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Zveza društev pravnikov Slovenije
Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije
LEXPERA d. o. o., GV Založba

DNEVI SLOVENSKIH PRAVNIKOV
15. in 16. oktober 2020 • GH Bernardin, Portorož

Četrtek, 15. oktober

Petek, 16. oktober

1. SEKCIJA Socialna zavarovanja kot temelj pravice
do socialne varnosti / vodja: dr. Grega Strban

5. SEKCIJA Sodstvo – ena od treh vej oblasti /
vodja: dr. Miodrag Đorđević

Pravna (ne)primerljivost socialnih zavarovanj dr. Grega Strban
• Medgeneracijska enakost in socialna solidarnost, pravice
in obveznosti različnih generacij dr. Andraž Rangus • Pravne
pomanjkljivosti invalidskega zavarovanja Marijan Papež •
Pokojninska reforma je sprejeta, naj živi reforma! Tilen Božič
• V katero smer gredo spremembe obveznega zdravstvenega
zavarovanja Marjan Sušelj

Učinkovitost in odgovornost v sodstvu mag. Damijan Florjančič
• Sodstvo in Ustavno sodišče dr. Rajko Knez • Sodnik
dr. Grega Strban • Zagotavljanje kakovosti v sojenju
mag. Valerija Jelen Kosi • Program HELP Sveta Evrope
v slovenskem sodstvu dr. Miodrag Đorđević

Možnosti uveljavljanja okoljskih zahtevkov pred mednarodnimi
pogodbenimi telesi pogodb o človekovih pravicah
dr. Vasilka Sancin • Podnebne tožbe v mednarodnem okolju
dr. Maša Kovič Dine • Mednarodno investicijsko pravo na
primeru frackinga v Prekmurju Domen Turšič • Varstvo okolja
v slovenski pravni praksi mag. Senka Šifkovič Vrbica • Jamstvo
za okoljske škode v Avstriji in v Sloveniji na primeru vodnih
elektrarn – pogled iz odvetniške prakse dr. Franz Serajnik
• Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte
mag. Tanja Pucelj Vidovič

3. SEKCIJA Dogmatične dileme temeljnih institutov
kazenske zakonodaje in problemi sodne prakse /
vodja: dr. Miha Šepec
Novejša sodna praksa s področja storilstva in udeležbe
dr. Matjaž Ambrož • Odmera kazni dr. Katarina Bergant •
Navidezni stek kaznivih dejanj – teoretična izhodišča in praktični
problem dr. Miha Šošić • Silobran – dogmatične dogme in
sodna praksa dr. Miha Šepec

4. SEKCIJA Pravni položaj javnih zavodov
in uslužbenska razmerja / vodja: dr. Rado Bohinc
Korporativno upravljanje javnih zavodov – izhodišča za prenovo
zakonodaje na področju javnih zavodov dr. Rado Bohinc •
Pravni vidiki tržne dejavnosti javnih zavodov dr. Rajko Pirnat
• Javna služba in tržna dejavnost javnih zavodov v letih
2009–2019 mag. Eva Zver • Aktualna vprašanja uslužbenskih
razmerij in sistema plač v javnem sektorju Štefka Korade Purg •
Prekrški na področju prava zavodov in iz uslužbenskih razmerij
dr. Andreja Primec, dr. Bojan Tičar

OKROGLA MIZA Skladnost poslovanja v gospodarskih
družbah in javnih zavodih / vodja: mag. Dejan Jasnič
Sodelujejo: Medeja Lončar, Janez Saje, dr. Alma Sedlar, dr. Robert Šumi

Podelitev priznanj in družabni večer

Delovnopravni odgovor(i) izbranih evropskih držav na posledice
epidemije covid-19 Sara Bagari • Posledice kriz za razvoj
izbranih delovnopravnih institutov – kakšno bo delo v novi
realnosti dr. Valentina Franca • Posegi v zasebnost delavcev
z razlogom varnosti in preprečevanja širjenja epidemije –
kje so meje dovoljenega dr. Katarina Krapež • Možnosti
(enostranskega) spreminjanja in odpovedi pogodbe o zaposlitvi
v času izrednih razmer Miha Šercer

7. SEKCIJA Izzivi digitalne dobe za pravo /
vodja: dr. Verica Trstenjak
Digitalizacija javne uprave – od nuje prek zmožnosti do izjemnih
idej Boštjan Koritnik • Sodobne tehnologije in posegi v
zasebnost v času covid-19 Mojca Prelesnik • Človekove pravice v
digitalni dobi dr. Verica Trstenjak • Novosti glede odškodninske
odgovornosti za umetno inteligenco dr. Petra Weingerl • Pravni
izzivi kibernetske varnosti in njihovo reševanje Pika Šarf •
Digitalizacija – med specialnim in splošnim pravnim urejanjem
mag. Mitja Podpečan • E-šport – fuzija prava digitalne in
analogne dobe dr. Peter Merc

PRAVNIŠKA TRIBUNA Presoja primernosti pravnih
okvirov prestrukturiranja v ZFPPIPP z zornega kota
gospodarskih posledic covid-19 in Direktive (EU)
2019/1132 / vodja: dr. Nina Plavšak
Sodelujejo: Marko Zaman, Grega Peljhan, Tilen Vahčič, dr. Jaka Cepec

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

2. SEKCIJA Okolje kot prednostno območje
razvojnih politik in regulative / vodja: dr. Maša Kovič Dine

6. SEKCIJA Izzivi delovnega prava v kriznih
razmerah: iskanje ustreznega ravnovesja /
vodja: dr. Valentina Franca

Kotizacija za udeležbo na Dnevih slovenskih pravnikov
2020 znaša 420,00 evra brez DDV (512,40 evra z DDV).

KOTIZACIJA ZA ODVETNIKE: 1 + 1 GRATIS
Ob prijavi in plačilu polne kotizacije za Dneve slovenskih
pravnikov 2020 se drugi udeleženec iz iste odvetniške
pisarne srečanja lahko udeleži brezplačno.

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

www.dnevipravnikov.si
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mag. Igor Karlovšek
odvetnik v Celju in pisatelj

Zagon novih postkoronskih sodišč

Č

asi, v katerih smo se znašli, so polni
vprašanj, na katera ni odgovorov. Virus, ki nas je zaprl med stene lastnega doma in izoliral od drugih ljudi, še
niti ni pokazal svoje prave barve. Ne
poznamo ga in ne vemo, ali se je odločil v deželi Kranjski vedriti in oblačiti samo eno
poletje, ali pa si bo vzel domovinsko pravico, ne da
bi ga kot prijetega begunca lahko vrnili čez mejo, od
koder je verjetno prišel.

mag. Roman Završek je pojasnil, da naše glavno delo
poteka na sodiščih in da se tudi stranke v teh časih ne
odločajo za iskanje pravice.

Gospa Lebarjeva je večkrat podrezala v našega predsednika z vprašanjem, kako to, da odvetniki »jamramo«, da se ne da delati, in zakaj da ne delamo, če
pa sodišča očitno delujejo in celo notarji. Kolega

Kje je rešitev? V tem, na kar odvetniki opozarjamo že
skoraj ves čas epidemije. Pravosodje je treba resetirati
in ga pripraviti na delo v koronaokolju. Drugega nam
ne preostane.

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

V oddaji pa ni bil poudarek na dejstvu, da ni mogoče
kar čakati, da se sodišča spet odprejo v predkoronski
obliki. Vsi skupaj se bomo morali korenito spremeniti in s sodelovanjem najti rešitve, kako se prilagoditi in delovati kljub virusu. Ta koronavirus je, gledano skozi očala pravosodja, najbolj prizadel ljudi, ki so
uporabniki uslug pravosodja, a tudi odvetniki nismo
Mogočih je veliko scenarijev dogajanja v naslednjih daleč stran. Uporabniki dolgo ne bodo zdržali brez
mesecih in letih, a najbolj verjetna sta dva. Prvi je, da uslug, sicer se lahko spori začnejo reševati na nasibomo na našem plavem Jadranu tako kot vsa ta leta se- len način, odvetniki pa dolgo ne bomo zdržali brez
deli v senci, si hladili rahlo opečeno kožo in žejo ter se dela in plačila. Če bo propadlo odvetništvo, tudi sosmejali ob zgodbah, kakšne smo uganjali v aprilu za- dišče v predkoronski obliki ne bo moglo delovati in
radi koronavirusa, ki ga takrat
mu ne bo nič pomagalo, da
ne bo nikjer več. Drugi scenase je pravosodje na koronaSodišča pred koronavirusom ne virus »dobro odzvalo«.
rij pa je, da ene najbolj priljubljenih morskih obal letos ne bodo enaka sodiščem po pandemiji.
bomo videli, ker bomo ostali
Odgovorni v Sloveniji morav primežu epidemije in se bo Ne bodo dovolj majhni popravki, po- jo doumeti, da je treba obrniti
izpolnilo tisto, kar tako radi trebna je takojšnja transformacija.
ploščo in se začeti pogovarjati
napovedujemo: da nič več ne
o tem, kako bomo izšli iz zabo tako, kot je bilo. Mogoče smo na isti točki, kot je gate, v kateri smo se znašli. Če nič več ne bo tako, kot
bilo človeštvo že tolikokrat doslej. V letu 1344 ali 1345 je bilo, tudi ne bomo več živeli brez virusov in omejije Evropo zajela epidemija in vzela eno tretjino prebi- tev, ki nam jih ti prinašajo.
valstva, ljudje pa so morali živeti s kugo še naslednjih
300 let, dokler ni naravni izbor naredil svoje. Kuga 20. Odvetniki smo že začeli javno pozivati, naj se nekaj sprestoletja - aids - je zahteval več kot 36 milijonov žr- meni v pravosodnem sistemu, a za zdaj še ni bilo pravetev. Znanost za zdaj cepiva zoper aids in druge viru- ga odziva. Zakaj smo se odvetniki začeli oglašati? Mosne bolezni še ni našla. Po najbolj optimističnih na- goče tudi zato, ker mora za delavce v pravosodju poskrpovedih bo za koronavirus cepivo na voljo konec leta beti država, odvetniki pa moramo večinoma sami poali v začetku naslednje pomladi, po najslabšem scena- skrbeti zase. Država si ne more privoščiti, da bi te deriju pa ga ne bo.
lavce izgubila. Tudi odvetniki tega ne moremo dopustiti. Sodniki in pravosodni delavci morajo obstati, da
V četrtek, 12. aprila 2020, je novinarka Jolanda Le- bodo lahko sodili.
bar v radijski oddaji Studio ob sedemnajstih goste spraševala, kaj se v času epidemije koronavirusa dogaja Državi bi moralo biti jasno, da moramo obstati tudi ods pravico. Predsedniki Vrhovnega sodišča Republike vetniki. Zato smo odvetniki v resnici največji zagovorniSlovenije, Okrožnega sodišča v Ljubljani in v vnaprej ki in branilci pravosodja, ker je od delovanja pravosodja
posnetem pogovoru tudi predsednica Okrajnega so- odvisno naše preživetje. Ker smo življenjsko odvisni od
dišča v Ljubljani so zatrjevali, da so dobro organizi- tega, kako hitro bo pravosodje zagnalo svoje mline, nam
rani, da veliko stvari teče, da, skratka, sodniki in so- ni vseeno ob dejstvu, da samo čakamo, kdaj bomo lahko
dno osebje delajo. Tožilci pa vlagajo več obtožnih ak- nadaljevali s starim načinom dela. To, kar se je ugotovitov kot običajno, ker imajo zdaj čas, da se lotijo tudi lo v radijski oddaji, namreč da je pravosodje v kar dobri
bolj zapletenih zadev. Govorili so o nespremenjenem kondiciji in dober dosežek v težkih razmerah, je daleč
sodstvu, o sodstvu, kakršnega smo poznali pred epi- premalo, da bi lahko rekli, da pravosodje v tem trenutku
demijo, a tega sodstva ni več in ga nikoli več ne bo. deluje. Resnica je, da pravosodje za večino strank stoji.
Njihov pogled je bil zazrt v preteklost, in ne naprej, Dlje ko bo stalo, težje bo strankam in težje bo odvetničeprav bi jih zgodovinski spomin moral učiti, da ne kom. In ko se bo zlomil eden od sestavnih delov kolesmoreš nikoli več stopiti v isto reko.
ja, bo razpadel sistem in se sesul v prah.
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Uvodnik
Po odločitvi predsednika Vrhovnega sodišča bo mrk na
sodiščih trajal do 1. julija 2020. Ta odločitev temelji na
varianti, ki jo zgoraj omenjam kot prvi scenarij. A kot
izkušen zasebnik vedno računam na slabšo varianto. Kaj
če bo 1. julija Nacionalni inštitut za javno zdravje ugotovil, da epidemija še zdaleč ni premagana? In bo sledilo novo obdobje, ko sodišča ne bodo delala?
Država mora končno spoznati, da smo vsi na isti ladji.
Tisti, ki jih država plačuje, in tisti, ki si moramo tako ali
drugače sami priskrbeti denar za preživetje. Oboji moramo sesti skupaj in se dogovoriti, kako naj pravosodje deluje v prihodnje. To seveda pomeni, da mora biti konec
dni, v katerih odvetniki zgolj pišemo kritike o tem, kako
kaj na drugi strani ne deluje, in konec mora biti dni, ko
utemeljenih pripomb pravosodje ne upošteva. In zraven bomo morali pritegniti še medicinske strokovnjake, da nam povedo, kaj se sme početi in česa se ne sme.
Sodišča pred koronavirusom ne bodo enaka sodiščem
po pandemiji. Ne bodo dovolj majhni popravki, potrebna je takojšnja transformacija.
Naučiti se moramo, kako pognati naše delo in naše pravosodje v stalni senci morebitne okužbe in prenosa koronavirusa. Delavci pravosodja, pravosodnega ministrstva, odvetniki, tudi notarji in medicinska stroka moramo ustanoviti delovne skupine, ki bodo vsaka na svoji
strani, nato pa skupno pripravile sistem, ki mu koronavirus ne bo škodoval.
Tega ne bomo storili samo zaradi naše želje, da preživimo, ampak predvsem zato, da se ta država ne bo sesula.
Koronačas je čas, ko se na pravice posameznikov pozablja, ko se človekove pravice in svoboščine kar močno
teptajo. Če pravosodje ne bo delalo, se bo država vrnila
v srednji vek. Kot je zapisal na spletni strani Odvetniške
zbornice Slovenije naš predsednik v Pozivu k takojšnji
aktivaciji sodne veje oblasti, ustavnopravno varstvo človekovih pravic v tem trenutku ni zagotovljeno.
Medicina mora odgovoriti na vprašanje, kako se virus
širi. Po zraku ali kapljično? Koliko časa ostane virus na
papirju? Če je tudi papir prenašalec virusa, se bo pravosodje moralo posloviti od njega.
Sodišča bodo morala poskrbeti za to, da bo prihod na
sodišče v razpravno dvorano varen. Prepovedano bo stati ali sedeti v skupinah, med vabljenimi bo morala obstajati razdalja, ki jo zahteva medicinska stroka. Tako
kot v trgovinah, kjer so na tla nalepili trakove, da kupci vedo, kje smejo stati, se lahko naredi na sodiščih. Sodišča bodo morala vabiti priče na točno določeno uro,
ne pa vseh skupaj.
V razpravnih dvoranah se lahko namestijo zasloni iz pleksi stekla ali kletke, kot na blagajnah v trgovskih centrih
ali na sodiščih v Rusiji in še kje, vendar tokrat za sodnike in sodno osebje. Če se virus širi kapljično, je varnost
zagotovljena. Po vsaki obravnavi se mora ta kletka razkužiti. Noben udeleženec obravnave ne sme vstopiti v
sodno dvorano, ne da bi se razkužil. Kljuke in hodnike
lahko sodišče razkužuje ves čas. Obiskovalci lahko uporabljajo rokavice. Ob vsaki dvorani se morajo na zidove

ODVETNIK st-96-okey1_.indd 4

Odvetnik 95 / poletje 2020

namestiti razkuževalniki na senzor. Sodišča lahko izdajo
predpis, da morajo vsi uporabljati kirurške maske, ki jih
sodišča tudi priskrbijo. Če bo medicinska stroka ugotovila, da se virus širi po zraku, so lahko sodne obravnave
zgolj videokonferenčne, lahko pa potekajo tudi v parkih
in drugih odprtih prostorih.
Sodišča bi morala odrediti, da se sprejemajo samo skenirani dokumenti, razen če medicinska stroka ne ugotovi, da se virus na papirju ne zadrži. Proučiti je treba
možnost, da se opravlja razkužitev dokumentov. Sodišča
lahko odvetnikom pošiljajo vsa pisanja v varne predale,
ki jih odvetniki moramo imeti. Če jih morajo poslati v
papirni obliki, jih lahko ovijejo v plastični omot, kot se
pošiljajo revije, s pripisom na prvi strani kuverte: Razkuženo. Ali pa se rok za vročitev podaljša za toliko dni,
kot bo stroka ugotovila, da se virus lahko zadrži na papirju; papir se torej odloži za toliko časa, v odvetniških
pisarnah in v sprejemnem oddelku sodišča.
Če je kdaj napočil čas, da se začne uporabljati elektronsko poslovanje, je to zdaj. Od drugih pravosodnih sistemov lahko povzamemo najboljše rešitve. Na primer, izjave prič in navzkrižno zasliševanje prič ter izvedencev
itd. lahko opravijo odvetniki sami oziroma prek videokonferenc in sodnikom pošljejo samo posnetke. Sodišče bi lahko popolnoma razbremenili, kar zadeva prihode ljudi in strank. Pomemben je samo en cilj: da sodišče odloči. Ni nujno, da bo do odločitve prišlo po enakem postopku kot doslej, mogoče bodo za to uporabljeni novi postopki, ki nas bodo ščitili pred virusom.
Skupine, ki bi pripravile organizacijo ponovnega delovanja posameznih oddelkov sodišč, bi morale pripraviti
tudi predloge za razrahljanje nekaterih birokratiziranih
postopkov na naših sodiščih. Če je treba spremeniti sodni red, naj se spremeni. Če je treba spremeniti ZPP in
ZKP, naj se spremenita. Enako velja za upravne zadeve. Na primer, davčni postopki brez težav potekajo po
elektronski poti in tako se vročajo tudi davčne odločbe.
Posebno pozornost je treba posvetiti rokom. Tu gre za
nesimetrijo v korist sodišča, ki kljub epidemiji lahko deluje, medtem ko odvetniki ne moremo. Ne sme se zgoditi, da bi ob sprostitvi dela na sodiščih odvetnike zasuli s kopicami pošte, ne da bi izjemoma podaljšali roke.
Odvetniki naenkrat ne bomo mogli narediti vsega v zakonskih rokih.
Človeku je v svojem razvoju uspelo premagati morja,
oceane, uspelo mu je pripluti na Velikonočni otok, ki je
od najbližjega kopnega oddaljen vsaj 1500 km, brez navigacijskih naprav. Naloga, ki je pred nami, se ne more
primerjati s takšnim podvigom. Imamo najmodernejše elektronske telekomunikacijske sisteme, ki omogočajo konferenčne klice, seje od doma, osnovne šole organizirajo šolanje na daljavo, babice in dedki se vsak
dan pogovarjajo z vnuki prek Skypa, Vibra in drugih
programov.
Zdaj je zadnji čas, da izvedemo spremembe, odpremo
sodišča, ljudem omogočimo dostop do sodišč in ustvarimo novo, postkoronsko pravosodje, ki bo bolj blizu
odvetnikom in strankam.
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Andrej Razdrih

odvetnik v Ljubljani in odgovorni urednik revije Odvetnik

Foto: Boštjan Vrhovec

Odvetniki smo bili najbolj nezadovoljni
z delom oziroma nedelom sodišč
Koronavirusna bolezen covid-19
je s svojo agresivnostjo in nepredvidljivostjo zaznamovala letošnje leto ter udarila po gospodarstvu celotnega sveta, zato je
razumljivo, da smo nadvse neprijetne posledice pandemije občutili tudi odvetniki, intelektualci v
svobodnem poklicu, odvisni od
funkcioniranja gospodarstva in
še bolj od nemotenega delovanja pravosodja.
Odvetniška zbornica Slovenije
(OZS) se je nemudoma prilagodila nastali situaciji, zbornične službe pod vodstvom
predsednika mag. Romana Završka in glavne tajnice
Tanje Sedušak so delale s polno paro, takoj sta bili
organizirani dve delovni skupini, ki sta ju vodila podpredsednika zbornice Alenka Košorok Humar in Janez Starman, ob tem pa so s svojimi predlogi in sugestijami pomagali številni odvetniki.
Zbornica je tekoče spremljala vse ukrepe državnih organov in se takoj odzvala s kritičnimi komentarji in
predlogi za izboljšanje protikoronskih ukrepov, ki so
zadevali odvetnike, ter z nekaterimi tudi uspela.
V tej številki podrobno predstavljamo aktivnosti zbornice v času izolacije in karantene, da se bodo lahko
člani zbornice seznanili s tem, kako veliko dela je bilo
opravljenega v času karantene (OZS v času koronavirusne bolezni covid-19).
Žal pa delovanje organov pravosodja, predvsem
sodišč, v času pandemije in karantene po mnenju
odvetnikov ni bilo optimalno – ali odkrito rečeno:
bilo je neustrezno.

Najbolj nezadovoljni smo bili odvetniki z delom oziroma nedelom sodišč. Predsednik OZS mag. Završek
je v vseh javnih občilih, kjer so mu dali besedo, poudarjal, da odvetniki nismo zadovoljni z organizacijo
in delovanjem sodišč v času epidemije, tj. od 16. marca 2020 dalje, saj na sodiščih ni bilo smiselne organizacije dela. Z izjemo nekaj nujnih zadev se je poslovanje sodišč ustavilo. Razen novogoriških in koprskih sodišč so prenehala vročati pošiljke in sodna
pisanja.1 Predsednik OZS je večkrat poudaril, da sodišča niso izkoristila možnosti elektronskega poslovanja, čeprav je bilo v tehnično infrastrukturo, ki to
omogoča, vloženega veliko denarja. Zlasti pa ni bilo
razumnih razlogov za to, da sodišča niso izdajala odločb v zadevah, v katerih je bil postopek že zaključen,
kar je bilo še posebej pereče na področju delovnega
1
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in socialnega sodstva. Nerazumljivo je, da v časa karantene ni prišlo vsaj do izmenjave vlog med strankami, kar bi omogočilo hitrejši zagon delovanja sodišč po preklicu pandemije.
O vsem tem v uvodniku kritično razmišlja mag. Igor
Karlovšek in opozarja, da je zdaj nastopil pravi čas
za čim širšo uporabo elektronskega poslovanja v pravosodju. Avtor predlaga, da bi zasliševanje prič in izvedencev opravili odvetniki obeh strank sami v kontradiktornem izvensodnem postopku neposredno ali
prek videokonferenc ter potem sodišču poslali samo
posnetke. Zveni utopično? V Sloveniji zagotovo, v
ZDA pa to že uspešno poteka.
Tudi zbornični organi so med pandemijo nemoteno
delovali, seje upravnega odbora so potekale prek videokonferenc, enako odvetniški izpiti, kar je sicer trajalo
dalj časa kot »v živo«, a brez večjih težav.
Po koncu protikoronskih omejitev je zbornica med
člani naredilo anketo; rezultati kažejo, da so člani delovanje zbornice v kriznem času ocenili kot pozitivno.
Predsednik zbornice mag. Završek je bil ves čas aktiven tudi v okviru Sveta evropskih odvetniških zbornic
(CCBE), saj je bil 3. februarja 2020 imenovan za novega predsednika odbora PECO.
O problemih pravne ureditve ukrepov karantene
in osamitve v slovenskem pravnem redu piše Igor
Vuksanović in ugotavlja, da je med epidemijo covida-19, ko je bilo sodno varstvo nedosegljivo in povsem
neučinkovito, prišlo do kršitev 19. in 23. člena Ustave.
Kritičen prispevek je pripravila tudi odvetnica Jasna
Zakonjšek, in sicer v zvezi s sodbo Vrhovnega sodišča RS v zadevi Mojca Šetinc Pašek proti Janezu Janši.
Strokovnjakinja za medijsko pravo ugotavlja, da je Vrhovno sodišče v sodbi v bistvu zamenjalo vlogi tožnice in toženca. Namesto da bi novinarko zaščitilo pred
osebnimi diskvalifikacijami, je bil v imenu načela svobode govora zaščiten politik, ki je eden najmočnejših
v državi. Avtorica ugotavlja, da vsebina žaljivega čivka ni bila uperjena samo ad rem, ampak predvsem ad
feminam, saj je šlo za napad na dostojanstvo in čast
novinarke. Zato ni nenavadno, da sta proti taki odločitvi glasovali dve vrhovni sodnici in da je kritični zapis v Odvetniku napisala odvetnica.
V zvezi s tem se je pokazalo še nekaj, na kar me je
opozoril kolega odvetnik, ki prav tako večkrat zastopa novinarje v zvezi z varovanjem svobode govora in izražanja, in sicer da Vrhovno sodišče v takih
primerih le zelo redko oceni, da gre za pomembno pravno vprašanje, ki si zasluži presojo vrhovnih
sodnikov. V danem primeru, ko gre za znanega

Vir: Večer, 21. maj 2020.
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politika, je to storilo in spremenilo dosedanjo sodno prakso (»politiki bi morali biti najmanj varovane osebe, saj so javne osebe v absolutnem smislu«),
kar postavlja pod vprašaj apriorno nepristranskost
sodnih odločevalcev.

Na Odvetnikovih straneh objavljamo tudi pismo predsednika in izvršne direktorice Odvetniške zbornice
zvezne državen New York, v katerem zbornica predlaga sodelovanje z odvetniki z vsega sveta za premagovanje težav, ki jih je povzročila pandemija.

V marcu je umrl priznan goriški odvetnik in dolgoleten član uredniškega odbora revije Odvetnik dr. Karlo Primožič, ki ga je Alenka Košorok Humar ob podelitvi Majaronove plakete opisala z naslednjimi besedami: «Skromen, časten, vedno pripravljen pomagati in inspirirati.« Za novo članico uredniškega odbora je upravni odbor OZS imenoval odvetnico iz Maribora Rijo Krivograd.

Zaradi virusa je odpadla tradicionalna in zelo obiskana
spomladanska Odvetniška šola in posledično tudi ni
izšla običajna posebna številka Odvetnika, ki vsebuje
članke in prispevke predavateljev na šoli, vendar je celotno gradivo za posebno številko zbrano in pripravljeno za tisk. Če bodo razmere v jeseni to dopuščale, se
bo Odvetniška šola odvila 18. septembra 2020, ko
bo izšla tudi posebna številka revije Odvetnik.
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Igor Vuksanović

svetovalec na Ustavnem sodišču RS

Nekateri problemi pravne ureditve ukrepov
karantene in osamitve v slovenskem
pravnem redu
Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB)1 je, kot izhaja iz njegovega 1. člena, namenjen predvsem preprečevanju in obvladovanju nalezljivih bolezni, ki ogrožajo zdravje prebivalcev Republike Slovenije.  Gre
za enega tistih zakonov, ki dlje, lahko tudi zelo dolgo,  mirujejo v nekakšnem »zamrznjenem« stanju.  
Nanj nihče niti pomisli ne. Ko pa nastopijo okoliščine, v katerih ga je treba uporabiti, se to zgodi
bliskovito, nepričakovano in časa za popravke zakona ni več. Prav take okoliščine so letos nastale v
Sloveniji v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni covid-19.2 Takrat vrag odnese šalo. Pravno ureditev
ključnih ukrepov za boj proti epidemiji je treba dobro analizirati in morebitne pomanjkljivosti odpraviti: povsem mogoče je, da bo covid-19 dlje časa naš neprostovoljni spremljevalec.3
V članku sem upošteval pravne akte, sprejete do sredine junija 2020.
123
Prvi odstavek 7. člena ZNB epidemijo nalezljive bole- Člen 18 ZNB:
»Osamitev (izolacija) je ukrep, s katerim lečezni opredeljuje kot pojav nalezljive bolezni, ki po času
či zdravnik, območni zavod za zdravstveno varstvo
in kraju nastanka ter številu prizadetih oseb presega
ali Inštitut za varovanje zdravja Republike Sloveniobičajno stanje in je zato potrebno takojšnje ukrepaje6 zbolelemu za nalezljivo boleznijo, omeji svobodno
nje. Po četrtem odstavku 7. člena ZNB epidemijo nagibanje, kadar to lahko povzroči direkten ali indireklezljive bolezni in okuženo ali ogroženo območje razten prenos bolezni na druge osebe.
glasi oziroma določi minister, pristojen za zdravje. KaGlede na način prenosa nalezljive bolezni in stanje
dar je okuženo ali ogroženo območje celotno obmokužnosti bolnika se določi vrsta osamitve, ki lahko
čje Republike Slovenije, epidemijo razglasi Vlada Repoteka na bolnikovem domu, v zdravstvenem zavopublike Slovenije.4 Varstvo prebivalcev pred nalezljivimi boleznimi obsega splošne in posebne ukrepe za njidu (hospitalizacija) ali v za ta namen posebej dolohovo preprečevanje in obvladovanje (prvi odstavek 3.
čenem prostoru.
člena ZNB). Covid-19 sicer ni izrecno naveden v zaPopolna osamitev je obvezna za bolnike s pljučno
konskem katalogu nalezljivih bolezni, zaradi katerih se
kugo, pljučnim vraničnim prisadom, diseminiranim
ti splošni in posebni ukrepi lahko izvajajo (prvi odstapasavcem, steklino ali z virusnimi hemoragičnimi mrvek 8. člena ZNB), vendar je ta katalog tako ali tako
zlicami (Ebola, Lassa, Marburg).
odprt – če se pojavi nevarnost drugih nalezljivih boOsamitev lahko traja največ toliko časa, kolikor tralezni, ki bi lahko ogrozile zdravje prebivalcev, lahko
ja kužnost.
Vlada Republike Slovenije odloči, da se zanje uporaNačin in trajanje osamitve določa pravilnik iz drubijo ukrepi, določeni s tem zakonom, pri čemer mora
gega odstavka 8. člena tega zakona.«
o tem nemudoma obvestiti Državni zbor Republike
Slovenije (tretji odstavek 8. člena ZNB).5
Člen 19 ZNB:
»Karantena je ukrep, s katerim se omeji svobodno giZakonska ureditev osamitve in
banje in določijo obvezni zdravstveni pregledi zdravim
karantene
osebam, ki so bile ali za katere se sumi, da so bile v
Osamitev (izolacija) in karantena sta posebna ukrepa
stiku z nekom, ki je zbolel za kugo, virusno hemoraza preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni iz
gično mrzlico (Ebola, Lassa, Marburg) ali nalezljivo
5. točke 10. člena ZNB. V nadaljevanju v celoti citiram
boleznijo, za katero je minister, pristojen za zdravzakonske člene, v katerih sta urejena ta dva ukrepa.
je, ali Vlada Republike Slovenije na podlagi četrtega
1

Ur. l. RS, št. 33/06 – UPB in 49/20.
Glej Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/20), s katero je 12. marca
2020 minister za zdravje na podlagi sklepa vlade na območju Republike Slovenije razglasil epidemijo te nalezljive bolezni. Epidemija je bila preklicana 14. maja 2020
z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 68/20), ki se uporablja od 31. maja 2020 – Odlok o preklicu epidemije.
3
Opozarjam tudi na že objavljen članek Gantar, D.: Pravni vidiki ukrepov karantene in izolacije, Pravna praksa, št. 19/20, str. 23 in nasl.
4
Vendar se je v času odredbe z dne 12. marca 2020 določba glasila: »Epidemijo nalezljive bolezni ter okuženo ali ogroženo območje razglasi oziroma določi minister,
pristojen za zdravje.«
5
Glej Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Ur. l. RS, št. 23/20 – Sklep o uporabi ukrepov I), ki je bil sprejet 13.
marca 2020 in s katerim je vlada odločila, da se pri epidemiji covida-19 uporabijo ukrepi, ki jih ZNB določa za kugo ali virusno hemoragično mrzlico po povzročiteljih
iz prve skupine nalezljivih bolezni iz 1. člena Pravilnika o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje (Ur. l. RS, št. 16/99
in 58/17 – Pravilnik). Odlok o preklicu epidemije je sicer določil, da se splošni in posebni ukrepi iz ZNB v skladu s tu navedenim sklepom »ob njihovi strokovni
utemeljenosti« še naprej uporabljajo. Sklep o uporabi ukrepov je bil nadomeščen s Sklepom o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji
COVID-19 (Ur. l. RS, št. 79/20 – Sklep o uporabi ukrepov II). Ta je določil nadaljnjo veljavo vseh še neodpravljenih aktov in ukrepov iz časa epidemije.
6
Kjer ZNB omenja Inštitut za varovanje zdravja ali Zavod za zdravstveno varstvo, je navedbo treba brati tako, da se nanaša na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ),
ki je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 14/13 – ZZDej-J) prevzel njune naloge na področju boja proti nalezljivim
boleznim.
2
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odstavka 7. člena tega zakona razglasila epidemijo, v
času njegove kužnosti.7
Karanteno odredi minister, pristojen za zdravje na
predlog Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije.
Zoper odločbo o odreditvi karantene ni pritožbe.«
Člen 21 ZNB:
»Osebe, za katere sta odrejeni osamitev ali karantena, se smejo prevažati samo na način in pod pogoji,
ki onemogočajo širjenje okužbe.
Način in pogoje prevoza določi minister, pristojen za
zdravje.«
Zanimivo je, da v ZNB najdemo nekatera podvajanja oziroma ukrepe, ki očitno sledijo enakim ciljem
kot osamitev in karantena. Najbolj padeta v oči pooblastili zdravstvene inšpekcije iz 2. in 4. točke 47.
člena ZNB (prepovedati gibanje osebam, za katere se
ugotovi ali sumi, da so zbolele za določeno nalezljivo boleznijo, in odrediti osamitev oseb, ki so zbolele za določenimi nalezljivimi boleznimi, ter njihovo
zdravljenje). 8 V tem članku ne obravnavam pooblastil policije iz 103. člena ZIUZEOP (ki se nanašajo
tudi na osamitev in karanteno). Za popolno predstavo o pravnih posledicah ukrepov osamitve in izolacije je vsekakor treba omeniti relativno visoke globe
(od 400 do 4000 evrov), ki jih lahko v prekrškovnem postopku izreče zdravstvena inšpekcija, če posameznik ne ravna v skladu z ukrepom osamitve ali
v skladu z ukrepom karantene (53.g člen ZNB v zvezi s 1. in 2. točko 57. člena ZNB).

