zakonski znak »ustrezno
[genetsko svetovanje]«. Ni dvoma, da gre tu za neobičajno lakonično, enostavno sklicevanje na posebna blanketno izpolnitvena pravila »ustrezne« naravoslovne stroke (biologije, genetike, medicine),5 vključno z njihovo strokovno deontologijo in »ustreznostjo« vsega tega v očeh kazenskega prava, kolikor je
to pač še združljivo s strogimi pravili načela zakonitosti v kazenskem pravu.
Vse tri taksativno alternativno predvidene oblike posebnih namenov storilca iz kvalificirane oblike tukaj
obravnavane inkriminacije v eni od alternativ drugega
odstavka 114. člena KZ‑1, raziskovalna, industrijska in

Ur. l. RS, št. 50/12 – UPB2, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17.
Besedilo v nadaljevanju je priredba skupnega dela obeh avtorjev, nastalega v okviru raziskovalnega projekta Korošec, D., Filipčič, K., Zdolšek, S. (ur.): Veliki znanstveni komentar posebnega dela KZ-1, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 2015–2017. Raziskava naj bi v obliki obsežnega komentarja izšla v naslednjih mesecih pri
založbi Uradni list Republike Slovenije.
3
Glej zlasti Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine (Konvencija o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino) in Dodatnega protokola o prepovedi kloniranja človeških bitij h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega
bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine (MVCPB), Ur. l. RS, št. 17/98 – Mednarodne pogodbe.
4
Gre za citat iz določbe prvega odstavka. Ker se določba drugega odstavka (ki vsebuje kvalificirano obliko dejanja iz prvega odstavka) sklicuje na ravnanje iz prvega
odstavka, hkrati pa spet posebej kumulativno zahteva, da dejanje »po predpisih in [sic!] po mednarodnem pravu ni dovoljeno«, gre za dodatno logično zanko, ki ne
priča o posebej prefinjeni zakonodajni tehniki. Glej podobne pogoje kaznivosti tudi v tretjem odstavku istega člena!
5
Slovenija ne pozna sistemsko enovite zakonodaje posebej s področja genetskega svetovanja.
2

Odvetnik 82 / jesen 2017

Članki

komercialna, so očitno precej blanketno zahtevne, še
prav posebej pa se zdita komentarja vredna zakonska
znaka komercialnosti in industrijskosti. Zakonodajalec
se ni odločil za odplačnost ali koristoljubnost, ampak
uporabi v slovenskem kazenskem pravu redkejšo obliko: komercialni namen. Glede na to, da je zakonodajalec odstopil od sicer pogosteje uporabljenega pojma
odplačnost, gre razumeti, da je s pojmom komercialni namen zakonodajalec želel doseči neko drugo kakovost. Zato komercialnega namena ne smemo zreducirati na pojem odplačnega namena, četudi je v praksi
in siceršnji jezikovni rabi6 beseda komercialnost pogosto povezana prav z odplačnim pravnim poslom. Zlasti na področju prava intelektualne lastnine je pojem
komercialnost (uporaba intelektualne lastnine za komercialno rabo) namerno uporabljen kot nekaj drugega kot odplačnost. Tako se je recimo v nemški sodni
praksi s področja intelektualne lastnine že izoblikovalo stališče, da na primer objava fotografije na spletni
strani pomeni uporabo za komercialne namene tudi v
primeru, ko je konkretna spletna stran za uporabnike
brezplačno dostopna in tako objavljena fotografija ni
dana na vpogled proti plačilu.7 Plačilo je lahko zgolj
posredno, ko na primer zaradi večje gledanosti spletne strani, ki je objavila na primer fotografijo nekega zvezdnika, imetnik spletne strani zasluži preko oddanih oglasov, ki jih objavlja na tej spletni strani. Pojem komercialnost pa se po zgoraj izpostavljeni tuji
sodni praksi v primeru intelektualne lastnine apriorno ne omejuje niti s posrednim plačilom, temveč se
s tem pojmom razume vse, kar vpliva na poslovanje
pravnega subjekta, četudi se to konkretno ne odrazi v
nekem konkretnem denarnem plačilu. Za pojem komercialnost zadostuje, da obstaja vpliv na poslovanje
pravnega subjekta, ki deluje na trgu. Takšna fotografija lahko na primer izboljša videz spletne strani in posledično veča tako število ogledov te spletne strani kot
ugled poslovnega subjekta, ki se s spletno stranjo predstavlja. Tudi v tem primeru, ko objavljena fotografija ne
služi niti neposrednemu plačilu preko obiska spletne
strani niti posrednemu plačilu preko trženja oglasnega
prostora, pravni subjekt uporablja fotografijo v poslovne in zato komercialne, ne pa v zasebne namene. Tudi
v kazenskem pravu in v smislu razlage obravnavanega
kaznivega dejanja bi veljalo slediti izhodišču, da je komercialen namen (ki ga je zakonodajalec uporabil, četudi je imel na voljo sicer v kazenski zakonodaji pogosteje uporabljen pojem odplačnost) drugačen, širši
pojem od odplačnega namena. Pri tem je glede vprašanja obstoja komercialnega namena treba izhajati iz
tega, ali ustvarjanje človeških zarodkov služi kakršnemukoli poslovnemu namenu oziroma ali se z ustvarjenimi človeškimi zarodki vabi druge osebe k poslovnemu sodelovanju, in to za potrebe kakršnekoli (tudi
neodplačne) izmenjave dobrin ali koristi. Komercialen namen pa bo vselej izključen takrat, ko bi storilec
človeške zarodke ustvarjal zgolj za svoje zasebne potrebe, to je za namene zasebne uporabe.
Pojma komercialnost nadalje ne gre enačiti s pojmi, kot
so koristoljubje, zaslužek ali dobiček. Četudi storilčev
6

9

namen ni v pridobivanju dobička, temveč zgolj v kritju stroškov poslovanja, je takšen namen lahko komercialen. Zato je v smislu te alternative iz drugega odstavka obravnavanega kaznivega dejanja storilec lahko tudi dobrodelna ustanova, društvo, skratka negospodarski subjekti, ki z ustvarjanjem človeških zarodkov ne bi ustvarjali dobička in bi recimo prihodek od
prodaje uporabili zgolj za kritje nujno potrebnih stroškov takšnega poslovanja. Tudi v teh primerih imamo
namreč opraviti z izmenjavo dobrin ali koristi in v tem
smislu s komercialno dejavnostjo.
V zvezi s pojmom »za industrijske namene« je treba
za potrebe obravnave te alternativne oblike kaznivega
dejanja opozoriti predvsem na to, da ta pojem za razliko od pojma komercialnost (že obravnavan) predpostavlja izdelavo oziroma ustvarjanje večjih količin človeških zarodkov in da zgolj en človeški zarodek ali nekaj le-teh ne zadostuje za utemeljitev kaznivega dejanja po tej alternativi.8 Na ta način je blanketni pojem
industrijskosti kazenskopravno dogmatično nadvse zanimiv vsebinski most, ki privede do problematike zlasti
trajajočih kaznivih dejanj, posredno pa tudi vsaj deloma kolektivnih deliktov, nadaljevanih deliktov in podobnih oblik navideznih realnih stekov kaznivih dejanj
(podrobneje v nadaljevanju). Vsebino pojma industrijskosti je treba sicer nasploh iskati v znanostih o gospodarski proizvodnji dobrin, morda pa komplementarno
tudi v strojništvu, logistiki in še kje.
Za pravnike ni nujno jasno, zakaj se je slovenski
zakonodajalec v drugem odstavku 114. člena
KZ‑1 odločil za rabo pojma človeško bitje in mu
(za razliko od prvega odstavka tega člena) ne
zadošča pojem človeka. Vse kaže, da je tu poskušal
prevzemati terminologijo iz ustreznih specializacij
medicine, po kateri naj bi (etično in posledično
pravno kaj lahko problematično) človek in človeško
bitje predstavljala različna fenomena (človek
je človeško bitje, ki ima priznan status šele ob
razvoju t. i. nevronske plošče pri plodu, to je po
treh lunarnih mesecih nosečnosti, zato človeško
bitje naj ne bi imelo nobene pravne subjektivitete,
ampak naj bi se štelo izključno za del matere9).
Vseeno pa si dovoliva zapisati, da je takšna delitev
daleč od splošne družbene sprejetosti (in tudi
med pravniki precej neznana) in bo v prihodnosti
temeljito razpravo o njeni vsebinski upravičenosti
in terminološki smiselnosti šele treba opraviti.

V inkriminaciji iz prvega odstavka 114. člena KZ‑1 je
zakonodajalec z zakonskimi znaki pri opisu alternativnih izvršitvenih ravnanj »izdeluje ali sodeluje pri izdelovanju ali poskusih izdelovanja […]« očitno želel
zelo na široko zajeti številne možnosti ravnanja, vključno s poskusi izdelovanja že kar na ravni zakonskih
znakov (preko načelno dogmatično problematičnega

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) pojem komercialen opredeli kot: nanašajoč se na nakup in prodajo blaga; namenjen za prodajo, trgovanje; redko tudi
donosen.
Sodba Deželnega sodišča v Kölnu, opr. št. 28 O 232/13 z dne 5. marca 2014.
8
SSKJ industrijo razlaga kot gospodarsko dejavnost, ki z uporabo strojev in v večjih količinah predeluje surovine in proizvaja.
9
Za pojasnila medicinske terminologije v tem prispevku se avtorja zahvaljujeta dr. Jožetu Balažicu.
7
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izrecnega izenačevanja poskusa izdelovanja z izdelovanjem in dodatno še preko načelno dogmatično problematičnega izenačevanja udeležbe v najširšem smislu z
neposrednim nesodelovalnim storilstvom, žargonsko
imenovanim tudi navadnim ali solo storilstvom). Z zatekanjem h kolektivnim izvršitvenim opisom (uporabo
nedovršnih glagolov za opis izvršitvenih ravnanj, kjer
so na razpolago dovršne alternative v slovenskem jeziku) pa istočasno močno oži represivnostni domet iste
inkriminacije, kar kriminalitetnopolitično deluje shizoidno in paradoksalno. Bolj jasen bi bil, če bi zapisal: »izdela ali poskusi izdelati ali sodeluje pri izdelavi ali poskusu izdelave […]«.
Dodatno potencialno kriminalitetnopolitično kontraproduktivna in zelo nenavadna je raba nekaterih množinskih oblik v zakonskih znakih 114. člena KZ‑1, na
primer poskusih [izdelovanja človeških zarodkov] v
prvem odstavku 114. člena KZ‑1, človeških zarodkov (namesto človeškega zarodka) v drugem in četrtem odstavku 114. člena KZ‑1 ter živih bitij (namesto živega bitja) v petem odstavku 114. člena KZ‑1.
To velja kljub temu, da medicinska praksa, kot poročajo, običajno ustvari, proizvede več zarodkov, ki jih
hkrati tudi implantira v maternico: glede na zakonodajalčeva prizadevanja širokega zajemanja poskusa in
udeležb, značilnih za posebej represivne inkriminacije,
taka raba samostalniških množin, kjer so na razpolago
edninske alternative, v slovenskem jeziku prav tako deluje shizoidno in paradoksalno.
Ker je zakonodajalec brez dvoma imel na
razpolago alternativne edninske oblike, mora biti
(funkcionalno zelo podobno kot pri kolektivnem
deliktu) jasno, da mu pojav enega zarodka, enega
živega bitja in podobno za kaznivost (dokončane
oblike delikta) ne zadošča, ampak zahteva
nekakšno grosistično dejavnost, serijo posledic,
čeprav v tem delu izolirano ne nujno tudi serije
izvršitvenih ravnanj (kot je znano, je možno
tudi z enim izvršitvenim ravnanjem doseči več
takih ali drugačnih posledic). Glede na razvoj te
inkriminacije (po zgodovinski in teleološki razlagi
norme) je zelo malo verjetno, da je pravodajalec
kaj takega hotel, zato imamo pri teh množinskih
pojmih skoraj gotovo opraviti z zakonodajno
napako.

A v novi inkriminaciji pač imamo, kar imamo, in z
njo vse težave razlage nejasne norme in velike pakete dogmatičnih problemov ne le kolektivnega delikta
(v posebni stopnjevani obliki blanketno opredeljene
industrijske proizvodnje iz kvalificirane inkriminacije
drugega odstavka 114. člena KZ‑1) ter množinskih
posledic izvršitvenega ravnanja (kjer vse kaže, da so
pri industrijski proizvodnji iz kvalificirane inkriminacije drugega odstavka 114. člena KZ‑1 imanentne),
ampak še zakonodajalčevo posebej ponesrečeno eksperimentiranje z nekakšnim delnim izenačevanjem
poskusa z dokončanim kaznivim dejanjem, s problematiko obsega kaznivosti neprimernega poskusa v takem primeru vred. Zakonodajalec v prvem odstavku
114. člena KZ‑1 z večkratno alternativnim opisom
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izvršitvenega ravnanja »izdeluje ali sodeluje pri izdelovanju ali poskusih izdelovanja […]« ne izenačuje poskusa izdelovanja z izdelovanjem, temveč izenačuje izdelovanje le s sodelovanjem pri poskusu izdelovanja, in v tem smislu ne izenačuje poskusa z dokončanim deliktom, kot na primer pri kaznivem dejanju nedovoljene prekinitve nosečnosti v okviru prvega in drugega odstavka 121. člena KZ‑1. Nasprotno se vsaj kriminalitetnopolitično čudaško omejuje
na izenačevanje poskusa z dokončanim deliktom le
pri sodelovanju (sic!) storilca pri izdelavi ali poskusu izdelave kakšne biološke vrste.
V drugem odstavku 114. člena KZ‑1 zakonodajalec
v kvalificirani obliki inkriminacije s sklicevanjem na
dejanje oziroma različne možne pojavne oblike dejanja iz prvega odstavka posebej (obilno blanketno) inkriminira različne tehnike kloniranja (»ustvaritev človeškega bitja, ki je genetsko istovetno z drugim živim ali mrtvim človeškim bitjem«), t. i. istovrstne ali
medvrstne sestavljanke, kjer je izhodišče človeško bitje (»zamenjevanje pomembnih človeških delov telesa ali organov« in ustvarjanje človeškega zarodka − sicer v že obravnavani množinski samostalniški obliki z
razpoložljivo edninsko alternativo v slovenskem jeziku, z vsemi s tem povezanimi dogmatičnimi in kriminalitetnopolitičnimi posebnostmi; glej zgoraj in tudi
v nadaljevanju), s specifičnimi, taksativno alternativno naštetimi storilčevimi nameni: raziskovalnim, industrijskim in komercialnim. Pri tem je treba takoj poudariti, da zakon v obravnavani inkriminaciji ne zahteva objektivne raziskovalne, industrijske ali komercialne narave izvedbe ravnanj iz prvega odstavka 114.
člena KZ‑1, ampak zgolj storilčev namen za tako izvedbo. To kaže po eni strani na zakonodajalčevo ambicijo v tem delu ustvarjati nepopolni večaktni delikt
(kjer naj bi bila v drugem aktu zgolj hotena lastna ali
tuja tovrstna oblika izdelovanja ali križanja človeka ali
drugih vrst), po naravi stvari pa je teleološko bolj verjetno, da imamo tu opraviti zgolj z obarvanim naklepom (dolus coloratus). O blanketnih razsežnostih pojmov industrijskosti, komercialnosti in raziskovalnosti
glej posebej zgoraj.
Ker se vsebina drugega odstavka v prvem delu posebej sklicuje na dejanja iz prvega odstavka 114. člena
KZ‑1, imamo tudi v drugem odstavku opraviti z vsemi razsežnostmi že obravnavane kazenskopravno dogmatično zelo nenavadne kumulacije pogojev: »kar
je za človeštvo škodljivo in [sic!] prepovedano po predpisih in [sic!] po mednarodnem pravu«, ki so, kot že rečeno, v bistvu vrednostna tehtanja nevarnosti in koristi določenega ravnanja in s tem konkretizacije pravil
skrajne sile, ki načeloma v opisu posameznega delikta dogmatično nimajo kaj iskati. Posebej zanimivo ob
tem je, da zakonodajalec v drugem delu vsebine drugega odstavka, posebej za sklepni del v tem odstavku
naštetih alternativ ravnanja, ki jih ne uvozi iz nabora alternativ iz prvega odstavka: za zamenjevanje pomembnih človeških delov telesa ali organov pristavi
kumulativne pogoje v obliki manj vrednostno tehtajočih in bolj formalistično blanketnostno sidranih zakonskih znakov: »kar po predpisih in [sic!] po mednarodnem pravu ni dovoljeno«. Gre pa tudi tu kajpak za
vsebinsko očitno zelo kompleksno blanketno določbo kazenskega prava.
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V tretjem odstavku 114. člena KZ‑1 poleg že obravnavanega obilno blanketno opredeljevanega opuščanja »ustreznega« genetskega svetovanja in določenih
oblik znanstvenega eksperimentiranja prvič v slovenski kazenskopravni zgodovini inkriminira posamezne
oblike t. i. predimplantacijske diagnostike. Sodobna
teorija medicinskega kazenskega prava (Kern in Hufer, Schreiber, Hörnle) nasploh precej enotno svari
pred preširokimi omejevanji predimplantativne diagnostike, še posebej evgenične. Opozarja, da v pravnih sistemih, ki dovoljujejo evgenično prekinitev nosečnosti (na primer Slovenija), logično ni možno prepovedovati diagnostike, s katero odkrijemo razloge za
evgenično prekinitev nosečnosti še pred nosečnostjo
(predimplantacijska diagnostika je v takih pogojih v
bistvu zgolj pripravljalno dejanje za dejanje, ki samo
po sebi ni protipravno in kot tako po splošnih pravilih kazenskega prava tudi samo ne more biti kaznivo). Ko slovenski zakonodajalec v določbi tretjega odstavka 114. člena KZ‑1 leta 2008 inkriminira ravno
predimplantativno diagnostiko (pod pogojem, da se
ta »ne opravlja […] izključno v zdravstvene namene
ali kot zdravstven[a] raziskav[a] v zdravstvene namene«), vključno celo z neprimernim poskusom, kajpak
dregne v etično osje gnezdo vprašanja, ali je usmrtitev
razvojno nenormalnega, bolnega zarodka zdravstveno
dejanje, ki je pojmovno neločljivo povezano s pojmom
zdravja posameznega človeka in tudi zdravljenja, ali
pa pri usmrtitveni evgenični motiviki le ne gre tako
zlahka za zdravstveno dejavnost. Ali je v tem členu s
svojim omejevanjem kaznivosti predimplantativne diagnostike na nezdravstvene namene etično in kriminalitetnopolitično ubral najboljšo pot, vključno z vsemi očitno nelahkimi razsežnostmi razmejitve evgeničnih in zdravstvenih ciljev, bodo morale pokazati prihodnje poglobljene analize te inkriminacije, zlasti dobrin v njenem ospredju in vpliva na razvoj znanosti. V
vsakem primeru pa v analizirani inkriminaciji 114. člena KZ‑1 ostaja jasno, da predimplantativna diagnostika za namene, povsem oddaljene od zdravstvenih, kot
so na primer izdelovanje kozmetičnih preparatov, ostaja protipravna na ravni kaznivega dejanja.
V četrtem odstavku 114. člena KZ‑1 imamo opraviti z delictum sui generis, kjer je predvidena konkretna
ogrozitvena posledica: ogroženost integritete ali življenja človeškega zarodka [pri raziskovanju na človeških
zarodkih]. Naj ne bo odveč ponovno opozorilo, da se
tudi tu zakonodajalec nekako ne more ubraniti rabe
množinske samostalniške oblike, čeprav ima na razpolago edninsko alternativo v slovenskem jeziku (raziskovanje na človeških zarodkih), in s tem blokira pot
kaznivosti vsaj za dokončano obliko tega delikta, ko
in dokler imamo opraviti s storilcem, ki eksperimentira na zgolj enem zarodku, česar najverjetneje zakonodajalec v taki obliki kriminalitetnopolitično ni hotel. V tej inkriminaciji sicer tako rekoč zaman iščemo
neblanketne zakonske znake: opraviti imamo bolj ali
manj izključno s tihimi blanketami v glavnem medicinske stroke, med katerimi se zdi nenaravoslovno izobraženim integriteta v danem kontekstu od vseh še
najbolj tuja.
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Poskusi so pri vseh storitvenih oblikah tukaj obravnavanih kaznivih dejanj izhodiščno glede na višino predpisanih kazni na široko kaznivi po splošnih pravilih,
tako primerni kot tudi neprimerni, medtem ko je prava opustitvena alternativa opustitve genetskega svetovanja iz tretjega odstavka 114. člena KZ‑1 po splošnih
pravilih o kaznivosti poskusa pri pravih opustitvenih
izvršitvenih ravnanjih možna samo v obliki neprimernega poskusa. Vendar pa se pri kaznivosti poskusa odpirata vsaj dva temeljna problema. Najprej (1.), dokler
je mogoče sprejeti tezo, da gre po vseh tukaj obravnavanih odstavkih 114. člena KZ‑1 za nedovršne opise
izvršitvenih ravnanj in s tem za kolektivne delikte (»izdelovanje«, »sodelovanje pri izdelovanju«, »opravljanje [preiskav]«, »omogočanje« »dajanje na razpolago«, »pridobivanje«), poskus po splošnih pravilih teh
po svoji naravi arhaičnih deliktov zaradi načelne nezdružljivosti teleoloških konceptov poskusa in kolektivnega delikta naj ne bi bil mogoč.10 Nadalje pa (2.)
je zaradi že opisanega omejenega, polovičarskega izenačevanja poskusa z dokončanim deliktom, kakršnega
srečamo na opisan način v določbah prvega in posredno še drugega odstavka 114. člena KZ‑1, precej dogmatično odprto, kako je s kaznivostjo neprimernega
poskusa tega delikta.
Neprimeren poskus je poseben institut splošnega dela
kazenskega prava. Teorija materialnega kazenskega prava ga razume kot posebno različico poskusa, v bistvu
pojavno obliko, ki značilno temelji na posebni obliki
storilčeve dejanske zmote (na primer naravi predmeta napada) in je zakonodajalec najverjetneje zaradi velikega praktičnega pomena te posebne oblike poskusa
in njenega posebnega imena ter iz tehničnih razlogov
preglednosti ne obravnava kar v istem členu splošnega dela kazenskega zakonika kot poskus.11 Zato na razprave o poskusu kazenski pravniki nekako avtomatično
miselno prilepimo še neprimeren poskus in ju obravnavamo kot smiselno celoto. V tem smislu smo uporabniki kazenskega zakonika v skušnjavi, da enako na
poskus kljub opisani zakonodajalčevi polovičarski rabi
v zakonskih znakih iz 114. člena KZ‑1 miselno prilepimo tudi neprimerni poskus v vseh primerih zakonodajalčevega izrecnega izenačevanja poskusa z dokončanim deliktom v posebnem delu in s tem tudi v prvem
in posredno še drugem odstavku 114. člena KZ‑1. To
bi pomenilo, da sta tako poskus (o katerem zakonodajalec v inkriminaciji posebej, pa čeprav le polovičarsko govori) kot neprimeren poskus (o katerem zakonodajalec v inkriminaciji sicer posebej ne govori, miselno pa jo v razlagi prilepimo na poskus kot njegovo
pojavno obliko) ne ravno oba enako izrecno, a funkcionalno enako izenačena z dokončanim deliktom. To
predvsem pomeni, da pri neprimernem poskusu v takem primeru odpade možnost odpustitve kazni, kot
jo splošno predvideva institut neprimernega poskusa
v splošnem delu (35. člen KZ‑1), kar gotovo načeloma ni v korist obdolženca.
Ožja razlaga instituta poskusa bi na drugi strani izhajala iz neprimernega poskusa kot povsem samostojnega instituta splošnega dela kazenskega prava, ki ga ni

10
   Če v petem odstavku 114. člena KZ-1 vidimo prevladujočo trajajočo naravo delikta zaradi specifik tamkajšnjih storitvenih izvršitvenih ravnanj (kar je v danem trenutku življenja te normativne novotarije, kot je bilo že utemeljeno zgoraj, skrajno nehvaležno ocenjevati), potem pa je poskus v okviru petega odstavka možen in kazniv.
11
   Glej v slovenski literaturi na primer Bavcon, L., Šelih, A., Korošec, D., Ambrož, M., Filipčič, K.: Kazensko pravo – splošni del (6. izdaja). Uradni list RS, Ljubljana 2013, str. 329–330.
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dopustno šteti za pojavno obliko poskusa in zato razlagalno miselno prilepiti na poskus, kadar ga v posebnem delu zakonodajalec izrecno izenačuje z dokončano obliko (in tako dopustiti odpustitev kazni v smislu
35. člena KZ‑1). Takšna razlaga bi delala silo splošno
sprejetemu dogmatičnemu konceptu poskusa in zlasti njegovemu vsebinskemu (materialnemu) razmerju z neprimernim poskusom, bila pa bi zato bliže zelo
strogo razumljenemu načelu zakonitosti z njegovo restriktivno razlago zunanjih meja pojmov in institutov z
inkriminacijskim učinkom. Gotovo bi bila tudi v korist
obdolžencu poskušanega delikta. Se pa glede na zelo
obsežno nepravnostno vsebino tukaj obravnavanih genetskih ustvarjanj hibridov, himer, klonov in podobno
mračnih posegov v človeško vrsto s še posebno ostrino
postavlja kriminalitetnopolitično vprašanje, zakaj zakonodajalec v sicer zelo izraženem strahu pred takimi
ravnanji ni z ustrezno jasnostjo zajel polne kaznivosti v
praksi zaradi biomedicinskotehnološke kompleksnosti
tukaj zajemanih postopkov in metod, še posebej verjetnega neprimernega poskusa na enak način kot poskusa (in s tem kriminalitetnopolitično konsistentno zaprl poti odpustitvi kazni po 35. členu KZ‑1). Vse kaže,
da imamo opraviti z zakonodajnim spodrsljajem, ki pa
smo ga v praksi v materialnem kazenskem pravu dolžni reševati v skladu z načelom zakonitosti predvsem
po pravilu in dubio pro reo.
Kot da to ni dovolj (in tudi če tukaj povsem zanemarimo očitne elemente trajajočnosti delikta pri industrijski izvršitveni oziroma naklepnostni alternativi iz drugega odstavka 114. člena KZ‑1, ki prav tako dodatno
zapletajo predstave o poskusu), pa je glede kaznivosti
poskusa v teh dobrinsko zelo sofisticiranih novih inkriminacijah še en problem. Če zaradi dobrinske kompleksnosti teh deliktov vztrajamo na njihovi abstraktno ogrozitveni naravi (primerjaj posebej razpravo o
konkretni ogrozitvenosti v četrtem odstavku 114. člena KZ‑1, spodaj), je možnost poskusa zaradi siceršnje
velike represivnosti te kategorije deliktov lahko načeloma vsaj kriminalitetnopolitično, če ne tudi dogmatično problematična. Tudi zato bosta morala slovenska
kazenskopravna teorija in sodna praksa v prihodnosti
zelo zbistriti dobrinske razsežnosti teh deliktov in se
opredeliti do vseh podrobnosti obsega kaznivosti (neprimernega) poskusa.
V inkriminaciji iz petega odstavka 114. člena KZ‑1
so široko zajeta nekatera podporna ravnanja, ki smo
jih drugače navajeni iz inkriminacij terorizma ali
prometa s prepovedanimi drogami, skratka težki in
praktično zelo težko obvladljivi delikti: financiranje
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dejavnosti, dajanje na razpolago prostorov in opreme,
novačenje sodelavcev in drugo. Mnoge od teh inkriminacij podporne dejavnosti delujejo kot anglo-ameriški tujki v evrokontinentalnem kazenskem pravu,
kjer bi bili nasploh v veliki meri obvladljivi z instituti udeležbe ali poskusa. Mimogrede: tudi tukaj ne
more biti povsem jasno, zakaj zakonodajalec uporab
lja množinske oblike samostalnikov kot zakonskih
znakov: prostore, sodelavce in podobno, predvsem
pa, kaj hoče prav s to množino doseči. Vse kaže, da
objektivno dosega nekaj, česar noče: dati na razpolago zgolj en prostor, pridobiti zgolj enega sodelavca
in podobno − tega ne zajame v bit delikta 114. člena KZ‑1 in s tem to izriva iz dokončanosti tega kaznivega dejanja.
Pri vseh izvršitvenih ravnanjih po prvem, drugem,
tretjem in tudi petem odstavku 114. člena KZ‑1
gre zaradi že omenjanih nedovršnih oblik glagolov
(z možnimi dovršnimi alternativami v slovenskem
jeziku) pri zajemanju izvršitvenih ravnanj (»izdelovanje«, »opravljanje [preiskav]«, »omogočanje«
»dajanje na razpolago«, »pridobivanje«, v bistvu pa
pojmovno tudi pri »sodelovanju pri izdelovanju«12)
za jasne kolektivne oblike kaznivih dejanj. Določba
petega odstavka 114. člena KZ‑1 pa vsaj kot nekakšna
alternativa kolektivnosti delikta kaže na velik pomen
trajanja, vzdrževanja prepovedanega stanja iz delikta
in s tem na poseben pomen neprava dogajanja v očeh
zakonodajalca, kar odpira problematiko storitvenega
trajajočega kaznivega dejanja, ki je dogmatično vsestransko zapletena figura splošnega dela kazenskega
prava. Na tem mestu predvsem zaradi pomanjkanja
usmerjene literature, posebej v zvezi s to kvalifikacijo, neartikuliranih motivov zakonodajalca v postopku nastajanja te inkriminacije, posebej z vidika kazenskopravne dogmatike, in popolne odsotnosti sodne prakse ni mogoče dati poglobljeno argumentiranega odgovora, ali gre v petem odstavku 114. člena
KZ‑1 za kolektivno ali (storitveno) trajajoče kaznivo dejanje. Čeprav ni nujno, da se ta dva koncepta
sploh povsem izključujeta, bi se bilo z vidika načela in dubio pro reo v materialnem kazenskem pravu v
dvomu najverjetneje najbolje odločiti za eno od obeh
možnosti, konkretno za kolektivno obliko.

Sklep
Inkriminacijski paket iz 114. člena KZ‑1 nasploh
spada med kazenskopravno dogmatično najbolj
zahtevne v slovenski kazenski zakonodaji.

12
   Sodelovanje kot zakonski znak, ki opredeljuje izvršitveno ravnanje, sicer nima neposredne alternative v dovršni obliki v slovenskem jeziku, a je njegova vgnezdenost
med klasične kolektivne opise izvršitvenih ravnanj, alternativno predvidenih v 114. členu KZ-1, močan argument za teleološko razlago norme v smeri kolektivnosti tudi
v tem delu.
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Mateja Tamara Fajs

sekretarka v Službi Vlade RS za zakonodajo

Jure Debevec

odvetnik v Ljubljani

Reševanje nekaterih odprtih vprašanj glede
pripadajočih zemljišč po ZVEtL-1
Namen prispevka¹ je predstaviti okvirne odgovore na vprašanja, ki so se pojavila pri
izvajanju nekdanjega Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja
posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL)2 in s
katerimi so izrecno ali posredno povezane nove normativne rešitve v novemu Zakonu
o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega
zemljišča (ZVEtL-1),3 ter tudi stališča avtorjev glede nekaterih vprašanj, na katera zakonodajno gra
divo ne daje izrecnega odgovora, saj so po svoji vsebini lahko le predmet širšega pravnosistemskega
razmisleka.
Bistvena vsebinska novost ZVEtL-1 v primerjavi z
nekdanjim ZVEtL je ta, da po novem zakonu postopka za vzpostavitev etažne lastnine ne bo več mogoče
začeti za stavbe, za katere je pravna podlaga za pridobitev etažne lastnine na enem ali več posameznih
delih prvič nastala šele po 1. januarju 2003.4 Po novem bo torej mogoče v tem postopku urediti razmerja le še za tiste stavbe, na katerih je nastala t. i. dejanska etažna lastnina, saj je predpostavka za začetek
in vodenje postopka prav to, da je pravna podlaga za
pridobitev etažne lastnine na vsaj enem delu stavbe
nastala pred 1. januarjem 2003 (17. člen ZVEtL-1).
Kljub pomislekom iz prakse je v fazi snovanja novega zakona prevladalo stališče, da naj bi nastajanje novih primerov nevpisane etažne lastnine na sistemski
ravni preprečevale določbe Zakona o varstvu kupcev
stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES),5 za
reševanje spornih primerov pa naj bi zadoščala pravdna pot. V zakonodajnem gradivu je kot bistveni razlog za tako odločitev navedeno tudi objektivno dejstvo, da se je za reševanje novih primerov nevpisane
etažne lastnine do zdaj začelo le zanemarljivo število postopkov po ZVEtL.6
Primerno zoženemu dometu odločanja sodišča v postopku za vzpostavitev etažne lastnine ostaja po novem
1

zakonu aktualen le še postopek za ugotavljanje pripadajočega zemljišča k tistim stavbam, ki so bile zgrajene pred 1. januarjem 2003; gre torej za postopek, ki
je zdaj predviden v 30. členu ZVEtL (41. člen ZVEtL-1). Osnovna presoja v postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča bo tako po novem zakonu omejena na ugotavljanje stvarnopravnih posledic, ki so sledile iz pravil inverzije načela superficies solo cedit, cilj postopka pa bo vpis na tej podlagi nastalih, a še ne vpisanih pravic lastnikov stavb v zemljiško knjigo. Edina
izjema so po novem zakonu primeri stavb, ki so bile
zgrajene po tem presečnem datumu in katerih posamezni deli so bili predmet odtujitev po 1. januarju 2003
ter glede katerih je bil že začet postopek za vzpostavitev etažne lastnine po ZVEtL; za take primere novi
zakon predvideva nadaljnjo uporabo dosedanjega zakona (58. člen ZVEtL-1).7
V sodni praksi je bil predmet postopka za ugotovitev
pripadajočega zemljišča po 30. členu ZVEtL identificiran v skladu z namenom zakonodajalca: v postopku
sodišče ugotovi, katero zemljišče je bilo neposredno
namenjeno redni rabi stavbe (dejansko vprašanje), ter
presodi, ali je lastnik stavbe na njem pridobil lastninsko pravico in ali jo je obdržal do trenutka zaključka glavne obravnave, na katerega se nanašajo časovne

Avtorja sta prispevek pripravila kot gradivo za seminar ZVEtL-1, ki je v organizaciji Centra za izobraževanje v pravosodju (Ministrstvo za pravosodje) 19. junija 2017
potekal v Ljubljani.
Ur. l. RS, št. 45/08 in 59/11.
3
Ur. l. RS, št. 34/17.
4
Pravna podlaga za pridobitev etažne lastnine naj se razume v smislu pravnega naslova, na podlagi katerega je pridobitelj upravičen pridobiti lastninsko pravico na
posameznem delu stavbe.
5
Ur. l. RS, št. 18/04. V delovni skupini za pripravo predloga ZVEtL-1 so bili glede zadostnosti in primernosti zakonske ureditve po ZVKSES za preprečevanje pravnega
prometa s posameznimi deli stavbe brez predhodno vpisane etažne lastnine izraženi zlasti naslednji pomisleki: (1) ZVKSES se nanaša le na stanovanjske stavbe, in ne
na druge vrste stavb (poslovne, industrijske, garažne itd.), (2) ZVKSES ureja le razmerja v zvezi s tistimi stavbami, ki se gradijo z namenom prodaje, ne nanaša pa se
na tiste stavbe, pri katerih do odtujitve posameznih delov pride šele po njihovi izgradnji in začetku uporabe, in (3) ZVKSES določa le materialnopravno obveznost
investitorja, da predhodno oblikuje etažno lastnino (kar sicer z ustrezno razlago izhaja že iz splošnih pravil), in sankcije za kršitev te obveznosti, ne ureja pa učinkovitih
postopkovnih možnosti za nadomestitev investitorjevega akta o oblikovanju etažne lastnine v primeru, ko investitor te obveznosti ne izpolni.
Kljub tem pomislekom in opozorilom Službe Vlade RS za zakonodajo (ta je v mnenju št. 353-1/2017 z dne 21. marca 2017 med drugim opozorila, da je treba pri prihodnjem normiranju razlikovati med položajem, ko zakonodajalec določenega življenjskega primera nikoli ne bi uredil ali ga ne bi uredil celovito, in položajem, ko novi
zakonodajalec opusti urejanje že uzakonjene pravne možnosti in jo s tem posledično ukine) je prevladala presoja, da se domet novega ZVEtL-1 omeji na intervencijsko
reševanje primerov neusklajenosti nepremičninskih evidenc iz preteklosti.
6
Predlog zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča – prva obravnava (Predlog ZVEtL-1), EVA 2015-20300002, Ocena stanja in razlogi za sprejem predloga zakona, str. 3.
7
Če je bil pred uveljavitvijo novega zakona že vložen predlog za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi, na kateri ni nastala t. i. dejanska etažna lastnina, ampak se je prvi
pravni promet ali drug prenos lastninske pravice na enem ali več njenih posameznih delih zgodil šele po 1. januarju 2003, bo sodišče tak postopek dokončalo po pravilih
ZVEtL, po njegovem dokončanju pa bo po ZVEtL začeti postopek za določitev pripadajočega zemljišča k taki stavbi nadaljevalo kot drugo (in zaključno) fazo oblikovanja etažne lastnine; drugače velja za stavbe v t. i. dejanski etažni lastnini: v še nedokončanih postopkih za vzpostavitev etažne lastnine se z nekaj izjemami uporabljajo
pravila novega zakona, enako pa velja tudi za postopke za ugotovitev pripadajočega zemljišča k stavbam, zgrajenim pred 1. januarjem 2003 (57. člen ZVEtL-1).
2
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meje pravnomočnosti (pravno vprašanje).8 Ta koncept
odločanja sodišča ostaja v veljavi tudi po novem zakonu, s tem da se dodatno razširja in nadgrajuje v smeri še večje koncentracije, vse to pa s ciljem, da bi se
dosegla dokončna uskladitev zemljiške knjige z ugotovljenim zunajknjižnim stanjem. Bistvena težnja torej je, da po meritorno končanem postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča dodatni postopki za urejanje in evidentiranje lastninskopravnega stanja zemljišča, ki je bilo obravnavano v postopku, razen izjemoma ne bi bili več potrebni ter da bi bili spori v zvezi s
tem v čim večji meri zaključeni.

Pripadajoče zemljišče
(42., 43. in 44. člen ZVEtL-1)
Novemu omejenemu dometu postopka za ugotovitev
pripadajočega zemljišča so prilagojene tudi osnovne
normativne rešitve novega zakona. Določbe 42. člena
ZVEtL-1 povzemajo dosedanjo ureditev in povedo, kaj
razumemo pod pojmom pripadajoče zemljišče stavbe,
ki je bila zgrajena pred 1. januarjem 2003, v določbah
43. člena ZVEtL-1 se navajajo tipična pravotvorna dejstva (»kriteriji«) za ugotavljanje obsega pripadajočih
zemljišč, v določbah 44. člena ZVEtL-1 pa se urejajo tipične stvarnopravne posledice, ki so na takem zemljišču nastale, in tipični lastninskopravni ugovori zoper zahtevek v postopku. Vsa ta pravila, kolikor dajejo videz materialnega prava, so določena le zato, da bi
se izognili nejasnostim, in so torej napotilne narave.
S končnim namenom ureditve nepremičninskih evidenc se v postopku po ZVEtL-1 ugotavljajo v preteklosti že učinkovito nastale pravne posledice: torej zunajknjižno pridobljena lastninska pravica lastnika stavbe,
zgrajene pred 1. januarjem 2003, na njenem pripadajočem zemljišču (42. člen ZVEtL-1). Obrazložitev predloga ZVEtL-1 podrobneje povzema nekdanjo zakonsko ureditev, ki je izpeljevala obrnjeno načelo superficies solo cedit, in tako prikaže, kako je po predtranzicijskih in tranzicijskih predpisih funkcionalno zemljišče po zakonu delilo lastninskopravno usodo stavbe,
kateri je služilo. Ker v tipičnih primerih in praviloma
velja, da je lastnik stavbe, zgrajene pred 1. januarjem
2003, tudi lastnik njenega nekdanjega funkcionalnega zemljišča, po novem v postopku velja domneva, da
je lastnik stavbe hkrati tudi lastnik zemljišča, za katerega sodišče ugotovi, da je bilo po predtranzicijskem
in tranzicijskem pravu njeno funkcionalno zemljišče
(prvi odstavek 44. člena ZVEtL-1). Ta na novo določena domneva je izpodbojna, njena praktična posledica pa je, da se trditveno in dokazno breme o nasprotnem prevaljuje na tistega udeleženca v postopku, ki
se s tem ne strinja. Kdor torej meni, da lastnik stavbe ni postal lastnik njenega pripadajočega zemljišča,
bo moral v postopku konkretizirati odločilna dejstva
in zanje ponuditi dokaze, predlagateljem pa brez morebitnega substanciranega ugovora ne bo treba dokazovati (tudi) nepravilnosti zemljiškoknjižnega stanja.
8
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Znotraj postopka za ugotovitev pripadajočega zemljišča tako ne velja domneva lastninske pravice po prvem
odstavku 11. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ).9
Na podlagi določbe prvega odstavka 44. člena ZVEtL-1 se lahko na prvi pogled zdi, da gre za precej enostavno formulo, glede katere je bistvena sodnikova aktivnost v okviru meritornega odločanja omejena na dokazno oceno o obsegu pripadajočega zemljišča, s pravno podlago, ki je v konkretnem primeru izpeljala obrnjeno načelo superficies solo cedit, pa da se mu ni treba ukvarjati. To velja le navidezno. Prvi korak v spoznavnem procesu ugotovitve pripadajočega zemljišča
je prav identifikacija pravne podlage, ki je po nekdanjih
pravnih pravilih med pravico na zemljišču in pravico
na stavbi vzpostavila akcesorni odnos. Pri tem vprašanju gre za pravno vprašanje, na katerega mora imeti sodnik jasen odgovor, še preden se loti ugotavljanja obsega pripadajočega zemljišča. V konkretnem primeru
morata tako biti rezultat prve faze spoznavnega procesa izbor in poznavanje pomena posameznih kriterijev
za določanje obsega pripadajočega zemljišča. To velja kljub temu, da sodišče obseg pripadajočega zemljišča praviloma ugotavlja s pomočjo izvedenca, saj dokazovanje z izvedencem še zmeraj vodi sodišče in slednjemu v ta namen tudi postavlja relevantna vprašanja (252. člen Zakona o pravdnem postopku –ZPP),10
dokazno oceno izvedenskega dela in ugotavljanje relevantnega dejanskega stanja pa opravi sodišče.11
Ko zakonodajno gradivo pojasnjuje dinamično in statično pravilo uporabe kriterijev, nakazuje pri uporabi
kriterijev dva temeljna pristopa. Prvi pristop pride v
poštev v primeru, ko je pravna podlaga za pridobitev
lastninske pravice lastnika stavbe na njenem pripadajočem zemljišču lastninjenje po področnih privatizacijskih predpisih, med njimi zlasti po Zakonu o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL)12 – tj.
če je bilo v postopku obravnavano zemljišče družbena
lastnina. Drugi pristop pa pride v poštev v primeru, ko
so pravna podlaga za pridobitev lastninske pravice lastnika stavbe na njenem pripadajočem zemljišču pravila civilnega stvarnega prava o gradnji na tujem svetu – tj. če je bilo v postopku obravnavano zemljišče
v času gradnje zasebna lastnina. V prvem primeru so
lahko glede na naravo pravice uporabe naknadne spremembe na normativni ravni (kasnejši prostorski akti)
in v naravi (sprememba uporabe zemljišča, dejanska
raba, dograditve itd.), do katerih je prišlo po zgraditvi stavbe in pred lastninjenjem zemljišča, vplivale na
spremembo obsega njenega funkcionalnega zemljišča,
v drugem primeru pa glede na naravo lastninske pravice ne in je tako odločilno le stanje ob izgradnji stavbe.
Vendar gre pri primerjavi teh dveh različnih pristopov
le za prvo raven spoznanja o pomembnosti posameznih kriterijev, ki vplivajo na njihovo uporabo v tipičnih (enostavnih) primerih, v raznovrstnih življenjskih
situacijah pa je teh lahko še bistveno več. Vnaprejšnja
katalogizacija situacij in tako pravilnih rešitev ni mogoča, razvija pa jo in jo bo razvila tudi na novi zakonski

Vrhovno sodišče RS, sklep II Ips 322/2013.
SPZ (Ur. l. RS, št. 87/02 in 91/13). Več in podrobneje o tem v obrazložitvi k 44. členu Predloga ZVEtL-1, naved. delo, str. 67–70.
   Ur. l. RS, št. 73/07 – UBP3, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US,
40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US in 10/17.
11
   Odločba Ustavnega sodišča št. Up-460/14 z dne 5. marca 2015.
12
   Ur. l. RS, št. 44/97 in 59/01.
9
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podlagi sodna praksa, kar jasno nakazuje tudi samo zakonodajno gradivo.13
Kot prvi nestandardni primer vzemimo predvojne
stavbe. Zgrajene so bile pred drugo svetovno vojno v
režimu Občnega državljanskega zakonika (ODZ) in
so po takrat uveljavljenem načelu superifices solo cedit
do konca vojne ostale stvarnopravne sestavine nepremičnin, na katerih so stale. V takih primerih je lastnik
stavbe pridobil pravico uporabe na funkcionalnem zemljišču pod pogojem in šele takrat, če in ko je zemljišče po vojni postalo družbena lastnina.14 Zemljišče, ki
je v tistem trenutku ustrezalo pojmu pripadajočega zemljišča stavbe, ni bilo več nujno identično tistemu zemljišču, ki je bilo za redno rabo stavbe predvideno ob
njeni izgradnji (na primer lastnik stavbe je lahko tako
zemljišče po zgraditvi stavbe razširil, zožil, spremenil
obliko, v naknadni urbanizaciji pred splošnim podržav
ljenjem se je lahko na delu sprva načrtovane gradbene parcele dogradila nova stavba ipd.). Z vidika pravilne materialnopravne presoje sta za ugotovitev pripadajočega zemljišča v takem primeru bistvena dejanska urejenost in uporaba zemljišča v času podržavljenja
zemljišča, ne pa načrtovanje ob izgradnji stavbe, ki je
ob pomanjkanju drugega dokaznega gradiva lahko le
eden od dokazov ali le indic o stanju, kakršno je obstajalo ob poznejšem podržavljenju zemljišča. Obratno velja za predvojne stavbe v okoliših, kjer zemljišča nikoli niso prešla v družbeno lastnino (praviloma
neurbanizirana območja). V postopku za ugotovitev
pripadajočega zemljišča bo lahko aktualno vprašanje
pridobitve lastninske pravice na pripadajočem zemljišču stavbe po predvojnih pravilih o posledicah gradnje
na tujem svetu, v tem kontekstu pa bosta poleg načrtovanja v času gradnje odločilna tudi poštenost graditelja in ravnanje lastnika zemljišča ob gradnji (§418
ODZ). Če pa bo predmet spora v tem, v kakšnem obsegu je v 70. letih s prvo prodajo stavbe s strani prvotnega lastnika na njenega kupca prešla tudi lastninska
pravica na okoliškem zemljišču v lasti prodajalca (drugi
odstavek 7. člena Zakona o prometu z nepremičninami – ZPN/76),15 bosta odločilna vsebina prostorskega akta in dejanska urejenost v naravi v času prodaje.
Načrtovanje v času gradnje kot dosedanji »primarni«
kriterij bo le indične dokazne narave za kasnejše stanje.
Drugi tak poseben primer so starejše stavbe, ki so
bile po prostorskih aktih predvidene za rušenje. Prostorski akt je v času družbene lastnine na določenem območju stavbnih zemljišč predvidel novo sosesko, tam že obstoječo starejšo stavbo pa določil za
odstranitev zaradi ureditve skupnega parkirišča k novim stavbam, zato njenega funkcionalnega zemljišča ni
13

15

predvidel. Ker rušenje starejše stavbe nikoli ni bilo realizirano, njeno stavbišče kljub drugačnemu načrtovanju v prostorskem aktu in upravnih dovoljenjih ni moglo postati skupno pripadajoče zemljišče novih stavb,
tj. v razmerju do novogradenj kriterij dejanske urejenosti v naravi in redne rabe prevlada nad načrtovanjem
soseske v prostorskih aktih in dovoljevanjem njene izgradnje v upravnih dovoljenjih, na podlagi katerih je
bila soseska zgrajena. Še več, ker je bila tudi starejša
stavba zgrajena zakonito in je obstala vse do lastninjenja (12. člen Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih – ZTLR),16 jo je treba kljub prostorskemu aktu iz časa družbene lastnine obravnavati kot sestavino nove soseske, načrtovanje iz prostorskega akta
pa korigirati s pomočjo takratnih urbanističnih standardov in pretekle redne rabe ter na ta način tudi starejši stavbi priznati pripadajoče zemljišče in/ali delež
na skupnem pripadajočem zemljišču v na novo urejeni soseski. V tem primeru so torej za ugotovitev pripadajočega zemljišča odločilni urbanistični standardi
in pretekla redna raba.17
Kot tretji pogost nestandardni primer lahko navedemo stavbe, ki so bile naknadno umeščene v obstoječe že urejene soseske. V teh primerih pogosto naletimo na vsebinsko neskladje med prostorskimi akti in
upravnimi dovoljenji iz časa izgradnje prvih zgrajenih
stavb, na eni strani, in med prostorskimi akti in upravnimi dovoljenji naknadno umeščenih stavb, na drugi.
Na primer neko zemljišče je bilo po gradbenem dovoljenju za prve zgrajene stavbe predvideno za njihovo individualno ali skupno pripadajoče zemljišče, po
gradbenem dovoljenju za pozneje umeščeno stavbo pa
za njeno. Tudi v temu konfliktu bodo odločilni urbanistični standardi in pretekla redna raba. Če pa je do
umestitve stavbe prišlo po 1. januarju 2003, ko niso
več veljala niti pravila ZTLR o gradnji na tujem svetu, pa umestitev nove stavbe ne bo v ničemer vplivala
na prejšnjo porazdelitev zemljišč v soseski niti na obseg pripadajočega zemljišča, ampak bo lahko veljalo
le, da je bila nova stavba zgrajena na tujem zemljišču
v režimu SPZ. V tem primeru bodo prišla v poštev na
novo določena posebna pravila o odkupni pravici po
ZVEtL-1 (več o tem v nadaljevanju).
K tem primeroma naštetim situacijam bi lahko dodajali še številne druge, na primer primeri nedokončanih sosesk, primeri naknadnih izvedb javnih površin na sprva načrtovanih funkcionalnih zemljiščih, primeri gradenj družbenih investitorjev na zasebnih zemljiščih brez pravnega naslova, primeri prehodov pravice uporabe med družbenimi upravljalci družbenih
stavb na podlagi dejanske rabe, primeri dograditev ali

   Več in podrobneje o tem v točki 2.3.4.3 uvoda in v obrazložitvi k 43. členu Predloga ZVEtL-1, naved. delo, str. 15–17 in 65–67.
   Na primer ob prvi splošni nacionalizaciji zemljišč v gradbenih okoliših po Zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč – ZNNZGZ (Ur. l. FLRJ,
št. 52/58 in 3/59 – popr.) je po 37. členu tega zakona lastnik stavbe pridobil akcesorno pravico uporabe na njenem pripadajočem zemljišču.
15
   Drugi odstavek 7. člena ZPN/76 (Ur. l. SRS, št. 19/76, 42/86, in Ur. l. RS, št. 44/97 – ZSZ) določa:
»S prenosom lastninske pravice na stavbi, ki stoji na zemljišču v družbeni lastnini, se prenese tudi pravica uporabe na zemljišču pod stavbo in na zemljišču, ki je potrebno za njeno redno rabo; če je stavba na zemljišču, na katerem je lastninska pravica, se prenese hkrati s prenosom lastninske pravice na stavbi tudi lastninska pravica na
zemljišču pod stavbo in na zemljišču, ki je potrebno za njeno redno rabo.«
16
   Ur. l. SFRJ, št. 6/80 (20/80 – popr.), 36/90, in Ur. l. RS, št. 4/91 in 87/02 – SPZ.
17
   V tem gradivu uporabljen izraz urbanistični standardi je generični izraz za prav tako posplošen zakonski termin merila in pogoji iz prostorskih aktov (3. točka
četrtega odstavka 7. člena in šesti odstavek 30. člena ZVEtL), ki skozi več generacij prostorske zakonodaje od časov družbene lastnine do danes vključuje: (1.) pogoje
za določanje velikosti stavbnih zemljišč v urbanističnem redu po Zakonu o urbanističnem planiranju – ZUPl (Ur. l. SRS, št. 16/67, 27/72, 8/78 in 18/84), (2.) merila
za določanje gradbenih parcel v prostorskih ureditvenih pogojih po Zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor – ZUN (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
in Ur. l. RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 – ZPDF, 44/97, 9/01 – ZPPreb, 23/02 – odl. US in 110/02 – ZUreP-1), (3.) merila za določanje gradbenih parcel v
prostorskih redih občin po Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-1 (Ur. l. RS, št. 110/02 (8/03 – popr.), 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10
– ZUPUDPP) in (4.) prostorske izvedbene pogoje in merila za parcelacijo v občinskih prostorskih načrtih po Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur. l. RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO).
14
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rekonstrukcij stavb v času družbene lastnine, primeri
zapuščenih stavb, ki niso bile v rabi, itd. Čeprav bo torej izvorno načrtovanje v času gradnje praviloma imelo odločilen pomen, raznolike situacije v praksi zakonodajalcu onemogočajo oblikovanje trdih taksativnih
pravil ali zakonodajnih »receptov«. Pravilna presoja
v posamičnem primeru je torej naloga sodnika, ustrezno trditveno in dokazno breme pa je vsekakor tudi
na udeležencih.
Tudi v novemu zakonu so kriteriji za ugotavljanje obsega pripadajočega zemljišča navedeni zgolj primeroma (prvi odstavek 43. člena ZVEtL-1). Zato ni nemogoče, da bi sodišče v posameznem primeru uporabilo
tudi kakšne druge spoznavne vire, ki jih zakonodajalec ni vnaprej predvidel. Poenostavljena formula selektivnega pristopa primarne in subsidiarne uporabe zakonskih kriterijev, kot je bila v nekaterih primerih razumljena v praksi pri razlagi in uporabi 7. in 30. člena
ZVEtL, pa je zdaj povsem izključena.