Analiza pravnega pomena in učinkov
ukrepov iz 18. in 19. člena ZNB
Najprej si je treba postaviti vprašanje pravnega pomena in učinka ukrepov osamitve ter karantene, torej dveh izrazito omejujočih in radikalnih ukrepov, ki
močno posegata v človekovo pravico do osebne svobode iz 19. člena Ustave. Za poseg v osebno svobodo
oziroma za odvzem prostosti gre tedaj, ko stopnja oziroma intenzivnost omejevanja (upoštevaje predvsem
vrsto, trajanje, učinke in način izvrševanja ukrepa) kažeta, da ne gre »zgolj« za poseg v svobodo gibanja.9
Ko mora oseba prebivati na točno določenem mestu
in znotraj tesno omejene lokacije, ko te lokacije ne
sme zapustiti, razen izjemoma, ko je njeno gibanje bistveno okrnjeno – gre za poseg v osebno svobodo.10
Za sklep, da sta ukrepa iz 18. in 19. točke ZNB prav
taka, obstaja več argumentov.

9

Kljub površni dikciji obeh ukrepov (ki govorita o
»omejitvi svobodnega gibanja«) nam že sistemska
metoda razlage (primerjava z 2. točko prvega odstavka 39. člena ZNB) 11 pove, da gre tu za nekaj kvalitativno bolj intenzivnega, kot je splošen ukrep prepovedi oziroma omejitev gibanja prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih, ki ga odredi vlada.12 Vsaj pri osamitvi na poseg v osebno svobodo kaže tudi jezikovna metoda razlage: odkazilo v
drugem odstavku 18. člena ZNB na prisilno bivanje
na bolnikovem domu, v zdravstvenem zavodu ali v za
ta namen posebej določenem prostoru. Poleg tega je
za covid-19, dokler se še uporablja Sklep o uporabi
ukrepov II v zvezi s tretjim odstavkom 8. člena ZNB,
formalno obvezna popolna osamitev13 (verjetno vlada v pravnem redu niti ni zaznala obstoja tega praktično neizvršljivega pravila, ki se v praksi ni izvajalo).
V praksi se je tudi karantena izvajala kot klasičen poseg v osebno svobodo (na primer v hotelih, pa tudi na
drugih tesno omejenih lokacijah, denimo doma), kar
je zagotovo bil namen zakonodajalca.14
Namen obeh ukrepov je jasen na prvi pogled – preprečiti ali upočasniti širjenje nalezljivih bolezni. Pri tem je
osamitev lahko odrejena v zvezi s katerokoli nalezljivo boleznijo, na katero se nanaša ZNB (prvi odstavek
18. člena ZNB), t. i. popolna osamitev pa le v zvezi
s taksativno navedenimi nalezljivimi boleznimi iz tretjega odstavka 18. člena ZNB ali tistimi, za katere enako obravnavo določi sklep vlade iz tretjega odstavka 8.
člena ZNB (kot je tudi covid-19).15 Karantena je lahko odrejena v zvezi s kugo, virusno hemoragično mrzlico (ebola, lassa, marburg) ali katerokoli nalezljivo
boleznijo, za katero je bila razglašena epidemija (kot
je bila za covid-19). To za karanteno seveda pomeni,
da tega ukrepa – za covid-19 – po preklicu epidemije
za to bolezen ni več dopustno odrejati (kar izhaja iz
specialne določbe prvega odstavka 19. člena ZNB, od
katerega Odlok o preklicu epidemije, ki sicer tudi po
koncu epidemije še dopušča odrejanje posebnih ukrepov iz ZNB, brez posebne zakonske podlage zagotovo ne sme odstopati). Čeprav preklic epidemije učinkuje od 31. maja 2020, pa je vlada očitno odrejala karantene še po tem datumu.16
Osamitev je po črki zakona namenjena ljudem, ki so
zboleli za nalezljivo boleznijo, največ za čas njihove
kužnosti, da bi se preprečil prenos bolezni na druge
osebe. Karantena je po črki zakona namenjena zdravim ljudem, ki so bili ali za katere se sumi, da so bili,
v stiku z osebo, ki je zbolela za nalezljivo boleznijo.

7

To besedilo sedanjega prvega odstavka 19. člena je bilo uveljavljeno šele z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP (Ur. l. RS, št. 49/20), torej 11. aprila 2020. Pred tem je prvi odstavek 19. člena ZNB karanteno izrecno dovoljeval le
zaradi kuge ali virusne hemoragične mrzlice. Vendar ocenjujem, da je pravna podlaga za odreditev karantene tudi zaradi covida-19 vendarle obstajala že pred 11. aprilom
2020, na podlagi sklepa iz opombe št. 5 tega članka, sprejetega na podlagi tretjega odstavka 8. člena ZNB.
8
Na podlagi 49. člena ZNB zdravstvena inšpekcija odredi ta ukrepa z odločbo, izdano v upravnem postopku. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. V okviru
svojih pravic in dolžnosti lahko pri (tudi) njunem izvajanju sodeluje policija. (51. člen ZNB).
9
Primerjaj s 6. točko odločbe Ustavnega sodišča št. Up-1116/09-22 z dne 3. marca 2011.
10
Prav tam, 7. točka obrazložitve.
11
Gantar, D., naved. delo, meni, da je vse odvisno od tega, na kakšen način se ta dva ukrepa izvajata. Vendar se v temelju strinja, da sta ukrepa poseg v osebno svobodo,
če se izvajata na način, da je posameznik zaprt v objekt in ima prepoved izstopa.
12
Tudi 47. člen ZNB razlikuje med odreditvijo osamitve in prepovedjo gibanja.
13
Ta se v skladu z 12. členom Pravilnika izvaja le v pooblaščenem zdravstvenem zavodu, v posebnem prostoru z zagotovljeno visoko stopnjo varnosti za preprečitev
širjenja povzročitelja, brez obiskov in vse do prenehanja kužnosti.
14
Glej na primer članek Karantena v velenjskem hotelu zapira vrata (STA), <www.dnevnik.si/1042927473, <31. 5. 2020>. Na spletnih straneh NIJZ so bila ob zaključku
tega prispevka dosegljiva navodila za izvajanje karantene na različnih lokacijah, o čemer bom spregovoril v zadnjem delu članka.
15
Glej sklepa iz opombe št. 5 tega članka.
16
Na podlagi različnih »mejnih« odlokov, nazadnje Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na
zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 83/20 in 86/20 – Odlok o ukrepih na meji), ki za določene kategorije domačih
in tujih državljanov, ki vstopajo v našo državo, določa odreditev karantene v trajanju štirinajst dni.

ODVETNIK st-96-okey1_.indd 9

09/07/20 09:31

Članki

10

Pri covidu-19, kjer imamo pomembno kategorijo kužnih prenašalcev, ki sami dejansko ne zbolijo, je treba
pojma zdravje in bolezen razlagati prilagojeno. Osebno bi ju v praksi nadomestil z razlago v smeri kategorij dokazano kužen in osumljeno kužen.17
Menim, da se pri covidu-19 osamitev odreja osebam,
pri katerih je dokazano prisoten patogen SARS-CoV-2
in so dokazano (še) kužne, tudi če se bolezen pri njih
ni razvila. Edina logična razlaga ukrepa karantene je
potem ta, da se odreja ljudem, ki niso dokazano kužni
(sicer bi se zanje odredila osamitev), pač pa so osumljeno kužni. Pri tistih, ki jih minister za zdravje pošlje v
karanteno, mora torej obstajati določen (še) nepotrjen
sum, da bi utegnili biti – zaradi vsaj možnosti stika s
prenašalcem bolezni – tudi sami okuženi in s tem kužni. Prav zaradi dokončne potrditve tega suma se naslovnikom karantene določijo tudi obvezni zdravstveni pregledi. Težava odrejanja karanten tudi po koncu
epidemije covida-19 ni le v odsotnosti zakonske podlage za karanteno po koncu epidemije, pač pa tudi v logiki njenega nadaljnjega odrejanja po Odloku o ukrepih na meji na podlagi skrajno posplošenih temeljev
za sum (že zgolj zato, ker osebe vstopajo v Slovenijo
iz nekaterih tujih držav). Tudi za tako razlago prvega
odstavka 19. člena ZNB ne vidim možnosti, tudi če
bi bila smotrna in potrebna. Sum na okuženost mora
biti konkretiziran in utemeljen z (vsaj) verjetnostjo
stika z bolno osebo.
Kot sem že jasno navedel, gre tako pri osamitvi kot
pri karanteni za poseg v osebno svobodo. To mnenje bom le nekoliko relativiziral: pri karanteni gre očitno za »neposreden« poseg v osebno svobodo, saj se
odredi z odločbo ministra za zdravje, ki je zagotovo
upravna odločba, izdana v upravni zadevi po prvem
odstavku 2. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP),18 ki jo je mogoče tudi prisilno izvršiti po določbah XVII. poglavja ZUP. Zoper odločbo o
karanteni je podano sodno varstvo v upravnem sporu,
saj gre brez dvoma za dokončen upravni akt iz 2. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1),19 torej javnopravni enostranski oblastveni posamični akt, ki spreminja pravni položaj naslovnika.
Osamitev je po drugi strani najprej »posreden« (kot
ga imenujem) poseg v osebno svobodo, ki se lahko
stopnjuje v prisilno izvršljiv upravni akt šele z izrekom
odločbe zdravstvenega inšpektorja iz 4. točke 47. člena
ZNB (osamitev oseb, ki so zbolele za določenimi nalezljivimi boleznimi). Ta ukrep je zastavljen tako, da se
najprej po 18. členu ZNB izreče nekakšno neoblastno
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»navodilo« (usmeritev) zdravnika ali javnega zavoda, ki samo po sebi ne povzroča neposredne oblastne
spremembe pravnega položaja naslovnika (beri: nihče ga na podlagi tega navodila oziroma usmeritve ne
sme prijeti in fizično odpeljati v izolacijo ali kako drugače v upravni izvršbi prisilno izvršiti navodila), čeprav
ga nespoštovanje »navodila« že izpostavi nevarnosti
prekrškovne globe do 4000 evrov iz 1. točke 57. člena ZNB (prav zaradi te nevarnosti menim, da moramo tudi osamitvi iz 18. člena ZNB v temelju priznati pravno naravo posega oziroma omejitve pravice iz
19. člena Ustave). V morebitni drugi fazi, če 18. člen
ZNB ni bil spoštovan, pa stopi v akcijo zdravstveni inšpektor in izda takoj izvršljivo upravno odločbo o osamitvi, ki naslovniku neposredno jemlje osebno svobodo.20 Tako kot pri karanteni je zoper tako odločbo seveda mogoč klasičen upravni spor.21 Zagotovo je treba izrazito skopo in podnormirano 4. točko 47. člena
ZNB razlagati tako, da je njena uporaba dejansko mogoča le kot navezava na nespoštovanje prvotne »mehke« prepovedi iz 18. člena ZNB in le pod vsemi vsebinskimi pogoji iz 18. člena ZNB (kar podnormiranost vsaj malo ublaži).
Drugačna razlaga glede osamitve iz 18. člena ZNB (kakor jo izrečeta lečeči zdravnik ali NIJZ ) ni mogoča.
Lečeči zdravnik in NIJZ izvajata javno službo na področju zdravstva. Nimata javnega pooblastila, da bi izrekala enostranske, oblastne in avtoritativne ukrepe.
Nista niti državni organ niti organ lokalne skupnosti
niti nosilec z zakonom ali na njegovi podlagi prenesenega javnega pooblastila »za opravljanje določenih
nalog državne uprave« iz 121. člena Ustave. Člena 18
ZNB ni mogoče razlagati tako, da jima želi tako javno
pooblastilo podeliti.22 Zdravniki tega ukrepa tako niti
ne razumejo, saj osamitve po 18. členu ZNB niti ne
poskušajo izpeljati po ZUP, pač pa ljudi »pošiljajo«
v izolacijo v kratkih telefonskih pogovorih. Odvzema
osebne svobode iz zdravstvenih razlogov pa tudi nikakor ni mogoče razumeti kot nekakšnega izvajanja javne zdravstvene službe, inherentno pridruženega pooblastilu, ki je sestavni del javne službe in ne predstavlja upravne naloge, za katero je potrebno posebno zakonsko pooblastilo.23 Gre namreč za ukrep, ki
se ne nanaša na vsebino pravic uporabnika v razmerju do izvajalca, pač pa za odvzem prostosti v najširšem javnem interesu.

Sklep
Tako pri 18. členu ZNB v zvezi s 4. točko 47. člena ZNB (ki šele skupaj tvorita podlago za izrek

17

Zdi se, da so stvari dejansko tako potekale v praksi. Če je bila pri osebi dokazana prisotnost virusa, je morala ostati v izolaciji, tudi če tehnično ni »zbolela«.
Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB in nasl. Upravna zadeva je odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke na področju
upravnega prava.
19
Ur. l. RS, št. 105/06 in nasl.
20
Glej članek Kako zdaj nadzorujejo okužene z virusom, objavljeno 31. marca 2020, dosegljivo na <www.delo.si/novice/slovenija/kako-zdaj-nadzorujejo-okuzene-zvirusom-294810.html>. V članku je citirano pojasnilo zdravstvenega inšpektorata, da je »zdravstveni inšpektorat pristojen za odreditev izolacije, če oseba ne spoštuje
navodila, ki ji ga je dal zdravnik«, in naveden podatek, da je inšpektorat do tedaj (do konca marca 2020) izdal eno odločbo o izolaciji bolnika, ki ni upošteval navodil
lečečega zdravnika.
21
Zoper ukrep iz 18. člena ZNB sam po sebi je verjetno tudi po (sicer dokaj restriktivni) razlagi Vrhovnega sodišča mogoč subsidiarni upravni spor iz 4. člena ZUS-1
(glej sklep Vrhovnega sodišča št. I Upr 1/2020 z dne 26. februarja 2020, v katerem je Vrhovno sodišče navedlo, da je upravno sodišče pristojno za odločanje v sporih zoper
javnopravne akte (ali dejanja) oblastvenih organov oziroma (!) oseb, ki na podlagi javnega pooblastila izvajajo javno službo).
22
Že zato ne, ker določba ne izpolnjuje vseh pogojev za zakonsko podlago javnega pooblastila za opravljanje upravnih nalog iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-137/01
z dne 11. decembra 2003. Tako široka podelitev javnega pooblastila (kar vsem »lečečim zdravnikom«), brez določitve in preverjanja posebnih pogojev za njihovo
usposobljenost in primernost za prevzem tako odgovorne oblastne upravne naloge (odvzem osebne svobode!), ne bi bila dopustna.
23
Tretji odstavek 3. člena ZUP določa, da se ZUP uporablja tudi v primeru, ko izvajalci javnih služb odločajo o pravicah ali obveznostih uporabnikov njihovih storitev.
Primerjaj Pirnat, R.: Komentar 121. člena Ustave, v: Avbelj, M. (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, del 2: državna ureditev, Nova Univerza in Evropska pravna
fakulteta, Ljubljana 2019, str. 258.
18
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osamitve kot upravnega oblastnega ukrepa) kot pri
19. členu ZNB (karantena) gre po mojem mnenju
tudi ob vseh razlagalnih naporih še vedno za preveč splošne, podnormirane, nejasne in nedoločne
določbe, ki so (tudi) zato v neskladju s pravico do
osebne svobode iz 19. člena ZNB. 24 Zakonska ureditev osamitve in karantene na nobenem mestu ne
predvideva naravi ukrepa prilagojenega takojšnjega
pouka o razlogih za odvzem prostosti, o tem, da oseba ni dolžna ničesar izjaviti, o pravici do takojšnje
pravne pomoči zagovornika in o tem, da je pristojni
organ dolžan na njeno zahtevo o odvzemu prostosti obvestiti njene bližnje (tretji odstavek 19. člena
Ustave). Splošno načelo sorazmernosti (ki zahteva
primernost, nujnost in sorazmernost posegov v človekove pravice) je v regulativo osamitve in karantene vgrajeno parcialno in nezadostno. 25 Posebna postopkovna jamstva tako rekoč ne obstajajo. Ustavno je nesprejemljivo jemati osebno svobodo v navadnem upravnem postopku, ki ni prilagojen odločanju o tako intenzivnih posegih v človekove pravice. Teh pomanjkljivosti ne more sanirati naknadno
sodno varstvo pred upravnim sodiščem, ki niti ni
prednostno. Komentirana ureditev očitno ne upošteva odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-18/93 z dne
11. aprila 1996, iz katere izhaja, da lahko izvršilna
oblast izvede le trenuten odvzem prostosti (aretacijo), takoj oziroma v kratkem času za tem (na primer
v 48 urah) pa mora o dopustnosti odvzema prostosti odločiti sodišče.
Ustavnopravno spornost zakonske ureditve osamitve
in karantene najlažje spoznamo, če analiziramo pogoje za ustavnost zakona, ki je temelj za posege v osebno svobodo, kakor jih je v (nekazenskih!) odločbah
št. U-I-294/12 z dne 10. junija 2015 in št. U-I-477/18
in Up-93/18 z dne 23. maja 2019 predstavilo (delno
povzelo iz prejšnjih odločitev, delno pa nadgradilo)
Ustavno sodišče, ki je pri tem upoštevalo tudi ustaljeno razlago EKČP:
· prostost se sme omejiti samo v primerih, ki so izrecno določeni z zakonom, in po postopku, ki ga, upoštevaje ustavna procesna jamstva, določa zakon;
· zakonsko določen postopek odvzema prostosti
mora biti pošten in ustrezen;
· drugi odstavek 19. člena zapoveduje, da so pogoji
za odreditev odvzema prostosti določni (lex certa),
pri čemer je določnost materialne in procesne narave. Ustava zakonodajalcu izrecno nalaga, da mora
vsako materijo, s katero ustvarja podlago za poseg
v osebno svobodo, ne le zakonsko urediti, temveč
mora to storiti tudi določno in nedvoumno. Zakonska ureditev mora biti določna do te mere, da je
izključena vsakršna možnost arbitrarnega odločanja
državnega organa;
· ta postopek mora polno zagotoviti možnost pravice
do izjave posameznika; za »nearbitraren« odvzem
prostosti v smislu prvega odstavka 5. člena EKČP
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ne zadošča možnost naknadnega sodnega preverjanja zakonitosti odvzema prostosti, kot ga zahteva
četrti odstavek 5. člena EKČP;
· že na zakonodajni ravni morajo biti pogoji izvrševanja ukrepa določeni tako, da je vzpostavljena
stvarna povezava med podlago oziroma razlogom
za dovolitev odvzema prostosti ter krajem (ustanovo) in pogoji pridržanja.26 Določitev pogojev izvršitve ukrepa, ki je usmerjena v uresničitev njegovega
cilja, hkrati pomeni jamstvo, da bo trajanje ukrepa
omejeno na najkrajše nujno potrebno časovno obdobje.
Ključne in ustavno zahtevane so v bistvu varovalke
pred oblastno arbitrarnostjo. Le-teh v 18. in
19. členu ZNB skoraj ni. V oči bije, da zakon pri
karanteni ne določa niti najdaljšega mogočega
trajanja niti meril za določitev vsakokratnega
konkretnega trajanja tega ukrepa (pri osamitvi
določa, da lahko traja največ toliko časa, kolikor
traja kužnost).

V zakonski ureditvi osamitve in karantene, posebej
kolikor se izvršujeta izven bolnikovega doma, kritično umanjka podrobna in uravnotežena ureditev
pravic oseb, ki jim je bil ukrep odrejen, zaradi 19.
člena Ustave samega po sebi in tudi zaradi zaščite človekove osebnosti in dostojanstva med odvzemom prostosti (21. člen Ustave), pa tudi zaradi varstva telesne in duševne celovitosti ter osebnostnih
pravic (35. člen Ustave). Neverjetno je, da »dokazano in osumljeno kužni« ljudje v osamitvi in karanteni nimajo nobenih zakonskih jamstev humanega in človeškega odnosa med odvzemom prostosti in je njihov položaj mnogo težji kot položaj storilcev najhujših kaznivih dejanj (takojšen dostop do
kakovostne zdravstvene oskrbe, 27 možnost sprehoda in (posamičnega) športnega udejstvovanja na zunanjih ter skupnih površinah objekta, urejena pravica do obiskov in komunikacije z zagovornikom –
na varni razdalji, primerni prostorski pogoji kapacitet, kjer se ukrep izvaja, primerna prehrana, dostop
do literature, telekomunikacij in medijev). Nikjer v
pravnem redu ni urejeno dobesedno nič, posledica pa je, da je vse to odvisno od naključnih okoliščin primera ali zdrave pameti oblastnikov, ki ta
dva ukrepa izvršujejo. Karantena lahko seveda »izpade« kot prijeten oddih v hotelu, vendar se žal zdi,
da je bolj verjetno, da boste naleteli na divjaško samopašnost uradnih oseb, ki vas bodo celo omejevale na nekaj kvadratnih metrov hotelske sobe – in
to neprekinjeno celih 14 dni trajanja karantene. 28
Poudarjam, da določeno ureditev glede načina in
pogojev izvrševanja osamitve in karantene sicer

24

Iz petega odstavka 15. člena Ustave v zvezi s točko (e) (1) 5. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Ur. l. RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 –
EKČP) sicer izhaja, da je odvzem prostosti dopusten tudi zaradi preprečitve širjenja nalezljivih bolezni.
25
Deloma le v drugi odstavek 18. člena ZNB.
26
V okoliščinah našega primera to pomeni, da bi ZNB moral podrobno in tehtno določati pogoje izvršitve osamitve in karantene, ki bi bili prikrojeni cilju preprečevanja
širjenja okužbe z nalezljivo boleznijo, vendar tudi posebni zdravstveni skrbi za posameznika, ki je ukrepoma podvržen.
27
Glede na to, da je tem pridržanim osebam onemogočen običajen dostop do zdravstvenih storitev. Določba o karanteni omenja le obvezne zdravstvene preglede.
28
Glej pri Jaušovec, B.: Upokojeni zdravnik iz Maribora: Evakuacija iz Španije in karantena v postojnskem hotelu, <www.vecer.com/evakuacija-iz-spanije-innadaljevanje-10150137> (31. 5. 2020): » […] Kot pravi Ekart, ga je mnogo mlajši možakar 'nahrulil kot psa, naj se poberem s hodnika v svojo sobo' […]. Med začetne
nerodnosti Ekart tudi šteje to, da prvi dan v nedeljo z ženo nista dobila zajtrka …«
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vsebujejo različna, še v sredini junija na spletnih
straneh NIJZ (<www.nijz.si>) dosegljiva navodila
NIJZ.29 Tega niti ne moremo šteti za pravno urejanje, saj navodila niso predpis že zato, ker jih ni sprejel oblastni organ, in ker niso bila objavljena v Uradnem listu. Z vidika pravnega reda je tako urejanje
seveda še bolj sporno, kot če bi bili vsi, tudi osnovni,
pogoji izvrševanja karantene določeni »zgolj« v podzakonskem predpisu, ne pa v zakonu (kjer bi morali biti že na podlagi 19. in 120. člena Ustave). Navodila pa kažejo na to, kako se je karantena izvajala v
praksi, kjer je očitno prihajalo tudi do vsebinsko nesorazmernih omejitev. 30
Nazadnje opozarjam, da je habeas corpus, možnost hitrega in učinkovitega sodnega varstva proti
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posegom v osebno svobodo, eden stebrov zahodne
pravne civilizacije. Tudi tu pri osamitvi in karanteni naletimo na protiustavne opustitve zakonodajalca (deloma sem to komentiral že zgoraj). V kontekstu 83. člena Zakona o sodiščih (ZS)31 to pomeni, da bi sodno varstvo proti karanteni in osamitvi (pri tej drugi vsaj toliko, kolikor gre za odločbo zdravstvenega inšpektorja) moralo biti uvrščeno med nujne zadeve, ki jim tega statusa nikoli
ni mogoče spremeniti. Če ne bo tako, utegne tudi
v prihodnosti prihajati do tako katastrofalnih kršitev 19. in 23. člena Ustave kot med epidemijo covida-19 (torej prav v času odrejanja osamitev in karanten), ko je bilo to sodno varstvo nedosegljivo in
povsem neučinkovito. 32

29

Glej na primer Navodila za osebe v 14-dnevni karanteni izven doma z dne 28. aprila 2020, Priporočila za ravnanje v karanteni na stalnem/začasnem naslovu z dne
8. aprila 2020, nazadnje posodobljena 6. junija 2020, Navodila za osebe v domači izolaciji z dne 21. marca 2020, nazadnje posodobljena 23. aprila 2020.
Pri karanteni izven doma na primer do načelne dvotedenske utesnitve na hotelsko sobo.
31
Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB in nasl.
32
Ko je bil sprejet Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) (Ur. l. RS, št. 36/20 in 61/20 – ZZUSUDJZ), ki ga moramo brati skupaj s 83.a členom ZS in izdanimi odredbami predsednika Vrhovnega sodišča, je »do
prenehanja razlogov, vendar najdlje do 1. julija 2020«, veljalo, da v zadevah sodnega varstva proti karanteni in osamitvi ni narokov, ni odločanja sodišč, ni teka procesnih
rokov in ni vročanja sodnih pisanj. Po noveli ZZUSUDJZ je odločanje sodišč, opravljanje narokov in vročanje sodnih pisanj tudi v teh (in drugih nenujnih) zadevah sicer
postalo mogoče, vendar le pod pogojem, da ni bilo zdravstvenega tveganja (kar je bilo zaradi zdravstvenega stanja strank težko dosegljivo prav pri karanteni in osamitvi),
prav tako je bil velik problem tudi še po noveli trajajoč suspenz teka rokov v teh sodnih zadevah (na primer roka države za odgovor na tožbo v upravnem sporu). Šele od
1. junija 2020 velja Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 74/20), ki na podlagi 2. člena ZZUSUDJZ ukinja vse ukrepe tako iz tega zakona kot iz aktov, sprejetih na
njegovi podlagi.
30

Novi predsednik odbora PECO
Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) mag. Roman Završek je bil 3. februarja 2020 imenovan za novega predsednika odbora PECO. Mag. Završka, ki je kandidiral po sklepu upravnega odbora
OZS, so izvolili člani Sveta evropskih odvetniških zbornic (CCBE).
Odbor PECO koordinira in nudi podporo ter daje priporočila pridruženim članicam in članicam opazovalkam (vključno
s potencialnimi člani opazovalcev), prav tako zagotavlja izmenjavo mnenj, izkušenj in idej o organizaciji pravne stroke in delovanju odvetniških zbornic ter tako spodbuja vladavino prava
in dostop do pravic.
Odbor PECO je bil ustanovljen z namenom promoviranja
pravne države (rule of law) v državah centralne in vzhodne
Evrope. Promocija se izvaja z organiziranjem različnih seminarjev, odbor pa pri uveljavljanju načel pravne države svojim
članicam pomaga s svetovanjem in pisanjem ustreznih podpornih dopisov, naslovljenih na državne organe, s katerimi opozori na pomen ureditve posameznega instituta v pravnem redu
države.
Članice odbora PECO so polnopravne članice CCBE, pridružene članice CCBE (Črna gora, Srbija, Turčija), članice opazovalke ter Belorusija in Azerbajdžan. Slovenija je članica odbora PECO že od leta 1995.
Klavdija Kerin
odvetnica v Krškem
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Katarina Emeršič Polić

odvetniška kandidatka, Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle

Pravni okvir zaščite žvižgačev
Pojem žvižgač (angl. whistleblower) se je začel uporabljati v sedemdesetih letih 20. stoletja, da bi
se znebili negativnega prizvoka izraza ovaduh. Gre za pogumnega posameznika, ki opozarja na
nepravilnosti v javnem in zasebnem sektorju. V zadnjih letih ta tematika buri domišljijo svetovne
javnosti, denimo primer Edwarda Snowdna, v zadnjih tednih pa se o tem pogosto govori tudi v
Sloveniji, potem ko je uslužbenec Zavoda za blagovne rezerve Ivan Gale javno izpostavil domnevne
nepravilnosti pri nabavi zaščitne in medicinske opreme v času pandemije covida-19.
Transparency International žvižgaštvo opredeljuje kot razkritje informacij, povezanih s korupcijo,
nezakonitimi, goljufivimi ali nevarnimi aktivnostmi, ki so bile izvedene v javnih ali zasebnih organizacijah ali so jih izvedle te organizacije in ki zadevajo ali ogrožajo javni interes, posameznikom
ali subjektom, za katere se domneva ali verjame,
da lahko ukrepajo.1 Mednarodna organizacija dela
žvižgaštvo definira kot ravnanje zaposlenih ali bivših zaposlenih, ki prijavijo nezakonite, nepravilne ali neetične prakse delodajalca. 2 Svet Evrope je
leta 2014 ob sprejemu priporočil CM/Rec (2014)
za žvižgača opredelil vsakogar, ki v kontekstu delovnega razmerja v javnem ali zasebnem sektorju
prijavi ali razkrije informacije, ki ogrožajo ali škodijo javnemu interesu. 3 V nadaljevanju bomo povzeli slovensko ureditev za zaščito žvižgačev, mednarodno pravno ureditev in ureditev prava EU ter
predstavitev dopolnili še z evropsko in našo nacionalno sodno prakso.
Slovenija sodi med države, kjer zaščita žvižgačev (v
predpisih je večinoma uporabljen izraz prijavitelj)
ni urejena s samostojno zakonodajo, temveč je ureditev precej razdrobljena in velja zgolj za nekatera
področja. Zaščito žvižgačev denimo med drugim
urejata Zakon o Slovenskem državnem holdingu