Javno dobro, skupno pripadajoče
zemljišče, individualno pripadajoče
zemljišče
(tretji odstavek 43. člena ZVEtL-1)
Skupna pripadajoča zemljišča stavb praviloma najdemo v enotno načrtovanih in grajenih soseskah. V času
družbene lastnine so se z namenom racionalne izrabe
prostora v kompleksnih soseskah načrtovale skupne
površine, ki naj bi bile namenjene več stavbam hkrati. Praviloma gre za skupne dovoze, skupne dostopne
poti, skupna parkirišča, skupna igrišča in drugo podobno zunanjo ureditev, ki je po svoji naravi primerna in zadostna za skupno rabo uporabnikov več stavb.
Kljub v praksi nemalokrat uporabljeni možnosti reševanja potreb stavb s skupnimi funkcionalnimi površinami18 je bil institut skupnih površin v predtranzicijskem pravu podnormiran, pogosto pa je vsaj na prvi
pogled nejasna razmejitev med skupnimi pripadajočimi zemljišči in javnim dobrim. Tako v predtranzicijski
zakonodaji naletimo na skupno parkirišče kot primeroma navedeni skupni del več stavb v določbi 5. člena Zakona o pravicah na delih stavb (ZPDS/76),19 v
tranzicijskem obdobju se skupno funkcionalno zem
ljišče omenja v določbah tretjega odstavka 8. člena,
drugega odstavka 9. člena in 15. člena Stanovanjskega zakon (SZ/91),20 v današnjem sistemskem pravu pa
je edina zakonska določba, ki se nanaša na te položaje, določba 23. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1).21
Ob uporabi kriterijev iz prvega odstavka 43. člena
ZVEtL-1 bo razmejitev med pripadajočimi zemljišči
stavb in javnim dobrim manj problematična. Pri tej
presoji ne bo odločilno javno dobro, razglašeno po današnjih predpisih, kar je sodna praksa že razrešila in
kar se potrjuje tudi v 54. členu novega ZVEtL-1 (več v
nadaljevanju), ampak stanje stvari v relevantnem času,
ko je učinkovalo obrnjeno načelo superficies solo cedit.
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Odločilno je, kdaj in s kakšnim namenom je bila takrat
izvedena zunanja ureditev zemljišča. Stavbe v strnjenih
mestnih središčih razen lastnega stavbišča in morebitnega dvorišča drugega pripadajočega zemljišča praviloma sploh nimajo, ker je bilo že ob njihovi izgradnji
predvideno, da zaradi svoje umeščenosti v območje
centralnih dejavnosti ne potrebujejo dodatnih funkcionalnih površin (na primer stavbe v starih mestnih jedrih ali kasneje gosto pozidani predeli mest in naselij
okrog trgovskih in storitvenih središč ali javnih trgov).
Drugače pa velja, ko se je neko območje uredilo prav
z namenom zagotovitve funkcionalnih površin načrtovane soseske. Tako je bilo na primer zlasti pri družbenoplanskih gradnjah v času družbene lastnine, lahko pa tudi pri njihovem naknadnem strateško načrtovanem dopolnilnem urejanju. V takih primerih so se
ceste, poti, parkirišča, igrišča, zelene površine in drugi objekti zunanjih ureditev praviloma vnaprej načrtovali prav za potrebe predvidenih stavb v soseski, in
ne kot javno dobro, neredko pa so se tudi obračunali
v prodajnih cenah za stanovanja in poslovne prostore
v stavbah. Za spoznanje, ali je bilo neko zemljišče namenjeno redni rabi stavbe ali javni rabi, praviloma zadostuje že uporaba kriterija iz 1. točke prvega odstavka 43. člena ZVEtL-1, v dvomu pa je lahko dobrodošla tudi pomoč izvedenca.22
V dosedanji praksi se je izpostavila težava notranje razmejitve pripadajočih zemljišč v posamični soseski. Ko
sosesko strukturiramo, tj. ko zaokrožene enote urejanja razmejimo od drugega okoliša (obod soseske) in iz
nje izločimo morebitne površine, ki so bile namenjene
širši javnosti (na primer javne ceste ali vnaprej načrtovane javne parkovne površine), je relevantno vprašanje, kako pripadajoča zemljišča znotraj soseske razdeliti na individualna in skupna pripadajoča zemljišča
ter ugotoviti, katera skupna zemljišča pripadajo katerim stavbam. V praksi je bilo glede tega vprašanja že v
nekaj primerih zaznano naslednje sklepanje: ker prostorski akt in upravna dovoljenja ne določajo konkretnih individualnih funkcionalnih zemljišč ali jih določajo v obsegu minimalnih vzdrževalnih površin, so
vsa preostala zemljišča znotraj soseske skupno pripadajoče zemljišče vseh stavb v soseski. Taka poenostavitev, čeprav z vidika hitre rešitve posamičnega primera praktična, soseske zapakira v lastninskopravne konglomerate z obsežnimi površinami in s stotimi ali tisočimi lastniki ter je nepravilna. To ni bil namen pravil,
ki so izpeljevala obrnjeno načelo superficies solo cedit,
zato tudi postopek za ugotovitev pripadajočega zemljišča ne more dati takega rezultata. Dejstvo, da zakonodajalec v takratnem času na normativni ravni skupnih
funkcionalnih zemljišč in njihovega upravljanja ni uredil kot posebne stvarnopravne kategorije, kaže na to,
da je šlo v primerjavi z individualnimi funkcionalnimi
zemljišči najmanj s pravnega vidika za podrejeno kategorijo in izjemo. V primeru neobstoja vsakršnega grafičnega prikaza ali zapisa o notranji členitvi pripadajočih zemljišč soseske v zadevnih prostorskih aktih ali
upravnih dovoljenjih in posledično dvoma o tem, ali

18
   Skupna funkcionalna zemljišča pogosto najdemo v prostorskih aktih, lokacijskih in gradbenih dovoljenjih, spremljajočih projektih in načrtih, obračunih pogodbenih
cen, korespondenci med investitorji, odločbah o določitvi funkcionalnega zemljišča po tretjem odstavku 46. člena ZUN itd.
19
   ZPDS/76 (Ur. l. SRS, št. 19/76, in Ur. l. RS, št. 33/95).
20
   SZ/91 (Ur. l. RS, št. 18/91-I, 19/91 – popr., 13/93 – ZP-G, 9/94 – odl. US, 21/94, 29/95 – ZPDF, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00, 1/00 – odl. US,
22/00 – ZJS, 87/02 – SPZ, 29/03 – odl. US in 69/03 – SZ-1).
21
   SZ-1 (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF in 14/17 – odl. US).
22
   Malenšek, J.: Naloga izvedenca urbanistične stroke pri določanju pripadajočega zemljišča k stavbi, zgrajeni pred 1. januarjem 2003, Pravna praksa, št. 19/2013, str. 10.
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je neko pripadajoče zemljišče skupno ali individualno,
pravne praznine ne gre reševati v prid skupnih pripadajočih zemljišč, ampak jo je treba tolmačiti s pomočjo pomožnih kriterijev po 2. do 4. točki prvega odstavka 43. člena ZVEtL-1. Smiselno enako velja pri odločanju, katere površine so skupne katerim stavbam.
Novi zakon za primer spoznavne krize zaradi »molka« prostorskega akta oziroma upravnih dovoljenj in
spremljajoče dokumentacije (1. točka prvega odstavka 43. člena ZVEtL-1), ki je sodišče ne more zanesljivo rešiti niti s pomočjo preostalih kriterijev (2. do 4.
točka prvega odstavka 43. člena ZVEtL-1), določa rezervno pravilo prostega preudarka (tretji odstavek 43.
člena ZVEtL-1). Pri tem se zgleduje po splošni procesni ureditvi.23
Sodišče v okviru reševanja vprašanja glede spornega prostora po prostem preudarku upošteva predloge udeležencev, prostorsko pogojenost in funkcionalno povezanost zemljišča s stavbami. Ta napotila in v
njihovem okviru pestra paleta različnih okoliščin se
med seboj dopolnjujejo in korigirajo v odvisnosti od
posebnosti vsakega posameznega primera. V skladu z
navedenim bi bilo pravilno sklepanje na primer táko,
da je treba parkirišča v soseski razdeliti med stavbe
glede na njihovo lokacijsko gravitacijo, vendar ne na
način, da bi bilo s tem vzpostavljeno očitno nesorazmerje pri parkirnih mestih. Ali na primer zelene površine, ki nimajo jasne funkcije v razmerju do drugih stavb, se prisodijo kot pripadajoče zemljišče tistim stavbam, ki so jim najbližje in za katere pomenijo emisijske razmejitve ali vzdrževalne površine; edino igrišče ali urejena zelenica za oddih pa se ohranita kot skupna vsem stavbam.

Tipični ugovori
(drugi do četrti odstavek 44. člena ZVEtL-1)
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o gradnji na tujem svetu stvarnopravnih posledic niso
pogojevala z zakonitostjo gradnje.
Pri tem s črnimi gradnjami ne gre enačiti neskladnih
gradenj ali nedovoljenih rekonstrukcij, nadzidav oziroma prizidav objektov, ki so bili izvorno zgrajeni zakonito. Ker pa nezakonite spremembe na zakonito zgrajenih objektih po sklepanju z večjega na manjše iz 12.
člena ZTLR kljub temu ne morejo biti podlaga za to,
da bi se zaradi take spremembe spremenil tudi obseg
funkcionalnega zemljišča, mora sodišče pri ugotavljanju pripadajočega zemljišča take stavbe upoštevati stanje, kakršno bi bilo, če do nezakonitih sprememb ne
bi prišlo.25
2. Denacionalizacija

Pogosti so primeri, ko je bilo pripadajoče zemljišče zaradi nepravilnega zemljiškoknjižnega stanja s pravnomočno denacionalizacijsko odločbo vrnjeno denacionalizacijskemu upravičencu. Vrnitev nekdanjega funkcionalnega zemljišča stavbe po ustaljeni sodni praksi
sicer ni pravilna in zakonita, vendar pa tako pridobljena lastninska pravica upravičenca formalno razvrednoti stvarnopravni položaj pripadajočega zemljišča. Razen če je denacionalizacijska odločba razveljavljena z
izrednimi pravnimi sredstvi, velja, da je pravica lastnika stavbe (pravica uporabe ali lastninska pravica) na
tem zemljišču prenehala.26 Predpostavka za ugoditev
zahtevku lastnika stavbe za tako zemljišče je zato predhodna razveljavitev denacionalizacijske odločbe z izrednimi pravnimi sredstvi. Če mu to ne uspe in je do denacionalizacije prišlo pred uveljavitvijo SPZ, je tako situacijo mogoče presojati z vidika zakonite stavbne pravice (drugi odstavek 271. člena SPZ), če pa je do denacionalizacije prišlo po uveljavitvi SPZ, jo je mogoče rešiti zgolj še z odkupno pravico po novem zakonu (53. člen ZVEtL-1).
3. Nakup v izvršbi ali stečaju

1. Črne gradnje

Stavbe, ki so bile zgrajene brez gradbenega dovoljenja na družbenem zemljišču, nimajo enakega položaja kot zakonite gradnje. V prejšnjem družbenem sistemu lastnik nezakonito zgrajene stavbe na njenem funkcionalnem zemljišču ni pridobil pravice uporabe, zato
ugotovitev pripadajočega zemljišča v smislu ugotovitve
lastninske pravice na njenem funkcionalnem zemljišču
zaradi učinkovanja obrnjenega načela superficies solo cedit ne pride v poštev. Kljub temu se je graditelj štel
za lastnika zgrajene stavbe.24 Stvarnopravni položaj na
taki nepremičnini gre presojati skozi zakonito stavbno
pravico, ki bo trajala do porušenja takšne stavbe (drugi
odstavek 271. člena SPZ). Drugače velja, če je bila gradnja na črno izvedena na zasebnem zemljišču; pravila
23

Če je bilo pripadajoče zemljišče zaradi nepravilnega
zemljiškoknjižnega stanja predmet prodaje v izvršbi
ali stečaju, je po izvršilnem in stečajnem pravu pravica lastnika stavbe na takemu zemljišču prenehala.27
Da specialna pravila izvršilnega in stečajnega prava
razvrednotijo tudi položaj pripadajočega zemljišča k
stavbi, v sodni praksi ni sporno.28 Enako varstvo uživa kupec tudi takrat, kadar je zemljišče odkupil v izvršbi ali stečaju na podlagi neposredno sklenjene prodajne pogodbe.29
Protiugovor, ki ga lahko lastnik stavbe v takem primeru uveljavlja, je namerna zloraba izvršbe oziroma stečaja, saj v takem primeru kupcu ni mogoče nuditi siceršnjega pravnega varstva.30 Če lastnik stavbe takega

   Člen 219 ZPP, 6. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
   Več in podrobneje o tem v obrazložitvi k 45. členu Predloga ZVEtL-1, naved. delo, str. 70.
   Na primer nezakonita rekonstrukcija družinske stanovanjske hiše v večstanovanjsko hišo v času družbene lastnine ne pomeni, da je mogoče to okoliščino upoštevati
kot eno od okoliščin, ki bi narekovale povečanje funkcionalnega zemljišča take stavbe za dodatne parkirne prostore.
26
   Več in podrobneje o tem v točki 2.3.2.4 uvoda Predloga ZVEtL-1, naved. delo, str. 8 in 9.
27
   Danes po 192. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ (Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB4, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl.
US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15 in 76/15 – odl. US) in 342. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju – ZFPPIPP (Ur. l. RS, št. 13/14 – UPB8, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C); prim. odločbe Vrhovnega sodišča
RS II Ips 346/2011, II Ips 348/2006; Ustavno sodišče RS v odločbi Up-77/04 z dne 11. oktobra 2006 trenutek kupčevega varstva veže že na trenutek pravnomočnosti
sklepa o domiku.
28
   Odločba Vrhovnega sodišča RS II Ips 131/2006.
29
   Odločba Vrhovnega sodišča RS II Ips 516/2001.
30
   Odločbi Vrhovnega sodišča RS III Ips 22/2012 in II Ips 286/2012.
24
25
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protiugovora nima ali ne more dokazati njegove utemeljenosti, velja smiselno enako pravilo kot pri denacionalizaciji, ki je ni več mogoče razveljaviti z izrednimi
pravnimi sredstvi: v odvisnosti od časovnega trenutka prenehanja njegove pravice na pripadajočem zem
ljišču mu gre lahko zakonita stavbna pravica ali pa odkupna pravica.
4. Pridržek lastninske pravice

Pravna ureditev, ki je določala kogentno akcesorno vezanost pravic na funkcionalnem zemljišču na pravice
na stavbi, je na splošno veljala le do 25. julija 1997.31
Obrnjeno načelo superficies solo cedit se je poslej udejanjalo zgolj še v pravilih o gradnji na tujem svetu po
ZTLR, torej zgolj še kot (hipna) posledica uporabe tujega zemljišča za potrebe izgradnje stavbe, ne pa več
tudi glede naknadnih prenosov lastninske pravice na
stavbah.32
Teoretično tako ni izključeno, da si je lastnik stavbe,
ki ni bila v etažni lastnini, ob pravnoposlovni odtujitvi stavbe (poslej pravilneje stavbišča), ki jo je izvedel po 25. juliju 1997, na delu njenega pripadajočega zemljišča pridržal zunajknjižno lastninsko pravico.33
Izhajajoč iz tipičnih primerov in tipične (pričakovane) pogodbene volje ter običajnega namena pogodbe
o prenosu lastninske pravice na stavbi (da se prenese
skupaj z zemljiščem, potrebnim za njeno redno rabo)
novi zakon določa domnevo, da je na pridobitelja prešla tudi (zunajknjižna) lastninska pravica na pripadajočem zemljišču, ki pa je izpodbojna (drugi odstavek
44. člena ZVEtL-1). Ta zakonodajni prijem v praktični
posledici pomeni le to, da je trditveno in dokazno breme, da je bila volja strank drugačna, na nasprotniku.34
Čeprav v dosedanji praksi ni bilo mogoče zaznati veliko sporov glede posledic sprememb lastništva stavb
po 25. juliju 1997, so se ti vendarle že pojavili in tudi
pravilno naslovili.35
Ugovor pridržka lastninske pravice pa ne more biti
utemeljen v primeru, ko je na stavbi že pred 25. julijem 1997 nastala etažna lastnina (dejanska ali vpisana). Pravila o kogentni akcesorni vezanosti pravic na
zemljišču na pravice na stavbi tudi pri prenosu pravic
so po 25. juliju 1997 veljala prav in zgolj še za stavbe
v etažni lastnini; in tako je še danes.
5. Zaupanje v zemljiško knjigo

Če je oseba, ki je imela v zemljiški knjigi nepravilno
vpisano lastninsko pravico na pripadajočem zemljišču
stavbe, to odtujila v pravnem prometu, lahko njen pridobitelj ugovarja dobroverno pravnoposlovno pridobitev lastninske pravice (10. člen SPZ). V primeru, da
je ta ugovor v skladu z materialnim pravom utemeljen
(izpolnjena raziskovalna dolžnost, ravnanje v okviru
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zahtevane skrbnosti, nepoznavanje okoliščin, ki vzbujajo dvom o pravilnosti tabularnega stanja), tudi taka
situacija lahko pomeni, da je pravica lastnika stavbe na
pripadajočem zemljišču prenehala. Pomembno je stanje zemljišča v naravi, kakršno je bilo v času sklepanja
pravnega posla: prodaja ograjenega dvorišča družinske stanovanjske hiše, parkirišča v soseski, kjer parkirajo uporabniki stavb, edina dovozna pot k stavbi ipd.
V teh in podobnih primerih bi stanje v naravi kupcu
moralo vzbuditi najmanj dvom o razpolagalnem upravičenju prodajalca, če ta ni lastnik stavbe in če takega
zemljišča nima v posesti.36 To še posebej velja, če gre
za urbanizirana okolja mest in naselij, kjer so bila vsa
stavbna zemljišča po samem zakonu družbena lastnina in tako predmet zakonsko določene pravice uporabe kot podlage za kasnejše lastninjenje. Za ta okolja
je namreč neurejenost zemljiške knjige splošno znana značilnost.
Ugovor zaupanja v zemljiško knjigo glede na ustaljeno
sodno prakso ne more biti utemeljen v primeru, ko gre
za pripadajoče zemljišče stavbe v etažni lastnini. Pravne posle, katerih predmet je razpolaganje s skupnimi
deli stavb, ustaljena sodna praksa sankcionira kot absolutno nične posle, morebitna dobra vera kupca zato
ne preseže ničnostne sankcije.37
6. Zgraditev objekta

Pravne posledice dejstva, da je bil na pripadajočem
zemljišču naknadno zgrajen objekt, so odvisne od več
okoliščin. Zlasti so pomembni čas zgraditve objekta,
položaj zemljišča v času gradnje in tudi narava objekta
samega. V osnovi lahko naknadne gradnje razdelimo
na tiste, do katerih je prišlo pred in po 1. januarju 2003.
Presojanje posledic zgraditve objektov pred presečnim
datumom zapade pod pravila obrnjenega načela superficies solo cedit. Poenostavljeno povedano to za primere,
ko je bilo pripadajoče zemljišče v času zgraditve novega objekta še družbena lastnina, praviloma pomeni,
da je na tem zemljišču pravica uporabe lastnika že prej
obstoječe stavbe s tem prenehala. Tisto zemljišče, ki je
predstavljalo funkcionalno zemljišče na novo zgrajenega objekta (njegovo stavbišče in tisto, namenjeno za
njegovo redno rabo), je s tem prenehalo biti funkcionalno zemljišče prej obstoječe stavbe, ob ustrezni uporabi kriterijev iz prvega odstavka 43. člena ZVEtL-1 pa
je treba presoditi, v kakšnem obsegu se je to zgodilo
in ali je morebiti prišlo do nastanka skupnih funkcionalnih zemljišč obstoječe stavbe in novega objekta. Zaradi učinkovanja pravil o gradnji na tujem svetu smiselno enako pravilo velja za primere, ko je bilo pripadajoče zemljišče v času zgraditve novega objekta v zasebni lasti (zemljišča, ki niso bila nikoli družbena, nekdanja družbena zemljišča pa v času od 25. julija 1997
do 1. januarja 2003).

31
   Navedeni presečni datum ni zgolj trenutek lastninjenja nepremičnin v družbeni lastnini, temveč tudi trenutek razveljavitve do takrat še veljavnih zakonov, ki so
pravice na zemljišču kogentno akcesorno vezali na pravice na stavbi (glej 56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih – ZSZ/97, Ur. l. RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02
– ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1); z uveljavitvijo te prehodne določbe ZSZ/97 so prenehala veljati tudi pravila 7. člena ZPN/76 in drugega odstavka 15. člena ZSZ/84,
določba 12. člena ZTLR pa je zaradi lastninjenja postala obsoletna.
32
   Dokončno odpravo obrnjenega načela superficies solo cedit je prinesla uveljavitev SPZ dne 1. januarja 2003, ko so prenehala veljati tudi pravila o gradnji na tujem svetu.
33
   Za pravnoposlovno odtujitev velja šteti tudi formalno oblikovanje etažne lastnine na stavbi ali pa prodajo realnih delov stavbe in tako nastanek dejanske etažne
lastnine na stavbi.
34
   Več in podrobneje o tem v obrazložitvi k 44. členu Predloga ZVEtL-1, naved. delo. str. 69.
35
   Odločba VSL I Cp 763/2016.
36
   Odločba Vrhovnega sodišča RS II Ips 13/2012.
37
   Odločbe Vrhovnega sodišča RS II Ips 364/2009, II Ips 110/2011, II Ips 420/2011, III Ips 60/2014.
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A vsaka gradnja ni učinkovala na tak način. Zaradi zakonskih prepovedi takih učinkov ni mogla imeti zgraditev novega objekta »na črno« na zemljišču v družbeni lastnini (več o tem glej prej). Ravno tako takih
učinkov ni mogla imeti zgraditev pomožnih objektov,
ki jo je izvedel en uporabnik ali več uporabnikov ali
vsi uporabniki stavbe (npr. drvarnice, garaže, kolesarnice, zunanja skladišča), saj je šlo v takih primerih le
za (izboljšano) izrabo funkcionalnega zemljišča obstoječe stavbe ali njenih delov, ne pa za spreminjanje njegove osnovne namembnosti, da se uporablja za potrebe redne rabe stavbe.38
Če je prišlo do zgraditve objekta po 1. januarju 2003,
to dejstvo praviloma ni utemeljena podlaga za nasprotovanje zahtevku za ugotovitev pripadajočega zemljišča. Če gre za primer gradnje čez mejo nepremičnine,
ima graditelj možnost uveljavljati horizontalno akcesijo v za to predvidenem postopku (47. člen SPZ), sicer
pa lahko v postopku za ugotovitev pripadajočega zem
ljišča po novem uveljavlja odkupno pravico.
7. Javno dobro

Pojma javnega dobra in pripadajočega zemljišča stavbe
se v času veljavnosti obrnjenega načela superficies solo
cedit medsebojno nujno izključujeta. Zemljišče, ki je
bilo namenjeno redni rabi stavbe, ni moglo biti namenjeno splošni rabi vseh in vsakogar, in obratno. Ugovor
javnega dobra je tako relevanten zoper obseg pripadajočega zemljišča, utemeljen pa v primeru, ko je podkrepljen z namembnostjo zemljišča kot javne dobrine, torej dobrine, namenjene splošni rabi, v času pred
1. januarjem 2003. Razmejitev med javnim dobrim in
pripadajočimi zemljišči je treba opraviti v skladu s kriteriji iz prvega odstavka 43. člena ZVEtL-1.
Pri tem ni pomembno, ali je bilo neko zemljišče razglašeno za javno dobro po današnjih področnih predpisih, saj to ne spreminja vprašanja, ali je bilo zemljišče
v relevantnem času pred 1. januarjem 2003 namenjeno redni rabi stavbe ali splošni rabi vseh in vsakogar.
Sodna praksa je že dognala, da navedeno velja tudi v
obratni smeri: zgolj današnja razglasitev javnega dobra
ne pomeni, da zemljišče v relevantnem času dejansko
ni bilo pripadajoče zemljišče k stavbi.39

Procesnopravni vidiki ugovorov
(49. in 52. člen ZVEtL-1)
Novi zakon določa posebno ureditev glede denacionalizacijskih odločb. V primeru, ko je v postopku za
ugotovitev pripadajočega zemljišča postavljen ugovor,
da je bilo zemljišče predmet denacionalizacije, sodišče
postopa po določbah 52. člena ZVEtL-1. Najprej v postopku dokončno ugotovi obseg pripadajočega zem
ljišča in o tem izda odločbo, ki ima naravo vmesne
odločbe, udeleženca, ki za to izkazuje pravni interes,40
38
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pa napoti na vložitev izrednega pravnega sredstva zoper denacionalizacijsko odločbo.41 V primeru, ko gre
za upravno denacionalizacijsko odločbo, bo to predlog
za izrek njene ničnosti (279. člen ZUP). Sodišče postopek nadaljuje po pravnomočni odločitvi o predlogu
za izrek ničnosti v denacionalizacijskem postopku in
z naknadno odločbo odloči še o pravicah na pripadajočem zemljišču, primerno izidu matičnega postopka.
Povedano velja smiselno enako tudi za druge konstitutivne odločbe državnih organov, če jih je mogoče
izpodbijati z izrednimi pravnimi sredstvi (drugi odstavek 52. člena ZVEtL-1). V primeru, da je med udeleženci spor o tem, ali so v posamičnem obravnavanem primeru podani pogoji za izpodbijanje konstitutivne odločbe z izrednimi pravnimi sredstvi, za postopanje sodišča po 52. členu ZVEtL-1 zadostuje abstraktna (načelna) možnost (izredna pravna sredstva
so zakonsko določena), utemeljenost izrednega pravnega sredstva pa je/bo stvar presoje matičnega organa. Recimo v primeru sodne denacionalizacijske odločbe je možna obnova postopka (394. člen ZPP),42
v primeru nakupa zemljišča v izvršbi ali stečaju pa
izrednih pravnih sredstev zoper sklep o izročitvi nepremičnine kupcu ni.
Glede »pravih« predhodnih vprašanj se postopek
za ugotovitev pripadajočega zemljišča po novem
zakonu približuje pravdi. Postopki za ugotovitev
pripadajočega zemljišča so prednostni. Njihov
partikularni namen je čimprejšnji vpis pravic
lastnikov stavb v zemljiško knjigo, splošni namen pa
čimprejšnja uskladitev že (pre)dolgo neusklajenih
nepremičninskih evidenc z dejanskim pravnim
stanjem, kar je posebej pereč problem v urbanih
okoljih. V skladu z namenom zakonodajalca bi
zato bilo, da bi sodišče v postopku za ugotovitev
pripadajočega zemljišča razrešilo vsa sporna
vprašanja, ki jih je v njem možno razrešiti, ter da
bi pri tem čim manj uporabljalo institut prekinitve
postopka zaradi reševanja predhodnih vprašanj.
Prav s tem namenom je z novim zakonom
izključena obligatorna napotitev na pravdo (49.
člen ZVEtL-1).

Tako ni primerna prekinitev postopka v primerih, kadar gre za spor o pravnih posledicah, ki učinkujejo kot
neposredna posledica ugotovljenega obsega pripadajočega zemljišča. Takšna bi bila na primer prekinitev postopka po ZVEtL-1 do rešitve tekoče pravde o ničnosti
pogodbe, katere predmet je bilo razpolaganje s pripadajočim zemljiščem stavbe v etažni lastnini (zgolj zaradi tega razloga), ali na primer rešitev vprašanja o obsegu prodanega zemljišča pri prvi prodaji stavbe ali njenega posameznega dela pred 25. julijem 1997. Sodišče

   Več in podrobneje o tem v obrazložitvi k 23. členu Predloga ZVEtL-1, naved. delo, str. 56–58.
   Več in podrobneje o tem v točki 2.3.4.8 uvoda Predloga ZVEtL-1, naved. delo, str. 18.
   Praviloma bo to lastnik stavbe, lahko pa ima tak interes tudi zemljiškoknjižni lastnik, ker želi namesto vrnjenega pripadajočega zemljišča dobiti odškodnino po
predpisih o denacionalizaciji; pri slednjem se pravni interes ne domneva, ampak mora izhajati iz procesnega gradiva.
41
   V praksi bo to praviloma veljalo le za del pripadajočega zemljišča stavbe, zato ni izključeno, da sodišče v isti odločbi kumulira delno končno odločbo (o zemljišču,
kjer se denacionalizacija ne ugovarja) in delno »vmesno« odločbo po 52. členu ZVEtL-1 (o zemljišču, kjer se ugovarja denacionalizacija).
42
   Glede na okoliščine primera je sicer lahko vprašljiva pravočasnost obnovitvenega predloga z vidika rokov po 396. členu ZPP, pri čemer je bistvene olajšave prinesla
odločba Ustavnega sodišča št. Up-232/14 z dne 19. novembra 2015.
39
40
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lahko ta in tem podobna (pravna) vprašanja v skladu z
ustaljeno sodno prakso reši samo, saj je kvečjemu njegova odločitev o obsegu pripadajočega zemljišča prejudicialne narave za tekočo pravdo. Drugače velja, kadar
se zatrjuje slaba vera kupca zemljišča: če že ugotovljena dejstva v postopku sodišča ne prepričajo o obstoju dobre ali slabe vere kupca, za to pa bi bilo treba izvajati dodatne (zlasti personalne) dokaze, ki so že bili
ali še bodo izvedeni v pravdi, je prekinitev do zaključka vzporedne pravde bolj primerna, čeprav mora biti
tudi to postopanje sodišča še vedno utemeljeno s siceršnjimi razlogi smotrnosti in ekonomičnosti, s stanjem vzporedne pravde ipd.
Čeprav tega zakon izrecno ne določa, ni videti ovir, da
bi sodišče postopanje po 52. členu ZVEtL-1 smiselno
uporabilo tudi pri predhodnih vprašanjih, ki se jih ne
odloči reševati v postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča. V interesu udeležencev in ekonomičnosti postopka bi bilo, da sodišče tudi v takem primeru
z delnim sklepom ugotovi obseg pripadajočega zemljišča, odločanje o pravicah na njem pa pridrži za končno odločbo po tem, ko se v matičnem postopku reši
predhodno vprašanje; s tem se namreč v matičnem
postopku razčisti eno bistvenih vprašanj.

Odkupna pravica
(53. člen ZVEtL-1)
Pri odkupni pravici po novem zakonu gre za materialnopravno ureditev,43 ki zadeva problematične primere pripadajočih zemljišč, tiste, ki jih z obstoječimi
instituti materialnega prava ni mogoče rešiti, hkrati
pa gre za krivične situacije, ki povzročajo ali bi lahko povzročale konflikte, spore in z življenjskega vidika nevzdržne ali težko vzdržne položaje. Ta nova ureditev ne favorizira ene ali druge strani (lastnika stavbe ali zemljiškoknjižno nepravilno vpisanega lastnika
zemljišča), temveč pomeni novo sredstvo za olajšanje položaja tistega od njiju, ki bi bil glede na okoliščine primera čezmerno prizadet zaradi posledic neusklajenosti zemljiškoknjižnega stanja kot splošnega
družbenega pojava pri pripadajočih zemljiščih. Hkrati se z odkupno pravico sledi splošno prepoznanemu
javnemu interesu v smeri ohranitve že urejenega urbanega okolja.
Lastnik stavbe lahko prek uveljavitve odkupne pravice
(ponovno) pridobi pripadajoče zemljišče, na katerem
je prenehala njegova (zunajknjižna) lastninska pravica.
Pogoji, da bo lahko ustanovljena odkupna pravica v korist lastnika stavbe, so (a.) dejstvo, da je šlo za pripadajoče zemljišče stavbe, (b.) dejstvo, da je lastnik stavbe
na njem nekoč že pridobil lastninsko pravico (četudi
zunajknjižno), in (c.) dejstvo, da je lastninska pravica
naknadno prenehala zaradi neurejenega zemljiškoknjižnega stanja (1. točka prvega odstavka 53. člena ZVEtL-1). Do take situacije bo prišlo v tistih primerih, pri
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katerih je neusklajeno zemljiškoknjižno stanje v preteklosti botrovalo nastanku pravotvornih dejstev, ki utemeljujejo lastninskopravne ugovore zoper zahtevek lastnika stavbe.44 V razmerju do lastnika stavbe je namen
odkupne pravice preprečiti situacijo, ko že obstoječa
stavba ne bi mogla več normalno funkcionirati v skladu s svojim osnovnim namenom.
Oseba, ki je bila nepravilno vknjižena v zemljiški knjigi
kot lastnik pripadajočega zemljišča stavbe, lahko prek
odkupne pravice (pravno učinkovito) pridobi pripadajoče zemljišče, če je na njem izvedla gradnjo, ki pomeni večjo investicijo v izboljšavo zemljišča. Pogoja, da
bo zemljiškoknjižni lastnik zemljišča uveljavljal odkupno pravico na pripadajočem zemljišču stavbe, sta torej, (a.) da je na pripadajočem zemljišču izvedel gradnjo45 in (b.) da je bil takrat vpisan kot zemljiškoknjižni lastnik tega zemljišča (2. točka prvega odstavka 53.
člena ZVEtL-1). V razmerju do graditelja je namen odkupne pravice preprečiti nepravično prikrajšanje za investicijo v gradnjo in pričakovanja s tem v zvezi.46 V
skladu z namenom zakonodajalca je treba kot graditelja obravnavati tudi njegovega univerzalnega ali singularnega pravnega naslednika.
Ugotovitev obstoja pogojev za ustanovitev odkupne
pravice po prvem odstavku 53. člena ZVEtL-1 še ni
dovolj za odločitev sodišča, ampak v nadaljnji fazi sledi tudi tehtanje okoliščin v vsakem posamičnem primeru (drugi odstavek 53. člena ZVEtL-1). Argumenti, ki bodo v prid lastniku stavbe in v škodo zemljiškoknjižnemu lastniku, bodo zlasti visoka stopnja potrebnosti zemljišča za redno rabo stavbe (npr. sporno
zemljišče je edini prostor za parkirišče ali dostopno
pot do stanovanjske stavbe); krajši čas rabe ali nadaljnja raba zemljišča po tem, ko je lastnik stavbe na njem
pravno učinkovito izgubil lastninsko pravico; nepoznavanje okoliščin, ki so botrovale izgubi lastninske
pravice (npr. lastnik ni bil obveščen o teku postopka
denacionalizacije, stečaja ali izvršbe) itd. Argumenti, ki bodo v prid zemljiškoknjižnemu lastniku in v
škodo lastniku stavbe, pa bodo zlasti ugotovitev, da
zemljiškoknjižni lastnik ni vedel za dejstvo, da je šlo
za pripadajoče zemljišče stavbe; da je bila gradnja,
ki jo je izvedel na zemljišču, zakonita v smislu pridobljenega gradbenega dovoljenja; da so bili stroški
vložkov v morebitno gradnjo visoki; da pri zemljiškoknjižnem lastniku obstaja velika potreba po nadaljnjem lastništvu zemljišča; daljši čas od poteka gradnje; dejstvo, da zemljiškoknjižni lastnik že daljši čas
uporablja zemljišče, itd. Sodišče mora primerjati posledice na obeh straneh (na primer velikost, vrednost
in namen starejše stavbe in/ali novega objekta). Ker
pa je odkupna pravica uzakonjena v javnem interesu,
mora sodišče upoštevati tudi namembnost zemljišča
po veljavnem prostorskem aktu v času odločanja in
oceniti, ali bi bilo treba odkupno pravico ustanoviti
tudi zato, da se udejanji oziroma ohrani uresničevanje njegove vsebine.

43
   V nasprotju s preostalimi določbami v zakonu, ki so procesnopravne narave; poleg določb o odkupni pravici vsebuje novi zakon materialnopravne določbe tudi v
svojem 55. členu, ki določajo pravila za razdelitev skupnega pripadajočega zemljišča.
44
   Na primer sodna denacionalizacijska odločba, ki je zaradi poteka roka za vložitev obnovitvenega predloga ni več mogoče razveljaviti, prodaja zemljišča v izvršbi ali
stečaju, kjer lastnik stavbe ne dokaže zlorabe postopka, dobroverna pridobitev lastninske pravice tretjega na pripadajočem zemljišču stavbe, ki ni bila v etažni lastnini.
45
   Izvedba gradnje vključuje tako zgraditev stavbe kot tudi drugih objektov po predpisih o graditvi objektov.
46
   Zgolj priznavanje verzijskega in/ali stvarnopravnega reparacijskega zahtevka po splošnih predpisih pri tem ne bi nujno odpravilo prikrajšanja, saj ni nujno, da je
lastnik pripadajočega zemljišča z gradnjo obogaten (na primer občina je zgradila javno cesto prek dela nekdanje zelenice stavbe ali pa uredila javni park na delu nekdanjega parkirišča stavbe).
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Upravičenec iz prvega odstavka 53. člena ZVEtL-1 lahko predlaga ustanovitev odkupne pravice (le) v postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča, saj je ta
namenjen dokončnemu zaključku sporov glede zemljišča, ki je obravnavano v postopku. Primerno je, da sodišče v okviru materialnega procesnega vodstva udeležence na to vnaprej opozori, saj je primarni namen
nepravdnega postopka - še zlasti poudarjeno pa postopka za ugotovitev pripadajočega zemljišča - tudi sicer to, da se razmerja uredijo. Upravičenec lahko predlog za ustanovitev odkupne pravice uveljavlja tudi podredno (lastnik stavbe, ki primarno nasprotuje, da bi
kdaj učinkovito izgubil lastninsko pravico na zemljišču, podredno predlaga ustanovitev odkupne pravice na njem) oziroma eventualno (zemljiškoknjižni lastnik, ki primarno nasprotuje obsegu pripadajočega zemljišča ali lastninski pravici lastnika stavbe, podredno
predlaga, da se v njegovo korist na spornem zemljišču
ustanovi odkupna pravica).
O ustanovitvi odkupne pravice sodišče odloči v postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča, torej

21

praviloma v odločbi, s katero konča postopek. Sočasno s tem, ko zavrne zahtevek za ugotovitev pripadajočega zemljišča, odloči tudi o ustanovitvi odkupne pravice na istem zemljišču v korist lastnika stavbe oziroma − ko ugodi zahtevku za ugotovitev pripadajočega zemljišča − odloči tudi o ustanovitvi odkupne pravice na istem zemljišču v korist zemljiškoknjižnega lastnika. Ni pa izključeno, da sodišče pristopi k odločanju z delnimi odločbami, kar bo aktualno zlasti v primeru, ko za odločitev o ustanovitvi odkupne pravice še ni dovolj trditev in dokazov,
zahtevek za ugotovitev pripadajočega zemljišča pa je
zrel za odločitev.
Odločba sodišča o ustanovitvi odkupne pravice je konstitutivne narave in jo sodišče vpiše v zemljiško knjigo. V odločbi se sodišče omeji na ustanovitev odkupne pravice in določitev roka za njeno uveljavitev. Če
ob njeni uveljavitvi med strankami obstaja nesoglasje
o pogojih prodaje, pa o tem kasneje ponovno odloča
sodišče v nepravdnem postopku, v katerem se procesne določbe ZVEtL-1 uporabljajo smiselno.

Barbara Planko1

dipl. pravnica, študentka magistrskega študija na PF Univerze v Ljubljani

Izzivi argumentacije pri varstvu časti
in ugleda
Dokazovanje kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, storjenih s sredstvi javnega obveščanja, je v praksi
še posebej zahtevno. Dodaten izziv so argumentiranje negativne konotacije in široka merila izključitve
protipravnosti po nacionalnem pravu in sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP).
Na povabilo profesorja dr. Vida Jakulina je študentom magistrskega študija pri predmetu Kazensko
pravo in postopek na ljubljanski Pravni fakulteti to problematiko s pomočjo konkretnih primerov
24. novembra 2016 predstavil odvetnik David Sluga.
Prvi izziv pri teh kaznivih dejanjih je dokazovanje
objektivne žaljivosti inkriminirane izjave ne glede na
užaljenost oškodovanca ali namen storilca. Zakonski dejanski stanovi kaznivih dejanj ne povedo, katere besede so žaljive, temveč je treba vrednostno oceniti vsako besedo. Odvetnik Sluga je opozoril, da se
z argumentiranjem negativne konotacije v inkriminiranem zapisu hkrati argumentira normativni zapis, kar
pri dokazovanju negativne izjave široko odpre polje
argumentacije. V zasebni tožbi se zato odvetnik Sluga
večkrat opre na Slovar slovenskega knjižnega jezika kot
normativni jezikovni kodeks, s katerim izkazuje negativne konotacije posameznih besed. Tako doseže, da
se žaljivost storilčevega zapisa presoja s pomenom besede, ki ga sprejema celotna skupnost. Taki vrednostni
1

oceni so v predstavljenih primerih največkrat sledila
tudi sodišča v svojih obrazložitvah.
Ko je izkazana objektivna žaljivost inkriminiranega zapisa, je treba dokazati, da ni izključena protipravnost
izjave. Novinarji namreč izvršujejo svojo pravico do izražanja, varovano v Ustavi RS in Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Po nacionalnem pravu ali sodni praksi ESČP se lahko izkaže, da je sicer objektivno žaljiva izjava v skladu s pravom kot sistemom norm in vrednot v celoti.
Slovenski Kazenski zakonik (KZ-1) pri kaznivem dejanju razžalitve določa, da je kaznivost izključena, če
ni podan namen zaničevanja.2 Pri kaznivem dejanju

Avtorica tega članka se odvetniku Davidu Slugi lepo zahvaljujem, da je članek pregledal in ga dopolnil z nekaterimi opombami ter omogočil njegovo objavo.
Glej tretji odstavek 158. člena KZ-1: »Ne kaznuje se, kdor se o kom žaljivo izrazi v znanstvenem, književnem ali umetniškem delu, v resni kritiki, pri izpolnjevanju uradne
dolžnosti, časnikarskega poklica, politične ali druge družbene dejavnosti, obrambi kakšne pravice ali varstvu upravičenih koristi, če se iz načina izražanja ali iz drugih okoliščin
vidi, da tega ni storil z namenom zaničevanja.«

2
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žaljive obdolžitve pa je kaznivost izključena, če storilec dokaže resničnost svoje trditve ali če dokaže, da je
imel utemeljen razlog verjeti v resničnost tistega, kar je
trdil ali raznašal.3 Drugače kot v nacionalni zakonodaji, kjer je kaznivost izključena samo pri določenih kaznivih dejanjih, sodna praksa ESČP omogoča izključitev kaznivosti pri vseh kaznivih dejanjih.4
V prvem primeru, ki ga je predstavil odvetnik Sluga, je obdolženi zasebnega tožilca v oddaji s satirično vsebino prikazoval kot teroristično organizacijo IS
zaradi fonetične podobnosti v imenih. Predhodni pooblaščenci so v kazenskem postopku dejanje kvalificirali kot obrekovanje po prvem in drugem odstavku
159. člena KZ‑1. Kazensko sodišče je presojalo morebiten čezmeren poseg pravice do izražanja v čast in
dobro ime tožnika in ugotovilo, da glede na konkretno zatrjevano dejansko stanje take narave obtoženčeve izjave ni mogoče zatrjevati.5 Hkrati je že v presoji izpolnjevanja zakonskih znakov zaključilo, da ni
prišlo do škodljivih posledic v sferi zasebnega tožilca.
Kaznivo dejanje obrekovanja se namreč od razžalitve
razlikuje po tem, da gre pri obrekovanju za namerno izmišljene izjave storilca.6 Čeprav so bile v konkretnem primeru izjave namerno izmišljene, pa niso
povzročile tega, da bi poslušalci vanje verjeli. Zatrjevanja, da so poslušalci povezali zasebnega tožilca
s terorizmom, je sodišče označilo za »nerealistične
in malodane absurdne«, saj povprečen gledalec oziroma poslušalec oddaje ve za obstoj in delovanje zasebnega tožnika kot kolektivne organizacije za zastopanje. Posledice, ki jih je zatrjeval predhodni poob
laščenec, je označilo za »špekulativne« in zasebno
tožbo zavrglo.7
V civilnem postopku, ki je sledil kazenskemu postopku, je zasebnega tožnika zastopal odvetnik Sluga, ki je
inkriminiral dejanje kot razžalitev po prvem in drugem
odstavku 158. člena KZ1-B8 in dokazoval sovražen odnos9 storilca do zasebnega tožnika. Med njima je namreč potekalo več pravd visoke vrednosti, obtoženec
pa je s smešenjem upnika hotel šibiti njegovo pozicijo
v pogajalskem procesu. Storilec tako ni izvrševal svoje
pravice do izražanja, temveč jo je zlorabil. Kljub ugovoru nasprotne strani, da je že kazensko sodišče zavrglo zasebno tožbo, je civilno sodišče zaradi navajanja
novih dejstev zadevo sprejelo v presojo.10
3
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V nadaljevanju je odvetnik Sluga predstavil vsebino
nekaj s sodno prakso ESČP izoblikovanih meril, ki se
nanašajo na novinarje in javne osebe. Novinarjem je
dovoljena višja stopnja provokativnosti oziroma izzivalnosti, saj s prenašanjem informacij omogočajo javno razpravo, ki je v javnem interesu.11 Katera vsebina
je v javnem interesu, presoja sodišče v vsakem primeru posebej. V skladu s sodno prakso se javni interes
kaže predvsem pri informacijah o osebah, ki so javnosti znane, na primer pri politikih, državnih uradnikih, pomembnih poslovnežih, umetnikih in glasbenikih. Te osebe so javnosti izpostavljene predvsem v zvezi s svojim javnim nastopanjem oziroma poklicem. Njihovo zasebno življenje je izpostavljeno samo takrat, ko
je glede tega podan močan javni interes. Tako je ESČP
presodilo, da so informacije o kazenskem pregonu poslankinega moža zaradi pijančevanja, neprimernega vedenja in napada na policista dovoljen poseg v zasebnost, saj lahko te informacije do neke mere vplivajo na
odločitev volilcev. Manj so javnosti izpostavljene tako
imenovane zasebne osebe, razen če so se same vključile v javno razpravo ali pa so povezane z dogodkom,
glede katerega je podan močan javni interes. V primeru žaljivih izjav o lovcih na tjulnje je sodišče ugotovilo
dovoljen poseg v čast in ugled, saj je metoda lovljenja
tjulnjev predmet javne debate, čeprav so bili lovci zasebne osebe par excellence.12
V naslednjih primerih je odvetnik pokazal, da se kljub
širokemu dometu javnega interesa s podrobno proučitvijo primera lahko izključi tudi javni interes.13
V prvem primeru je novinar zatrjeval, da je, ko je14
razkril največji pedofilski škandal, deloval v javnem
interesu. V časopisu je izdal članek, ki je vseboval sliko zasebne tožnice in golega sina z napisi »brez milosti«, »kjer estrada nastrada«. Članek je zatrjeval,
da naj bi bila zasebna tožilka v preiskovalnem postopku zaradi spolnega napada na svojega vnuka. Sodišče ESČP je v zadevi Ólafsson proti Islandiji15 dejalo, da so spolni napadi na otroke tema, ki je v javnem interesu.
Odvetnik Sluga je vložil tožbo za poseg v tožilkino
zasebnost po prvem in drugem odstavku 161. člena
KZ‑1.16 Čeprav je bila tema na splošno v javnem interesu, pa zaradi preostalih konkretnih okoliščin ni bila
v javnem interesu. V zasebni tožbi je zatrjeval, da je bil

Glej četrti odstavek 160. člena KZ-1: »Če dokaže resničnost svoje trditve ali če dokaže, da je imel utemeljen razlog verjeti v resničnost tistega, kar je trdil ali raznašal, se
storilec ne kaznuje za žaljivo obdolžitev, lahko pa se kaznuje za razžalitev (158. člen) ali očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja (162. člen).«
4
Pogoja sta dva: specifična izzvanost (del »javne debate«) ali/in vezanost na realno dejstveno osnovo.
5
Glej odločbo VSL, sklep II Kp 49761/2015 z dne 24. avgusta 2016, 8. točka obrazložitve.
6
Glej prvi odstavek 159. člena KZ-1: »Kdor o kom trdi ali raznaša kaj neresničnega, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, čeprav ve, da je to, kar trdi ali raznaša, neresnično, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.«
7
Glej odločbo VSL, sklep II Kp 49761/2015 z dne 24. avgusta 2016, 7. točka obrazložitve.
8
Analogna uporaba materialnih kazenskopravnih norm v civilnih postopkih v zvezi s posegi v čast in dobro ime ter zasebnost. Glej Strohsack, B.: Obligacijska razmerja II, Uradni list RS, Ljubljana 1998.
9
O katerem govori Deisinger kot o tisti posebni (notranji) okoliščini, ki utegne (navzven) kazati na namen zaničevanja (glej Deisinger, M.: KZ s komentarjem, posebni del – kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, GV Založba, Ljubljana 2002).
10
   Bolje rečeno: civilno sodišče je vezano zgolj na obsodilno kazensko sodbo (glede dejanja in storilca), ne pa na oprostilno sodbo – v tem primeru pa je šlo še za nekaj
drugega (oziroma manj): sklep o zavrženju je bil posledica sodne ocene, da gre za tako dejanje, ki smo mu včasih rekli »dejanje majhnega pomena«. (Neznatna kriminalna količina pa še vedno utegne povzročiti znatno škodo.)
11
   ESČP je tako vlogo pripisalo tudi drugim združenjem, kot so na primer okoljevarstvene kampanje. Glej White, R. C. A., Ovey, C.: The European Convention on
Human Rights. Oxford University Press, New York 2010, str. 433.
12
   Glej Janis, M., Kay, R., Bradley, A.: European human rights law: text and materials. Oxford University Press, New York 2010, str. 268–272. Glej White, R. C. A.,
Ovey, C.: The European Convention on Human Rights. Oxford University Press, New York 2010, str. 434.
13
   To je najlažje storiti pri kaznivem dejanju opravljanja. (Tu je ekskulpacijsko polje najožje – glej četrti in peti odstavek 161. člena KZ-1: »(4) Resničnosti ali
neresničnosti tistega, kar se trdi ali raznaša iz osebnega ali družinskega življenja koga drugega, ni mogoče dokazovati, razen v primerih iz petega odstavka tega člena.(5) Kdor
trdi ali raznaša kaj iz osebnega ali družinskega življenja drugega pri opravljanju uradne dolžnosti, politične ali druge družbene dejavnosti, pri obrambi kakšne pravice ali varstvu
upravičenih koristi, se ne kaznuje, če dokaže resničnost svoje trditve ali če dokaže, da je imel utemeljen razlog verjeti v resničnost tistega, kar je trdil ali raznašal.«)
14
   Pravilno: naj bi. Odvetnik trdi, da ni šlo za to. Če bi v resnici šlo za to, sam v postopku (najprej) ne bi sodeloval ne kot zagovornik ne (potem) kot pooblaščenec.
15
   Odločba ESČP v zadevi Ólafsson proti Islandiji z dne 16. marca 2017, 50. točka obrazložitve.
16
   Oziroma po ustreznem členu »starega« KZ.
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kazenski postopek šele v fazi preiskovalnega postopka,
za to fazo pa velja, da je tajna oziroma da se potek in
njena vsebina ne smeta razkriti javnosti. Pri tem je prišlo tudi do nestrinjanja med državnim tožilcem in preiskovalnim sodnikom. Pritožbi zoper sklep o preiskavi je bilo ugodeno, sodna preiskava pa se tako ni niti
začela.17 Tudi zaradi vpletenosti otroka v kazenskem
postopku bi morala biti javnost izključena − vsi pravni postopki glede otrok namreč potekajo v tajnosti, saj
se šteje, da je to v njihovo korist.18 Zaradi otrokove
omembe je novinar posegel tudi v zasebnost otroka.
Ker je korist otrok najvišje varovana dobrina, po mnenju odvetnika v konfliktu z drugimi pravicami sploh
ne bi smelo priti do tehtanja. Sodišče je potrdilo odvetnikova zatrjevanja in izdalo obsodilno sodbo. Avtorica tega članka dodajam, da obstaja verjetnost, da
je novinar s tem, ko je razkril identiteto otroka, udeleženega v sodnem postopku, izpolnil zakonske znake
kaznivega dejanja kršitve tajnosti postopka po drugem
odstavku 287. členu KZ-1,19 ki ga je mogoče preganjati po uradni dolžnosti.
Naslednji predstavljen izključitveni razlog iz sodne
prakse ESČP je bil dejanski stan, na katerem temelji vrednostna ocena. Obdolženi je znano osebnost
v članku označil za »bleferko« in »mafijsko nevesto«. Pisec je bil najprej pravnomočno obsojen za
razžalitev. Dokazana sta bila žaljiv pomen besed in
zaničevalni namen. Vendar pa je Vrhovno sodišče RS
pisca pravnomočno oprostilo za izjavo »bleferka«,
ker je v članku pojasnil, da je imela oddaja osebe slabo gledanost. Navedlo je, da ji obtoženi te oznake
»ni prilepil kar tako, mimogrede izven vsakega konteksta njenega gospodarskega poslovanja, temveč kot
odziv na vodenje televizijske oddaje«.20 Odvetnik je
pri tem opozoril, da je izjava, ki je bila po nacionalnem pravu kazniva, po sodni praksi ESČP postala nekazniva.
V zadnjem predstavljenem primeru je odvetnik Sluga zatrjeval, da dejstva, ki naj bi pomenila podlago
za vrednostno oceno, niso bila niti ustrezna niti dovolj raziskana. Pisec članka je zamejskega zgodovinarja in mednarodno priznanega strokovnjaka za novejšo zgodovino označil za renegata21 in med drugim
zapisal, da je svoje ime poitalijančil ter s tem potrdil
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pravilnost fašistične raznarodovalne politike. Odvetnik je v zasebni tožbi zatrjeval, da je primerjava s fašistično raznarodovalno politiko žaljiva, saj je splošno znano, da fašisti niso le poitalijančevali Slovencev, ampak so jih tudi fizično iztrebljali. Poimenovanje primorskih Slovencev za renegate je zato protipravno. Višje sodišče je izdalo obsodilno sodbo in
presodilo, da je pisec kljub pravici do svobodnega izražanja prestopil mejo dovoljenega. Navedbe, da pripadnik manjšine v Italiji potrjuje fašistično raznarodovalno politiko, je označilo za hudo žaljive za tega
pripadnika manjšine. Vrhovno sodišče je nato sodbo
spremenilo in izdalo oprostilno sodbo z obrazložitvijo, da pomenijo take navedbe vrednostno sodbo, ki
temelji na ugotovljenem dejstvu, da je prizadeti spremenil svoje ime. Poleg tega so ravnanja javnih oseb
upravičeno bolj izpostavljena kritiki. Zasebni tožnik
je vložil ustavno pritožbo, o kateri še ni bilo odločeno. Eden izmed očitkov odvetnika je bil, da pisec ni
navajal ustreznih in dovolj raziskanih dejstev. Ko je
prišlo do spremembe imena, je bila prizadeta oseba
otrok in ni mogla aktivno delovati.
Odvetnik Sluga je predavanje zaključil s predstavitvijo
lastnega pogleda na obravnavano področje.
Meni, da so ta kazniva dejanja de facto
dekriminirana, k čemur pripomorejo široki razlogi
izključitve kaznivosti. Po njegovem mnenju ne
bi smeli dovoliti, da se lahko vsakomur reče
vse: »Besede imajo v medsebojni komunikaciji
pomembno mesto. So namreč prvi korak
k fizičnemu nasilju.«22 Opozoril je, da bi morali biti
pri tehtanju pravic bolj previdni, saj se pretirano
ščitenje ene pravice v javnem interesu lahko obrne
v svoje nasprotje.

Predavanje odvetnika Sluge je bilo eno izmed najbolj
zanimivih gostujočih predavanj na magistrskem študiju. Študenti smo dobili vpogled v odvetnikovo kakovostno pravno argumentiranje, s katerim pripomore
k pravičnejšim sodnim odločitvam, pa tudi navdihujoč
vpogled v dobro opravljeno odvetniško delo.

17
   Kazenski postopek se formalno začne s prvim zunanjim aktom sodišča (običajno vabilom – glej na primer komentar »starega« ZKP prof. dr. Živka Zobca).
V vsebinskem smislu pa preiskava ni bila opravljena.
18
   To je odločil(n)o: javnost je bila iz glavne obravnave izključena ravno zaradi varovanja javne koristi – saj je – paradoksalno – korist otroka vedno javna korist.
(Primerjaj s procesnim režimom v družinskopravnih postopkih.)
19
   Glej drugi odstavek 287. člena KZ-1: »Kdor objavi osebne podatke mladoletne osebe, ki je udeleženec v sodnem, upravnem ali v kakršnemkoli drugem postopku, ali objavi
druge informacije, na podlagi katerih bi bilo mogoče prepoznati njegovo identiteto, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do 3 let.«
20
   Glej sodbo Vrhovnega sodišča RS I Ips 30388/2010-105 z dne 12. decembra 2013, 10. točka obrazložitve.
21
   Po SSKJ: »Nav. slabšalno odpadnik, navadno narodni /…/.« Vir: SSKJ, <http://bos.zrc sazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D65931>
(5. 5. 2017).
22
   Ne nazadnje: ali se Sveto pismo ne začne z besedami: »Na začetku je bila beseda in beseda je meso postala?«
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dr. Urška Kežmah

okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Mariboru

Elektronsko vročanje po noveli ZPP-E
Med spremembami, ki jih je v civilno procesno zakonodajo vnesla novela Zakona o pravdnem po
stopku (ZPP-E),1 se pomembne spremembe nanašajo prav na ureditev instituta vročanja. Za potrebe
prispevka se bom omejila predvsem na novosti pri elektronskem vročanju, ponekod pa bom izpostavila
tudi nekatere nove rešitve, ki veljajo za klasično vročanje. Kljub kratkemu roku za uveljavitev novosti
(14. september 2017) v času pisanja tega prispevka še vedno niso znani nekateri bistveni podzakonski
akti, ki bodo zagotovili tehnično podlago za dejansko uveljavitev sprememb v praksi, zato nekatera
vprašanja trenutno ostajajo še neodgovorjena.

Pravne podlage za elektronsko
vročanje v civilnih postopkih
Pravna podlaga za vpeljavo elektronskega poslovanja
v sodne postopke je določba 1. člena Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP),2 v kateri je določeno, da ZEPEP ureja elektronsko poslovanje, ki zajema poslovanje v elektronski obliki na daljavo z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije ter uporabo elektronskega podpisa v
pravnem prometu, kar vključuje tudi elektronsko poslovanje v sodnih, upravnih in drugih podobnih postopkih.
Zakon o pravdnem postopku (ZPP)3 do novele
ZPP‑A4 ni imel določb o e-poslovanju. Šele novela
ZPP-A iz leta 2002 je vsebovala nekatere določbe, ki
so lahko bile pravna podlaga za e-poslovanje.
Pomembnejši premik v smeri elektronskega pravdnega postopka je bilo sprejetje novele ZPP-C,5 ki je začela veljati 13. junija 2007. Temeljni cilj novele ZPP‑C
je bila informatizacija pravdnega postopka v najširšem
smislu, z uvedbo e-poslovanja, ki vključuje elektronske vloge, elektronske odločbe, elektronsko vročanje
ter tudi možnost elektronskega vpogleda v stanje vlog
v pravdnem postopku.
Ne glede na pravno podlago do uveljavitve elektronskega vročanja v pravdnem postopku dejansko še ni
prišlo. V sodnih postopkih se elektronsko vroča v zemljiškoknjižnem postopku, delno v izvršilnem postopku, v registrskem postopku in v insolvenčnih postopkih.
Zadnja novela ZPP-E določbe o elektronskem
vročanju nadgrajuje in daje upanje, da bo v
doglednem času elektronsko vročanje dejansko
mogoče tudi v pravdnem postopku.

1
2
3
4
5

Ur. l. RS, št. 10/17.
Ur. l. RS, št. 98/04 – UPB, 61/06 – ZEPT in 46/14.
Ur. l. RS, št. 52/07.
Ur. l. RS, št. 96/02.
Ur. l. RS, št. 26/99.

Pregled bistvenih novosti
1. Načini vročanja

V skladu z določbo 132. člena ZPP se vroča po pošti,
po varni elektronski poti, po delavcu sodišča, na
sodišču ali na drug način, določen z zakonom. Zakonodajalec je izrecno črtal možnost vročitve po pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje pisanj v fizični
obliki kot registrirano dejavnost. Slednje je razumljivo, glede na druge spremenjene določbe o vročanju.
Nekoliko je spremenjena tudi določba tretjega odstavka 132. člena ZPP, saj lahko po novem stranka sodišču sporoči, da želi vročitev pisanj po varni elektronski poti v varen elektronski predal ali na naslov za vročanje po varni elektronski poti, registriran v informacijskem sistemu sodstva, ki ga navede v vlogi. Navedeni naslov je enakovreden naslovu prebivališča oziroma sedežu stranke.
Izpostaviti je treba, da je po trenutno (še) veljavni ureditvi varen elektronski predal (VEP) naslov za vročanje, registriran v sistemu eSodstvo. Z omenjeno določbo se nakazuje prehod sistema eSodstvo na neposredno vročitev, in sicer na način, da lahko stranka sama
vzpostavi sprejemni informacijski sistem za vročitve
pošiljk iz portala eSodstvo (najverjetneje po tehničnem protokolu SVEV 2.0, ki je trenutno v fazi osnutka) in predvidoma sama zagotovi delovanje tega sistema. Na neki način zakon torej predvideva možnost,
da stranka postane sama svoj vročevalec.
Vzpostavitev lastnega sistema za vročanje nakazuje vrsto praktičnih dilem. Gotovo je pomembno vprašanje
ekonomičnosti vzpostavitve lastnega sistema za e-vročanje (stroške vzpostavitve, vzdrževanja, vročitve itd.
v tem primeru prevzame stranka sama). Zakon (oziroma podzakonski predpisi) ne predvidevajo nobenih
sankcij za primer, ko tak sistem ne bo deloval ali bo
deloval napačno. Potencialno to lahko pomeni, da bo
prihajalo do razlik pri vročanju, kajti tisti, ki imajo varen elektronski predal registriran v sistemu eSodstvo,
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bodo pisanje prejeli,6 ti »zasebni« informacijski sistemi pa ne. Tako bo v najboljšem primeru mogoče zakasniti nastop fikcije, v najslabšem primeru pa do vročitve sploh ne bo prišlo.
Zakon vzpostavlja tudi pomembno domnevo, da
se v primeru, ko stranka pisanje vloži v elektronski
obliki, šteje − dokler ne sporoči drugače − da želi
vročanje po varni elektronski poti.

Dodatno novela ZPP-E v četrtem odstavku 132. člena določa, da lahko sodišče stranki vroča pisanja po
varni elektronski poti tudi v drugem postopku, če lahko na podlagi podatkov o stranki, s katerimi razpolaga, zanesljivo ugotovi, da ima ta stranka v informacijskem sistemu sodstva že registriran svoj varni elektronski predal ali naslov za vročanje po varni elektronski poti, ob dodatnem pogoju, da je stranki predhodno osebno vročilo pisno obvestilo, da ji bodo nadaljnja pisanja v tem postopku vročana po varni elektronski poti, dokler ne bo sporočila drugače. Zakon
tako vsebuje varovalko za primer, ko bo sodišče tudi
v drugih postopkih (v katerih stranka takega načina
ni navedla) vročalo elektronsko. Pred elektronsko vročitvijo mora torej sodišče stranko o tem načinu vročanja pisno obvestiti. Brez takega posebnega obvestila bi se namreč lahko dogajalo, da bi sodišče vročalo
elektronsko, stranko, ki redno ne pregleda svojega e-poštnega nabiralnika, pa bi lahko doletela tudi fikcija vročitve in posledično zamuda kakšnega prekluzivnega roka. Če sodišče obvestila o nameri elektronske
vročitve ne bi poslalo, bi bila taka vročitev brez dvoma obremenjena z napako.
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izroči osebi, ki je pooblaščena za sprejem pošte, ali delavcu, ki je v pisarni oziroma v poslovnem prostoru
ali na sedežu, ali zakonitemu zastopniku ali prokuristu. ZPP torej ne razlikuje več med vročitvijo državnim organom, pravnim osebam, notarjem na eni strani in odvetnikom kot pooblaščencem na drugi (črtana je bila namreč določba 138. člena ZPP).
Dodatno je ZPP z vročitvijo pooblaščencu ali zakonitemu zastopniku izenačil tudi vročitev pooblaščencu za sprejem pisanj in začasnemu zastopniku, upravičenemu za sprejem pisanj. Tako se šteje, da je vloga
stranki vročena, ko je vročena pooblaščencu za sprejem pisanj oziroma začasnemu zastopniku, upravičenemu za sprejem pisanj (137. člen ZPP). Breme dejanske seznanitve stranke z vročenim pisanjem je tako
v celoti odgovornost pooblaščenca za sprejem pisanj
oziroma začasnega zastopnika.
3. Čas in kraj vročanja

Čas vročanja tudi po sprejetju novele ZPP-E ostaja nespremenjen. Spremenjene pa so določbe glede kraja
vročanja. Novela ZPP-E namreč uvaja možnost vročitve v poštni predal (drugi odstavek 139. člena ZPP).
Državnim organom, pravnim in fizičnim osebam iz prvega odstavka 133. člena ZPP in drugim osebam, ki
opravljajo dejavnost in se vpisujejo v register, se vroča na naslovu, ki je vpisan v register.
Novost je tudi možnost, da se vročitev opravi neposredno v roke naslovnika, kjerkoli se najde (tretji odstavek 139. člena ZPP).
4. Neposredna vročitev med pooblaščenci

2. Vročitev državnim organom, odvetnikom,
notarjem …

Že do novele ZPP-E je bila v ZPP določena možnost,
da so si pooblaščenci med postopkom neposredno
vročali vloge in priloge. Novost je možnost, da sodišče tak način vročitve med pooblaščenci izrecno naloži. Ker se taka neposredna vročitev opravi priporočeno po pošti s povratnico ali po varni elektronski poti,
se vsi stroški vročitve prenašajo na pooblaščence oziroma stranke (prvi odstavek 139.a člena ZPP). Neposredna vročitev med pooblaščenci bo torej prišla v poštev šele po vročitvi tožbe. Dr. Aleš Galič tudi izrecno opozarja, da je treba vsako vlogo, ki se vroča na ta
način, posredovati tudi sodišču, da se zagotovi pregled
nad procesnim gradivom.7

Že do zdaj veljavna ureditev je določala, da se državnim organom, odvetnikom, notarjem, izvršiteljem, stečajnim upraviteljem in drugim osebam, za katere tako
določa zakon, vedno vroča po varni elektronski poti.
Novost je obveznost teh organov, da v informacijskem
sistemu sodstva registrirajo svoj varni elektronski predal ali naslov za vročanje po varni elektronski poti.

Upoštevaje določbe ZPP in dejansko uveljavljeno prakso bodo pooblaščenci med seboj brez težav komunicirali elektronsko, medtem ko vročitev iste vloge (vsaj
v pravdnem postopku) ne bo tako enostavna. Upoštevati je namreč treba določbe o vročanju v varni elektronski predal, ki ga sodišča praviloma nimajo vzpostavljenega.

Spremenjena je tudi določba 133. člena, po kateri se
državnim organom, organom samoupravnih lokalnih
skupnosti, pravnim osebam, podjetnikom posameznikom, odvetnikom in notarjem vroča tako, da se pisanje

5. Elektronsko vročanje

Dodatno zakon sicer predvideva, da v primeru težav
pri elektronski vročitvi (če sodišče ugotovi, da vročitev
po varni elektronski poti ni mogoča) opravi vročitev
pisanja v fizični obliki in navede razlog za tako vročitev.
ZPP izrecno predvideva sprejem posebnega podzakonskega akta, ki bo predpisal, kaj je varna elektronska pot, katera pisanja se vročajo po varni elektronski
poti in način identifikacije, vendar akt v času pisanja
tega prispevka (tj. do 5. septembra 2017) še ni sprejet.

6

Spremenjena določba 141.a člena predvideva, da se elektronska vročitev opravi bodisi prek

Ponudniki teh storitev (eVEP, Pošta Slovenije) morajo namreč zagotoviti, da sistem normalno deluje.
Galič, A.: Zakon o pravdnem postopku (ZPP), neuradno prečiščeno besedilo, z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona in stvarnim kazalom, Uradni list RS,
Ljubljana 2017, str. 72.
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informacijskega sistema sodstva neposredno na naslov za vročanje, ki je registriran v informacijskem sistemu sodstva, bodisi v varni elektronski predal s posredovanjem pravne ali fizične osebe, ki opravlja vročanje pisanj po varni elektronski poti kot registrirano dejavnost in pridobi dovoljenje ministra, pristojnega za pravosodje, če izpolnjuje tehnične pogoje, ki
jih ta minister določi. Minister bo tudi določil nadomestilo za posredovanje pri vročanju pisanj v varni
elektronski predal.
Po novem bodo torej morali vsi ponudniki storitev
elektronskega vročanja pridobiti dovoljenje ministra
za pravosodje, hkrati pa je predvideno, da bo minister
določil nadomestilo za posredovanje pri vročanju pisanj v varni elektronski predal. Določba je problematična, saj fiksno nadomestilo lahko pomeni omejevanje konkurence na trgu. Storitev elektronskega vročanja namreč ni izenačena z univerzalno poštno storitvijo, ampak gre za tržno storitev, pri kateri določitev
regulirane cene po naši oceni ni primerna oziroma je
lahko konkurenčnopravno sporna.
V času pisanja tega prispevka še niso znani niti višina nadomestila niti pogoji za pridobitev dovoljenja za
elektronsko vročanje.
6. Osebna elektronska vročitev

Osebna elektronska vročitev se opravi tako, da informacijski sistem sodstva neposredno pošlje pisanje naslovniku na naslov za vročanje, ki je registriran v informacijskem sistemu sodstva, ali v njegov varni elektronski predal s posredovanjem pravne ali fizične osebe. Naslovnik mora pisanje prevzeti v 15 dneh, sicer
nastopi t. i. fikcija vročitve.
Naslovnik se z vsebino pisanja, poslanega po varni
elektronski poti, seznani in ga prevzame tako, da se
pred prevzemom na predpisan način identificira, elektronsko podpiše vročilnico in jo tako podpisano vrne
pošiljatelju po varni elektronski poti.
Nova je tudi določba šestega odstavka 141.a člena,
saj se šteje, da se je naslovnik seznanil z vsemi pisanji in tudi prevzel vsa pisanja, ki so v varnem elektronskem predalu ali na naslovu za vročanje, ki je
registriran v informacijskem sistemu sodstva, v trenutku, ko je prevzel pisanje. Smiselno enako novost
je zakonodajalec predvidel tudi pri klasični vročitvi,
saj mora v skladu z določbo sedmega odstavka 142.
člena ZPP uslužbenec pošte ob dvigu pisanja preveriti, ali naslovnika na pošti čaka še kakšno sodno pisanje. V takem primeru mora uslužbenec pošte vsa
sodna pisanja, ki se vročajo osebno, izročiti naslovniku. Če jih naslovnik noče sprejeti, se šteje, da je
odklonil sprejem pisanja (t. i. domneva odklonitve
sprejema).
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Vročitev torej velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame elektronsko pisanje. Če pisanja ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno s potekom tega roka. Naslovniku mora biti seznanitev z vsebino pisanja omogočena vsaj tri mesece po poteku tega
roka. Nova določba sedmega odstavka 141.a člena popravlja dosedanjo ureditev, po kateri naj bi se v primeru poteka roka za vročitev pisanje izbrisalo, kar se dejansko v praksi ni izvajalo.
Elektronsko se lahko vročajo tudi tista pisanja, ki imajo izvirnike v fizični obliki, če je elektronski (digitaliziran) prepis, ki je izdelan na podlagi izvirnika v fizični obliki, opremljen z elektronskim žigom informacijskega sistema sodstva.
7. Navadna elektronska vročitev

Navadno e-pisanje se lahko vroči po varni elektronski
poti tako, da se pusti na naslovu za vročanje, ki je registriran v informacijskem sistemu sodstva, ali v varnem elektronskem predalu. Šteje se, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo elektronsko pisanje
puščeno na naslovu za vročanje, ki je registriran v informacijskem sistemu sodstva, ali v varnem elektronskem predalu, na kar mora biti naslovnik v pisanju posebej opozorjen (141.b člen ZPP).
O vročitvi, ki je bila opravljena na ta način, se pošiljatelja obvesti tako, da se elektronska vročilnica vrne
pošiljatelju po varni elektronski poti.
Po določbah 141.b člena se neposredno vročanje med
pooblaščenci v skladu s 139.a členom ZPP opravi po
varni elektronski poti.
Ureditev, kot jo predvideva 141.b člen, lahko torej enačimo z vložitvijo v poštni predal pri klasični vročitvi.

Sklep
Novela ZPP-E poskuša dosledneje uveljaviti
razlikovanje med navadno in osebno vročitvijo.
Med pomembnejše novosti gotovo spada domneva
vročitve vseh pisanj, ki so v elektronskem predalu
v času prevzema pošiljke. To seveda lahko pomeni
pritisk na naslovnike, saj se šteje, da so s pisanjem
seznanjeni, in jim od trenutka vročitve tudi tečejo
roki za procesna dejanja.
Glavna pomanjkljivost elektronskega vročanja v
praksi še vedno ostaja t. i. vlaganje vlog. Stranke
namreč v klasičnem pravdnem postopku sodišču
še vedno ne morejo pošiljati vlog elektronsko,
čeprav že zdaj uveljavljeni načini elektronskega
vročanja to tehnično omogočajo.
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mag. Janja Paripović1

odvetnica v Odvetniški pisarni Mayr & Pavlovič, d.o.o., na Ptuju, specialistka delovnega prava in prava socialne varnosti

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
delodajalca (2. del)
Upoštevajoč splošno določbo Zakona o delovnih razmerjih (tretji odstavek 83. člena ZDR-1)2 o do
pustnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi lahko delodajalec pogodbo o zaposlitvi redno ali izredno
odpove v primerih oziroma iz razlogov, določenih z zakonom. Razlogi za izredno odpoved pogodbe o
zaposlitvi delodajalca so taksativno določeni v prvem odstavku 110. člena ZDR-13 in bodo podrobneje
analizirani v tem in naslednjem prispevku.4

Kršitev pogodbene ali druge
obveznosti iz delovnega razmerja z
vsemi znaki kaznivega dejanja
Obstoj tega razloga za izredno odpoved pogodbe o
zaposlitvi je pogojen z dvema predhodno ugotovljenima dejstvoma: (prvič) da je delavec kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja in
(drugič) da ima prej navedena kršitev vse znake kaznivega dejanja.
Pojem »kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz
delovnega razmerja« v ZDR‑1 ni definiran, zato je treba pri ugotavljanju navedenih kršitev v osnovi izhajati
iz delavčevih obveznosti, opredeljenih v pogodbi o zaposlitvi, slednje pa seveda temeljijo na zakonskih5 določilih. Obenem so lahko v pogodbi o zaposlitvi (ali
v drugih zavezujočih aktih delodajalca) določene tudi
druge obveznosti, ki jih je delavec v času trajanja delovnega razmerja zavezan spoštovati.
Kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja (ki lahko ima znake kaznivega dejanja ali
pa ne) je sicer tudi razlog za podajo redne odpovedi iz
krivdnega razloga po tretji alineji prvega odstavka 89.
člena ZDR‑1. Ali bo delodajalec ob ugotovitvi navedene kršitve delavcu podal redno odpoved iz krivdnega razloga ali izredno odpoved, bo v vsakem posamičnem primeru odvisno od ugotovitve, ali je mogoče ob
upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank delovno razmerje nadaljevati do izteka
odpovednega roka. Če to ne bo mogoče, so podane
1

predpostavke za podajo izredne odpovedi pogodbe o
zaposlitvi.
V primerjavi z razlogom, opredeljenim v drugi alineji prvega odstavka 110. člena ZDR‑1 (tj. hujša kršitev
obveznosti iz delovnega razmerja, storjena naklepoma
ali iz hude malomarnosti), ta razlog za izredno odpoved ne predpisuje niti intenzivnosti same kršitve niti
subjektivnega odnosa, ki ga ima delavec do storjene
kršitve. Namesto slednjega pa je v prvi alineji prvega
odstavka 110. člena ZDR‑1 predpisano, da mora imeti
kršitev vse znake kaznivega dejanja.6 Delodajalec mora
torej kršitev presojati z vidika kazenskega prava, kar v
praksi največkrat pomeni uporabo Kazenskega zakonika (KZ‑1),7 lahko pa tudi uporabo kazenskih določb
v posameznih zakonih.
Obstoj tega razloga za izredno odpoved ni pogojen z
nobeno aktivnostjo, ki bi se od delodajalca zahtevala
na področju kazenskega pregona delavca. Delodajalec
ni zavezan, da zoper delavca poda kazensko ovadbo,
prav tako ni odvisen od odločitve tožilstva o kazenskem pregonu po morebiti vloženi ovadbi in tudi ne od
odločitve sodišča o morebiti vloženem obtožnem aktu.
S kakšno stopnjo konkretizacije kršitve v povezavi s
kazenskim pravom pa je delodajalec dolžan razlog iz
prve alineje prvega odstavka 110. člena ZDR‑1 opredeliti in utemeljiti v odpovedi, je Vrhovno sodišče RS
povzelo v odločbi z dne 22. novembra 2010,8 ki pravzaprav pomeni ponovitev že znanih in enotnih stališč
tega sodišča:9

Članek je pripravljen na podlagi besedila magistrske naloge, ki jo je avtorica uspešno zagovarjala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pod mentorstvom ustavne
sodnice in docentke na omenjeni fakulteti dr. Etelke Korpič Horvat in profesorja MMag. DDr. Güntherja Löschnigga, venia docendi.
2
Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 in 52/16.
3
»Delodajalec lahko delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi:
− če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja,
− če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja,
− če je delavec kot kandidat v postopku izbire predložil lažne podatke ali dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela,
− če delavec najmanj pet dni zaporedoma ne pride na delo, o razlogih za svojo odsotnost pa ne obvesti delodajalca, čeprav bi to moral in mogel storiti,
− če je delavcu po pravnomočni odločbi prepovedano opravljati določena dela v delovnem razmerju ali če mu je izrečen vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep oziroma sankcija za
prekršek, zaradi katerega ne more opravljati dela dalj kot šest mesecev, ali če mora biti zaradi prestajanja zaporne kazni več kot šest mesecev odsoten z dela,
− če delavec odkloni prehod in dejansko opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku,
− če se delavec v roku petih delovnih dni po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe o zaposlitvi neopravičeno ne vrne na delo,
−	če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe ne spoštuje navodil pristojnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije ali če v tem času
opravlja pridobitno delo ali če brez odobritve pristojnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije odpotuje iz kraja svojega bivanja.«
4
Prvi del članka Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca je bil objavljen v Odvetniku, št. 81 (3) – poletje 2017, str. 25.
5
Temeljne obveznosti delavca so določene v 33. do 42. členu ZDR-1 in se nanašajo na opravljanje dela, upoštevanje delodajalčevih navodil, predpisov o varnosti in
zdravju pri delu, obveznosti obveščanja, prepovedi škodljivega ravnanja, obveznosti varovanja poslovne skrivnosti, prepovedi konkurence (konkurenčna prepoved in
konkurenčna klavzula).
6
Člen 16 Kazenskega zakonika (KZ-1):
»Kaznivo dejanje je človekovo protipravno ravnanje, ki ga zakon zaradi nujnega varstva pravnih vrednot določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake ter kazen za
krivega storilca.«
7
Ur. l. RS št. 50/12, 54/15, 38/16 in 27/17.
8
Sodba Vrhovnega sodišča VIII Ips 133/2009 z dne 22. novembra 2010.
9
Sodbe Vrhovnega sodišča VIII Ips 475/2006 z dne 27. februarja 2007, VIII Ips 101/2007 z dne 29. maja 2007, VIII Ips 180/2009 z dne 7. septembra 2010,
VIII Ips 161/2010 z dne 14. septembra 2011.
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Članki
»Delodajalcu ni treba 'kazenskopravno pravilno okvalificirati kršitve delavca v smislu določb KZ', mora pa kršitve navesti oziroma opredeliti tako, da bo mogoča presoja o tem, ali ima očitana kršitev znake kaznivega dejanja. […] Iz določbe drugega odstavka 86. člena ZDR,
ki določa formalne zahteve, ki jih mora vsebovati odpoved, v povezavi s prvo alinejo prvega odstavka 111.
člena ZDR, izhaja, da mora delodajalec očitano kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja opredeliti tako, da iz te opredelitve oziroma opisa izhaja konkretna kršitev in znaki kaznivega dejanja,
ki jih ima ta kršitev. Pri tem ni odločilno, ali delodajalec v odpovedi tudi že sam točno določi člen kaznivega
dejanja – temveč da navede znake kaznivega dejanja.«
V isti sodni odločbi je Vrhovno sodišče tudi jasno navedlo, da
»delovno sodišče pri presoji zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne odloča o kazenskopravni odgovornosti delavca. Mora pa pri presoji, ali ima delavcu očitana kršitev znake kaznivega dejanja, upoštevati, kako so ti določeni v Kazenskem zakoniku, in predvsem tudi, kako jih upoštevata oziroma razlagata kazenskopravna teorija in sodna praksa.«
Vendar zgolj ugotovitev kršitve pogodbenih ali drugih
obveznosti iz delovnega razmerja ter znakov kaznivega
dejanja vedno ne pomeni tudi obstoja razloga po prvi
alineji prvega odstavka 110. člena ZDR‑1 za zakonito
izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Vrhovno sodišče je v sodbi opr. št. VIII Ips 35/2012 z dne 3. decembra 201210 namreč poudarilo, da je treba presojati tako formalno kot tudi materialno protipravnost (na
primer opravičljiva zmota).
Zaradi že izpostavljenega obsega pravne presoje, ki jo
mora ob uporabi tega razloga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi opraviti delodajalec (in ki obsega
tudi izredno dobro poznavanje kazenskopravnega področja), uporaba razloga za podajo izredne odpovedi
po prvi alineji prvega odstavka 110. člena ZDR‑1 v
praksi ni enostavna. Izredno odpoved je namreč treba
utemeljiti tako na določbah ZDR‑1 kot tudi določbah
kazenskega prava. V primeru dvoma, da kršitev morebiti ne obsega vseh znakov kaznivega dejanja, je zato
z vidika dokazovanja vseh znakov kaznivega dejanja s
strani delodajalca (glede presoje zakonitosti izredne
odpovedi v sodnem postopku) bolj gotovo podati izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi na podlagi druge
alineje prvega odstavka 110. člena ZDR‑1.
Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi je možno zakonito podati tudi zaradi kaznivega dejanja, ki ga delavec
sploh ni storil med delovnim časom, če je takšno ravnanje delavca z vidika delodajalca absolutno nespre
jemljivo. V tem primeru se lahko izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi utemelji na podlagi druge alineje prvega odstavka 110. člena ZDR‑1, v povezavi s kršitvijo prepovedi škodljivega ravnanja (37. člen ZDR‑1).
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Kot takšen primer je mogoče navesti dejansko stanje
iz sodbe Vrhovnega sodišča opr. št. VIII Ips 119/2015
z dne 27. oktobra 2015, v kateri se je delavki (sicer
policistki) očitalo, da je med poklicno rehabilitacijo
na posebno predrzen način ob izrabi nemoči drugega
91-letnemu oškodovancu protipravno odtujila 56.000
evrov. Vrhovno sodišče je v tej zadevi ob zavrnitvi revizije tožnice – delavke izpostavilo, da že o delo na
policiji predpostavlja, da policisti in uslužbenci policije nasploh tudi v osebnem življenju spoštujejo in
upoštevajo veljavne predpise. Tega ne more spremeniti dejstvo, da je bila delavka v času izredne odpovedi na poklicni rehabilitaciji. Poklicna rehabilitacija ne
pomeni, da je v času rehabilitacije povsem prenehala
njena vez z delodajalcem, da je zato prenehala prepoved škodljivega ravnanja in da ji delodajalec v primeru ugotovljenih kršitev ni mogel izredno odpovedati
pogodbe o zaposlitvi.

Hujša kršitev pogodbene ali druge
obveznosti iz delovnega razmerja,
storjena naklepoma ali iz hude
malomarnosti
Predpostavki za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi na podlagi druge alineje prvega odstavka 110. člena ZDR‑1 sta ugotovitvi, da je delavec huje kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja in da je prej navedeno kršitev storil naklepoma ali iz hude malomarnosti. V primerjavi s prejšnjo alinejo (razlogom za izredno odpoved iz
prvega odstavka 110. člena ZDR‑1) sta v tem razlogu za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi predpisani tako teža oziroma intenzivnost kršitve kot tudi
oblika krivde oziroma delavčev subjektivni odnos do
storjene kršitve.
Kdaj se neka kršitev (pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja) šteje za hujšo kršitev, zakon
ne definira. To je odvisno od konkretnih okoliščin posameznega primera. Sodna praksa11 se je jasno izrekla,
da vsaka kršitev seveda ne more biti utemeljen razlog
za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Naloga sodišča je, da objektivno (in ne zgolj z vidika delodajalca) ugotovi naravo kršitve oziroma da ugotovi, ali je
neko dejanje možno opredeliti kot hujšo kršitev obveznosti iz delovnega razmerja.
ZDR‑1 (enako kot prej veljavni ZDR12) ne predpisuje,
kdaj je kršitev storjena naklepoma in kdaj iz hude malomarnosti. Našla sem zgolj eno javno objavljeno sodbo Vrhovnega sodišča,13 v kateri se je dotaknilo teoretičnih izhodišč za obravnavo naklepa in hude malomarnosti pri ugotavljanju elementa razloga za izredno
odpoved pogodbe o zaposlitvi. Stališče Vrhovnega sodišča je naslednje:
»Pri opredelitvi naklepa ali hude malomarnosti v zvezi s kršitvijo pogodbenih obveznosti se je treba opreti

10
   »Dejanje, ki ima vse znake kaznivega dejanja, je (formalno) protipravno, vendar je lahko (materialna) protipravnost izključena le, če so s KZ-1 podani pogoji za izključitev
protipravnosti. Tožnik trdi, da je bil v opravičljivi zmoti, ker je vzel stvar, za katero je mislil, da je na njej lastninska pravica opuščena. Ta zatrjevana zmota o zakonskem znaku
kaznivega dejanja tatvine bi sicer lahko pomenila dejansko zmoto v širšem pomenu (zmoto o okoliščinah izključitve protipravnosti), ki je v drugem odstavku 30. člena KZ-1
opredeljena kot zmota o okoliščinah, v kateri bi bilo dejanje dopustno in bi izključevala protipravnost dejanja, če bi bile zares podane.«
11
   Sodba Vrhovnega sodišča VIII Ips 210/2013 z dne 10. marca 2014; sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani (VDSS) 330/2010 z dne 1. julija 2010,
sodbe VDSS Pdp 465/2008 z dne 9. aprila 2009, Pdp 453/2008 z dne 4. februarja 2009, Pdp 409/2007 z dne 17. januarja 2008.
12
   Ur. l. RS št. 42/02 in 103/07.
13
   Sodba Vrhovnega sodišča VIII Ips 235/2008 z dne 25. maja 2010.
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na splošna pravila civilnega prava, saj ZDR o tem
nima posebnih določb, v prvem odstavku 11. člena pa
napotuje na smiselno uporabo splošnih pravil civilnega prava. Po teh pravilih s krivdo razumemo osebno sposobnost oškodovalca (kršitelja), da spozna nedopustnost svojega ravnanja ali opustitve in po tem
spoznanju uravnava svoje obnašanje. [...] Naklep ali
namen v civilnem pravu je lahko direkten ali eventualen in se presoja po konkretnih merilih, medtem ko
se malomarnost presoja po abstraktnem merilu standarda vedenja človeka. Huda malomarnost predstav
lja skrajno nepazljivost, kar predstavlja zanemarjanje tiste pazljivosti in skrbi, ki se pričakuje od vsakega človeka.«
Nekoliko drugačna je opredelitev stopnje krivde v odločbi Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljub
ljani:14
»Merilo za hudo malomarnost je skrbnost, ki se pričakuje od vsakega človeka pri izpolnjevanju dolžnosti
vzdržati se ravnanja, ki utegne povzročiti škodo. Merilo za navadno malomarnost (culpa levis) pa je posebej skrben, pazljiv človek. Pri abstraktnem merilu
skrbnosti, ki se pričakuje od vsakega človeka, gre sicer za uporabo prava, vendar pa je pri tem treba ugotoviti tudi dejstva, saj je pri ugotavljanju krivde treba
upoštevati vse okoliščine primera.«
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko po sodni presoji izrečena za nezakonito, če je delodajalec naenkrat spremenil svoj odnos do določene kršitve. Gre
za primere, ko delodajalec določene kršitve, četudi bi
jih lahko uvrstili pod drugo alinejo prvega odstavka
110. člena ZDR‑1, določen čas dopušča, potem pa naenkrat stališče glede same kršitve spremeni in delavcu zaradi iste kršitve, ki jo je prej dopuščal, poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.15
Iz objavljenih judikatov o temi izredne odpovedi iz
druge alineje prvega odstavka 110. člena ZDR‑1 je
razvidno, da po številčnosti izstopajo predvsem presoje zakonitosti izrednih odpovedi pogodb o zaposlitvi zaradi:
- samovoljnega koriščenja letnega dopusta oziroma
izostanka z dela.16 Poudariti pa je treba, da je »pravica do očetovskega dopusta pravica iz starševskega
zavarovanja in očetu pripada ob izpolnitvi v ZSDP
določenih pogojev, med katerimi ni soglasja delodajalca. Kot obveznost do delodajalca je določena zgolj dolžnost obveščanja o nameravani izrabi, ne pa dolžnost
uskladitve oziroma pridobitve soglasja delodajalca za
izrabo;«17
- vinjenosti na delovnem mestu,18 kjer je treba opozoriti na stališče Vrhovnega sodišča,19 da vsakršna
prisotnost alkohola na delu še ne pomeni avtoma14
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tičnega razloga za zakonito izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi; in
- kršitve konkurenčne prepovedi oziroma prepovedi
škodljivega ravnanja,20 v okvir katere spada tudi večinsko lastništvo v konkurenčni družbi, ki dejansko
opravlja enako dejavnost kot družba, v kateri je delavec zaposlen, čeprav tak delavec ne sklepa poslov
v imenu konkurenčne družbe (sodba Vrhovnega
sodišča RS, opr. št. VIII Ips 114/2016 z dne 12.
julija 2016).
Izpostaviti je treba tudi (po mojem mnenju zelo živ
ljenjsko) stališče Vrhovnega sodišča v sodbi opr. št.
VIII Ips 66/2016 z dne 7. junija 2016, da je v okviru
presoje drugih okoliščin v zvezi z delavcu očitanim ravnanjem utemeljeno upoštevati ravnanje in odnos delavca po sami kršitvi, v konkretnem primeru
»[…] zlasti ugotovitev, da je bil tožnik sam do svojega ravnanja kritičen, ko se je pomiril, da se je obema nadrejenima po premisleku opravičil (še preden
je stekel postopek izredne odpovedi) in sta le-ta opravičilo tudi sprejela ter da je dodatna dela, ki jih je v
razburjanju najprej odklanjal, po premisleku sprejel
in jih začel korektno opravljati ter da je bil sicer resen in dober delavec. Zato je sodišče utemeljeno presodilo, da kljub kršitvi niso obstajale okoliščine, zaradi
katerih delovnega razmerja ne bi bilo mogoče nadaljevati vsaj do izteka odpovednega roka oziroma nasploh nadaljevati.«

Predložitev lažnih podatkov ali
dokazil v postopku izbire
Ta razlog za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi je bil v zakon vnesen s sprejemom ZDR‑1. V času
pred sprejemom ZDR‑1 je bilo medijsko izpostav
ljenih več primerov javnosti znanih oseb − med katerimi je bilo kar nekaj poslancev Državnega zbora RS
− ki so delodajalcu predložile lažna dokazila o svoji izobrazbi in izpolnjevanju pogojev za delo. Po odkritju
nepravilnosti se je praksa (vsaj) pri zaposlovanju javnih uslužbencev nekoliko spremenila. Zdaj mora namreč delodajalec v javnem sektorju pred zaposlitvijo
javnega uslužbenca preveriti verodostojnost javnih listin in listin o opravljenih izpitih, ki so pogoj za zasedbo delovnega mesta. Če verodostojnosti listin ni
mogoče preveriti, kandidat da pisno izjavo, da so ta
verodostojna.21 Tako je mogoče pričakovati, da se bo
(vsaj v javnem sektorju) občutno zmanjšalo število zaposlenih, ki bodo delovno razmerje sklenili na podlagi lažnih dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela.

   Sklep VDSS Pdp 186/2013 z dne 21. februarja 2013.
   Na primer sodba VDSS Pdp 777/2005 z dne 5. maja 2006:
»Če delodajalec dalj časa tolerira ravnanje delavca, ki bi lahko pomenilo kršitev pogodbene obveznosti (nepravočasno obveščanje delodajalca o začasni zadržanosti z dela zaradi
bolezni) in je delavec v dobri veri, da izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti oz. druge obveznosti iz delovnega razmerja, mu ni mogoče očitati, da te obveznost krši naklepoma ali iz
hude malomarnosti.«
16
   Na primer sodbe Vrhovnega sodišča VIII Ips 210/2016 z dne 22. novembra 2016, VIII Ips 42/2011 z dne 7. maja 2012, VIII Ips 297/2010 z dne 20. decembra 2011,
VIII Ips 213/2010 z dne 23. novembra 2010, VIII Ips 279/2007 z dne 9. februarja 2009, VIII Ips 233/2007 z dne 28. maja 2008, VIII Ips 104/2006 z dne
23. maja 2006, sodbi VDSS Pdp 525/2010 z dne 8. julija 2010, Pdp 1014/2004 z dne 1. septembra 2005.
17
   Sodba Vrhovnega sodišča VIII Ips 294/2015 z dne 24. maja 2016.
18
   Na primer sodbe VDSS Pdp 844/2013 z dne 18. oktobra 2013, Pdp 928/2012 z dne 25. marca 2013, Pdp 98/2012 z dne 16. maja 2012, Pdp 834/2010 z dne
2. decembra 2010, Pdp 952/2004 z dne 29. septembra 2005, Pdp 36/2004 z dne 29. septembra 2005.
19
   Sodbe Vrhovnega sodišča VIII Ips 80/2016 z dne 11. oktobra 2016, VIII Ips 78/2016 z dne 7. junija 2016, VIII Ips 79/2016 z dne 24. maja 2016.
20
   Na primer sodba Vrhovnega sodišča VIII Ips 192/2011 z dne 18. junija 2012, sodba VDSS Pdp 272/2005 z dne 5. maja 2006.
21
   Člen 23 Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v državni upravi in pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06 in 104/10).
15
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Čeprav gre pri ugotovitvi, da je delavec delodajalcu
predložil lažne podatke ali dokazila o izpolnjevanju
pogojev za delo, nedvomno za naklepno hudo kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, ki ima vse znake kaznivega dejanja, pa v preteklosti (pred sprejemom
ZDR‑1) izredna odpoved s strani delodajalca v tovrstnih primerih ni bila zakonita. Razlog za takšno stališče22 je šestmesečni objektivni rok za podajo izredne
odpovedi. Ko je delodajalec namreč ugotovil kršitev, je
objektivni rok po navadi že zdavnaj potekel in je bila
izredna odpoved že iz tega razloga nezakonita, če pozneje (tj. po predložitvi lažnih dokazil oziroma podatkov) v zvezi s tem niso bila ugotovljena nobena aktivna delavčeva ravnanja. S sprejemom ZDR‑1 je delodajalcu zdaj omogočeno, da delavcu, ne glede na to, kdaj
je kršitev storjena, pogodbo o zaposlitvi izredno odpove (seveda ob obstoju preostalih predpostavk za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi).

primeru posebej. Vrhovno sodišče24 se je že izreklo,
da morajo biti okoliščine takšne (subjektivne oziroma objektivne) narave, da iz njih izhaja delavčeva (ne)
zmožnost obveščanja delodajalca v kritičnem času,25
hkrati pa se jih ne sme zamenjevati s samo dolžnostjo
obveščanja, ki je ob presoji tega razloga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi nedvomno podana. Glede
na razvoj komunikacijskih tehnologij, ko obveščanje v
praksi lahko poteka po mobilnem telefonu, elektronski pošti, s tekstovnimi (SMS) sporočili prek telefona
itd., ima delavec seveda na voljo več možnosti, da delodajalca o svoji odsotnosti obvesti. Zakon ne določa,
katero osebo pri delodajalcu mora delavec obvestiti in
na kak način.26 Za postopek obveščanja tudi ni predpisan formalen postopek. Bistveno je, da delavec delodajalca obvesti tako, da bo delodajalec vedel za delavčevo odsotnost in na podlagi le-te na novo organiziral oziroma prilagodil delovni proces.

Če delavec najmanj pet dni zaporedoma ne pride na delo, o razlogih za svojo odsotnost pa ne obvesti delodajalca, čeprav bi to moral in mogel storiti

Izpostaviti je treba, da ZDR‑1 pri tem razlogu za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi ne ločuje med
upravičeno in neupravičeno odsotnostjo.27 Tako je lahko zakonita tudi izredna odpoved, če je imel delavec
za čas odsotnosti odobren bolniški dopust, pa je z dela
izostal, ne da bi delodajalca o razlogu za svojo odsot
nost obvestil, če je bil delavec delodajalca zmožen obvestiti. Dejstvo upravičene oziroma neupravičene odsotnosti je pomembno le pri določitvi datuma prenehanja pogodbe o zaposlitvi oziroma učinkovanja izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V skladu z drugim odstavkom 110. člena ZDR‑1 namreč delavcu preneha pogodba o zaposlitvi s prvim dnem neupravičene odsotnosti z dela, če se ne vrne na delo do vročitve izredne odpovedi.

Prisotnost na delu oziroma opravljanje dela na delovnem mestu, v času in na kraju, ki sta določena za izvajanje dela, upoštevaje organizacijo dela in poslovanja pri delodajalcu, je osnovna oziroma temeljna obveznost delavca (33. člen ZDR‑1). Nadaljnja osnovna oziroma temeljna obveznost delavca je tudi obveščanje delodajalca (36. člen ZDR‑1), saj mora delavec delodajalca obveščati o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti, in o vseh spremembah podatkov, ki
vplivajo na izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja.
Če delavec navedeni temeljni obveznosti krši na način,
da na delo ne pride vsaj pet dni zapored, delodajalca
pa o razlogih za svojo odsotnost ne obvesti, čeprav bi
to moral in mogel storiti, je takšno ravnanje delavca
lahko razlog za delodajalčevo izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Zakon tako varuje pravico in interes
delodajalca, da lahko realno predvideva in organizira
delovni proces ter ga v primeru ovir na strani delavca
ustrezno prilagodi. Posredovanje informacij o morebitni odsotnosti z dela in o drugih podatkih, do katerih ima delavec lažji pristop od delodajalca in so obenem pomembni za delovni proces, je zato ena najbolj
ključnih dolžnosti delavca v razmerju do delodajalca.23
Zakon sankcionira že delavčevo golo opustitev obveznosti, da delodajalca o razlogih za svojo odsotnost
obvesti, seveda zgolj v primeru, če je delavec delodajalca o svoji odsotnosti zavezan in zmožen obvestiti. V
katerih primerih delavec delodajalca mora in je zmožen obvestiti o svoji odsotnosti, se presoja v vsakem
22

Zakonski minimum za podajo izredne odpovedi na
podlagi četrte alineje prvega odstavka 110. člena
ZDR‑1 je delavčeva odsotnost najmanj pet zaporednih
dni. Že iz zakonske dikcije je jasno, da se odsotnost
nanaša na najmanj pet delovnih dni. Zakon izrecno ne
opredeljuje, kdaj začne v primeru delavčeve odsotnosti
teči zakonski prekluzivni rok za podajo izredne odpovedi. O tem vprašanju se je jasno izreklo Vrhovno sodišče,28 ki je zavzelo stališče, da zakonski prekluzivni
rok za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
teče šele od dneva, ko kršitev preneha. Tako lahko delodajalec zakonito izredno odpove pogodbo o zaposlitvi ves čas trajanja kršitve in še 30 dni po tem, ko kršitev že preneha (če se delavec vrne na delo).
Ne glede na dejstvo, da zakon v četrti alineji prvega
odstavka 110. člena ZDR‑1 predpisuje najmanj petdnevno odsotnost z dela, lahko delodajalec delavcu
izredno odpove pogodbo o zaposlitvi tudi v primeru
delavčevih krajših odsotnosti z dela, če lahko delavčevo ravnanje uvrsti pod razlog iz druge alineje prvega
odstavka 110. člena ZDR‑1.

   Na primer sodbi Vrhovnega sodišča VIII Ips 81/2009, VIII Ips 99/2009 z dne 8. marca 2010.
   Sodba Vrhovnega sodišča 151/2010 z dne 9. januarja 2012.
   Sodba Vrhovnega sodišča 151/2010 z dne 9. januarja 2012.
25
   Na primer če je delavec na območju, kjer ni komunikacijskih zvez (objektivna okoliščina), ali pa razloga za izostanek zaradi psihičnega stanja ne more sporočiti
(subjektivne okoliščine). Tako na primer sodba Vrhovnega sodišča VIII Ips 71/2013 z dne 3. septembra 2013.
26
   V zadevi, ki jo je obravnavalo Vrhovno sodišče, VIII Ips 89/2013 z dne 26. novembra 2013, je bilo ugotovljeno, da je delavec obveznosti obveščanja delodajalca
zadostil s tem, ko je o svoji odsotnosti osebno obvestil direktorjevo tajnico in sodelavko, ki obračunava plače, prav tako je predhodno po telefonu poskušal poklicati
nadrejenega, pa je zato, ker ga ni dobil na telefon, odsotnost pojasnil telefonistki in prosil, da sporočilo prenese tožnikovemu nadrejenemu.
27
   Tako tudi sodbe Vrhovnega sodišča VIII Ips 13/2003 (pravilno: 13/2013) z dne 2. aprila 2013, VIII Ips 305/2010 z dne 9. januarja 2012, VIII Ips 105/2012 z dne
5. novembra 2012, VIII Ips 151/2010 z dne 9. januarja 2012.
28
   Sodbi Vrhovnega sodišča VIII Ips 240/2010 z dne 8. novembra 2011, VIII Ips 301/2011 z dne 22. maja 2012.
23
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mag. Nataša Erjavec
notarka v Ljubljani

Ureditev zapuščinskih postopkov v sosednjih
državah (1.)
Uveljavitev Uredbe EU 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti,
pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin
v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (Uredba Bruselj IV)1 pomembno vpliva
na reševanje dednopravnih zadev z mednarodnim elementom v praksi, zlasti kadar leži zapuščina na
področju več držav ali kadar je imel zapustnik običajno prebivališče v državi, ki ni država njegovega
državljanstva. Praviloma se bo zapuščinski postopek vodil v državi običajnega prebivališča zapustni
ka v trenutku smrti in praviloma se bo tudi uporabilo pravo te države (če seveda zapustnik ne bo
izbral prava za dedovanje po njem v skladu z možnostmi, ki jih določa uredba Bruselj IV). Zato je še
pomembneje kot do zdaj poznati tudi tuje ureditve na področju dedovanja.
V prvem delu članka bom podala osnovne informacije o poteku zapuščinskih postopkov na Madžar
skem in na Hrvaškem, v drugem delu pa v Avstriji in v Italiji.

Ureditev v Sloveniji
V Sloveniji glede dedovanja z mednarodnim elementom na področju, ki ga ne pokriva Uredba Bruselj IV,
veljajo določbe Zakona o mednarodnem zasebnem
pravu in postopku (ZMZPP).2 ZMZPP tako vsebuje
pravila o določanju prava v osebnih, družinskih, delovno-socialnih, premoženjskih in drugih civilnopravnih
razmerjih z mednarodnim elementom.3
V primerjalnem mednarodnem zasebnem pravu sta na
področju dedovanja uveljavljeni dve temeljni usmeritvi pri določanju prava za dednopravne odnose. Prva
zagovarja načelo enotnosti zapuščine, in sicer se za celotno zapuščino uporabi eno pravo, ne glede na to, kje
je zapuščina in ali jo sestavlja premično ali nepremično
premoženje. Pravo, ki se uporabi, je personalno pravo
zapustnika. Drugo pa je načelo deljene zapuščine (pluralističen pristop), katerega končna posledica je, da se
za nepremičnine vedno uporabi lex rei sitae, torej pravo tiste države, v kateri so te nepremičnine.4
Za dedovanje je v slovenskem pravu po ZMZPP določeno pravilo, da se zanj uporabi pravo države, katere
državljan5 je bil zapustnik ob smrti,6 v kombinaciji po
legi zapuščine za nepremično premoženje. To pravilo
je v primerih, ki jih pokriva uredba Bruselj IV, prenehalo veljati. Uredba Bruselj IV, ki se uporablja neposredno, namreč kot splošno pravilo določa, da se za
celotno dedovanje uporabi pravo države, v kateri je
imel zapustnik običajno prebivališče7 v trenutku smrti.
1

Navezni okoliščini prava državljanstva (lex nacionalis)
in prava lege nepremičnine (lex rei sitae) sta nadomeščeni z novo – to je s pravom države običajnega prebivališča zapustnika ob smrti.
Posebej se velja pomuditi pri problematiki dedovanja
nepremičnega premoženja. Po določbah ZMZPP je za
obravnavno nepremične zapuščine slovenskega držav
ljana izključno pristojno sodišče Republike Slovenije
(forum rei sitae), če je bilo to premoženje v Republiki Sloveniji (RS).8 Kadar pa je nepremičnina slovenskega državljana v tujini, je slovensko sodišče pristojno le, če po pravu države, v kateri je nepremičnina, ni
pristojen organ te države. Gre za hipotetično pomožno pristojnost, saj si je večina držav pridržala jurisdikcijo nad nepremičnim premoženjem na svojem teritoriju kot svojo izključno pristojnost.9
Tudi v primeru, ko je zapustnik tuj državljan, njegovo
nepremično premoženje pa je v RS, je po ZMZPP podana izključna krajevna pristojnost sodišča v Sloveniji.10 Pri premičnem premoženju slovenskega državljana je pristojno slovensko sodišče, če so te premičnine
na slovenskem teritoriju,11 pa tudi če so v tujini, če po
pravu države, v kateri so, ni pristojen njen organ ali če
ta organ noče obravnavati zapuščine. Nadalje je tudi za
obravnavo premične zapuščine tujega državljana, ki je
v RS, pristojno slovensko sodišče, razen če v zapustnikovi državi sodišče ni pristojno za obravnavo premičnega premoženja slovenskih državljanov.12

UL L 201 z dne 27. julija 2012 – v nadaljevanju Uredba o dedovanju.
Ur. l. RS, št. 56/99 in 45/08.
Člen 1 ZMZPP.
4
Povzeto po Žnidaršič Skubic, V.: Dedovanje in pravo EU, Pravni letopis, Inštitut za primerjalno pravo, Ljubljana 2008, str. 345; podobno tudi Ivanc, T.: Vpliv evropske uredbe o dedovanju na slovensko dedno pravo – nič novega ali leži kaj pod površino?, Pravna praksa, št. 9/2014, str. 22.
5
Uporabi se lex nationalis zapustnika.
6
Prvi odstavek 32. člena ZMZPP.
7
Prvi odstavek 21. člena Uredbe o dedovanju.
8
Glej prvi odstavek 79. člena ZMZPP.
9
Ivanc, T.: Vpliv evropske uredbe o dedovanju na slovensko dedno pravo, str. 4
10
   Prvi odstavek 80. člena ZMZPP.
11
   Za premičnine, ki so v Sloveniji, imamo posebno določbo v 203. členu Zakona o dedovanju – ZD (Ur. l. SRS, št. 15/76 in 23/78, Ur. l. RS/I, št. 17/91 – ZUDE,
Ur. l. RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odl. US, 82/94 – ZN-B, 117/00 – odl. US, 67/01, 83/01 – OZ, 73/04 – ZN-C, 31/13 – odl. US in 99/13). Drugi odstavek 203. člena
ZD namreč določa, da če je po podatkih smrtovnice zapustnik zapustil le premično premoženje in nobeden od tistih, ki so upravičeni dedovati, ne zahteva obravnave,
sodišče odloči, da se zapuščinska obravnava ne opravi.
12
   Drugi odstavek 80. člena ZMZPP.
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Uredba Bruselj IV sprejema načelo enotnega
obravnavanja celotne zapuščine in ne ločuje
med premičnim in nepremičnim premoženjem
zapustnika, kot tudi ne ločuje glede na kriterij,
v kateri od držav je določeno premoženje.

V Sloveniji se s smrtjo uvede dedovanje po pokojnem,13 njegova zapuščina pa preide po samem zakonu na njegove dediče v trenutku njegove smrti
(132. člen Zakona o dedovanju – ZD). Načelo ipso
iure dedovanja velja tako za zakonito kot tudi za oporočno dedovanje. Dedič tako postane pravni naslednik zapustnika glede predmeta dedovanja ipso iure
(ne da bi bilo potrebno kakšno njegovo ravnanje)
v trenutku zapustnikove smrti, ni pa dolžan predmeta dedovanja obdržati. Lahko se pravnemu nasledstvu
odpove z učinkom za nazaj (ex tunc). To je zlasti pomembno zato, ker pravno nasledstvo zajema tudi dolgove zapustnika.14

Ureditev na Madžarskem
Madžarsko pravo sledi načelu ipso iure prehoda zapuščine. Čeprav po madžarskem pravu zapuščina v trenutku smrti umrlega preide na dediče, je treba izvesti zapuščinski postopek. V zapuščinskem postopku
se ugotovi, katere osebe, v kakšnem obsegu in s kakšno kvaliteto dedujejo določeno premoženje ali dolgove zapustnika.15 Začne se po uradni dolžnosti in je
praviloma16 v pristojnosti notarjev.17
Obsega dve fazi:
1. Prva faza obsega popis zapuščine.
Opravi jo uslužbenec pristojnega županovega urada
oziroma uslužbenec za popis. Postopek se začne, ko
je upravni organ uradno obveščen o smrti zapustnika.18 Namen popisa je predvsem določiti premoženje, ki je vključeno v zapuščino, in zainteresirane
osebe ter ugotoviti, ali je pokojnik zapustil razpolaganje za primer smrti. Popis zapuščine obsega tudi
osebne podatke zapustnika, obseg zapuščine, njeno
vrednost in morebitne dolgove zapustnika. Popis
zapuščine poteka po pravilih upravnega postopka
in se opravi z namenom lažje izvedbe druge (notarske) faze postopka.19 Vsa zgoraj navedena dejstva se
zapišejo v popis zapuščine. Po opravljenem popisu
se po uradni dolžnosti in po elektronski poti popis
pošlje pristojnemu notarju.20
13
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2. Druga faza zapuščinskega postopka je v pristojnosti
notarja.
Zanj veljajo pravila o nepravdnem postopku.21 Pristojnost notarja se določi glede na zadnje stalno
prebivališče zapustnika, če tega ni, se določi po zadnjem dejanskem prebivališču zapustnika, če tudi
tega ni, pa po legi zapuščine. Če ni podan nobeden
izmed navedenih kriterijev, pristojnega notarja imenuje Madžarska notarska zbornica na podlagi zahteve stranke, ki ima pravni interes za uvedbo zapuščinskega postopka. Stranke zapuščinskega postopka si
same notarja ne morejo izbrati, postopek vedno
vodi tisti notar, ki je zanj po zakonu pristojen.22
Upoštevaje definicijo »sodišča« v smislu drugega odstavka 3. člena uredbe Bruselj IV lahko ugotovimo, da
madžarski notarji izvajajo sodno funkcijo. Notar v zapuščinskem postopku na Madžarskem izvaja zakon in
njegovo delovanje v okviru nepravdnega postopka je
opredeljeno kot dejanje izvajanja javne oblasti.23
Seveda se postopek pri notarju izvede le v primeru, ko
je madžarski organ po pravilih mednarodnega prava
pristojen odločati o konkretnem dedovanju. Če ugotovi, da po pravilih mednarodnega prava madžarski organ nima pristojnosti za odločanje v konkretnem primeru, notar po uradni dolžnosti prekine zapuščinski
postopek.24
Med zapuščinskim postopkom notar po uradni dolžnosti prouči dejstva in okoliščine, ki vplivajo na vrstni red dedovanja. Za razjasnitev dejstev je običajno potrebna obravnava. Nanjo notar povabi zainteresirane osebe (oporočne in zakonite dediče, preživelega zakonca, osebe, upravičene do nujnega deleža, volilojemnike, upnike).25 Če povabljena oseba na
obravnavo pri notarju ne pride, to ni ovira, da se ne
bi zapuščinska obravnava kljub temu izvedla.26 Kadar obstajajo dokazi, da je pokojni zapustil razpolaganje za primer smrti (na primer oporoko), notar po
uradni dolžnosti sprejme ukrepe za pridobitev tega
dokumenta.
Običajno se delitev zapuščine med dediče opravi že
med zapuščinskim postopkom pri notarju. Namen je
odprava solastninskih razmerij med dediči, ki bi nastala kot posledica dedovanja. V ta namen dediči sklenejo poseben sporazum o delitvi, prav tako se lahko med
zapuščinskim postopkom dediči dogovorijo z upniki
in nanje prenesejo zapuščino ali njen del.27

   Prvi odstavek 123. člena ZD.
   Zupančič, K.: Temeljna načela dednega prava, Pravni letopis, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, letnik 2008.
   Asbóth-Hermányi, Lőrinc: Mađarski ostavinski postupak, Javni bilježnik 40/2014, str. 14–16.
16
   Le kadar med upravičenci zapuščinskega postopka obstaja spor o pravnem vprašanju, je za odločanje o tem pristojno sodišče. Ker so na področju dedovanja pravni
spori relativno redki, se velika večina zapuščinskih zadev na Madžarskem reši v zapuščinskem postopku, ki ga vodi notar. Glej <https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-hu-sl.do?init=true&member=1> (12. 2. 2017).
17
   Določena opravila izvede tudi uradnik pristojnega upravnega organa. Glej Asbóth-Hermányi, Lőrinc, naved. delo, str. 14.
18
   Asbóth-Hermányi, Lőrinc: Javnobilježnički sustav u Mađarskoj, str. 11.
19
   Asbóth-Hermányi, Lőrinc, naved. delo, str. 11.
20
   <https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-hu-sl.do?member=1> (8. 2. 2017) in Asbóth-Hermányi, Lőrinc, naved. delo, str. 11.
21
   Madžarski notarji postopajo po določbah nepravdnega postopka tudi v postopku izdaje plačilnega naloga in evropskega plačilnega naloga ter namesto sodišč odločajo o zahtevi upnika za dovolitev izvršbe. Pristojni so za izvajanje predhodnega dokaznega postopka, imenovanje izvedenca, postopek amortizacije vrednostnih papirjev,
postopek prenehanja registriranega partnerstva, postopek registracije sporazuma o skupnem življenju istospolnih partnerjev ali partnerjev različnega spola, vpisujejo
tudi v register zastavljenega premoženja. Njihovi postopki imajo enak učinek kot postopki sodišča prve stopnje. Statistični podatki pokažejo, da madžarski notarji praviloma vodijo nepravdne postopke, medtem ko pomeni sestava javnih listin le manjši del njihovih storitev. Glej Asbóth-Hermányi, Lőrinc, naved. delo, str. 10−13.
22
   <https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-hu-sl.do?member=1> (10. 2. 2017).
23
   Asbóth-Hermányi, Lőrinc, Mađarski ostavinski postupak, Javni bilježnik 40/2014, str. 15.
24
   Asbóth-Hermányi, Lőrinc: Javnobilježnički sustav u Mađarskoj, str. 11.
25
   Asbóth-Hermányi, Lőrinc: Mađarski ostavinski postupak, str. 15.
26
   Asbóth-Hermányi, Lőrinc: Javnobilježnički sustav u Mađarskoj, str. 11.
27
   <https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-hu-sl.do?member=1> (10. 2. 2017).
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Zapuščinski postopek se praviloma zaključi s sklepom
o izročitvi zapuščine. S tem sklepom notar ugotovi,
kdo so zapustnikovi dediči in na kateri pravni podlagi
ter višino njihovih deležev. Na podlagi tega sklepa se
dediči nepremičnega premoženja vpišejo v zemljiško
knjigo, prav tako se vpišejo v preostale registre, ki se
vodijo, z njim je pri bankah mogoče likvidirati račun,
na katerem so denarna sredstva zapustnika, ki se prenesejo na upravičence. Zapuščinski postopek se izvede in notar izda sklep o izročitvi zapuščine, kadar med
upravičenci ne obstaja nikakršen spor in so ti sporazumni o vseh za zapuščinski postopek pomembnih okoliščinah. Notar v takih primerih v svojem sklepu povzame dogovor dedičev in drugih upravičencev. Zoper sklep notarja je dopustna pritožba na sodišče druge stopnje, saj notar odloča v zapuščinskem postopku
na prvi stopnji.28
Notar je upravičen do povračila stroškov za vodenje zapuščinskega postopka in do nagrade za svoje delo, višina nagrade je odvisna od vrednosti zapuščine.29
Za izdajo evropskih potrdil o dedovanju (v nadaljevanju EPD) na Madžarskem so pristojni notarji. Izključno krajevno pristojen je tisti notar, ki bi bil krajevno
pristojen za izvedbo zapuščinskega postopka (v večini
primerov je to določeno na podlagi zadnjega madžarskega domicila, nato pa se v tem okviru med notarje
zadeve dodelijo po mesecu smrti zapustnika). Strošek
izdaje EPD je odvisen od vrednosti zapuščine.
Po podatkih madžarske notarske zbornice so madžarski notarji do 13. septembra 2016 izdali 13 EPD, ki pa
niso nikjer registrirana, saj registra EPD na Madžarskem nimajo, čeprav menijo, da bi bil koristen, vendar se njihov zakonodajalec za takšno rešitev (še) ni
odločil.