(ZSDH-1)4 v 57. in 58. členu 5 ter Zakon o bančništvu
(ZBan-2)6 v 239. členu.7 Posredno se zaščite žvižgačev dotika tudi več drugih zakonov, na primer Zakon o medijih, 8 ki ščiti identiteto novinarskih virov
v 21. členu, Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN),9
ki inšpektorjem v 16. členu nalaga dolžnost varovanja vira prijave in virov drugih informacij, v 24. členu pa dolžnost obravnave anonimnih prijav, ter tudi
Zakon o zaščiti prič.10 Kazenski zakonik (KZ-1)11 v
260. členu dekriminalizira objavo tajnih podatkov v
primeru hujših ogrožanj javnega interesa in zlorab,12
pri izdaji poklicne skrivnosti po 142. členu KZ-1 pa
se ne kaznuje, kdor izda skrivnost zaradi splošne koristi ali upravičenega interesa javnosti ali zaradi koristi koga drugega, če je ta korist večja kot ohranitev skrivnosti ali če je z zakonom določena odveza dolžnosti varovanja skrivnosti. Ob tem ne smemo pozabiti na 145. člen Zakona o kazenskem postopku (ZKP),13 ki določa, da so vsi državni organi
in organizacije z javnimi pooblastili dolžni naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po
uradni dolžnosti, če so o njih obveščeni ali če kako
drugače zvedo zanje, ter na določbo 146. člena ZKP,
da lahko vsakdo naznani kaznivo dejanje.
Nabor določb v različnih predpisih dopolnjuje
tudi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

1

Transparency International, International principles for whistleblower legislation, 2013, str. 4, <https://www.transparency.org/whatwedo/publication/international_
principles_for_whistleblower_legislation>.
2
Dostopno na <http://ilo.multites.net/>.
3
Priporočilo CM/Rec(2014) Odbora ministrov državam članicam o zaščiti žvižgačev, <https://rm.coe.int/16807096c7>.
4
Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6677>.
5
Člen 57 ZSDH-1 (prijava neetičnega ali nezakonitega ravnanja ali vplivanja): Član uprave SDH, član nadzornega sveta SDH, zaposleni v SDH, član kadrovske
komisije in član posvetovalnih teles SDH, ki dobroverno menijo, da se od njih zahteva nezakonito ali neetično ravnanje v povezavi z njihovo službo ali položajem ali da
se s tem namenom nad njimi izvajajo nejavni vplivi, pritiski, duševno ali telesno nasilje ali da dobivajo neprimerne ponudbe tretjih oseb, morajo tako ravnanje prijaviti
pooblaščencu za skladnost poslovanja in integriteto. Ta o prijavi nemudoma obvesti Komisijo za preprečevanje korupcije ali drug pristojni državni organ. Posameznik pa
lahko namesto pooblaščencu za skladnost poslovanja in integriteto predloži prijavo tudi neposredno Komisiji za preprečevanje korupcije.
6
Zakon o bančništvu (ZBan-2), <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6716>.
7
Člen 239 ZBan-2 (sistem obveščanja o kršitvah): Banka Slovenije vzpostavi sistem obveščanja o kršitvah, zlasti od zaposlenih v bankah, da posredujejo Banki Slovenije
prijave o okoliščinah v zvezi z banko, ki pomenijo možno ali dejansko kršitev zahtev ali omejitev. Banka Slovenije mora zagotoviti ustrezno varstvo osebnih podatkov
oseb, ki so podale prijavo zoper banko, in oseb, ki so domnevno odgovorne za kršitev, v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, da se vsi podatki
o osebah, ki so podale prijavo zoper banko, obravnavajo kot zaupni. Kadar je identiteta prijavitelja kljub ukrepom razkrita, mora banka zagotoviti ustrezne pogoje, da se
preprečijo povračilni ukrepi, diskriminacija ali druge oblike neprimerne obravnave zaposlenih v banki, ki so podali prijavo, oziroma da se odpravijo njihove posledice.
8
Zakon o medijih (ZMed), <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1608>.
9
Zakon o inšpekcijskem nadzoru, <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3209>.
10
Zakon o zaščiti prič, <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4265>.
11
Kazenski zakonik (KZ-1), <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050>.
12
Člen 260 KZ-1 (izdaja tajnih podatkov): Oseba, ki izpolni znake kaznivega dejanja, se ne kaznuje, če gre za tajni podatek, ki razkriva protipraven poseg v človekove
pravice ali temeljne svoboščine, druge ustavne ali zakonske pravice, hujše zlorabe oblasti ali pooblastil ali druge hujše nepravilnosti pri izvrševanju oblasti, javnih
pooblastil ali opravljanju javne službe, dejanje pa ni storjeno iz koristoljubnosti in ne ogroža življenja ljudi ali nima hujših ali nepopravljivih škodljivih posledic za varnost
ali zakonsko varovane interese Republike Slovenije.
13
Zakon o kazenskem postopku (ZKP), <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO362>.
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(ZIntPK),14 ki v 23.15 do 25. členu16 ureja zaščito prijaviteljev sumov korupcije17 in zaščito posameznikov,
ki bi jih kdo poskušal prisiliti v neetična ali nezakonita ravnanja. Čeprav se zdi zakonska ureditev zaščite
prijaviteljev korupcije po ZIntPK vzorna, po ugotovitvah Evropske komisije18 Slovenija šepa pri implementaciji.19
Tudi na ravni EU so ugotovili, da je enotna ureditev
zaščite žvižgačev nujna, saj so na Evropski komisiji
izračunali, da zaradi odsotnosti učinkovite zaščite na
ravni EU samo na področju javnega naročanja letno
nastane med 5,8 in 9,6 milijarde evrov izgube.20 Tako
je 16. decembra 2019 začela veljati direktiva, ki žvižgačem zagotavlja višjo raven zaščite, in sicer Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.21
Nova pravila, ki določajo jasne postopke prijavljanja in
obveznosti za delodajalce, varne kanale za prijavo ter
preprečevanje povračilnih ukrepov in učinkovito zaščito, morajo države članice skladno s 26. členom direktive prenesti v svoje nacionalne zakonodaje do 17. decembra 2021. Glede na količino zahtevanih sprememb
bi Slovenija verjetno morala sprejeti samostojni zakon
in določiti organ ali organe, ki bodo bdeli nad izvajanjem zakona. Dosedanje izkušnje kažejo, da lahko zaščito prijaviteljev izvajajo organ za boj proti korupciji,
varuh človekovih pravic, organ kazenskega pregona ali
povsem nov organ, sestavljen iz osebja prej naštetih.22
Direktiva širi krog posameznikov, prijaviteljev, upravičenih do zaščite, saj so poleg zaposlenih to lahko zunanji sodelavci ali nekdanji zaposleni in celo prostovoljci ali kandidati za zaposlitev, kot izhaja iz 4. člena.
Zaščite pa ne bodo deležni le prijavitelji (žvižgači). V
določenih primerih bodo lahko zaščite deležni tudi posredniki, sorodniki, sodelavci prijaviteljev, predstavniki sindikatov in predstavniki zaposlenih. Zaščita pred
trpinčenjem in drugimi povračilnimi ukrepi, vključno
z zaščito identitete prijavitelja, bo zagotovljena na širokem spektru področij, ki jih skladno z 2. členom direktive pokriva zakonodaja EU, med drugim na področjih: pravilnega delovanja notranjega trga, finančnih storitev, javnih naročil, pranja denarja in financiranja terorizma, varnosti proizvodov, varnosti prevoza, varstva okolja, jedrske varnosti, varnosti hrane in
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krme, zdravja in dobrobiti živali, javnega zdravja, varstva potrošnikov, zasebnosti, varstva podatkov ter varnosti omrežij in informacijskih sistemov, kršitev pravil konkurence EU, kršitev in zlorab pravil o davku od
dohodkov pravnih oseb ter ravnanja v škodo finančnih interesov Unije. Pri tem je v 25. členu tudi določeno, da direktiva postavlja le minimalne standarde, posamezne države pa lahko žvižgačem nudijo višjo raven zaščite.23
Direktiva ščiti žvižgače pred povračilnimi ukrepi, na
primer pred odpustitvijo in premestitvijo na slabše delovno mesto, znižanjem plače, disciplinskim ukrepom,
izobčenjem, negativno oceno uspešnosti, napotitvijo k
zdravniku itd.,24 nacionalni organi pa bodo morali obveščati državljane in zagotavljati usposabljanja za javne organe v zvezi s tem, kako naj obravnavajo žvižgače. Poleg tega morajo države članice žvižgačem zagotoviti celovite in neodvisne informacije. Med postopki
jim morajo zagotoviti pravno pomoč, žvižgači pa lahko v skladu z 20. členom direktive prejmejo tudi finančno ali psihološko podporo. Direktiva tudi izrecno določa, da se šteje, da osebe, ki informacije o kršitvah prijavijo ali javno razkrijejo v skladu s to direktivo, ne kršijo nobene omejitve glede razkritja informacij in ne nosijo nobene odgovornosti, povezane s
takšno prijavo ali javnim razkritjem, pod pogojem, da
so na podlagi utemeljenih razlogov menile, da sta bila
prijava ali javno razkritje takšnih informacij nujna za
razkritje kršitve na podlagi te direktive. Ob tem tudi
v zvezi z obrekovanjem, kršitvijo avtorskih pravic, kršitvijo zaupnosti, kršitvijo pravil o varstvu podatkov,
razkrivanjem poslovnih skrivnosti ali odškodninskimi
zahtevki, ki temeljijo na zasebnem, javnem ali kolektivnem delovnem pravu, ne nosijo nobene odgovornosti zaradi prijav ali javnih razkritij na podlagi te direktive. Člen 23 pa še določa, da morajo države članice zagotoviti učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni za fizične ali pravne osebe, ki ovirajo ali poskušajo
ovirati prijave, ki uvedejo povračilne ukrepe ali ki sprožajo zlonamerne postopke proti žvižgačem in kršijo
dolžnost ohranjanja zaupnosti identitete prijaviteljev.
V mednarodnem pravu zaščito žvižgačev urejajo 32. in
33. člen Konvencije Združenih narodov proti korupciji25 ter konvenciji Sveta Evrope, in sicer Kazenskopravna konvencija o korupciji26 v 22. členu in 9. člen
Civilnopravne konvencije o korupciji.27

14

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523>.
Člen 23 ZIntPK (prijava korupcije in zaščita prijavitelja): Identitete prijavitelja, ki je prijavo podal v dobri veri oziroma je utemeljeno sklepal, da so njegovi podatki v
zvezi s prijavo resnični, kar ocenjuje komisija, ni dovoljeno ugotavljati ali razkrivati. Če so v zvezi s prijavo korupcije podani pogoji za zaščito prijavitelja oziroma njegovih
družinskih članov po zakonu, ki ureja zaščito prič, lahko komisija poda Komisiji za zaščito ogroženih oseb predlog za njihovo vključitev v program zaščite ali pobudo
generalnemu državnemu tožilcu za izvedbo nujnih zaščitnih ukrepov.
16
Člen 25 ZIntPK (ukrepi za zaščito prijavitelja): Če so prijavitelji zaradi prijave izpostavljeni povračilnim ukrepom in so nastale za njih škodljive posledice, imajo pravico
od svojega delodajalca zahtevati povračilo protipravno povzročene škode.
17
Korupcija je skladno z zakonom vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki
kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase
ali za drugega.
18
Evropsko poročilo o boju proti korupciji iz leta 2014, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK
EwjnyoeO_J7pAhWSuIsKHdKjDJMQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Fresource.html%3Furi%3Dcellar%3A058aecf0-d9b7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0022.04%2FDOC_2%26format%3DPDF&usg=AOvVaw0CthngV390Ujc1wp-_DEhd>.
19
Sedlar, A.: Direktiva EU o zaščiti žvižgačev: odločen korak v pravo smer, Pravna praksa, št. 18/2018, str. 3–4.
20
Sedlar, A.: Zgodovinska prelomnica pri zaščiti žvižgačev v EU, Pravna praksa, št. 13/2019, str. 6–8.
21
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019L1937>.
22
Nabernik, A.: Preden prijavim goljufijo, želim vedeti, kakšno zaščito bom dobil, Pravna praksa, št. 33/2019, str. 22.
23
<https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/223831>.
24
Člen 19 direktive.
25
V slovenščini: <https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2018/07/UNCAC_slo_01.pdf.pdf>.
26
V slovenščini: <https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2018/07/MDPKKK1_01.pdf.pdf>.
27
V slovenščini: <https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2018/07/MCKK_01.pdf.pdf>.
15
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Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
je že večkrat obravnavalo primere žvižgačev. Stališče ESČP je, da v zadevah javnega interesa ni prostora za omejitev svobode govora.28 ESČP je v več
zadevah, ki bodo predstavljene v nadaljevanju, poudarilo, da je svoboda izražanja iz 10. člena Evropske
konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (EKČP) »eden od temeljev demokratične
družbe in eden od osnovnih pogojev za njen razvoj
ter za samoizpolnitev vsakega posameznika. Predmet
varstva iz drugega odstavka 10. člena EKČP je uporabljiv ne le za informacije ali ideje, ki so ugodne
ali se štejejo za neškodljive oziroma nepomembne,
ampak tudi za tiste, ki užalijo, šokirajo ali vznemirijo. Take so zahteve pluralizma, strpnosti in odprtosti, brez katerih si ni mogoče zamisliti demokratične
družbe. Omejitve svobode izražanja je treba razlagati strogo - potreba po vsaki omejitvi mora biti prepričljivo ugotovljena.«29
ESČP je tako na primer v zadevah Guja proti Moldaviji30 in Heinisch proti Nemčiji,31 ki sta obe obravnavali pravico zaposlenih, da opozorijo na nezakonita ravnanja delodajalca (t. i. žvižgači), in nasprotno pravico delodajalca, da zaščiti svoj ugled in poslovne interese, poudarilo, da so pri posegu v svobodo izražanja
(poleg tega, da mora biti poseg predpisan z zakonom)
pomembni naslednji kriteriji:
1. informacija mora biti v javnem interesu – večji ko
je interes javnosti, manjša je dopustnost omejitev
v interesu delodajalca,
2. pred objavo morajo biti izkoriščene alternativne
možnosti oziroma mora delavec na nepravilnosti
najprej opozoriti vodstvene organe oziroma (poskusiti) uporabiti interne mehanizme v podjetju,
3. informacija mora biti avtentična, torej resnična,32 in
4. delavec mora ravnati v dobri veri.
V obeh navedenih zadevah in tudi v zadevi Fuentes
Bobo proti Španiji33 je ESČP presodilo, da mora javni uslužbenec, ki javno, celo preko medijev, opozori
na nezakonito ali nedopustno ravnanje sodelavcev ali
nadrejenih na delovnem mestu, uživati zaščito v smislu
10. člena EKČP. V vseh navedenih primerih je ESČP
odločilo, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu, ki je opozoril na nepravilnosti, nesorazmeren
ukrep, ki ni bil nujen v demokratični družbi. ESČP torej meni, da mora biti javni uslužbenec (ali drug zaposleni v javnem sektorju), ki razkrije nezakonita ali
neprimerna dejanja, zaščiten. 34
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ODVETNIK st-96-okey1_.indd 15

15

ESČP se je z žvižgači sicer ukvarjalo tudi v primerih,
ko je šlo za zaščito novinarjev oziroma njihovih virov,
skupno vsem pa je, da ESČP postavlja svobodo izražanja in 10. člen EKČP na prvo mesto, kadar gre za obveščanje javnosti v dobri veri, ter da ESČP zagovarja
spoštovanje človekovih pravic, ne glede na to, kakšno
škodo organizacija pripisuje osebi, ki je poskrbela, da
je javnost obveščena.35
Podobni primeri niso tuji niti naši slovenski sodni
praksi,36 saj je na primer Višje delovno in socialno sodišče že razsodilo, da s tem, ko je delavec v javnosti
izrazil svoje mnenje o nepravilnostih pri delodajalcu,
ni kršil internih navodil in z izražanjem svojega mnenja tudi ni kršil zakonske prepovedi škodljivega ravnanja, zato mu je bila disciplinska sankcija – opomin –
izrečena nezakonito.37 Vrhovno sodišče38 pa je odločalo v primeru javne uslužbenke, ki ji je bila podana
redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, ker je vsem zaposlenim po elektronski pošti poslala dopis »Predlog za razrešitev – represivna oblast«
in nato predlog za direktorjevo razrešitev, kjer je navedla primere domnevnega škodljivega direktorjevega
ravnanja pri vodenju agencije, negospodarnega in nevestnega ravnanja pri nadzoru porabe javnih sredstev,
kršitve postopka izvedbe javnih naročil, kršitve delovnopravne zakonodaje, dodeljevanja nalog zaposlenim
brez ustreznih pooblastil, zlorabo bolniškega dopusta
itd., posredovala časopisu. Vrhovno sodišče je presodilo, da se je pisanje nanašalo na ravnanja in poslovne odločitve direktorja javne agencije, na porabo proračunskih sredstev in problem transparentnosti delovanja ter da v skladu s sodno prakso ESČP in 10. členom EKČP uživa varstvo. Sodišče je ugotovilo, da je
odpoved pogodbe o zaposlitvi nesorazmerno posegla
v uslužbenkino svobodo izražanja in je bila nezakonita.
Glede na predstavljeno so torej povračilni ukrepi
zoper žvižgača pri razkritju skoraj neizogibni.
Vendar je cena, ki jo plačujemo za korupcijo,
ogromna, žvižgači pa so pogosto edini vir, ki
preiskovalce ali javnost opozori na nepravilnosti.
Pomembno torej je, da se žvižgače kar najbolj
zaščiti in da se poudarja njihova vloga pri
odkrivanju nepravilnosti, ki jih drugi ne morejo
razkriti, saj nimajo dostopa do relevantnih
informacij.

Na primer sodba ESČP Stoll proti Švici, št. 69698/01 z dne 10. decembra 2007, 106. točka.
Na primer sodbe ESČP Langner proti Nemčiji (št. 14464/11), Rubins proti Latviji (št. 79040/12), Sanchez in drugi proti Španiji (št. 28955/06 idr.).
Sodba ESČP Guja proti Moldaviji, št. 14277/04 z dne 19. februarja 2009.
Sodba ESČP Heinisch proti Nemčiji, št. 28274/08 z dne 21. oktobra 2011.
Sodba ESČP Bladet Tromso in Stensaas proti Norveški, št. 21980/93 z dne 20. maja 1999, 65. točka.
Sodba ESČP Fuentes Bobo proti Španiji, št. 39293/98 z dne 29. maja 2000.
Vuksanović, I.: Poziv za specialno zakonsko ureditev zaščite »žvižgačev«, Pravna praksa, št. 45/2010, str. 8.
Na primer sodbe ESČP Nordisk Film & TV A/S proti Danski, Nagla proti Latviji in Matuz proti Madžarski.
Velkaverh, A.: Dopustnost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi t. i. »žvižgaču«, Odvetnik, št. 3 (53) – oktober 2011, str. 45.
Višje delovno in socialno sodišče, sodba Pdp 986/2004 z dne 20. oktobra 2005.
Vrhovno sodišče RS, sodba in sklep VIII Ips 109/2015 z dne 18. decembra 2015.
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Skladnost sprememb slovenske okoljske
zakonodaje z evropskih pravom je vprašljiva
Posledice zajezitvenih ukrepov, sprejetih na ravni Slovenije, EU in širše zoper epidemijo covida-19,
so za slovenske državljane in gospodarstvo precejšnje. Banka Slovenije namreč pričakuje, da se bo
slovensko gospodarstvo letos skrčilo za 6 do 16 odstotkov.1 V prispevku se bom osredotočila na 28.
aprila 2020 sprejeto novelo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A),2 ki med drugim uvaja spremembe
glede postopka presoje vpliva na okolje.
12

V predlogu novele zakona (št. EVA 2020-1611-0042
– ZIUZEOP-A) se je Vlada RS pri navedbi razloga
za uvajanje sprememb pri postopku presoje vpliva na
okolje sklicevala na potrebo »čimprejšnje aktivacije
investicij«. 3 Gre za pospešitev »investiranja države,
občin in zasebnih podjetij v gradnjo infrastrukture«, da
bi ublažili učinke epidemije na slovensko gospodarstvo in ohranili »delovna mesta na področju gradbeništva, prometa, dobaviteljskih verig in širšega storitvenega sektorja«. V zvezi s tem je vlada navedla, da je
»ključni namen dela zakonskih rešitev v sklopu 'Učinkovitejša gradnja objektov' omogočiti pospešen zagon
pomembnih investicij v Republiki Sloveniji v najkrajšem možnem času po koncu epidemije Covid-19 na način, da se pospeši izdajanje dovoljenj za gradnjo, poenostavi in skrajša predpisane upravne postopke v Gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja in
ohranjanja narave.«
V članku analiziram člene novele ZIUZEOP-A, ki urejajo presojo vplivov na okolje, s stališča skladnosti z
evropskim okoljevarstvenim pravom.
Kot bo prikazano v nadaljevanju, je verjetno, da
spremembe niso v skladu z evropskim pravom.
Zagovarjam namreč stališče, da bo država
najučinkoviteje pospešila izdajanje gradbenih
dovoljenj, če zagotovi, da Agencija Republike
Slovenije za okolje (ARSO) spoštuje roke,
postavljene v Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1)4
glede zaključka predhodnega postopka oziroma
presoje vplivov na okolje.

Postopek presoje vplivov na okolje
ureja evropsko pravo
Upoštevati je treba, da postopek presoje vplivov na
okolje ureja evropsko pravo. Presoja vplivov na okolje
je postopek, s katerim se zagotavlja, da bodo okoljevarstveni vplivi projektov, načrtov ali programov upoštevani, preden se izdajo soglasja oziroma sprejmejo
načrti in programi. Presoja vplivov na okolje se lahko opravi za posamezne projekte, kot so jez, avtocesta, letališče ali tovarna, in sicer na podlagi Direktive
2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (znana tudi kot Direktiva EIA),5 ter za javne načrte in programe, in sicer na
podlagi Direktive 2001/42/EC o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (znana tudi
kot Direktiva SIA).6
V slovensko pravo prenašajo določbe teh dveh direktiv Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1A),7 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja (ZVO-1F),8 Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uredba),9 Uredba o vsebini poročila in Gradbeni zakon (GZ).10 V nasprotju z evropskimi uredbami in sklepi, ki so samodejno zavezujoči in avtomatsko postanejo del slovenskega prava, so
države članice dolžne pravočasno in pravilno prenesti
direktive v svojo zakonodajo. V primeru nepravilnega
prenosa ali izvajanja direktiv lahko Evropska komisija
zoper države članice začne uradni postopek za ugotavljanje kršitev na podlagi 258. člena Pogodbe o delovanju EU (PDEU) oziroma lahko podjetje ali posameznik začne postopek na nacionalnem sodišču ter pred
drugimi nacionalnimi organi, kot je varuh človekovih

1

Analiza učinkov Covid-19 na slovensko gospodarstvo, Banka Slovenije, marec 2020 <https://www.bsi.si/files/publication-files/analiza-vpliv-koronavirusa-naslovensko-gospodarstvo-arc-slo.pdf> (23. 6. 2020).
2
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo –
ZIUZEOP-A (Ur. l. RS, št. 61/20, 30. april 2020), <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0901?sop=2020-01-0901> (23. 6. 2020). Državni
zbor je Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP (Ur. l. RS, št. 49/20)
sprejel 2. aprila 2020.
3
Dokument poseduje avtorica.
4
ZVO-1 (Ur. l. RS, št. 41/04, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE).
5
Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (kodificirano
besedilo).
6
Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje.
7
ZVO-1A (Ur. l. RS, št. 20/06).
8
ZVO-1F (Ur. l. RS, št. 92/13).
9
Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17).
10
GZ (Ur. l. RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20).
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pravic. Podjetja in posamezniki lahko vložijo uradno
pritožbo pri Evropski komisiji.11

mogoče predvidevati, da bodo takšni postopki začeti
tudi zoper Slovenijo.

Kot jasno določa 2. člen Direktive EIA, je presoja vplivov na okolje obvezna le za projekte,12 ki so opredeljeni v 4. členu oziroma v Prilogi I te direktive. Presoja vplivov na okolje je v skladu s 4. členom Direktive
EIA obvezna tudi za projekte, naštete v Prilogi II, če
za njih država članica določi prage oziroma se v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje. Člena 2 in 3 Uredbe prenošata določbe Direktive EIA v slovensko pravo.13

Spremembi glede presoje vplivov na
okolje z vidika evropskega prava

Prav z namenom spodbujanja »učinkovitejšega odločanja in povečanja pravne varnosti« je Evropska unija leta 2014 sprejela Direktivo 2014/52 o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje,14 v kateri je države članice obvezala, da morajo »zagotoviti, da se različne faze presoje vplivov na okolje projektov izvedejo v razumnem času glede na naravo, kompleksnost, lokacijo in obseg projekta«.15 Zlasti člen
4(6) te direktive Sloveniji in drugim državam članicam nalaga, da zagotovijo, da se predhodni postopek ocene vplivov na okolje zaključi v roku, ki ne
presega 90 dni od dneva, ko je bila sprejeta popolna vloga. Tudi člen 8(a)(5) te direktive Sloveniji in
drugim državam članicam nalaga, da morajo celoten postopek izdaje gradbenega dovoljenja zaključiti v »razumnem času«. Tako je Direktiva 2014/52
dovolila določeno mero diskrecije državam članicam glede dolžine trajanja postopkov.
Slovenija je že v času sprejemanja Direktive 2014/52
sprejela zakonodajo, s katero je implementirala te obveze. Člen 51.a, ki opredeljuje potek postopka predhodne presoje, je bil sprejet z novelo ZVO-1F 2013.
leta in v petem odstavku ARSO nalaga, da »izda sklep
[ali je presoja vpliva na okolje potrebna] v dveh mesecih
po prejemu popolne zahteve«.16 Prvi odstavek 72. člena, prvi odstavek 84. člena in prvi odstavek 89. člena
Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)17 pa so že od leta
2004 ARSO obvezovali, da mora izdati okoljevarstveno dovoljenje v treh oziroma šestih mesecih po prejemu popolne zahteve. Kot mi je znano, ARSO do zdaj
teh rokov ni upošteval kot mandatornih in se jih ni držal, ne glede na to, da sta besedilo in namen Direktive 2014/52 jasna. V lanskem letu je Evropska komisija dokončala analizo implementacije te direktive s
strani držav članic18 in pričakuje se, da bo letos začela uradne postopke zoper tiste države članice, ki niso
zagotovile, da bi se predhodni postopki oziroma postopki presoje vplivov na okolje pravočasno zaključili.
Glede na pristop, ki ga je ARSO uporabljal do zdaj, je

V tem prispevku z vidika evropskega prava analiziram
zgolj dva člena o presoji vplivov na okolje, ki ju uvaja
ZIUZEOP-A, in sicer:19
1. sprememba pogojev za udeležbo nevladnih organizacij v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja, ki
jo uvaja 100.f člen ZIUZEOP, in
2. istočasen potek postopka presoje vpliva na okolje in
prevlade druge javne koristi, ki ga uvaja 100.č člen
ZIUZEOP.
Člen 100f ZIUZEOP in pravo EU

Člen 100f določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati nevladne organizacije, da bi lahko sodelovale v postopkih presoje vplivov na okolje.
Odstavek (a) določa, da »nevladna organizacija, organizirana v statusni obliki društva, mora imeti najmanj 50
aktivnih članov, pri čemer se šteje, da je član aktiven, če
je tekoče in za zadnji dve pretekli koledarski leti bil udeležen na zboru članov in plačal članarino«.
Odstavek (b) določa, da »nevladna organizacija, organizirana v statusni obliki zavoda, mora imeti v tekočem
in v zadnjih dveh preteklih koledarskih letih ves čas zaposlene najmanj tri osebe s polnim delovnim časom in s
strokovno izobrazbo 7. ravni Slovenskega ogrodja kvalifikacij s področja delovanja nevladne organizacije«.
Odstavek (c) določa, da »nevladna organizacija, organizirana v obliki ustanove, mora imeti v tekočem in v
zadnjih dveh preteklih koledarskih letih najmanj 10.000
eurov premoženja v vsakem letu«.
Če drži, da večina slovenskih nevladnih organizacij
teh pogojev ne bo mogla izpolniti, potem iz odločbe Sodišča EU iz leta 2009 v primeru Djurgården proti Švedski20 jasno izhaja, da je 100.f člen v nasprotju z
evropskim okoljevarstvenim pravom. V odstavkih 45
do 47 omenjene sodbe se je Sodišče EU namreč jasno opredelilo:
»45. Čeprav je res, da ta člen z navodilom iz člena 1(2) te direktive nacionalnim zakonodajalcem
prepušča določitev pogojev nacionalne zakonodaje,
da bi nevladna organizacija, ki podpira varstvo okolja, lahko kot organizacija imela pravico do revizije
pod zgoraj naštetimi pogoji, morajo tako določene

11

Po izkušnjah avtorice je najučinkovitejši način izvajanje vseh možnosti hkrati.
V slovenski zakonodaji se namesto izraza »projekt« uporablja izraz »poseg«, kar ustvarja nejasnost in je v nekaterih primerih povzročilo, da se pravo EU ni pravilno
preneslo v slovensko pravo.
13
Obstajajo številna neskladja med besedili Aneksov I in II Direktive EIA ter Prilogo 1 Uredbe. Avtorica je na ta neskladja že opozarjala v sodnem postopku, ki poteka
pred Upravnim sodiščem RS v Ljubljani.
14
Direktiva 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih
projektov na okolje (UL L 124/1, 25. april 2014).
15
Glej paragraf 36 preambule direktive.
16
Peti odstavek 51.a čl. ZVO-1F, (Ur. l. RS, št. 92/13).
17
ZVO-1 (Ur. l. RS št. 41/04).
18
Avtorica je neformalno sodelovala v pripravi te analize.
19
Člen 42 novele ZIUZEOP-A: »Za novim 100.a členom se doda naslov novega 23.A poglavja Gradnja objektov in novi 100.b do 100.h člen.«
20
Sodba Sodišča EU, C-263/08, Djurgården proti Švedski, 15. oktober 2009, ECLI:EU:C:2009:631, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf?docid=76763&doclang=SL>.
12
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nacionalne določbe na eni strani zagotoviti 'dostop do sodišč' in na drugi strani zagotoviti, da imajo določbe Direktive 85/337 o pravici do revizije potrebni učinek. Zato se z nacionalnimi določbami ne
sme tvegati, da bi popolnoma izničile pomen določb
Skupnosti, v skladu s katerimi morajo tisti, ki imajo zadosten interes za izpodbijanje projekta, in tisti,
katerih pravice bi lahko ta kršil, med katere spadajo
tudi združenja za varstvo okolja, imeti možnost vložiti tožbo pri pristojnem sodišču.
46. S tega vidika lahko nacionalno pravo zahteva,
da ima združenje, ki namerava po sodni poti nasprotovati projektu, ki spada na področje uporabe Direktive 85/337, namen varovati naravo in okolje.
47. Poleg tega ni mogoče izključiti, da bi se lahko
pogoj, v skladu s katerim mora imeti združenje za
varstvo okolja minimalno število članov, izkazal za
upoštevnega za zagotovitev resničnosti njegovega obstoja in delovanja. Nacionalno pravo zahtevanega
števila članov nikakor ne sme določiti v nasprotju s cilji Direktive 85/337, zlasti glede olajšanja
sodnega nadzora nad zadevnimi dejavnostmi.«
(Poudarila A. S.)
Sodišče EU je ugotovilo, da določba švedskega prava, v skladu s katero mora nevladna organizacija imeti vsaj 2000 članov, kar je povzročilo, da sta samo dve
nevladni organizaciji lahko izkazali pravni interes, krši
evropsko okoljevarstveno pravo. V predlogu ZIUZEOP-A Vlada RS omenja, da je Avstrija 30. novembra
2018 uvedla pogoje, ki jih morajo izpolnjevati nevladne organizacije. To je sicer res, a drži tudi, da bodo
ti izpodbijani pred avstrijskimi sodišči zaradi kršitev
evropskega prava in Aarhuške konvencije.21
Če je omenjena sprememba v neskladju z evropskim
pravom, to pomeni veliko tveganje za številna energetska podjetja, pa tudi druga, ki so vključena v postopke
presoj vplivov na okolje. Če bodo nevladne organizacije iz teh presoj izključene in se bo pozneje izkazalo, da bi v teh postopkih morale sodelovati, bodo namreč vsi postopki razveljavljeni, zamude pa s tem še
večje. Zato je tudi v interesu podjetij, da se določba
100.f člena spremeni oziroma prilagodi tako, da bo v
skladu z evropsko zakonodajo.
Okoljevarstvene organizacije so 7. maja 2020
na Ustavno sodišče vložile pobudo glede ocene
ustavnosti tega člena, pobuda pa se med drugim
sklicuje tudi na kršitev Direktive EIA.22

Člen 100č ZIUZEOP in pravo EU

V predlogu zakona je Vlada RS glede 100.č člena zapisala: »[g]radbeni zakon predvideva zaporedje postopkov
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obravnave zahteve investitorja za pridobitev gradbenega
dovoljenja v integralnem postopku ter postopka prevlade
druge javne koristi. Zaporedje postopkov ni smiselno, saj
je že iz ocene poročila o vplivih na okolje mogoče predvideti, da bo potrebno izvesti postopke prevlade druge javne koristi. Z navedeno določbo se omogoči istočasen potek obeh postopkov, s tem pa se skrajša čas pridobivanja
gradbenega dovoljenja. Drugi in tretji odstavek bolj določno opredelita potek integralnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja v primeru potrebe po izvedbi
prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave in dobrega stanja voda.«
Glede na odločbe Sodišča EU, med drugim v zadevi C‑323/17, People over Wind, 23 ki prepoveduje
istočasen potek postopkov na podlagi členov 6(3)
in 6(4) Direktive o habitatih, 24 je 100.č člen verjetno v nasprotju z evropskim pravom. Poudariti je
treba še, da lahko ARSO v postopku ocene vpliva
na »posebna ohranitvena območja«, kadar so ta definirana v Direktivi o habitatih, sam izda soglasje s
predlaganim načrtom ali projektom »šele potem, ko
se [prepriča], da ne bo škodoval celovitosti zadevnega
območja«, 25 ter da je pri oceni prevlade druge javne koristi treba zagotoviti, da »ni drugih ustreznih
rešitev«. 26 V primeru, da je »zadevno območje območje s prednostnim naravnim habitatnim tipom in/ali
prednostno vrsto, se lahko upoštevajo le razlogi, povezani z zdravjem ljudi ali javno varnostjo, ali koristnimi posledicami bistvenega pomena za okolje ali drugimi, po predhodnem mnenju komisije nujnimi razlogi prevladujočega javnega interesa«.