Ureditev na Hrvaškem
Tudi na Hrvaškem velja načelo ipso iure prehod zapuščine, s samim delovanjem pravnih norm, brez posebnega pridobitnega dejanja. Seveda pa se v trenutku zapustnikove smrti še ne ve zanesljivo, kdo so
njegovi dediči, zato je to treba ugotoviti v zapuščinskem postopku, ki poteka po pravilih nepravdnega
postopka. Glavna funkcija zapuščinskega postopka
je deklaratorna (ugotovitvena), saj se v njem ugotovijo dednopravni učinki, ki so nastali z zapustnikovo smrtjo.30
Zapuščinski postopek na Hrvaškem ureja Zakon o
nasljeđivanju.31 Za opravo zapuščinskega postopka so pristojna zapuščinska sodišča. Zaradi dosege
ustrezne hitrosti in učinkovitosti postopanja so določena opravila zaupana upravnim organom (na primer sestavljanje smrtovnice). Zapuščinski postopek
28

33

je nepravdni postopek in se na prvi stopnji izvede
pred občinskim sodiščem oziroma notarjem. Notar
pri tem deluje kot pooblaščenec sodišča. Takšna ureditev se uporablja od 4. oktobra 2003. Notar ima v zapuščinskem postopku, ki mu je zaupan s strani pristojnega zapuščinskega sodišča, vse pravice in dolžnosti
sodišča. Le če pride v postopku do spora, se zadeva
vrne sodišču, ki v takem primeru odloča v konkretni zadevi.32 Pristojno za vodenje zapuščinskega postopka je tisto sodišče, ki je krajevno pristojno na območju, kjer je imel zapustnik v trenutku smrti stalno prebivališče ali vsaj zadnje bivališče. Če ta kriterij ni izpolnjen, je pristojno sodišče, ki ima krajevno pristojnost na območju, kjer je pretežni del zapuščine, ki je v Republiki Hrvaški. Če tudi zapuščina ni na Hrvaškem, je pristojno sodišče, ki ima krajevno pristojnost na območju, kjer je zapustnik vpisan v register prebivalcev.33 Sporazum strank o tem,
katero sodišče naj bo pristojno za opravo zapuščinskega postopka, ni dopusten.34
Predhodna opravila, ki jih v zapuščinskem postopku
pozna hrvaško pravo, so sestava smrtovnice, razglasitev oporoke, popis zapuščine in zavarovanje zapuščine.
Smrtovnica vsebuje podatke o smrti določene osebe in
druge podatke, potrebne za izvedbo zapuščinskega postopka (imena oseb, za katere je verjetno, da so zapustnikovi dediči, podatki o zapuščini in podatki o morebitni oporoki), in sodišču služi za sprožitev ter vodenje zapuščinskega postopka. Tisti del smrtovnice, ki
temelji na podatkih iz matične knjige umrlih, ima naravo javne listine (služi kot dokaz o dejstvu in trenutku smrti zapustnika), preostanek smrtovnice pa nima
narave in dokazne moči javne listine.35 Smrtovnico sestavi matičar, ki je pristojen za vpis zapustnikove smrti v matično knjigo umrlih, in jo dostavi sodišču oziroma osebi, na zahtevo katere je bila sestavljena, da jo
bo le-ta predala sodišču.
Zapuščinski postopek se začne po uradni dolžnosti, ko sodišče prejme smrtovnico, izpisek iz matične knjige umrlih ali enakovreden dokument. Sodišče
najprej preveri, ali je pristojno za odločanje v konkretni zapuščinski zadevi, in kadar je to potrjeno, za postopek pooblasti notarja s sedežem na njegovem območju, mu predloži smrtovnico (ali drugo listino, na
podlagi katere je bi postopek začet) ter določi rok za
izvedbo postopka. Notar vodi postopek kot pooblaščenec sodišča v skladu z odločbo sodišča, na podlagi
katere je pooblaščen za vodenje postopka,36 in v skladu z določbami zakona o dedovanju. Praviloma notar ne more odkloniti vodenja zapuščinskega postopka, ki mu je bil zaupan, izjema so posebej opravičljivi razlogi. Sodišče, ki je notarju zaupalo vodenje zapuščinskega postopka, odloča o obstoju razlogov za
odklonitev poslovanja.

   Asbóth-Hermányi, Lőrinc: Mađarski ostavinski postupak, str. 15.
   Asbóth-Hermányi, Lőrinc, naved. delo, str. 16.
30
   Gavella, B., Belaj, V.: Nasljedno pravo, III., bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, d. d., Zagreb 2008, str. 444.
31
   Zakon o nasljeđivanju (Narodne novine 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15).
32
   Glej Kontrec, D., v Borčić, J., Kontrec, D.: Priručnik za praktičnu primjenu Zakona o nasljeđivanju, Hrvatska javnobilježnička komora, Hrvatska javnobilježnička
akademija, Zagreb 2014, str. 6.
33
   Glej 177. člen Zakona o nasljeđivanju in Gavella, B., Belaj, V., naved. delo, str. 450.
34
   Glej 178. člen Zakona o nasljeđivanju.
35
   Gavella, B., Belaj, V., naved. delo, str. 452.
36
   Odluka o povjeravanju, prvi odstavek 241. in prvi odstavek 244 člena Zakona o nasljeđivanju.
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Kadar zapuščinski postopek vodi notar kot pooblaščenec sodišča, je pristojen, kot bi bil pristojen sodnik ali svetovalec občinskega sodišča,37 da v postopku opravi vsa dejanja in sprejme vse odločitve, razen
tistih, za katere je v zakonu določeno drugače. Sodišče, ki je za vodenje zapuščinskega postopka pooblastilo notarja, redno spremlja in nadzoruje njegovo delo.38
Zapuščinska obravnava je glavni del zapuščinskega postopka, izvede pa se na enem ali več narokih.
Zapuščinska obravnava se ne izvede, če pokojnik ni
zapustil zapuščine ali je zapustil le premično premoženje in enakovredne pravice, zapuščinskega postopka pa ne zahteva nobena od oseb, ki so bile pozvane
k dedovanju.39
Na zapuščinsko obravnavo se povabijo stranke (dediči, volilojemniki, druge osebe, ki uveljavljajo kakšno
pravico iz zapuščine, osebe, ki lahko po zakonu uveljavljajo pravico do dediščine), izvršitelj oporoke (če
je bil določen) in druge zainteresirane osebe. V vabilu na narok sodišče oziroma notar obvesti zainteresirane osebe o uvedbi postopka in morebitnem obstoju oporoke ter jih povabi, da takoj predložijo pisno oporoko oziroma listino o ustni oporoki, če je
pri njih, ali da navedejo priče ustne oporoke. Sodišče oziroma notar zainteresirane osebe v vabilu posebej opozori, da lahko do izdaje sklepa o dedovanju
na prvi stopnji ustno na naroku ali javno z overjeno
listino podajo izjavo o odpovedi dediščini, če ne pridejo na narok ali ne podajo take izjave, pa se bo štelo, da želijo biti dediči.40
Predmet zapuščinske obravnave so vsa vprašanja, pomembna za izdajo odločbe v zapuščinskem postopku, zlasti pravica do dediščine, velikost dednega deleža in pravica do volil. Sodišče oziroma notar sestavi in izda odločbo na podlagi celotne obravnave. Pristojen je za ugotavljanje dejstev, ki jih stranke v postopku niso navedle, in izvedbo dokazov, ki jih niso
predložile, če meni, da so ta dejstva in dokazi pomembni za odločanje. Sodišče oziroma notar o pravicah praviloma odloča po tem, ko zainteresiranim osebam omogoči, da podajo potrebne izjave. Ne zahteva
se kontradiktorno razpravljanje, prav tako ni nujno,
čeprav je mogoče, da so izjave udeležencev zapuščinske obravnave podane v navzočnosti preostalih udeležencev, niti ni treba vsem dati priložnost, da se o
tujih izjavah izjasnijo. Ne zahteva se ustni postopek,
saj se upoštevajo tudi pisne izjave udeležencev, ki so
prejete pred izdajo odločbe.41
Dedna izjava je izjava, s katero dedič sprejme dediščino ali se ji odpove. Dedna izjava je izrecna, enostranska, strogo formalna in nepreklicna izjava volje udeleženca zapuščinskega postopka o tem, ali želi, da mu
37
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zaradi zapustnikove smrti pripada pravica dednopravne narave (pozitivna dedna izjava) ali ne (negativna
dednopravna izjava).42
Dedno izjavo lahko poda vsak, ni pa k temu zavezan. Za osebo, ki ni podala izjave o odpovedi dediščini, se šteje, da želi biti dedič. Oseba, ki je podala
veljavno izjavo o sprejemu dediščine, se ji po tem ne
more odpovedati. Sodišče oziroma notar od nikogar
ne zahteva, naj poda dedno izjavo, vendar lahko dedič, ki to želi, takšno izjavo poda ustno pred zapuščinskim sodiščem oziroma notarjem, ki vodi zapuščinski postopek, ali pred katerimkoli občinskim sodiščem ali pa zapuščinskemu sodišču oziroma notarju, ki vodi zapuščinski postopek, predloži po notarju
potrjeno listino, ki vsebuje dedno izjavo. Pri podajanju izjave o odpovedi dediščini mora sodišče oziroma notar dediča opozoriti na posledice takšne izjave in ga obvestiti, da lahko izjavo o odpovedi dediščini poda le v svojem imenu ali pa tudi v imenu
svojih potomcev.
Če so med strankami dejstva, od katerih je odvisna
kakšna njihova pravica ali od katerih je odvisna sestava zapuščine ali predmet volila, sporna, notar, ki vodi
zapuščinski postopek, le-tega prekine in spis vrne sodišču, ki stranke napoti na pravdo ali upravni postopek. Pri tem napoti na pravdo ali upravni postopek
tisto stranko, katere pravico šteje za manj verjetno,
in ji pri tem določi rok, ki ne sme biti daljši kot trideset dni in v katerem je treba vložiti tožbo ali začeti upravni postopek. Če napotena stranka v roku
ne sproži pravdnega ali upravnega postopka, se zapuščinski postopek zaključi ne glede na zahteve, glede katerih je bila stranka napotena v pravdo oziroma
v upravni postopek.43 Če pa napotena stranka sproži
pravdni ali upravni postopek, se zapuščinski postopek prekine do odločitve v tem drugem (pravdnem
ali upravnem) postopku. Kadar pa med strankami obstaja spor o uporabi prava, se zapuščinski postopek
ne prekine, saj bo o pravnih vprašanjih odločilo zapuščinsko sodišče.
Zapuščinski postopek se konča s sklepom o dedovanju. Z njim se vsebinsko, meritorno odloči o dedovanju po zapustniku. Kadar pa po opravljeni zapuščinski obravnavi ni mogoče sprejeti meritorne odločitve,
bo notar sprejel sklep o ustavitvi postopka.
Sklep o dedovanju je končna, meritorna in v svojem
bistvenem delu deklaratorna (ugotovitvena) odločba
sodišča, s katero sodišče oziroma notar kot sodni pooblaščenec ugotovi, da je zaradi smrti zapustnika določena oseba postala ali da je več oseb postalo dedič
in druge dednopravne učinke, ki so s tem nastali.44
Sklep o dedovanju obsega uvod, izrek in obrazložitev.
Bistvena vsebina izreka sklepa o dedovanju je ugotovitev dednopravnih učinkov zapustnikove smrti.45

Hrv. sudski savjetnik občinskog suda.
<https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-hr-sl.do?member=1> (10. 2. 2017).
Člen 251 Zakona o nasljeđivanju.
<https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-hr-sl.do?member=1> (10. 2. 2017).
Gavella, B., Belaj, V., naved. delo, str. 478.
Gavella, B., Belaj, V., naved. delo, str. 479.
Člen 225 Zakona o nasljeđivanju.
Gavella, B., Belaj, V., naved. delo, str. 485.
Gavella, B., Belaj, V., naved. delo, str. 486.
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Sklep o dedovanju praviloma obsega informacije o:
zapustniku,46 obsegu zapuščine,47 o dedičih,48 o tem,
ali so dedičeve pravice omejene ali obremenjene (ali
za dedičevo pravico velja pogoj, rok ali nalog oziroma
ali je kako drugače omejena ali obremenjena in v čigavo korist), o osebah, ki jim je pripadlo volilo ali kakšna druga pravica iz zapuščine, z natančnim opisom
te pravice.
Sklep o dedovanju se vroči vsem dedičem in volilojemnikom ter osebam, ki so v postopku uveljavljale zahtevke iz naslova dedovanja. Po pravnomočnosti se pošlje tudi pristojnemu davčnemu organu.49
Če dediči volilu ne oporekajo, se lahko že pred sklepom o dedovanju na zahtevo volilojemnika izda poseben sklep o volilu. Če je sestava zapuščine le delno nesporna, se lahko sprejme delni sklep o dedovanju ter
določijo dediči, volilojemniki in premoženje, za katero ni sporno, da je del zapuščine.
Zoper sklep notarja kot pooblaščenca sodišča v zapuščinskem postopku je dovoljen ugovor. Ugovor se vloži pri notarju v osmih dneh od takrat, ko je strankam
sklep vročen, notar pa mora ugovor skupaj s spisom
brez odlašanja predložiti pristojnemu občinskemu sodišču. O ugovoru odloča sodnik posameznik. Nepravočasne, nepopolne ali nedovoljene ugovore sodišče
zavrže. Pri odločanju o ugovoru zoper sklep notarja
lahko sodišče v celoti ali deloma ohrani sklep ali pa ga
odpravi. Če sklep odpravi (v celoti ali deloma), odloči
sodišče o odpravljenem delu sklepa samo.
Če z zakonom o dedovanju ni določeno drugače,
se je mogoče zoper sklepe prvostopenjskega sodišča
v zapuščinskem postopku pritožiti. Pritožba je mogoča v petnajstih dneh od vročitve sklepa prvostopenjskega sodišča. Pritožba se vloži pri prvostopenjskem
sodišču, ki lahko pri odločanju o pravočasno vloženi
pritožbi izda nov sklep, s katerim spremeni izpodbijani sklep, če se s tem ne kršijo pravice drugih oseb, ki
temeljijo na navedenem sklepu. Če prvostopenjsko sodišče svojega sklepa ne spremeni, pošlje pritožbo drugostopenjskemu sodišču, in sicer ne glede na to, ali je
bila pritožba vložena v roku, določenem z zakonom.
Drugostopenjsko sodišče praviloma odloča le o pravočasno vloženih pritožbah, lahko pa obravnava tudi
pritožbo, ki ni bila vložena pravočasno, če se s tem ne
kršijo pravice drugih oseb, ki temeljijo na izpodbijanem sklepu.50

35

V zapuščinskem postopku izredna pravna sredstva niso
dovoljena.
EPD izdajata po notifikaciji države Hrvaške v skladu
z 78. členom uredbe Bruselj IV:51
- občinsko sodišče (općinski sud) in
- notar.
Izključno je pristojno tisto sodišče ali notar, ki je (ali
bi bil) pristojen za odločanje v konkretni zapuščinski
zadevi. Pristojbina52 za izdajo evropskega potrdila je
fiksna, v višini 250 kun.53
Po podatkih hrvaške notarske zbornice se na Hrvaškem ne vodi poseben register EPD. Vsako občinsko
sodišče pa vodi evidenco o tem, katera evropska potrdila so bila izdana na območju njegove jurisdikcije.
Obstaja pa elektronski vpisnik sodnih zadev, ki predstavlja neformalen register izdanih potrdil o dedovanju, čeprav to ni njegov osnovni namen. V poseben
vpisnik z oznako R1EU se vpisujejo zadeve, ki temeljijo na uredbah Bruselj I, II in IV.
Literatura:
- Asbóth-Hermányi, Lőrinc: Javnobilježnički sustav u

Mađarskoj, Javni bilježnik 40/2014, str. 9-13;
- Asbóth-Hermányi, Lőrinc: Mađarski ostavinski postupak,
Javni bilježnik 40/2014, str. 14–16;
- Borčić, J., Kontrec, D.: Priručnik za praktičnu primjenu
Zakona o nasljeđivanju, Hrvatska javnobilježnička komora,
Hrvatska javnobilježnička akademija, Zagreb 2014;
- Gavella, N., Belaj, V.: Nasljedno pravo, III., bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, d. d., Zagreb
2008;
- Garb, L., Wood, J.: International Succession, Fourth Edition, Oxford University Press;
- Ivanc, T.: Vpliv evropske uredbe o dedovanju na slovensko
pravo – nič novega ali leži kaj pod površino?, Pravna praksa,
št. 9/2014, str. 22;
- Rajčević, J.: Pridobitev lastninske pravice na nepremičninah po slovenskem in italijanskem pravu, diplomsko delo
na Pravni fakulteti Univerze v Maribor, Maribor 2016;
- Zupančič, K., Žnidaršič Skubic, V.: Dedno pravo, tretja,
spremenjena in dopolnjena izdaja, Uradni list Republike
Slovenije, Ljubljana 2009;
- Zupančič, K.: Temeljna načela dednega prava, Pravni letopis, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, letnik 2008;
- Zupančič, K.: Dedno pravo, Časopisni zavod Uradni list SR
Slovenije, 1984;
- Žnidaršič Skubic, V.: Dedovanje in pravo EU, Pravni
letopis, Inštitut za primerjalno pravo Ljubljana 2008,
str. 33–345.

46
   To so: priimek in ime zapustnika, po možnosti osebna identifikacijska številka, ime enega od staršev, datum rojstva in državljanstvo, za umrle poročene osebe pa tudi
priimek pred poroko; 226. člen Zakona o nasljeđivanju.
47
   To obsega navedbo nepremičnin s podatki iz zemljiških knjig, ki so potrebni za vpis, navedbo premičnin in drugih pravic, ki so del zapuščine.
48
   To so: priimek in ime, osebna identifikacijska številka, prebivališče, navedba, ali deduje kot zakoniti ali oporočni dedič; če je dedičev več, pa tudi njihov dedni delež,
izražen v obliki ulomka.
49
   <https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-hr-sl.do?member=1> (10. 2. 2017).
50
   <https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-hr-sl.do?member=1> (10. 2. 2017).
51
   <https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-sl.do> (26. 2. 2017).
52
   Pravilnik o visini nagrade i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerjenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili povremenu obustavu
Europske potvrde o nasleđivanju (Narodne novine 99/2015), 5. člen.
53
   Kar je po tečaju na dan 26. februarja 2017 približno 34 evrov, <http://www.valute.si/>.

Mediacija

36

Odvetnik 82 / jesen 2017

Maša Kociper

odvetnica v Ljubljani, mediatorka in vodja Mediacijskega centra pri Odvetniški akademiji OZS

Mediacijske tehnike za odvetnike
Koristna komunikacijska znanja in veščine za še uspešnejše delo
s strankami
V knjigi The End of the Lawyers? − Rethinking the Nature of Legal Services njen avtor Richard Sus
skind1 ugotavlja, da tradicionalna vloga odvetnika, kot smo jo poznali do zdaj, nedvomno izginja. V
hitro spreminjajočem se življenju in poslovnem okolju se bodo morali odvetniki (in tudi vsi drugi, ki
opravljajo storitve) soočiti z novimi izzivi. In prav od tega, kako uspešno bodo nanje odgovorili, je
odvisno, ali bodo v svojem poklicu preživeli.
Susskind v knjigi analizira štiri glavne pritiske, s katerimi se po njegovem mnenju sooča sodobni odvetnik
– (1) zaračunaj manj, (2) delaj drugače, (3) sooči se
z novo tehnologijo in (4) dereguliraj (poenostavi) –
ter razkriva najpogostejše zablode, povezane z vsakim
od teh izzivov. Odvetnike pa poziva, naj sami pri sebi
resno razmislijo, kaj lahko pri svojem delu spremenijo,
da bodo lahko delali še hitreje, ceneje, učinkoviteje in
bolj kakovostno. Susskind odvetnike med drugim povabi, naj poiščejo področja, kjer so boljši od drugih, in
izboljšajo svoje »veščine«. Z »veščinami« misli tudi
na psihološke in komunikacijske veščine ter tehnike,
ključne za uspešno delo z ljudmi. Dober odvetnik zna
prisluhniti potrebam ljudi, predlagati rešitve, ki so najbolj smiselne glede na njihove interese, in jim na poti
reševanja njihovega življenjskega (osebnega ali poslovnega) problema svetovati ter pomagati, pravi Susskind.
Ne glede na to, ali se z razmišljanjem slavnega pisca o
prihodnosti odvetništva strinjamo ali ne, gredo Susskindova razmišljanja v smeri, ki je blizu tudi meni.
Odvetništvo je nedvomno poklic, pri katerem smo odvetniki obsojeni na delo z ljudmi, zato se še vedno ne
morem načuditi dejstvu, da v času formalnega izobraževanja pravniki nismo deležni nobenih znanj s področja psihologije (konflikta) in osnovnih komunikacijskih tehnik. V poklicu, v katerem je tudi oglaševanje prepovedano, imata prav zadovoljna stranka in njeno pozitivno priporočilo ključen pomen za uspešno
opravljanje prakse.
Če nekatere med nami odvetniki fascinira pravo kot
tako in so sposobni ure in ure strastno razpravljati o
kakšni odločbi Vrhovnega sodišča RS, je mene vedno
fascinirala stranka – človek iz mesa in krvi, vsaka po
svoje posebna, s svojimi značajskimi značilnostmi …
Stranka se – če imamo v mislih reševanje sporov –
pri odvetniku oglasi v trenutku, ko je že močno čustveno vpletena in obremenjena s konkretno zadevo
ter zato velikokrat nesposobna racionalnega in objektivnega pogleda ter učinkovitega iskanja rešitve svojega problema. Ugotovitve psihologov, ki se ukvarjajo s
psihologijo in dinamiko konflikta, namreč potrjujejo,
da ljudje, ki so čustveno močno obremenjeni s sporom – kar velja za večino – sprejemajo in ozaveščajo
1
2

zgolj tiste argumente, ki so v prid njihovemu pogledu na zadevo, za argumente, ki te zgodbe ne podpirajo, pa so »slepi«.

Razumevanje konflikta
Teorija konflikta podrobno analizira vzroke in razloge za nastanek konfliktov. Ena zelo znanih je utemeljitev avtorjev Rogerja Fischerja in Williama Uryja, ki
naštevata naslednje tri razloge za konflikte (three main
reasons for peoples problems):2
1. slaba komunikacija,
2. razlika v percepciji (istih) dejstev/informacij,
3. prisotnost močnih čustev.
Da bi odvetnik lahko pomagal ljudem in postal resničen »reševalec težav« (»problem solver«), mora razloge poznati in biti hkrati pripravljen svoji stranki prisluhniti ter jo razumeti. Šele tako ji bo lahko za rešitev njenega konflikta (v kontekstu reševanja sporov)
predlagal takšne načine reševanja spora in takšne rešitve, ki bodo v skladu z njenimi interesi. Srečujem namreč vse več ljudi, ki odločitve o za njih pomembnih
življenjskih problemih nikakor niso pripravljeni prepustiti tretji osebi – bodisi sodišču bodisi odvetniku, ki
»točno ve, kaj je treba narediti«. Vključeni želijo biti
v vse faze reševanja spora; vplivati želijo ne le na končni rezultat, ampak tudi na način, dinamiko in strošek
reševanja njihove zadeve.

Kaj je mediacijska tehnika?
Za odvetnika, ki želi in je pripravljen delati s stranko
na način, da so v ospredju njeni interesi, je ključno, da
s stranko vzpostavi dober stik in da s pomočjo tehnik
resnične interese (ki jih stranka velikokrat ne zna izraziti) tudi izlušči. To počnemo tudi mediatorji v mediacijskih postopkih. Mediacijske tehnike, ki jih uporab
ljamo mediatorji, pa niso nobeni specialni in čudežni
»mambo džambo«, ampak skupek dobro znanih psiholoških in komunikacijskih tehnik, za katere so začetniki mediacij ugotovili, da dajejo dobre rezultate tudi
takrat, kadar jih uporabljamo v kontekstu konfliktov,
in sicer za njihovo sporazumno reševanje in doseganje
obojestransko sprejemljivih rešitev.

Susskind, R.: The End of Lawyers? – Rethinking the Nature of Legal Services. Oxford University Press, 2008, Revised Edition 2010.
Fisher, R., Ury, W.: Getting to yes – Negotiating an agreement without giving in. Random House Bussines Books, 1999.
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Nekatere najosnovnejše mediacijske tehnike, ki lahko
vsakemu odvetniku zelo pomagajo pri njegovem vsakodnevnem delu, so naslednje:
– aktivno poslušanje,
– povzemanje,
– postavljanje pravih vprašanj,
– preokvirjanje (reframing),
– validacija,
– osnovne pogajalske tehnike,
– testiranje realnosti.
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Pri tem je pomembno zlasti to, da se poslušalec poskuša odpovedati površnemu ali selektivnemu poslušanju,
da gre torej za t. i. aktivno poslušanje4 (glej Stephen
R. Coway: Štiri ravni poslušanja). Aktivno poslušamo
tako, da smo pozorni in odprti za širok spekter izkušenj. Uporabljamo pozitivno govorico telesa, postavljamo ustrezna vprašanja ter delamo točne in ustrezne
povzetke informacij in čustev.
Kako aktivno poslušamo, dobro ponazori naslednja
shema:5

Aktivno poslušanje
V megauspešnici Sedem navad uspešnih ljudi avtor
Stephen R. Cowey3 celotno poglavje (v vsakem opiše
eno od sedmih navad) namenja lastnosti dobrega poslušanja. Poglavje začne s kratko zgodbico, v kateri možakar obišče optika – okulista. Ta na kratko prisluhne
možakarjevim težavam, nato pa – verjetno pod časovnim pritiskom in na podlagi dolgoletnih izkušenj – hitro najde pravo rešitev. Sname si svoja očala in pravi:
»Izvolite, podarim vam jih. Že deset let jih nosim in
resnično so mi pomagala. Doma imam še en par, lahko
jih obdržite.« Možakar jih natakne, a seveda ugotovi,
da nič ne vidi in da je vse megleno. Optik se ne more
načuditi – gre vendar za odlična očala, ki so njemu
zelo pomagala in s katerimi zelo dobro vidi. Ko možakar vztraja, da nič ne vidi, optik razočarano ugotovi, da gre za nehvaležno stranko, ki sploh ne zna ceniti, kaj vse je naredil nanjo.
Kljub preprostosti zgodbe z do skrajnosti poenostav
ljeno poanto, opisano velikokrat ni daleč od tistega, kar
naredimo odvetniki. Stranko, ki se oglasi zaradi dolgoletnih težav v skupni stanovanjski hiši, ki ji povzročaj
velik stres in znatno vplivajo na kakovost njenega živ
ljenja, morda že po nekaj minutah ustavimo (ker menimo, da podrobnosti niti niso pomembne) in jo podučimo, da gre za tipičen motenjski spor in da imamo
z vlaganjem »motenjk« že dolgoletne izkušnje. Sledi
morda še poduk o razliki posest – lastnina in o na to vezanih pravnih posledicah/postopkih ter dogovor o naslednjih korakih. Stranka lahko po takem sestanku odide z občutkom, da ni imela možnosti ustrezno predstaviti svoj življenski problem. Ta slab občutek včasih ne
izgine niti takrat, ko zadeva dobi tak ali drugačen epilog na sodišču in je treba odvetniku poravnati račun.
Pri tem nočem naivno nakazati, da bi si moral odvetnik vzeti ure in ure časa za poslušanje stranke, ki bi
v povezavi s prej navedenim problemom povedala še
celotno zgodovino hiše in podrobno opisala karakterne lastnosti problematičnega soseda. Želim le poudariti, da lahko poznavanje osnovnih tehnik aktivnega
poslušanja in postavljanja pravih vprašanj pomaga, da
bolje zaznamo, kaj je za stranko pomembno in kaj so
njeni pravi interesi. Omogoča nam usmerjanje in vodenje razgovora na način, da stranka ostane osredotočena na temo, hkrati pa omogoča vzpostavitev dobrega
stika s stranko in le-tej daje občutek, da ji je odvetnik
resnično prisluhnil ter razumel njen problem.
3
4
5

Pri dobrem aktivnem poslušanju lahko včasih dobesedno »občutimo« terapevtski učinek tega, da lahko
stranka v miru in brez prekinjanja predstavi svoj pogled na zadevo. Velikokrat je v celotni dobi trajanja
konflikta to sploh prva strankina možnost, da razumno
in artikulirano predstavi svoj vidik zadeve.

Postavljanje pravih vprašanj
Druga pomembna tehnika, s katero dopolnjujemo
prvo in s katero začnemo aktivno posegati v pogovor
ter ga usmerjati, je postavljanje pravih vprašanj. S postavljanjem pravih vprašanj na prijeten in nevsiljiv način vodimo razgovor, ga po potrebi usmerimo, skrajšamo, prekinemo ipd. V nasprotju z aktivnim poslušanjem pravniki s postavljanjem vprašanj običajno nimamo težav.
Poznamo različne vrste vprašanj: odprta, zaprta, osredotočena, razčiščevalna, pojasnjevalna, relacijska, reflektivna vprašanja, ki jih uporabljamo ciljno, glede
na to, kam in na kakšen način želimo peljati razgovor.
Stranko, ki vztraja pri neracionalnih ali malo verjetnih
trditvah, bomo z nevtralno obarvanimi vprašanji veliko lažje pripeljali do tega, da razmisli o njihovi racionalnosti/verjetnosti. Če bi ji naravnost povedali, da
njen pogled ni realen ali da njeni zgodbi težko verjamemo, bi dosegli ravno nasprotno – stranka bi vložila dodaten trud in verbalni napor v to, da bi nas prepričala v svoj prav. Najbolje naredimo, če ji postavljamo nevtralna vprašanja, ki ji »dajo misliti«. Pri tem se
poskušajmo izogibati vprašanjem, ki se začnejo z besedico »zakaj«, saj ta beseda kar kliče k utemeljitvi v
slogu »zato« in bolj kot k razumevanju vedenja vodi
k dodatnemu zagovarjanju in utemeljevanju. Še osebe,
ki jim samim ni najbolj jasno, kakšni so razlogi njihovih (na primer neracionalnih) ravnanj, se bodo v tem

Covey, Stephen R.: 7 navad zelo uspešnih ljudi (The 7 Habits of Highly Effective People). Mladinska knjiga, Ljubljana 2009.
Glej Covey, Stephen R., naved delo, 2009.
V slovenskem prevodu: Bodi videti zainteresiran/Bodi zainteresiran, Osredotoči se na temo, Testiraj svoje razumevanje, Oceni sporočilo, Nevtraliziraj lastna čustva.
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primeru sebi v zagovor potrudile artikulirati neko racionalno in prepričljivo razlago.
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pogleda na zadevo in opiše, kaj vidi in kako bi bilo
isto zadevo še mogoče razumeti.
Primer: Razlog za to, da fant po zmenku dekleta ni

Povzemanje, preokvirjanje (reframing) poklical, ne tiči v tem, da mu dekle ne bi bilo všeč,
in potrjevanje (validacija)
kot je prepričana ona, ampak v tem, da je izgubil
Dobro aktivno poslušanje in postavljanje pravih vprašanj lahko dopolni tudi tehnika povzemanja. Tudi
povzemanje lahko odvetniku omogoči, da nevsiljivo
usmerja postopek, vedno bolj zožuje področje pogovora, hkrati pa sprotno preverja, ali je povedano prav
razumel. Včasih pa nam tudi kak namerno napačen
povzetek lahko pomaga, da stranki »damo misliti«
in da se sama zave, kaj je zanjo pomembno.
Vse omenjene tehnike so še posebej pomembe, kadar
je stranka čustvena oziroma kadar je mogoče videti,
da njeno ravnanje usmerjajo zelo močna čustva. V takem primeru lahko že aktivno poslušanje brez mnogih
vprašanj, zgolj z ustreznimi povzetki, naredi čudeže.
Če pa so strankina čustva zelo močna in se kar naprej
vrača k istim dogodkom in znova in znova poudarja
posamezne dogodke ali občutke, nam je lahko v pomoč tehnika validacije. Z njo validiramo oziroma potrdimo strankina čustva ter ji na ta način pokažemo,
da je bila slišana in razumljena, zato se laže premakne
naprej. Stranki, ki kar naprej poudarja, da jo je (osebni
ali poslovni) partner izdal, tako večkrat potrdimo njena čustva, na primer: »Vidim, da ste še vedno zelo prizadeti.« − »Lahko vidim, da vas je njegovo vedenje zelo
prizadelo.« − »Slišim, da mi sporočate, da ste zaradi njegovega vedenja še vedno zelo vznemirjani in žalostni.«
Pri zadnjih dveh stavkih gre hkrati za validiranje in
tudi že preokvirjanje (reframing), ki ga pogosto uporabljamo tudi med pogajanji. Strankino jezo in razočaranje poskušamo od osebe (ki se bo težko spremenila)
preusmeriti na ravnanje te osebe, ki pa ga je lažje spremeniti ali (morda izjemoma) tudi sprejeti. Če namesto
o tem, da jo je ta oseba prizadela ali razžalostila, govorimo o ravnanju/vedenju te osebe, s tem na nevsiljiv
način uvajamo ločevanje med osebo in vedenjem, kar
je prvi nujen korak za bolj racionalen pogovor.
Beseda preokvirjanje (reframing) se običajno nanaša tudi na t. i. referenčni okvir, v katerem se giblje in
deluje neka oseba. Zelo poenostavljeno gre za kompleksno shemo prepričanj, vrednot in izkušenj neke
osebe. Če se kakršenkoli del tega »okvirja« spremeni, se običajno spremeni tudi končni »sklep«, zaključek, ocena vedenja. Za doseganje spremembe je zato
ključno razumevanje tega, katera podzavestna predvidevanja, ponotranjene vrednote in zaključki so vplivali nanjo.
Preokvirjanje lahko pomeni tudi »stopiti nazaj« in se
zavedati »okvirja« ali »leče« (lens), skozi katero smo
pogledali na to, kar se je zgodilo, izreklo. Z vprašanjem
»Ali lahko na to zadevo pogledamo tudi drugače?« pod
vprašaj postavimo enega od aspektov uporabljenega
okvirja. Osebo povabimo, da skozi drugačen okvir
6
7

»In business as in life, you don’t get what you deserve, you get what you negotiate.«
Fisher, R., Ury, W., naved. delo, 1999.

njeno številko, ali je imel prometno nesrečo, morda je zelo sramežljiv in čaka na njeno pobudo. Možnih odgovorov je vedno več kot le eden, kar pa včasih – zlasti če smo čustveno obremenjeni – z lahkoto spregledamo.

Velikokrat lahko posameznikov okvir spremenimo
že s tem, da spremenimo njegovo čustveno stanje
(na primer iz obupa v upanje, iz pesimizma v optimizem).

Osnovne pogajalske tehnike
»V poslu in življenju ne dobiš tistega, kar si zaslužiš,
temveč tisto, kar si izpogajaš.«6
			
(Chester L. Karrass)

Pogajanja so sestavni del naših življenj in z njimi se
vsakodnevno srečuje tudi odvetnik – bodisi ko se pogaja s stranko (na primer za plačilo) bodisi ko se pogaja v imenu stranke. Kot vemo, nam poznavanje nekaj osnovnih pogajalskih tehnik omogoča boljše razumevanje dinamike pogajanj in nas naredi boljše
pogajalce.
Ko govorimo o pogajanjih, imamo običajno v mislih
klasična – pozicijska oziroma distributivna pogajanja.
Pri teh pogajanjih pogajalci običajno izhajajo iz trdih
pozicij, ki jih poskušajo med pogajanji čim bolj prepričljivo utemeljiti ter nasprotnika pripraviti do sprejemanja predstavljenih argumentov in s tem popuščanja.
Zmaga enega pomeni izgubo drugega (win-lose princip), zato takšna pogajanja zanemarjajo interese druge strani, podpirajo trmo in bitko egov ter negativno
vplivajo na osebni ali poslovni odnos.
Drugi možen način pogajanj (ki se uporablja tudi v
mediaciji) so t. i. interesna ali sodelovalna pogajanja.
Zanje je značilna uporaba štirih osnovnih načel (t. i.
Harvard negotiation principles):7
1. loči ljudi od problema,
2. osredotoči se na interese (ne na pozicije),
3. generiraj obojestransko sprejemljive (win-win)
opcije,
4. uporabljaj objektivne kriterije.
Na tak način vodena pogajanja temeljijo na enakopravni izmenjavi interesov in na zadovoljevanju interesov
obeh strani. Zato vodijo k dolgotrajnejšim dogovorom,
ki so v interesu obeh strani, in pogosto tudi k izboljšanju medsebojnega odnosa.
Pri tem načinu pogajanj je vključno, da sodelujoči
najprej vzpostavijo dober odnos, pri čemer lahko pomaga uporaba tehnik, naštetih v tem prispevku. Sledi
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skupna analiza problema in prizadevanje za vzajemno razumevanje. Nato sledi generiranje opcij, pri
čemer je ključno, da je faza generiranja opcij ločena
od faze ocenjevanja teh opcij. To omogoča večjo kreativnost udeležencev. Pri ocenjevanju opcij si udeleženci nato prizadevajo za rešitve win-win, ki čim bolj
zadovoljijo vse vpletene. Če takojšnje soglasje ni mogoče, pa udeleženci dogovorno uporabijo objektivne kriterije.
Ne glede na zapisano ne smemo pozabiti, da kakovostna pogajanja niso mogoča, kadar so prisotna premočna čustva. Močna čustva in nerazrešeni konflikti
ter posledično neracionalne zahteve lahko uničijo pogajanja. Negativna čustva namreč preusmerjajo pozornost od vsebine, onemogočajo konstruktivnost in kreativnost, spodbujajo tekmovalen način razmišljanja ter
delajo udeležence ranljive.
Zato se tudi v svojih zadevah težko pogajamo, kadar
smo močno čustveno involvirani (na primer prizadeti
ali pa si nečesa zelo želimo). Pred začetkom pogajanj
je zato nujno z ustreznimi, zgoraj naštetimi tehnikami
sprostiti močna čustva.

Testiranje realnosti
Pri testiranju realnosti gre za tehniko, ki se uporablja
zlasti med pogajanji. Gre za eno zahtevnejših mediacijskih tehnik, ki pa je nujna takrat (in to je seveda precej pogosto), ko je posamezna stran med pogajanji močno prepričana v svoj prav in zato ni pripravljena popuščati. Takrat je ključno, da stranki na
ustrezen način pomagamo pogledati »zunaj njenih
okvirjev« in uvideti tudi druge (morda za njo neugodne) vidike zadeve. Testiramo namreč realnost
nasprotnikovih ali strankinih pričakovanj v konkretni zadevi, in to celovito – glede možnosti uspeha,
časa reševanja zadeve, stroškov, povezanih z zadevo,
itd. Testiranje realnosti lahko zelo učinkovito uporabljamo tudi med zaslišanji (poudarjam, da je govor o pravdnem postopku).
Z vprašanji drugo za drugo testiramo postavke, na katerih temeljijo ocene stranke, na primer tiste o možnosti uspeha v sporu. Vprašanja morajo stranko na nevsiljiv način spodbuditi k premisleku in bolj »racionalnemu« pogledu na zadevo. Šele takšna, bolj racionalna ocena dejanske situacije bo osebi omogočila
8
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psihološki premik od »zabetoniranih« pozicij in omogočila uspešna pogajanja.
Tipičen primer testiranja realnosti je testiranje pričakovanega časa (ali sredstev), ki ga bo stranka porabila za neki sodni spor. Na vprašanje »Ali ste kaj razmišljali o tem, koliko časa bo ta zadeva trajala na sodišču?« zelo velik odstotek čustveno močno involviranih strank odgovori takole: »Mi imamo čas.« Ko po
opravljenem testiranju (postavljanju vprašanj) ugotovi, da čas do odločitve ne bo leto ali dve, kot je
ocenila sama, ampak štiri ali celo pet let, kar je večje odstopanje, kot je zanjo sprejemljivo, pa se samozavest bistveno zmanjša. Enako velja v primerih, ko
se stranke motijo glede pričakovanih sodnih (in odvetniških) stroškov.
Hkrati je treba osebi omogočiti, da »ohrani obraz«.
Nemalokrat je prav to, da osebi pomagamo, da kljub
popuščanju ohrani svoj »obraz« in osebno dostojanstvo, ključno za uspeh pogajanj. Če ravnamo nasprotno
in osebo s prikazovanjem njenih šibkih točk ali nekonsistentnosti celo ponižamo in stisnemo v kot, so pogajanja najverjetneje obsojena na neuspeh.
Žal celo mediatorji, ki se na osnovnem in v nadaljevalnih izobraževanjih učijo številnih prijemov in celo
konkretnih vprašanj, ki naj bi jim pomagala pri testiranju realnosti, v praksi nanje mnogokrat pozabijo
in se zatečejo k prigovarjanju o smiselnosti poravnave. Povsem enak učinek je brez siljenja mogoče doseči z ustreznimi vprašanji (na ločenih srečanjih), ki
dajo stranki misliti.

Sklep
»Definicija norosti: Delati vedno znova iste stvari in
pričakovati drugačne rezultate.«8

(Albert Einstein)

Poznavanje in uporaba vseh omenjenih tehnik lahko odvetniku ne le pomaga izboljšati delo s strankami, temveč lahko pomeni tudi dobrodošlo popestritev vsakodnevne rutine. Če je končen rezultat zadovoljna stranka, ki bo brez težav poravnala izstavljen račun in nas z veseljem priporočila drugim, pa seveda
še toliko bolje!

»Definition of insaniti: Doing the same things over and over again and expecting different results.«

Popravek
• V intervjuju z dr. Alenko Šelih z naslovom V prejšnjem sistemu smo imeli manj političnih pravic, v
tem pa manj socialnih, je napačno navedeno ime enega izmed sošolcev Jožeta Pučnika.
»Jože je bil 'vozač'; skupaj s še enim sošolcem, Ignacem Kvasom (ne Knapom), sta se vsak dan z
vlakom vozila iz Slovenske Bistrice in nazaj.«
(Razdrih, A.: Intervju z dr. Alenko Šelih: V prejšnjem sistemu smo imeli manj političnih pravic, v tem pa
manj socialnih, Odvetnik, št. 3 (81) – poletje 2017, str. 39)

Mnenje
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Borut Bernik Bogataj
odvetnik v Škofji Loki

Sodstvo o kakovosti odvetniškega dela
Dobro obiskanemu posvetu v organizaciji Odvetniške akademije OZS o noveli Zakona o pravdnem
postopku (ZPP-E),1 med katerim se je odprlo tudi več povsem neprocesnih tem, je dan pozneje, tj. 21.
junija 2017, v Državnem svetu RS sledil še posvet z naslovom Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji,
ki je poskrbel za še nekaj dodatnega natiranja soli v rane slovenskega odvetništva. Saj ni res … Pa je!
Od nas (odvetnikov) pričakujejo predvsem, da bomo hitri in kratki.
Na posvetu v Državnem svetu se je tako veliko govorilo o kakovosti našega dela in v prispevku predsednice
Ustavnega sodišča dr. Jadranke Sovdat smo bili deležni kritike, ki se je nanašala na dolžino – v duhu »priporočil«, ki smo jih na letošnji Odvetniški šoli2 prejeli od novopečene ustavne sodnice dr. Špelce Mežnar.
Dragi kolegi, od kdaj in zakaj v naših vlogah šteje dolžina? Ali smo res tako nesposobni, da ne znamo napisati kakovostne vloge, da nas morajo glede tega sodniki
grajati? Z »besedičenjem«, kot je bilo naše delo v razpravi predsednice Ustavnega sodišča okarakterizirano,
naj bi namreč obremenjevali sodišče – z vlogami (v ekspozeju predsednika Vrhovnega sodišča mag. Damijana Florjančiča so bile izpostavljene na primer zahteve za varstvo zakonitosti), za katere menda tako ali
tako vemo, da z njimi ne moremo uspeti …
Nekje smo resnično povsem zgrešili poanto. Pa ne pri
našem delu, temveč sistemsko … V prvem letniku študija prava so nas učili, da smo ljudje vsak zase suvereni in da imamo svoje pravice, ki pa smo se jim deloma odrekli in njihovo izvajanje v zameno za zagotovitev lastne komoditete prenesli na državo. Del državnega aparata je tudi sodišče in le-to mora poskrbeti za
odločitev v sporu, ki ga vpleteni iz takih ali drugačnih
razlogov niso sposobni rešiti sami.
Zato ne razumem stališča, da kdorkoli obremenjuje sodišče, še manj pa stališče, da se vloge na Vrhovno sodišče, ki nikakor niso nekaj, kar je mogoče sestaviti z
levo roko, ampak (tudi glede na tarifno razmerje v primerjavi z drugimi našimi storitvami) pomenijo zahtevnejšo stopnjo našega dela, vlagajo zgolj zato, da se z
njimi vznemirja sodnike.
Če se vrnem na predhodno izhodišče: ali ni sodišče
ustanovljeno zato, da odloča o sicer nerešljivih sporih med posamezniki? Kako lahko potem sploh kdo
še reče, da je odvetnikova vloga predolga? In kako se
lahko komu zareče, da so vloge vložene kljub temu, da
je jasno, da z njimi ne bo mogoče uspeti?
Še večji absurd pri tem je, da taka trditev prihaja iz ust
predsednika ustanove, katere uslužbenci so sposobni
zapisati (ne zgolj v eni sami odločbi), da na primer zoper upravno odločbo državnega organa v sestavi upravni spor ni dopusten (pritožbo pa izrecno odreka sam
zakon), pri tem pa zanemarijo eno od skrajno temeljnih ustavnih pravic do pritožbe …
Resnično smo sistemsko zašli. Nekam daleč. Stranke
naj ne vznemirjajo sodišč, saj sta danes pomembna le
še statistika in pripad, ne pa izpolnjevanje temeljnega
1
2

poslanstva sodne veje oblasti, odvetniki pa naj na kratko
povemo, kar mislimo, saj tako ali tako počnemo nekaj,
za kar bi morali vedeti, da nam s tem ne bo uspelo …
Naš znameniti kolega, ki ga danes bolj kot pravnika cenimo kot pesnika, je davno tega zapisal: »Le čevlje sodi
naj Kopitar.« Morda bi morali to priporočilo povzeti
in ponavljati tudi njegovi sodobniki. Kaj pa če bi eno
od številk revije Odvetnik namenili objavi anekdotnih
peripetij na sodiščih, ki so za odvetnike dandanes žal
vse prevečkrat vsakodnevna realnost, ne pa nekaj, čemur bi se človek lahko zgolj nasmehnil in šel naprej?
Morda pa nas povabijo na posvet o stanju sodstva in
bo kateri od naših kolegov imel možnost pripraviti prispevek o kakovosti sojenja ter bo lahko razložil (resornega ministra to, kot kaže, tako ali tako ne zanima), kaj
se dogaja in zakaj so vloge dolge in razvlečene (k čemur je svoj delež nedvomno prispevala tudi moja pisarna). Seveda pa, kdo smo mi, odvetniki, da lahko sodimo o delu sodnikov …
Dostopnost do sodišča procesno ukinjamo in vsebinsko odločanje, ki predstavlja dejansko rešitev problema, zaradi katerega je zadeva sploh prišla pred sodišče,
sploh ni več pomembno. Bolj pomembna je hitrost, pri
kateri je dolžina negativna kakovost.
Še bolj problematično je tako stališče sodne veje oblasti zato, ker poznam primer, ko je odvetniška pisarna v zadevi, o vsebini katere je Vrhovno sodišče v nekem drugem enakem primeru jasno zapisalo, da je sojenje na hierarhično nižjih sodiščih nepravilno, od prvostopenjskega sodišča prejela dopis, s katerim sodnik
odvetnike poziva, naj mu sporočijo, kako dolgo bodo
še vlagali tožbe z zahtevki, s katerimi tako ali tako ne
bodo uspeli, pri tem pa v isti sapi opozarja, da s postopki nasprotnim strankam nastajajo stroški, zaradi česar bo mogoče ravnanje odvetniške pisarne (!?)
obravnavati kot zlorabo procesnih pravic (!??). Sodnik, ki mu je bila zadeva dodeljena, še vedno sodi
na prvi stopnji, njegova strokovna sodelavka, ki je zadevo de facto obravnavala, pa je svoja (zmotna) stališča, ki so bila celo v nasprotju z odločitvijo Vrhovnega sodišča, objavljala tudi v pravnih revijah in o tem
izdala celo knjigo. Danes je svetovalka – ne boste verjeli – prav na Vrhovnem sodišču. To sodišče v zadevi, v kateri je že izdalo sodbo in zadevo vrnilo na prvo
stopnjo, v ponovljenem postopku ne vidi več potrebe
po poenotenju sodne prakse ali pomembnosti pravnega vprašanja, čeprav je odločitev hierarhično nižjih
sodišč ponovno diametralno nasprotna prvotni sodbi

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku – ZPP-E (Ur. l. RS, št. 10/17); velja od 14. marca, uporablja se od 14. septembra 2017.
Odvetniška šola 2017 je potekala 7. aprila v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu.
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Vrhovnega sodišča, izdani v istem postopku ... Po drugi strani pomeni reakcija Vrhovnega sodišča (ali bolje:
pomanjkanje ustrezne ali vsaj primerne reakcije) udejanjenje prav tistega stališča, ki ga zagovarja omenjena svetovalka …
In če zadevo razširimo še na kakšno drugo področje
… Kot namestnik disciplinskega tožilca sem zavrgel
prijavo sodišča, ki je ocenilo, da pomeni žolč zagovornice, izlit po tem, ko ji je sodišče naprtilo plačilo stroškov pritožbenega postopka, dejansko žalitev sodišča
in s tem kršitev obveznosti, ki jih imamo odvetniki pri
opravljanju svojega poklica. Od kdaj odvetniki v postopku, v katerem zastopamo ali zagovarjamo stranko,
nekaj počnemo na način, da smo »glavna« stranka v
postopku in s tem zavezani k plačilu sodnih stroškov
za izrabo pravnega sredstva v tem postopku? Nekdo
očitno misli, da smo tako mi kot naše stranke zgolj in
samo kalilci miru. Kar odloči sodišče, je edino pravilno, sveto, nespremenljivo in »vklesano v kamen«, ne
glede na to, da odločitev »štrli« iz dotedanje prakse
hierarhično višjega sodišča, katerega ključna naloga je
med drugim poenotenje sodne prakse. Odvetniki se
moramo s tem pač sprijazniti, pri tem pa se moramo
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vzdržati izkoriščanja pravnih sredstev, še zlasti (pre)
dolgih vlog (pri čemer, prosim, ne pozabite na nasvet
predavateljice na Odvetniški šoli, ki opozarja, da vloga – po drugi strani – ne sme biti niti preveč kratka,
vsaj če jo naslavljate na Ustavno sodišče).
Upam, da sem postregel z nekaj grižljaji duševne hrane, ki jo boste prežvečili in je ne boste mogli enostavno pogoltniti. Z menoj se lahko strinjate, lahko tudi
ne, vsekakor pa – če se o tem ne bomo pogovarjali in
pisali, bo pač ostalo tako, kot je. Odvetniki smo glavni
krivci za to, da se stranke sploh pravdajo, in zaradi nas
prihaja do (pre)velikega sodnega pripada in do dolgotrajnih postopkov, ki jih z zlorabljanjem postopka in
vlaganjem nestrokovnih ter nepotrebnih vlog le še podaljšujemo … S tem pa smo nedvomno glavni krivci
za nastajanje sodnih zaostankov oziroma celo za povzročanje kakršnegakoli dela na sodiščih.
Zdaj pa grem preverit k ponudnikom pravne
literature, ali morda kdo ponuja navodila ali morda
celo merilec za merjenje dolžine vlog…

O vlogi in položaju odvetništva
Na moj prispevek1 z gornjim naslovom se je odzval g. Emil Milan Pintar iz Domžal in na slovenske
odvetnike naslovil celo vrsto očitkov.
Ni res, da dobri odvetniki ne računajo po odvetniški
tarifi, saj je to edini prevladujoči način obračuna odvetniških storitev, kljub temu da so z zakonom dopustni
tudi drugačni sporazumi. Prav tako je povsem pavšalna
trditev, da številni odvetniki silijo stranke v dvomljive
tožbe, saj velika večina odvetnikov, ne samo, da ne sili
stranke v tožbe, nasprotno, si prizadeva, da bi se zadeva končala s poravnavo bodisi na mediaciji bodisi na
obravnavi na sodišču. V ta namen je Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) tudi ustanovila Center za mediacije, kjer lahko fizične in pravne osebe rešijo svoje spore hitreje, ceneje, učinkoviteje zunaj sodišč.
Ne drži pa tudi trditev, da so sodišča prenatrpana zaradi odvetnikov. Statistični podatki o poslovanju sodišč
prikazujejo prav nasprotno stanje, saj se pripad novih
zadev na sodiščih vsako leto zmanjšuje. V okviru tega
pa je zagotovo bolj skrb vzbujajoče dejstvo, da sodišča
zaradi enormno visokih sodnih taks sploh niso več preobremenjena, sodne takse pa so proračunski prihodek
in jih ne gre mešati z odvetniškim honorarjem. Prav
enormno povišanje sodnih taks pa prestavlja omejevanje pravice do dostopa do sodišča posameznikom.
Kar pa se tiče trditev o vlogi OZS, ki naj bi bila medla in
sramotna, OZS zelo resno obravnava vse prijave strank
zoper ravnanje posameznih odvetnikov in jih sankcionira
v primeru hujših kršitev z disciplinskimi ukrepi in v primeru lažjih kršitev z odločbami etične komisije na podlagi Kodeksa odvetniške poklicne etike. Odvetniki smo
edini svobodni poklic, ki ima svojo tarifo »zamrznjeno«
1
2

na stanje iz leta 2003, edini poklic, ki dela za revne držav
ljane po polovici že tako nizke tarife in ki ima vsako leto
Dan odvetniške pravne pomoči pro bono, ko člani zbornice socialno ogroženim dajejo pravno pomoč brezplačno. Ob tem, da v skladu z odvetniškim kodeksom odvetniki dnevno dajemo popuste siromašnim strankam ali
storitev takšnim strankam sploh ne obračunamo, kljub
stališču Finančne uprave RS (FURS), da bi za brezplačno storitev odvetniki morali plačati DDV in akontacijo
dohodnine prejemniku takšne storitve.
OZS je že pred leti ustanovila svoj humanitarni sklad,
v katerega prispevajo vsi odvetniki in iz katerega se redno letno donirajo precejšnja sredstva ljudem v stiski
in organizacijam, ki se ukvarjajo s človekoljubno dejavnostjo (npr. Zveza prijateljev mladine Moste-Polje).
Podatki o slabem ekonomskem stanju odvetništva na
Slovenskem izhajajo iz študije, ki sta jo na to temo izdelali Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in njen ekonomski inštitut. Študija temelji na realnih, dejanskih
podatkih, ki so jih posredovali FURS, AJPES in ZPIZ,
ter evropskih statističnih uradnih podatkih.
V vsakem primeru pa se s tako suverenostjo sam ne bi
upal soditi o stvareh, o katerih nisem ustrezno podkovan ali seznanjen, zato bi se sam ob izrekanju tovrstnih
sodb raje držal reka našega slavnega pesnika dr. Franceta Prešerna: »Le čevlje sodi naj kopitar.«
mag. Roman Završek, predsednik OZS2

Završek, R.: O vlogi in položaju odvetništva, Delo, 28. julij 2017, <www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/o-vlogi-in-polozaju-odvetnistva.html>.
Zapis je bil objavljen v Sobotni prilogi Dela, 26. avgust 2017.
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Zastopanje je kakovostnejše,
če stranko zastopa odvetnik
dr. Ulrich Wessels,
odvetnik in notar ter predsednik deželne odvetniške zbornice v Hammu in
podpredsednik nemške Zvezne odvetniške zbornice (BRAK)
Konec avgusta (29. in 30. avgusta 2017) je na povabilo Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) v Ljubljano
prispel kolega iz Nemčije, dr. Ulrich Wessels. Na srečanju s predsednikom OZS mag. Romanom Završkom,
člani upravnega odbora OZS in predstavniki zborničnih organov (za disciplino, za etiko, za pripravo
novega zakona o odvetništvu, za izobraževanje) je dr. Wessels predstavil položaj odvetništva v Nemčiji.
Na izrazito delovnem srečanju smo si izmenjali izkušnje, primerjali dobre prakse in določili področja
medsebojnega sodelovanja. Ob tej priložnosti sem s kolegom dr. Wesselsom opravil razgovor.
Ali bi se lahko, prosim, na kratko predstavili?
Sem odvetnik in hkrati notar ter predsednik ene izmed
28 deželnih odvetniških zbornic. Naša zbornica ima
sedež v mestu Hamm v nemški zvezni deželi Severno

dostop do opravljanja odvetniškega poklica, zadolženi
smo za sistem izobraževanja, v okviru zbornice deluje
disciplinska komisija s tremi stopnjami …
Število odvetnikov se povečuje tudi v
Nemčiji … Ali se vam zdi, da je odvetnikov zdaj že preveč?
Število odvetnikov se mi zdi kar primerno, vendar je res, da nekateri odvetniki ne
zaslužijo dovolj, da bi lahko preživeli zgolj
z odvetništvom, zato morajo opravljati še
kakšno drugo delo. V deželnih zbornicah
se zato ukvarjamo tudi s stečaji odvetnikov, kar pa povzroča številne probleme:
po eni strani se soočamo s precejšnjimi
dolgovi, po drugi strani pa tak odvetnik
nima več poklica, s katerim bi se lahko
preživljal.

Kakšno je stanje na področju odvetniške
etike v Nemčiji? Najbrž se tudi pri vas
dogajajo primeri kršenja odvetniške etike, disciplinske kršitve …?
Seveda se dogajajo … Vendar pa v Nemčiji
ne poznamo kodeksa odvetniške poklicne
etike, ki ga poznate pri vas. Področje etike
ureja zvezni zakon za poklicna pravila, ki
vključuje pravila v zvezi z odvetniško zau(z desne) Alenka Košorok Humar, dr. Ulrich Wessels, mag. Roman Završek, Tanja Sedušak in Rok Koren
pnostjo, konfliktom interesov … Poznamo
pa tudi pravila poklicne prakse. Te sprejme
Porenje – Vestfalija, že dve leti pa sem tudi podpred- odvetniška skupščina svobodno izvoljenih predstavnisednik nemške Zvezne odvetniške zbornice (BRAK). kov, ki ima podlago v zveznem zakonu. Ko omenjena
V Hammu je tudi sedež višjeskupščina pravila sprejme,
ga sodišča, saj imajo deželne Število odvetnikov se mi zdi kar pri jih mora potrditi še zvezni
zbornice po navadi sedež na
minister za pravosodje.
no, vendar je res, da nekateri
območju višjega sodišča. Naša mer
zbornica šteje 13.800 članov, odvetniki ne zaslužijo dovolj, da bi Disciplinske kršitve odvevendar to ni edina zbornica v
tnikov pa obravnavajo delahko preživeli zgolj z odvetništvom, želne odvetniške zbornizvezni deželi Severno Porenje
ljati še kakšno ce, pri katerih delujejo di– Vestfalija; v tej deželi sta še zato morajo oprav
dve zbornici, in sicer v Kölnu drugo delo.
sciplinske komisije s tremi
in Düsseldorfu, ki imata po
stopnjami.
12.000 članov. Vseh odvetnikov pa je v Nemčiji približno 165.000. Naloge deželne Kako pa je v Nemčiji urejeno oglaševanje odvetnizbornice so povezane z različnimi vsebinami, ki se na- kov? Oglaševanje na jumbo plakatih nemškim odnašajo na delo odvetnikov, te zbornice so pristojne za vetnikom najbrž še ni dovoljeno?
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Ne, to ni dovoljeno, dovoljeno pa je oglaševati poklic
na način, da poudarjamo področja, na katerih smo dobri oziroma v katerih smo se specializirali. Mnogi odvetniki imamo svoje spletne strani in na njih recimo
ne smemo napisati, da smo na nekem področju najboljši oziroma edini, ki lahko zastopamo stranko, lahko pa vse, kar smemo ponuditi stranki, uporabimo za
namene marketinga. Če smo se na primer specializirali
na področju varstva potrošnikov, lahko oglašujemo, da
stranke lahko zastopamo v t. i. aferi Volkswagen. Ogla-
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ustavnega sodišča pa lahko delamo v partnerstvu tudi
z zdravniki in farmacevti. Odločitev se lahko na prvi
pogled zdi presenetljiva, vendar imata omenjena dva
poklica približno enaka poklicna in etična pravila kot
odvetniki, zato je ustavno sodišče dovolilo tudi taka
partnerstva.
V Nemčiji mora stranko obvezno zastopati odvetnik. Menite, da je zato zastopanje kakovostnejše?
Prepričan sem, da je tako. Zastopanje je zagotovo kakovostnejše, če stranko zastopa odvetnik, v kar so prepričani tudi sodniki. Vendar pa v Nemčiji stranka
ne potrebuje pooblaščenca, če civilna pravda teče pred okrožnim sodiščem in če vrednost spora ne presega 5000 evrov. Ne glede na to pa
statistika kaže, da v več kot 96 odstotkih primerov tudi pred okrožnimi sodišči stranke zastopajo odvetniki. Zastopanje prek odvetnika
stranki zagotavlja, da postopek teče
v skladu s pravili, da temelji na dejstvih in da se pravo spoštuje.
Sicer pa imamo v Nemčiji poseben
sistem v zvezi z zavarovanji za plačila odvetniških storitev − če stranka nima denarja za odvetnika, ji ga
lahko plača država.

Kako odvetniki zaračunavate svoje storitev? Ali imate za svoje delo
določeno tarifo?
Odvetniki zaračunavamo svoje storitve v skladu s tarifo, ki jo ureja
(z leve) mag. Roman Završek, Janez Starman, dr. Ulrich Wessels, prevajalka Urša Vidic in dr. Veronika Horrer,
odvetnica in izvršna direktorica – mednarodni oddelek pri nemški Zvezni odvetniški zbornici.
zvezni zakon. Vendar pa se lahko
v vsakem posameznem primeru s
ševanje mora biti torej resnično in povezano zgolj z stranko dogovorimo, koliko ji bomo računali za uro
našim delom. V tem smislu je oglaševanje dovoljeno. našega dela. Razponi se lahko gibljejo na primer med
80 in 90 evrov oziroma celo 500 do 600 evrov na
Omenili ste, da poleg odvetništva opravljate tudi uro. Urne postavke v posameznih primerih so odvinotarsko službo.
sne od naših kvalifikacij, od kompleksnosti posameZaradi zvezne strukture Nemčije obstaja več vrst no- znega primera …
tarjev. V večini dežel notarji opravljajo svoje dolžnosti kot glavni in samostojni poklic. V nekaterih deže- Ali odvetniki, ki delajo za zbornico, skupaj z vodlah pa se notarski poklic opravlja vzporedno z delom stvom, za svoje delo dobijo plačilo?
odvetnika. V zvezni deželi Severno Porenje – Vestfali- Ne, za svoje delo ne dobijo plačila in ga opravljajo čaja je reka Ren tista, ki razmejuje območji, kjer notarji stno, kar izhaja tudi iz zveznega zakona. Vendar pa lahsvoj poklic opravljajo kot glavni ali samostojni poklic ko člani odborov, disciplinskih komisij, predsednik …
oziroma notarski poklic opravljajo odvetniki vzpore- za svoje delo dobijo t. i. povračilo, kar pa je v domeni
upravnih odborov deželnih zbornic. Kolikšna bo višina
dno s svojim delom.
tega povračila, odloči vsaka izmed 28 deželnih zborAli odvetniki res lahko sklepajo partnerstva z raču- nic sama.
novodji in davčniki?
Čeprav smo odvetniki omejeni z nekaterimi zveznimi Hvala za pogovor.
zakoni, z nekaterimi poklici vendarle lahko delamo v
partnerstvu, na primer s patentnimi odvetniki, z raču- Andrej Razdrih
novodji, z davčniki. V skladu z odločitvijo nemškega

Svobodna tribuna
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dr. Rok Čeferin1

odvetnik v Odvetniški družbi Čeferin in partnerji, specialist za področje civilnega in medijskega prava

Kako se lahko odvetnik izogne peklu?
Pred leti je moj oče dr. Peter Čeferin sodeloval na neki okrogli mizi o odvetništvu. V svojem nastopu je
zavzel stališče, da ima odvetnik za svojo stranko pravico in dolžnost storiti vse, kar je v njegovi moči,
da izboljša njen pravni položaj. V okviru dolžnosti pomagati svoji stranki sme odvetnik tudi zavla
čevati postopek, na primer vlagati pritožbe, čeprav nima upanja na uspeh pred višjim sodiščem, in
podobno. To stališče je nato na okrogli mizi ostro napadel neki sodnik. Po njegovem mnenju so bile
izjave mojega očeta neetične, saj odvetnik stranki ne bi smel pomagati pri zlorabi zakona. Z njim so
se glasno, z aplavzom, strinjali tudi drugi udeleženci okrogle mize, ki so bili v glavnem iz sodniških
vrst. Vse skupaj ni bilo podobno akademski izmenjavi strokovnih mnenj, moj oče je bil skorajda izž
vižgan in na njegovo stran se ni postavil nihče. Eden od udeležencev okrogle mize, ki se je sicer pri
obsodbi razmišljanja mojega očeta pridružil večini, pa mu je na koncu razprave šepnil: »Če bom kdaj
potreboval odvetniško pomoč, bom angažiral vas.«

Kako se lahko odvetnik izogne peklu?
Ta dogodek me spominja na izvrsten film Nepredstav
ljivo (Unthinkable) režiserja Gregorja Jordana. Naj na
kratko predstavim vsebino filma za tiste bralce, ki ga
niste gledali.
Terorist je postavil na več skritih lokacijah atomske
bombe, ki bi lahko povzročile na tisoče smrtnih žrtev. Policija ga je aretirala in poskušala od njega pridobiti informacije o lokaciji bomb, da bi jih lahko pravočasno onesposobila. Terorist lokacije bomb ni hotel izdati. Ker običajno zasliševanje ni bilo uspešno,
je policija poklicala na pomoč okrutnega specialista
za zasliševanje Henryja Harolda Humphriesa, ki ga v
filmu odlično igra Samuel L. Jackson. Humphries je
terorista poskušal zlomiti z metodami, ki so pri policistih vzbujale gnus: mučil ga je, mu rezal prste (film
ni za tiste z občutljivim želodcem), pred njegovimi
očmi mu je umoril ženo itd. Čeprav so se policistom
njegove metode gnusile in so ga zaradi njih globoko
prezirali, so mu pustili proste roke in so se molče strinjali z njegovim krvoločnim delom, saj so se zavedali, da ga potrebujejo. Brez njegovega »specialističnega
znanja« namreč ne bi izvedeli, kje so bombe, zaradi
česar bi te lahko povzročile ogromno smrtnih žrtev.
Morda se bo primerjava med mučiteljem Humphriesom in odvetniki komu zdela pretirana, vendar pa sta
med obema poklicema (zasliševalca − mučitelja in odvetnika) dve podobnosti.
Prvič, tako zasliševalec iz navedenega filma kot odvetniki opravljamo dejavnost, ki v javnosti ni sprejeta z
odobravanjem. Brez dvoma je Humphriesovo mučenje zapornikov moralno zavržno dejanje, nič kaj bolj
pozitivno pa ni v javnosti sprejeto tudi prizadevanje
odvetnikov, da se njihove stranke izognejo obsodilni
sodbi, ki si jo po mnenju javnosti zaslužijo. Še posebej to velja takrat, ko odvetniki zagovarjajo storilce
1

Članek je bil objavljen v Sobotni prilogi Dela, 15. julija 2017.

najbolj zavržnih kaznivih dejanj, na primer morilce,
pedofile ali tajkune. Treba se je strinjati s Sebastianom
Ruddom, razvpitim kazenskim odvetnikom iz Grishamovega romana Na robu zakona, da so ljudje le načelno naklonjeni poštenemu sojenju, zatakne pa se, ko
je treba storilcu zavržnega kaznivega dejanja postaviti dobrega zagovornika, ki naj zagotovi pošteno sojenje. Tak odvetnik pogosto sliši vprašanje: »Kako lahko zagovarjaš take izmečke?«
In drugič, čeprav ljudje ne brezčutnih kršiteljev človekovih pravic ne odvetnikov ne marajo preveč, bi jih,
če bi jih nujno potrebovali, z veseljem angažirali. Tako
kot bi udeleženec okrogle mize iz uvoda tega prispevka angažiral mojega očeta, če bi potreboval storitve
dobrega odvetnika, čeprav se mu je zdelo njegovo razmišljanje neetično, bi, če bi bilo treba reševati življenja z izsiljenjem informacij od storilca kaznivega dejanja, najverjetneje večina ljudi na pomoč poklicala
Humphriesa in bi pač gledala stran, ko bi ta opravljal
svoje umazano delo.
Negativno javno mnenje o odvetnikih je gotovo tudi
posledica stereotipnega prikazovanja odvetnikov v filmih. Naj v zvezi s tem spomnim na film Hudičev odvetnik (The Devil’s Advocate). V tem filmu odvetnik Keanu Reeves pritegne pozornost hudiča (igra ga Al Pacino), ko na sodišču zagovarja pedofila. Njegovo oprostitev doseže tako, da brezobzirno navzkrižno zasliši
ubogo žrtev spolne zlorabe, jo zlomi in s tem doseže
ugodno sodbo za svojo izprijeno stranko. Ko to njegovo spretnost in brezčutnost opazi hudič, ga povabi v
svojo veliko in bogato odvetniško družbo za partnerja.
Vendar − kupčija s hudičem se ne izplača in Reevesu
se po pravem peklu komajda uspe rešiti iz hudičevih
krempljev. Na koncu filma dobi novo priložnost: čas
se zavrti nazaj v uvodni prizor, kjer spet brani istega
pedofila. Vendar tokrat ravna tako, kot je prav in moralno. Sodniku pove, da storilca tega zavržnega dejanja
ne bo zagovarjal. Zato sicer izgubi odvetniško licenco,
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reši pa si dušo. Ne sicer za dolgo, saj hudiču ni lahko
uiti in nihče ni brez greha, a vendarle.
Sporočilo filma je jasno: če odvetnik pomaga svoji
stranki, storilcu zavržnega kaznivega dejanja, s tem
ravna nemoralno. Če to počne za denar ali slavo, proda svojo dušo hudiču.
Podoben problem obravnava film Prvinski strah (Primal Fear) Gregoryja Hoblita. Richard Gere je v tem

Hudičev odvetnik (1997): Al Pacino in Keanu Reeves

filmu odvetnik, ki brani ministranta Edwarda Nortona, obtoženega umora duhovnika. Gere, ki verjame
v nedolžnost svoje stranke, ga izvrstno zagovarja in
doseže oprostilno sodbo. Na koncu filma pa izve, da
je bil Norton res hladnokrven morilec, ki je vlekel za
nos tako sodišče kot svojega zagovornika. Gere ob
tem spoznanju duševno strt zapusti sodno stavbo pri
zadnjih vratih.
Nauk te zgodbe je podoben kot pri Hudičevem odvetniku. Odvetnik, ki zagovarja domnevnega storilca kaznivega dejanja, lahko svoje delo opravlja v skladu z etičnimi normami le, če je njegova stranka nedolžna. Če je kriva in če ji odvetnik kljub temu pomaga do oprostilne sodbe, je odvetnik ravnal nemoralno. Gere, ki je to sicer počel nevede, saj ni vedel,
da je njegov klient kriv, je zaradi slabe vesti duševno zlomljen. Reeves pa je zavestno zagovarjal krivega zločinca, s čimer je hudiču prodal svojo dušo. To
pa v filmih nikoli ni ostalo brez posledic za prodajalca te spiritualne dobrine, kar lahko na primer vidimo tudi v filmu Angel Heart (Angelsko srce) Alana Parkerja, v katerem Mickey Rourke proda svojo
dušo hudiču, ki ga igra Robert De Niro. Tudi tokrat
se kupčija prodajalcu duše ne izplača in se zanj zgodba tragično konča.
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V hollywoodski produkciji pa so vendarle nastali tudi
(redki) filmi, ki vlogo odvetnika in moralnost oziroma nemoralnost njegovega dela pokažejo na diametralno drugačen način. Eden od teh filmov je Scorsesejev Cape Fear (Rt strahu). V tem filmu Robert De
Niro igra posiljevalca in morilca, ki je zaradi svojih
dejanj obsojen na zaporno kazen. V zaporu izve, da
bi bila zanj izdana oprostilna sodba, če bi se njegov
odvetnik (Nick Nolte) pri svojem delu malo bolj potrudil oziroma če ne bi na sodišču namenoma prikril
za njegovo stranko razbremenilnih
dokazov. Nolte je tako ravnal zato,
ker je vedel, da je njegov klient zločinec, in ker je menil, da si zasluži zaporno kazen. De Niro, ki se v
zaporu spremeni v skoraj nadčloveško bitje, v nekakšnega angela maščevanja, se iz zapora vrne maščevat
svojemu odvetniku. Po kalvariji, v
katero mu De Niro spremeni njegovo življenje, ga Nick Nolte obupan
vpraša: »Zakaj si se spravil name,
ne pa na tožilca ali sodnika? In De
Niro mu odgovori: »Onadva sta
opravljala svoje delo, ti pa ga nisi.«
V Rtu strahu si torej odvetnik, ki
nekakovostno brani svojega klienta, zasluži pekel, medtem ko v Hudičevem odvetniku odvetnik pade
v pekel zato, ker je zavzeto branil
svojo stranko. Hudič Al Pacino je lovil tiste odvetnike, ki so kakovostno in brezkompromisno branili svoje stranke, angel maščevanja De Niro pa tistega, ki za
svojo stranko ni storil vsega, kar bi moral.
V filmski umetnosti se torej mnenja o tem, kdaj odvetnik ravna prav in kdaj narobe, razhajajo. Tisti, ki
išče odgovor na to vprašanje, ga bo tako v filmih težko našel. Če bi se malo potrudil, pa bi ga lahko našel v sodbah Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). Tam je navedeno sodišče večkrat zapisalo,
da je pravica do poštenega sojenja spoštovana le, če
ima domnevni storilec kaznivega dejanja v kazenskem
postopku zagotovljeno pomoč kakovostnega, angažiranega in nepopustljivega odvetnika. Tistega iz Hudičevega odvetnika, in ne tistega iz Rta strahu. Vendar pa redkokdo premore dovolj potrpljenja, da bi se
o varstvu pravice do poštenega sojenja in drugih človekovih pravic poučil z branjem duhamornih sodb
ESČP. Pa še tisti, ki jih gredo brat, jih ne jemljejo resno. Ali, kot je resignirano ugotovil že omenjeni Sebastian Rudd, nihče noče poštenih sodnih obravnav.
Želimo pravico, in to hitro.
O tem, kaj je pravica, pa se odločamo pri vsakem
primeru posebej.
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Afrika pri nas doma
Za odvetnike so sodne počitnice ena najpomembnejših institucij pravnega sistema. Takrat, in samo
takrat, lahko za daljši čas izginemo iz pisarn in počnemo kaj tretjega. Letos sva, odvetnik in odvetnica,
to ključno institucijo sistema izrabila za safari, v eni od držav črne Afrike. Kjer nisva bila samo turista,
ki opazujeta slone, leve in žirafe, ter dobro jesta in dobro pijeta, ampak tudi pravnika s pravniškim
zaznavanjem pravnega sistema – in tudi »pravnega sistema« – ki sva ga tam uživala in kdaj trpela.
Ob tem je nastal »pravniški potopis«, ki sledi v nadaljevanju, sicer o Afriki, a hkrati tudi o marsičem
pri nas doma.
Najprej o državi najinega safarija. Ta naj bi bila ena
bolj solidnih afriških držav. Nihče ni lačen in vojne
niso imeli že mnogo desetletij. Ko si poskuša organizirati safari v tej državi, je potencialni turist že od vsega začetka soočen z zelo jasnim sistemom: nekaj najbolj slavnih destinacij na svetu lahko vidiš le tako, da
ti celotno pot organizira turistična agencija. Individualnih poti ni, rent-a-car ne obstaja, nastanitve v nacionalnih parkih lahko sam urejaš le v načelu, v resnici
pa ne, ker bi moral hkrati plačati vstopnine v vsakega od parkov, česar iz Evrope ne moreš urediti. Torej
zgolj turistična agencija.
»Pogodbene svobode« napram njej pa imaš le toliko, da izbereš kraje, kamor naj bi šel, in da med petimi možnimi stopnjami izbereš »luxury«. Kje boš spal,
v bistvu ne veš (klavzula: »or the like«), zelo težko
sploh kaj vnaprej preveriš. In nikakršne pogodbene
svobode nimaš še zlasti glede cen. Celota stane toliko in toliko, kaj je znotraj cene naj te ne zanima, za
to poskrbimo mi, vse plačaš vnaprej, vzemi ali pusti.
Ko ti pri vseh mednarodnih in lokalnih agencijah povedo isto, izbereš eno in zamižiš ter plačaš. Plačaš pa
enormne cene, več kot za karkoli v kateremkoli delu
sveta; če si bil šokiran zaradi cen na primer na Islandiji, si tu še bolj.
Še preden se safari res začne ugotoviš, da pa so daleč
stran od nacionalnih parkov cene prej nizke kot visoke, bencin in odlično južnoafriško vino staneta pol
manj kot v Evropi. Prva razrešitev enačbe, ki velja za
cene (vseh) safarijev, se zdi jasna: padel si v kartel,
ki ga država tolerira in podpira. Vendar pa nato ugotoviš, da si v državi z zelo svobodnim tržnim gospodarstvom, lastniki agencij, hotelov in luksuznih šotorišč v parkih in ob njih so zelo pisana druščina vseh
možnih nacionalnosti. Kaj dosti kartelnega dogovarjanja tu že ne more biti, enačba in njena razrešitev bo
bolj kompleksna.
Zadeve se tekom poti nato razjasnjujejo, najprej ob
stotinah obcestnih »checkpointov« policije, vojske,
ter množice drugih s cestnimi zapornicami ali loparčki
(ter puškami) opremljenih bolj ali manj formalnih lokalnih oblasti. Pred njimi stoji množica ustavljenih vozil, tvoj šofer pa le pomaha z roko in ne plača nič ter
pelje naprej. Pač zato, ker pri »luxury« paketu plačila za te »storitve« agencija opravi že vnaprej, ter jih,

»spp« (s pripadajočimi pripadki), vkalkulira v tvojo
skupno ceno. Struktura cene in tvojega pogodbenega
razmerja z agencijo postaja jasnejša ob prvem vhodu
v prvi nacionalni park. Tam stoji množica vozil, in
množica šoferjev v dolgih vrstah čaka na plačilo pristojbin. Vse to se med potjo neštetokrat ponovi, na
vhodih in izhodih, večkrat dnevno, prikladno majhnih parkov z vhodi in izhodi ter pristojbinami je na
poti vsaj deset. In tudi to naš šofer vsakokrat opravi
le v nekaj minutah, »luxury« paket vključuje podkupnino za postopek mimo vrste, kot plačilo za uradnika, pa nekaj za vodilne v parku, da zadev ne kontrolirajo preveč, vse vkalkulirano v tvojo skupno ceno,
spet z agencijskim »spp«.
Za razgradnjo enačbe, ki določa tvojo ceno in razdeljevanje tvojega denarja, je sicer nujna oblina uporaba osnovnih odvetniških veščin, zlasti usposobljenosti za spravljanja iz ljudi izjav, ki jih nočejo dati, ter
za ustvarjanja jasne slike iz (pre)malo razpoložljivih
podatkov. Iz odgovora na vprašanje »Kako lahko računate petsto dolarjev na noč za tole tukaj?« od hotelirja tako hitro izveš, da je on moral plačati pristojbino državi za odprtje hotela, pa podkupnino za uradnika, ki mu je to odobril, in podkupnino za tistega,
ki prvega uradnika kontrolira, ter da mora vsako leto
znova podkupovati, da mu dovoljenja za poslovanje
arbitrarno ne ukinejo. In poleg tega plačuje pristojbino za vsako sobo ali šotor, ter še za vsako nočitev, skupaj s podkupninami za pristojne uradnike, in podkupninami za tiste, ki naj bi prve kontrolirali … Hrano
in pijačo lahko nabavlja le pri lokalnem dobavitelju z
dobrimi zvezami pri oblasti in z dvakrat višjimi cenami. Nekdo je nekoč poskušal drugače, pa so mu hotel naslednji dan zaprli. Na vprašanje o tem, zakaj je
njegov hotel tik pred vhodom v nacionalni park in ne
znotraj, pa te napoti na kolega znotraj parka. Ja, on na
noč res računa še dvakrat več. Ampak vprašaj ga koliko mora za hotel znotraj parka in njegovo funkcioniranje on plačevati še upravi nacionalnega parka, in za
podkupnine njihovim uradnikom, ter tistim, ki naj bi
jih kontrolirali, ter koliko on plačuje za vino in hrano
dobavitelju, ki ga za edinega »pooblaščenega« za te
dobave šteje park in njegovo vodstvo …
Že na začetku poti ugotoviš, da so glavni cilji tvojega safarija od koderkoli dosegljivi le po celodnevni
vožnji po 300 kilometrih »ceste«, ki je takšna, da je
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ne prevozi nobeno vozilo s slovenskih cest, z izjemo
morda kakšnega gozdnega traktorja. Po tej »cesti«,
ter kjerkoli v parkih, sicer vozi le en in edini tip enega
japonskega avtomobila. Stane menda dobrih sto tisoč
dolarjev, in nihče nima drugačnega, čeprav, kot ti prostodušno povedo, obstaja več pol cenejših z vsaj toliko
zmogljivosti. Ampak teh drugih nima nobena agencija. Ena je enkrat poskušala, pa je ni več na trgu, oblast
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zadnjega sicer odličnega bungalova je bila za tamkajšnje razmere zelo znosnih 450 dolarjev. Vendar pa sva
hkrati na najine stroške morala prenočiti tudi agencijskega šoferja. Zanj tam slučajno ni bilo več prostih za šoferje namenjenih pogradov, temveč le enak
bungalov kot najin. In cena za šoferja v enaki nastanitvi? Devet (9) dolarjev! Enačba, katere vsebine turist v dobrem tednu seveda ne uspe razvozlati v celoti, je s tem dobila jasen končni rezultat. V sistemu,
ki ga opisujem, so cene za turista torej petdesetkrat
višje od »ekonomske« (šoferjeve) cene enake hotelske nastanitve.
Nekam – iz že zapisanega je vsaj okvirno jasno kam
– gredo pribitki na ekonomske cene v višini celih
pet tisoč procentov!

mag. Miha Šipec

jo je zaprla zaradi nekih domnevnih davčnih utaj. Ko
vprašaš za stroške vožnje po takšni »cesti«, dobiš odgovor o povprečno petnajstih zamenjanih gumah letno za vsako od teh vozil, treh »aksah«, in vsaj toliko amortizerjih. Ko vse to sešteješ, ugotoviš, da bi z
denarjem za vse to zgolj agencije lahko plačale asfaltiranje te »ceste« v enem samem letu. Ne prav iskreno
se vsi strinjajo, da takšna »cesta« je pa res problem,
zaradi nje jim celo Unesco grozi z zaprtjem parkov in
jim ukinja mednarodni denar. Vlada se sicer zelooo
trudi, dodajo malo cinično, vsi projekti so že petnajst
let pripravljeni. Vendar pa, kaj moreš, pač »pravna država«, o tem projektu tečejo sodni postopki, v katerih pritožbe zdaj enega in zdaj drugega stvar že petnajst let odlagajo.
Ker izkušen turist prav vsega ne sprašuje, pa nismo
načenjali teme o nekem malo drugačnem funkcioniranju njihove »pravne države«, ki sem ga zasledil na
internetu (ko je nekje slučajno deloval). Istočasno in
v neposredni bližini se je namreč »zgodil« nek nenadni zelo velik požar, ki je zelo prikladno uničil domovanja nekaj tisoč pripadnikov plemena Masajev, ki so
bila ovira za milijardni z daljnega vzhoda financirani
projekt lovskega rezervata. Tisoče Masajev je, »zaradi njihove lastne varnosti«, z žrtvami, ki jih vsak šteje po svoje, v nekaj nadaljnjih dneh nato dokončno
izselila vojska. Pogovarjali se nismo niti o tem, da je
njihova država zelo visoko na seznamu tistih držav,
kjer še vedno poteka ilegalni lov na slone.
In s tamkajšnjimi sogovorniki v končni fazi tudi nisem več mogel predebatirati zaključnega ovrednotenja funkcioniranja njihovega sistema, ki ga je dal najin zadnji dan poti. Tega dne sva se, že bližje »civilizaciji« in tako že manj odvisna od agencije, odločila
vse skupaj nekam poslati, ter sva – tam se je to že dalo
– zadnjo nastanitev zabukirala kar sama. Cena tega

Tudi o tem, kaj se v tej afriški državi lahko zgodi tistim, ki na korupcijo in druge disfunkcionalnosti sistema preveč naglas opozarjajo, nisem nikogar spraševal. Da kdo »izgine«, in se ga nato najde mrtvega, se
sicer ne dogaja več. Vendar pa do skoraj istega pridejo
na druge načine. Prav v času moje poti se je neki znani kritik ilegalnega lova na slone znašel v priporu, zaradi domnevnih davčnih utaj, in podkupnin, pa še nekaj sumljive pornografije so našli ob preiskavi njegovega računalnika. Z obtožbami o davčnih utajah, podkupninah, in žalitvah predsednika države, imajo sicer
v priporu tudi nekaj najbolj glasnih vodij tamkajšnje
opozicije. Tega je – poroča le »zahodni tisk« – vedno
največ v časih pred državnimi volitvami. Ali volitve, ki
so napovedane, tudi res bodo, sicer ni zanesljivo. Ob
prejšnjih volitvah se je po polovici preštetih glasov nakazovala zmaga opozicije, pa je predsednik volilne komisije nato štetje ustavil, volitve razglasil za neveljavne,
nove volitve pa sedaj napovedujejo že štiri leta.
Osnovni vtis ob vračanju s tega (sicer odličnega) safarija je seveda vtis o obupni korupciji, o izrazito disfunkcionalni afriški državi, in o njenem hudo disfunkcionalnem ekonomskem ter pravnem sistemu. S stališča sistema, ki naj pač izžame iz turista kar največ, so
zadeve do neke mere sicer razložljive. Vendar pa od
omenjenih pet tisoč procentov turistom zaračunanih
legalnih in korupcijskih dodatkov do revnega ljudstva
te afriške države ne pride dosti, če sploh kaj. Blaginje
in prosperitete ljudstvu ta »sistem« ne daje.
Še zlasti nerazložljiv pa je tisti del takšnega sistema, ki
niti nima in ne more imeti neke racionalne (pa čeprav
sprevržene) poante, ker gre preprosto za norosti. Nekoga, ki naj bi imel korist od ceste v nacionalne parke,
ki jo že petnajst let lahko prevozijo le gozdnim traktorjem podobna vozila, je nemogoče najti. Kaj takšnega
bi morda lahko uveljavljali le lokalni vulkanizerji, ki pa
moči, s katero bi asfalt celih petnajst let blokirali, zagotovo nimajo. In deset nacionalnih parkov na dokaj
majhnem področju, z zapornicami, čakanjem, pristojbinami in podkupninami za vsakega posebej, bi menda
vendarle lahko združili v enega z le eno (skupno) pristojbino, in – če je že treba – z le eno (skupno) podkupnino. Njihov sistem in praksa sta sicer zelo njihova. Normalne asfaltne ceste v nacionalne parke ne bo,
pa naj se Unesco še tako razburja, ne bo je tudi če jim
jo plačajo z mednarodnim denarjem …
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Na poti domov s safarija v takšnem »norem«
disfunkcionalnem afriškem sistemu pa sem nekje
na prvem letališču začel razmišljati o tem, kam in v
kakšen (naš slovenski) pravni sistem se pravzaprav
vračam.

Hijene

Paralele z afriško državo, ki sem jo zapuščal, so se kar
vrstile. Tisoče procentov nekih dodatkov in pribitkov,
ki gredo neznano (znano?) kam, imamo tudi pri nas.
Imamo jih pri cenah medicinskih pripomočkov, cenah blokov termoelektrarn, dodatnih železniških tirih, še marsikje drugje. Kadar nekomu dovolj močnemu ustreza, da se nič ne zgodi, »pravni sistem«
tudi pri nas »funkcionira« brez zaključka cela desetletja, enako kot pri cesti v nacionalne parke moje
afriške države. Tako je vsaj pri bežigrajskem stadionu v Ljubljani, pa pri vetrnih elektrarnah, tudi pri
uvedbi davka na nepremičnine, ko namesto lastnikov nepremičnin nekateri drugi plačujemo
nore in nesmiselne petdeset (50) odstotne dohodninske stopnje. In ko
je nekomu dovolj močnemu to dovolj v interesu, bi menda tudi
naša pravna država morala funkcionirati »fori
di seria« hitro. Bizarno
dogajanje ob najnovejši
štajerski velepomembni investiciji, kjer kar minister
obljublja »bolj enako« funkcioniranje institucij sistema, in kjer se potencialne pritožnike zoper okoljevarstveno dovoljenje prisiljuje in podkupuje v opustitev njihove ustavne pravice do pravnega sredstva,
ni prav nič drugega kot – na malo manj grob način
opravljena – zgodba o Masajih in njihovih za pomemben državni projekt motečih naseljih. Tudi oni, in njihovi poglavarji, pritožb nekako niso vlagali. Če smo
dovolj močni in si to dovolj želimo, bomo pravno državo za naš primer tudi mi naredili hitro in učinkovito. Če pa tega ne želimo, bo pač drugače, ampak če
ste pametni je vašo zadevo mogoče urediti tudi na
kak drug način …
Nekje med prvim letom proti domovini sem nato pomislil, da se seveda ne vračam v državo, katere pravni
sistem je disfunkcionalen le zaradi prikritih interesov
akterjev te disfunkcionalnosti. Vračam se tudi v državo cele množice eklatantnih sistemskih norosti, pred
kratkim tiste o globi za tujejezično reklamo za »local
beer« na tolminskem internacionalnem rave party-ju,
pa o globi kranjskogorskemu hotelirju zaradi napačno navedenih šumnikov na imenih njegovih gostov s
Poljske, pa o uničenjih solidnih podjetij zaradi enormnih glob za »delo na črno« v obliki nekaj ur pomoči nečaka ali soseda. Vse to, in še marsikaj podobno nesmiselnega in norega, naj bi menda krepilo blaginjo in prosperiteto slovenskega ljudstva. In seveda,
preveč glasnega opozicijskega voditelja smo imeli v zaporu tudi mi, tik pred volitvami in z obsodbo, ki že
na prvi pogled ni mogla obstati. Bi, če bi mogel, človek letalo kar obrnil nazaj proti Afriki.
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Nekje na prvem vmesnem letališču (ko je internet spet
deloval), me je nato dosegla informacija o kritiki delovanja slovenskega sistema v zadevi (potencialno) černobilskih dimenzij, o štirih zaporednih požarih nevarnih odpadkov na odlagališčih, za katera pristojna institucija, imenovana ARSO (Agencija RS za okolje),
sploh ne bi smela izdati dovoljenj za njihovo obratovanje. No ja, morda se bo pa le začelo. Če na tako hud
problem opozarja tako zelo kredibilna oseba, profesor
prava in bivši sodnik najbolj eminentnega evropskega
sodišča, bo pa to vendarle kje kaj zaleglo. Vsaj tako,
da se bo nekdo morda vtaknil vsaj v »delo« ARSO,
ene od najbolj bizarnih institucij slovenskega pravnega sistema, ki je postala znana ob zadnjih poplavah, ko
so njeni predstavniki v TV studiu tako rekoč v škornjih in do pasu v vodi še vedno razglabljali o tem, da
bodo najprej nekaj evaluirali, se nato šli monitoring,
ter potem leta in leta zadeve prostorsko umeščali. Nesmiselnih in norih zgodb nas odvetnikov s to institucijo je ogromno. Moja je na primer bila glede njihovega okoljevarstvenega dovoljenja za strahotno smrdečo proizvodnjo električne energije iz hlevskega gnoja sredi gosto naseljenega okolja, izdanega z utemeljitvijo, da smrad v Sloveniji menda ni pravno regulirana kategorija.
Že doma sem nato seveda ugotovil, da se s kritiko omenjenega profesorja ni začelo popolnoma nič.
Afrika tam, v Afriki, in Afrika pri nas doma.

Ko tam kritiziraš ilegalni lov na slone, sledi debata le o
tvojih domnevnih davčnih utajah in pornografiji, slone
pa ubijajo naprej. In ko tu opozoriš na ekološke probleme černobilskih dimenzij, in na disfunkcionalnost
države s tem v zvezi, sledi debata le o tvojem govorjenju o »debelih in debilnih birokratkah«. Da ne bo
pomote, opazke o »debelih in debilnih birokratkah«,
ter še marsikaj iz istih ust, so tudi zame moško šovinistični seksizmi najslabše možne vrste, morda primerni
le za program kakšne Stranke Metoda Trobca. A kot
takšni bi si ti seksizmi zaslužil le kakšno vrstico v rubriki bizarnosti »Saj ni res, pa je«. In konec, naj obskurna moško šovinistična stališča v rubrikah o bizarnostih tudi ostanejo. Ampak ne pri nas. Pri nas je človek predmet vsenacionalnega opredeljevanja, z ogorčeno »levico« na eni strani, in celo nadškofom na prižnici na Brezjah na drugi strani, nekateri bi ga menda
želeli kar za kandidata za predsednika države. Kaj je
profesor (zelo utemeljeno) kritiziral, pa ob vsem tem
pompu nihče več niti ne omenja …
Vse skupaj je hudo slovensko, ter tudi, prosto po profesorju, slovenceljsko. In afriško. Naj ljudje pojejo in
plešejo na predvolilnih zborovanjih (eno takšno zborovanje, zelo zanimivo, malo tudi krvavo, sem videl na
safariju), naj se strastno opredeljujejo o eni ali drugi
od nastavljenih menda usodnih tem ali dilem, pa za
»partizane« ali »domobrance«. Bo šla energija drugam, mi pa bomo še naprej lahko v miru pobijali slone, ceste in zapornice v naših nacionalni parkih nam
bodo še naprej dajale naše pet tisoč procentne dobičke. In odlagališča nevarnih odpadkov bodo lahko še
naprej gorela, ne da bi nas birokrate – tudi moške in
vitke – kdo spraševal za zdravje …
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Javni interes v kulturi
Pravo v službi krivice
V splošnih določbah slovenske Ustave, v 59. členu, piše, da je zagotovljena svoboda znanstvenega in
umetniškega ustvarjanja.1 Svoboda ne pomeni le pravice vsakega posameznika, da izraža svoje ideje
(ne da bi ga drugi pri tem cenzurirali ali drugače omejevali), ampak tudi enakopravnost (da imamo vsi
državljani formalno enako pravico dostopa do ustvarjanja). V primeru umetnosti torej Ustava vsakemu
državljanu zagotavlja, da se na tem področju ne le svobodno izraža, ampak da ima tudi enakopraven
dostop do proizvodnje in potrošnje umetnosti. Gre za razsvetljensko utemeljeno ustavno določbo, ki
na načelni ravni loči okus od države.
Ministrstvo za kulturo je zadolženo, da ustvarja pogoje, v katerih se svoboda umetniškega ustvarjanja lahko
uresničuje. V našem primeru to konkretno pomeni, da
skrbi za umetniško ustvarjanje, za kulturno dediščino,
za splošne knjižnice in za mednarodno kulturno sodelovanje.2 Po prehodu iz socializma v demokracijo je z
Zakonom o zavodih (ZZ)3 družbeni sektor postal javna služba, kulturne institucije javni zavodi, zaposleni
v njih pa javni uslužbenci.4 Zakon o u(res)ničevanju
javnega interesa na področju kulture (ZUJIK)5 je natančneje opredelil izvajanje kulturne politike Ministrstva za kulturo. Splošni konsenz med kritiki razmer v
kulturi po uvedbi politične demokracije je, da je kulturno ustvarjanje v javnih zavodih postalo preveč podrejeno državni regulaciji, da je zaradi tega uvajanje
sodobnih upravljalskih praks in metod trženja omejeno, oboje skupaj pa onemogoča vsako razvojno strategijo.6 Ti problemi so nedvomno relevantni. Vendar pa
ne zadevajo vseh tistih ustvarjalcev, ki so odvisni od
projektov in/ali delujejo na trgu.
Temeljno vprašanje v ozadju, s katerim se po našem
mnenju ne ukvarja nihče, je, kaj sploh je javni interes
v kulturi? Kdo in kako ga ugotavlja? Kdo in kako je
na primer ugotovil, da je v javnem interesu prevlada
elitne umetnosti, in kako je to argumentiral? Kako se
interes v kulturi s časom prilagaja spremenjenim razmeram: se je denimo v 60. letih prejšnjega stoletja na
področju uprizoritvenih umetnosti prilagodil prevladi
televizije; se je na področju glasbe v približno istem
času prilagodil prevladi elektronskih inštrumentov in
ojačeval zvoka; ali se danes prilagaja prevladi internetne komunikacije?
Kako javni interes v kulturi opredeljujejo kulturni birokrati? Vzemimo za ilustracijo osnutek nacionalnega programa za kulturo 2018–2025, ki temu vprašanju posveti tri strani. Navedimo tipično razmišljanje iz njega:7

1
2
3
4
5
6
7
8

»Javni interes je izraz potreb skupnosti po kulturi, ki
jo prepoznava kot polje refleksije, oblikovanja in izražanja zavesti o sebi, z vso raznolikostjo in notranjo
strukturiranostjo vred; kot polje oblikovanja identitete in različnih pogledov na identiteto te skupnosti,
kot izraz te identitete in kot ključno platformo dialoga znotraj skupnosti in dialoga z drugimi kulturami in skupnostmi.«
Iz tega »polja refleksije« ne izvemo ničesar o javnem
dobru v kulturi, bodisi zato, ker pisec skrivnosti noče
izdati, bodisi zato, ker je ne pozna. Po našem mišljenju je bolj verjetno prvo. Poskušali bomo pokazati, da
uresničevanje javnega interesa v kulturi nikoli ni bilo
poslanstvo Ministrstva za kulturo. Ministrstvo od svoje
ustanovitve naprej privilegira interes srednjih in višjih
slojev v kulturi. Zato je »polje refleksije« javnega interesa v kulturi namenjeno mistifikaciji problema, ne
pa njegovi razjasnitvi.
Ker gre za vprašanje, ki ima po našem mnenju ključni
pomen, ko gre za enakopraven dostop vseh državljanov do proizvodnje in potrošnje kulture, bomo poskušali nanj odgovoriti sami. Kaj je torej javni interes
v kulturi po našem mnenju?

Javno dobro
Nacionalni kulturni program je načrt kulturne politike, ki natančneje opredeljuje konkretne naloge Ministrstva za kulturo. Prvi načrt iz leta 2000 je bolj vsebinski, pisali so ga sami umetniki, ki jih je zanimalo predvsem to, kdo ima pravico biti »pri državnem koritu«,
drugi pa je bolj formalne narave, pisali so ga kulturni birokrati, ki jih zanima predvsem vloga birokratov
v upravljanju kulturne politike. Ker nas zanima, kaj je
javni interes v kulturi, ne pa kaj je interes birokratov v
kulturi, se bomo osredotočili na analizo prvega načrta
(NPK 2000). Pisali so ga, kot rečeno, sami umetniki
in oblikovalci vladajočega javnega mnenja v umetnosti

Ustava Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91-I in nasl.).
Čopič, V., v Čopič, V., in Tomc, G.: Kulturna politika v Sloveniji. Fakulteta za družbene vede (FDV), Ljubljana 1997, str. 97.
Ur. l. RS, št. 12/91 in nasl.
Čopič, V., naved. delo, str. 102–103.
Ur. l. RS, št. 75/94 in nasl.
Čopič, V., naved. delo, str. 103.
Osnutek nacionalnega programa za kulturo 2018–2025, str. 19, dostopno na <www.mk.gov.si>.
Slovenski nacionalni kulturni program (skupina avtorjev), Nova revija, Ljubljana 2000.
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(tedanji minister za kulturo Rudi Šeligo, asistirali pa
so mu Janez Bernik, Andrej Inkret, Drago Jančar,
Janko Kos, Lojze Lebič in Jure Mikuž).8 Gre za krog
ljudi, ki so bili blizu Novi reviji, vsi po vrsti so elitni
prvokategorniki iz starejše generacije. Naš prvi pomislek je, da je nabor zelo pristranski, da ne odraža dejanskih razmer v slovenski kulturi. Se to pozna v njihovem razmišljanju?
Ko gre za temeljna načela, so avtorjem blizu razsvetljenska pravna načela. Ne ločujejo duhovnih in ideo
loških tokov ali formalnoestetske in slogovne usmeritve v umetnosti. Država mora po njihovem mnenju
pospeševati mnogovrstnost in razvejenost slovenske
kulture:9
»Omogočati mora tradicionalne in avantgardne eksperimentalne tokove znotraj slovenske kulture, tako
njene vrhunske in elitne kot popularne in množične
oblike.«
Vendar pa samoumevno enačenja vrhunskega z elitnim
daje bralcu slutiti, da se razmišljanje avtorjev v razsvetljenskem tonu ne bo tudi končalo. In res. Po njihovem mnenju obstajajo »jasna merila kvalitete«, ki
ne dovoljujejo »vrednotnega relativizma«. Ta merila
se oblikujejo v civilni družbi, preverja pa jih strokovna javnost. Če s stroko razumemo poklic, pridobljen z
izobrazbo, ki človeku omogoča, da drugim izobraženo
svetuje, je ključno vprašanje, kakšen je status strokovnosti na področju kulture. Ali strokovnjak (v našem
primeru novorevijaški umetniki in umetnostni kritiki)
lahko poda sodbo o umetniškem delu, ki je objektivna
in preverljiva? Ali lahko s svojo oceno natančno določi
estetsko težo, moralno učinkovitost, oblikovno dognanost in vsebinsko izvirnost, ki ji ni mogoče – vsaj ne
tehtno – oporekati? Po mnenju piscev NPK 2000 to
vsekakor drži. Za ilustracijo vzemimo glasbo kot eno
od ključnih področij kulturne politike. Na načelni ravni so avtorji demokrati:10
»Poznamo vse oblike zahodnoevropskih glasbenih
praks, od simfonične, operne, cerkvene … ljudske do
jazza, popa in drugih; sicer pa sodobna kulturna politika razmerja do raznih glasb ne utemeljuje na hierarhičnem vrednotenju: visoka – nizka, marveč po
pobudah za nastanek določene glasbe in njeni družbeni vlogi.«
Njihova demokratičnost je nekoliko lokalpatriotsko
zagledana le v zahodno Evropo – ne izvemo, zakaj se
jim je zamerila vzhodnoevropska glasba (na primer
Dmitrij Šoštakovič), balkanska (na primer Goran Bregović), kako je ameriška glasba postala zahodnoevropska (na primer jazz Johna Coltrana), niti ne izvemo, zakaj je vsa preostala glasba sveta izpuščena iz slovenskega glasbenega prostora (na primer reggae Boba Marleya). Poleg tega glasbo ločujejo glede na avtorjevo pobudo za nastanek, o čemer na načelni ravni ne morejo
vedeti prav veliko. Kdo ve, kakšna pobuda je pri komponiranju vodila W. A. Mozarta, ko je pisal za evropske aristokrate na dvorih, ali Roberta Johnsona, ko je
pisal za ameriške črnce v bordelih? Vendar sta ti pripombi malenkostni v primerjavi s tem, kar sledi. Avtorji svoja izhodiščna razsvetljenska načela v sklepni
9
10
11

Naved. delo, str. 22.
   Naved. delo, str. 55.
   Naved. delo, str. 55.
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analizi NPK 2000 zanikajo in zamenjajo z apriornim
romantičnim ideoloških razsojanjem:11
»Vzpostavljenih je dvoje glasbenih območij, ki se med
seboj ne ovirata, terjata pa ločeno pozornost: umetnostna, višje strukturirana glasba, kot samouresničitev avtorja avtonomna, je predmet muzikoloških in filozofsko-estetskih razprav; in zunajumetnostna, nižje
strukturirana, katere nastanek spodbujajo zunajglasbene namere in potrebe: politične, zabavne, protestniške, reklamne, plesne ipd., je predmet predvsem socioloških razprav in je v glavnem tržno naravnana.«
Obstaja torej umetnostna glasba, s katero se ukvarjajo
višje oblike refleksije, kot sta muzikologija in filozofija,
ter zunajumetnostna glasba, s katero se ukvarjajo nižje
oblike refleksije, kot je sociologija. Pustimo ob strani
čudaško ugotovitev avtorjev, da neke discipline gojijo
višjo obliko refleksije kot druge, in se osredotočimo na
glasbo. Kaj se je zgodilo z načelnim stališčem avtorjev,
da kulturna politika razmerja do različnih glasb ne utemeljuje na hierarhičnem vrednotenju? Kaj pa je delitev na umetnostno in zunajumetnostno glasbo drugega kot najbolj diskriminatorna hierarhična delitev glasbe, ki je sploh mogoča? Očitno je uvodna razsvetljenska drža služila le za kamuflažo, da bi prikrila romantično utemeljeno diskriminacijo, ki se je ves čas skrivala v ozadju. A zakaj jo naši avtorji sploh želijo prikriti?
Morda zato, ker se zavedajo, da si večina vratarjev kulturne politike v sodobnih državah ne bi več upala zagovarjati tako eksplicitno diskriminatornega estetskega stališča? Gre namreč za razmišljanje, ki je odkrito
nedemokratično, živimo pa v državah, ki se legitimirajo s privrženostjo demokratičnim načelom. Po propadu romantično navdihnjenega projekta marksizma v
politiki je modernizem v kulturi ostal zadnja trdnjava
romantične ideologije, ki še danes vztraja v skoraj neokrnjeni obliki. Paradoks piscev NPK 2000 je v tem,
da se modernizem v kulturi navdihuje v isti romantični
skepsi in odporu do moderne industrijske družbe kot
ideologija marksizma, ki so ga nekateri med njimi nekoč tako vehementno odklanjali. V svojem mišljenju
so ostali na pol poti, so samo poldemokrati.
Kako je mogoče, da modernizem v kulturi sploh vztraja? Kot prvo imajo samooklicani elitisti od tega zelo
otipljivo materialno korist. Poleg tega pa gre tudi za
statusno vprašanje: elitizem služi razkazovalnemu potrošništvu (izraz je seveda Veblenov) srednjih in višjih
slojev: njihov eksluzivizem naj bi kazal na večjo kultiviranost okusa. Ker so ti sloji politično najbolj vplivni, jim je uspelo svoj estetski okus prevesti v vladajoči estetski okus sodobnih evropskih držav. Zato se romantična ideologija modernizma lahko še vedno ohranja v ozadju sodobne predstave o tem, kaj je javni interes v kulturi. Partikularni razredni interes je prevladal nad univerzalnim interesom kulturne demokracije. V imenu romantične ideologije so aristokratske
in meščanske mecene umetnosti zgodnjemodernih
družb zamenjali predstavniki političnih elit v nacionalnih državah modernih industrijskih družb. Skladno
z romatično ideologijo so definirali javni interes v kulturi (elitna umetnost), ta interes financirali z denarjem
vseh davkoplačevalcev, postavili na noge številne elitne
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javne zavode, to ureditev prek institucij civilne družbe
(šola, mediji, politične stranke, znanost itd.) prikazovali kot »naravno stanje« ter na ta način vzpostavili
hegemonski diskurz o kulturi, ki je predmoderen. Posledice te hegemonije za umetnost niso zanemarljive.
Če damo za ilustracijo samo glasbo v slovenskem
kulturnem prostoru – državno subvencionirana je le
elitna glasba, medtem ko lahko na trgu normalno
deluje le narodno-zabavna glasba. Na ta način
kulturna politika Ministrstva za kulturo načrtno in
sistematično zavira razvoj vseh drugih glasbenih
žanrov v državi.

Merilo javnega dobra
Elitni kritiki bi lahko na to odgovorili, da razsvetljenska načela enakopravnosti na področju kulture ne veljajo. V kulturi je treba spodbujati le najboljše, to pa
je neizogibno elitno. Vprašanje, ki ga moramo zastaviti
elitistom, je: ali to mislite ali veste? Ali imate o tem le
svoje mnenje (kot denimo heavymetalec, ki prisega na
to, da so Pungent Stench najboljši bend ever), ali pa gre
za objektivno izrekanje, ki je preverljivo (ko na primer
muzikolog s filofaksa v sila kompleksnem narativu, s
pomočjo ezoterične terminologije, ki jo pozna le peščica njegovih kolegov, artikulira trditev, da je Richard
Wagner največja možna glasbena umetnost ever)?
Predstava sodobnih zahodnjakov o tem, kaj je umetnost in kaj ni, se je oblikovala v 19. stoletju, v zgodnji moderni dobi. Takrat so se ljudje začeli zavedati
lepih umetnosti in obstoja estetskega. Za pojem lepih
umetnosti gre največja zasluga Charlesu Batteauxu, ki
je ločil umetnost od drugih veščin (obrti, retorike, diplomacije, vojskovanja itd.). Umetnost sicer še vedno
posnema naravo (tu je Batteaux še vedno blizu starogrškemu pojmovanju umetnosti kot mimezis), vendar
posnema le lepo v naravi.12 Drugi ključni inovator je bil
Alexander Baumgarten, ki je lepo opredelil kot popolnost čutnega spoznanja, kot občutenje ugodja, ki izvira
iz skladnosti oblik, z razumom in logiko.13 Umetnost
postane v zgodnji moderni dobi avtonomna (ločena
od vsakdanjega življenja) in lepa (subjektivno doživeta, a hkrati v svoji popolni obliki dostopna razumski
razlagi). To je Kantu omogočilo, da je govoril o treh
avtonomnih področjih človeškega delovanja (znanosti,
morali in estetskemu), Heglu pa, da je umetnost postavil ob bok religiji in filozofiji.14 Umetnost je prava le,
če je namenjena sama sebi (umetnost zaradi umetnosti), sicer gre za ljudsko kulturo, ki je sicer hvalevredna, a le zato, ker kaže na častitljivo zgodovino naroda in mu s tem daje pravico do obstoja. Samo izbrani
duhovi lahko s pomočjo genialnosti ločijo med Umetnostjo (ki je popolna čutna zaznava lepega in kot takšna univerzalna in večna) in ljudsko kulturo (nastalo
zaradi zabave in druženja, ki je kulturno relativna in zapisana času). Ni naključje, da je pojem genialnost dobil današnji pomen prav v romantični dobi. Na ta način so romantiki svoje gibanje lažje znamčili. Kot geniji
12
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so svoja mnenja lahko razglašali za vzvišena, nadčasovna in nasploh večvredna v primerjavi z mnenji navadnih smrtnikov. V času, ko je bog sicer umiral, so se
doživljali kot polbogovi, ki jim argumentiranje trditev
sploh ni potrebno. Primer takšnega razsojanja v umetnosti je Kant. Nezmotljivo zna ločevati »čutne občutke« (kot je denimo užitek ob hranjenju ali stresanju domislic v pogovoru) in »čutne refleksije« (kjer
ugodje ne izhaja iz banalnega telesnega občutka, ampak iz poglobljene duhovne refleksije). Izkušnji vsakdanjosti (na primer okusnemu golažu, ki ga je pojedel v gostilni) Kant zoperstavi transcendentalno filozofsko izkušnjo (ko njegov vzvišeni um nezainteresirano kontemplira komad Ace of spades skupine Motörhead in ob tem misli skladnost njegovih oblik). Težava Kantove pozicije je v tem, da mu moramo verjeti na besedo, ko trdi, da je čutne občutke in čutne refleksije mogoče razločevati, kot tudi ko trdi, da ju zna
razločevati prav on.
Romantični aroganci navkljub na načelni ravni ni razloga, da razločevanje umetnosti od ne-umetnosti ne
bi bilo mogoče. Vendar pa mora biti utemeljeno drugače, skladno s prostorom in časom, v katerem živimo
Slovenski nacionalni kulturni program – znanstveno.
V tem primeru morajo biti izpolnjeni vsaj trije pogoji:
– obstajati mora konsenz o znanstveni teoriji estetskega, ki jo sprejemajo vsi strokovnjaki na področju,
– med njimi morata obstajati konsenz o energiji, ki
jo vsako estetsko delo izžareva, in
– konsenz o aparatu za merjenje estetske teže, ki to
energijo prestreže, kvantitativni podatek pa merilec
skladno z edino veljavno znanstveno teorijo interpretira na en in edino možen način.
Ali so ti pogoji izpolnjeni? Začnimo s teorijo. Ne le da
v stroki ni konsenza o estetski teoriji, ki bi razlagala
vso umetniško produkcijo, ampak se številni strokovnjaki ne strinjajo niti o tem, ali je estetsko sploh tisto,
kar je v središču umetniškega dela. Ameriški estet M.
Weitz je to nejasnost izrazil takole:15
»Nemogoče je podati dokončne in zadovoljive lastnosti umetnosti – zato je njena teorija logično nemogoča, ne le faktično težka.«
Znanost o estetskem delovanju je že v izhodišču nemogoča, ker ni teoretskega konsenza o tem, za kaj pri
estetskem pojavu sploh gre. Že samo zaradi tega lahko strokovnjaki za estetska vprašanja izrekajo le mnenja o estetski teži umetniških del.
Vendar pa s tem težav za estetsko presojanje še ni konec. Nemogoč je tudi konsenz o energiji, ki jo umetniško delo izžareva. Situacija je približno takšna kot
v astrologiji, kjer prav tako ni jasno, kakšno energijo
izžarevajo planeti v trenutku našega rojstva, da to potem določa naše življenje od rojstva do smrti. V obstoj
te energije lahko le verujemo. Za zdaj ni v elitni umetnosti še nihče odkril skrivnostne avre (izraz je seveda Benjaminov), ki jo umetnina izžareva. Če jo kdaj
bo, bo to pomenilo vrnitev v magijsko mišljenje kamene dobe, ko so ljudje verjeli v to, da se v nekaterih
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predmetih skriva nedoumljiva moč, ki jo je mogoče z
ustreznimi rituali privabiti na svojo stran (na primer z
obiskom Slovenske filharmonije, kadar se seveda tam
zaposleni ne prerekajo o sedežnem redu). V resnici je
človek tisti, ki v umetniško delo projicira svoja občutenja in čustva – ali pa tudi ne, če mu delo ni všeč –
in to svoje početje subjektivno doživlja … v sodobnih
modernih družbah največkrat kot estetsko. Estetsko je
naše doživljanje enklave pojavnega sveta, ne pa ontološko realen pojav sam.
To je povezano še s tretjo težavo estetske presoje. Ne
obstaja tudi aparat za merjenje estetske teže, ki bi znanstveno natančno meril težo vsakega estetskega dela.
Recimo, da bi imel aparat skalo od ena do šest in bi ga
izpostavili glasbi Mozarta in Motörheadov. Pri Mozartu bi se kazalec komaj primajal do številke ena, medtem ko bi se pri Motörheadih v hipu povzpel do šestice.
V tem primeru bi lahko trdili, da je Mozartova skladba zunajumetnostna, nastala po naročilu aristokratov
za denar, primerna le kot glasbeno ozadje za letališča,
medtem ko so Motörheadi vrhunska, zunajčasovna
in univerzalna znotrajumetnostna glasbena govorica,
nastala zaradi potrebe po osebnem izražanju basista
in pevca Lemmyja, kitarista Fast Eddieja in bobnarja Philthy Animala, glasba, ki se dotakne vsake glasbeno senzibilne osebe, tudi če jo predvajamo domorodcu iz plemena Bimin Kus Kus Min iz Papue Nove
Gvineje, ki ni za rock’n’roll še nikoli slišal. V nasprotnem primeru pa, torej če takšnega merjenja ne poznamo, moramo priznati, da so Motörheadi najboljši le za
nas osebno in da ima lahko tudi Mozarta nekdo rad.
Vsakdo od nas je organski aparat za merjenje estetske
teže, ki to počne na sebi lasten, subjektiven način. Po
tej predstavi, ki je po našem mnenju v moderni dobi
edino smiselna in možna, imamo v umetnosti vsi prav.
Ker v stroki ni prevladala ena sama znanstvena teorija umetnosti, ker ni konsenza o energiji, ki jo umetniško delo izžareva, in ker ni aparata, ki bi to sevanje
meril, ne more biti objektivnega vedenja o tem, kaj je
in kaj ni umetnost.