Sklep
Postopek presoje vplivov na okolje ureja evropsko
okoljevarstveno pravo. V skladu z določili PDEU je
Slovenija dolžna zagotoviti pravilen in pravočasen prenos evropskega prava v slovensko nacionalno pravo.
Kot je prikazano v tem prispevku, je skladnost sprejetih sprememb z evropsko zakonodajo vprašljiva.
Če je ključen namen sprememb ZIUZEOP v
omogočanju pospešenega zagona pomembnih
investicij v Sloveniji, je po mojem mnenju najbolj
pomembno, da država zagotovi, da bo ARSO
spoštoval roke glede zaključkov predhodnih
postopkov oziroma presoje vplivov na okolje, kot
so postavljeni v slovenskem oziroma evropskem
pravu. Spremembe zakonodaje, ki so z vidika
skladnosti z evropsko zakonodajo vprašljive, bodo
imele nasproten učinek, ker uvajajo negotovost
in bodo podjetjem škodile, saj so lahko gradbena
dovoljenja razveljavljena.
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The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to
Justice in Environmental Matters, sprejeta 25. junija 1998, <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf> (23. 6. 2020).
Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, 100.e, 100.f in 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur. l. RS, št. 49/20 in 61/20 – ZIUZEOP) in 2. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
epidemije COVID-19 (Ur. l. RS, št. 80/20 – ZIUOOPE), opr. št. U-I-184/20.
23
Sodba Sodišča EU, C-323/17, People Over Wind, 12. april 2018, <http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62017CJ0323> (23. 6. 2020).
24
Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 2016, 22. julij 1992).
25
Direktiva Sveta 92/43/EGS.
26
Glej člen 6(4) Direktive Sveta 92/43/EGS.
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doc. dr. Konrad Plauštajner
odvetnik v Ljubljani

Zlata načela FIDIC
FIDIC1 je s svojimi pogodbenimi vzorci za sklepanje gradbenih in drugih investicijskih pogodb nedvomno dosegel globalen pomen in uporabnost. Pogodbeni vzorci, t. i. knjige FIDIC,2 niso mednarodno
pravo, ampak le pravni vzorci za urejanje mednarodnih investicijskih poslov. Razvili so se iz angleških splošnih pogojev za gradnjo in bili do leta 1999 pravno ter tematsko zelo arhaični in prežeti z
instituti angleškega prava.3 Prvič so bili temeljito posodobljeni leta 1999, ko so postali enostavnejši
in predvidljivi, saj njihova sistematika ni več temeljila na vrstah del, ampak na porazdelitvi tveganj.
Osvežena različica treh glavnih knjig je bila sprejeta leta 2017 (FIDIC 2017).4 Splošna struktura besedil
je ostala nespremenjena, povečal pa se je njihov obseg.5
1 2 3 4 5

Ker namen tega prispevka ni predstavitev knjig FIDIC,
je treba že na tem mestu narediti vsebinski premik in
se posvetiti le tistim okoliščinam, ki so vplivale ne le
na novelo knjig FIDIC iz leta 2017, temveč še posebej
na oblikovanje in sprejem temeljnih načel za pripravo
besedil FIDIC. Analiza prakse je pokazala, da stranke pri pripravi konkretnih pogodb nemalokrat preveč
odstopajo od vzorčnih besedil knjig FIDIC. Zato je
FIDIC ustanovil posebno komisijo za pripravo temeljih načel, ki morajo biti spoštovana pri implementaciji vzorčnih besedil v konkretne pogodbene klavzule.6
Vsako odstopanje od sprejetih načel lahko ogrozi uravnoteženost pogodbenih besedil,7 kar vedno vodi k širjenju spornega prostora in prej ali slej stranke pripelje
do reševanja spora pred Komisijo za reševanje sporov
(KRS) in tudi do arbitraže.
Pri tem ne gre spregledati tudi pomena besedil FIDIC
v poslovnem življenju naših gospodarskih subjektov,
ki morajo konkretne projekte, vezane na financiranje
iz sredstev Evropske unije (EU) ali sredstev mednarodnih bank za obnovo in razvoj, izvesti po knjigah
FIDIC.

Ravnanja, ki niso skladna s filozofijo
FIDIC
Dvajsetletna praksa uporabe knjig FIDIC 1999 je zaznala nekatera nekorektna ravnanja ali zahteve pogodbenih strank, pri čemer so na udaru zlasti pogodbene rešitve v t. i. Posebnih pogojih,8 ki jih pogodbene stranke definirajo z dopolnitvami, spremembami ali črtanjem vzorčnih določb iz Splošnih pogojev.

Bistvena karakteristika vzorčnih besedil FIDIC se vedno kaže v uravnoteženosti pogodbenih položajev
strank in v pravilni alokaciji pogodbenih tveganj. Ti
cilji pri marsikateri pogodbi niso doseženi. Zlasti naročniki krajšajo izvajalcu roke za postavitev zahtevkov
in ocenjujejo, da bodo tudi po tej poti dosegli hitrejšo
izvedbo projekta. Rok 28 dni, v katerem mora izvajalec zahtevati podaljšanje izvedbenega roka ali dodatno
plačilo v primerih obsežnejših in večjih investicijskih
projektov (na primer elektrarna), zagotovo ni predolg
in ga ne gre krajšati na primer na 15 dni.
Poseben problem je nepravilna porazdelitev tveganj
med naročnikom in izvajalcem. Tako je izvajalec zahteval, da v odnosu do naročnika ne nosi posledic nepravilnega ali napačnega dela svojega podizvajalca. To
je že v osnovi skregano s pravilom, da izvajalec odgovarja naročniku za napake svojih podizvajalcev.9 Prevelika in nepravilna obremenitev izvajalca se pokaže
v primeru klavzule »ključ v roke» po 659. členu OZ,
ki se pogosto vnaša v pogodbena besedila, čeprav vsebinsko tja ne spada.10 Po tej klavzuli izvajalec naročniku jamči le za obseg prevzetih del, ne pa tudi za ceno.
Vendar mora izvajalec po tej klavzuli izvesti vsa potrebna dela, tudi tista, ki jih ob sklepanju pogodbe kot
strokovnjak ni mogel predvideti. To je marsikdaj sprto z načelom vestnosti in poštenja v pravnem prometu, ker izvajalec tudi po 659. členu OZ ne nosi celotnega tveganja obsega del. Klavzulo je treba tolmačiti
restriktivno, in sicer da izvajalec ne nosi (a) tveganja
naročnikovih ravnanj ali opustitev, (b) tveganja njegovih napačnih podatkov,11 (c) tveganja ravnanja tretjih oseb (na primer predhodnih izvajalcev) in (č) pogodbeno prevzetih tveganj. Različne izsiljene klavzule,

1

FIDIC – Mednarodno združenje svetovalnih inženirjev (fr. Féderation International Des Ingénieurs Conseils, angl. The International Association of Consulting Engineers).
Sedež združenja je v Ženevi (<http:// www.fidic.org>).
Obstaja več knjig FIDIC, najpomembnejše so: Rdeča knjiga – za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, Rumena knjiga – pogoji pogodb za obratno
opremo, projektiranje in graditev, kar izvede izvajalec ob sodelovanju naročnika, Srebrna knjiga – pogoji za dobavo, inženirska dela in gradbene storitve, projekti na ključ,
Bela knjiga – vzorec pogodbe za storitve inženirja.
3
Gre za pravne institute, ki jih kontinentalno pravo ne pozna, na primer Consideration, Hardship, Frustration, Liquidated Damages, Letter of Award, Letter of Acceptance.
4
Knjige FIDIC 2017 še niso prevedene v slovenščino.
5
Od 160 strani na 200 strani.
6
T. i. Zlata načela FIDIC 2019 – The FIDIC Golden Principles – First Edition 2019.
7
Glej portal FIDIC, naveden v opombi 1.
8
Vsaka knjiga FIDIC vsebuje Splošne pogoje kot pogodbeni vzorec in navodila, kako formulirati posamezne določbe Posebnih pogojev.
9
Tako tudi 630. člen Obligacijskega zakonika (OZ).
10
Takšne ali podobne pogodbene klavzule FIDIC ne pozna.
11
V razpisni dokumentaciji je naročnik navedel, da bo treba iz struge reke odstraniti 60.000 m3 gramoza. Izkazalo se je, da gre dejansko za 240.000 m3 gramoza.
2
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tudi glede očitno previsoke višine pogodbene kazni, se
upoštevajoč prakso arbitražnih sodišč štejejo za nezapisane ali nekorektne. Pri pogodbeni kazni naročniki
spregledajo, da ima ta institut le penalni namen (ad
terrorem) in da lahko poleg pogodbene kazni zahtevajo tudi odškodnino.12
Naročnik se sam odloči, katero knjigo FIDIC bo izbral kot pogodbeni vzorec. V konkretnem primeru je
naročnik izbral Srebrno knjigo, torej besedilo, ki velja
za projekte »ključ v roke« (Turn Key Projects),13 kjer
vse faze projekta, od projektiranja in gradnje do montaže opreme, izvede izvajalec. V času priprave projektne dokumentacije je naročnik od izvajalca zahteval, da
ga sproti seznanja s predvidenimi tehničnimi rešitvami, na katere je hotel vplivati. Naročnikova zahteva ni
imela opore v pogodbi in tudi ne v določbah Srebrne
knjige. Če je naročnik želel vplivati na pripravo projektne dokumentacije, bi moral izbrati Rumeno knjigo FIDIC, po kateri projektiranje in izvedbo del izvajalec izvede ob sodelovanju naročnika.
FIDIC 2017 postavlja v ospredje interesov strank povečanje jasnosti in določnosti pogodbenih obveznosti
strank, kar bi povečalo uporabnost knjig FIDIC v vseh
situacijah in jurisdikcijah. Tudi zato je mogoče razumeti stališča FIDIC, da nekaterih načel in ciljev njegovih besedil nikakor ne gre spregledati.

Zlata načela FIDIC
Analiza Zlatih načel FIDIC pokaže, da so bila upoštevana samo tista temeljna načela, katerih kršitve posegajo v bistvo besedil FIDIC in v temeljna načela obligacijskega prava, kot so vestnost in poštenje v pravnem prometu, enakovrednost dajatev, skrbnost in prepoved zlorabe pravic, ne glede na to, z vidika katerega nacionalnega prava jih ocenjujemo. Stranke imajo
pogodbeno avtonomijo, torej lahko namesto lokalne
ali nacionalne zakonodaje izberejo konkretno vzorčno besedilo FIDIC, vendar nikoli na škodo temeljih
načel FIDIC in tudi ne na škodo kogentnih določb
ter javnega interesa tistega nacionalnega prava, ki so
ga stranke izbrale za reševanje spora.
Čeprav so Zlata načela formalno vezana na knjige FIDIC 2017, ni nobenega dvoma, da so uporabna tudi
za besedila FIDIC 1999. To velja zato, ker je FIDIC
2017 le nadgradnja FIDIC 1999 in ker gre za načela, ki imajo univerzalen pomen, ne glede na to, kdaj
so bila sprejeta. Izhajajoč iz povedanega je bilo med
Zlata načela povzdignjeno zgolj pet temeljnih načel, ki
jih stranke ne smejo prekršiti, ker bi s tem čezmerno
posegle v vsebino in koncept posameznih besedil FIDIC. To bi ustvarilo neuravnoteženost pogodbenega
razmerja in taka pogodba tudi ne bi bila poštena (fair).
Prikaz posameznih Zlatih načel zato ni obsežen, vendar v resnici predstavljajo celotne zahteve in naloge v
razmerju do pogodbenih strank, čeprav mogoče to ni
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vidno na prvi pogled. Število Zlatih načel je prej skromno kot obsežno, kar je z vidika njihove uporabe dobro. Čas je torej, da ta načela tudi spoznamo.
1. Dolžnosti, pravice in obveznosti vseh
pogodbenih udeležencev ne smejo odstopati
od tistih, ki so implementirane v Splošnih
pogojih, in morajo biti skladne z zahtevami
projekta.

To načelo zahteva, da dolžnosti, pravice in odgovornosti vseh pogodbenih udeležencev (naročnik, izvajalec, inženir, naročnikovi predstavniki, KRS in drugi)
v Posebnih pogojih niso bistveno spremenjene glede
na njihovo opredelitev v Splošnih pogojih. Vse njihove
naloge in upravičenja morajo biti skladna s zahtevami
projekta. Nujno je vse to treba upoštevati že pri izbiri
konkretne knjige FIDIC. Če je bila izbrana na primer
Srebrna knjiga (projekti na ključ), naročnik ni upravičen z navodili posegati v izvajalčevo delo ali mu dajati naloge po lastni presoji.14 Samo po sebi se razume,
da naročnik ne sme zaostajati s plačili, zato v Posebnih pogojih ne smejo biti okrnjene izvajalčeve pravice do prekinitve ali odstopa od pogodbe, če pride do
takšnega primera.
Čeprav inženir glede izvajanja projekta zastopa naročnikove interese, mora včasih ukrepati (podčlen 3.5) in
samostojno sprejeti odločitve, na primer o podaljšanju
izvedbenega roka. Nedopustno je, da bi v takšnih ali
podobnih primerih naročnik inženirja lahko nadzoroval. Slednji se mora pred sprejetjem odločitve posvetovati s pogodbenima strankama in sprejeti pošteno odločitev. Če se katera stran ne strinja z inženirjevo odločitvijo, ji preostane samo še pot na KRS.15
Čeprav vzorčna pogodbena besedila FIDIC niso pravo, kot je na primer OZ, in težijo k odmiku od nacionalnega prava, so hkrati pripravljena tako, da se lahko prilagodijo lokalni zakonodaji. V Posebnih pogojih
mora biti to točno opredeljeno, zato pravilna uporaba besedil FIDIC zahteva tudi poznavanje lokalne ali
nacionalne zakonodaje.
2. Posebni pogoji morajo biti jasno in
nedvoumno opredeljeni.

Vsak projekt se začne z razpisno ali ponudbeno dokumentacijo, zato morajo biti vsi dokumenti pripravljeni
ob upoštevanju predvidene pogodbene rešitve. Dokumenti, ki sestavljajo pogodbo, se morajo podpirati in
omogočiti vzajemno razlago. Zato je pomembno, da
se pravilno opredeli prioriteta pogodbenih dokumentov (podčlen 1.5 FIDIC). Ker se v Posebnih pogojih spremenijo, dopolnijo ali črtajo konkretne določbe iz Splošnih pogojev,16 morajo sprejete rešitve jasno indicirati odnos Posebnih pogojev do Splošnih pogojev. Posebno pozornost terja uporaba institutov, ki

12

Tako tudi 253. člen OZ in uzanca 51 Posebnih gradbenih uzanc (PGU).
Po FIDIC pomeni ta klavzula vrsto storitve in nima neposredne zveze s ceno, kot velja po 659. členu OZ.
14
To ne vpliva na naročnikova upravičenja do sprememb ali prilagoditev del na način, kot je predviden in formaliziran v posebnem pogodbenem členu – Spremembe in
prilagoditve. Stroške takšnih sprememb nosi naročnik.
15
KRS je alternativna oblika reševanja sporov med udeleženci projekta (20. člen FIDIC 1999 in 21. člen FIDIC 2017). Njena odločitev velja do odločitve arbitraže in
običajno deluje že v fazi izvajanja pogodbenih del.
16
Ne gre pozabiti, da so Splošni pogoji le vzorec za rešitve v Posebnih pogojih, vendar postanejo v nespremenjenem delu del pogodbe.
13
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jih FIDIC ne pozna. Besedila FIDIC ne ločujejo med
skritimi in očitnimi napakami, kot je urejeno v slovenskem pravu. Tudi način reklamiranja napak je po
FIDIC precej drugačen kot po OZ. Vse to terja dosti
znanja in pozornosti pri pripravi pogodbenih besedil.
Če naročnik zahteva fiksno ceno, ki je FIDIC ne pozna, ali ceno, določeno po klavzuli »ključ v roke«,
je treba, da se izognemo nejasnosti v pogodbi, besedno opisati, kaj pomeni en ali drug termin in na katera dela se lahko nanaša. Klavzula »ključ v roke», ki
je pri nas institut gradbenega prava, se zagotovo ne
more nanašati na dela, ki ne pomenijo gradnje, temveč gre za dela po podjemu. Razen upravičenih izjem
se določbe iz Splošnih pogojev ne črtajo.17 Če posamezna klavzula iz Posebnih pogojev nadomesti klavzulo
iz Splošnih pogojev, mora to jasno izhajati iz besedila, da ne bi nastal dvom, ali vsaj v okrnjeni obliki klavzula iz Splošnih pogojev še vedno velja.
3. Posebni pogoji ne smejo spremeniti
uravnoteženosti alokacije tveganj iz Splošnih
pogojev.

Vsebinsko je to načelo blizu že v uvodnem delu članka obravnavanemu načelu. Naj ponovim, da si stranke
v pogajanjih poskušajo pridobiti ugodna startna izhodišča in zmanjšati pogodbeno tveganje. Ker so običajno v igri precejšnja investicijska sredstva, je vsak, četudi na videz majhen prihranek, vrednostno zelo opazen. Izvajalci želijo zmanjšati obseg zavarovanj, ki jih
morajo prevzeti,18 poskušajo krajšati garancijske roke
za stabilnost gradbe in podobno. Naročniki poskušajo
na izvajalce prenesti povračilo vseh oblik škod, tudi tistih, ki so limitirane. Po podčlenu 8.7 vzorcev FIDIC
je odgovornost izvajalca za škodo iz naslova zamude
del vrednostno omejena in je naročnik ne more zviševati z dodatnimi odškodninskimi zahtevki. Če se ob
limitirani škodi po podčlenu 8.7 znajde v pogodbi še
klavzula o pogodbeni kazni po 247. členu OZ, dobimo kolizijo dveh pogodbenih določb, ki se izključujeta, saj naročniku za eno in isto škodo ne gre dvojno
plačilno upravičenje.
Obravnavano načelo ni kršeno, če po Rdeči knjigi, ki
ureja izvajanje gradbenih del po naročnikovih načrtih, manjši del projektne dokumentacije pripravi izvajalec. Prav tako je primerno, če po isti knjigi izvajalec opravi revizijo naročnikovega projekta, pri čemer
ostaja odgovornost za pravilnost takšnega projekta na
naročnikovi strani. Kadar je naročnik dolžan izvajalca
seznaniti s stanjem gradbišča pod zemljo in o njegovih hidroloških pogojih, je naročnik odgovoren za korektnost in pravilnost podatkov, kar pomeni, da nosi
tudi s tem povezano tveganje. Izvajalec pri tem nosi
tveganje pravilne interpretacije in uporabe takšnih podatkov. V tveganje, ki ga pokriva izvajalec, spada tudi
njegova dolžnost seznaniti naročnika z vsemi časovnimi in drugimi podatki, ki so potrebni za izvedbo vmesnih plačil (mesečnih ali začasnih situacij).

21

Kot kršitev načela poštene alokacije tveganj se šteje, če
mora izvajalec po Rdeči knjigi (ki ureja izvajanje del
po naročnikovih načrtih) izvesti večino projektantskih
del ali če mora nositi tveganje nepredvidljivih fizičnih
razmer19 (podčlen 4.12 FIDIC). Bilo bi nepošteno,
da bi takšno tveganje nosil izvajalec, saj taka situacija nastane brez krivde strank. Z vidika načela vestnosti in poštenja v pravnem prometu je tveganje takšnih
dogodkov porazdeljeno med pogodbenima strankama
tako, da mora izvajalec opraviti takšna dela, vendar mu
pripada plačilo vseh stroškov.20
Kot je bilo že rečeno, se izvajalec ne more rešiti odgovornosti za napake svojih pomočnikov, konkretno svojih podizvajalcev. Razlog je zelo preprost. Podizvajalca
izbere izvajalec sam, da namesto njega izvede določena pogodbena dela. Kot vemo, se izvajalčeva pogodbena obveznost šteje za obligacijo uspeha, je objektivne
narave in se je izvajalec ne more rešiti. Podobno velja
glede višje sile, saj višja sila na strani podizvajalca izvajalca ne razbremenjuje. Ker je naročnik tisti, ki mora
po naravi stvari omogočiti izvajalcu dostop do gradbišča in njegovo posest do dokončanja vseh del (podčlen 2.1. besedil FIDIC), se temu tveganju ne more
izogniti. Bilo bi nepošteno, če bi se v pogodbi določilo, da se za takšne primere izvajalec odreče vsem stroškom, ki bi mu nastali, imel bi le pravico do podaljšanja izvedbenega roka.
4. Obveznosti pogodbenih udeležencev
morajo biti časovno razumne.

Časovne obveznosti pogodbenih udeležencev, kot
so opredeljene v Splošnih pogojih besedil FIDIC, ne
smejo biti pretirano podaljšane ali skrajšane z rešitvami v Posebnih pogojih. Tukaj je standard »razumni rok«, ki je v besedilih FIDIC konkretno določen,
upoštevajoč izkušnje iz prakse. Tako postavljeni roki v
Splošnih pogojih nimajo informativnega pomena, ampak so za stranke zavezujoči. Običajno ni potrebe, da
bi se v Posebnih pogojih opazno spreminjali, in je treba zatreti interese ene ali druge pogodbene stranke za
njihovo krajšanje ali podaljšanje. Skoraj odveč je poudariti, da imajo roki vpliv na porazdelitev tveganj, saj
na primer skrajšanje nekega roka hkrati pomeni povečanje tveganja za tistega, ki ga mora spoštovati. Zelo
očitno se to kaže v primerih odškodnine za zamudo
po podčlenu 8.7 besedil FIDIC, ko je ugotovitev višine konkretne škode odvisna od števila dni zamude
in je hkrati limitirana.
Zlasti naročniki želijo izvajalcu po nepotrebnem krajšati izvedbene ali notacijske roke, ki zato glede na naravo del in samega projekta niso več razumni. Tudi v
situacijah, ko Splošni pogoji omogočajo, da se lahko
roki dogovorno spremenijo, v Posebnih pogojih določeni roki ne smejo biti nerealni ali neizvedljivi. V primeru spora bi arbitraža takšen rok štela za neustrezen in nesorazmeren in bi ga korigirala v korist prizadete stranke. Sprejemljiva je na primer določba, da je

17

Črtanje dela besedila se običajno označi z »not used«.
Zavarovanje del, materiala, opreme, poškodb oseb, škod na premoženju in drugo.
19
Situacija je zelo podobna nujnim nepredvidljivim delom iz 653. člena OZ, torej da gre za izreden in nepredvidljiv dogodek (vdor vode, nepričakovana težja narava del,
ogroženost stabilnosti gradbe in podobno).
20
Po 653. členu OZ pripada izvajalcu pravično plačilo, kar lahko štejemo za pravni standard.
18
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datum začetka del 60 dni21 od dneva sprejema ponudbe. Po stališču neke arbitražne odločbe je do izvajalca
nepoštena pogodbena klavzula, da mora izvajalec naročniku vse svoje zahtevke notirati v petih dneh, ko je
mogel in moral zaznati določeno okoliščino. Vsa absurdnost takšne klavzule se pokaže, če se spomnimo,
da mora izvajalec (podčlen 20.1 besedil FIDIC) svoj
zahtevek za podaljšanje roka ali dodatno plačilo notirati naročniku v 28 dneh in dokumentirano v naslednjih 14 dneh. Ne pozabimo, da gre za zahtevek, ki
mora biti glede prve notacije postavljen v 28 dneh, ko
je izvajalec mogel ali moral zaznati relevantne okoliščine, saj je v nasprotnem primeru prekludiran. Izvajalčeva pravica, da lahko suspendira ali omeji izvajanje del
po predhodni trimesečni najavi, namesto v 21 dneh,
kot določajo Splošni pogoji, je do naročnika nepoštena, saj naročnika predolgo pušča v negotovosti in tudi
ni skladna z namenom projekta.
5. Vsi spori se morajo reševati pred KRS,
katere odločitev velja do odločitve arbitraže.

To načelo obvezno velja za FIDIC 2017. Določbe FIDIC 1999 so stranke razumele tako, da lahko določbe o KRS črtajo, kar se je v praksi izkazalo za slabo
rešitev.22
KRS, ki običajno deluje že v fazi izvedbe projekta, se
je v praksi izkazala za koristno in v odnosu do arbitraže tudi cenovno ugodno rešitev. Njena odločitev
strankam pokaže, v katero smer utegne kreniti rešitev
spora pred arbitražo. Zato v večini primerov stranke
odločitev KRS spoštujejo in jo modificirajo v dodatku k pogodbi.
Skladno s pogodbeno avtonomijo je dopustno, da se
odločba KRS šteje za dokončno in zavezujočo, vendar se v praksi to aplicira le na spore do določene vrednosti. Dopustno je tudi, da KRS popravi svojo odločitev zaradi računskih napak. Zagotovo ni skladno
s tem načelom, da se poglavje iz Splošnih pogojev o
KRS črta. Za kršitev obravnavanega načela gre (tudi
po FIDIC 1999), če o nekaterih odločitvah inženirja
ni mogoče razpravljati pred KRS, saj to pomeni kršitev pravice do pravnega varstva, ki jo Splošni pogoji besedila FIDIC brezpogojno priznavajo. Kako pomembna je vloga KRS, se vidi iz dveh odločb vrhovnih sodišč Poljske in Švice, ki sta pri sodni kontroli
arbitražnih odločb postopek pred KRS šteli za procesno predpostavko.
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Sklep
Sprejetje Zlatih načel FIDIC pomeni dodano vrednost
vseh besedil FIDIC, ki se uporabljajo v praksi. Podobno kot imajo v obligacijskem pravu temeljna načela
kontrolno, usmerjevalno funkcijo, so tudi Zlata načela
FIDIC kažipot pogodbenim strankam, kako na pravno korekten način urediti pogodbeno razmerje, da bo
uravnoteženo in pošteno. Vsak odklon od takšne pogodbene maksime lahko vodi do nejasnosti pogodbenega dogovora, ker ruši njegovo uravnoteženost in eno
stran postavlja v podrejen položaj v razmerju do druge.
Kadar je pogodbeno besedilo invalidno z vidika kogentnih določb izbranega materialnega prava ali gre
za kršitev javnega pravnega interesa, so kršitve takoj
opazne in tudi rešljive. Žal ni tako pri tistem delu
pogodbenega razmerja, za katerega velja avtonomija strank. Vendar ni pravilo, da so ravno izvajalci tisti, ki so nagnjeni k pretiravanju, saj tudi naročniki
iščejo načine, kako bi se dalo priviti nasprotno stran.
Naslednji vzrok za slabo pripravljene pogodbe FIDIC
je v tem, da besedila FIDIC niso pisana za specifične situacije, se pa lahko s primerim strokovnim pristopom učinkovito pravno uredijo. V takšnih primerih je kakovost končnega pogodbenega besedila še
kako odvisna od videnja in znanja strank. Te se premalo zavedajo, da morajo biti spremembe ali dopolnitve Splošnih pogojev konsistentne, saj sprememba
ene določbe iz Splošnih pogojev povzroči spremembo drugih določb.
FIDIC kot strokovna in globalno vplivna organizacija zahteva, da se njena Zlata načela strogo upoštevajo, in vsako drugačno ravnanje šteje za nepošteno
prakso. Prav tako ni nobenega dvoma, da takšne invalidne pogodbe ne dajejo upanja v primeru spora
pred KRS ali pred arbitražo. V takšnih primerih FIDIC strankam odreka pravico v pogodbenem besedilu označiti, po kateri knjigi FIDIC je pogodba sestavljena.23 Taka zahteva je upravičena, vendar v praksi
brez pravega učinka. Kdorkoli bi o sporu odločal, bi
moral upoštevati konkretno pogodbo kot realen dokument in kot prvi vir za presojo pravic in obveznosti
strank, ne glede na njene označbe, na katero vzorčno besedilo FIDIC se nanaša. Vsaka podpisana pogodba se šteje za »ustavo« pogodbenih strank in v
takem primeru je lahko sporno le to, po kateri knjigi
FIDIC je pogodba sestavljena, če v pogodbi ni njene
identifikacijske označbe.

21

Besedila FIDIC za to določajo rok 42 dni.
KRS ustanovijo pogodbene stranke kot samostojen in neodvisen organ za reševanje sporov iz projekta. Stranka, ki se z odločitvijo KRS ne strinja, sme z izjavo o tem
obvestiti nasprotno stran, in v takem primeru se spor dokončno ter zavezujoče reši pred arbitražo.
23
Pri vsaki pogodbi, sklenjeni po vzorcih FIDIC, je treba navesti, po kateri knjigi FIDIC je bila pogodba sestavljena, ter tudi številko in letnik izdaje, na primer: Rumena
knjiga, pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev, prva izdaja 1999.
22
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mag. Sanela Brglez
Pravna pisarna Skladnost

Odškodninska odgovornost poslovodstva
zaradi kršitev pravil o upravljanju operativnih
tveganj
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)1
v drugem poglavju, kjer opredeljuje finančno poslovanje družb in drugih pravnih oseb, določa, da
mora poslovodstvo zagotoviti, da družba redno izvaja ukrepe upravljanja tveganj, ki jim je izpostavljena pri svojem poslovanju. Med ta tveganja sodijo tudi operativna tveganja, kot tveganja nastanka
izgube zaradi neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih postopkov, nepravilnega ravnanja
zaposlenih, neustreznosti ali nepravilnega delovanja sistemov in zunanjih dogodkov ali dejanj. Če
člani poslovodstva kršijo te obveznosti, lahko nastopijo njihove odškodninske obveznosti v razmerju
do družbe.
1

Upravljanje operativnih tveganj
Tveganja, s katerimi se danes srečujejo podjetja, so
številnejša, kot so bila pred desetletji. Povečan obseg
mednarodnega poslovanja, obsežnost zakonodaje, odvisnost poslovanja od kompleksnih informacijskih sistemov in zaposlovanje visoko izobraženega kadra so le
nekatere od okoliščin, ki za podjetja ustvarjajo različna tveganja, ki jih mora poslovodstvo na primeren način obvladovati. Finančna in pravna stroka veliko pozornosti posvečata tematiki upravljanja tveganj (predvsem kreditnih, tržnih in likvidnostnih), v strokovni literaturi so pojasnjeni razlogi, ki so narekovali potrebe po zakonodajnem urejanju te problematike,2 banke
in finančne institucije pa se vse bolj ukvarjajo z upravljanjem in merjenjem operativnih tveganj, ki vključujejo tudi tveganja informacijske tehnologije (t. i. IT-tveganje).
Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube, skupaj s pravnim tveganjem, zaradi:
– neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih
postopkov,
– drugega nepravilnega ravnanja ljudi, ki pripadajo
notranjemu poslovnemu področju družbe,
– neustreznosti ali nepravilnega delovanja sistemov,
ki spadajo v notranje poslovno področje družbe, ali
– zunanjih dogodkov ali dejanj.3
Upravljanje tveganj zajema ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, vključno s poročanjem o tveganjih, ki jim je ali
bi jim lahko bila družba izpostavljena pri svojem poslovanju (prvi odstavek 30. člena ZFPPIPP). Ukrepi
za obvladovanje operativnih tveganj so različni in odvisni od načina poslovanja, velikosti podjetja, vrste in
narave dejavnosti ter preostalih dejavnikov, ki jim je
družba izpostavljena pri svojem poslovanju. Popolna identifikacija vseh dejavnikov tveganj je praktično

nemogoča, pomembno je, da poslovodstvo določeno
stopnjo tveganja prepozna, jo oceni, se proti njej zavaruje ali jo prevali na druge. Naloga poslovodstva je
torej, da ugotovi dejavnike operativnega tveganja (npr.
neustreznost kadra), verjetnost nastanka škodnega dogodka (npr. notranja goljufija) in škodo, ki izvira iz takšnega tveganja (npr. plačilo stroškov). Po ugotovitvi in oceni tveganj sprejme različne ukrepe in pripravi notranje procese za njihovo obvladovanje, vključno
s postopki notranjega poročanja. Določena tveganja
sprejme, posameznim se izogne, pri nekaterih zmanjša izpostavljenost, nekatera pa prenese na tretje osebe, in sicer s sklepanjem zavarovalnih pogodb in prenosom na zunanje izvajalce (t. i. outsourcing). S prenosom določenih dejavnosti in tveganj na zunanje izvajalce se sicer lahko izboljša profil tveganosti družbe, vendar to ne pomeni, da se poslovodstvo s takšno
odločitvijo razbremeni odgovornosti za zakonito, transparentno in varno poslovanje.

Pravna narava odgovornosti
zaradi kršitev pravil o upravljanju
operativnih tveganj
Operativno tveganje je torej tveganje, ki izhaja iz izvajanja poslovnih funkcij podjetja. Naloga poslovodstva
je, da ta tveganja prepozna, oceni in sprejme ukrepe
za njihovo obvladovanje. Če člani poslovodstva kršijo te obveznosti, so v skladu s tretjim odstavkom 28.
člena ZFPPIPP solidarno odgovorni družbi za škodo.
Solidarna odgovornost v skladu s 395. členom Obligacijskega zakonika (OZ)4 pomeni, da vsak član poslovodstva odgovarja družbi za celotno obveznost in
da družba lahko zahteva povrnitev škode od vsakega člana, vse dokler obveznost ni v celoti izpolnjena.
Odškodninska odgovornost je tista vrsta obligacijskega razmerja, v katerem je en subjekt tega razmerja

1

Ur. l. RS, št. 126/07 – UPB in nasl.
Te razloge najdemo v Wolf, K.: Risikomanagement und KonTraG, Gabler, 2003, str. 31; Bitz, H., Risikomanagement nach KonTraG, Schäffer-Poeschel Verlag,
2000, str. V.
3
Šesti odstavek 30. člena ZFPPIPP.
4
Ur. l. RS, št. 83/01 – UPB in nasl.
2
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(odgovorna oseba) dolžan povrniti povzročeno škodo drugemu subjektu (oškodovancu), drugi subjekt
(oškodovanec) pa je upravičen zahtevati takšno povrnitev.5 Odškodninska odgovornost poslovodstva
zaradi kršitev temeljnih pravil pri finančnem poslovanju je drugačna vrsta odgovornosti kot poslovna
odškodninska odgovornost po OZ in odškodninska
odgovornost za vodenje poslov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).6 Odškodninska odgovornost, ki je predmet obravnave, se zato presoja po določbah ZFPPIPP, ki kot poseben zakon (lex specialis) ureja elemente odškodninske odgovornosti in
razbremenilne razloge.
Poslovodstvo je odgovorno družbi za škodo zaradi
kršitev pravil o upravljanju operativnih tveganj, če so
izpolnjene vse predpostavke za nastanek odškodninske odgovornosti. Te predpostavke so (1) protipravnost, (2) nastanek škode in (3) vzročna zveza. Protipravnost poslovodstva se bo ugotavljala na podlagi
standarda skrbnosti. Poslovodstvo gospodarske družbe mora pri vodenju poslov družbe ravnati v skladu
s standardom profesionalne skrbnosti. Ne glede na
različnost besedila prvega odstavka 263. člena ZGD1 (skrbnost vestnega in poštenega gospodarstvenika)
in drugega odstavka 28. člena ZFPPIPP (profesionalna skrbnost) je vsebinsko merilo vselej enako: položaj
članov poslovodstva kot profesionalnih oseb jim nalaga, da pri vodenju poslov družbe ne ravnajo po merilu običajne (neprofesionalne) skrbnosti, tj. skrbnosti
ravnanja razumnega človeka, temveč je merilo strožje, saj morajo organi poskrbeti, da ravnajo v skladu s
skrbnostjo dobrega strokovnjaka.7
Standard skrbnosti je v pravni teoriji dobro razdelan.
Merilo za ugotavljanje skrbnosti je objektivno, kar
pomeni, da dejansko znanje in izkušnje osebe, katere odgovornost v konkretnem primeru presojamo,
niso relevantne, če ne dosegajo zahtevanega standarda.8 Drugače povedano: subjektivne strokovne usposobljenosti niso relevantne, saj se dejanja konkretnega člana poslovodstva ocenjujejo in primerjajo s tistimi znanji in sposobnostmi, ki se za člane organov
vodenja objektivno predvidevajo oziroma pričakujejo.9 Tako navaja tudi Višje sodišče v Ljubljani, ki je v
sodbi I Cpg 510/2010 zavzelo stališče, da se za profesionalno osebo, ki svoje storitve opravlja na trgu,
predpostavlja, da strokovna znanja, ki so potrebna za
pravilno opravljane storitve, ima. Ravnanja ali opustitve takšne osebe se presojajo po abstraktnih merilih, torej pravilih tiste stroke, s področja katere so
znanja potrebna, da bi bila storitev pravilno opravljena. Presoja določenega ravnanja poslovodstva z vidika profesionalne skrbnosti torej ne dopušča vpliva
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njegovih posebnih lastnosti. Vendar je sprejem odločitve proces, na katerega vplivajo osebnostne lastnosti posameznika, njegova čustva in vrednote. Člani
poslovodstva se v praksi med seboj razlikujejo in dajejo različnim pojavom pri poslovanju različen pomen. To seveda tudi pomeni, da različno zaznavajo
in obravnavajo operativna tveganja, kar lahko vpliva
na njihovo (večjo ali manjšo) izpostavljenost odgovornosti za škodo zaradi opustitve ustreznega ravnanja, o čemer nekoliko kasneje.
Člani poslovodstva so prosti odškodninske odgovornosti, če dokažejo, da so pri izpolnjevanju svojih obveznosti ravnali s profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij.10 Član
poslovodstva se torej razbremeni odškodninske odgovornosti, če dokaže, da je operativna tveganja upravljal s potrebno skrbnostjo. Takšno dokazovanje (kot
tudi dokazovanje vseh predpostavk odškodninske odgovornosti) pa je izredno zahtevno, saj so operativna
tveganja v začetni fazi obvladovanja, pogosto jih je težko meriti, prepletajo se s preostalimi tveganji, pri oceni in obvladovanju tveganj je prisoten človeški faktor,
nabor področij, kjer se lahko udejanjijo škodni dogodki, pa je širok. Ker je vsa operativna tveganja nemogoče obravnavati, se v nadaljevanju osredotočam na
nekatere dogodke, ki lahko družbi povzročijo škodo,
in na nekatere primere dobre prakse upravljanja tveganj, ki lahko pomenijo razbremenitev odgovornosti
poslovodstva.

Škodni dogodki iz operativnih tveganj
1. Tveganja zaposlenih

Poseben izziv je upravljanje tveganj zaradi neprimernega ali neučinkovitega ravnanja zaposlenih, saj imajo
lahko izgube, ki izvirajo iz ravnanj zaposlenih, za družbo katastrofalne posledice. Nepravilna ravnanja ljudi,
kot so finančne prevare, ponarejanje dokumentacije,
razkritje poslovne skrivnosti, napake, neustrezno upravljanje notranjih sistemov in sklepanje poslov v koliziji interesov, so dejavniki, ki imajo močan vpliv na potencialne izgube zaradi operativnega tveganja.11 Prepoznavanje in obvladovanje teh tveganj je ključnega pomena, saj notranje prevare pomenijo največje operativno tveganje. Vendar še tako učinkovit sistem, ki ga poslovodstvo vzpostavi, ne bo zmanjšal ali odpravil tveganja, če tega sistema ne bo upravljala ustrezna oseba.
Izbira kadra (kot tudi nadzor nad njim) je v skladu z
ZFPPIPP naloga poslovodstva. Na tem mestu se pojavi vprašanje, kaj je ustrezna izbira zaposlenih. Ali bo
zadoščalo, da zaposleni razpolaga z ustrezno izobrazbo
in strokovnimi izkušnjami, ali pa bo moral pri svojem

5

Tako Nina Plavšak v Plavšak, N., Juhart, M., Vrenčur, R.: Obligacijsko pravo, Splošni del, GV Založba, Ljubljana 2009, str. 466.
Ur. l. RS, št. 42/06 – UPB in nasl.
7
Plavšak, N., Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) – razširjena uvodna pojasnila, GV Založba,
Ljubljana 2008, str. 48.
8
Podgorelec, P.: Odškodninska odgovornost članov poslovodstva – analiza nekaterih sodb Vrhovnega sodišča RS, Podjetje in delo, št. 5/2013.
9
Ilić, U.: Skrbnost (skritih) menedžerjev – spregledana zaostritev, Pravna praksa, št. 27/2008.
10
V skladu s prvim odstavkom 12. člena ZFPPIPP so pravila poslovnofinančne stroke: 1. poslovnofinančna načela in standardi, ki jih sprejme Slovenski inštitut za
revizijo v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ter 2. druga izkustvena pravila skrbnega finančnega poslovanja, ki so splošno uveljavljena v poslovnofinančni stroki. V
skladu z drugim odstavkom 12. člena ZFPPIPP so pravila stroke upravljanja podjetij izkustvena pravila skrbnega upravljanja podjetij, ki so splošno uveljavljena v stroki
upravljanja podjetij.
11
Operativna tveganja zaradi nepravilnega ravnanja ljudi, ki sodijo v notranje poslovno področje družbe, so predmet različnih delitev, saj je nabor napak, ki nastanejo
zaradi človeškega faktorja, velik. Vendar osnovna delitev izhaja iz tega, ali zaposleni povzročijo motnje v poslovnem procesu podjetja nenamerno (npr. dokumentacijske
napake) ali pa zlonamerno (npr. notranje prevare), kakšna je razpoložljivost zaposlenih (npr. bolniške odsotnosti) in kakšna je kadrovska politika oziroma obravnava
zaposlenih. Glej več v Berk, A., Peterlin, J., Ribarič, P.: Obvladovanje tveganja, skrivnosti celovitega pristopa, GV Založba, Ljubljana 2005, str. 183.
6

ODVETNIK st-96-okey1_.indd 24

09/07/20 09:31

Odvetnik 95 / poletje 2020

Članki

delu slediti določenim etičnim načelom? Ali kadrovanje zgolj na podlagi strokovnega znanja in zanemarjanja ustreznih vodstvenih veščin lahko pomeni neustrezno upravljanje operativnih tveganj? Na kakšen način
bo poslovodstvo ugotavljalo te posebne veščine in vrednote pri izbiri zaposlenih? Odgovore na ta in podobna
vprašanja bo (morda) v prihodnosti dala sodna praksa,
seveda ob upoštevanju dejstva, da vsaka odločitev poslovodstva, ki se izkaže za škodljivo, še ne pomeni ravnanja v nasprotju z zahtevanim standardom skrbnosti.
V praksi so možni različni scenariji obvladovanja operativnih tveganj: (1) poslovodstvo lahko odloči o ukrepih upravljanja operativnih tveganj, neposredno izvajanje nalog pa prenese na posamezne strokovne službe, ali (2) določi strokovne službe, ki pripravijo ukrepe upravljanja tveganj, poslovodstvo pa te ukrepe potrdi. V obeh primerih je naloga poslovodstva, da izbere
ustrezne izvajalce in jih nadzoruje. Poslovodstvo se torej ne razbremeni vsakršne odgovornosti, če naloge delegira na nižje ravni vodenja, temveč se spremeni vsebina odgovornosti. Poslovodstvo je odgovorno za izbiro
zaposlenih, ki prevzamejo te naloge, za dajanje ustreznih navodil in nadzor nad opravljanjem prenesenih nalog. Poslovodstvo bo odgovarjalo za kršitev glede naštetih dolžnosti, in ne za neustrezna ravnanja zaposlenih.12
Ukrepi za obvladovanje operativnih tveganj, ki izhajajo iz ravnanj zaposlenih, so natančna opredelitev pristojnosti in odgovornosti posameznih organizacijskih
enot, vzpostavitev učinkovitega in doslednega sistema
notranjega nadzora ter kakovostna politika zaposlovanja. Takšni ukrepi zmanjšujejo ali preprečujejo notranje napake, prevare in goljufije, vendar ne smejo biti
sprejeti stihijsko in glede na trenutno osebno presojo poslovodstva, temveč sistematično ter z ustrezno
identifikacijo in oceno tveganj, ki jim je družba glede na obseg in vrsto poslov izpostavljena. Na takšen
način bo poslovodstvo lažje dokazalo, da je izpolnjevalo svoje dolžnosti upravljanja tveganj s profesionalno skrbnostjo.
2. Informacijska tveganja

Upravljanje operativnih tveganj vključuje tudi obvladovanje tveganj zaradi neustreznega ali nepravilnega
delovanja sistemov, ki sodijo v notranje poslovno področje družbe. Posebno vlogo imajo programske rešitve oziroma informacijski sistemi, od katerih je v veliki
meri odvisno poslovanje podjetij v sodobnem času. Izpadi in nepravilno delovanje informacijskih sistemov,
kibernetski napadi in nezakonito razkrivanje podatkov, neustrezna izbira zunanjih dobaviteljev ter neustrezno upravljanje tveganj projektnega vodenja lahko
podjetju povzročijo velike škode. Takšni škodni dogodki lahko celo privedejo do prenehanja poslovanja
družbe, kar se v tujini že dogaja.
Obvladovanje informacijskih tveganj vključuje ukrepe, ki ščitijo družbo pred kibernetskimi napadi in
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nezakonitim razkrivanjem podatkov. Tem tveganjem
se ni mogoče popolnoma izogniti, njihove finančne
posledice pa je mogoče zmanjšati tako, da poslovodstvo sklene ustrezne zavarovalne pogodbe, ki v največji možni meri pokrivajo škodne dogodke, ki jih lahko družba utrpi. Na tak način poslovodstvo poskrbi za
delno prevalitev tveganja na tretjo osebo, torej na zavarovalnico. Opustitev dolžnosti identifikacije tveganj
kibernetskih napadov in priprave ustreznih ukrepov za
njihovo obvladovanje, kot so vzpostavitev učinkovite
informacijske varnosti in ustrezne varnostne kulture,
spoštovanje zakonodaje s področja varstva podatkov
in sklenitev primernih zavarovalnih pogodb, lahko privede do odškodninskih obveznosti članov poslovodstva v razmerju do družbe.13
3. Tveganja notranjih postopkov

Odločitev o vrsti poslovnega procesa, njihovem številu
in načinu strukturiranja je odvisna od vrste in obsega
poslov, ki jih družba opravlja, pa tudi od ciljev, ki jih
želi doseči (npr. procesi, ki so namenjeni izboljšanju
poslovanja). Naloga poslovodstva v okviru finančnega
poslovanja je, da opravi analizo poslovnih procesov in
identificira posamezne dejavnike tveganja. Vzemimo
za primer postopek parafiranja pogodb, ki je vzpostavljen v podjetju in ki zahteva, da pogodbo pregledajo
in potrdijo vse relevantne službe, preden jo član poslovodstva podpiše, in sicer skrbnik pogodbe, ki pozna vsebino posla, finančna in pravna služba. V praksi se dogaja, da se ta postopek ne izvaja pravilno in
da ena od služb parafira pogodbo, ne da bi analizirala
njeno vsebino in opozorila na nepravilnosti v pogodbi, zaradi česar družbi nastane precej visoka poslovna
škoda.14 Ali je poslovodstvo v tem primeru lahko odgovorno za nastalo škodo? Škoda je nastala, presojati je treba element kršitve profesionalne skrbnosti (ali
je poslovodstvo ustrezno ocenilo in obvladovalo takšno tveganje) ter obstoj vzročne zveze med kršitvijo in nastalo škodo.
4. Pravna tveganja

Pravna tveganja se kažejo na različne načine. Med ta
tveganja sodijo kršitve zakonov (možnost izgub zaradi tožb, ker je ravnanje družbe v nasprotju s pravno
normo) in tveganja, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij (kršitev pogodb, ničnost in izpodbojnost pogodb,
nejasnost pogodbenih določil, nezmožnost uveljavitve pogodbenih pravic, neustrezno zavarovanje obveznosti).
Poslovodstvo lahko obvladuje pravna tveganja na številne načine. Na prvem mestu je vsekakor spoštovanje
veljavne zakonodaje, ki zavezuje družbo pri njenem
poslovanju. Samo nezakonito ravnanje sicer ne ustvarja odškodninske odgovornosti, takšno ravnanje mora
družbi povzročiti škodo. Praksa kaže, da tožbe zaradi kršitev zakona, ki jih družbe izgubijo, le-tem povzročajo precejšnjo škodo, zato lahko v prihodnosti

12

Podgorelec, P.:Odškodninska odgovornost članov poslovodstva – analiza nekaterih sodb Vrhovnega sodišča RS, Podjetje in delo, št. 5/2013. Tako tudi Bratina, B.:
Vidiki odgovornosti uprave delniške družbe in razmerja pri odpoklicu, Podjetje in delo, št. 5-6/1995.
Več o potencialni odgovornosti poslovodstva zaradi neustreznega delovanja informacijskih sistemov in škodnih primerih glej Brglez, S.: Odgovornost poslovodstva
za škodo zaradi neustreznega delovanja informacijskih sistemov, Pravna praksa, št. 42-43/2019.
14
Na tem primeru lahko vidimo, kako se posamezna operativna tveganja med seboj prepletajo oziroma prekrivajo (tveganje procesa in tveganje ravnanj ljudi, lahko tudi
pravno tveganje).
13
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pričakujemo odškodninske zahtevke proti poslovodstvu tudi iz tega naslova.
Poslovodstvo se lahko sklicuje na ustrezno upravljanje
pravnih tveganj - ki je lahko tudi ekskulpacijski razlog
- če v družbi vzpostavi dobro prakso sklepanja pogodb.
Razlikovati je treba med enostavnimi posli, ki jih je mogoče sklepati na podlagi pogodbenih vzorcev, in med
kompleksnimi posli, ki so za družbo strateškega pomena. Sklenitev slednjih na podlagi vzorcev (lahko) pomeni slabo upravljanje tveganj. Pri kompleksnih poslih
je pomemben pravilen pravni pristop že v fazi pogajanja, pogosto s sklenitvijo pisma o nameri15 ali ustrezne
predpogodbe. Dobra praksa upravljanja pravnih tveganj
je tudi priprava pogodbe, ki je prilagojena posebnostim
posla in ki vključuje ustrezne klavzule za zavarovanje ter
utrditev pogodbenih obveznosti. V podjetjih se vse večji
pomen pripisuje procesu izvrševanja pogodb, kjer skrbnik pogodbe spremlja izvrševanje pogodbe in preverja,
ali so potrebne uveljavitve pogodbenih sankcij in ali pogodbena vsebina še ustreza namenu posla.
5. Zunanji dogodki

Med zunanje dogodke sodijo naravne katastrofe, zunanje goljufije in kraje, spremembe zakonodaje ipd.,
torej dejavniki, ki niso odvisni od ravnanj zaposlenih.
Ta tveganja so za poslovne subjekte manj pomembna od preostalih. Poslovodstvo seveda ne more odgovarjati za zakonske spremembe (npr. ukinitev subvencij), pomembno je, da sprejme ukrepe zaradi takšnih
sprememb in nadomesti sredstva, ki so izpadla zaradi
ukinitve subvencij.
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odškodninski odgovornosti zaradi kršitev pravil o upravljanju operativnih tveganj. Ekstrovertirani ljudje so
denimo zaradi svojih lastnosti, kot so družabnost, aktivnost, spontanost in nagnjenost k iskanju vznemirjenja ter izzivov, tudi bolj nagnjeni k tveganjem. Član
poslovodstva, pri katerem prevladujejo takšne lastnosti,
nekega dogodka v podjetju najverjetneje ne bo prepoznal kot tveganega, kar lahko privede do škodnih primerov in tudi do njegove odškodninske odgovornosti. Prav tako je lahko družba, katere član poslovodstva je čustveno nestabilen in nagnjen k pogosti nervozi, menjavi razpoloženja ter močnim čustvenim odzivom, bolj izpostavljena tveganju nastanka škode zaradi
kršitev pravil o upravljanju operativnih tveganj, saj takšen poslovodja pogosto vzpostavi notranjo organizacijo, ki ustvarja konflikte med zaposlenimi in posameznimi službami. V takšni organizaciji je možnost napak
večja in je tudi tveganja, ki izhajajo iz notranjih procesov ter nepravilnega ravnanja ljudi, težje obvladovati.
Nasprotno bo pri članu poslovodstva, pri katerem prevladuje osebnostni faktor vestnosti, verjetnost nastanka škode zaradi kršitev pravil o upravljanju operativnih
tveganj manjša. Takšne osebe so odgovorne, vestne,
prizadevne in redoljubne, zveste so svojim moralnim
vrednotam in odgovornostim, odločitve pa sprejemajo premišljeno.17 Pričakovati je mogoče, da bo član
poslovodstva z izrazito osebnostno lastnostjo vestnosti postavil jasen in pregleden sistem notranje odgovornosti, ki ga bo tudi dosledno izvajal, vzpostavil bo
učinkovite notranje sisteme in procese ter tako prispeval k zmanjševanju ali celo preprečevanju notranjih prevar in goljufij.

Upravljanje operativnih tveganj – med Sklep
Poslovodstvo je postavljeno pred zahtevno nalogo,
pravom in psihologijo
Kot smo ugotovili, je merilo za ugotavljanje skrbnosti
objektivno, kar pomeni, da dejansko znanje, izkušnje
in posebne lastnosti osebe, katere odgovornost v konkretnem primeru presojamo, niso relevantni, če ne dosegajo zahtevanega standarda. Vsako podjetje ima pri
obvladovanju tveganj težave, saj jih člani poslovodstva
različno zaznavajo, na zaznavanje in vrednotenje pa
poleg znanja in izkušenj vplivajo tudi njihova čustvena stanja, vrednostni sistemi in osebnostne lastnosti.
Vsi ti dejavniki vplivajo na to, ali bo član poslovodstva
neki dogodek v podjetju prepoznal kot tveganje, kako
se bo nanj odzval oziroma kakšne ukrepe bo sprejel za
njegovo obvladovanje.
Čeprav se ravnanja ali opustitve članov poslovodstva
presojajo po abstraktnih merilih (po pravilih poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij) in niso
pomembne njihove subjektivne strokovne sposobnosti ter znanja, ne moremo mimo dejstva, da je med
naravo človeka in tveganjem tesna povezava ter da so
osebnostne poteze16 posameznega poslovodje zagotovo dejavniki, ki vplivajo na njegovo izpostavljenost

saj mora poleg usmerjenosti v rezultate in ustvarjanje
dobička poskrbeti tudi za obvladovanje vseh tveganj,
ki jim je družba izpostavljena pri svojem poslovanju.
Vzpostavitev dobre prakse sklepanja pogodb in ustreznega sistema odgovornosti, izbira učinkovite tehnologije in načina obvladovanja informacij ter implementacija ustreznih poslovnih procesov so aktivnosti, ki
zahtevajo zaposlovanje dodatnega kadra in pomenijo
povečanje stroškov. Pri tem lahko trčimo v temeljno
načelo ustanovitve družbe, to je čim višja dobičkonosnost. Postavi se vprašanje, ali se je sploh mogoče izogniti konfliktu med ciljem po čim večji donosnosti
na eni strani in ustrezno organizacijo na drugi strani.
Vendar se mora poslovodstvo zavedati, da so vsa tveganja, ki jim je podjetje izpostavljeno, vsaj posredno
finančna in da vsaka opustitev obveznosti upravljanja
tveganj lahko privede do neugodnih finančnih posledic tako za podjetje kot tudi za člane poslovodstva, če
pride do uveljavljanja odškodninskih zahtevkov.
Obvladovanje operativnih tveganj odpira mnoga vprašanja, ki bodo v prihodnosti zahtevala odgovore, najverjetneje tudi sodne prakse, saj gre za preplet pravnih,

15

Pri sestavi pisma o nameri je posebno pozornost treba posvetiti zavezujočemu delu (praviloma so to klavzule o varovanju zaupnosti podatkov) in nezavezujočemu
delu, ki opredeljuje poslovno vsebino ter namen strank.
Osebnost je skupek različnih potez in osebnostnih lastnosti, ki so lahko zastopane v večji ali manjši meri. Psihologija osebnosti je odkrila pet glavnih faktorjev (dimenzij,
lastnosti, potez) osebnosti, in sicer ekstravertnost (energičnost), sprejemljivost (prijaznost), vestnost (skrbnost), čustvena stabilnost (nevroticizem) in odprtost. Vsaka
posamezna dimenzija je sestavljena iz več komponent, ki so med seboj povezane. Povzeto po Kompare, A. in drugi, Psihologija, spoznanja in dileme, DZS, 2005, str. 231.
17
Kalshoven, H., Ethical leadership: through the eyes of employees, Amsterdam Business School Research Institute, 2010.
16
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finančnih, poslovnih, organizacijskih, informacijskih in
nenazadnje tudi psiholoških vidikov. Največji izziv je
določitev meje med tveganimi odločitvami poslovodstva (ki so nujne v poslovnem svetu) in odločitvami,
ki pomenijo opustitev dolžne skrbnosti pri obvladovanju teh tveganj. V prispevku sem izpostavila zgolj
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nekatere primere, ki lahko privedejo do nastanka škode, izpolnitev vseh predpostavk za odškodninsko odgovornost pa je seveda odvisna od okoliščin posameznega primera, saj so organizacijski, tehnološki, pravni in preostali ukrepi za obvladovanje operativnih tveganj številni in različni.

Jasna Zakonjšek

odvetnica v Odvetniški pisarni Zakonjšek, d. o. o.