Krivica
Romantična predstava o umetnosti se ni ohranila zato,
ker bi ljudje vanjo verjeli, ampak zato, ker je uporabna pri zaščiti obstoječih razrednih privilegijev. Z njeno
pomočjo si srednji in višji sloji zagotavljajo subvencioniran dostop do proizvodnje in potrošnje umetnosti,
ki ne omogoča le prihranka v gospodinjstvu, ampak
– morda še bolj pomembno – signalizira njihovo domnevno kulturno vzvišenost in socialno večvrednost.
Vzemimo za ilustracijo podatke iz Velike Britanije v 80.
letih prejšnjega stoletja, ki jih je v svojem delu povzel
Justin Lewis.16 Iz njih je razvidno, da predstavniki višjega sloja (profesije, managerji) štirikrat verjetneje obiskujejo gledališke predstave in hodijo v galerije ter šestkrat verjetneje hodijo na balet in koncerte elitne glasbe kot predstavniki nižjega razreda (polkvalificirani in
16
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nekvalificirani delavci).17 Ko pa pogledamo, kaj britanska država prepoznava kot javni interes v kulturi, je podoba taka: od 100 milijonov funtov je bilo zgolj 16 milijonov namenjenih za dejavnosti, ki so bile vsaj potencialno neelitne narave (sredstva za regionalna združenja za umetnost). Na področju umetnosti gre za redistribucijo bogastva iz delavskega razreda v srednji in
višji razred.18 Tudi ko gre za sodobne množične medije, država subvencionira le art kine za srednje in višje
sloje, popularnih filmov za širše občinstvo pa ne. Na
BBC je podobno. Radio 3 (klasična glasba, jazz ipd.)
in Radio 4 (radijske igre, znanost ipd.) sta subvencionirana bolj kot Radio 1, ki ima bistveno več poslušalcev. Vse to se opravičuje z »javnim interesom« v kulturi,19 ki pa ostaja neopredeljen. Iz Lewisovega razmišljanja lahko sklenemo, da se v Veliki Britaniji kot javni interes v kulturi prodaja umetnost srednjih in višjih slojev, medtem ko je umetnost nižjih slojev (t. i.
pop kultura) diskriminirana in prejema bistveno manj
subvencij. Kulturna politika, ki jo imajo, ne zagotavlja
vsem državljanom enakopravnega dostopa do kulturne proizvodnje in potrošnje.
Če kaj, je situacija v Sloveniji le še bolj skrajna:
kulturna politika je še bolj diskriminatorna do t. i.
pop kulture, trg, na katerem bi lahko ta kultura
preživela, pa je v primerjavi z britanskim bistveno
manjši. Tudi v Sloveniji kulturna politika ne
omogoča enakopravnega dostopa do umetniškega
ustvarjanja vsem državljanom. Kulturna politika je
v resnici parazit, ki izkorišča in izčrpava vse neelitne
umetniške žanre.

(Kontra)hegemonija
Ko gre za zdravstvo, šolstvo ali socialno varstvo, večina
ljudi v sodobnih državah pričakuje enakopraven dostop
do uslug, v kulturi pa je drugače. V anketi s konca 90.
let je le malo več kot dve petini Slovencev zagovarjalo
aktivno podporo države pri dostopu do kulture, dobra
tretjina jih je zagovarjala tržno regulacijo, medtem ko
se preostali niso znali opredeliti.20 Razlog za to je po
vsem povedanem bolj ali manj jasen – kulturna politika je bila od začetka, ko je nacionalna država stopila
na mesto mecenov (aristokratov in buržoazije), v službi estetske diskriminacije. Velika večina državljanov je
enostavno nikoli ni doživljala kot svoje, kot nekaj, kar
zadeva njihove umetniške interese. Če so hoteli kulturo po svoji meri, so si jo morali vedno plačati sami, na
trgu. Ne nazadnje kaže na to tudi delež države in gospodinjstev v izdatkih za kulturo v Sloveniji v približno istem času: država je dajala 29 odstotkov, gospodinjstva pa 71 odstotkov sredstev.21 Kultura je v pretežni meri zasebno financirana. Če bi razpolagali še s podatki o izdatkih gospodinjstev po razredni pripadnosti,
bi zelo verjetno ugotovili, da je delež izdatkov za kulturo v nižjih slojih relativno gledano večji. Imamo skratka sistem kulturne politike, v katerem deprivilegirani
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subvencionirajo kulturno potrošnjo privilegiranih. Če
želi ljubitelj Kings of Leon ali Jacka Whitea na koncert,
mora plačati za to tržno ceno v tujini (ker je domači trg
premajhen za organizacijo koncerta), če želi na koncert
ljubitelj Verdijeve opere ali Beethovnovih simfonij, mu
bo večji del stroška za vstopnico krila država iz denarja
davkoplačevalcev (v središču Ljubljane).
Problem je v tem, da je kriterij delitve na pravo umetnost in nepravo, kot smo videli, povsem poljuben. Kaj
bi se zgodilo, če bi vlada na tako poljuben način ugotavljala tudi javni interes na drugih področjih delovanja? Recimo da bi predlagala, da sicer vsi še naprej plačujemo prispevek v zdravstveno blagajno, dostop do
brezplačnega zdravljenja pa se bo po novem askriptivno omejil na tiste, ki so visoki. Ali če bi predlagala, da
vsi sicer še naprej plačujemo v šolsko blagajno, dostop
do brezplačnega šolanja pa bodo po novem imeli le državljani s simetričnimi potezami obraza? Velika večina bi nas oba predloga odločno zavrnila kot nesmiselna, saj sta predlagana kriterija razlikovanja državljanov
povsem arbitrarna in zato krivična. Nekateri bi opozorili na to, da sta kriterija tudi nejasna (kaj natančno pomeni, da si visok, in kaj natančno so simetrične poteze obraza, je stvar vrednotne ocene). Vendar pa je enako nesmiselna, krivična in nejasna tudi delitev na pravo in nepravo umetnost ter iz nje izpeljana diskriminacija državljanov pri umetniški proizvodnji in potrošnji.
Vsi tisti, ki z obstoječo »naravno« delitvijo umetnosti ne soglašamo, moramo javno zagovarjati protihegemonsko kulturno politiko. Razsvetljensko usmerjen
zakonodajalec bi lahko po našem mnenju razmišljal v
dveh smereh. Prva je blizu današnji regulaciji kulture v Združenih državah. Imajo pasivno kulturno politiko. Država z davčnimi olajšavami pri korporacijah
in fundacijah spodbuja donacije v umetnost. Ljudje
se sami, glede na lastne estetske preference, odločajo,
koga bodo podprli. Država poleg tega s carinami in
dajatvami omejuje konkurenco tujih ustvarjalcev in s
tako pridobljenimi sredstvi spodbuja domačo ustvarjalnost. Brez ministrstva za kulturo, brez javnih zavodov, brez zavestnega privilegiranja enih in istih … vsekakor pravičnejša regulacija kulture od tega, kar poznamo danes pri nas in v Evropi.
Druga možnost je, da se, skladno z evropsko politično
tradicijo, ohrani aktivna vloga države v regulaciji kulture. To bi bilo sprejemljivo samo v primeru, če bi se
država – podobno kot se je nekoč ločila od cerkve in
potem še od marksizma – ločila od modernizma, vladavine romantične ideologije v kulturi. Elitni umetniški navdušenci bi postopno izgubili vse svoje privilegije. Država bi sprva subvencionirala zgolj še tri estetske
muzeje – eno nacionalno galerijo, eno gledališče in en
simfonični orkester, v nekaj letih pa bi se subvencioniranje ukinilo tudi njih. Vsi drugi javni zavodi bi se ukinili ali pa bi se preoblikovali v multižanrske. Nesmiselno in krivično je na primer, da imamo dva javna zavoda
za glasbeno gledališče, v katerih ima monopolen položaj v renesansi nastala operna in baletna ustvarjalnost.
Zakaj ne bi v glasbenem gledališču pod enakopravnimi pogoji prirejali tudi muzikalov, rock oper ali elektronskih glasbenih performansov? Enako nesprejemljivo je, da imamo v glavnem mestu poletni glasbeni festival za elitne glasbene navdušence, ki ga financiramo
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vsi davkplačevalci. Vsa preostala sredstva – in teh bi
bilo zaradi ukinjanja javnih zavodov bistveno več – bi
bila namenjena umetniškim projektom. Elitni umetniški navdušenci bi bili zgolj eni med mnogimi, ki bi za
ta sredstva enakopravno kandidirali. Kriteriji za delitev
sredstev bi bili določeni vnaprej in formalni. Nekateri
po našem mnenju ključni bi morali biti: participacija, kakovost, marginalnost, aktualnost, odmevnost
v tujini in medijska učinkovitost.
Prvi kriterij je participacija v kulturi. Če neki žanr
zanima več potrošnikov, ga je treba dodatno spodbujati. Če na primer vemo, da velika večina Slovencev prihaja v stik s kulturo prek televizije, potem je jasno, da
bi morala biti, ko gre za uprizoritvene umetnosti, televizijska kultura v središču kulturne politike. V resnici je domača televizijska kultura povsem na obrobju
(še zlasti klavrno je stanje na nacionalni televiziji, ki
naj bi bila javni zavod posebnega kulturnega pomena).
Drugi kriterij je kakovost. Če neki ustvarjalec dobiva za svoje delo boljše kritike, mora imeti prednost
pred drugimi. Vendar pa mora kulturna politika strokovnjake iz različnih žanrov obravnavati enakopravno
(v nasprotju z mišljenjem avtorjev iz Nove revije mnenja muzikologov in filozofov, ki ocenjujejo elitno umetnost, niso vredna več od mnenj sociologov, ki ocenjujejo t. i. pop kulturo).
Tretji kriterij je marginalnost. Če je neki žanr v kulturnem prostoru premalo razvit v primerjavi z državami, s katerimi se radi primerjamo, potem ga mora kulturna politika pozitivno diskriminirati. Imamo denimo
prerazvito gledališko ustvarjanje, kar devet javnih zavodov, medtem ko je filmska produkcija marginalizirana, saj se zanjo v celoti namenja približno toliko sredstev kot za ljubljansko Dramo.
Četrti kriterij je aktualnost. Če je neki žanr sodoben, si zasluži večjo podporo kulturne politike. Sodobna elektronska glasba bi morala imeti na primer prednost pred rockom, rock pred jazzom, jazz pred klasično glasbo, klasična glasba pred srednjeveško glasbo in
srednjeveška glasba pred igranjem na domnevno neandertalčevo piščal iz Divjih bab, ki pa so jo bolj verjetno izdelale hijene. (Čudno, da slovenski arheologi
tega še niso spoznali, saj to vendar dokazuje, da smo
imeli v kameni dobi glasbeno nadarjene slovenske hijene, kar je za večjo prepoznavnost slovenske države
še veliko bolj pomembno.)
Peti kriterij je odmevnost v tujini. Ustvarjalci, ki
uspešno delujejo v tujini, imajo prednost pred tistimi, ki so zgolj lokalno odmevni. Seveda pa mora kulturna politika ustvariti pogoje, ki bodo gostovanja v
tujini enakopravno omogočali za vse žanre (posebna
fundacija za promocijo slovenske umetnosti v tujini).
Šesti kriterij je medijska učinkovitost. Če se pojavi
nov medij, ki v primerjavi z obstoječim omogoča kakovostnejšo čutno zaznavo, mora imeti prednost pred
obstoječim. Na področju uprizoritvenih umetnosti je
film na primer omogočil snemanje eksterierov, ponavljanje snemanja prizorov, montažo, filmske trike, računalniško animacijo ipd., medtem ko je gledališče obsojeno na oder, scenografijo in reflektorje. Že na prvi
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pogled je očitno, da film kot medij nudi popolnejše čutno doživetje umetniškega dela. Dovolj je, da pomislimo na to, kako bi bil videti film Avatar v izvedbi celjskega narodnega gledališča.
Aktivna kulturna politika, ki bi pri odločanju
upoštevala te in podobne kriterije, bi bila v pravem
pomenu besede moderna. Pravo v njeni službi pa
ne bi bilo več romantično diskriminatorno, ampak
razsvetljensko demokratično.

Sklep
V demokratični družbi je mogoče javno dobro v kulturi opredeliti na stvaren način le tako, da izhajamo iz
formalne enakopravnosti vseh državljanov pri proizvodnji in potrošnji umetnosti. Država to pravico udejanja z vnaprej določenimi formalnimi kriteriji, ki jih je
mogoče kvantificirati. Sami smo izpostavili participacijo, kakovost, marginalnost, aktualnost, odmevnost in
medijsko učinkovitost kot najpomembnejše.
Razsojanje o tem, kaj je v umetnosti prav in kaj narobe, je lahko le vrednotno, stvar različnih mnenj. Na
eni strani so tisti, ki zagovarjajo tradicionalno predstavo o kulturi višjih slojev kot edini pravi, romantično ideologijo modernizma, ki to predstavo legitimira,
in pravo, ki to stanje legalizira. Na drugi strani je moderna predstava o kulturi, posredovani z množičnimi
mediji in dostopni pod enakopravnimi pogoji vsem, z

Odvetnik 82 / jesen 2017

razsvetljensko ideologijo v službi demokracije in pravom, ki to stanje legalizira.
Na romantični ideologiji utemeljen dostop do kulture
je diskriminatoren, ker je utemeljen na fiktivni razliki.
Na načelni ravni spominja na rasni apartheid v Južni
Afriki do leta 1991, ko se je glede na raso diskriminiralo dostop črncev do kraja bivanja, zaposlitve ali volilne
pravice. Ker je šlo za zakonsko utemeljeno in z represivnim aparatom države sankcionirano diskriminacijo,
lahko govorimo o odkritem apartheidu. V tem pogledu se razlikuje od kastne diskriminacije nedotakljivih
v Indiji, ki ni pravno, ampak kulturno utemeljena. V
tem primeru lahko govorimo o prikritem apartheidu.
Razredno utemeljena diskriminacija dostopa do umetnosti v razvitih zahodnih industrijskih družbah je formalno gledano podobna tako rasnemu kot kastnemu
apartheidu. Tudi estetsko diskriminacijo določa nesmiseln kriterij razlikovanja – domnevna estetska večvrednost. Ko pa gre za pravni status te nesmiselne diskriminacije, se razlikuje od obeh. Pravni status estetskega
apartheida je namreč nejasen. Na načelni ravni je pravna regulacija dostopa do kulture razsvetljenska, vendar
pa se dejanske diskriminacije – utemeljene z romantično ideologijo modernizma – zakonsko ne preganja.
Če morate samo za trenutek razmišljati o tem, na
kateri strani mora biti v tem primeru pravo, ste del
problema, in ne rešitve.

Iz odvetniškega imenika – 13. september 2017
1722 odvetnikov, 175 kandidatov, 340 pripravnikov, 263 odvetniških družb in
8 civilnih odvetniških družb
Odvetnice/ki
– vpisanih 1722 – med njimi 936 odvetnikov in 786 odvetnic
– od 6. junija do 13. septembra 2017 se jih je vpisalo 18 – 7 odvetnikov in 11 odvetnic
– izbrisalo se jih je 11 – 8 odvetnikov in 3 odvetnice.
Odvetniške/i kandidatke/ti
– vpisanih 175 – med njimi 64 kandidatov in 111 kandidatk
– od 6. junija do 13. septembra 2017 se jih je vpisalo 27 – 12 kandidatov in 15 kandidatk
– izbrisalo se jih je 18 – 6 kandidatov in 12 kandidatk.
Odvetniške/i pripravnice/ki
– vpisanih 340 – med njimi 131 pripravnikov in 209 pripravnic
– od 6. junija do 13. septembra 2017 se jih je vpisalo 22 – 8 pripravnikov in 14 pripravnic
– izbrisalo se jih je 29 – 13 pripravnikov in 16 pripravnic.
Odvetniške družbe
– aktivno posluje 263 odvetniških družb in 8 civilnih odvetniških družb.
Imenik tujih odvetnikov
– na podlagi 34. b členu Zakona o odvetništvu jih je bilo vpisanih 18 – 11 odvetnikov in 7 odvetnic.
Poslovili so se od nas:
– Barbara Pakiž, upokojena odvetnica iz Ljubljane
– Jurij Žorž, odvetnik iz Kopra
– Franc Sever, upokojeni odvetnik iz Škofje Loke
– Ivan Merčnik, odvetnik iz Murske Sobote.
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Vloga odvetništva v RS – posvet
v Državnem svetu
V začetku poletja, 21. junija 2017, je v Državnem svetu RS potekal posvet Vloga odvetništva v Republiki
Sloveniji, ki sta ga skupaj organizirala Državni svet in Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) in katerega
namen je bil izpostaviti pomen samostojnosti in neodvisnosti odvetništva ter njegove vloge v pravo
sodju in družbi. Na posvetu so svoje poglede predstavili predsednik OZS mag. Roman Završek,1 držav
na sekretarka na Ministrstvu za pravosodje Tina Brecelj, predsednica Ustavnega sodišča dr. Jadranka
Sovdat, predsednik Vrhovnega sodišča mag. Damijan Florjančič, generalni državni pravobranilec mag.
Jurij Groznik, novinar Uroš Slak in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.2
Po predstavitvi referatov je sledila razprava, v kateri je
predsednik OZS mag. Roman Završek dejal, »da v zadnjem desetletju in pol prihaja do sistematičnega rušenja položaja in vloge odvetništva«.3 V nadaljevanju objavljamo izvlečke iz razprave drugih razpravljalcev.4

Rok Koren

Odvetnik Rok Koren iz Ljubljane je opozoril, da so
odvetniki premalo vključeni v postopek priprave zakonodaje na Ministrstvu za pravosodje, kar je po njegovem mnenju škoda, saj je v primerih, ko so odvetniki vključeni
že v začetne delovne skupine, s
takimi zakonskimi predlogi pri
njihovi poznejši uporabi manj
težav. »V mislih
imam tudi spreminjanje procesne zakonodaje,
saj pripravljalce
v zadnjem obdobju predvsem skrbi to, da bodo postopki čim hitreje izpeljani, pri tem pa
se zanemarjata pravilnost in pravičnost odločitev,« je poudaril.
Dotaknil se je tudi problema elektronskega poslovanja
v pravosodju, saj bo elektronsko oddajanje vlog obvezno. »Že zdaj se dostikrat zgodi, da zaradi tega, ker nam
računalniki namestijo nove spletne brskalnike, nekaj časa
ne moremo uporabljati digitalnih certifikatov za izvajanje storitev, torej za vlaganje in sprejemanje vlog.« Dokler se lahko vlogo vloži po pošti, zadeva ni problematična, ko bo oddajanje vlog obvezno elektronsko – v
nekaterih postopkih je to že danes – pa bo treba najti
načine, kako tehnične napake odpraviti in elektronsko
poslovanje napraviti čim bolj prijazno uporabnikom.
Odvetnik Gregor Gregorin iz Celja je izpostavil prenos pristojnosti za mnoga opravila na notarje. Leta
2008 je bila notarska tarifa spremenjena in zdaj notar
1

za sestavo listin obračuna celotno storitev, četudi je listino sestavil odvetnik. Stranka po nepotrebnem dvakrat plača eno storitev. Po njegovem mnenju je nesprejemljivo, da odvetnik ni vreden zaupanja in da ne sme
listin pretvoriti v elektronsko obliko ter jih potem vložiti v zemljiško knjigo. »V celotni zgodovini smo odvetniki lahko vlagali predloge za vpis v zemljiško knjigo in
listine, od leta 2011 pa nam je to onemogočeno oziroma
bistveno oteženo,« je poudaril. Tudi pri poslovanju sodnega registra so odvetniki izključeni.
Prav tako se je obregnil ob Zakon o odvetništvu iz leta
2007, ki je odpravil obvezno enoletno prakso diplomiranega pravnika v odvetniški pisarni, kar na neki način
pomeni razvrednotenje našega poklica. Omenil je tudi
Zakon o državnem odvetništvu, ki se bo začel uporab
ljati 20. novembra 2017 in s katerim se naš naziv – odvetništvo – prenaša tudi na državni organ. Ustava odvetništvo izrecno opredeljuje kot ustavno kategorijo, v
Zakonu o državnem odvetništvu pa je opredeljeno zgolj
na zakonski ravni. »Če malo karikiram, lahko rečem, da
so nam odvzeli še naziv,« je bil ironičen Gregorin. Na
koncu je opozoril še, kako težko je prehajanje iz odvetništva v sodstvo in kako enostaven je obraten prehod.
Na besede Roka Korena se je odzvala državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje Tina Brecelj in dejala, da pravosodno ministrstvo vključuje odvetnike v
pripravo zakonodaje, da si je vse dosedanje pripombe
zabeležila ter jih bo prenesla naprej. po njenem mnenju sodelovanje med ministrstvom in OZS dobro poteka, kar se je dokazalo tudi pri ponovni uvedbi odvetniške tarife, ki jo sprejema zbornica, ministrstvo pa
daje soglasje.
Glede pristojnosti notarjev, na katero je opozoril Gregorin, pa je Brecljeva pripomnila, da bo predlog novega zakona o notarjih jeseni v strokovni razpravi.
Dekanka Pravne fakultete Univerze v Mariboru dr. Vesna Rijavec je poudarila pomen odvetništva za normalno delovanje pravosodja. Opozorila je na vstop tujih odvetniških družb in odvetnikov v Slovenijo, zaradi

Završek, R.: Slovensko odvetništvo danes in kakšno odvetništvo si želimo v prihodnje, Odvetnik, št. 3 (81) – poletje 2017, str. 44.
Maček, P.: Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji, Odvetnik, št. 3 (81) – poletje 2017, str. 45.
Završek, R.: Brez neodvisnega odvetništva sta uresničevanje pravice do sodnega varstva in varstvo pravic strank zgolj mrtva črka na papirju, Odvetnik, št. 3 (81) –
poletje 2017, str. 47.
4
Podlaga za prispevek je magnetogram Državnega sveta RS.
2
3

Odvetniška zbornica Slovenije

56

katerega je treba po njenem mnenju slovensko odvetništvo organizirati tako, da bo sposobno naš pravni
sistem zaščititi in zavarovati. Varstvo strank bi morali poudariti tudi s tem, da bi na sodiščih lahko zastopali zgolj odvetniki. Ob tem pa mora OZS zagotoviti in nadzirati kakovost takega zastopanja. »Če imamo
materialno pravico priznano zgolj na papirju, pa je potem ne moremo pravilno uveljaviti, potem to ni pravica.«

dr. Ciril Ribičič

Profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr.
Ciril Ribičič je povedal, da je bil kot ustavni sodnik
večkrat, zlasti pa ob koncu svojega mandatnega obdobja,
skrajno nezadovoljen z odnosom
do odvetnikov.
»Zadnje ločeno
mnenje, ki sem
ga pisal pred odhodom, se je nanašalo na zaupno razmerje, ki
ga je dolžan odvetnik varovati. Ko sem danes
prišel v to dvorano in srečal kolega Miho Kozinca, sem se spomnil na
zaplet, ki je po mojem mnenju sramoten, pa ni iz 18.,
19. ali 20. stoletja, ampak je iz tega tisočletja. Kot tedanji predsednik OZS je bil namreč disciplinsko kaznovan zato, ker ni hotel sodelovati pri preiskavi odvetniške pisarne v letu 2005, za katero je mislil, da je protiustavna. Poznejši razvoj dogodkov je pokazal, da je seveda tudi res bila protiustavna.«
Zaupno razmerje med stranko in odvetnikom je privilegij odvetnikove stranke, ne odvetnika samega. Odvetnikova dolžnost je, da varuje, kar mu je stranka povedala, je dejal dr. Ribičič. Poudaril je, da ga veseli, da je
pozneje prišlo na Ustavnem sodišču do pomembnega
preobrata. Gre namreč za odločitev5 iz januarja pretek
lega leta, v kateri je Ustavno sodišče soglasno poseglo
v preiskave odvetniških pisarn in se seveda lotilo tudi
drugih pomembnih vprašanj. Ustavni sodniki so ustavili preiskave, odredili, da se odvzeti računalniki ponovno zapečatijo, in sprejeli končno odločitev, v zvezi s katero je dr. Ribičič dejal: »Odvetnikova zasebnost
ima po stališču Ustavnega sodišča posebno ustavnopravno
težo, ne zaradi privilegiranja odvetnikov, pač pa zato, ker
se odvetnikova zasebnost neločljivo in kompleksno povezuje z zasebnostjo njegovih strank, kar s posebnim medsebojnim zaupanjem in pričakovanjem zaupnosti tvori jedro
razmerja med odvetnikom in njegovo stranko.«
Slovenski odvetniki bi morali biti kar najbolj vključeni
v dogajanja v pravosodju, je opozoril odvetnik iz Kopra in podpredsednik OZS Janez Starman. To bi moral biti sistemski interes države. Nesprejemljivo je, da
stranke na sodiščih zastopajo različni samostojni podjetniki, celo sodniki in tožilci, kar vse znižuje ugled pravosodja. »Neodvisen in samostojen odvetnik je odvetnik,
ki zna, lahko in tudi mora reči ne stranki, državi in včasih celo samemu sebi,« je bil slikovit.
5
6
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Res je, je dejal Starman, da s pravosodnim ministrstvom poteka dialog, vendar je rezultat tak, da ima
odvetništvo odprte spore z državo glede stvari, ki so

Janez Starman

osnova za delovanje odvetništva. Dodal je, da bi na
tem posvetovanju želel dobiti konkretne odgovore na
izrečene pripombe. Prav tako po njegovem mnenju ni
sprejemljivo, da so potni stroški iz Rogaške Slatine do
Celja ovrednoteni višje, kot je ovrednoteno zastopanje
odvetnika iz Rogaške Slatine na sodišču v Celju. Končal je z besedami: »Na letošnjih Dnevih sodstva sem se
opravičil v imenu tistih odvetnikov, ki zlorabljajo zakon
in ki ravnajo v nasprotju s Kodeksom odvetniške poklicne etike. Tisti, ki so razumeli moje opravičilo, so ga razumeli pravilno, in sicer da bi bilo treba tudi komu v drugih organih pravosodja reči 'hvala lepa, dovolj je bilo, niste primerni za ta poklic'.«
Predsednica Ustavnega sodišča dr. Jadranka Sovdat
se je spomnila na čas, ko je bila v službi na Ministrstvu
za pravosodje in je bila prva avtorica novega Zakona
o odvetništvu. Na Ustavnem sodišču je bila v zadevi
o odvetnikovi zasebnosti sodnica poročevalka in je v
pretežnem delu sama avtorica odločbe v tisti zadevi.6
Od nekdaj je prepričana, da bodo ljudje vedno potrebovali odvetnika kot zaupnika in da je obvezno zastopanje po odvetniku pred sodiščem potrebno v vsakem
sodnem postopku.
Učinkovitost organizacije sodnih postopkov ne zahteva nobene zakonske ureditve, zahteva samo dobro
organizacijo sodnega poslovanja. Sovdatova je slednje
podkrepila s temi besedami: »Sama sem imela na severu Zvezne republike Nemčije možnosti videti primer učinkovitega organiziranja. Sodnica mi je v konkretni kazenski zadevi razložila, da so vsi datumi že vnaprej določeni, zato da se bo kazenska zadeva − šlo je za umor −
v enem mesecu in dveh tednih izpeljala do konca. Spomnim se, da je dejala: 'Jaz se s tem tako ali tako nisem
nič ukvarjala. Naša pisarna se je zmenila z odvetniki. Le-ti so zagotovili, da bodo takrat tam.«
V odgovoru Janezu Starmanu pa je dr. Sovdatova dejala takole: «Odvetnik bo lahko rekel ne, ko bomo imeli
zagotovljeno res enotno sodno prakso, torej enotne razlage Ustave in zakonov, tudi na Ustavnem sodišču, ne samo
na rednem sodstvu, ko bo odvetnik lahko stranki res rekel, da ne vidi nobenih možnosti, da bi lahko v sporu
uspela. Takrat jo bo seveda odvrnil od sodnega postopka.

Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-115/14-28 in Up-218/14-45 z dne 21. januarja 2016.
Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-115/14-28 in Up-218/14-45 z dne 21. januarja 2016.
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Seveda pa zgolj v primeru, če se bo lahko na to zanesel in
če bo sodišče res spreminjalo svoja prejšnja stališča zgolj
takrat, ko bo imelo za to resne pravne razloge zaradi razvoja prava. In ravno odvetniki bi morali biti tisti, ki bi
sodišču pokazali te resne razloge, zaradi katerih bi moralo svoja stališča spremeniti. Če ni tako, potem ljudje pač
ne morejo zaupati v pravo.«
Odvetnik iz Ljubljane Pavle Pensa se je najprej vprašal, zakaj so lahko odvetniki pred 25 leti napisali vlogo na treh straneh, zdaj pa skoraj ni več vloge, ki ne
bi bila krajša od deset strani. Res je, da so pravna razmerja danes bolj kompleksna, razlog pa je predvsem
v tem, je prepričan, da so se odvetniki v nasprotju s
sodniki specializirali in zato vlogo začnejo ab ovo. Naslednji razlog so prekluzije v Zakonu o pravdnem postopku, ki je postavil močne domneve o tem, da se tisto, kar ni zelo specifično prerekano, šteje za priznano. Zdaj odvetniki odgovarjajo drug drugemu na stvari, ki morda niti niso povsem relevantne, zato se vloge debelijo. »Odprtega sojenja na prvi stopnji praktično
ni. Mi ne vidimo v glavo sodnika, hočemo pa, da je naša
stranka slišana in razumljena. Potem pridemo v pritožbeno fazo, pišemo pritožbe in dobimo rezultat sodbe, kjer
piše, da odvetnik nečesa ni rekel, če pa bi to rekel, bi bila
vloga oziroma pritožba morda uspešna. Občutek imam,
da želijo višje stopnje obdržati sodbe na nižjih stopnjah
in se potem išče tisto, česar v pritožbi ni, ne vidi pa se tisto, kar v pritožbi je. Iz tistega, česar v pritožbi ni, se enostavne obrazloži zavrnitev, in naše pritožbe spet dobijo
velik obseg, da bi bilo ja noter vse, kar bi si tisti sodnik
lahko zamislil, da mora biti noter.« Pensa je še opozoril, da tudi Ustavno sodišče ne obrazloži, zakaj zadeve ne vzame v obravnavo, zato vloge odvetnikov dobivajo velik obseg, ker želijo zajeti čim več argumentov. »Jaz bi bil prvi za to, da so vloge kratke in da dobimo odgovor na vprašanje, zakaj argumenti naše stranke bodisi prevladajo bodisi ne prevladajo.«
Odvetniki nismo nestrokovni, je poudaril odvetnik iz
Škofje Loke Borut Bernik Bogataj, in dodal, da sicer
ne bi preživeli, imamo pa na drugi strani popolnoma
nedojemljivo sodstvo. »Naša država ima skrajno nezavidljivo statistiko obsodb oziroma odločitev glede kršitev
temeljnih človekovih pravic pred Evropskim sodiščem za
človekove pravice v Strasbourgu. To pomeni, da bi morali nekje drugje vprašati, kje je problem, zato bi bilo dobro
pripraviti še kakšen posvet o strokovnosti nekoga drugega,
torej tistega, ki ni odvisen od svojega dela, ampak od državnega proračuna in dobiva plačo iz tega.«
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vsebinsko obravnavani enako, kot so bili prej, vendar
stranka ne dobi napisane celotne obrazložitve, ker bi to
izredno povečalo obseg dela Ustavnega sodišča. »Država se mora odločiti, ali lahko najvišje sodišče v državi
v neki zadevi dela devet let – v tem primeru bomo seveda obrazložili vse − ali pa potem, ko imate za seboj že
tri stopnje sojenja, Ustavno sodišče le obrazloži, zakaj v
tisti zadevi ni mogoče sprejeti ustavne pritožbe, in zato
naredi več vsebinskih odločb, kjer pa je morebiti res potrebno bolj učinkovito sojenje,« je še dejala predsednica Ustavnega sodišča.
Odvetnik iz Ljubljane Miha Kozinc je opozoril, da je
vseh odvetnikov in odvetniških kandidatov približno

Miha Kozinc

2300, kar pomeni, da je v odvetništvu več pravnikov,
kot je skupaj vseh sodnikov, tožilcev, državnih odvetnikov in pravobranilcev. »Odvetniki smo najmočnejša
kategorija v pravosodju in kljub temu se ministru za pravosodje danes ni zdelo potrebno priti v Državni svet in
nas poslušati. Čeprav je minister edini, ki lahko reši to
situacijo.«
Izpostavil je še neenotno sodno prakso: «Danes skoraj ni odvetnika, ki bi si upal vnaprej napovedati izid
pravde.«

Odzvala se je dr. Jadranka Sovdat in povedala, da je
bila v letu 2016 Nemčija obsojena štirikrat, Slovenija pa le dvakrat, pri čemer je na Evropskem sodišču
za človekove pravice obsojena država in ni nujno, da
lahko Ustavno sodišče v tisti zadevi kaj naredi, še zlasti takrat, kadar odvetnik prepozno pride na omenjeno sodišče.

Odvetnica iz Ljubljane Alenka Košorok Humar se
je odzvala na besede predsednika Vrhovnega sodišča
mag. Damijana Florjančiča in dejala, da je Odvetniška akademija OZS v preteklem letu na pobudo varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer pripravila intenzivno izobraževanje za vse odvetnike, ki zagovarjajo mladoletnike ali pa so udeleženi kot pooblaščenci mladoletnih oškodovancev. Tudi licence za zastopanja na teh občutljivih področjih bo možno vpeljati, ko bo obvezno permanentno izobraževanje odvetnikov določeno v zakonu. To je že vključeno v teze
zakona in bo vključeno v predlog novega zakona o odvetništvu. »Na področju izobraževanju odvetnikov smo
v zadnjem desetletju ogromno naredili. Prav dan prej je
v organizaciji Odvetniške akademije OZS potekala šola
civilnega prava o noveli ZPP-E in šole se je udeležilo več
kot 900 odvetnikov.«

»Kolegu Pensi bi rada tudi povedala, da je zavrženj
ustavnih pritožb vse manj. Odvetniki so od leta 1995,
ko se je dejansko začelo odločati o ustavnih pritožbah, do
danes naredili kakovostno zelo velik korak naprej. Tako
rekoč skoraj ni prepozne ustavne pritožbe, ki bi jo Ustavno
sodišče lahko zavrglo, skoraj ni ustavne pritožbe, v kateri
res čisto ničesar ni.« Poudarila je, da so vsi nesprejemi

Vsako delo mora biti plačano, je izpostavila odvetnica
iz Nove Gorice Tanja Marušič. Zato tudi odvetniki
zahtevamo primerno in pošteno plačilo za svoje delo.
Odvetniki, ki opravljajo storitve v okviru brezplačne
pravne pomoči in zastopanja ex offo, niso niti pošteno
niti primerno plačani za svoje delo. Sedanja zakonska
ureditev, ki ureja plačilo odvetnikov v teh postopkih, je
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po njenem mnenju ne le neustavna, temveč tudi diskriminatorna, nepravična in nepoštena. »Odvetnik je resnično neodvisen takrat, ko na njegove odločitve ni mogoče vplivati, ko mu nič ne grozi, ko pri svojem delu ni
ogrožen, niti ekonomsko, in seveda ko je za svoje delo plačan pošteno in pravično. Če je odvetnik slabo plačan, bo
seveda prevzemal vedno več dela, in to bo vplivalo na kakovosti njegovega dela.« Neustrezno plačilo odvetnika
pomeni neenakopraven položaj njegove stranke, ki ji
je dodeljen bodisi v postopku brezplačne pravne pomoči bodisi po uradni dolžnosti v kazenskih zadevah,
je prepričana Marušičeva.
Strinjala se je s kolegi, da izvršilna oblast v Sloveniji sistematično ignorira legitimne zahteve odvetnikov.
«Imam možnost in priložnost, da se udeležujem srečanj
odvetnikov v tujini. Tam vidim, kaj pomeni spoštovanje
poklica odvetnika: na otvoritvi pravosodnega leta minister posluša legitimne zahteve ne le odvetnikov, temveč tudi
sodnikov in celo osebja, ki dela na sodiščih − tega v Sloveniji še nisem doživela.«

Petja Plauštajner

Odvetnica iz Ljubljane Petja Plauštajner je komentirala prihodnjo vlogo državnega pravobranilstva. »Bojim se, da bosta
izključna pristojnost in popolno
zastopanje javnih
zavodov, agencij, gospodarskih
družb, ki so v lasti države, dejansko absolutno pripadla državnim
pravobranilcem
oziroma državnim odvetnikom,
kar bo pomenilo,
da bomo odvetniki ponovno ob del našega dela. Mislim, da zakonodajalec
takih sprememb ne bo mogel opravičiti z ekonomskimi razlogi, saj zakon predvideva dodatna zaposlovanja v okviru državnega odvetništva. Odslej ne bodo samo državni
pravobranilci, imeli bodo kandidate in bodo strukturirani. Po mojem mnenju to seveda ni dobro za naravo tega
poklica, predvsem pa je slabo za državljane in proračun.«
Odvetnike pri sodelovanju z mediji omejujejo načela
Kodeksa odvetniške poklicne etike, je poudarila odvetnica iz Ljubljane Živa Drol Novak. Ta načela morajo
pri nastopih v javnosti upoštevati kot odvetniki in kot
zasebniki. V kodeku je namreč zapisano, naj se odvetniki izogibajo nepotrebnim nastopom v medijih, če pa
že morajo nastopiti, naj pri tem izpostavljajo objektivne elemente in naj se izogibajo reklamiranju svoje dejavnosti. »Zavedati se moramo, da čeprav imamo pravico do svobodnega izražanja – te ustavne pravice nam
ne more nihče kratiti – smo zaradi našega poklica omejeni z odvetniško poklicno etiko in seveda tudi s pravili splošne morale.«

Zaključki posveta
Državna svetnica, odvetnica iz Ljubljane in moderatorka posveta Bojana Potočan se je na koncu zahvalila
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vsem prisotnim za sodelovanje in udeležbo ter dejala,
da bo na podlagi magnetograma pripravljen povzetek
vseh predstavitev in razprav, ki bo nato v obliki zaključ-

Bojana Potočan

kov obravnavan pri pristojni Komisiji Državnega sveta
za državno ureditev, nato pa tudi na plenarni seji Državnega sveta. Zaključki bodo posredovani pristojnim
državnim organom, z njimi pa bo Državni svet seznanil tudi vse druge zainteresirane državne organe, različne organizacije in pa seveda tudi udeležence posveta. Na spletni strani Državnega sveta sta na voljo tudi
video in avdio posnetek s posveta.
V nadaljevanju je Potočanova predstavila osnutek
zaključkov posveta, ki bo še dopolnjen v že
omenjeni komisiji:
• Za učinkovito in pravilno delovanje celotnega
pravosodnega sistema je treba ponovno
vzpostaviti ustavno določeni neodvisnost in
samostojnost odvetništva v praksi.
• Identificirane probleme, tj. plačilo odvetniških
storitev, zastopanje v zadevah brezplačne
pravne pomoči, zastopanje po uradni dolžnosti
v kazenskih zadevah, odvzem odvetniških
pristojnosti s spremembo zakonodaje – z
Zakonom o notariatu, Zakonom o zemljiški
knjigi, Zakonom o državnem odvetništvu,
Zakonom o sodnem registru in številnimi drugimi
– je treba čim prej odpraviti s spremembo Zakona
o odvetništvu in drugih predpisov, ki so te
omejitve prinesli.
• Vnovič je treba vzpostaviti tvorno sodelovanje
vseh deležnikov v pravosodju, ob zavedanju,
da je osrednji fokus pravosodnega sistema
posameznik, ki za varstvo svojih pravic potrebuje
učinkovit pravosodni sistem, katerega del je tudi
odvetništvo.

»Danes je solsticij, želim vam, da na to kresno noč doživite kaj lepega, in tudi sicer vam želim lep dan in lepo
poletje,« je posvet sklenila Bojana Potočan.
Pripravil: Andrej Razdrih
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O delu upravnega odbora OZS
Seja, 23. maj 2017

Seja, 6. junij 2017

1. Predstavitev ekonomske študije in ocene
finančnih posledic sprejema novega Zakona
o odvetništvu (ZODv-1)

1. Posvet v Državnem svetu »Vloga odvetništva v
Republiki Sloveniji«

Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) je pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru naročila izdelavo ekonomske študije in ocene finančnih posledic sprejema novega Zakona o odvetništvu (ZOdv-1), katerega osnutek prav tako po naročilu OZS pripravljata pravni fakulteti Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani.
Ekonomsko študijo sta članom upravnega odbora,
predstavnicama Ministrstva za pravosodje (minister
za pravosodje mag. Goran Klemenčič se je opravičil) – državni sekretarki Tini Brecelj in v. d. generalne direktorice Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo pri Ministrstvu za pravosodje mag. Evelin Pristavec Tratar – in članom naše
delovne skupine za pripravo izhodišč za to ekonomsko analizo predstavila vodja projekta, izredni profesor
dr. Boštjan Brezovnik (univ. dipl. pravnik), in docent
dr. Franjo Mlinarič (univ. dipl. ekonomist).
Namen ekonomske študije je bil predstaviti razvoj in
stanje slovenskega odvetništva od leta 1995 do leta
2014, s poudarkom na gibanju prihodkov, odhodkov,
poslovnem izidu in dinamiki zaposlovanja. Študija
naj bi tudi preverila, kakšna vrednost odvetniške točke bi bila še primerna, da bi bilo še mogoče zagotavljati ustrezno sodno varstvo. Posebna pozornost je bila
v študiji namenjena vplivu odvetniške tarife na uspešnost odvetniške dejavnosti in primerjavi z nekaterimi evropskimi državami.
Analiza je pokazala, da kar 25 odstotkom odvetniških
pisarn grozi prenehanje delovanja, saj poslujejo z minimalno oziroma celo negativno neto profitno maržo.
Še zlasti so ogrožene manjše odvetniške pisarne zunaj ekonomsko najmočnejših območij Slovenije. Nadalje je analiza pokazala, da sta bila ob upoštevanju
vseh relevantnih sestavin trga odvetniških storitev delno usklajevanje vrednosti odvetniške točke z inflacijo po letu 1994 in zamrznitev njene vrednosti v letu
2003 strokovno neutemeljena. Popolno usklajevanje
vrednosti odvetniške točke z gibanjem inflacije od leta
1994 naprej bi že v letu 2015 privedlo do nominalne
vrednosti odvetniške točke na ravni 0,73 evra.
V analizi je bilo tudi ugotovljeno, da bi se,
upoštevaje rast povprečne neto plače posameznika
od leta 2003 do leta 2012, cena ure odvetniške
pisarne lahko povišala za 50 odstotkov.

Analiza je bila v juniju in juliju predstavljena območnim zborom odvetnikov v okviru njihovih srečanj. Objavljena je tudi na spletni strani OZS.

1

Na seji so bili člani upravnega odbora med drugim seznanjeni s pripravami na posvet o vlogi odvetništva v
RS, ki sta ga 21. junija 2017 skupaj organizirala OZS
in Državni svet RS. Več o posvetu je mogoče prebrati
v poletni številki Odvetnika,1 povzetek razprave pa je
objavljen tudi v tej številki.2
2. Izstavljanje e-računov (pojasnilo Generalne
policijske uprave)
Upravni odbor se je seznanil s primerom odvetnice iz
Ljubljane, ki je OZS obvestila o praksi Policijske postaje Ljubljana-Center. Ta je v postopku o prekršku,
v katerem je odvetnica priglasila stroške in nagrado,
izplačilo pogojevala z izstavitvijo e-računa. Odvetnica meni, da pogojevanje izplačila stroškov v postopku o prekršku z izdajo e-računa ni pravilno, saj ne gre
za plačilo (naročenih) storitev, kot to velja na primer
v primeru zastopanja po uradni dolžnosti ali v okviru
nudenja brezplačne pravne pomoči, temveč gre za povračilo stroškov, povzročenih nasprotni stranki, ki je v
postopku uspela.
V zvezi s tem se je OZS obrnila na Ministrstvo za notranje zadeve. Generalna policijska uprava (GPU) je
5. maja 2017 posredovala odgovor, usklajen z Ministrstvom za finance, v katerem GPU in ministrstvo predlagata, da v primeru, ko je odvetnik že izstavil račun
mandantu in je prekrškovnemu organu posredoval le
zahtevek za priznanje stroškov postopka, odvetnik zaradi preverjanja upravičenosti nastalih stroškov k zahtevku za priznanje potrebnih stroškov postopka in nagrade priloži račun, izdan mandantu, in potrdilo o plačilu računa. Navedeni zahtevek in priloga sta pogoj za
izdajo sklepa o priznanju stroškov in nagrade, pri čemer v takšnem primeru ponovna izdaja računa oziroma e-računa na podlagi sklepa o priznanju stroškov in
nagrade ni potrebna.
GPU predlaga, da upravni odbor OZS sprejme obvezno razlago 16. člena Odvetniške tarife, da se v tovrstnih primerih, v skladu z mnenjem Ministrstva za finance, izplačilo povzročenih stroškov postopka izvrši
na podlagi pravnomočnega sklepa o priznanju in odmeri stroškov oziroma da se ne izda e-računa. Vendar
pa so člani upravnega odbora menili, da sprejem obvezne razlage 16. člena Odvetniške tarife ni potreben,
saj je določba jasna.
3. Predlog odvetnice mag. Tine Florijančič za
priznanje statusa odvetnice – specialistke
Sklep: Odvetnici mag. Tini Florijančič se prizna status odvetnice – specialistke za področje civilnega in gospodarskega prava.

Završek, R.: Slovensko odvetništvo danes in kakšno odvetništvo si želimo v prihodnje, Odvetnik, št. 3 (81) –poletje 2017, str. 44; Maček, P.: Vloga odvetništva
v Republiki Sloveniji, Odvetnik, št. 3 (81) – poletje 2017, str. 45; Završek, R.: Brez neodvisnega odvetništva sta uresničevanje pravice do sodnega varstva in varstvo
pravic, Odvetnik, št. 3 (81) – poletje 2017, str. 47.
2
Razdrih, A.: Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji, Odvetnik, št. 4 (82) – jesen 2017, str. 55.
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4. Opravljanje nalog pomočnice stečajnega
upravitelja poleg odvetniškega poklica
Odvetnica iz Kopra je upravni odbor zaprosila za mnenje, ali lahko kot zaposlena odvetnica opravlja naloge
pomočnice stečajnega upravitelja prek statusnopravne
oblike samostojni podjetnik (s. p. – popoldanska dejavnost).
Člani upravnega odbora so se strinjali, da funkcija
»pomočnik stečajnega upravitelja« v predpisih ne obstaja, niti je kot dejavnost ne določa Standardna klasifikacija dejavnosti, zato ne gre za situacijo iz tretjega
odstavka 49. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike, ko odvetnik (samostojno, na podlagi predhodno
pridobljenega dovoljenja pristojnega organa) opravlja
posle stečajnega upravitelja. Glede na navedeno so se
navzoči člani upravnega odbora strinjali, da odvetnica sicer lahko nudi vso potrebno pravno pomoč stečajnemu upravitelju, vendar le kot (zaposlena) odvetnica v okviru opravljanja odvetniškega poklica, ne pa
prek statusnopravne oblike s. p., kot to velja za odvetnika, ki je tudi stečajni upravitelj (ima pridobljeno
dovoljenje pristojnega ministra za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije).
Sklep: Odvetnik ne more poleg odvetniškega poklica
opravljati nalog pomočnika stečajnega upravitelja v statusnopravni obliki samostojni podjetnik, kot to velja za stečajnega upravitelja, ki
ima pridobljeno dovoljenje pristojnega ministra za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije. Odvetnik lahko stečajnemu upravitelju
sicer nudi pravno pomoč, vendar le v okviru
opravljanja odvetniškega poklica.
5. Ustavna pritožba odvetnika in pobuda za
oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena ZOdv
Odvetnik iz Celja je zbornico obvestil, da je na Ustavno sodišče RS vložil ustavno pritožbo zoper sklep, s
katerim mu je sodišče odmerilo stroške zastopanja po
uradni dolžnosti po Zakonu o duševnem zdravju. Zadeva se pri Ustavnem sodišču vodi pod številko U-I57/17-3. Odvetnik je vložil tudi pobudo za oceno
ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (ZOdv), ki jo Ustavno sodišče vodi pod številko Up-340/17-3. V obeh zadevah je odvetnik OZS
zaprosil, da pristopi kot stranka s stranskim interesom.
Sklep: OZS se bo v postopku ustavne pritožbe št. U-I57/17-3 in v postopku (št. Up-340/17-3) pobude za oceno ustavnosti petega odstavka 17.
člena ZOdv, ki ju je podal odvetnik, priglasila
kot stranska udeleženka.
6. Delovna skupina za pripravo gradiv za
spremembo Stvarnopravnega zakonika
Upravni odbor se je seznanil z informacijami o delu delovne skupine za pripravo gradiv za spremembo Stvarnopravnega zakonika (SPZ), člani katere so tudi odvetniki, predstavniki OZS. Delovna skupina se je prvič
sestala v oktobru 2016, ministrstvo je naslednji sestanek sklicalo za 19. maj 2017.
3

Ur. l. RS, št. 95/09.
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V zvezi z vabilom na sestanek in dosedanjim delom delovne skupine je OZS 15. maja 2017 Ministrstvu za pravosodje posredovala dopis, v katerem je izrazila nezadovoljstvo z načinom dela delovne skupine, izrazila pa je
tudi strokovne pomisleke v zvezi z načrtovanimi spremembami zakonika. V gradivu, ki so ga pripravili pravni
strokovnjaki, in v dosedanjih razpravah delovne skupine
večinoma niso navedeni prepričljivi stvarno utemeljeni
razlogi, ki bi upravičili tako korenito poseganje v dosedanjo ureditev stvarnopravnih razmerij. Prav tako niso
spoštovana pravila Resolucije o normativni dejavnosti.3
Ne nazadnje niso jasno določeni in utemeljeni niti cilji, za katere naj bi si prizadevala novela SPZ. Zbornica je pravosodnemu ministrstvu še predlagala, da samo
prevzame aktivno vsebinsko vodenje delovne skupine.
Nato je 18. maja 2017 OZS prejela dopis ministrstva,
da je sestanek delovne skupine preklican in da bo ministrstvo ob upoštevanju pripomb, ki so jih posredovali člani delovne skupine, pripravilo evalvacijo predlaganih sprememb SPZ ter na podlagi teh ugotovitev predvidoma še letošnjo jesen pripravilo novo gradivo za razpravo.

Seja, 11. julij 2017
1. Upravni spor v zvezi z zavrnitvijo soglasja
ministra za pravosodje za spremembo vrednosti
odvetniške točke
V zvezi z zavrnitvijo soglasja za dvig vrednosti odvetniške točke, ki jo je podal minister za pravosodje, je
OZS 2. junija 2016 začela upravni spor. Dne 29. junija 2017 je OZS prejela odgovor Ministrstva za pravosodje kot tožene stranke na četrto pripravljalno vlogo tožnice. V postavljenem roku je zbornica odgovorila na vlogo tožene stranke, in sicer tako, da se je sklicevala na navedbe v vseh dosedanjih vlogah in sodišču predlagala, da odloči o stvari. OZS je v postopku
tudi že zahtevala prednostno obravnavo zadeve. Če o
sporu ne bo odločeno v kratkem, bo zbornica podala
nadzorstveno pritožbo.
Opomba: Zbornici je bil 31. avgusta 2017 vročen
sklep o zavrženju tožbe OZS, zoper katerega je že
vložila pritožbo.
Dokumenti so objavljeni na spletni strani zbornice.
2. Predlog dopolnitve Pravilnika o povrnitvi
stroškov in določitvi povprečnine v disciplinskem
postopku
Sklep: Pravilnik o povrnitvi stroškov in določitvi povprečnine v disciplinskem postopku (Pravilnik)
se dopolni tako, da se doda nov prvi odstavek
2. člena Pravilnika, ki se glasi:
»Stroški disciplinskega postopka so izdatki, ki nastanejo
v disciplinskem postopku ali zaradi njega.«
Dosedanji prvi in drugi odstavek 2. člena Pravilnika
postaneta drugi in tretji odstavek.
V 2. členu Pravilnika se doda nov četrti odstavek, ki
se glasi:
»Disciplinski obdolženec ne glede na izid disciplinskega postopka sam poravna svoje stroške postopka,
vključno s stroški morebitnega zagovornika.«
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3. Zakon o duševnem zdravju – kdaj lahko
odvetnika nadomešča odvetniški kandidat
Upravni odbor se je seznanil s korespondenco med
OZS in Vrhovnim sodiščem. Zbornica je 13. aprila
2017 opozorila Vrhovno sodišče na nezakonito prakso nekaterih sodišč, po kateri v primeru dežurstva
po Zakonu o duševnem zdravju odvetnika ne more
nadomeščati odvetniški kandidat. Ker je taka praksa
v nasprotju s 55. členom ZOdv, je zbornica zaprosila, da Vrhovno sodišče vsa sodišča seznani s prej navedeno določbo ZOdv.
Vrhovno sodišče je 5. junija 2017 v odgovoru zapisalo, da je bilo stališče zbornice v zvezi z zadevno problematiko objavljeno v publikaciji Sodnikov informator (št. 5/2017, str. 14), ki je namenjena obveščanju
sodnic in sodnikov ter je objavljena na spletnem portalu sodišča (<www.sodisce.si>).
4. Ali odvetnik lahko ustanovi »stečajno«
družbo?
Odvetnik je OZS zastavil vprašanje, ali lahko odvetnik,
ki opravlja posle stečajnega upravitelja, v ta namen namesto pravnoorganizacijske oblike samostojni podjetnik (s. p.) ustanovi družbo z omejeno odgovornostjo
(d. o. o.), v kateri bi bil odvetnik edini družbenik in
direktor? Edina dejavnost družbe bi bila povezana z
opravljanjem funkcije stečajnega upravitelja.
Strokovna služba zbornice je v zvezi z navedenim vprašanjem pripravila v nadaljevanju povzeto mnenje in ga
posredovala upravnemu odboru.
Kodeks odvetniške poklicne etike v drugem odstavku 49. člena določa, da odvetniki lahko opravljajo posle stečajnega oziroma likvidacijskega upravitelja družbe, vendar je ne morejo zastopati kot odvetniki in ne
smejo uporabljati naziva odvetnik ali svojega žiga. Po
sklepu upravnega odbora OZS iz leta 2009 mora biti
poslovanje odvetnika strogo ločeno od njegovega poslovanja kot stečajnega upravitelja. Upravni odbor je
3. novembra 2015 sprejel sklep, da je za odvetnika
opravljanje dejavnosti stečajnega upravitelja v pravnoorganizacijski obliki samostojni podjetnik dopustno, pri čemer lahko opravlja izključno dejavnosti, ki
jih opravlja stečajni upravitelj, ne pa tudi drugih dejavnosti, in če na ta način pridobi zgolj nagrade v stečajnih postopkih. V prvem odstavku 49. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike je določeno, da je lahko odvetnik ustanovitelj ali član družbe, ne more pa
opravljati nalog poslovodnega organa, ne more biti v
družbi zaposlen in ne more je zastopati (navedeno ne
velja za odvetniško družbo).
Upravni odbor je 6. aprila 2017 sprejel sklep, da je
odvetniškim družbam dovoljeno ustanavljanje gospodarskih družb, če to ne nasprotuje predpisom, ki urejajo odvetništvo.
Sklep: Odvetnik lahko ustanovi d. o. o., ki bo namenjena opravljanju funkcije stečajnega upravitelja, saj je opravljanje poslov stečajnega upravitelja združljivo z opravljanjem odvetniškega
poklica. V skladu s prvim odstavkom 49. člena Kodeksa odvetnik ne sme biti direktor takšne družbe.
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Obvezne razlage in pojasnila
Odvetniške tarife
1. Pojasnilo o uporabi Odvetniške tarife
Št. UO-6.6.2017-p
V skladu z 10. členom četrtim odstavkom 6. člena Odvetniške tarife (OT) se kot potrebni stroški pravde štejejo potni stroški pooblaščenca in tudi odsotnost iz pisarne, ne glede na to, da ima odvetnik pisarno zunaj
kraja sedeža stranke oziroma sodišča.
Obrazložitev
Iz pravice do enakega varstva pravic v postopku po
22. členu Ustave izhajata tudi pravica do zastopanja
po odvetniku in pravica do svobodne izbire odvetnika. Stranka si torej prosto izbere odvetnika, ki mu zaupa. To pa ne pomeni, da je zaradi okoliščine, da se
spor obravnava v kraju, ki je zunaj njenega sedeža, primorana izbrati odvetnika iz tega kraja. Temeljno načelo v odnosu med odvetnikom in stranko je načelo zaupanja. Stranki, ki je v sodnem sporu, je še toliko bolj
pomembno, da jo zastopa odvetnik, ki mu zaupa, in to
zaupanje je tako pomembno, da njene zadeve ne sme
prevzeti niti substitut, če sama v to ne privoli.
V prvem odstavku 155. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je predpisano, da mora ena stranka drugi povrniti tiste stroške, ki so bili za pravdo potrebni.
Po drugem odstavku iste zakonske določbe pa se taki
(torej potrebni) stroški odmerijo po tarifi, kadar je ta
predpisana za nagrade odvetnikov ali za druge stroške.
V skladu s prvim odstavkom 154. člena ZPP je stranka,
ki v pravdi ne uspe, dolžna nasprotni stranki in njenemu
intervenientu povrniti stroške. Nadalje drugi odstavek
151. člena ZPP določa, da pravdni stroški obsegajo tudi
nagrado za delo odvetnika in drugih oseb, ki jim zakon
priznava pravico do nagrade. Iz tega sledi, da si stranka
lahko izbere pooblaščenca – odvetnika tudi iz drugega
kraja, ne iz tistega, v katerem ima sama svoj sedež in v
katerem je sedež sodišča, pred katerim teče pravda. To
pomeni, da je nasprotna stranka, ki spor izgubi, dolžna
plačati potne stroške pooblaščenca in tudi odsotnost iz
pisarne v skladu z 10. členom in četrtim odstavkom 6.
člena OT, saj so bili to potrebni stroški odvetnika, ki si
ga je stranka izbrala, in so določeni s predpisano tarifo.
Napačno je stališče, da se nasprotni stranki ne sme naložiti breme stroškov, ki nastanejo, če si stranka za zastopanje izbere odvetnika v kraju zunaj območja sodišča, pri katerem teče postopek. Ob taki argumentaciji bi bili odvetniki in tudi stranke, ki izbirajo svoje
pooblaščence, v neenakem položaju, saj bi stranke, da
bi dobile povrnjene vse stroške, ki so priznani z OT in
ki so ji nastali, izbirale oziroma bile primorane izbirati zgolj med odvetniki, ki so na območju sedeža sodišča, kjer se sodi, saj v nasprotnem primeru ne bi dobile povrnjenih vseh stroškov, kljub dejstvu, da so v sporu zmagale. Sodnim izvedencem in drugim udeležencem postopka sodišča tovrstne stroške v celoti priznavajo, ne glede na to, iz katerega kraja so, kar pomeni
neenakopravno obravnavanje udeležencev v postopku.
Glede na to, da je svobodna izbira odvetnika zagotovljena
že z Ustavo, da je stranka, ki v pravdi ni uspela, dolžna nasprotni stranki povrniti stroške in da je predpisana tarifa
za nagrade odvetnikov, se taki stroški odmerijo po OT.
Pripravila: Tanja Sedušak, glavna tajnica OZS
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Dne 30. junija 2017 so pred predsednikom
Odvetniške zbornice Slovenije prisegli:
Mojca Ahačič
odobren vpis: 30. junij 2017
sedež: Tavčarjeva ulica 8,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški pisarni
Janežič & Jarkovič d.o.o.)

Katarina Čeč Labernik
odobren vpis: 30. junij 2017
sedež: Dalmatinova ulica 10,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški pisarni
Završek, o.p., d.o.o.)

Maša Drukšič
odobren vpis: 30. junij 2017
sedež: Davčna ulica 1,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški družbi
Ilić & Partnerji o.p., d.o.o.)

Dušanka Kondić
odobren vpis: 30. junij 2017
sedež: Gledališka ulica 2,
3000 Celje
(zaposlena v Odvetniški družbi
Klep, o.p., d.o.o.)

Natalija Livk Mencigar
odobren vpis: 30. junij 2017
sedež: Razlagova ulica 9,
3000 Celje
(zaposlena v Odvetniški družbi
Pelko in Kovač, o.p., d.o.o.)

Simona Mav
odobren vpis: 30. junij 2017
sedež: Ljubljanska cesta 72,
1230 Domžale
(zaposlena v Odvetniški družbi
Hajtnik Potrpin o.p., d.o.o.)

Saša Tanko
odobren vpis: 30. junij 2017
sedež: Tavčarjeva ulica 8,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški pisarni
Janežič & Jarkovič d.o.o.)

Peter Kobentar
odobren vpis: 30. junij 2017
sedež: Glavni trg 20,
4000 Kranj
(zaposlen v Odvetniški družbi
Gradišek, o.p., d.o.o.)

Jan Strožer
odobren vpis: 30. junij 2017
sedež: Tivolska cesta 48,
1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški družbi
Rojs, Peljhan, Prelesnik in
partnerji o.p., d.o.o.)

Dne 13. septembra 2017 so pred predsednikom
Odvetniške zbornice Slovenije prisegli:
Vesna Ložak
odobren vpis: 13. september
2017
sedež: Miklošičeva cesta 18,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški družbi
Neffat o.p., d.o.o.)

Nina Planinšek
odobren vpis: 13. september
2017
sedež: Pražakova ulica 10,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški pisarni
Šuštar in Zorić d.o.o.)

Manja Polič
odobren vpis: 13. september
2017
sedež: Ljubljanska cesta 5a,
3000 Celje
(zaposlena pri odvetniku
Boštjanu Verstovšku)

Manca Šmid
odobren vpis: 13. september
2017
sedež: Ulica Jana Husa 3,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški družbi
Peternel o.p., d.o.o.)

Andrej Gerlovič
odobren vpis: 13. september
2017
sedež: Kolodvorska 16 a,
1000 Ljubljana

Uroš Goričan
odobren vpis: 13. september
2017
sedež: Dalmatinova ulica 2,
1000 Ljubljana
(zaposlen v Pečanac in Rakun,
odvetniška družba, d.o.o.)

Gorazd Guzelj
odobren vpis: 13. september
2017
sedež: Tavčarjeva ulica 4,
1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški pisarni
Kosmač d.o.o.)

Aljoša Krdžić
odobren vpis: 13. september
2017
sedež: Tivolska 48,
1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški družbi
Rojs, Peljhan, Prelesnik &
partnerji o.p., d.o.o.)

Jaka Svatina Lorenci
odobren vpis: 13. september
2017
sedež: Ulica Vita Kraigherja 3,
2000 Maribor
(zaposlen pri odvetnici
Nataši Štelcer)
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Petja Plauštajner

odvetnica v Ljubljani, članica delegacije OZS pri CCBE

Seja stalnega odbora CCBE: v senci brexita
Tretja seja Stalnega odbora Sveta evropskih odvetniških zbornic (CCBE) v letu 2017 je 30. junija po
tekala v Bruslju, dan prej so potekale že seje področnih odborov, na predvečer seje Stalnega odbora
pa je bil letni sprejem CCBE. Kot članica delegacije sem se udeležila le seje Stalnega odbora, kolega
Aleksander Pevec pa se je seje Stalnega odbora udeležil kot gost delegacije. Na dnevnem redu je bila
med drugim za glasovanje predlagana prošnja Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) za intervencijo CCBE
v postopku pred Ustavnim sodiščem RS v zadevi št. Up-1056/2016 (vodi jo odvetnik Aleksander Pevec).
Poleg omenjene točke so bili na dnevnem redu tudi intervencija CCBE pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu (ESČP) v tožbi Pariške zbornice in drugih proti Franciji (št. zadeve 49526/15),
osnutek za projekt oblikovanja navodil za nacionalne
sisteme e-sodstva, predlog za projekt priznavanja tujega izobraževanja in stališče CCBE glede brexita. Slednja tematika je bila »razprava dneva«, saj so delegacije za razpravo porabile skoraj dve uri.

Razprava o brexitu
V času mojega prihoda na sejo je razprava o brexitu
že potekala. Na dnevnem redu je bila sicer predvidena obravnava osnutka izjave CCBE o prioritetah odvetnikov v okviru pogajanj o brexitu, vendar je razprava o eni najbolj vročih tem v Evropski uniji (EU) zašla v povsem drugo smer. Kar nekaj delegacij (Francija, Avstrija, Madžarska, Češka, Luksemburg) je namreč izrazilo mnenje, da je morda še prezgodaj odločati o predlaganem osnutku, nekateri so menili, da
želijo konkretnejše podatke, poudarili so, da jih skrbi
zlasti položaj njihovih državljanov v Združenem kraljestvu. Potem je med prej omenjenimi razpravljajočimi delegacijami nenadoma začela potekati razprava
o tem, ali ne bi morda CCBE oblikoval delovne skupine za brexit (EU-27), torej brez predstavnika delegacije Združenega kraljestva. Nekatere članice (Italija, Nizozemska) so videle delegacijo Združenega kraljestva kot delegacijo, ki bi lahko bila v konfliktu interesov, če bi sodelovala v delovni skupini za brexit.
Po dolgi izmenjavi stališč se je oglasil vodja delegacije Združenega kraljestva in postregel z novim presenečenjem, ko je povedal, da ga taka razprava sicer žalosti, vendar ga ne preseneča, saj je pozno zvečer dobil informacijo, o čem se bo razpravljalo v okviru točke brexit. V svojem govoru je povedal, da bo moral
CCBE zavzeti stališče glede nadaljnje vloge delegacije Združenega kraljestva v CCBE in tudi glede odnosa
CCBE do delegacije. Drugi člani delegacije Združenega kraljestva so opozorili, da vsaka odločitev, pri kateri ne sodelujejo vsi, ni nikoli spoštovana oziroma sprejeta, ne glede na to, kako dobra bi morda bila, nasprotno je lahko morda slabša odločitev ali slabše stališče,
pri katerem sodelujejo vsi, sprejeto z razumevanjem.
Čeprav osebno menim, da je naloga CCBE braniti in
varovati interese našega poklica, ne glede na pripadnost
1

državi, se v razpravo nisem vključila, saj mi dogajanje tistega dne, zlasti pa tistega večera, pred sejo ni bilo znano. V neformalni razpravi je bilo možno razbrati, da so
nekatere članice razpravo skrbno načrtovale, s težnjo, da
se v oblikovanje stališča CCBE glede brexita ne vključi delegacije Združenega kraljestva. Takšno izobčenje
se mi osebno ne zdi primerno, saj bomo nenazadnje
za zavarovanje interesov odvetniškega poklica na kontinentu rabili tudi sogovornika na Otoku. Brexit žal ni
nekaj, kar je kdorkoli pričakoval, dejstvo njegovega obstoja pa bo treba sprejeti. Zagotovo pomeni izziv ne le
za CCBE, temveč za celotno EU in s tem tudi za OZS.
Ob tako burni, čustveni, zlasti pa dolgotrajni razpravi o
brexitu so bile vse druge, vsebinsko enako pomembne
točke pravzaprav v senci dogajanja v zvezi z brexitom.
Delegacije so, kljub posredovanju predsedstva, vztrajale pri tem, da se razprava o brexitu ne prekine, ne glede
na to, koliko časa bo trajala. Posledično je za preostale
teme ostalo manj časa, kot je bilo prvotno načrtovano.

Projekt analize civilnih e-sodnih
postopkov
Kolegi delovne skupine oziroma odbora so predstavili
osnutek za projekt oblikovanja navodil za nacionalna
e-sodstva. Namen projekta bi bila analiza civilnih e-sodnih postopkov v različnih državah članicah, ki bi pripeljala do uporabnih ugotovitev za izboljšavo postopkov. Hkrati bi bile pridobljene informacije koristne za
tiste države, ki e-postopkov še nimajo ali jih pripravljajo. Projekt bo vključeval od deset do petnajst zbornic, ki bodo zainteresirane za sodelovanje v projektu.

Priznavanje tujih izobraževalnih
sistemov in portal ETP
Na seji je bil predstavljen tudi osnutek za projekt priznavanja tujih izobraževalnih sistemov, in sicer v luči
Memoranduma CCBE o vzajemnem priznavanju čezmejnega permanentnega izobraževanja odvetnikov
(CCBE Memorandum on Mutual Recognition of Lawyers’ Cross Border Continuing Professional Development),
ki so ga zbornice podpisale letos februarja.1 CCBE upa,
da bi projekt pripomogel k promociji prostega pretoka odvetnikov v okviru svoboščin EU. Prav tako bi dopolnjeval projekt ETP (European Training Platform), ki
bo odvetnikom zelo verjetno olajšal iskanje ustreznega

Starman, J.: 45. evropska predsedniška konferenca, Odvetnik, št. 2 (80) – april 2017 (Posebna številka), str. 78.
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izobraževanja. V okviru projekta bi se proučilo trenutno situacijo in pripravilo priporočila, ki bi olajšala priznavanje izobraževanja, pridobljenega v tujini.

na problem obračunavanja davka na dodano vrednost
(DDV) v zadevah brezplačne pravne pomoči, in sicer neposredno po spremembi splošne stopnje DDV.

Udeleženci smo si potem lahko že tudi ogledali predstavitev portala ETP, na katerem se bodo »oglaševala«
izobraževanja za pravnike. Poleg podatkov o izobraževanju bo mogoče na portalu objaviti tudi gradivo. Vsak
organizator izobraževanja se bo pred vnosom posameznega izobraževanja moral registrirati. Glede slednjega
vsa vprašanja še niso dorečena. Portal bo večjezičen,
področja pa bodo sledila vzorcu na portalu EU-justice.

OZS je predlog za intervencijo na CCBE poslala že
decembra 2016, konec februarja 2017 pa je predlog
prvič dopolnila. Na seji Stalnega odbora CCBE je bil
predlog OZS obravnavan konec marca 2017, vendar je
področna delovna komisija izrazila željo po dopolnitvi
predloga z utemeljitvijo mednarodnega učinka predmeta sporne zadeve oziroma njegovega učinka znotraj
EU. Prošnja OZS za intervencijo CCBE je bila nato
uvrščena na dnevni red seje Stalnega odbora, ki je potekala 30. junija 2017 v Bruslju. V razpravi so nekatere
delegacije postavile dodatna vprašanja, predlog OZS
pa je dobil potrebno večino (dve delegaciji – Švedska
in Finska – sta predlogu nasprotovali, dve – Belgija in
Luksemburg – pa sta se vzdržali).

CCBE bo interveniral v ustavni pritožbi
Predlog OZS za intervencijo CCBE v ustavni pritožbi je uspešno prestal glasovanje. Postopek pritožbe se vodi pred Ustavnim sodiščem RS in se nanaša

Tanja Marušič

podpredsednica OZS in odvetnica v Novi Gorici

Dnevi slovaških odvetnikov
V Bratislavi so med 8. in 10. junijem 2017 potekali Dnevi slovaških odvetnikov, ki sem se jih na njihovo po
vabilo udeležila kot predstavnica Odvetniške zbornice Slovenije (OZS). Letno srečanje je bilo tudi volilno,
saj se je dosedanji predsednik dr. Ljubo Menhređovič poslovil od vodenja zbornice in ga prepustil novemu
predsedniku Tomasu Borecu. Na imenovanje novega predsednika je bilo treba počakati do poznih večer
nih ur, saj se novega predsednika izbira kot v nekakšnem konklavu, in ne z neposrednim glasovanjem.
Ime novega predsednika je bilo tako obelodanjeno šele
na družabnem večeru, kar je imenovanju dalo poseben
čar skrivnostnosti in napetosti. Novemu predsedniku želim vse najboljše in srečno roko pri vodenju zbornice
ter iskanju odgovorov na nove izzive odvetniškega poklica. Prav ti so bili rdeča nit medsebojnih pogovorov,
zlasti t. i. robotizacija prava in vpliv na poklice v pravosodju, med njimi tudi na odvetniški poklic. Vprašanje,
ki se zastavlja, je, ali bo lahko računalniški program nadomestil odvetnika, njegovo razmišljanje, intuicijo, človeški pristop k reševanju zadeve. Zato smo se veliko pogovarjali o tem, kakšna je prihodnost odvetniškega poklica. Tisti, ki smo imeli priložnost udeležiti se Dnevov
hrvaških odvetnikov, ki so potekali med 16. in 17. marcem 2017 v Zagrebu, smo pri odgovoru na to vprašanje
lahko upravičeno zadržani, pa tudi zaskrbljeni; kar velja zlasti zame, saj sem nepoboljšljiv odvetniški romantik. Priznam, da me tema ne pusti ravnodušne. Pri iskanju odgovorov na vprašanje, kako ublažiti vpliv robotizacije (ta je neizbežna), le-tega vidim v vlogi odvetniške
zbornice. Naj bo to navedeno v razmislek o nadgradnji
sedanjih računalniških programov, ki nam že olajšujejo
delo, in o dostopnostih teh programov članom zbornice.
Slovaški kolegi so bili krasni gostitelji. Pripravili so nam
program, ki je vključeval koncert slovaške filharmonije,
na katerem smo poslušali dela klavirskega virtuoza Franza Liszta. Prav ta uteleša povezovanje prostora, v katerem
je potekalo srečanje. Rojen je bil na takratnem ozemlju
Madžarske, šolal pa se je na Dunaju. Nekje sem prebrala,

da naj bi bil Franz Liszt celo sin slovaških staršev. Pozorni gostitelji so nas popeljali na sprehod po bratislavskih ulicah, po poti kronanja. Mesto Bratislava je letos
še posebno slovesno, saj proslavlja 300. obletnico rojstva Marije Terezije. Slovaki so na to zelo ponosni in ta
ponos izžareva celotno mesto. Ne smemo pozabiti, da
je Marija Terezija postavila temelje zemljiškega katastra
tudi na območju Republike Slovenije.
Gostje smo se udeležili tudi konference slovaških odvetnikov, na kateri smo jih predstavniki tujih zbornic na
kratko nagovorili in pozdravili. Pred nami so odvetnike nagovorili predstavniki najvišje oblasti: predsednik
vlade, pravosodna ministrica, ustavna sodnica in najvišji predstavniki pravosodja. Kot povsod drugje v tujini
in česar ni mogoče videti doma. Če so teme o prihodnosti poklica majale sodno samozavest, so jo nagovori najvišjih predstavnikov oblasti dvigali. Odvetniki so v
tujini deležni spoštovanja, kar se v Sloveniji ne dogaja.
Po končanem uradnem delu smo nekateri gostje izkoristili povabilo in si ogledali slovaški parlament, ki stoji
nasproti gradu, na griču, ki obvladuje mesto, s prekrasnim razgledom na mesto, na Donavo in vse tja proti
Avstriji in Madžarski.
Srečanje smo sklenili na družabnem večeru, na griču nad
Donavo. Ob prijetnem druženju smo resnejšim temam
dodali vedrejše poglede na prihodnost poklica, na potrebo po druženju ter izmenjavi izkušenj in stališč.
Izzivi ostajajo in upam, da jim bomo kos.
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Vloge, listine in pisanja (4)
V tokratni kolumni bom pregledala nekatere
osnovne pravne pojme, pri čemer se bom osredotočila na civilne postopke, in poskušala najti njihove angleške ustreznice.

tožnika, s katero se začne pravda (a civil action), na
podlagi katere se določi pristojnost sodišča in tožnikov zahtevek. Najustreznejši prevod tega pojma v slovenščino je v tem primeru tožba.

Začela bom s samostalnikom vloga. Zakon o pravdnem postopku (ZPP) določa, da so z vlogo (po
tem zakonu) mišljeni tožba, odgovor na tožbo, pravno sredstvo in druge izjave, predlogi ali sporočila, ki
se vlagajo zunaj obravnave (105. člen). V angleškem
prevodu ZPP je za pojem vloga uporabljen samostalnik a pleading, v množini pleadings. Angleški samostalnik a pleading pomeni formalni dokument, v katerem stranka v sodnem postopku (predvsem v civilnem
postopku) nekaj uveljavlja ali odgovarja na navedbe,
zahtevke ipd. V civilnem postopku sta najpomembnejši vlogi tožba (a complaint) in odgovor na tožbo (an
answer) (tako slovar Black's Law Dictionary). V pravnem sistemu Anglije in Walesa se v tem smislu uporablja izraz a statement of case, v množini statements
of case. Pred sprejetjem Civil Procedure Rules (sprejeta so bila leta 1998) se je za formalne dokumente, ki
jih stranke vlagajo v sodnih postopkih, prav tako uporabljal samostalnik a pleading, s sprejetjem Civil Procedure Rules pa je izraz a pleading nadomestil izraz a
statement of case, vendar se izraz a pleading še vedno
uporablja neformalno. Najpomembnejši vlogi (statements of case) sta tožba in odgovor na tožbo, v pravnem sistemu Anglije in Walesa se imenujeta a claim
form, skupaj s particulars of claim (tožba) in a defence (odgovor na tožbo).

V Angliji in Walesu se civilni postopek začne z institutom, ki se imenuje a claim form. V že omenjenih Civil
Procedure Rules je določeno: »Proceedings are started
when the court issues a claim form at the request of the
claimant.« A claim form (pred sprejemom Civil Procedure Rules – a writ) lahko že vsebuje t. i. particulars of
claim ali pa so ti dodani v posebnem dokumentu. Particulars of claim (pred sprejemom Civil Procedure Rules – statements of claim) določajo tožnikov zahtevek in
dejstva, na katera tožnik opira svoj zahtevek. A claim
form in particulars of claim se vročita toženi stranki.

Angleški ustreznici za pojem vloga (v civilnih postopkih) sta torej (vsaj) dve: a pleading in a statement
of case, prva možnost prevladuje v ZDA, druga pa se
uporablja v pravnem sistemu Anglije in Walesa.
Najpomembnejši vlogi v civilnih postopkih sta tožba
in odgovor na tožbo. Angleških ustreznic za slovenski
pojem tožba je več, katero od njih bomo uporabili,
pa je odvisno od tega, katero angleščino uporabljamo
in kako formalno je besedilo, v katerem pojem uporabljamo. Tudi v tem primeru bom izhajala iz angleškega prevoda ZPP, kjer je za pojem tožba uporabljen
samostalnik an action, za pojem odgovor na tožbo pa
a defense plea.
Angleški samostalnik an action ima mnogo (zelo) različnih pomenov, tudi v pravu. Ena od njegovih opredelitev v slovarju Black's Law Dictionary je, da je to civilni ali kazenski sodni postopek (a civil or criminal judicial proceeding). Isti slovar opredeljuje tudi pojma a
civil action in a criminal action. Če se osredotočim
samo na pojem a civil action, je ta opredeljen kot postopek za uveljavitev, popravo ali zavarovanje zasebne
ali civilne pravice; nekazenski sodni postopek (an action brought to enforce, redress, or protect a private or civil right; a noncriminal litigation). Iz zgornjih opredelitev izhaja, da se pojma an action oziroma a civil action nanašata predvsem na postopek. To izhaja denimo
tudi iz Federal Rules of Civil Procedure, ki se uporabljajo v ZDA in kjer je določeno: »A civil action is commenced by filing a complaint with the court.« A complaint je pojem, ki se v ZDA uporablja za prvo vlogo

V številnih pravnih besedilih in (pravnih) slovarjih pa
vendar lahko preberemo, da se pojma an (legal) action in a civil action ustaljeno uporabljata tudi za tožbo, kot jo poznamo v slovenskem pravnem redu, pri
čemer je po mojem mnenju takšna uporaba ustrezna.
V pravnih besedilih najdemo še dva pojma, ki se uporabljata v smislu tožbe, in sicer a lawsuit in a suit, ki
pa naj bi bila manj formalna kot vse zgoraj omenjene možnosti. Slovar Black's Law Dictionary pojma a
lawsuit ne opredeljuje, temveč napotuje na samostalnik a suit, ki ga opredeljuje kot vsako dejanje stranke ali strank zoper drugega na sodišču. Podobno kot
v primeru samostalnika an action imata lahko tudi ta
dva pojma dodatek civil, torej a civil lawsuit oziroma
a civil suit, prav tako se lahko nanašata na postopek
(primer: parties in a lawsuit).
Vrsta vloge v civilnem postopku je tudi odgovor na
tožbo. Angleški ustreznici za pojem odgovor na tožbo
sta an answer in a defence. Prva možnost se uporablja
v ZDA, druga v Angliji in Walesu. V angleškem prevodu ZPP je uporabljena možnost a defense plea, ki pa
je manj ustaljena in po mojem mnenju manj ustrezna.
Naslednji pojem, ki sem ga omenila v naslovu, so listine. Listina je vsak predmet, ki je primeren ali namenjen za dokaz kakšnega dejstva, ki ima pomen za
pravna razmerja (Leksikon Cankarjeve založbe, Pravo,
2003, str. 165) in se lahko priloži vlogi. Najbolj splošna angleška ustreznica za samostalnik listina, v smislu zgornje opredelitve, je a document.
Bolj zapleteno je iskanje ustreznic za samostalnik pisanje, ki je zadnji pojem s seznama. Pojem sodno pisanje zajema vabilo, tožbo, obtožnico, sodbo itd. Dobesedni prevod pojma je a court writing, ki ga občasno
lahko najdemo v pravnih besedilih, vendar je njegova
uporaba manj ustrezna. Če govorimo o sodnem pisanju na splošno, lahko uporabimo pojem a court document, tudi a judicial document. V angleškem prevodu ZPP se za pojem pisanje, v povezavi z vročanjem
pisanj, uporablja pojem a process. Samostalnik a process v tem smislu pomeni vabilo oziroma sodni poziv (a summons ali a writ) in je vrsta sodnega pisanja.
Nataša Skubic

podsekretarka v Centru za izobraževanje v
pravosodju in sodna tolmačka

brzina
holding društvo
hteti / želeti // htjeti / željeti
ostava
teška povreda zakona
grubi nehat
grubi nehat profesionalnog lica

teška telesna povreda // ozbiljna tjelesna
ozlijeda
težak zločin / teško krivično delo
teško povredjen // teško ozlijeđen
zločinačka grupa
idealni sticaj

igre na sreću
ime
akcija na ime
imenovani ugovor
imati pravo na
imaoc / imalac
imalac patenta

hartija od vrednosti na donosioca

indeksna klauzula

hitrost
holdinška družba / holding
hoteti / želeti
hramba / depozit
huda kršitev zakona
huda malomarnost
huda malomarnost strokovnjaka

huda telesna poškodba

igre na srečo
ime
imenska delnica
imenska pogodba
imeti pravico do
imetnik
imetnik patenta

imetniški vrednostni papir

indeksna klavzula

individual liability
endorsement
industrial property
inflation
labour inspection
institute for forensic medicine
intellectual property
regulation of labour
interference / intervention
intervener

indication
obligation to supply individual object

index clause

bearer share / bearer security

gamblig / games of chance
name
registered share // registered stock
nominate contract
be entitled to / have the right to
holder / bearer
patentee

ANGLEŠKO // ~ (ZDA)
mortgage loan
house search
house arrest
proceedings of a summary court /
emergency proceedings
speed
holding company
want / demand / wish
deposit
fundamental breach of law
grosse negligence
professional misconduct / offence agaist
professional standards
serious wound / serious bodily injury /
grievous bodily harm // assault and battery
felony / serious crime
seriously wounded
criminal group
ideal cumulation

FRANCOSKO
prêt hypothécaire, m
perquisitions domiciliaires, fpl
résidence surveillé, f
procédure d'urgence, f

ITALIJANSKO
mutuo ipotecario, m
perquisizione domiciliare, f
arresto domiciliare, m
giudizio direttissimo, m / procedimento
straordinario, m
Geschwindigkeit, f (-)
vitesse, f / rapidité, f
velocità, f
Holdinggesellschaft, f (-, en)
holding, m
società capogruppo, f / holding, m
wollen
vouloir
volere / richiedere
Verwahrung, f (-)
dépot, m / consignation, f
deposito, m
schwere Verletzung des Gesetzes, f (-, en)
violation grave de la loi, f
violazione grave del diritto, f
grobe Fahrlässigkeit, f (-)
négligence grave, f / faute lourde, f
grave incuranza, f
Kunstfehler, m (s, -)
faute professionnelle, f / faute d'un
negligenza nell'esercizio della professione, f
professionel, f
/ errore professionale, m
schwere Körperverletzung, f (-, en)/ tätliche blessure grave, f / lésions corporelles graves, lesione personale grave, f / lesione
Beleidigung, f (-, en)
fpl / coups et blessures, mpl / fpl
gravissima, f
schwere Straftat, f (-, en)
délit grave, m
delitto grave,m
schwer verletzt
gravement blessé
gravemento ferito
kriminelle Vereinigung, f (-, en/ Bande, f (-, n) association de malfaiteurs, f
associazione per delinquere, f
Tateneinheit, f (-, en) / Idealkonkurrenz, f
cumul idéal, m
concorso formale, m / concorso ideale, m
(-, en)
Hasardspiel, n (e/s, e) / Glückspiel, n (...)
jeux de hasard, m
gioco, m
Name, m (ns, n)
nom, m
nome, m
Namensaktie, f (-, n)
titre nominatif, m
azione nominativa, f
nominaler Vertrag, m (e/s, “e)
contrat nommé, m
contratto nominato, f
haben Recht auf
avoir le droit à
avere il diritto a
Inhaber, m (s, -) / Detentor, m (s, en)
titulaire, m / détenteur, m / portateur, m
titolare, m / detentore, m
Patentinhaber, m (s, -)
breveté, m
titolare del brevetto, m / titolare della
patente, m
Inhaberwertpapier, n (s, e) / Inhaberpapier, effet au porteur, m / titre au porteur, m
titolo di credito al portatore,m
n (s, e) /
Idexklausel, f (-, n) / Wertsicherungsklausel, clause d’indexation, f
clausola di indicizzazione, f / clausola di
f (-, n)
aggiornamento, f
Hinweis, m (es, e) / Indiz, n (es, ien)
indice, m
indizio, m
Stückschuld, f (-, en) / Speziesschuld, f (-, en) dette portant sur un corps certain, f / dette obbligazione specifica, f
d'espèce, f
persönliche Haftung, f (-)
responsabilité individuelle, f
responsabilità personale, f
Indossament, n (s,e )
endossement, m / endos, m
girata, f
gewerblicher Rechtsschutz, m (es)
propriété industrielle, f
proprietà industriale, f
Inflation, f (-, en)
inflation, f
inflazione, f
Arbeitsinspektion, f (-, en)
inspection du travail, m
ispettorato del lavoro, m
gerichtsmedizinisches Institut, n (e/s, e) institut de médicine légale, m
istituto forense, m
geistiges Eigentum, n (s)
propriété intellectuelle, f
proprietà intelletuale, f
Geschäftsordnung, f (-, en)
règlement du travail, m
regolamento, m
Einmischung, f (-, en) / Intervention, f (-, en) immixtion, f / intervention, f
intervento, m
Streitgenosse, m (n, n) / Nebenintervenient, intervenant, m
interveniente, m / interveniente
m (en, en)
litisconsortile, m

NEMŠKO
Hypothekardarlehen, n (s, -)
Hausdurchsuchung, f (-, en)
Hausarrest, m (es)
Schnellverfahren, n (s, -)

Pravna terminologija

Stanislav Fortuna, upokojeni odvetnik iz Ljubljane
Avtorske pravice pridržane.

indic
indicija
individualna obveznost /species... obaveza čiji predmet je individualno
odredjen
individualna odgovornost
individualna odgovornost
indosament
indosament
industrijska lastnina
industrijska svojina
inflacija
inflacija
inšpekcija dela
inspekcija rada
inštitut za sodno medicino
institut za sudsku medicinu
intelektualna lastnina
intektualna svojina
interni pravilnik
pravilnik o radu
intervencija
mešanje / intervencija
intervenient
umešač / intervenijent

hudo kaznivo dejanje
hudo poškodovan
hudodelska združba
idealni stek

SRBSKO // HRVAŠKO
hipotekarni zajam
kućni pretres / pretres stana
kućni pritvor
hitan postupak

SLOVENSKO
hipotekarno posojilo
hišna preiskava
hišni pripor
hitri postopek

Šestjezični pravni slovar (11.)
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dr. Jaka Cepec

univ. diplomiran pravnik, docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in sodelavec Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Komentar ZFPPIPP: tiskano in digitalno
Izpod peresa priznane avtorice dr. Nine Plavšak je konec avgusta pri založbi Tax-Fin-Lex v soizda
jateljstvu z ABC Nepremičnine izšel e-komentar in knjižna izdaja komentarja Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).
Dr. Plavšakova je v sodelovanju Majo Lajevec in višjo sodnico Matejo Levstek, ki sta sodelovali pri ure
janju sodne prakse, pripravila tudi e-paket INS, ki je del spletnega portala Tax-Fin-Lex in vsebuje e-ko
mentar ZFPPIPP, urejeno sodno prakso, razvrščeno k posameznim členom ZFPPIPP, vzorce dokumentov
na podlagi ZFPPIPP (predlogi, sklepi, zahtevki itd.), osnovni zakon z vsemi čistopisi, vse podzakonske
akte, sprejete na njegovi podlagi, dostop do vseh sodnih odločb v povezavi z ZFPPIPP ter strokovne
članke s področja insolvenčnega prava iz več kot desetih revij.
Komentar ZFPPIPP, ki je nedavno izšel, je nedvomno
izjemno delo oziroma v tem trenutku ključno delo na
področju insolvenčnega prava. Namenjen je širokemu
krogu uporabnikov in sicer odvetnikom, sodnikom,
študentom in raziskovalcem. Namenoma uporabljam
izraz »uporabniki«, saj se bomo h komentarju ZFPPIPP pri svojem delu ali študiju vedno znova vračali in
smo tako bralci v resnici uporabniki. Zapisano še toliko bolj velja za
e-različico komentarja, in sicer v povezavi s celotnim
e-paketom INS,
saj vključevanje
spletnih rešitev in
moderne tehnologije prinaša v svet
klasičnih komentarjev bistveno izboljšano uporabniško izkušnjo.
Avtorice komentarja dr. Nine Plavšak ni treba posebej predstavljati; je namreč vodilna (so)avtorica
avtorica: dr. Nina Plavšak
insolvenčne zakozaložba: Tax-Fin-Lex, d.o.o., v soizdajateljstvu z
nodaje in splošno
ABC Nepremičnine, Ljubljana 2017, 844 strani
priznana strokovnjakinja za stvarno, obligacijsko in korporacijsko pravo. Pohvali se lahko z izjemnim opusom znanstvenih in strokovnih del
in je tako nesporno ena izmed vodilnih pravnih avtoritet v našem pravnem prostoru. Tudi slog pisanja je
bralcem nedvomno znan; gre namreč za zelo strukturiran, do neke mere celo matematičen slog pisanja, ki
je jasen in pravzaprav samopoveden. Pri razlagi številnih kompleksnejših institutov insolvenčnega prava
avtorici ni odveč, da uporabniku izčrpno pojasni tudi
1

temeljne pravne postulate oziroma pojme, ki so predpogoj za pravilno razumevanje predmetnih institutov
insolvenčnega prava. Komentar ZFPPIPP je tako pogosto obogaten s shematskimi preglednicami in praktičnimi primeri, ki uporabniku še dodatno olajšajo razumevanje zakonodaje.
Komentar v knjižni izdaji ni pisan kot tradicionalni
komentarji, torej ni pisan v obliki zakonskih členov,
ki jim sledi komentar le-teh, temveč je pisan v obliki
monografije, v kateri dr. Plavšakova z zanjo značilno
sistematičnostjo in natančnostjo bralcu predstavi celotno materijo zakona. Avtorica uporabo komentarja
olajša s kazalom komentarja po členih ZFPPIPP, ki je
oblikovano tako, da lahko uporabnik za vsak posamezni člen ZFPPIPP hitro najde relevantni razdelek oziroma stran v komentarju. Takšna tehnika pisanja komentarja je po mojem mnenju, sploh pri konkretnem
zakonu, izjemno pregledna in učinkovita, saj uporabnik pridobi vse potrebne informacije o posameznih zakonskih pravilih oziroma institutih insolvenčnega prava strnjeno znotraj enega razdelka, hkrati pa je komentar oblikovan kot monografija in omogoča tekoče in
povezano branje, brez nepotrebnih pavz v obliki navajanja zakonskih členov. Takšno način pisanja, uporabo znatno olajša tudi študentom prava in drugim,
ki se s svetom insolvenčnega prava ne srečujejo dnevno. Zakonska materija v ZFPPIPP je med seboj namreč tako zelo prepletena, da je izolirano komentiranje posameznih členov pogosto neustrezno oziroma
vsaj pomanjkljivo.1
V uvodnem poglavju dr. Plavšakova pojasni predmet
ureditve ZFPPIPP, nomotehnične značilnosti zakona
in predvsem genezo nastanka ZFPPIPP ter njegovih
novel. Drugo poglavje je namenjeno obširnejši predstavitvi temeljnih pojmov insolvenčnega prava, ki ga
avtorica dopolni s splošnimi pravili obligacijskega in
stvarnega prava, pomembnimi za presojo posebnih
pravil ZFPPIPP o terjatvah, drugih obligacijskih pravicah in pravnih poslih ter za presojo posebnih pravil

V nasprotju s fizično verzijo je komentar v elektronski verziji oblikovan bolj tradicionalno, torej tako, da je komentar podan k posameznim členom zakona. K vsakemu členu je dodano tudi kazalo urejene sodne prakse, ki bralcu omogoča, da na enostaven in pregleden način takoj pride do dejansko relevantne sodne prakse k
posameznemu členu.
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Knjige
ZFPPIPP o ločitvenih in izločitvenih pravicah. Predmetno poglavje tako pomembno dopolnjuje siceršnja
pojasnila k zakonu.
V skladu z dinamiko zakona je tretje poglavje namenjeno obrazložitvi pravil finančnega poslovanja gospodarske družbe, pri čemer je težišče namenjeno vprašanju temeljnih obveznosti organov vodenja in nadzora
na področju finančnega poslovanja pred in po nastanku insolventnosti in pravilom v zvezi z odškodninsko
odgovornostjo teh organov zaradi kršitev njihovih obveznosti na področju finančnega poslovanja predvsem
po nastanku insolventnosti.
V četrtem poglavju avtorica pojasnjuje pravna pravila
v zvezi s preventivnim prestrukturiranjem, v petem pa
skupna pravila o postopkih zaradi insolventnosti, med
katera spadajo predvsem temeljna načela v postopkih
zaradi insolventnosti, pravila o pristojnosti in sestavi
sodišč, o strankah postopka in preizkusu terjatev ter
pravila o upraviteljih.
Šesto poglavje je namenjeno postopku prisilne poravnave. Za uporabnike bodo po mojem mnenju še zlasti koristni razdelek o ukrepih finančnega prestrukturiranja (razdelek 6.6), s številnimi shematskimi prikazi
obogaten razdelek 6.7 o načrtu finančnega prestrukturiranja in razdelek 6.12 o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja. Z vidika boljšega razumevanja usode ločitvenih upnikov
po koncu prisilne poravnave je zelo pomemben tudi
razdelek 6.18, v katerem avtorica jasno zapiše, da se s
potrditvijo prisilne poravnave vsebina obligacijskega
razmerja, katerega predmet je zavarovana terjatev, ne
spremeni, kar zlasti pomeni, da se s potrditvijo prisilne poravnave, katere predmet ni tudi prisilno prestrukturiranje zavarovanih terjatev, ne spremeni (podaljša)
dospelost zavarovanih terjatev.
V sedmem poglavju dr. Plavšakova sistematično, s
praktičnimi prikazi (primeri) in z doslednim sklicevanjem na relevantne člene ZFPPIPP pojasni posebna
pravila postopka prisilne poravnave nad majhno, srednjo ali veliko kapitalsko družbo. Zelo podobno velja
za osmo poglavje, ki je namenjeno pojasnitvi posebnih pravil poenostavljene prisilne poravnave.
Deveto in deseto poglavje sta namenjena ureditvi stečajnega postopka nad pravno osebo. Po mojem mnenju bodo v praksi zelo pomembni predvsem razdelek o pravnih posledicah stečajnega postopka za vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe, razdelek
o izpodbijanju dolžnikovih pravnih dejanj in seveda
razdelek o prodaji premoženja stečajnega dolžnika.
V tem delu, vsaj pri meni, posebno pozornost vzbudijo pojasnila o razporeditvi kupnine, dosežene pri
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prodaji poslovne celote, če so predmet ločitvenih pravic samo nekateri deli. Tako v sodni praksi kot tudi v
strokovni debati je v zvezi s tem obstajalo kar nekaj
različnih stališč, predvsem v zvezi z vprašanjem, kako
med ločitvene in navadne upnike porazdeliti morebitni presežek vrednosti na zavarovani nepremičnini, ki
je del poslovne celote.
V 11. poglavju je avtorica sistemsko obdelala postopek
osebnega stečaja. Posebno pozornost je namenila zelo
aktualnemu vprašanju, in sicer kako pravilno razumeti
pojem zlorabe pravice do odpusta obveznosti. Zadnja
tri poglavja komentarja ZFPPIPP so namenjena komentiranju pravnih pravil o stečaju zapuščine, postopku prisilne likvidacije in ureditvi postopkov zaradi insolventnosti z mednarodnim elementom.

Sklep
Insolvenčno pravo sestavlja preplet postopkovnih in
materialnih pravnih pravil, ki od uporabnika zakona
zahtevajo zelo podrobno poznavanje številnih pravnih
panog (civilno procesno pravo, obligacijsko pravo, korporacijsko pravo, stvarno pravo itd.) in tudi relativno
široko znanje s področja poslovnih in ekonomskih ved
(računovodstvo, poslovne finance, menedžment itd.).
S tega vidika lahko mirno ugotovimo, da je insolvenčno pravo zagotovo izjemno kompleksen sistem pravnih pravil, ki od uporabnikov upravičeno zahteva široko predznanje. Da je temu težko oporekati, dokazujejo tudi zadnji, zelo odmevni »spori« med Vrhovnim
in Ustavnim sodiščem o temeljnih in hkrati pravzaprav
zelo osnovnih institutih insolvenčnega prava, kot sta
na primer vprašanje vročanja strankam v postopku in
položaj ločitvenih upnikov v oziroma po potrjeni prisilni poravnavi.
Prav zato, ker gre za zelo kompleksno pravno
področje, smo po skoraj desetih letih od uveljavitve
ZFPPIPP vsi že zelo težko pričakovali tudi
njegov komentar in hkrati smo vsi vedno znova
pogledovali prav proti kolegici dr. Nini Plavšak
ter se spraševali, kdaj se bo lotila tega sistemsko
pomembnega dela.
Zdaj ko je končno pred nami, mu na njegovi
poti želimo vse najboljše in čim večje število
njegovih uporabnikov – predvsem v želji po bolj
poenotenem in učinkovitem vodenju postopkov
zaradi insolventnosti, in ne zaradi ekonomskih
razmer, ki bi zahtevale uporabo komentarja
zaradi povečanega števila postopkov zaradi
insolventnosti.
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dr. Rok Čeferin

odvetnik v Odvetniški družbi Čeferin in partnerji, specialist za področje civilnega in medijskega prava

Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju:
Liber Amicorum dr. Ciril Ribičič
Tisti, ki se s profesorjem dr. Cirilom Ribičičem občasno pomerimo v golfu, smo bili nemalo preseneče
ni, ko smo izvedeli, da je letos praznoval že svoj 70. rojstni dan. Profesor je še vedno odlično fizično
pripravljen, hkrati pa ga pri igranju golfa (njegovi teniški prijatelji pravijo, da to velja tudi za njegovo
teniško igro) vodita tekmovalnost in želja po zmagi, ki sta sicer lastni precej mlajšim rekreativnim
športnikom. Dr. Ribičič se vsake športne igre loti »na zmago«. Če mu uspe in nasprotnika premaga, je
zadovoljen, če ne, pa mu sicer športno stisne roko, vendar ne skriva nezadovoljstva in se nemudoma
posveti pripravam na povratni dvoboj.
To svojo nepopustljivost je ugledni profesor neštetokrat pokazal tudi pri svojem poklicnem delu. Med leti
2000 in 2009 je bil sodnik na Ustavnem sodišču, v letih od 2007 do 2009 pa tudi njegov podpredsednik.
Takrat je sodeloval pri sprejemu nekaj »veličastnih odločitev Ustavnega sodišča«,
kot jih je poimenoval v svoji monografiji »Ustavni sodnik med negativnim in pozitivnim aktivizmom«. Med
temi naj omenim na primer
odločbo o vrnitvi stalnega
prebivališča izbrisanim (odločba v zadevi U-I-246/02)
in odločbo o protiustavni ureditvi prisilnega pridržanja v psihiatrični ustanovi (U-I-60/03), ki sta pomembno pripomogli k varstvu človekovih pravic v slovenskem prostoru. V ne tako
majhnem številu primerov
pa se dr. Ribičič ni strinjal z
večino sodnikov in je v odklonilnih ločenih mnenjih
izrazil svoje mnenje o tem,
kakšna naj bi bila pravilna
uredniki: dr. Matija Žgur, dr. Neža
odločitev Ustavnega sodiKogovšek Šalamon, Boštjan Koritnik
šča. Pri tem se je dosledno
založnik in izdajatelj: Inštitut za lokalno
zavzemal za pravice deprivisamoupravo in javna naročila Maribor
legiranih družbenih skupin.
in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.
Elektronska različica knjige je dostopna
na spletni strani založnika (<http://
books.lex-localis.press/index.php/
LexLocalisPress/catalog/book/53>)

Naj v zvezi s tem spomnim
na zadevo Prijatelj proti Mladini, v kateri so redna sodišča Mladino obsodila na plačilo odškodnine, ker je njen
novinar ostro kritiziral poslanca, ki je žalil homoseksualce. Ustavno sodišče je
Mladinino pritožbo zavrnilo, dr. Ribičič pa je s sodnico Krisper-Krambergerjevo k navedeni odločbi izdelal
odklonilno ločeno mnenje. V njem je zavzel stališče, da
je Ustavno sodišče z zavrnitvijo ustavne pritožbe prekršilo pravico revije Mladina do svobode izražanja. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je nato v tej
zadevi Slovenijo prvič obsodilo zaradi kršitve pravice do
svobode izražanja, pri čemer se je v obrazložitvi svoje

odločbe v veliki meri strinjalo z argumenti dr. Ribičiča
iz njegovega navedenega ločenega mnenja.
Dr. Ribičič pa bo številnim generacijam pravnikov
ostal v spominu predvsem kot odličen profesor ustavnega prava, ki je znal študentom vzbuditi zanimanje za
še tako suhoparno snov. Pri tem je bil v nasprotju z
nekaterimi drugimi profesorji, ki so v stikih s študenti
nastopali s položaja avtoritete, do študentov spoštljiv
in jih je obravnaval kot svoje kolege. Njihovo mnenje
ga je zanimalo, z njimi je rad polemiziral in če so ga
s svojimi argumenti prepričali, je bil pripravljen tudi
spremeniti svoje stališče. To pa je gotovo lastnost dobrih profesorjev in velikih ljudi.
Glede na svojo uspešno in raznoliko življenjsko
pot si je dr. Ribičič ob svojem 70. rojstnem dnevu
nedvomno zaslužil darilo, ki so mu ga ob tej
priložnosti dali kolegi, vrhunski slovenski in tuji
pravniki. Gre za monografijo, posvečeno slavljencu,
z naslovom »Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju:
Liber Amicorum Ciril Ribičič«.

Kot je navedeno v uvodu navedene monografije, gre za
zbirko devetnajstih strokovnih in znanstvenih besedil z
ustavnopravnega področja. Uvod v knjigo predstavljajo
pisma dr. Ribičiču, ki so jih napisali nekdanja makedonska sodnica na ESČP Mirjana Lazarova Trajkovska,
profesor ustavnega prava s Pravne fakultete Univerze
v Regensburgu Arnold Rainer in profesor ustavnega
prava s Pravne fakultete Univerze v Zagrebu Branko
Smerdel. V pismih so avtorji predstavili svoja stališča
o nekaterih aktualnih ustavnopravnih problemih: Mirjana Lazarova Trajkovska o postopkih s pilotnimi sodbami pred ESČP, profesor Arnold o sodobnem evropskem ustavništvu, profesor Smerdel pa o demokratični
tranziciji ob koncu 80. let prejšnjega stoletja.
Tem krajšim besedilom sledi prvi del s šestimi znanstvenimi članki, v katerih njihovi avtorji obravnavajo vprašanja s področja državne ureditve, političnega sistema in volitev. Gre za prispevke o mehanizmih
predsednika republike za varstvo ustavnosti zakonov,
o pravni ureditvi volitev, o postopku ponovnega odločanja o zakonu pred Državnim svetom de lege ferenda, o
politični ureditvi Evrope, o ustavnopravnem konceptu
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finančne avtonomije občin in o načelu obdavčitve po
ekonomski sposobnosti.
Drugi del monografije sestavlja šest člankov s področja
varstva človekovih pravic in ustavne demokracije. Nekateri od teh prispevkov se nanašajo na izrazito aktualne teme, kot so vpliv brexita na varstvo človekovih pravic, problem izbrisanih in pravica do stavke v odločitvah
ESČP. V tem delu monografije najdemo tudi članke o
odnosih med nacionalnimi sodišči, ESČP in Sodiščem
EU, o odnosu Slovenije do državljanov nekdanjih jugoslovanskih republik, ki živijo v Sloveniji kot slovenski državljani tudi po razpadu Jugoslavije, in o prepovedi diskriminacije na podlagi starosti v zasebnopravnih sporih.
V tretjem, zadnjem delu monografije pa lahko preberemo štiri članke, ki obravnavajo vlogo ustavnega sodstva v kontekstu sodobne ustavne demokracije. Pri prvih treh gre za prispevke o ustavnosodnem pravotvorju,
o vlogi Ustavnega sodišča kot pozitivnega normodajalca
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in o problematiki nacionalnega zagotavljanja učinkovitih
pravnih sredstev za varstvo človekovih pravic, ki so opredeljene v Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Za
odvetnike še posebej zanimiv in uporaben je četrti članek, ki ga je napisala zaslužna profesorica dr. Dragica
Wedam Lukić in ki se nanaša na pravico do nepristranskega sodnika v luči sodne prakse Ustavnega sodišča.
Monografija »Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju, Liber Amicorum Ciril Ribičič« je zanimiv in pomemben
prispevek k slovenski pravni teoriji na področjih državne ureditve, prava človekovih pravic in ustavnega sodstva. Veseli je bodo predvsem tisti bralci (pravniki in
nepravniki), ki jih zanimajo pravni in politični problemi našega časa in ki se zavedajo, da − kot ugotavljajo
uredniki navedene monografije v njenem uvodu − rešitve teh problemov zahtevajo aktivno sodelovanje in
razpravo čim večjega števila strokovnjakov. Vsem tem
nakup navedene monografije pri Založbi Pravne fakultete v Ljubljani toplo priporočam.

Jože Ilc

Odvetnik v Ljubljani – specialist za civilno pravo

Pogodbeno pravo III – Patologija pogodbe
Spomladi je izšla knjiga Pogodbeno pravo III – Patologija pogodbe, prvi del, ki je tretja iz zbirke Po
godbeno pravo. Njen avtor – in avtor celotne zbirke − je odvetnik dr. Luigi Varanelli, knjiga pa je
namenjena vprašanjem, povezanim z materialnopravno ureditvijo ničnosti pogodbe.
Klasičen prikaz obligacijskega (pogodbenega) prava
je oris pogodbe kot pravnega posla, pri katerem se
snov podaja od nastanka pogodbe naprej. Prikažejo
se bistvene predpostavke pravnega posla kot pogoj za njegovo veljavnost.
Nova knjiga dr. Luigija Varanellija pogodbe obravnava na drugačen
način. Ne razlaga veljavne pogodbe, tj. tiste, ki je v skladu s pravnim
redom, temveč je njen predmet –
kot nam pove že naslov − »napačna pogodba«, torej tista, pri kateri ugotovimo elemente, ki dajejo
podlago za postopke in ugovore, s
katerimi se dokazujejo nepravilnosti, neskladje z zahtevami veljavne
pogodbe in napake. Posledično pogodba nima pravnega učinka.

avtor: dr. Luigi Varanelli
založba: IUS SOFTWARE d.o.o.
(GV Založba), Ljubljana 2017,
400 strani

Avtor v predgovoru zapiše, da
njegovo delo obravnava materialnopravne vidike ničnosti. Knjigo lahko razdelimo na tri dele. V
uvodnem delu se avtor ukvarja z
neobstojem in neučinkovitostjo
pogodb, ki omogočata prehod k

obdelavi ničnosti. Drugi del, ki obsega razdelke od
III do IX, obravnava ničnost, ki nastopa v različnih
situacijah. Ta obravnava obsega večino objavljenega
dela in pomeni jedro knjige.
Dr. Varanelli obravnava ničnost kot rezultat različnih
pravnih razmerij in zakonskih ureditev. Poleg ničnosti kot instituta napačne pogodbe pojasnjuje še delno
ničnost, konverzije in posledice ničnosti. Obsežnemu
poglavju o ničnosti sledita še poglavje o oderuški pogodbi in simulirani pogodbi. Obe materiji sta v delu
prikazani ločeno, čeprav vsebinsko spadata v področje ničnosti pogodb.
Knjigo dr. Varanellija sem primerjal s komentarjem Zakona o obligacionim odnosima I in II iz leta 1980, ki
je združil vse pravne teoretike v takratni SFRJ, le-ti pa
so obdelali področje Zakona o obligacijskih razmerjih
(ZOR). Sedanji Obligacijski zakonik (OZ) vsebinsko
ne odstopa veliko od pravnih norm ZOR, ki so obravnavale ničnost. Komentar ZOR se ukvarja s področjem
ničnosti na skupno 51 straneh.
Jasno je, da ni absolutne popolnosti in da ima vsak
svoje mnenje o konkretnem pravnem institutu. Kdor
ga želi opredeliti in opisati drugače, naj to stori. Moja
ocena je, da je pričujoča knjiga odlična, zato jo toplo
priporočam vsakomur.