Politik proti novinarki
Odziv na sodbo Vrhovnega sodišča v zadevi M. Š. P. proti J. J.
Kot odvetnica pogosto zastopam novinarje in novinarke ter se pri tem zavzemam za svobodo izražanja, zato sem v zame nenavadni poziciji, ko se lotevam kritičnega zapisa o sodbi Vrhovnega
sodišča, ki je pri tehtanju med pravico do svobode izražanja in pravico do časti in dobrega imena
dala prednost svobodi izražanja.
1

Ob branju sodbe M. Š. P. proti J. J. se ne morem otresti misli, da bi bili argumenti, ki jih navaja Vrhovno sodišče RS, lahko na mestu, če bi zamenjali vlogi tožnice
in toženca. Če bi se novinarka ostro, grobo, satirično,
ironično in zajedljivo izrazila o politiku, bi moralo sodišče zelo previdno presojati, ali naj za ceno omejitve
pravice svobode izražanja, zavedajoč se ob tem nevarnosti zastraševalnega učinka in posledic za demokratično razpravo, da prednost politikovi časti in dobremu imenu. Iz prakse Evropskega sodišča za človekove
pravice (ESČP) in tudi Ustavnega sodišča RS so znani številni primeri, v katerih se svoboda izražanja, ki jo
uživajo novinarji in novinarke ter uredniki in urednice, razlaga zelo široko. Seveda svoboda izražanjem pripada vsem, a posebna zaščita pri izvrševanju te pravice je dana novinarjem in novinarkam, saj je svoboda
izražanja edino, kar mediji kot četrta veja oblasti imajo. Razmerje moči med politiko in novinarstvom je v
prid politiki, zaradi česar se je razvila doktrina Ustavnega sodišča in ESČP, ki ščiti novinarsko svobodo izražanja pred poskusi politike, da bi jo utišala. Ne gre za to,
da bi bili novinarji in novinarke sami po sebi neka privilegirana vrsta. Novinarski svobodi izražanja je v praksi ESČP in Ustavnega sodišča dan večji pomen zato,
da lahko mi kot javnost beremo, poslušamo in gledamo ne le to, kar politika meni, da je dobro, da vemo,
ampak tudi to, kar bi politika rada pred nami skrila.
V primeru M. Š. P. proti J. J. pa je politik tisti, ki se
sklicuje na svobodo izražanja. Res je, kot je zapisalo
Vrhovno sodišče, da se ščiti tudi svobodo izražanja
politikov, še posebej opozicijskih poslancev, a je pri
tem spregledalo, da sodbe ESČP, na katere se sklicuje,2
obravnavajo povsem drugačno dejansko stanje, kot je
podano v zadevi M. Š. P. proti J. J. V zadevah, ki jih
je obravnavalo ESČP, je namreč šlo za opozicijske poslance, ki jim na nasprotni strani niso stali novinarji in
1
2
3
4
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novinarke, ampak člani vladajoče stranke oziroma vlada. Utemeljeno je, da gre večja teža svobodi političnega izražanja opozicijskega poslanca, ko kritizira vlado, neutemeljeno pa je enako težo dati svobodi izražanja opozicijskega poslanca, ko trči s častjo in dobrim
imenom novinarke. Ko gre za odnos opozicijski poslanec – vlada, je namreč jasno, da sta vpliv in moč razporejena v korist vlade in da zato opozicija potrebuje
glas, da lahko kritizira in nadzira delovanje vlade. Ko
pa gre za odnos politik oziroma (opozicijski) poslanec
– novinarka, je politik tisti, ki nastopa s pozicije z več
moči, zato je težko trditi, da zgolj zato, ker je opozicijski poslanec, njegovo izražanje predstavlja politični govor par excellence, vsakršno omejevanje njegovega govora pa naj bi bilo podvrženo najstrožji presoji.
Tistemu, ki se počuti razžaljenega, pa tudi splošni in
strokovni javnosti, je pogosto najtežje sprejeti, da, kot
je poudarilo tudi Vrhovno sodišče v zadevi M. Š. P.
proti J. J., svoboda izražanja ne ščiti le spoštljive in
umerjene kritike, ampak tudi groba, šokantna, celo
žaljiva mnenja in trditve. Vrhovno sodišče se je pri
tem sklicevalo na Ustavno sodišče, ki je v znanem
primeru, ko je bil Aleksander Hribar tožen, ker se je
o svojem nadrejenem izrazil kot o »turbo anusu«, 3
poudarilo, da pravice do izražanja ni dopustno omejiti zgolj zato, ker bi se toženec lahko odzval na drugačen, manj žaljiv način. 4 Na to se je treba spomniti vedno, ko bi radi obsodili neko izražanje zgolj zaradi njegove žaljivosti. A vendar v primeru M. Š. P.
proti J. J. ne gre za očitek politiku, da bi se na oddajo lahko odzval na manj žaljiv način, ampak za očitek, da je bil njegov zapis samo in izključno žaljiv. V
nasprotju z Vrhovnim sodiščem menim, da politikov
čivk ni bil razumljen kot kritika novinarkinega dela
oziroma kot očitek, da je bila pri svojem delu v vlogi
urednice pristranska. Hkrati se ne strinjam s presojo

Sodba Vrhovnega sodišče RS z dne 6. februarja 2020, opr. št. II Ips 75/2019.
Zadeva Makraduli proti bivši jugoslovanski republiki Makedoniji, zadeva Karacsony in drugi proti Madžarski in zadeva Castells proti Španiji.
Zadeva se je pred Ustavnim sodiščem vodila pod opravilno številko Up-614/15-21.
Ustavno sodišče, zadeva Up-614/15-21, 21. točka.
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sodišča druge stopnje, da bi lahko sledilci in sledilke
politikovo izjavo razumeli dobesedno. Prvo stališče
precenjuje politikov čivk oziroma mu pripisuje pomen, ki iz njega ne izhaja, drugo stališče pa podcenjuje politikove sledilce in sledilke. Politikov zapis, ki
o dveh poimensko izpostavljenih novinarkah govori
kot o poceni, odsluženih prostitutkah, katerih usluge
ponuja javna hiša oziroma zvodnik, pri čemer je za
vsako od njiju navedena različna cena, ni več kritika
ravnanja (ad rem), ampak je napad ad personam oziroma, še bolj natančno, napad ad feminam.
Novinarji so, tako v Sloveniji kot v tujini, deležni številnih pritiskov, groženj ter napadov, in sicer tako s strani
politikov in institucij kot tudi s strani neznanih posameznikov. V še slabšem položaju so novinarke. Kot opozarja Svet Evrope, se novinarke soočajo s seksističnimi, mizoginističnimi in ponižujočimi izpadi, grožnjami, zastraševanjem, nadlegovanjem, spolno agresijo in nasiljem,
pri čemer se te kršitve največkrat pojavljajo na spletu.
Odbor ministrov pri Svetu Evrope je zato že v letu
2016 pozval k takojšnjemu in sistematičnemu reševanju navedene problematike, pri čemer se največja odgovornost za reševanje tega perečega problema nalaga državnim institucijam.5 Menim, da je sodba Vrhovnega sodišča v zadevi M. Š. P. proti J. J. povsem spregledala ta zelo pomemben vidik. Iz politikovega zapisa ne veje morebitno ogorčeno nestrinjanje s tožničino uredniško politiko, ampak le zaničevanje in poniževanje tožnice kot osebe, natančneje kot osebe ženskega spola.
5
6
7
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Res se, kot opozarja Vrhovno sodišče, politična žalitev
pogosto razširi na osebno področje, pri čemer so po
stališču ESČP takšna tveganja nujna za svobodno razpravljanje o idejah, ki pomenijo zagotovilo demokratičnosti družbe, vendar v obravnavanem primeru ne
gre za takšno situacijo. Vrhovno sodišče se pri tem sklicuje na zadevo Mladina, d. d., Ljubljana, proti Sloveniji,6
a pri tem ne upošteva, da je ESČP kot pomembni okoliščini, ki sta tehtnico nagnili v prid svobodi izražanja,
upoštevalo, da se je v primeru Mladine poslanec s teatralnimi kretnjami provokativno posmehoval homoseksualni skupnosti, ki predstavlja ranljivo manjšino,
zaradi česar je bil sicer oster in žaljiv odziv novinarja
dopusten. Okoliščin, ki bi v zadevi M. Š. P. proti J. J.
utemeljevale širitev žalitve na osebno področje, ni bilo.
Če bi se pokazalo, da sodba v zadevi M. Š. P. proti
J. J. predstavlja zasuk v sodni praksi, bi to imelo
zastrašujoč učinek na novinarstvo, novinarke
in tudi na ženske nasploh. Upam, da se bo v
nadaljevanju izkazalo, da ni tako. Politikovo
sklicevanje na svobodo izražanja v primeru, ko
novinarko označi za poceni, odsluženo prostitutko,
razumem kot zlorabo te pravice in tudi kot napad
na vrednoto enakopravnosti, na kateri temelji
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic
(EKČP). Izpodkopavanje temeljnih vrednot EKČP s
sklicevanjem na eno od pravic EKČP ni dopustno,7
enako kot bi moral biti nedopusten seksizem.

Priporočilo Sveta Evrope CM/Rec(2016)4 o zaščiti novinarstva in varnosti novinarjev in drugih medijskih akterjev, 13. april 2016, 2. in 17. točka.
Zadeva Mladina, d. d., Ljubljana, proti Sloveniji, št. 20981/10.
EKČP, 17. člen, Zloraba pravic.

Iz odvetniškega imenika – 6. julij 2020
1815 odvetnikov, 176 kandidatov, 283 pripravnikov, 234 odvetniških družb in 13 civilnih odvetniških družb
Odvetnice/ki
– vpisanih 1815– med njimi 969 odvetnikov in 846 odvetnic
– največ jih je v Območnem zboru odvetnikov Ljubljana (1049 odvetnikov), najmanj pa v OZO Slovenj Gradec
(26 odvetnikov)
– od 15. februarja do 6. julija 2020 se jih je vpisalo 23 – 14 odvetnikov in 9 odvetnic
– izbrisalo se jih je 22 – 13 odvetnikov in 9 odvetnic.
Odvetniške/i kandidatke/ti
– vpisanih 176 – med njimi 52 kandidatov in 124 kandidatk
največ jih v OZO Ljubljana (107 kandidatov)
– od 15. februarja do 6. julija 2020 se jih je vpisalo 30 – 11 kandidatov in 19 kandidatk
– izbrisalo se jih je 26 – 15 kandidatov in 11 kandidatk.
Odvetniške/i pripravnice/ki
– vpisanih 283 – med njimi 117 pripravnikov in 166 pripravnic
največ jih je v OZO Ljubljana (200 pripravnikov), najmanj pa v OZO Ptuj (zgolj 2 pripravnika)
– od 15. februarja do 6. julija 2020 se jih je vpisalo 28 – 13 pripravnikov in 15 pripravnic
– izbrisalo se jih je 47 – 12 pripravnikov in 35 pripravnic.
Imenik tujih odvetnikov
– na podlagi 34. b členu Zakona o odvetništvu jih je bilo vpisanih 11 – 7 odvetnikov in 4 odvetnice
– na podlagi 34. č členu Zakona o odvetništvu jih je bilo vpisanih 6 – 3 odvetniki in 3 odvetnice
– na podlagi priglasitve po 34. d členu Zakona o odvetništvu sta bila vpisana 2 odvetnika.
Poslovili so se od nas:
Peter Breznik, upokojeni odvetnik iz Ljubljane
Hranislav Djurković, upokojeni odvetnik iz Kopra.
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Nevenka Šorli
odvetnica v Ljubljani

Sodna statistika – skrivalnica sistematičnih
kršitev pravice do poštenega sojenja
Nepotrebnim težavam in zastojem postopkov zaradi nespoštovanja načela zakonitosti na sodiščih ni
videti konca, kljub odločbam Ustavnega sodišča RS in Sodišča EU. Že vse od izstopa iz Sodnega sveta
v letu 2003 občasno opozarjam na hude kršitve pri delu sodišč na pravdnem področju. Vem, da se
ponavljam, ampak voda nam vsem teče v grlo. Javnih odzivov, kaj šele ukrepov, nisem zasledila, vase
prepričana karavana gre naprej, ne meneč se za lajež psov.
1
Podobne nepravilnosti se dogajajo tudi na drugih sodnih področjih, na primer na kazenskem, kjer pa najbolj krivični kazenski primeri vsaj odmevajo v javnosti. Premnogi udeleženci (ne le) pravdnih postopkov,
ki so tudi žrtve nezakonitih ravnanj sodišč, pa ostajajo zagrenjeni v anonimnosti. In nanje hočem opozoriti širšo, ne le strokovno javnost.
To pa zato, ker po zadnjih izkušnjah na ljubljanskih sodiščih ugotavljam, da se še povečuje število sodnikov,
ki jim je nestrokovno delo postalo stalnica. Očitno so
strokovno literaturo nehali prebirati takoj po opravljenem pravosodnem izpitu. Zato to niso niti »črkobralci«, ki se pač po svoje trudijo, da vsaj berejo zakone,
vendar so žal brez talenta za pravo. Vsi ti nesposobneži pa imajo srečo pri kadrovanju, kjer že desetletja
še kar prevladuje negativna selekcija. Slabi sodniki po
izvolitvi brez posledic izkoriščajo trajni mandat in odsotnost učinkovitega nadzora nad strokovnim delom.
Nekateri sodniki, ki s kršitvami procesnih pravil grobo kršijo pravico do sodnega varstva, celo napredujejo (če so dovolj ustrežljivi) – in pogosto dobijo prednost pred boljšimi. Ve se, da kandidati z manj znanja
in talenta hitreje upognejo hrbet, in šefi, ki jim gre
bolj za številke kot za stroko, lahko uživajo v miru in
številkah. In še Sodni svet je na njihovi strani, saj ne
odreja nadzora nad delom problematičnih sodnikov.
Ocene kakovosti sodniškega dela so ravno zaradi
slabih sodnikov skrite očem javnosti, saj ni razlogov
za skrivanje dobrih rezultatov.

O njihovi porazni kakovosti predsedniki sodišč v letnih poročilih molčijo in se hvalijo le s številom rešenih
zadev. Opozarjajo le na prostorsko stisko, ki je v resnici ni, saj gre le za še eno posledico slabega dela. Stanje se dodatno poslabšuje zaradi postopnega zmanjševanja pravnih sredstev zoper nezakonite odločbe sodišč. Hkrati se vedno bolj otežuje dostopnost do sodišč, saj si na Vrhovnem in Ustavnem sodišču sami izbirajo primere in s tem obseg dela.
Vse to se dogaja, ker se tudi pravni teoretiki ne odzivajo ustrezno na krizo vsebinskega odločanja sodišč.
Krize se ne da rešiti s teoretiziranjem, stalnimi spremembami zakonov in reorganizacijo sodišč. Te samo
škodijo! Dovolj bi bilo poslati nekaj študentov v sodni
1
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arhiv, da tam pregledajo končane pravdne spise in izdelajo seminarske ali diplomske naloge o uporabi Zakona o pravdnem postopku v praksi ter zlasti o ugotovljenih bistvenih kršitvah pravdnega postopka. Za
začetek priporočam pregled spisov okrajnih sodnikov
Majde Božič Kapš in Matjaža Voglarja ali pa okrožnih sodnic Vere Gams Premerl in Andrejke Burja
Kračman. Še več imen se najde v evidenci vloženih
zahtev za izločitev sodnikov na posameznem sodišču.

Nestrokovnost sodniškega dela in
načelo zakonitosti postopka
V nadaljevanju opozarjam le na del nestrokovnosti sodniškega dela, ki je posledica nespoštovanja temeljnega načela zakonitosti postopka. To načelo sodniku določa pravila, po katerih mora obravnavati in odločati
o sporih strank. Od pravilne uporabe procesnih pravil je odvisno vse, kar se dogaja pri sojenju. Najpogosteje se grobe kršitve pravil postopka pokažejo že takoj na začetku glavne obravnave, ko bi moral sodnik
strankama razložiti, kako bo vodil obravnavo, katera so
sporna vprašanja in kako jih bo reševal. S tem dobita
stranki možnost, da se aktivno vključita v postopek, v
njem sodelujeta in zlasti predvidita svoje možnosti za
uspeh. Preprosto, pa vendar ne za vse!
Prepogosto se žal zgodi, da sodnik še sam ne ve, kaj in
kako bo naredil s tožbo, in potem seveda tudi stranki
ne izvesta, kaj si o njej misli, ter ostaneta brez navodil, kako ravnati v postopku. Postopek steče skrajno
poenostavljeno, ko sodnik stranki enostavno zasliši in
ju pozove: »No, povejta, kaj vesta o sporu«, da zbere
»prave« informacije, namesto da bi izvajal in presojal dokaze. In kmalu zatem se vidi in sliši, kateri stranki sodnik bolj »verjame«, mu je bolj simpatična – in
ta dobi možnosti za zmago tudi s pomočjo primernih
podvprašanj sodnika. Sodbe presenečenj, ki sledijo takemu postopku, so dosledno pristranske, temeljijo na
selektivno izbranih dokazih, moteči dokazi nasprotnika se zamolčijo in zato sploh niso obrazložene. (Ob
tem početju večkrat pomislim, kako prazen bi bil naš
UKC, Žale pa premajhne, če bi si toliko neznanja dovolili zdravniki.)
V primeru, ko postopek ne poteka po zakonu, ta stranki nalaga, da sodnika takoj opozori na kršitev, sicer

Prva objava v časniku Finance, 4. april 2020, <www.finance.si>.
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kršitve pozneje ne more več uveljavljati – kar je absurd! Jasno je, da zakona ne bi kršil, če bi ga poznal
in sporen primer naštudiral. Tu ni lapsusov. Povrhu
vsega zakon ne pove, kaj narediti v primeru, če se sodnik za opozorilo ne zmeni. In to se praviloma dogaja. Ker sankcije ni, lahko napake neovirano ponavlja do konca obravnave, tečnega odvetnika in njegovo stranko pa kvečjemu grdo gleda ter dokončno zatemni sodno sceno.
Edino pravno sredstvo proti opisani samovolji je zahteva za izločitev sodnika. In tukaj nastopijo predsedniki sodišč, ki odločajo o izločitvah sodnikov. Vendar v praksi o zahtevah ne odločajo vsebinsko, tudi
če stranka vloži več zahtev v enem postopku, ampak
redno zaščitijo »svojega« sodnika, ki zlorablja postopek v korist stranke, ki ji »verjame«. Tovrstno izločitev sodnika zavračajo po ustaljenem načinu, gostobesedno, z vedno istim nosilnim razlogom, ki se glasi: »Nestrinjanje stranke s procesnim vodstvom sodnika
ne more predstavljati odklonilnega razloga za izločitev
po 6. točki 70. člena ZPP.«
S frazo »nestrinjanje s procesnim vodstvom« nedopustno posplošijo in zameglijo zelo konkretne očitke
o kršitvah procesnih pravil, ki edina zagotavljajo
objektivno sojenje. Procesno vodstvo je širok pojem, ki lahko zajema še marsikaj drugega, kar je moteče pri delu sodnika. Lahko je to njegova neodzivnost
na predloge stranke za preložitev ali za razpis obravnave, urgence, zamujanje z obravnavami in podobno.
TFL oglas 210x144mm 1k.qxp_Layout 1 51/02/19 17:44 Page 1

Z navedeno frazo se predsedniki izognejo opredelitvi
glede sodnikovih posameznih kršitev postopka, s katerimi sodnik stranki jemlje ustavno pravico do poštenega sojenja. Čeprav gre za hude kršitve, ko sodnik ne
razpravlja odprto s strankami o njihovih zahtevah in
ne izdela programa vodenja postopka z dokaznim sklepom, ampak izvaja postopek mimo zakonskih pravil, le
po svojem občutku – se teh kršitev sploh ne dotaknejo. Zaradi te potuhe se vedno več sodnikov za Zakon
o pravdnem postopku sploh ne zmeni, le včasih – za
dekoracijo – omenijo kakšen člen v sodbi.
Po zavrnjeni zahtevi za izločitev je stranka dobesedno
prisiljena spremljati sodno farso še naprej, včasih še
na več obravnavah, vse do prejema sodbe. Šele skupaj s sodbo se sme pritožiti proti zavrnjeni zahtevi za izločitev sodnika. In spet nastopi uigran sodniški ceh, ki pritožbo proti zavrnitvi izločitve sodnika
zavrne, ker se strinja s frazo o nedotakljivem »procesnem vodstvu«. In to še ni vse! Tudi če stranka vseeno uspe s pritožbo zoper sodbo, da se zaradi kršitev
postopka ta sodba razveljavi, se praviloma vrne istemu sodniku v ponovno sojenje.
In kalvarija, povezana z izgubo časa in denarja,
tako lahko traja še vrsto let – in od tod, od
neznosnega toleriranja neznanja izvira tudi
večji del sodnih zaostankov ter skupaj z njimi še
nesmotrna proračunska poraba.
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doc. dr. Boštjan Tratar

višji državni odvetnik, Državno odvetništvo RS

Odvetnik in temeljni modeli udeležbe laikov
pri sojenju (2.)
Sodniki porotniki imajo v sodnem postopku (vsaj formalno) veliko moč, praviloma pa nimajo pravnega znanja, kar lahko odvetniki v postopku s pridom izkoristijo. Ne le pri nas (na primer zadeva
Popovič),1 temveč tudi v Nemčiji zaznavajo težavo, da zaradi ravnanj sodnikov porotnikov postopki
»padajo«. 2
1 2

V Nemčiji poročajo o primeru šestih obtoženih, ki
so v Berlinu na Aleksandrovem trgu pretepli in zbrcali mladega moškega, ki je nato v bolnišnici umrl
zaradi možganske krvavitve. Priča Ali Y. je obtožene opazovala, videla je, kako so storilci dvajsetletnika zbrcali, po tem, ko je že ležal na tleh. Policiji je priča opisala, kdo, kdaj in kje je izvajal napad,
pred sodiščem nekaj mesecev kasneje bi morala priča ponoviti svojo izjavo, vendar je rekla samo »ne
vem več« ali »pozabil sem«. Potem se je k besedi
prijavil sodnik porotnik, ki je imel samo eno vprašanje za pričo: »Ali ste preveč strahopetni, da bi
pričali, ali želite sodišče zafrkniti?« Štiri dni kasneje je v časopisu izšel članek s še več citati sodnika porotnika. Zagovorniki obtoženih so se pritoževali, želeli so izničiti postopek, ki je na koncu
dejansko »padel« zaradi sodnika porotnika, ki je
bil spoznan za pristranskega in je bil posledično
izločen. Po že opravljenih petih razpravnih dneh
se je moral postopek začeti znova, tj. z novim sodnikom porotnikom, vmes pa so bili trije obtoženi izpuščeni.

iz postopka. Postopek se je lahko nadaljeval zgolj zaradi sodelovanja nadomestnih porotnih sodnikov. Neustreznost ravnanja sodnikov porotnikov so odvetniki
opazili tudi v nekem kazenskem postopku zoper transplantacijskega kirurga zaradi uboja. Med odmorom
se je sodnik porotnik zapletel v pogovor z obtoženim
in ga prosil za naslov kakega dobrega kirurga za roke.
Takšna zasebna izmenjava med sodnikom porotnikom in obtoženim ni ustrezna, sodnik porotnik je
bil izločen.

Tudi na deželnem sodišču v Darmstadtu v Nemčiji
se je moral kazenski postopek v zvezi z otroško pornografijo začeti znova, potem ko se je sodnik porotnik nerodno izrazil. V postopku zoper obdolženega je policija prijela sodnika porotnika pijanega v centru mesta, ta pa je policiste zmerjal z izrazi »idioti«
in »usraneti«, poleg tega je imel pri sebi dokumente

Model prisedniškega senata (tudi kolaborativno
sodišče, angl. collaborative court) sestavljajo tako
laični kot poklicni sodniki, tipičen pa je v sistemih
kontinentalnega prava (zlasti v Franciji in Nemčiji, pa tudi v Avstriji, Liechtensteinu, nekaterih švicarskih kantonih, Skandinaviji4 in vzhodnoevropskih
državah,5 Belorusiji,6 Tadžikistanu, Turkmenistanu,

Mešani sodni senati laičnih in
poklicnih sodnikov (prisedniški sistem
– t. i. kooperativni model)
Poleg porotnega sistema so se v svetu razvili še drugi
modeli sodelovanja državljanov (laične javnosti) pri
sojenju, predvsem t. i. mešani senati oziroma mešana sodišča (prisedniška sodišča), ki so danes razširjena v številnih evropskih državah.3

1

Glej <https://www.24ur.com/novice/slovenija/vecja-moc-porotnikov-na-sojenjih-kot-marsikdo-misli.html> (2. 10. 2019).
Glej <https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/schoeffen-manchmal-maechtiger-als-der-richter-13975600.html> (1. 10. 2019).
3
Glej Marijke Malsch: Lay Adjudication Around the World, <http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935383.001.0001/oxfordhb978099935383-e-016> (23. 2. 2017), str. 2; Valerie P. Hans: Jury Systems Around the World, v: Cornell Law Faculty Publications, Paper 305, 2008, str. 279. Glej tudi
Antonio Hardt: Suci porotnici u Hrvatskom kaznenom postupku te komparacija angloameričkog porotničkog sustava i sustava prisjedničkog suda, v: Paragraf, let. 2, št.
1/2018, str. 43, 44; Sanja Kutrnjak Ivkovic: Ears of the Deaf: The Theory and Reality of Lay Judges in Mixed Tribunals, v: Chicago-Kent Law Review, vol. 90, št. 3/2015,
str. 1031–1067; John H. Langbein: Mixed Court and Jury Court: Could the Continental Alternative Fill the American Need?, v: American Bar Foundation Research
Journal, št. 1/1981, str. 195–219.
4
Glej še Heikki Pihlajamäki: From compurgators to mixed courts: reflections on the historical development of finnish evidence law and court structure, v: Revue
internationale de droit pénal, vol. 72, št. 1/2001, str. 159–174; Christian Diesen: Lay judges in Sweden, A short introduction, v: Revue internationale de droit pénal, vol.
72, št. 1/2001, str. 313–315; Christian Diesen: The Advantages and Disadvantages of Lay Judges from a Swedish Perspective, v: Revue internationale de droit pénal, vol.
72, št. 1/2001, str. 355–363; Ruth Ginsburg: The Jury and the Nämnd: Some Observations on Judicial Control of Lay Triers in Civil Proceedings in the United States
and Sweden, v: Cornell Law Review, vol. 48, št. 2/1963, str. 253–273; Strandbakken Asbjørn: Lay Participation in Norway, v: Revue internationale de droit pénal, vol.
72, št. 1/2001, str. 225–251.
5
Glej Michael Bobek: Judicial Selection, Lay Participation, and Judicial Culture in the Czech Republic: A Study in a Central European (Non)Transformation,
European Legal Studies, Research Paper, št. 3, 2014; Krystina Ziółkowska: The role of the lay judge in the Polish justice system, http://uwm.edu.pl/mkks/
en/krystyna-ziolkowska-the-role-of-the-lay-judge-in-the-polish-justice-system/ (15. 1. 2020); Adriana Bartnik: The Role of Lay Judges in the System of the
Republic of Poland: Sociological and Legal Analysis, Paper presented at the annual meeting of the Law and Society Association, TBA, Berlin, Germany, 2013;
Dariusz Kużelevski: The Ellection of Lay Judges and the Principle of Participation by Citizenry in the Administration of Criminal Justice, v: Białostockie Studia
Prawnicze, vol. 20, 2016, str. 143–152; Stanislaw Pomorski: Lay Judges in the Polish Criminal Courts: A Legal and Empirical Description, v: Case Western
Reserve Journal of International Law, vol. 7, št. 2/ 1975, str. 198–209; Nikolai Kovalev, Gulnar Suleymenova: New Kazakhstani quasi-jury system: Challenges,
trends and reforms, v: International Journal of Law, Crime and Justice, vol. 38, št. 4/2010, str. 261–278. V Republiki Kazahstan uporabljajo pojem »sodišče s
sodelovanjem porotnikov« (sud s uchastiem prisiazhnykh zasedatelei). Glej še Attila Badó, Gábor Feleky, János Lörinczi: Empirical Research in Hungary about
Lay and Professional Judge Relations in Mixed Tribunals: Fair or Self-Distancing Aristocratism, v: Journal of Forensic, Legal & Investigative Sciences, vol. 5, št.
1/2019, str. 1–12.
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Ukrajini, Uzbekistanu,7 celo na Japonskem8 in v
Afriki9).10
V nasprotju s poroto, ki jo sestavljajo samo laični državljani in ki odloča samo o krivdi, odloča prisedniški senat tako o krivdi kot tudi o vrsti in višini kazenske sankcije, ne samo na prvi stopnji, temveč tudi na
pritožbeni stopnji.11 Laični in poklicni sodniki imajo
v načelu enake naloge in enake odgovornosti, razen
vloge predsedovanja senatu, saj je ta vloga vedno zaupana (zgolj) poklicnemu sodniku.12 Znotraj prisedniškega modela pa razlikujemo dve različici: nemško in
francosko.13
Nemški prisedniški model, znan tudi kot Schöffen,
vključuje enega poklicnega sodnika in dva laična sodnika, število in sestava mešanega senata pa sta lahko različna, odvisno od specifičnosti primera (na primer narave kaznivega dejanja in zagrožene kazni).14
Pri tem modelu so državljani – laični sodniki imenovani kot člani sodišča, pogosto za dobo več mesecev ali let, v sodni dvorani pa sedijo skupaj s poklicnim sodnikom.15 Ti prisedniki (nem. Schöffen) so
bili v nemški pravni sistem uvedeni v letu 1879 in
so postopoma prevzeli mesto nemške porote (nem.
Schwurgericht)16 – vse tipe udeležbe laikov v Nemčiji je odpravila Hitlerjeva administracija leta 1939, po
letu 1974 pa je bila ponovno uvedena udeležba državljanov pri sojenju.17 Danes obstaja v Nemčiji sočasno več oblik udeležbe laikov pri sojenju, s čimer je
Nemčija primer tega, kako se v času spreminja sodelovanje laikov pri sojenju.18
Tudi francoska različica prisedniškega sistema
vključuje sodni senat, sestavljen iz državljanov (laikov) in poklicnih sodnikov, vendar je delež državljanov v razmerju do poklicnih sodnikov večji kot v nemški različici – senat sestavljajo trije poklicni sodniki in

Odvetnik 95 / poletje 2020

9 ali celo 12 laičnih sodnikov, odvisno od vrste sodišča, enako kot v Nemčiji pa se poklicni in laični sodniki posvetujejo in odločajo skupaj. Drugačen pa je način izbora laičnih sodnikov, saj se ti izberejo naključno iz prebivalstva in v sodni dvorani sedijo ločeno od
poklicnega sodnika vse do deliberacije – ta model se
označuje kot hibridni model in predstavlja srednjo
pot med kontinentalno poroto ter nemškim prisedniškim sodiščem.19
Tako porote kot mešani senati se pojavljajo v številnih različicah, kljub temu pa se pri obeh tipih laične
udeležbe poudarja nekaj osrednjih značilnosti. Naloga
porote je omejena (na odločitev o krivdi), mešani senati pa odločajo o vseh vprašanjih konkretnega primera (tako o dejanskih kot o pravnih). Porote v glavnem
odločajo samo o zelo težkih kaznivih dejanjih, medtem
ko mešani senati odločajo tudi o manj resni kriminaliteti.20 Posledica teh razlik je, da se pred poroto odloča
v zelo majhnem deležu primerov (na splošno v okoli
0,5 odstotka do 1 odstotku vseh kazenskih primerov;
v ZDA neka študija navaja 8 odstotkov), medtem ko
mešani senati odločajo v znatno večjem številu primerov.21 Vidnost porotnih postopkov je velika; medijska
pokritost in čustva so bolj izrazita, medtem ko so postopki pred mešanimi senati na splošno manj čustveni in niso tako zelo medijsko pokriti.22
Pomembna razlika med prisedniškim senatom in poroto je, da laični sodniki v mešanih senatih pri sodnih
postopkih sodelujejo daljše obdobje, so splošno določeni, imenovani za obdobje štirih ali petih let, ki je lahko podaljšano; s tem laični sodniki pridobijo izkušnje
pri obravnavanju primerov in odločanju ter jih je čez
čas včasih že težko razločevati od poklicnih sodnikov.23
Kazniva dejanja, o katerih odločajo mešani senati,
so manj težka kot kazniva dejanja, o katerih odloča

7
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porota;24 mešana sodišča odločajo o precejšnjem številu kazenskih primerov. Prisedniški tip sodišča je veliko manj sporen kot porota, privlači manj kritičnega medijskega poročanja, manj je napisanega o delovanju te vrste laične udeležbe.25 Najbolj očiten razlog za kritiziranje tega modela je, da so laični sodniki pri oblikovanju skupnega mnenja pod vplivom poklicnih sodnikov, saj naj bi poklicni sodniki
želeli prevladovati v procesu odločanja; splošen očitek
med nemškimi poklicnimi sodniki je, da laični sodniki zelo malo prispevajo k obravnavi aktualnega primera, saj je zanj najbolj pristojen in odgovoren poklicni
sodnik. Enake pripombe so bile dane v zvezi z mešanimi senati v vzhodnem delu Evrope.26 Drugo kritično mnenje glede mešanih senatov se nanaša na to, da
so laični sodniki preveč prizanesljivi do obdolžencev v primerjavi s poklicnimi sodniki. Če tako sodelovanje traja daljši čas, pa utegnejo laični sodniki postati celo bolj kaznovalni in s tem manj prizanesljivi
do obdolžencev.27
Pri izbiri laičnih sodnikov v mešanem sistemu se upošteva več kriterijev kot pri izbiri članov porote, s čimer
je vidik reprezentativnosti pri teh sodiščih manj očiten kot pri poroti. Pri povečani uporabi mešanih senatov lahko zaznamo premik od reprezentativnosti in
svežega pogleda na zadevo kot primarnih ciljev laične udeležbe k izkušenosti pri obravnavi primerov na
strani nepoklicnih sodnikov.28

Pristno laično sodstvo
Posebna oblika laičnega sodstva, ki je ni mogoče
uvrstiti v nobeno od prej navedenih, je t. i. pristni
model laičnega sodstva (angl. the pure lay judge
model), kjer gre za model, v katerem odločajo sodniki, ki nimajo nobene formalne pravne izobrazbe, denimo angleški magistrati (angl. magistrates)
in mirovni sodniki (angl. the justices of the peace,
nem. Friedensrichter, it. giudici di pace, fr. le juges
de paix, špan. juzgados de paz), ki jih lahko najdemo tudi v številnih drugih državah (npr. na Škotskem, v Franciji, Španiji in Italiji 29). 30 Ti sodniki odločajo bodisi sami bodisi z drugimi laičnimi sodniki (magistrates skupaj s pravno izobraženim uradnikom – angl. legal advisor) v velikem številu manj pomembnih kazenskih zadev o prekrških (angl. justices of the peace). 31

33

Veliko število zadev, ki so primerljive ali enake zahtevnosti kot tiste, o katerih sicer odločajo mešani (prisedniški) senati, obravnavajo angleški magistrati – to
je oblika laičnega sojenja, ki je tipična za Anglijo in
nekatere praviloma angleško govoreče države (gre za
obliko participativne demokracije – angl. judgement
by one's peers').32 Magistrati odločajo v senatih dveh
ali treh, s podporo pravno izobraženega uradnika za
vprašanja zakonitosti (na obravnavi jih naslavljajo kot
»your worship« - vaša gnada). Magistrati so izbrani
v posebnem postopku, opravijo določen trening in so
pri izvajanju sodstva angažirani za več let. V tem smislu so podobni laičnim članom mešanih senatov.33 Čeprav se o teh sodnikih govori kot o magistratih, so lahko magistrati tudi pravno kvalificirani sodniki, npr. v
Italiji (it. giudice di pace), Severni Irski in Rusiji (rus.
mirovni sud'ia).34
Velik prispevek k sodstvu zagotavljajo tudi mirovni
sodniki (angl. justices of the peace), ki delujejo na Škotskem ter na primer v Franciji, Španiji in Italiji. Praviloma odločajo sami ali po trije, in sicer o prekrških ali
manj pomembnih civilnih zadevah, lahko so izobraženi pravniki, vendar se to povsod ne zahteva. Mirovni
sodniki so angažirani za daljše obdobje izvajanja sodne funkcije.35
V Franciji so bili nedolgo nazaj vzpostavljeni laični sodniki, ki sodijo o manjših kaznivih dejanjih oziroma
prekrških, znani kot juges de proximité, da bi rešili
problem vse večjega pripada zadev.36 Včasih (npr. v
Angliji in Walesu) sedijo v sodni dvorani trije skupaj
s pravno kvalificiranim uradnikom, ki jih vodi glede
pravnih vprašanj, in odločajo o zadevah, kjer se lahko
izreče kazen do dveh let zapora. Drugje sedijo sami
ali trije, ne da bi jih vodil kak pravni uradnik, vendar
z zelo omejeno sodno pristojnostjo. Na Škotskem je
maksimalna kazen, ki jo laični sodniki lahko izrečejo v
okviru okrožnih sodišč, 60 dni zapora ali globa do višine 2500 funtov.37 V Franciji odločajo sami, pristojnost imajo odločati o prekrških četrtega razreda (fr.
les contraventions de la 4e classe), ki se lahko kaznujejo z globo do 750 evrov.38
Kot drug primer čistega laičnega sodstva se navajajo t. i. družbena sodišča (nem. Gesellschaftsgerichte).39
Pod vladavino Nikite Hruščova (1894–1971) je bilo v
Sovjetski zvezi uvedeno družbeno sodstvo s t. i. družbenimi sodniki (nem. Volksrichter), kar so prevzele
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tudi druge socialistične države, čeprav so se samo v
Sovjetski zvezi ta sodišča štela za del državnega sodstva. Ureditev družbenih sodišč je bila v posameznih
državah različna, ustanovljena so bila bodisi v okviru obratov (nem. Konfliktkomissionen, v Nemški demokratični republiki – NDR) bodisi v okviru bivališč (nem. Schiedskomissionen, v NDR).40 Njihove pristojnosti so se raztezale na kršitve delovne discipline,
sosedske spore in bagatelno kriminaliteto (lažje telesne poškodbe, tatvine, poškodovanje stvari, pijanost
in prometni delikti). Izrekala so lahko vzgojne ukrepe in denarne kazni, v nekaterih državah so bile zoper njihove sodbe mogoče pritožbe na okrožno sodišče, pri drugih je bilo morebitno izpodbijanje mogoče
prek nadzora. Člane družbenega sodišča so predlagale stranke (partija) ali sindikati, izvolili pa so jih državljani ali delavci, in sicer za določen čas. Morali so biti
stari vsaj 18 let, biti zgled drugim navadnim državljanom in uživati splošen ugled.41 Temeljna ideja družbenega sodstva je imela za delinkvente to prednost,
da jim je sodil kolektiv, v katerem so delali ali živeli. Pri izvrševanju kazenske sankcije je kolektiv prevzel socialističnemu pravu imanentno vzgojno nalogo:
prevzgojo in izboljšanje obsojenega.42
Družbena učinkovitost kazni brez odvzema prostosti
(tj. neprostostnih kazni, pogojnih oziroma preizkusnih
kazni) se je okrepila, saj naj bi vzgojni uspeh zagotovil trajnejše učinke, da se kazniva dejanja ne bi ponavljala. Družbeno sodstvo s svojimi učinki pri izvrševanju kazni je mogoče razumeti samo v okviru socialističnih pravnih sistemov.43

Strokovnjaki kot laični sodniki
Obstaja še model sodelovanja ekspertov (strokovnjakov – angl. expert assessors) v sodnih senatih (angl. the
expert assessor collaborative court model).44 Strokovnjake, ki kot prisedniki v sodnih senatih sodelujejo pri sodnem odločanju, lahko najdemo v številnih državah
(npr. na Hrvaškem, v Franciji, Nemčiji, na Islandiji,
Norveškem,45 Tajskem).46
Sodni senati so v tem modelu sestavljeni iz strokovnjakov in poklicnih sodnikov, namen njihovega
vključevanja pa je drugačen kot pri vključevanju »čistih« laikov v primeru porote ali prisedniškega modela. 47 Pri porotnem in prisedniškem modelu so namreč laiki vključeni v sojenje z namenom, da bi tam
predstavljali določeno družbeno skupnost in v sojenje vnašali vrednote te skupnosti, strokovnjaki pa
so v sojenje vključeni zaradi njihovega strokovnega znanja na določenem področju, ki je relevantno
40
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52
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za odločitev v konkretni sodni zadevi (denimo medicina, pedagogika, tehnika). 48 V primerjavi z laičnimi
sodniki naj bi bili strokovnjaki med sojenjem bolj aktivni, strankam in pričam naj bi med zasliševanjem
zastavili več vprašanj ter bolj sodelovali pri posvetovanjih s poklicnimi sodniki in camera glede odločitve
v zadevi znotraj senata. Glede na to, da strokovnjaki
praviloma niso šolani pravniki, jih lahko v tem smislu štejemo za »laike«. 49 Vključeni so lahko v sodne
postopke v bolj zapletenih zadevah v zvezi s kaznivim
dejanjem goljufije, v odločitve, ki zadevajo obsodbo
oziroma izrek kazenske sankcije duševno motenim
osebam (kaznilniška sodišča – angl. penitentiary courts), pri delovnih sodiščih, pri odločitvah v zvezi z
zlorabami velikih družb, pri vojaških sodiščih, pri zadevah v zvezi s socialnim zavarovanjem ali v zvezi z
zakupnimi pogodbami za zemljišče. 50
Nizozemsko sodišče za družbe (The Dutch Companies
Court), Sodišče za izvršitev sodb (The Execution of Sentences Court) in Sodišče za kmetijski zakup (The Agricultural Tenancies Court) naj bi bila še posebej zanimiva z vidika udeležbe državljanov; v teh primerih naj bi
bil način, na katerega strokovnjaki in sodišče sodelujejo
pri obravnavi primerov in odločanju, zelo ustrezen. Na
teh sodiščih veljajo za izbiro strokovnjakov manj formalna pravila oziroma kriteriji, pomembne so zgolj izkušnje in strokovno znanje na določenem relevantnem
področju. Pri teh strokovnih senatih tako ne prevladuje
splošna ideja glede laične udeležbe, tj. da so predstavniki skupnosti vključeni v obravnavo sodnih primerov.51
Ideja, da v težjih kazenskih zadevah kot prisedniki sodelujejo strokovnjaki, naj bi imela svoje korenine v posebnih porotah (angl. special juries) v Angliji in njenih kolonijah med 17. in 19. stoletjem, čeprav so bile
v 19. stoletju te porote sestavljene iz oseb s posebnimi družbenimi ali lastniškimi kvalifikacijami, ne pa, kot
je veljalo izvorno, s profesionalnimi kvalifikacijami.52
Ideja, da v senatu skupaj s poklicnim sodnikom odločajo strokovnjaki kot prisedniki, je bila v zadnjih letih
ponovno oživljena v Angliji in Walesu, in sicer v zvezi z reševanjem primerov kompleksnih goljufij, vendar
ni dobila dovolj podpore za implementacijo.53 Podobno kot prisedniki v nemškem in francoskem prisedniškem modelu imajo ekspertni prisedniki enake pravice kot poklicni sodniki.54

Sklep
V svetu obstaja veliko število modelov udeležbe državljanov pri sojenju, ki se med državami razlikujejo,
predvsem pa se razlikujejo glede na vrsto pravnega

Glej U. Benz, naved. delo, str. 186; Harald Lemke-Küch, naved. delo, str. 158 in nasl.
Glej U. Benz, naved. delo, str. 187.
Prav tam.
Prav tam. Glej tudi Harald Lemke-Küch, naved. delo, str. 188 in nasl.
Glej John D. Jackson, Nikolay P. Kovalev, naved. delo, str. 98 in nasl.
Glej Asbjørn Strandbakken: Lay Participation in Norway, v: Revue internationale de droit pénal, vol. 72, št. 1/2001, str. 225–251.
Glej John D. Jackson, Nikolay P. Kovalev, naved. delo, str. 98.
Tako M. Malsch, naved. delo, str. 3.
Prav tam. Glej John D. Jackson, Nikolay P. Kovalev, naved. delo, str. 99.
Tako M. Malsch, naved. delo, str. 3. John D. Jackson, Nikolay P. Kovalev, naved. delo, str. 99.
Glej M. Malsch, naved. delo, str. 8.
Prav tam.
Glej John D. Jackson, Nikolay P. Kovalev, naved. delo, str. 99.
Prav tam.
Prav tam.
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sistema (kontinentalni sistem oziroma sistem common law).55 Nekatere države poznajo več kot en model udeležbe državljanov (npr. magistrati in porota v
Angliji in Walesu; porota in mešani senati na Danskem56 itd.), druge pa sploh ne poznajo udeležbe državljanov pri sojenju v pravem pomenu besede (npr. Nizozemska ima »samo« eksperte, ki sodelujejo, nima
pa »pravih« laikov).57 Modeli udeležbe laikov pri sojenju se v državah tudi vseskozi spreminjajo glede na
razvoj družbe. V Franciji je denimo obstajala porota
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(fr. assizes) kot oblika »prave« laične udeležbe, potem
je v letu 2012 uvedla mešane senate; v prvi polovici 20.
stoletja so diktatorske vlade v Rusiji, Nemčiji, na Portugalskem, v Italiji,58 Franciji, Grčiji, Španiji in srednji
Evropi odpravile laično sodstvo, vključno s poroto.59
Pozneje je bilo laično sodstvo v večini držav ponovno uvedeno,60 navedeno pa vendarle kaže na povezavo med udeležbo laikov pri sojenju in stopnjo demokracije v posamezni državi.61

55

Glej M. Malsch, naved. delo, str. 13.
Glej Peter Garde: The Danish jury, v: Revue international de droit pénal, vol. 72, št. 1/2001, str. 87–120; Stanley Anderson: Lay Judges and Jurors in Denmark, v:
The American Journal of Comparative Law, vol. 38, št. 4/1990, str. 839–864.
57
Glej M. Malsch, naved. delo, str. 13.
58
Glej Morris Ploscowe: Jury Reform in Italy, v: Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 25, št. 4/1934, str. 576–585.
59
Glej M. Malsch, naved. delo, str. 13.
60
Glej še Boštjan Tratar: Odvetnik in udeležba državljanov pri izvajanju sodne oblasti, v: Odvetnik, št. 86/2018, str. 20–26; Stephen C. Thaman: Waiting for the
Verdict on Spain's New Jury System, v: Voir Dire, Spring 1997, str. 3 in nasl.
61
Tako M. Malsch, naved. delo, str. 13; Stefan Machura: Civil Justice: Lay Judges in the EU Countries, v: Oñati Socio-Legal Series, vol. 6, št. 2/2016, str. 235–254;
John D. Jackson, Nikolai P. Kovalev: Lay Adjudication in Europe: The Rise and Fall of the Traditional Jury, v: Oñati Socio-Legal Series, vol. 6, št. 2/2016, str. 368–395.
56

Mojca Mlinarič1

pravosodna svetnica, Vrhovno sodišče RS

ESČP prvič o pravici dostopa do pitne vode in
sanitarne ureditve
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Hudorovič in drugi proti Sloveniji (pritožbi
št. 24816/14 in 25140/14) z dne 10. marca 20202 prvič presojalo, ali 8. člen Evropske konvencije o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKPČ) zagotavlja pravico dostopa do pitne vode.
12

Pritožnika v zadevi št. 24816/14 živita v romskem naselju Goriča vas v Občini Ribnica. Tam romska skupnost že tri desetletja živi na kmetijskih zemljiščih v
lasti države, in sicer v lesenih kočah, brez urejene električne napeljave, vodovoda in kanalizacije. Pritožnika do vode prideta tako, da zbirata vodo s pokopališča ali iz bližnjega onesnaženega potoka.
V letu 1999 je bilo z županom Občine Ribnica dogovorjeno, da se bo za romsko naselje zagotovila osnovna komunalna ureditev, in sicer dizelski generator ter
cisterna za vodo s prostornino 2000 do 3000 litrov.
Redno oskrbo z vodo naj bi zagotavljala lokalna gasilska brigada, pri čemer bi stroške dobave vode krili
stanovalci. Romski prebivalci naj bi nosili tudi stroške
ustrezne sanitarne ureditve (kemična stranišča) in poskrbeli za čiščenje okolice. Kar zadeva oskrbo z vodo,
je bilo v obdobju od januarja 2010 do januarja 2016
enaindvajset dobav vode; vsakič je bilo na zahtevo prebivalcev dostavljenih 5000 litrov vode. Med strankama
ni bilo soglasja o nadaljnjem poteku dogodkov; vlada
je navedla, da so prebivalci dizelski generator in cisterno za vodo kasneje prodali, po navedbah pritožnikov
pa je cisterna po več letih postala neuporabna zaradi

plesni in drugih gliv ter tako niso imeli druge možnosti, kot da jo nadomestijo.
Pritožniki v zadevi št. 25140/14 so štirinajstčlanska družina, ki živi v romskem naselju v Dobruški
vasi 41 v Občini Škocjan, kamor so lokalni organi leta 1963 preselili pripadnike romske skupnosti.
Pritožniki živijo v nezakonito zgrajeni leseni koči,
brez dostopa do vode, sanitarne ureditve in električne napeljave. Kasneje so se preselili v drugo leseno
kočo, kjer so še naprej živeli brez oskrbe z vodo in
sanitarne ureditve.
Občina Škocjan in pristojni državni organi so trdili, da
za nezakonito zgrajene stavbe ni mogoče zagotoviti individualnih vodovodnih priključkov, saj bi to nasprotovalo domačemu pravnemu redu. Zaradi zagotovitve
dostopa do pitne vode so na zemljišču, ki pripada občini, zgradili skupinski vodovodni priključek. Prebivalci so nato lahko na lastne stroške namestili individualne vodovodne priključke. Naselje je na javni vodovod
priključeno od leta 2011, individualne priključke je do
leta 2015 dobilo devet gospodinjstev. Pritožniki niso
zaprosili za priključitev na sistem oskrbe z vodo, ker

1

Stališča avtorice niso nujno stališča organa, pri katerem je zaposlena.
Sodba senata še ni dokončna. Dokončna bo postala ob izpolnitvi pogojev po drugem odstavku 44. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin.

2
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naj bi jim to preprečevali sosedi. Pitno vodo dobivajo v
vodnjaku, ki je od njihovega bivališča oddaljen 1,8 km.

sredstev za preživetje, ki so bila oziroma bi lahko bila
porabljena za izboljšanje njihovih življenjskih razmer.

O postopku pred ESČP

Poleg tega je sodišče ugotovilo, da sta tudi občini Ribnica in Škocjan sprejeli nekaj konkretnih ukrepov, da
bi pritožnikom zagotovili dostop do neoporečne pitne
vode. V obdobju od leta 1999 do leta 2016 je bilo v naselju Goriča vas nameščenih ena ali več cistern za vodo,
v katere so bile na zahtevo prebivalcev dostavljene zaloge pitne vode. Stranki se sicer nista strinjali o tem,
kaj se je zgodilo s cisterno za vodo (ali je bila prodana
ali uničena zaradi plesni), vendar je bistveno, da pritožnika od leta 1999 dalje od občinskih organov nista
zahtevala finančne ali druge pomoči za nakup nadomestne cisterne za vodo, niti nista trdila, da bi bil vložek
v rešitev, ki jo je predlagala občina, zanju nesorazmerno finančno breme. Tudi trditev o tem, da voda ni bila
varna za pitje ali da bi obstajala kakšna druga nevarnost
za zdravje ali bolezen, nista podala. Sodišče je tako zaključilo, da je bila pritožnikoma iz Goriče vasi zagotovljena možnost dostopa do neoporečne pitne vode.

Pritožniki so trdili, da jim država ni zagotovila dostopa
do pitne vode in sanitarne ureditve, kar je v nasprotju z
zahtevami 3. člena (prepoved nečloveškega ali ponižujočega ravnanja) in 8. člena EKČP (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja). Menili so, da
kot pripadniki romske skupnosti zaradi diskriminatornega odnosa oblasti niso mogli dejansko uživati enakih pravic kot večinsko prebivalstvo, in so uveljavljali
tudi kršitev 14. člena EKČP (prepoved diskriminacije).

O uporabi 8. in 14. člena EKČP
Na vprašanje, ali 8. člen EKČP zagotavlja pravico dostopa do pitne vode, sodišče ni dalo nedvoumnega odgovora. Najprej je poudarilo, da dostop do pitne vode
ni pravica, ki bi jo zagotavljal 8. člen EKČP. Vendar je
hkrati treba upoštevati, da človek brez vode ne more
preživeti. Neprestano in dolgotrajno pomanjkanje dostopa do varne pitne vode ima lahko že samo po sebi
takšne škodljive posledice za zdravje ljudi in človekovo dostojanstvo, da spodjeda bistvo pravice do zasebnega življenja in uživanja doma iz 8. člena konvencije.
Če bi bili ti strogi pogoji izpolnjeni, Sodišče ni moglo
izključiti, da bi prepričljive okoliščine lahko sprožile
zahtevo po pozitivnih obveznostih države iz 8. člena
EKČP. Obstoj kakršnekoli pozitivne obveznosti države in njeno morebitno vsebino nujno določajo posebne okoliščine prizadetih oseb, pa tudi pravni okvir ter
ekonomske in socialne razmere v zadevni državi. Ker
je vprašanje tesno povezano z okoliščinami konkretnega primera in stopnjo njihove resnosti, je Sodišče odločilo, da bo presojo uporabe (applicability) 8. in 14. člena EKČP združilo s presojo o utemeljenosti pritožbe.

O utemeljenosti
Sodišče je presojalo, kolikšen je obseg pozitivne obveznosti države, da zagotovi dostop do komunalnih storitev, zlasti socialno prikrajšani skupini. Države imajo
namreč v socialno-ekonomskih zadevah, kot je stanovanjsko področje, široko polje proste presoje.
Sodišče je menilo, da so domači organi prepoznali ranljivost romske skupnosti. Za izboljšanje njenih negotovih življenjskih razmer so sprejeli vrsto pozitivnih
ukrepov, ki so bili osredotočeni na legalizacijo nezakonito zgrajenih romskih naselij in zagotovitev storitev osnovnih gospodarskih javnih služb njihovim prebivalcem. Četudi ni bilo jasno, ali so imeli pritožniki
resnično možnost, da bi se preselili v naselja z boljšo
infrastrukturo, je Sodišče nazadnje sklenilo, da so v
svojih naseljih ostali po lastni izbiri.
Pritožniki so bili prejemniki socialnih dajatev in niso
živeli v razmerah skrajne revščine. Pritožniki iz Goriče vasi so sofinancirali nakup cisterne za vodo in nosili
stroške njene dobave ter kemičnih stranišč; pritožniki
iz Dobruške vasi pa so kupili zemljišče v bližini naselja in na njem zgradili leseno kočo. Nacionalni organi
so tako s sistemom socialnih dajatev poskrbeli, da je
bila pritožnikom zagotovljena določena osnovna raven
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Do enakega zaključka je Sodišče prišlo v primeru pritožnikov iz Dobruške vasi, kjer je Občina Škocjan namestila in financirala skupinski vodovodni priključek, na katerega bi lahko namestili individualne priključke za oskrbo posameznih gospodinjstev. Pritožniki se na sistem
oskrbe z vodo niso priključili, domnevno zaradi oviranja
sosedov. Vendar je bistveno, da nikoli niso niti zaprosili za to, da bi imeli v svojem domu nameščeno vodo.
Namestitev skupne cisterne za vodo za celotno naselje kot tudi namestitev skupne javne vodne točke, ki je
na voljo vsem v naselju, je sicer šteti bolj za začasno,
in ne toliko za trajno rešitev. Vendar je Sodišče ocenilo, da so domači organi te ukrepe sprejeli v dobri veri.
Pritožniki niso navedli nobenih podatkov, ki bi omogočali presojo, da so občinski organi zanemarili interese romskih skupnosti pri urejanju dostopa do pitne
vode v korist drugih, manj nujnih ukrepov, ki bi bili namenjeni izboljšanju infrastrukture večinskega prebivalstva. Na splošno je bil v Sloveniji dostop do pitne vode
iz javnega distribucijskega sistema v obeh občinah, kot
tudi na drugih odročnih območjih, omejen, saj nezanemarljiv delež slovenskega prebivalstva na odročnih območjih nima dostopa do javnega vodovoda in se morajo ti prebivalci zanašati na alternativne načine zasebne oskrbe z vodo, kot so cisterne z vodo.
Glede sanitarne ureditve pa je Sodišče ugotovilo, da
je dostop do javne kanalizacije v obeh občinah kot
tudi na številnih drugih območjih po Sloveniji omejen.
Ob upoštevanju postopnega razvoja javne infrastrukture in široke diskrecijske pravice države pri določanju prednostnih zadev za urbanistično načrtovanje bi
po mnenju Sodišča le posebej prepričljivi razlogi, denimo resno tveganje za zdravje, lahko upravičili naložitev
bremena državi, da sprejme ustrezne ukrepe v zvezi s
tem. Pritožniki niso podali navedb v tej smeri ali trdili, da bi jim bila preprečena namestitev lastnih greznic
oziroma drugih alternativ javni kanalizaciji.
Sodišče je tako ob predpostavki, da se 8. člen EKČP
v tej zadevi uporablja, ugotovilo, da kršitve te določbe ni bilo. Iz enakih razlogov je sklenilo, da tudi 3. in
14. člen EKČP nista bila kršena.
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Ločeno delno odklonilno mnenje
Sodnik Pavli je v ločenem mnenju, ki se mu je pridružil sodnik Küris, menil, da dolgotrajno zavračanje dostopa do pitne vode, zlasti kadar osebe živijo relativno blizu javnega vodovoda, pomeni poseg v pravico do
spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter uživanja doma, ki jih varuje 8. člen konvencije.
V primeru pritožnikov iz Goriče vasi je poudaril, da
je naselje od središča Občine Ribnica oddaljeno zgolj
kilometer, pri čemer so središče občine in neromska
stanovanja v Goriči vasi priključeni na javni vodovod.
Čeprav romska skupnost že tri desetletja živi v neposredni bližini, ji nikdar ni bila dovoljena povezava na
javno vodovodno oskrbo. Edini argument vlade je bil,
da je romsko naselje »neformalno«, zato nacionalna
zakonodaja prepoveduje njegovo priključitev na javne
storitve. V specifičnem kontekstu romskih skupnosti
ta argument ne upravičuje resnih posegov v pravice iz
8. člena. Od držav se zahteva, da upoštevajo ranljivost
romskih skupnosti in sprejmejo pozitivne ukrepe, da
zadostijo njihovim posebnim potrebam in življenjskemu slogu. Pomanjkanje dostopa do pitne vode in sanitarne ureditve nasprotno prispeva k ohranjanju stigmatizacije in segregacije romskih skupnosti.
Kar se tiče pritožnikov iz Dobruške vasi, pa je izpostavil, da je naselje nekoliko bolj oddaljeno in izolirano
3
4
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od sosednjih neromskih skupnosti. V tem primeru so
lokalni organi z namestitvijo skupinskega vodovodnega priključka delovali v smeri zagotavljanja trajnostne
in varne rešitve glede oskrbe z vodo, zato kršitev ni
podana.

Sklep
Sodišče se je v preteklosti že ukvarjalo z življenjskimi pogoji v romskih naseljih31 in tudi z onesnaženjem
njihovih vodnih virov, ki je povzročilo zdravstvena in
okoljska tveganja.42 Tokrat se je prvič soočilo z vprašanjem, ali oziroma v kolikšnem obsegu EKČP varuje tudi pravico dostopa do pitne vode in sanitarij. Navedene dileme Sodišče v tokratni sodbi ni razjasnilo.
Njen prispevek je predvsem v tem, da te možnosti ni
izključilo, temveč je menilo, da 8. člen EKČP lahko
pod določenimi strogimi pogoji vključuje tudi zahteve po zagotovitvi dostopa do pitne vode.
S predstavljeno sodbo so tako odprte možnosti
za nadaljnji razvoj standardov glede dostopa do
pitne vode v okviru konvencijskih pravic. Morda
bo sodišče imelo priložnost za to že v predstavljeni
zadevi – pritožniki so namreč že napovedali, da
bodo zahtevali ponovno obravnavo zadeve pred
velikim senatom ESČP.

Winterstein in drugi proti Franciji, št. 27013/07; Yordanova in drugi proti Bolgariji, št. 25446/06.
Dzemyuk proti Ukrajini, št. 42488/02, in Dubetska in drugi proti Ukrajini, št. 30499/03.

Dne 1. junija 2020 so pred predsednikom OZS mag. Romanom Završkom prisegli:
Helena Vidic Bizjak
odobren vpis: 1. junij 2020
sedež: Komenskega ulica 12,
1000 Ljubljana
(zaposlena pri Jožetu
Oberstarju)

Jernej Andreuzzi
odobren vpis: 1. junij 2020
sedež: Blaževa ulica 3B,
4220 Škofja Loka
(zaposlen pri odvetnici Nadji
Tavčar)

Luka Švab
odobren vpis: 1. junij 2020
sedež: Dimičeva ulica 16,
1000 Ljubljana

Dne 19. junija 2020 so pred podpredsednico OZS Alenko Košorok Humar prisegli:
Mina Kržišnik
odobren vpis: 19. junij 2020
sedež: Cesta Komandanta
Staneta 4a, 1215 Medvode

Antonio Novak
odobren vpis: 19. junij 2020
sedež: Ljubljanska cesta 14,
3000 Celje
(zaposlen v Odvetniški pisarni
Stušek d.o.o.)

Marko Vovk
odobren vpis: 19. junij 2020
sedež: Komenskega ulica 12,
1000 Ljubljana
(zaposlen pri odvetniku Jožetu
Oberstarju)

Matevž Žakelj
odobren vpis: 19. junij 2020
sedež: Slovenska cesta 54,
1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški pisarni
Šebenik, d.o.o.)
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Morali bi začeti delati selekcijo že pri vstopu
v odvetniške vrste
Peter Breznik (1928–2020),
nekdanji predsednik OZS (1985–1989), njen častni član,
prejemnik plakete dr. Danila Majarona za leto 2013, upokojeni odvetnik1
Objavljamo zadnji intervju z nekdanjim predsednikom Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) Petrom
Breznikom (preminil je 17. februarja 2020),2 ki je bil posnet v četrtek, 23. junija 2016 dopoldne, v
Petrovi pisarni na Trdinovi ulici 6 v Ljubljani. Pogovor je vodila Alenka Košorok Humar.
V tistem času smo namreč zbirali gradivo za dokumentarni film Paragraf št. 1, ki smo ga pripravljali
ob 150-letnici OZS. Dokumentarni film je nastal v produkciji RTV Slovenija in EnaBande ter ob sodelovanju OZS leta 2018. Takrat smo posneli vrsto video intervjujev s slovenskimi odvetniki – tudi s
Petrom, vendar je v Paragrafu št. 1 prikazan le kratek odlomek.
12

Kako to, da si se v socialističnih časih odločil za po- Verjetno je že bila … Zdi se mi, da dandanes preveč
klic odvetnika? Takrat to ni bilo niti običajno niti razpravljate o teh vpisninah, preveč vetra je okoli tega.
preveč družbeno sprejemljivo niti dobičkonosno. Te zadeve je treba urejati s pametjo.
Ta poklic me je od nekdaj veselil, ampak ko sem
maturiral in izpolnil pogoje za vpis na univerzo, so Kako je bila v času, ko si vstopil v odvetništvo, ormi svetovali, naj se nikakor ne vpišem na pravo, saj ganizirana zbornica?
ta študij v tistih časih ni bil prav priljubljena zade- Pravzaprav je bila organizirana točno tako, kot je še
va. Vpisal sem se na tehnično univerzo na oddelek danes. Tudi takrat smo odvetniki delovali znotraj območnih zborov odvetnikov;
fužinarstva, a nisem opravil
če se prav spomnim, je pokaj veliko izpitov, saj sem
V zvezi zaprtjem »četverice« je dročje urejal Zakon o pravni
se veliko več ukvarjal s košarko kot s študijem. Delal zbornica dala kar nekaj izjav za jav- pomoči. Predsednik zbornisem v različnih železarnah nost, v smislu, kaj je dopustno in kaj ce je bil Karel Kirn, profesionalni tajnik pa je bil dr. Ferpo Sloveniji in kmalu ugotovil, da si nisem izbral pra- ni dopustno v takem postopku. Izjave dinand Majaron, ki je vse
vega poklica. Vpisal sem se za javnost so bile sprejete z odobra- niti držal v svojih rokah. Dr.
Majaron je bil šarmanten goše na Pravno fakulteto in v
roku končal študij ter se vpi- vanjem; spominjam se, da je takrat spod, visoko etičen, kulturen,
sal v imenik odvetniških pri- celo predsednik predsedstva RS Milan pravzaprav po svojih kvalitetah ni spadal v našo sredino,
pravnikov. Spomnim se, da
je moral odločbo o vpisu, s Kučan dejal, da ima odvetniška zbor- saj smo bili vsi, ki smo vstopali v odvetništvo, na bistvekatero je dovolil vpis v ime- nica prav.
no nižjem kulturnem nivoju.
nik odvetniških pripravnikov, izdati takratni sekretariat za pravosodje. Ta po- Nismo bili namreč deležni take domače šole kot on.
stopek je trajal eno leto, med tem pa sem bil pri vo- V zbornici je vladal red. Če smo se srečali v prostorih
jakih. Med služenjem vojaškega roka me je dr. Da- zbornice, sem se lahko usedel le na mesto, kjer je pinilo Majaron obvestil, da je odločba izdana in da se salo Peter Breznik. To je bila, kot sem ugotovil poznelahko vpišem v imenik odvetnikov. Tako sem se vpi- je, njegova igra, da te je posedel tja, kjer je bilo njemu po volji, rad pa je povzročil tudi kakšno zmedo …
sal, ko sem odslužil vojaščino.
Imel sem srečo, da sem kot pripravnik lahko delal pri
dr. Viktorju Mačku, ki je imel takrat že 33 odvetniških pripravnikov. Bil je odličen pravnik, pa tudi odličen šef in kolega. Že prvi dan, ko sem vstopil v njegovo pisarno, mi je dejal: »O, gospod kolega, tlele je
en spis, vzemite ga, pa hitro tecite na sodnijo, da ne boste zamudili obravnave.« Brez vseh izkušenj, ves moker sem prišel s Trubarjeve ulice na sodnijo … No,
pa sem vendarle srečno zvozil tisto zadevo.
Ali je bilo treba v tistih časih prav tako plačati vpisnino za vpis v odvetniški imenik?
1
2

ODVETNIK st-96-okey1_.indd 38

Kakšne so bile prostorske in finančne razmere, v
katerih je v tistem času delovala zbornica?
Zbornica se je tudi takrat financirala s prispevki članov. A o tem niso kaj veliko razpravljali. Ko sem se vpisoval kot pripravnik, je imela sedež v prvem nadstropju nekdanjega Kozolca. Prostori so bili v lasti nekega
podjetja, ne spomnim se več, katerega, zato se je morala zbornica izseliti. V dogovoru s sekretariatom za
pravosodje smo dobili na razpolago dve sobi v tretjem
nadstropju sodne palače. Ko sem sam postal predsednik zbornice v letu 1985, sem izposloval, da smo na
Trdinovi dobili kar celo stanovanje, ki smo ga lepo

Peter Breznik (25. junij 1928–17. februar 2020).
In memoriam: Peter Breznik (Alenka Košorok Humar), objavljeno v Odvetniku (1) 94 – pomlad 2020, str. 82.
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Intervju

uredili in ki je postalo tudi prostor za druženje. V tistem času si je zbornica tudi finančno zelo opomogla in se je še dvakrat selila v lastne prostore. Takrat
je namreč začelo število odvetnikov naglo rasti, s tem
pa tudi prihodki zbornice.

ljubljanskega območnega zbora. Če se prav spomnim,
le eden ali dva odvetnika nista soglašala z dogovorom
in sta morala sama urejali svoje zadeve z davčno oblastjo. Vem pa, da sta na koncu plačala več, kot je komisija odmerila nam, ki smo z dogovorom soglašali.