Ne spreglejte knjig
GV Založbe
Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem

TISKANO IN DIGITALNO

Avtorji: Irena Bečan, mag. Nataša Belopavlovič, dr. Etelka Korpič Horvat,
dr. Barbara Kresal, dr. Katarina Kresal Šoltes, dr. Špelca Mežnar, mag. Ivan Robnik,
dr. Darja Senčur Peček, dr. Martina Šetinc Tekavc
Urednice: mag. Nataša Belopavlovič, dr. Barbara Kresal, dr. Katarina Kresal Šoltes,
dr. Darja Senčur Peček
V knjigi so komentirane določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je spremenil ali dopolnil vse
delovnopravne institute in uvedel nekatere nove, dodana pa je tudi novejša sodna praksa. Zato je
komentar v pomoč vsem, ki se srečujejo s problematiko delovnih in uslužbenskih razmerij.
Cena knjige z DDV: 225,00 EUR / Število strani: 1204 / Leto izdaje: 2016

Zakon o javnem naročanju s komentarjem

TISKANO IN DIGITALNO

Avtorica komentarja: dr. Vesna Kranjc
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) uvaja reformo javnega naročanja, zahtevano v evropski zakonodaji.
Odslej so namreč vsa javna naročila, tako na splošnem kot na infrastrukturnem področju, urejena v istem
predpisu. Komentar pozornost namenja novim in spremenjenim pravilom ter odpravi nejasnosti prejšnje
ureditve.
Cena knjige z DDV: 155,00 EUR / Število strani: 444 / Leto izdaje: 2016

Zakon o zemljiški knjigi s komentarjem in sodno prakso
Avtor: dr. Matjaž Tratnik
Avtor stvarnega kazala: Klemen Drnovšek

TISKANO IN DIGITALNO

Komentar je zasnovan izrazito praktično. Avtor posamezne institute zemljiškoknjižnega in stvarnega prava obravnava toliko, kot je potrebno za razumevanje zakonskih določb. Členom je dodana obsežna sodna
praksa. Citirani so najpomembnejši deli iz obrazložitev odločb, jedra pa so praviloma izpuščena. Z novelo
ZZK-1C (Uradni list RS, št. 25/11) so bile uvedene bistvene spremembe, zato so izbrane predvsem odločbe
od leta 2011 naprej.
Cena knjige z DDV: 155,00 EUR / Število strani: 600 / Leto izdaje: 2016

Zakon o pravdnem postopku ZPP-E z uvodnimi pojasnili
Uvodna pojasnila: dr. Lojze Ude, dr. Vesna Rijavec, dr. Tomaž Keresteš, dr. Andrej Ekart
Stvarno kazalo: Katja Drnovšek

NOVO

Uvodna pojasnila k noveli, v katerih so združeni izsledki preučevanj teoretikov in praktikov, olajšujejo razumevanje in uporabo prenovljenih in novih določb v praksi. Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E), ki se
uporablja od 14. 9. 2017, je druga najobsežnejša doslej in pomembno posega v ureditev pravdnega postopka.
Cena z DDV: 146,00 EUR / Število strani: 416 / Leto izdaje: 2017

IUS SOFTWARE, d. o. o. (GV Založba), Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana
telefon: 01 30 91 820, faks: 01 30 91 815, e-pošta: prodaja@gvzalozba.si

www.gvzalozba.si
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Andrej Razdrih
odvetnik v Ljubljani

Človek, svet in etos: študije o postsekularni
filozofiji in svetovnem etosu
Dr. Borut Ošlaj, redni profesor za filozofsko antropologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljublja
ni, se zadnja leta intenzivno ukvarja z antropološkimi problemi etike, ki vključujejo etična razmerja
tako do sočloveka in družbe kot tudi do celotne narave. Ni le proučevalec etike, je tudi soustanovitelj
gibanja Svetovni etos Slovenije in član državne komisije za medicinsko etiko.
V monografiji Človek, svet in etos dr. Ošlaj uvodoma ugotavlja, da je treba v zgodovinski triadi člo
vek-svet-bog slednjega zamenjati z etosom. Ko je Nietzsche ugotovil, da je bog mrtev, je bilo treba
v modernem času moralo navezati na nov oporni steber, in to je lahko samo univerzalni etos. Ta bi
lahko v določenih razmerah postal dejansko vezno tkivo tako medčloveških odnosov kot tudi odnosov
človeka do sveta, in to na globalni ravni, ter bi lahko nadomestil tega ali onega nadsvetnega boga.
Jedro nove etične triade in tudi obravnavane knjige je
vprašanje, kako najti način, da bi svet izboljšali v skladu z našimi željami in pričakovanji. Dr. Ošlaj zapiše naslednji moralni aksiom: »Človekov odnos do sveta, če se
tega zaveda ali ne, je etično naravnan, je skratka odnos,
ki išče neko dobro: dobro zase, za druge ljudi in celo za
živali, rastline, ozračje, prst in vodo.«

zdrava razmerja, ki temeljijo na jasnih moralnih načelih.

Ta knjiga ponuja odgovore in smeri, ki vodijo k temu,
da bi bila sodobna družba in posamezniki ne le uspešnejši, temveč in predvsem tudi moralnejši.

Dr. Ošlaj v knjigi prikaže prizadevanja Hansa Kunga
in njegov predlog splošne deklaracije človekovih odgovornosti in obveznosti. Svetovni etos je v svojem bistvu formalno omrežje temeljnih vrednot, ki na podlagi minimalnega skupnega imenovalca in njegovih načel vzpostavlja edino možnost za obstoj in preživetje
globalne družbe.

Dr. Ošlaj meni, da bi politika nasploh morala biti
nedeljivo povezana z moralo, obe pa bi morali biti
usmerjeni k uresničevanju dobrega, pravičnega,
koristnega. Vse je zelo odvisno od stopnje
moralnosti politikov, ki bi morali osebne interese
postaviti v službo občih interesov. Žal je politična
realnost, tako pri nas kot po svetu, precej drugačna,
njena logika političnih bojev povzroča, da v svetu
politike praktično ni prostora za moralo.

Sedanja politika se ne opira več na religijo posmrtne
odrešitve, temveč na novo vero v napredek znanosti in
tehnike. Znanje je moč, to je glavno gonilo nove religije. Dr. Ošlaj ugotavlja, da je sodobna demokratična,
na pridobitvah razsvetljenstva in sekularizacije temelječa družba pregnala v zasebnost ne le religijo, ampak
žal tudi moralo. To stanje poetično opiše z naslednjimi besedami: »[…] na ukrivljenem hrbtu poteptanih in
v intimnost pregnanih dolžnosti in odgovornosti kraljuje
pogosto brezobzirna diktatura svoboščin in pravic«. Svoboščine in pravice so postale nova ideologija. Egoizmu
je družba dala prosto pot in postal je glavno pogonsko
gorivo tako imenovanega napredka.
V knjigi avtor citira Platona in Aristotela, ki sta spoznala, da bi se s politiko smele ukvarjati samo najbolj
modre, moralne, razgledane in splošno kompetentne
osebe!
Rešitev za našo politiko vidi v civilni družbi, ki bi morala narediti vse, kar je v njeni moči, da se vzpostavijo

Rešitev za globalno politiko človeštva pa je možna
samo v okviru svetovnega etosa, ki temelji na praetosu elementarne človečnosti. Ta obsega spoštovanje živ
ljenja, solidarnost, pravičnost, resnicoljubnost.

Za ponazoritev navajam nekaj zanimivih avtorjevih misli o različnih temah:
• O pravu in pravnem redu
Če se ne spoštuje pravnega reda, gre le še za instrument, namenjen parcialnim interesom posameznikov in institucij. Nujni pogoj možnosti dobrega
delovanja pravne države je lahko samo avtonomno
spoštovanje, ki ga do pravnega sistema celostno
vzdržujejo svobodne osebe razsvetljene demokratične družbe. Pri tem spoštovanje in avtonomnost
nista pravni, ampak moralno-etični kategoriji.
Legalnost in moralnost se ne prekrivata in nista
enoznačna. Pravo je sistemsko orodje, ki omogoča
zagotavljanje in uresničevanje skupnega dobra.
Demokratični procesi v državi lahko torej potekajo
le tedaj, če si luknje v pravni mreži državljani in
institucije sami zmanjšujemo kot avtonomne moralne osebe. Slednje namreč nikoli ne iščejo lukenj
v pravni mreži – pa naj bodo te še tako velike – z
namenom, da bi se na pravno neoporečni oziroma
legalni način dokopali do nemoralnih ciljev, temveč
pravno mrežo razumejo in spoštujejo kot absolutno
zavezujočo, čeprav ta ni v vseh podrobnostih formalizirana meja samovolje.
• O liberalizmu
Stranke liberalne provenience niso poznale v svojem besednjaku besede morala, vsaj ne v pozitivnem
smislu. V javnem prostoru je ostala nekakšna nere-
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flektirana substanca nihilistično-liberalne morale, ki
je nič, nič, ki dopušča in dovoljuje vse, vsem, vsakomur, vedno in povsod.
• O religijah
Brez miru med religijami ni svetovnega miru. Miru
med religijami ni brez dialoga med religijami.
• Kakšen mora biti sodnik
Sodnik mora biti moralna oseba, ki s svojim delom kaže spoštovanje do sistema, ki ga neposredno
zastopa in uveljavlja. Sodnik, ki
pri svojem delu ni moralna avtoriteta, ne more biti dober sodnik.
Tak sodnik ne more zahtevati
brezpogojne naklonjenosti, kaj
šele spoštovanja državljanov.
• Pravna država v Sloveniji in
zahteva po depolitizaciji
  
Pravnost v Sloveniji je prepogosto golo sredstvo, ki je v
službi političnih in gospodarskih interesov. Do tega prihaja
zato, ker je naš pravni sistem
brez jasne podpore v moralni
bazi državljanov. Zato je pri
nas država s svojimi institucijami nekakšno prosto lovišče
materialnih in statusnih privilegijev, in ne vrednota z ugledom in spoštovanjem.
avtor: dr. Borut Ošlaj
založba: Znanstvena založba
Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani, Ljubljana 2015.

• Slovenski javni prostor
Glavni krivci za moralni vakuum v Sloveniji so naše elite,
saj one oblikujejo javni prostor.
Slovenski javni prostor je žrtev
brezkompromisnega boja med
njegovimi nosilnimi akterji, gre za makiavelistični
boj za prevlado, za moč in za vpliv. Pri nas (in v
Evropi) moralo legitimira vera v boga ali pa vera
v razum in svobodo. Obe sta le gola instrumenta
ideološke zaslepljenosti in boja za oblast v močvirju
slovenske provincialne in politikantske ozkosti.

• O odnosih s Hrvaško
Zaradi lastnih napak smo iskali novega zunanjega
sovražnika in ga našli v Hrvatih, ki so to vlogo iz
podobnih razlogov sprejeli in jo v obratni smeri
strastno igrajo tudi sami.
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• Vizija svetovnega etosa
Družba mora postaviti jasno načelo sodelovanja
in humanega sobivanja, ki mora biti usmerjeno
v skupno dobro. Ni razloga, da bi se odlašalo s
postopnim in vsestranskim uveljavljanjem globalne morale svetovnega etosa, začenši pri vzgoji in
izobraževanju.
Svetovni etos je lahko oblika vere, vere v človečnost in dostojanstvo vseh ljudi, kot tudi vere v elementarno dostojanstvo vseh bitij; je postsekularna
»religija človeka«, ki sebi in življenju postavlja oltar
zgolj in samo z etičnostjo lastnega življenja.
Izvorna filozofija je elementarna vednost o tem,
kako postati dober človek in dobra družba.

Sklep
Knjiga dr. Ošlaja je odlična analiza stanja in vzrokov za
tako stanje, šibkejša pa je v ponujenih rešitvah naših in
svetovnih izzivov. Civilno družbo, ki jo vidi kot dejavnik sprememb, sestavljamo isti volilci, ki na oblast izvolimo prav tiste politike, nad katerimi se potem zgražamo. Avtor ugotavlja, da je politika v marsičem takšna, kot smo volilci.
Kako naj začnemo moralno povprečni ljudje
vzgajati moralno nadpovprečne otroke? Še
zlasti ker je treba vzgajati z zgledom, ne samo z
besedami. Kako naj najmanjši skupni imenovalec
morale tekmuje s »programi«, ki so vgrajeni v
človeško psihostrukturo: tekmovalnost, zavist,
pretirano samouveljavljanje, ambicioznost itd.?
Kako naj permisivno vzgojeni otroci iz razvajencev
postanejo ljudje, sočutni in solidarni do drugih? In
potem otroci takih otrok?

Vsekakor – kljub navedenim pomislekom – se je treba
strinjati z avtorjem, ki pravi, da je svetovni etos vizija,
projekt v nastanjanju; predvsem na področju vzgoje in
izobraževanja, ki naj bi mišljenje, čustva in delovanje
postavila v vitalno in dinamično sorazmerje.
Zanimivo branje za vsakega odvetnika, ki se v okviru
opravljanja poklica zanima za vprašanja etike in morale.

Zgodovina odvetništva
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Stanislav Fortuna

upokojeni odvetnik iz Ljubljane

Drago Demšar
Najini poti sta se prvič križali sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja v tistem kotu ljubljanske sodne
palače, v katerem se je njena čelna stran ob Marxovem parku stikala z bočno stranjo ob Miklošičevi
cesti. Zapore, ki so bili nekdaj prizidani na severni strani sodnega kareja, so nedavno tega podrli, kar
je severnima vogaloma dalo več razgleda in svetlobe. Sicer so na njihovem mestu zgradili grdi stolpni
ci, o katerih se je takrat govorilo, da so stanovanja v njih dobili le ljudje, ki so bili vredni eminentne
soseščine. Bili so pač časi, ko je status posameznika določalo bivališče v strogem središču mesta, in ne
nekje na obrobju.

Naša prehodna soba pa
tudi ni bila kar tako, čeravno smo bili v njej le štirje pripravniki: Francka Strmole, ki je pozneje postala
predsednica Vrhovnega sodišča, Drago Demšar, ki je
pozneje postal sloveč zagovornik, Tone Podgoršek, ki
je bil že takrat velik erudit,
in jaz. Soba je predstavljala
nekakšno pripravniško eksklavo, saj so bili drugi pripravniki nameščeni v več
sobah na severnem koncu
kompleksa. Morda smo bili
zato mi štirje nekoliko bolj
na očeh, a istočasno nam je
izpostavljenost omogočala boljše zaznavanje utripa
sodne stavbe.

sodnic starostno bolj uravnotežen in da je bilo število enih in drugih približno enako. Nato bi mu padlo
v oči, da so eni in drugi v oblačenju in obnašanju kazali več skrbi, da ne rečem dostojanstva – lahko se je
celo zgodilo, da je sodnik nemarno oblečenemu odvetniku pokazal vrata. Najbrž pa
je takratni pripravnik tudi
kmalu opazil, da tam obstajajo vsaj trije tipi sodnikov.
Prvi je bil tip sodnika, na katerem je pravosodje slonelo
– za te je veljalo, da so bili
izvrstni strokovnjaki, ki niso
imeli partijskega pedigreja, a
so bili zaradi svoje strokovnosti nepogrešljivi. Drugi je
bil tip sodnika, ki je bil najbolj pogost – praviloma so
bili takšni sodniki partijci, a
se je njihova politična zagretost gibala od prave ali igrane gorečnosti do zdolgočasene mlahavosti. Tretji pa je bil
tip sodnika, ki je ostal še iz
časa ljudskih sodnikov – večinoma je šlo za nekaj vojakov revolucije, ki so jih postavili za preiskovalne sodnike – morda tudi zato, da ne
bi delali zdrah v civilnem
okolju. Kot ljudje niso bili
preveč zgovorni, pri delu pa
niso kazali pretirane elastičnosti.
Foto: Arhiv družine Demšar

V prvem nadstropju tistega mračnega kota je bila
majhna prehodna soba, iz katere se je šlo levo v podobno majhno pisarno strokovnega sodelavca, desno
pa v veliko in lepo vogalno sobo sodnika Janka Vodopije. Ta soba ni bila kar tako,
saj je bila istočasno sejna
soba kazenskega pritožbenega senata Okrožnega sodišča. In kadar so bile v njej
seje, so s svežnji spisov vanjo hiteli preostali člani senata in v njej za oblazinjenimi vrati delili pravico.

Sodna palača je v tistih čaIn v tak prostor in v tak čas
sih gostila marsikoga: reje padel Drago Demšar. Dradna sodišča in gospodar- mag. Drago Demšar (1942–2017)
go pa je bil že takrat upornik.
ska sodišča vseh stopenj
Sicer levičar po srcu, a levičar,
(razen zveznega), javna tožilstva vseh stopenj (razen v katerem se je kopičil gnev zaradi zlorabljenega upazveznega), Centralno pravosodno knjižnico, Odve- nja in neizpolnjenih obljub. Gnev zaradi hinavske drtniško zbornico Slovenije, pa še koga bi se v njej na- žave in družbe, ki je eno oznanjala in drugo počela. In
šlo. Pa tudi sodniki, s katerimi smo se srečevali, so še posebej gnev zaradi njene piramidalne nedotakljivobili precej drugačni od tistih, s katerimi sem se sre- sti, o kateri nisi smel podvomiti, če nisi hotel, da te je
čeval desetletja pozneje. Današnjemu obiskovalcu za vse večne čase vnesla v udbovske dosjeje in te po
bi najprej padlo v oči, da je bil nabor sodnikov in potrebi kdaj pa kdaj tudi procesuirala.
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Kar ga je kot mladega pravnika v mojih očeh najbolj
označevalo, je bil neprikrit gnus do hinavščine ljudske oblasti. Najbrž ga je to pripeljalo do sodelovanja
z revijama Perspektive in Tribuna. Morda je bil zato
tudi eden od tistih, ki so s svojo držo v drugi polovici šestdesetih let prejšnjega stoletja dajali oporo reformnim prizadevanjem. Nekaj let pozneje bi bil najbrž
med protestniki pred Filozofsko fakulteto. Gotovo pa
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naj bi bil pri čistem izviru pravne misli. Na katedri za
kazensko pravo pri Pravni fakulteti. Tja sem ga šel včasih celo povprašat za mnenje o kakšnem kazenskopravnem problemu. A ljudska oblast, kot ji je pravil Drago,
oziroma oblast delovnega ljudstva, kot si je rekla sama,
asistenta Draga Demšarja, ki bi ji nastavljal ogledalo,
v akademskih krogih ni bila pripravljena trpeti. Špilferderberja,2 ki bi s pikrimi pripombami kvaril pravniško mladež. Za katere dušo se je bilo
itak zmeraj težje boriti.
In tako se je Drago Demšar pri dobrih štiridesetih letih podal v odvetništvo. Pogumna odločitev za
pravnika, ki se je že malo odmaknil
od običajne začetniške starosti in od
običajne odvetniške poti. Še dobro,
da je imel za seboj leto pripravniške prakse v pisarni odvetnice Ančke Ažnoh, ki je takrat dosti bolehala.

Foto: Arhiv družine Demšar

Začetki so bili težavni. A tako zaradi obsežnega znanja kot zaradi človeškega poguma je postal eden od najbolj slovečih zagovornikov, še zlasti
v političnih procesih. Med drugim je
branil enega od disidentov tako imenovane Beograjske šesterice,3 pomagal je pri obrambi obtoženih v aferi JBTZ4 in sodeloval pri obrambi
kosovskega politika Azema Vlasija.5
Pri obrambah te vrste se je znal celo
tako razgreti, da so ga včasih iz sodne dvorane kar odnesli. Tako se je v veliko sramoto pravosodja zgodilo
v procesu zoper Beograjsko šesterico in v procesu zoper Janeza Janšo ter soobtožence pred Vojaškim sodiščem v Ljubljani.

ne bi bil med otroki cvetja – za kaj takega bi mu bili
preveč nestvarni.
Mislim celo, da je v pravo res verjel in da mu je bila
zoprna že misel na to, da bi se oblast ne držala tistega,
kar je sama predpisala, obenem pa od občanov zahtevala, da v to verjamejo ali se vsaj ubogljivo pretvarjajo,
da verjamejo (nepoučenim bralcem naj pojasnim, da je
v takrat uveljavljenem novoreku pojem »občan« pomenil tako občana kot državljana). In ker je bila UDBA1
tisto orodje, s katerim je ljudska oblast udejanjala vsestransko hlinjenje, jo je kolega Demšar – kot bi temu
dejal kolega Podgoršek – skoraj visceralno sovražil.
Morda je bila prav vera v pravo tudi osnovni razlog za
to, da se je po tem, ko je vsak od nas šel po svoji poti,
kolega Demšar poskusil v akademski sferi. Tam, kjer
1
2
3
4
5

A takrat je vsaj lahko vedel, kdo je pravi nasprotnik in
s kom se mora spopasti. Lahko je prepoznal in razumel motive obtožencev, prič, tožilcev, udbovcev, ovaduhov. Tudi pritlehne, a še zmerom človeške. Kazenske zadeve sedanjih brutalnih in grabežljivih barab, ki
jim ni mar ne božjih ne človeških zakonov, res prinašajo denar. Veliko denarja. A manjka jim leska.
Kolega Demšar bi tudi v teh časih brezhibno opravil
svojo dolžnost. A počutil bi se opeharjenega. Manjkala bi mu vera v smotrnost lastnega početja.

UDBA oziroma Uprava državne bezbednosti je bila politična policija v nekdanji SFRJ.
Špilferderber (nem. Spielverderber) je tisti, ki kvari igro.
Beograjska šesterica je bilo skupno ime za disidente s Filozofske fakultete beograjske univerze.
Afera JBTZ ( Janša, Borštner, Tasić, Zavrl) je izbruhnila spomladi 1988 in se nadaljevala s sojenjem tem štirim pred Vojaškim sodiščem v Ljubljani.
Azem Vlasi je bil sekretar Pokrajinskega komiteja komunistične partije Kosova, zoper katerega je srbski vodja Slobodan Milošević naročil politični proces.

Popravek
• Upokojeni odvetnik mag. Drago Demšar, ena najmarkantnejših osebnosti v novejši zgodovini slovenskega odvetništva, pionir modernega kazenskega zagovorništva in eden najboljših zagovornikov, kar
se je še posebej pokazalo v času demokratičnih in osamosvojitvenih procesov v Sloveniji, je umrl 22.
januarja 2017.
(Razdrih, A.: Dan pro bono (Beseda urednika), Odvetnik, št. 1 (79) – pomlad 2017, str. 6)

Mediji o odvetništvu
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Odvetniška ekipa si je zaslužila vsak cent, ki
smo jim ga plačali
1.

• Je delavca res tako težko odpustiti, kot tarnajo
nekaterih delodajalci? Bojijo se, da bodo po zaposlitvi delavca za nedoločen čas ugotovili, da ta
ni dovolj sposoben in ga ne bodo mogli odpustiti.
Tanja Bohl: To je nesmisel. Delavcu je vedno mogoče odpovedati pogodbo o zaposlitvi, če so za to podani objektivni razlogi. Če jih ni, tega ne bosta rešila nobena reforma in zakon. [...] Seveda pa se mora delodajalec pripraviti na vse oblike dela. Če si želi, da delavci delajo dobro, se mora z njimi ukvarjati in vlagati
vanje. Ne morejo nekoga preprosto zaposliti, mu dati
računalnik in reči – delaj, po treh mesecih pa ugotoviti, da ničesar ne zna. Še nihče ni prišel s fakultete z
znanjem, kot ga ima nekdo, ki v podjetju dela že deset
let. Je pa veliko dražje imeti nekoga s statusom espeja, ki ga bo zaradi kršitev zakona o delovnih razmerjih tožil, kot pa nekoga redno zaposliti. Tega se delodajalci še vedno premalo zavedajo.
(Katarina Bulatovič, v članku Za rezultate mora delodajalec vlagati v delavce – pogovor z odvetnico Tanjo Bohl o spremembah delovne zakonodaje, Delo, 3.
julij 2017).

2.

• Zanimivo je, kako pomembno vlogo pri določanju meje v Piranskem zalivu je odigral ekološki incident iz leta 1973, ko se je nasukal tanker Hugo. Kdo se je spomnil na ta primer, ki je
očitno bil pomemben za dokazovanje jurisdikcije v zalivu?
dr. Milan Brglez: Bistveno vlogo pri izdelavi strategije
v Piranskem zalivu je odigrala odvetniška ekipa, ki jo
je najela Slovenija. Predlog, da se notranje vode zarišejo na črti med rtoma Madona in Savudrija in potem
iz tega izhajamo naprej, je bil rezultat nasvetov odvetnikov. Bili so dodana vrednost in so si zaslužili vsak
cent, ki smo jim ga plačali.
Kar znova dokazuje, da če se tako pomembne zadeve,
kot je arbitraža o meji, ne lotevaš na najboljši možni
način, z najboljšo ekipo, lahko v mednarodnem sporu potegneš kratko.
(Zoran Potič, intervju s predsednikom Državnega
zbora dr. Milanom Brglezom: Odvetniki so bil vredni vsakega centa, Delo, 3. julij 2017)

3.

• Pri Zakonu o kazenskem postopku (ZKP-N) imate proti sebi policijo, tožilce in odvetnike, odločanje o zakonu je preloženo na jesen. Boste odstopili od omejevanja sodne preiskave?
mag. Goran Klemenčič: Argumenti odvetniške zbornice me ne ganejo. Žal mi je, da to rečem, ampak tako
je. Pred tremi meseci so ob spremembi kazenskega zakonika predlagali in vztrajali pri rešitvi, ki bi pravno in
dejansko dekriminalizirala 90 odstotkov vseh postopkov v zvezi z gospodarskim kriminalom. Če pogledate
naš prvi predlog, smo stopili korak nazaj pri veliko rešitvah. Moja pregovorna trma, ki se medijsko in poli-

tično vsiljuje, v primeru tega zakona ni šla z glavo skozi zid. Ne moremo pa popustiti pri stvareh, pri katerih
so na naši strani dejstva, številke, primerjalne rešitve in
ustava. Lahko popustijo poslanci in s tem tudi živijo.
(Majda Vukelić, intervju z ministrom za pravosodje
mag. Goranom Klemenčičem: »Mandat bom končal s čisto vestjo«, Delo, 9. julij 2017)

4. Ljubljana je med 29. junijem in 1. julijem gostila
mednarodno konferenco z naslovom Open your own
law firm and let it grow. Konferenca je potekala pod
okriljem Mednarodnega združenja odvetnikov in gospodarskih pravnikov AIJA (fra. Association Internationale des Jeunes Avocats, ang. International Association of Young Lawyers). Združenje, ki je prejšnji mesec praznovalo 55. rojstni dan, povezuje več kot 4.000
odvetnikov in gospodarskih pravnikov (ang. in-house) 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 odvetnikov na resnično globalni ravni in dobra priložnost za mreženje in sklepanje prijateljstev, ki ostajajo vse življenje.
(Odvetniški kandidat in nacionalni predstavnik
Mednarodnega združenja odvetnikov in gospodarskih
pravnikov AIJA Marcel Hajd, v članku Mednarodna
konferenca Open your own law firm and let it grow, Pravna praksa, št. 27/2017, str. 31)
5. »Resnično še ne dojemam, kaj se dogaja. Prespali
smo noč, a to ni prineslo nič novega. Všeč mi je,
ker fantje pravijo, da je v nedeljo nova tekma.
To pomeni, da si želijo zlatega odličja in rečem
jim lahko samo – vsa čast. Uživamo v tem, kar se
dogaja, saj je neponovljivo, se je smejalo Mateju
Erjavcu, predsedniku Košarkarske zveze Slovenije
(KZS) in odvetniku, ki si je že po tekmi z Latvijo ob
robu parketa brisal solze sreče. […]
Začelo se je z idejo, da spoznamo Kokoškova in
se z njim malo pogovorimo. Od takrat naprej sem
videl le to smer. Brez Raše Nesterovića tu ne bi
šlo, saj je bila to njegova zamisel,« se je razgovoril
priznani odvetnik Erjavec in še dodal, da je tudi
ideja o naturalizaciji Anthonyja Randolpha zrasla
v Nesterovićevi glavi. »Pomembno vlogo je odigral
še Luka Dončić, ki je bil njegov soigralec, in nato
seveda Peter Vilfan. Saj vidite, kako Randolph igra
in kaj daje navijačem. Preprosto je Slovenec.«

(Gregor Terzič, v članku Z naslovom prvaka Evrope bi
postali nesmrtni, Dnevnik, 16. september 2017)
Pripravil: Andrej Razdrih
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Andrej Razdrih
odvetnik v Ljubljani

S kolesom od Prage do Dunaja
Prvič po operaciji obeh kolkov, torej po treh letih, sem se odločil, da se bom vnovič pridružil mojim
kolesarskim tovarišem na vsakoletnem potovanju po bližnji in daljni okolici. Glede na moj status re
konvalescenta in invalida so se prijatelji strinjali, da izberemo lažjo in bližjo turo. Petsto kilometrov
dolgo pot od Prage do Dunaja sta izbrala in trasirala Emil in Mladinec, pri čemer sta imela pred očmi
čim manj klancev; oziroma tako sta mi rekla. Popolnoma sem jima zaupal in se s traso pred začetkom
kolesarjenja nisem ukvarjal. Potem pa je bilo že prepozno …
Na poti smo spali po vnaprej rezerviranih hotelih, penzionih ali turističnih sobah. Vse je prek interneta našel, pregledal in rezerviral naš Mladinec, ki je porabil
kar precej večernih ur za računalnikom, da je preveril
ocene na forumu in potem glede na traso izbral primerno prenočišče. Zelo je bil ponosen na svoje delo
in je upravičeno pričakoval pohvalo od preostalih udeležencev. Nikakor se mu ni zdelo smešno moje hudomušno vprašanje, kako da je za prvo noč v Pragi, kamor smo prispeli iz Ljubljane z udobnim kombijem
sveži in spočiti, rezerviral hotel z dvigalom, vsa naslednja prenočišča pa so bila v nadstropjih ali mansardah,
do katerih so vodila stopnišča z naklonom 60 stopinj.
Bil je užaljen in je zahteval opravičilo. Kar mi sicer ni
bilo težko, saj sem mediator in mediatorji smo navajeni popustljivosti.

Kaj je češko?
V Sloveniji smo se v socializmu počutili vzvišene nad
tistimi, ki so bili v ruskem bloku, in smo omalovažujoče govorili o njihovih produktih. Ne vem, zakaj se
je nato za vsako slabo, površno izdelano in nemoderno stvar začel uporabljati izraz »to je pa češko«. Najbrž zato, ker se seveda njihove škode takrat niso mogle

primerjati z zahodnimi vozili, kakor tudi ne njihovi
gumijasti čolni in športna oprema, kar vse smo takrat
uvažali in kupovali, ker je bilo poceni.
Češka je tudi pozneje še dolgo ostala nekakšno merilo,
vendar se je predznak kmalu spremenil. Mnogi ekonomisti v Sloveniji so začeli govoriti, da nas bo celo Češka prehitela … da nas dohaja … da nas je pustila za
sabo. Slednje se je zgodilo po letu 2008, ko Čehi, ker
so obdržali svojo valuto krono, svetovne krize še zdaleč niso občutili tako boleče kot mi v Sloveniji.
Po petdnevnem kolesarjenju skozi dobršen del osrednje Češke lahko rečem, da nas kljub vsemu najbrž še
niso prehiteli. Praga je seveda bleščeče obnovljena in
polna kozmopolitskega življenja, vendar je bila moja
hotelska soba v sicer lepo renoviranem hotelu tako
majhna, da nisem mogel zapreti vrat in so mi noge, ko
sem sedel na stranišču, štrlele v predprostor. (»Čučavac« bi bil tu prav genialna arhitekturna rešitev.) Sobi
ni bilo namenjeno, da bi imela sanitarije, in so jih naredili v času kapitalističnega razcveta iz garderobne niše.
V hotelu s tremi zvezdicami in dobrimi referencami se
je bilo zjutraj mogoče uradno odjaviti šele po deveti
uri (ne pa ob pol osmih zjutraj, kot
smo planirali v svoji kolesarski vnemi), ker računalniški sistem pred
tem pač ni bil zagnan. V nekakšno
kompenzacijo sta bili resda zaposleni kar po dve ljubki receptorki hkrati, ena, simpatična Amanda, povrhu
celo iz Slovenije. A tudi po deveti
uri se sistem ni zbudil in Amanda
nam je račune spisala na roko.
Tudi na podeželju ni bilo videti kakih dokazov o zmagi češkega kapitalizma nad slovenskim, ampak prav
nasprotno. V gostilnah prevladuje
socialistična oprema, ponudba pa je
zelo preprosta, kar je mojemu občutljivemu želodcu sicer prej simpatično kot ne. S pladnjem v roki greš h
kuharici in dobiš »varivo, kužo in
rižo« ter pivo ali kofolo, ki je nekakšna češka kokakola, bolj sladka,
a slabša kot naša kokta.

Emil in Mladinec napihujeta gumo.
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Zaradi slovanskih korenin se z domačini ni težko sporazumeti, čeprav na podeželju ne govorijo tujih jezikov.
Je pa seveda veliko smešnih besed, ki pomenijo v vsakem od jezikov nekaj drugega. Če je na meniju kuža,
to pomeni pečena kura, najbolj znana beseda – lažni
prijatelj pa je foukat, kar pomeni pihati. Kar nekajkrat
smo morali nafoukati izpraznjeno zračnico.
Češka je, kot vsi vedo, domovina piva in res tako dobrega piva ne dobiš nikjer drugje. Zato lahko mirno
zatrdim: češko pivo ni prav nič češko.

Skupinska dinamika
V skupini šestih ljudi se med potovanjem razvijejo posebni odnosi, ki jih psihoanalitiki imenujejo grupna
ali skupinska dinamika. Vzpostavi se ad hoc hierarhija, sklepajo se začasna zavezništva, antante, skratka, pa
tudi sile pogonske Osi ne mirujejo. Na poti je treba
glede na hitro spreminjajoče se okoliščine pač sprejemati hitre in daljnosežne odločitve, ki niso vedno prijetne oziroma vsem po volji. Na primer, po kateri poti
bomo zavili s križišča brez oznak, če bomo sploh zavili, in ne peljali naravnost; bomo peljali čez hrib po bližnjici ali okoli hriba po daljši, a bolj položni poti; bomo
šli po prometni cesti, kjer se je treba ogibati brezobzirnim kamionom, ali raje po prijazno spokojni makadamski poti, ki pa je navkreber praviloma speljana brez
serpentin. Ali bomo na dan prevozili 130 km ali samo
80? Od tega je odvisno počutje udeležencev, njihove preference, želje, kar vse vpliva na odnose, še zlasti
ker ima vsak od nas svojo posebno »psihično strukturo«. O tem bi vedel več povedati dober psihoanalitik.
V zadnjih letih sta se izoblikovali dve močni notranji
enoti: na eni strani smo Emil, Mladinec in jaz, to je
tako imenovana odvetniško-notarska (slabšalno zmerjana tudi kot »turistična«) sekcija, na drugi pa Kosta
in doktor Mare, kot sekcija pravih kolesarjev – mačotov. Preostali si prizadevajo biti nevtralni oziroma se
priključujejo enkrat eni in drugič drugi strani. Če turisti zaradi hude poletne vročine predlagamo začetek
kolesarjenja čim bolj zgodaj (vsaj ob sedmih), je to s
strani mačotov takoj zavrnjeno. »Jaz sem na dopustu
in ne bom vstajal ob šestih zjutraj,« je odločen Kosta,
»in če hočte vozit v hladu, pejte na pot januarja!« To
nasprotje je tako globoko, da ga zadnja leta krpamo s
kompromisom: vozimo se večidel ločeno, dobimo pa
se na večerji, po cilju etape.
Dodatna težava je ta, da imamo povsem različen način
(tempo) prehranjevanja. Jaz moram zaradi metabolizma, ki mi slabo skladišči energijo, jesti vsaki dve uri,
kar pomeni, da se takrat ustavim in pomlatim sendvič, sredi dneva pa mora biti zame še obvezno kosilo.
Če tega ne počnem, ostanem brez glikogena in obstanem sredi ceste kot avto brez bencina. Prava kolesarja Kosta in Mare pa jesta – kot kameli – samo dvakrat
na dan, zjutraj in zvečer.
A tudi med nami tremi »turisti«, ki smo zasebno prijatelji, se odnosi med gonjenjem pedal po vročem soncu
razvijejo v razne smeri in postanejo zapleteni ter kdaj
tudi naporni. Ponavadi pride do prijateljskih razhajanj
1

Počitek in obvezna malica.

med Emilom in mano. Emil, aktiven maratonec, jahač
in kolesar, je nabit z mišicami in s kondicijo, tako da
10 km dodatnega klanca zanj ni problem, zame, astenika z malo mišične mase in z videzom veterana KK Dachau, pa vsak kilometer klanca pomeni dodatno, povsem nepotrebno breme.

Tonček
Med »neuvrščenimi« naj posebej omenim Tončka. Ta
je najbolj poseben in najzabavnejši član naše odprave.
Tudi on že nekaj let ni sodeloval v naših kolesarskih
ekspedicijah, zato smo bili njegove vrnitve iskreno veseli. Kot vnuk slovenskega pisatelja ima bujno domiš
ljijo in z njeno pomočjo barva in lepša vse dogodke
in doživljaje, ki se mu pripetijo. Opisi njegovih ljubezenskih dogodivščin so bolj bujni in sočni kot starodavna Kamasutra. Da ne govorim o njegovih športnih
dosežkih, ki so neverjetni, skratka, njegove trditve moraš deliti z 10, pa še ni rečeno, da si se približal objektivnemu dejanskemu stanju.
Tonček je edini, ki na turo ne vzame potovalnih torb,
ampak svoje stvari tovori v ogromnem nahrbtniku, ki
mu gleda visoko prek glave. Ta način ima dobre in slabe strani. Slaba je ta, da zaradi visokega težišča velikokrat izgubi ravnotežje in se zvrne. Dobra pa je ta, da
vedno pristane na nahrbtniku. Zlasti popoldne, ko je
že utrujen in lačen, se zgodi, da tudi pri majhni hitrosti zaradi kakšnega manevra zaniha in pade ter obleži na hrbtu, migajoč z vsemi štirimi kot kakšen orjaški
hrošček. K sreči, razen v Albaniji (o čemer sem pisal v
Odvetniku leta 2003),1 brez resnih poškodb.

Razdrih, A.: Po deželi Škipetarjev – ali s kolesom po Albaniji, Odvetnik, št. 4 (21) – december 2003, str. 28.
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S poti

Greenway

Tako se internacionalno imenuje mreža pohodniških
poti po vsej Češki. Te pohodniške poti so stare več
kot 100 let in se po češko imenujejo stezke. Torej steze. Eno teh stezk, tisto, ki povezuje Prago z Dunajem (Praha−Viden), je Emil izbral kot okostje naši
turi. Vodi čez podeželje južne Češke in južne Moravske, se ogiba večjim krajem, zato pa je speljana
na češko »Pokljuko« in skozi gozdove, ki se merijo s kočevskim pragozdom. Emil neizmerno uživa,
če lahko kolesari po neobljudenih, zakotnih poteh,
ki jih odlikujejo dolgi in strmi klanci, kakršni kremenijo značaj. Tam zanesljivo ne srečaš avtomobila, niti kolesarja ne.
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Franc Ferdinand je bil strasten lovec, odličen strelec, s hitrim prstom na petelinu. Ni bil samo strasten, ustrezni sodni izvedenci bi zagotovo našli poseben izraz za njegovo bolezen. Ustrelil naj bi bil med
300.000 in 500.000 živali vseh vrst: nešteto vrst ptic,
lisic, volkov, medvedov, pa tudi eksotičnih živali, kakršni so sloni, tigri in kondorji. Njegova ubijalska
strast je bila tako vseobsežna, da je lovil tudi metulje in jih nabodene prepariral ter shranjeval v »albume«. Kako je zmogel vse to, ne vem. Preprost račun
pokaže, da je moral vsako leto svojega odraslega živ
ljenja (vsega 30 let) postreliti po 15.000 živali. Torej nekako 40 na dan.

Jaz pa nasprotno ljubim ceste z motornim prometom,
rad imam vonj izpušnih plinov in ropot mimo vozečih avtov. Vse to sem vzljubil zato, ker je povezano s
položnejšo konfiguracijo, ceste so asfaltne, torej bistveno hitrejše. Naj pri tem omenim, da so češki šoferji nasploh zelo uvidevni do kolesarjev. Ker Emil
v nasprotju z mano ni nagnjen h gnilim kompromisom, smo pretežno vozili po stezkah. Le enkrat sva
se s Tončkom uprla in jo mahnila po glavni cesti od
Slavonic prek Znojma do Jaroslavic. Izplačalo se je.
Kondicijsko vrhunsko pripravljene tovariše sva nažgala za več kot eno uro!
Um caruje!

Spomenik lovu na gradu Konopište.

Kakorkoli, živali bi, če bi znale govoriti, rekle, da ga
je nazadnje le zadela pravična kazen: v Sarajevu ga
je leta 1914 ustrelil mlad srbski nacionalist Gavrilo Princip.
Mladinec, pisec in Emil v Telču, enemu najbolj slikovitih mestec na Češkem.

Grad Konopište
Kolesariti po Češki pomeni voziti mimo neštetih gradov, samostanov, cerkva, srednjeveških mestec s slikovitimi pročelji, skritih vasic z baročno kmečko arhitekturo in nepreglednih lepo obdelanih polj. V petih dneh nismo videli niti enega gradu v ruševinah,
čeprav ima praktično vsaka malo večja vas ali naselje tudi svoj grad.
Mi smo si ogledali grad Konopište. To je ogromna trinadstropna stavba s štirimi krili, znana predvsem po
tem, da je bil njen lastnik avstro-ogrski prestolonaslednik, nadvojvoda Franc Ferdinand. Grad stoji sredi nedotaknjene narave.

Za Franca Ferdinanda bi lahko rekli: živel s kroglo in
umrl od krogle. Smrtonosni naboj iz pištole atentatorja Gavrila Principa, pravzrok svetovne vojne, ki mu je
sledila, je razstavljen v gradu Konopište.
V gradu je grozljiva zbirka nagačenih živali in drugih
posmrtnih živalskih artefaktov, ki šteje neverjetnih
100.000 primerkov. Nagačene živali se gnetejo tudi po
bližnjih gostilnah, zato smo imeli vseskozi neprijeten
občutek, da večerjamo v živalski mrtvašnici.
V gradu je celo zverinjak in v njem smo našli enega
samega stanovalca. To je že starejši medved Jirži, ki je
najbrž edini ubežal nadvojvodovi krogli.
Od leta 1921 je grad v državni lasti, po letu 1991 so
ga potomci Franca Ferdinanda zahtevali nazaj, a brezuspešno.

S poti

80

Mojmir iz Jaroslavic
Zadnji dan kolesarjenja po Češki smo prispeli v moravske Jaroslavice blizu avstrijsko-češke meje in se čez
noč ustavili v penzionu Mojmirja M., ki je tudi znan
vinar. Toplo nas je sprejel, nas razmestil po sobah in
nam pripravil okusno večerjo (meso na žaru, bučke,
krompir). Potem nam je razkazal svojo, kot je rekel,
300 let staro klet (po češko se ji reče sklep) in začela

Kolesarski tovariši
z Mojmirjevo
hčerko.

se je degustacija njegovih vin ter zlasti žganih pijač, ki
smo jih zajemali z velikimi vinskimi pipetami. Mojmir
žge svoje likerje, viski in celo armagnac. Vina so podobna avstrijskim, žganica pa je bila prekleto dobra. Ker
smo se med enološkim preizkušanjem z njim precej
zbližali, smo ga vprašali, ali vse na posestvu dela sam.
Rekel je, da mu veliko pomagajo otroci. Kaj pa žena,
smo bili že po domače radovedni. Takrat nam je zaupal zgodbo, kako mu je žena ušla z bogatim Avstrijcem, »čeprav ji je nudil vse«.
Potem smo začeli nazdravljati na bratstvo med Čehi in
Slovenci, pozno v noči pa je Mojmir začel prepevati.
Takrat sem doumel, zakaj mu je žena ušla.
Jaz sem se umaknil spat, ko je začel peti škotske narodne (ena hčerka je študirala na Škotskem). Pritegoval
mu je Mladinec, ki je uspešno dodajal ritem z močnim
ploskanjem in topotanjem. Čeprav sem od utrujenosti zaspal kot ubit, sem se sredi noči zbudil. Šel sem
za hruščem in našel gazdo in Mladinca še vedno v točilnici, kjer sta se totalno zadeta drla: »Ko to kaže, ko
to laže, Srbija je mala?« Očitno je imel Mojmir kdaj
tudi srbske goste.

Odvetnik 82 / jesen 2017

Zjutraj bi bilo treba plačati račun, Mojmirja pa ni bilo
nikjer. Starejša hčerka ga je šla dvakrat iskat, vendar neuspešno: »Tatinek ne može se ustat, ne može napsat učet
(račun).« Potem je sama nekako naredila račun (dali
smo ji obilno napitnino) in nam priporočila, da lahko
krone zamenjamo nazaj v evre na ranču takoj za mejo.
Po nekaj kilometrih prelepih češnjevih drevoredov
smo bili kar na lepem v Avstriji. To smo vedeli prav-

zaprav samo po nemških napisih. Ustavili smo se pri
skoraj prvi hiši, na ranču, ki je bil skrbno, prav po avstrijsko natančno urejen, ob manjšem hotelčku pa so
se pasli lepo rejeni konji.
Simpatična gospa, ki nas je sprejela, je že vedela za nas
– napovedala nas je bila Mojmirjeva hčerka po telefonu! Rančarka je bila tista pobegla žena! Bila je dobre
volje, zelo prijazna, po ugodnem tečaju nam je zamenjala celo železni kronski drobiž in zaželela srečno pot
na Dunaj. Ona je svojo srečo že našla.
Naš itinerar:
•
•
•
•
•

1. dan: Praga–Konopište (66 km)
2. dan: Konopište–Tabor (74 km)
3. dan: Tabor–Slavonice (110 km)
4. dan: Slavonice–Jaroslavice (100 km)
5. dan: Jaroslavice–Dunaj (85 km)

Prekolesarili smo: 435 km.

In memoriam
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Janez Premk: pesnik in odvetnik
(1939−2017)
V drugi polovici letošnjega januarja sem v osmrtnici v
časopisu Delo opazil zapis: S sedeminsedemdesetimi
leti starosti je odšel Janez Premk, pesnik in odvetnik.
Prepozno, da bi ga lahko z lepo mislijo nanj pospremil
na zadnji poti. Ne vem, zakaj se mi redno dogaja, da
moji dobri prijatelji in tisti, ki jih najbolj cenim, odhajajo mimo mene brez slovesa. Z nekakšnim občutkom krivde, češ, moral bi vedeti, so segli v spomin nanje
in v razmišljanje, ki se je naselilo v meni, kot da so še vedno tu med nami in se ni nič
spremenilo.
Janez Premk sicer ni spadal v
krog kolegov, ki sem jih skoraj vsak dan srečeval v debatah na sodišču ali kje blizu
njega, večkrat pa je na kolesu
švignil mimo mene s pozdravom in nasmeškom. Ob sicer
bolj naključnih srečanjih mi je
bil kljub temu duhovno bližji kot drugi in sem ga morda
prav zaradi tega kot pravičnika
in človeka najbolj cenil.
Janez Premk, z uradnim imenom Ivan, Branko, se je rodil, 23. septembra 1939 v Beogradu. Januarja 1941 se
je z družino vrnil v Ljubljano, kjer je obiskoval osnovno šolo in šentviško gimnazijo. Aktiven v zunajšolskih
dejavnostih je med drugim urejal dijaški list Utripi. Pesniti je začel že z enajstimi leti. Po opravljeni maturi
se je vpisal na Pravno fakulteto v Ljubljani. V okviru
Inštituta za kriminologijo je vpisal tudi kompatibilne
predmete na medicini in psihologiji. Diplomiral je v
dvaindvajsetem letu starosti.
Odvetniški pripravniški staž je opravljal pri odvetnici
dr. Ljubi Prenner, znani tudi kot pisateljici in pesnici.
Verjetno je v njem prepoznala sorodno dušo in njegov pesniški talent. Zdi se mi, da je bil Janez Premk
tudi edini njen pripravnik, seveda če izvzamem njenega nečaka Voja Šerbca, med kolegi in prijatelji znanega kot Daba.
Po opravljenem pravosodnem izpitu in proceduralnem postopku vpisa pri Odvetniški zbornici Slovenije (OZS) novembra 1969 je postal odvetnik. Poklic mu je sicer zagotavljal neodvisnost in svobodo
razmišljanja, vendar ni bil povsem v sozvočju z njegovim načelom absolutne pravičnosti. V nekem intervjuju je namreč izjavil, da je molil za nasprotno
stranko. Po podatkih v arhivu OZS je marca 1974
prenehal opravljati odvetniški poklic. Med kolegi ni
bilo izrazito opaziti njegove odsotnosti, kvečjemu v
sodnih dvoranah, verjetno zaradi njegove priljudnosti in nekonfliktnega značaja.

Odločil se je za sodniško službo. Bil je sodnik na takratnem sodišču združenega dela.
Ustvaril si je družino. Z ženo Francko, znano filologinjo, sta imela sina in dve hčerki. Poklic, čeprav
ne vedno povsem v sozvočju z njegovimi izhodiščnimi duhovnimi pogledi na svet, mu je sicer zagotavljal materialno eksistenco, še zlasti glede na njegov
skromen, celo asketski način življenja, a mu to ni bilo
dovolj. V sodniški službi ni
ostal prav dolgo. Pravico po
ključu normativnega pravnega sistem, ki jo je kot sodnik
delil, je pretehtala aplikacija svobodne duhovne misli,
včasih izražene v poeziji nadrealizma, v odtenkih celo abstraktizma.
Pesniške zbirke je objav
ljal v samozaložbi, kar štirinajst po številu jih je nanizal: Pesmi (1969), Čaščenje
(1988), Masada (1990), Podobe in spevi (1993), Mrtvo morje (1997), Spominčice (1998), Magnetna gora (2001), Prihodi (vračanje) (2008), Tvoja bližina (2011), Das Vermächtnis
(v nemščini) (2013), Selitve (2015) in Zlata nebeška
vrata (2016).
Tu je še spominska proza Srečevanja z Martinom Kojcem (2016), napisana v sodelovanju z ženo dr. Francko Premk in hčerko dr. Evo Premk. Gre za duhovno
srečanje z izredno zanimivim filozofom in psihologom,
v povezavi z njegovim življenjskim načelom absolutne
resnice. Temu je brezpogojno sledil ne glede na posledice, ki jih je ob tem stoično prenašal.
Pesmi v zbirkah ne spadajo v lahkotno, običajno etablirano zvrst poezije, ki smo je v laičnem svetu zlasti starejši sicer vajeni. Njegove pesmi so elitizem poezije in dojamejo ter razumejo jih le tisti, ki k njim
pristopijo duhovno pripravljeni. Pesmi so ponekod
kot kodirana besedila, ki na videz ne pomenijo veliko, če ne dojameš njihove kode, katere ključ je vir
čistosti duha. Simbolično drugače povedano: izkopanim črepinjam laik ne bo pripisoval vrednosti, arheolog pa bo v njih prepoznal unikatno situlo, le prav
jih bo moral zložiti.
Svetovni nazor Janeza Premka, izoblikovan na ka
toliških postulatih, ni bil ovira, da v svojem razmiš
ljanju ne bi svobodno segel tudi na področje filozofije, ki presega katolicizem. Posega v neskončnost umiranja in rojevanja. Neskončnost v absolutnem smislu,
ki ni merljiva s časom. Točka, v katero se izgubljaš, je
v svojem bistvu le ponavljajoča se sedanjost. Posega v
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osnove teoretičnega materializma in duhovnega idealizma, pri čemer s spoznanjem slednjega v nerazpoznavni snovnosti – niča in materialne razpoznavnosti
– materije obe teoriji pojmovno sintetizira.
Naj navedem pesem Jutro v zbirki Prihodi (vračanje).
»Ugašaš,
tako ugaša svet
z vsakim, ki umira
spet in spet.
Minevaš
v točko se izgubljaš
kot se izgublja svet
z vsakim, ki umira
spet in spet.
A tam
na oni strani
onostranstva
ono strastno novi
izdihi in vdihi
kot utripi
močnejši in
glasnejši
se rojevajo v novi snovi.«
Od vseh Premkovih pesmi, ki sem jih prebral, se me
je najbolj dotaknila Masada v zbirki Podobe in spevi. Pred leti sem bil na tej sveti izraelski gori. Na nekoč nedostopni planjavi − danes vodi tja vzpenjača –
na kraju množičnega tragičnega dogodka me je zajela
neka neznana energija in mi segla globoko v notranjost
duha. Na to zgoraj ravno naravno utrdbo, ki se boči v
svetlečih stenah ob izteku Jordana v Mrtvo morje, so
se v drugi polovici 1. stoletja po Kristusu zatekli uporni Judje, prepričani, da bodo tam varni.
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»Rimljanov legije so skalo obkolile
in petnajst tisoč bratov izraelskih
pod rimskim bičem
so noč in dan v skupinah
nov nasip gradile.
Več let je trajal zadnji še upor.
Judeja več Masade ne pozna.
Zdaj to ni vojna, zločinski je pomor.
Na dan pred koncem Eleazar Ben Yair
Je zadnjikrat rojake okrog sebe še pozdravil
In ne za zmago, za smrt jih je pripravil
Beseda vsaka še živi,
Zapisana je dvakrat – s črnilom in v kri«
Devetsto šestdeset Judov, moških, žensk in otrok, je
bilo na njej, sami so odšli v smrt. Ko so rimski vojščaki vdrli na planoto, so jih pričakali mrliči.
»Z oddaljenim napevom angelov
so mrtvi se smejali
vojakom rimskim, ki zjutraj so
nad trupli padlih stali.
Do tja, kjer zdaj so, meč vaš ne doseže.
Kaj čutite še pljunek v obraz, krvniki
in večerni mraz?«
Premkove pesmi so me pritegnile, čeprav je
nekatere sprva težko doumeti. Prebereš jih prvič,
prebereš jih drugič, tretjič in tedaj šele jih začutiš,
najprej v podzavesti in potem se prilepijo na dušo.
Da, to so pesmi našega kolege, pesnika in modreca.
Janez Premk je umrl 12. januarja 2017 v Ljubljani,
kjer je tudi pokopan. Njegova poezija nam ga
ohranja ne le v spominu, temveč tudi v duši.
Santo (Sandro) Pečenko

Navodila avtorjem

navodila avtorjem

1. Prispevki naj bodo jedrnati. Obseg naj ne bo večji od 25.000 znakov s presledki in opombami. Za daljše
prispevke se je treba dogovoriti z odgovornim urednikom. Če želi avtor v prispevku objaviti fotografijo, mora
biti prispevek primerno krajši, in sicer za 1.000 znakov s presledki za vsako fotografijo.
2. Fotografija avtorja ob prispevku ni nujna, vendar pa je zaželena. Avtor lahko – če fotografije v uredništvu še
nimamo – pošlje svojo fotografijo v digitalni obliki odgovornemu uredniku po elektronski pošti ali v fizični
obliki na naslov revije Odvetnik (v tem primeru jo skeniramo in vrnemo).

Odvetniška zbornica Slovenije, Pražakova 8, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 / 300 34 20, faks: 01 / 300 34 32,
e-pošta: andrej.razdrih@siol.net

Sinopsisa/Synopses
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Prepovedana tvorba živih bitij v KZ-1

The Ban of Creation of Living Beings in the
Slovenian Criminal Code

Slovenija je z uveljavitvijo Kazenskega zakonika (KZ-1) v letu 2008 v 114. členu z naslovom Prepovedana tvorba živih bitij pridobila nov, obsežen in že na
prvi pogled kompleksen sklop biotehnoloških inkriminacij. Natančnejša analiza razkrije, da vsebuje več kazenskopravno dogmatičnih nedoslednosti in drugih vsebinskih napetosti ter da nasploh spada med teoretsko najbolj zahtevne
v slovenski kazenski zakonodaji.
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With the enforcement of the Criminal Code KZ-1 in 2008, specifically, its Article 114 titled Banned Creation of Living Beings, Slovenia acquired a new, comprehensive and at first glance a complex set of biotechnological incriminations.
An in-depth analysis reveals that it incorporates several criminal-dogmatic inconsistencies and other content tensions and that it is considered to be theoretically the most challenging in Slovenian criminal law.
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Reševanje nekaterih odprtih vprašanj glede
pripadajočih zemljišč po ZVEtL-1

Resolving Some Outstanding Matters
Regarding the Commonhold Land According
to Slovenin Act Establishing Commonhold
Tenure in Certain Buildings and Determining
Commonhold Land (ZVEtL-1)

Novi ZVEtL-1 ohranja temeljno dispozicijo svojega predhodnika ZVEtL
v smeri pravilnega evidentiranja in vpisa stavb ter njihovih delov v nepremičninske evidence, s tem da še dosledneje in učinkoviteje uresničuje
namene, ki so v svoji osnovi značilni za vse nepravdne postopke, še zlasti
pa za postopek za ugotovitev pripadajočega zemljišča, in sicer da se kompleksni življenjski primeri v takih postopkih obravnavajo in uredijo celovito ter čim bolj trajno. Prispevek z abstrahiranimi primeri iz vsakdanjega
življenja ilustrira in pojasnjuje zakonodajalčev namen zagotoviti pravilno
uporabo kriterijev za ugotavljanje zemljišča, pripadajočega k stavbam, ki
so bile zgrajene pred uveljavitvijo Stvarnopravnega zakonika, tj. pred 1. januarjem 2003, saj se domet prvotnega zakona ohranja le še v njegovem
t. i. intervencijskem pomenu. Predstavljen pa je tudi na novo uveden institut odkupne pravice, ki je namenjen najtežavnejšim primerom, tistim,
ki jih po veljavnem pravu ni mogoče pravično urediti, in je v pravnosistemskem pomenu izjema od pretežne večine preostalih določb v zakonu,
ki so procesnopravne narave.

The new Slovenian Act Establishing Commonhold Tenure in Certain Buildings
and Determining Commonhold Land (ZVEtL-1) preserves the basic disposition of its predecessor ZVEtL in the direction of correctly recording and registering buildings and their parts in real estate records by achieving even more
consistently and effectively the purposes that are inherently characteristic of all
non-contentious proceedings, particularly for the procedure for determining the
commonhold land, so that the complex life situations in such procedures are
treated and arranged comprehensively and durably. In the article, the abstracted cases from everyday life illustrate and clarify the legislator’s intention in the
direction of the correct application of the criteria for determining the commonhold lands of the buildings that were built before the entry into force of
the Law of Property Code, before 1 January 2003, since the scope of the original law is preserved only in its so-called interventional meaning. A newly introduced institute of a right of repurchase is also introduced, which is intended for the most complex cases that cannot be settled justly under the applicable law and in the legal and systemic sense represents an exception to the prevailing majority of other provisions of the law, which are of a procedural nature.
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ZA SVOJE PREMOŽENJE IZBERITE NAJBOLJŠE
Odločite se za ekskluzivno ponudbo NLB Privatno bančništvo. Dobili boste najširši nabor bančnih in finančnih storitev,
oblikovanih samo za vas in vaše potrebe. Za vaše premoženje bo vedno skrbel privatni bančnik, skupaj s skupino vrhunskih
finančnih strokovnjakov.
Zaupa nam že več kot tisoč zelo zadovoljnih strank, kakovost našega dela pa potrjujejo tudi mednarodna priznanja.
Dovolite nam, da vas spoznamo in vam pomagamo plemenititi vaše premoženje.
Pokličite nas na 01 476 23 66 ali nam pišite na infopb@nlb.si.