Kakšen je bil odnos takratne politike do delovanja
zbornice in odvetništva nasploh?
Odnos ni bil pozitiven, vendar ni šel v kakšno skrajnost. Že zaradi narave našega dela smo nenehno sode-

Kakšno je bilo obdobje, ko si postal predsednik
zbornice?
Moram reči, da je bilo kar razburljivo, saj so ravno v
času mojega predsedovanja zaprli četverico Borštner,
Janša, Tasić, Zavrl. V zvezi s tem
dogodkom je zbornica dala kar nekaj izjav za javnost, v smislu, kaj je
dopustno in kaj ni dopustno v takem postopku. Izjave za javnost so
bile sprejete z odobravanjem; spominjam se, da je takrat celo predsednik predsedstva RS Milan Kučan
dejal, da ima odvetniška zbornica
prav. Nato je zbornica vložila tožbo na jugoslovansko Ustavno sodišče, ker so vojaške oblasti vztrajale,
da odvetnik ne more zastopati obdolženca pred vojaškim sodiščem,
temveč ga lahko zagovarja zgolj tisti, ki ga določi vojaška oblast. No,
s tožbo smo uspeli, kar je bilo za tiste čase zelo pomembno.

lovali s sekretarjem za pravosodje, pa tudi z drugimi,
na primer s predsednikom izvršnega sveta, in vedno
nam je uspelo uskladiti stališča. Ni bilo nobenih ekstremnih stališč ali posegov v odvetništvo. Stanje se je
še izboljšalo, ko je odvetništvo, najprej v Ustavi SFRJ
in nato še v republiški Ustavi, v sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja postalo ustavna kategorija. S tem je
bil zabetoniran temelj, preko katerega ni mogel nihče.
Kako pa ste se upirali poskusom podružbljanja odvetništva?
Na teoretični ravni je bilo to ves čas prisotno, v praksi pa je bilo odvisno od zbornice in vseh odvetnikov. Bili smo namreč enotni, med nami ni bilo nikakršnih nesoglasij; z oblastjo smo stalno sodelovali in
nikoli ni prihajalo do kakšnih ekstremov. Tudi v zvezi z odvetniško tarifo smo se vedno usklajevali in na
koncu uskladili. Spomnim se, da je bilo neko obdobje
za ljubljanske odvetnike v davčnem pogledu celo izjemno dobro. Davčna oblast in zbornica sta se dogovorili, koliko moramo odvetniki v celoti plačati, in zbornična komisija je nato ta znesek razdelila med člane
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Kakšni so bili odnosi med odvetniškimi zbornicami v jugoslovanskem prostoru?
V času nekdanje Jugoslavije je bilo
sodelovanje med odvetniki iz različnih republik zelo dobro. Še preden se je o kakšni zadevi razpravljalo v okviru Zveze odvetniških
zbornic Jugoslavije, smo imeli vedno sestanek s Hrvaško odvetniško
zbornico. Ta srečanja so vedno potekala na Otočcu. Dogovorili smo
se za skupno stališče in moram reči,
da je Hrvaška odvetniška zbornica
vedno spoštovala, kar smo se dogovorili. V športu ali na kakšnem drugem področju
ni bilo tako …
Ali ste se morda povezovali tudi s tujimi zbornicami? Je bilo to sploh dovoljeno oziroma zaželeno?
Ovire za čezmejno sodelovanje ni bilo prav nobene.
Prvi kontakt smo vzpostavili prav z odvetniško zbornico Avstrije. V tistem času je bil na čelu avstrijske
zbornice dr. Supich, odvetnik na Dunaju, ki je veljal
tudi za očeta evropskih odvetnikov. Obiskal je tudi
našo zbornico. Z drugimi zbornicami pa takrat nismo
imeli stikov.
Kakšni so bili v tvojih časih odnosi med odvetniki?
Odnosi med nami so bili odlični, prijateljski, prav nobenih konfliktov ni bilo, niti kakršnihkoli »izpadov«,
ki so v raznoraznih pojavnih oblikah pogosti v sedanjem času. Skupščina odvetniške zbornice je bila v tistem času delegatska. V Zakonu o pravni pomoči je
bilo določeno, da so delegati predstavniki območnih
zborov odvetnikov. Posledica tega je bila, da slovenski
odvetniki med sabo pravzaprav nismo več imeli stikov.
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Intervju
Menili smo, da je to slabo, zato smo uvedli dneve slovenskih odvetnikov. Torej ravno s tem namenom, da
bi se družili med seboj. Nato smo naredili še korak naprej in v statut odvetniške zbornice zapisali, da so delegati vsi odvetniki. Statut je morala potrditi še republiška skupščina, ki je na moje veliko presenečenje to
tudi storila. Delegatski sistem je bil s spremembo statuta tako ukinjen.
Kako ste postopali v primeru disciplinskih kršitev
odvetnikov?
Zelo podobno kot danes, le da je bilo teh kršitev zelo
malo. Niti ni šlo za kršitve, temveč za drobne nerodnosti, bi lahko celo rekel. Nekaj odvetnikov je bilo
stalno »na tapeti«, kot se reče. Ni pa šlo za nič hujšega, njihove kršitve niso bile v nasprotju z odvetniško etiko. Takrat smo se temu smejali in pogosto pripomnili: »A že spet …«
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predsedstva Košarkarske zveze Jugoslavije. Kako
je bilo mogoče, da se je odvetnik zavihtel na tako
visoke položaje v športu?
Bil sem eden izmed ustanoviteljev KZS, ki je bila ustanovljena leta 1950. V košarki sem deloval kot eden prvih slovenskih igralcev, sodnikov, trenerjev, organizatorjev, med leti 1950 in 1961 sem bil generalni sekretar KZS. Ker sem bil eden izmed ustanoviteljev KZS,
sem imel vedno stike tudi z jugoslovansko košarkarsko
zvezo. V tistem obdobju sva bila v predsedstvu Košarkarske zveze Jugoslavije skupaj z Borisom Kristančičem. Ko je za predsedovanje prišla na vrsto Slovenija,
so bili slovenski košarkarji za to, da prevzamem predsedovanje. Na podlagi predloga Srbije so mi mandat
podaljšali še za eno obdobje, saj mi je znotraj Košarkarske zveze Jugoslavije uspelo ustvariti zelo dobre odnose; nič se nismo več kregali, temveč smo se začeli
pogovarjati in resnično dobro sodelovati.

V primerjavi s sedanjo situacijo kar precejšnja razlika, kajne?
Ja, razlika je velika. Osebno sem zelo kritičen do ravnanja nekaterih odvetnikov, a moje kritike in pripombe žal niso upoštevane, kar gre na škodo odvetništva.

Košarka je bila v nekdanji Jugoslaviji zelo cenjen
in spoštovan šport, dosegali ste zavidljive rezultate tudi na mednarodnem parketu. Glede na svoj
položaj v jugoslovanski košarki si imel najbrž dostop do najvišjih vrhov takratne oblasti. Ti je to
kdaj prišlo prav?
Za kontakt z najvišjimi vrhovi oblasti ni bilo prav noČe bi sam imel še kaj besede, bi bene potrebe. Res pa je, da
vztrajal, da moramo uvesti licenciranje je bila takrat slovenska košarka na zelo visokem nivopo vzoru zdravniške zbornice, zavze- ju, zato so politiki radi sedemal bi se tudi za obvezno izobraževanje li v prvih vrstah. Tako sem,
odvetnikov itd. Prepričan sem, da sta hočeš ali nočeš, marsikaterega politika tudi osebno spolicenciranje in obvezno izobraževanje znal. Vendar to ni imelo ninuja in da bi ju bilo treba čim prej kakršnega vpliva ne na moje
odvetniško delo ne na funkuvesti.
cionarsko delo v KZS.

V čem je po tvojem mnenju
največja razlika, če primerjaš odvetništvo pred in po
osamosvojitvi?
Za odvetnike mislim, da ni
velikih razlik. Vedno smo
zastopali bodisi fizične bodisi pravne osebe. Bistvena razlika, vsaj zame, pa je zelo visoko število odvetnikov v primerjavi s številom prebivalcev v Sloveniji. Odvetniki v
nekdanji Jugoslaviji smo lahko namreč zastopali stranke
na celotnem jugoslovanskem območju. Zdi se mi, da
je dela za odvetnike danes manj, saj se je prostor močno zožil, število pa enormno povečalo. To je tudi razlog, da vsi ne morejo zaslužiti toliko, da bi lahko spodobno živeli, zato prihaja tudi do posameznih ekscesov. Menim, da je tudi število odvetniških pripravnikov preveliko …

Morda se spomniš kakšne zanimive anekdote?
Govorilo se je, da so bili prostori odvetniške zbornice oziroma da je bila soba glavnega tajnika dr. Majarona v Kozolcu ozvočena. To smo ugotovili takrat, ko
se je neki pogovor med nami, ki je potekal med štirimi stenami zbornice, začel širiti kot anekdota. Soba je
očitno imela ušesa …
Dotakniva se še tvojega športnega udejstvovanja.
Med leti 1967 in 1978 si bil predsednik Košarkarske zveze Slovenije (KZS), bil si tudi predsednik
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Kakšno pa je tvoje mnenje o odvetništvu danes, ko
si že v pokoju?
Moram reči, da mi ni prijetno, da me kar zaboli, ko
vzamem v roke kakšen časopis in v njem preberem, da
je ta in ta odvetnik v kazenskem postopku itd. Tega
sploh ne morem razumeti, zato sem prepričan, da je
treba začeti delati selekcijo že pri vstopu v odvetniške vrste, torej pri pripravnikih. Zdi se mi tudi nedoumljivo, da se odvetnika, ko se na cesti srečata s togami preko roke, ne pozdravita. Vse to kaže, da situacija v odvetništvu ni zavidanja vredna. Tudi udeležba
na letnih skupščinah odvetnikov je katastrofalno nizka, kar najbrž pomeni, da odvetnikov zunaj praga njihove pisarne prav nič ne zanima. Če bi sam imel še
kaj besede, bi vztrajal, da moramo uvesti licenciranje
po vzoru zdravniške zbornice, zavzemal bi se tudi za
obvezno izobraževanje odvetnikov itd. Prepričan sem,
da sta licenciranje in obvezno izobraževanje nuja in da
bi ju bilo treba čim prej uvesti.

09/07/20 09:31

Odvetnik 95 / poletje 2020

Iz odvetniške prakse

41

Borut Bernik Bogataj
odvetnik v Škofji Loki

Potvarjanje dokumentov v sodnih spisih
Verjetno boste rekli, da se to ne dogaja. Resničnost pa je drugačna. Zagotovo ne gre za masovni
pojav, vsekakor pa gre za nekaj, kar se sploh ne bi smelo dogajati.
Okrožno sodišče v Kranju je v zadevi, v kateri je sodila sodnica, ki jo po zgledu našega Ustavnega sodišča poimenujmo AA, izdala sodbo, v kateri pa ni odločila o stroških postopka. Zato sta pravdni stranki le
nekaj dni pozneje prejeli še sklep istega sodišča, s katerim je bilo odločeno o stroških postopka, pri čemer
je ta sklep podpisala sodnica BB.
Ena od strank se je proti sklepu pritožila in med drugim vztrajala, da ni bila obveščena o morebitni predodelitvi zadeve drugi sodnici in torej o stroških, povrnitev katerih ni odločal »naravni« sodnik. Pritožbeno sodišče je pritožbi ugodilo in sklep razveljavilo ter
zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču v ponovno
odločanje. Vse lepo in prav torej.
V oči pa zbode obrazložitev pritožbenega sodišča,
ki jo povzemam kar v celoti. Višje sodišče je zapisalo takole:

»Pritožbeno sodišče še ugotavlja, da je bil pravdnima
strankama vročen sklep o stroških, s podpisom sodnice
BB (kar je bilo glede na opombo pritožbenega sodišča
razvidno iz odredbe za vročitev sklepa strankama, ki
se je nahajala v spisu, in k odredbi pripetemu prikazu
vsebine pošiljk po strankah in podpisanima vročilnicama – opomba avtorja), sodišče prve stopnje pa je pritožbenemu sodišču predložilo prepis izpodbijanega sklepa o stroških, na katerem je z žigom sodišča in podpisom
pristojne sodne osebe potrjeno, da je ta soglasen z izvirnikom, čeprav je na tem prepisu navedena sodnica AA.«
Gre za tehnikalijo, morda tudi za napako, saj vemo, da
se s stroški navadno ne ubadajo (samo) sodniki, ampak tudi drugo sodno osebje. Vsekakor pa je ugotovitev, da tudi na sodišču prihaja do rabot, ki taki ustanovi ne pritičejo, zaskrbljujoča, še zlasti, ker ni bilo razloga za spreminjanje odločbe, ki je bila povrhu vsega
napadena tudi s pritožbo.

dr. Tjaša Strobelj
odvetnica v Ljubljani

O prepoznavanju in preprečevanju mobinga
Aktualna delovna zakonodaja delodajalcu nalaga dolžnost, da zagotovi tako delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani
svojih nadrejenih, podrejenih ali sodelavcev. Če delodajalec ne sprejme ustreznih ukrepov, je v primeru
pojava mobinga delavcu odškodninsko odgovoren, je dejala sociologinja Anka Zajc, ki je na seminarju
z delavnico 3. junija v Ljubljani v organizaciji Nebre spregovorila o prepoznavanju in preprečevanju
nadlegovanja v delovnem okolju (mobing).
Predavateljica je pojasnila, da beseda mobing izhaja iz angleške besede mobb (drhal), pri nas pa se je
izraz udomačil za trpinčenje na delovnem mestu.
Mobing ni neki trenuten dogodek. Po definiciji gre
za pojav sistematičnega in dlje časa trajajočega neprimernega ravnanja s podrejenimi ali nadrejenimi. Mobing izvaja posameznik ali skupina nad posameznikom v svojem delovnem okolju. Najpogosteje se pojavlja med posamezniki. Takšno ravnanje povzroča škodo tako posamezniku kot celotni
organizaciji.
Delodajalec mora zato s svojimi aktivnostmi zagotoviti takšno delovno okolje, v katerem se mobing med
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zaposlenimi ne more razviti. Tisti, ki mobing izvaja,
mora odgovarjati za škodo, tisti, ki za izvajanje mobinga ve, vendar ne stori ničesar, pa je prav tako odgovoren. Vsak posameznik lahko s svojim ravnanjem
in ustrezno komunikacijo prepreči razvoj mobinga in
vsak zaposleni je dolžan opozarjati na nepravilnosti,
ki jih opazi v svojem delovnem okolju. Tam, kjer so
odnosi med zaposlenimi dobri in prenos informacij
ustrezen, se vsak poskus izvajanja mobinga zelo hitro
odkrije in prepreči.
Predavateljica je posebej poudarila pomembnost tega,
da odgovorna oseba obravnava vsako prejeto prijavo,
tudi anonimno.
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OZS v času koronavirusne bolezni covid-19
Datum
Aktivnosti OZS
(leto 2020)
6. marec

11. marec

12. marec

Aktivnosti drugih organov, objavljenih na
spletnih straneh in družbenih omrežjih OZS

Zaprosilo za ukrepanje v pravosodju
(dopis Ministrstvu za pravosodje – MP, Vrhovnemu sodišču – VS,
objavljen 15. marca)
Glede organizacije in dela v odvetniških pisarnah, udeleževanja
obravnav in (ne)možnosti upoštevanja materialnih in procesnih rokov.
Priporočila za člane OZS
(po e-pošti posredovano vsem članom OZS)
Predlog za upoštevanje ukrepov v odvetniških pisarnah, posredovanje
splošnih navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ),
navodil NIJZ za delodajalce, navodil v zvezi z opravljanjem dela na
domu oziroma odrejanjem drugega dela in obvestilo, da bo OZS
tekoče obveščala člane o ukrepih.
Sestanek s predstavniki MP, VS, Državnega odvetništva, tožilstva
in Uprave za izvrševanje kazenskih sankcije (UIKS)
(po e-pošti posredovano vsem članom OZS)
Na temo oblikovanja ukrepov zaradi preprečevanja širjenja
koronavirusa. Udeležba s strani predsednika zbornice mag. Romana
Završka in glavne tajnice OZS Tanje Sedušak.
Ponovno zaprosilo za ukrepanje v pravosodju
(dopis MP, VS, objavljen 15. marca)
Nestrinjanje z dopisom VS z dne 10. marca in zahteva za ukrepanje
po 83.a členu Zakona o sodiščih (ZS).

13. marec

Zaprosilo za urgentno ukrepanje na področju sodnih in upravnih
postopkov
(dopis Vladi, MP, MJU, objavljen 15. marca)
Zahteva za ukrepanje po 83.a členu ZS.
Obvestilo članom OZS
(po e-pošti posredovano vsem članom OZS)
Glede Odredbe VS o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz
prvega odstavka 83. člena ZS.
Obvestilo članom OZS
(po e-pošti posredovano vsem članom OZS)
Obvestilo UIKS glede obiskov odvetnikov za stekleno pregrado.

15. marec
14. marec

16. marec

Dopis VS z dne 10. marca v zvezi z dopisom OZS z
dne 6. marca 2020 (ukrepanje v pravosodju)
Zahteva za zagotovitev ustrezne zaščitne opreme udeležencem v
postopkih v nujnih zadevah
(dopis Vladi, objavljen 16. marca)
OZS zahteva zagotovitev ustrezne zaščitne opreme za udeležence
v nujnih postopkih po Odredbi VS. OZS odvetnike kljub temu
opozarja, da ravnajo samozaščitno zaradi preprečevanja nadaljnjega
širjenja virusa in zaradi zaščite lastnega zdravja in zdravja drugih
udeležencev v postopkih.
Ukrepi za omilitev posledic epidemije na odvetništvo
(dopis MP, MF, VS)
Predlog za odlog plačila davkov in prispevkov za odvetnike in pri
njih zaposlene osebe ter za samozaposlene odvetnike. Predlog za
nemotena izplačila nagrad za že opravljene odvetniške storitve (BPP,
ex offo, Zakonu o duševnem zdravju – ZDZdr).

Predlog zakona o interventnem ukrepu delnega
povračila nadomestila plače
Odredba Vrhovnega sodišča o posebnih ukrepih
zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena
Zakona o sodiščih (ZS) z dne 13. marca 2020

Obvestilo članom OZS
(po e-pošti posredovano vsem članom OZS)
Glede posredovanje predlogov pristojnim organom za sprejem
ukrepov za omilitev posledic epidemije na odvetništvo.
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Datum
Aktivnosti OZS
(leto 2020)
16. marec

17. marec

Delno povračilo nadomestila plač tudi za samostojne
(samozaposlene) odvetnike
(dopis MP, MGRT, MDDSZ, objavljen 16. marca)
OZS je podala predlog dopolnitve 2. člena predloga zakona o
interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plač, ki med
upravičence uvršča tudi samozaposlene osebe, ki opravljajo dejavnost
kot poklic.
Obvestilo članom OZS
(po e-pošti posredovano vsem članom OZS)
Glede objavljanja OZS na spletni strani, Facebooku in LinkedInu.

43

Aktivnosti drugih organov, objavljenih na
spletnih straneh in družbenih omrežjih OZS

Obvestilo Okrožnega sodišča v Ljubljani – naroki v
kazenskih zadevah med 17. in 20. marcem 2020

Predlog amandmajev na predlog zakona o začasnih ukrepih v
zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za
obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (covid-19)
(dopis DZ, Odboru za pravosodje, MP, objavljen 17. marca)

18. marec

Predlog za popolno oprostitev plačila prispevkov za zaposlene in
samozaposlene
(dopis DZ, Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide,
objava 17. marec)
Pripombe in predlog amandmaja k predlogu zakona o
interventnih ukrepih na javnofinančnem področju
(dopis DZ, Odbor za finance, MP, objavljen 9. marca)

Predlog zakona o interventnih ukrepih na javno
finančnem področju
Dopis VS z dne 18. marca v zvezi z zahtevo OZS za
zagotovitev ustrezne zaščitne opreme udeležencem v
postopkih v nujnih zadevah z dne 16. marca 2020
Stališče MP glede izvajanja stikov pod nadzorstvom
CSD z dne 18. marca

19. marec

20. marec

24. marec

Obvestilo Okrožnega sodišča v Ljubljani glede vstopa
v sodno stavbo na Tavčarjevi 9
Poziv za plačilo opravljenih odvetniških storitev s strani države v Dopis VS z dne 17. marca v zvezi z nemotenim
predpisanih rokih
izplačilom nagrad za že opravljene odvetniške storitve
(dopis Vladi, MP, MF, VS, objavljen 19. marca)
V okviru ukrepov za omilitev posledic epidemije na odvetništvo. OZS Dopis MP z dne 17. marca v zvezi z nemotenim
poziva pristojne državne organe, da storijo vse potrebno, da bodo
izplačilom nagrad za že opravljene odvetniške storitve
plačila opravljenih odvetniških storitev s strani države izvedena v
predpisanih rokih. Gre za zadeve ex offo, BPP in po ZDZdr.
Obvestilo Okrožnega sodišča v Ljubljani – naroki v
kazenskih zadevah med 23. in 27. marcem
Ukrepi OZS za zmanjšanje posledic zaradi epidemije
koronavirusa na odvetništvo
Obvestilo Okrožnega sodišča v Ljubljani o
(za člane OZS)
generalnem preklicu narokov in obravnav v nenujnih
Z namenom zmanjšanja negativnih posledic epidemije na člane
zadevah
OZS so bili sprejeti ukrepi v zvezi s članarino OZS, članarino OZO,
prispevkom za Humanitarni sklad, zavarovalnim prispevkom in
ohranitvijo vpisa v imenik (odvetnikov, pripravnikov in kandidatov).
Pojasnila MP glede Zakona o začasnih ukrepih v
zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi
zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19)
Zaprosilo za dodatna pojasnila glede delnega nadomestila
Dopis MF z dne 24. marca v zvezi z nemotenim
povračila plače in odloga plačila prispevkov
izplačilom nagrad za že opravljene odvetniške storitve
(dopis Sektorju za sistem obdavčitve prihodkov in premoženja,
objavljen 24. marca)
Smernice Vlade za pripravo protikorona paketa z dne
V okviru ukrepov za omilitev posledic epidemije na odvetništvo. V
23. marca 2020
zvezi z že sprejetimi ukrepi je OZS zaprosila MF za dodatna pojasnila.
Nejasno je, ali se državni ukrep delnega nadomestila povračila plače
in ukrep odloga plačila prispevkov nanaša tudi na tiste samozaposlene
odvetnike, ki hkrati zaposlujejo tudi druge delavce.
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Datum
Aktivnosti OZS
(leto 2020)
24. marec

25. marec

26. marec

Predlog za vključitev vseh kategorij odvetnikov med upravičence
do ukrepov za omilitev posledic epidemije in upoštevanje specifik
odvetništva kot dela pravosodja
(dopis Vladi, MP, MF, MGRT, MDDSZ, objavljen 24. marca)
V zvezi s smernicami Vlade za pripravo protikorona paketa.
Zahteva OZS za plačilo odvetnikov (ex offo, BPP, ZDZdr) v času
razglašene epidemije po Odvetniški tarifi
(dopis Vladi, MP, MF, objavljen 25. marca)
OZS je pristojne institucije opozorila na kategorijo odvetnikov, ki v
času epidemije zastopajo stranke v nujnih zadevah (ex offo, BPP in
po ZDZdr), zaradi česar so neposredno izpostavljeni zdravstvenim
tveganjem. Hkrati OZS zahteva, da so do morebitnega dodatka zaradi
aktivacije v kritični dejavnosti upravičeni tudi odvetniki, ki zastopajo v
nujnih zadevah.
Predstavitev prvega paketa zakonov
(objavljen 26. marca)
Predlog za izvajanje zaslišanj na podlagi ZDZdr v nujnih zadevah
preko videokonferenc
(dopis MP, MZ, objavljen 26. marca)
Predsednica Okrajnega sodišča v Ljubljani opozarja na težave pri
obravnavi zadev na podlagi ZDZdr z vidika spoštovanja načela
varovanja javnega zdravja ter predlaga, da se sprejmejo protokoli,
smernice ali navodila o načinu poslovanja sodnih komisij v vseh
zdravstvenih ustanovah. OZS se pridružuje apelu Okrajnega sodišča v
Ljubljani in pristojne poziva k urgentnemu ukrepanju ter predlaga, da
se obravnave na podlagi ZDZdr vršijo prek videokonferenc.
Predlog za izvajanje nujnih sodnih zadev v času epidemije prek
videokonferenc
(dopis VS, objavljen 26. marca)
OZS je podala pobudo tudi na VS za čimprejšnji prehod na izvajanje
narokov v nujnih zadevah preko videokonferenc.

30. marec

Odvetnik 95 / poletje 2020

Aktivnosti drugih organov, objavljenih na
spletnih straneh in družbenih omrežjih OZS

Obvestilo Okrožnega sodišča v Ljubljani – naroki v
kazenskih zadevah med 30. marcev in 3. aprilom

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in
prispevkov (ZIUPPP)
Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem
področju (ZIUJP)
Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi,
upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za
obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) (ZZUSUDJZ)
Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila
obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)
Dopis Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 25. marca
MZ in MP v zvezi z izvajanjem narokov v nujnih
zadevah

Ponovni poziv za plačilo opravljenih odvetniških storitev s strani
države v predpisanih rokih
(dopis VS, objavljen 27. marca)
V okviru ukrepov za omilitev posledic epidemije na odvetništvo. OZS
ponovno poziva VS k nemotenim izplačilom nagrad za že opravljene
odvetniške storitve. Odvetniki se na sklepe sodišč nemudoma odzivajo
in se zaradi varstva pravic strank udeležujejo narokov v nujnih
zadevah. Po mnenju OZS ni razlogov, ki bi opravičevali zamude pri
teh plačilih.
Pobuda za spremembo petega odstavka 17. člena Zakona o
Predlog zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
odvetništvu (ZOdv)
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
(dopis Vladi, MP, objavljen 31. marca)
državljane in gospodarstvo
Odprava neenake obravnave strokovnih udeležencev glede plačila za
opravljeno delo.
Pripombe na predlog zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo
(dopis DZ, objavljen 31. marca)
OZS je zaprosila za odpravo nejasnosti določenih pojmov (»vsak
delodajalec« in »prihodek«), odpravo nedorečenosti glede oprostitve
plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače.
V zvezi z izvajanjem nadzora s strani ZZRS opozarja na ustavno
zagotovljeno pravico do odvetniške zasebnosti. Primerjava prihodkov
zgolj z mesecem februarjem ni ustrezna, vprašljiva pa je upravičenost
uporabe nekaterih pooblastil policije.
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Datum
Aktivnosti OZS
(leto 2020)
31. marec

Dodatne pripombe na predlog zakona o interventnih ukrepih
za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo
(dopis DZ, objava 31. marca)
Državne ukrepe je treba ustrezno podaljšati, saj je odredba VS
veljavna do 1. julija, sodne počitnice pa so od 15. julija do
15. avgusta. Za pridobitev državne pomoči je določba glede izkaza
upada prihodkov glede na leto 2019 diskriminatorna za nove
delodajalce, za katere bi bilo bolj ustrezno uporabiti povprečje
zadnjih treh mesecev. Tudi določba, ki določa pogoje za pridobitev
temeljnega mesečnega dohodka (primerjava februar–marec) je za
nove samozaposlene diskriminatorna.

2. april
3. april

6. april

7. april

45

Aktivnosti drugih organov, objavljenih na
spletnih straneh in družbenih omrežjih OZS
Dopis MP Vrhovnemu sodišču z dne 30. marca 2020
glede zahteve OZS za plačilo odvetnikov, ki nudijo
pomoč v nujnih zadevah, po Odvetniški tarifi
Dopis VS z dne 30. marca 2020 v zvezi z izvajanjem
zaslišanj preko videokonferenc
Odredba VS z dne 30. marca o posebnih ukrepih
zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena
ZS in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ
Priročnik za vnos in oddajo vloge za povračilo
nadomestila plač delavcem na začasnem čakanju na
delo iz poslovnih razlogov
Obvestilo Okrožnega sodišča v Ljubljani – naroki v
kazenskih zadevah med 6. in 10. aprilom

Dopis v zvezi z Odredbo VS z dne 30. marca 2020
(dopis VS, objavljen 3. aprila)
Strinjanje s stališčem Zbornice upraviteljev Slovenije glede umestitve
stečajnih postopkov in postopkov prisilne poravnave med nujne
Dopis Zbornice upraviteljev Slovenije z dne 30.
postopke. OZS opozarja na posledice, če se bodo postopki prisilnih
marca v zvezi z Odredbo VS z dne 30. marca
poravnav, zaradi sprejetih ukrepov, podaljšali, in tako družbe ne bodo (stečajni postopki in postopki prisilne poravnave)
mogle zagotoviti potrebne likvidnosti za poslovanje in poslovanje se
bo ustavilo. OZS opozarja tudi na težave pri izplačilih že priznanih
stroškov v stečajnih postopkih.
Podpora predlogu zakonske ureditve prilagoditve najemnih in
zakupnih razmerij zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnin in
drugih stvari v primeru izrednih dogodkov
(dopis Vladi, MP, objavljen 7. aprila)
Nad najemniki in zakupniki zaradi izrednih ukrepov visi veliko
finančno breme; med njimi so tudi odvetniki, ki nimajo lastnih
prostorov in le-te najemajo na trgu. OZS podpira predlog Slovenskega
nepremičninskega združenja in Zveze društev pravnikov Slovenije za
sprejem novega 598.a člena OZ.
Predlog ukrepa v zvezi z obveznim izobraževanjem za opravljanje
PDI
(dopis MP, objavljen 7. aprila)
V okviru predloga zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo. Izvajanje seminarjev na Višjem sodišču v Ljubljani je
bilo marca v celoti odpovedano (do preklica), kar pomeni težave
za tiste kandidate, ki so k opravljanju PDI nameravali pristopiti v
mesecu juniju. OZS predlaga, da se navedeni seminarji izvajajo prek
videokonferenc in se tako kandidatom omogoči pristop k opravljanju
PDI v juniju, če bo izpit izveden.
Poziv k takojšnji aktivaciji sodne veje oblasti
(dopis VS, MP, objavljen 8. aprila)
Nestrinjanje OZS s podaljšanjem veljavnosti ukrepov (najdlje) do 1.
julija 2020. Podaljšanje roka je po mnenju OZS pretirano, v nasprotju
s temelji ustavne ureditve RS ter nesorazmerno posega v načelo
pravne države. Z upoštevanjem sodnih počitnic Odredba ukinja sodno
vejo oblasti vse do konca poletja. OZS je posredovala konkretne
predloge za ukrepanje.
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Datum
Aktivnosti OZS
(leto 2020)
8. april

Odvetnik 95 / poletje 2020

Aktivnosti drugih organov, objavljenih na
spletnih straneh in družbenih omrežjih OZS

Zaprosilo za pojasnilo ZIUZEOP v delu, ki se nanaša na
oprostitev plačila prispevkov na ZPIZ za zaposlene, ki delajo
(dopis MF, FURS, objavljen 8. aprila)
V zvezi z nasprotujočimi si trditvami v Preglednici FURSA z dne
6. aprila 2020 in Zbirki pogostih vprašanj in odgovorov z dne 7. aprila
2020. Ali velja oprostitev plačila prispevkov za ZPIT za delo (od
13. marca) do 30. aprila ali do 31. maja. FURS je v Zbirki pogostih
vprašanja in odgovorov popravil in velja do 31. maja.

Dopis MGRT z dne 24. marca –
Začasni interventni ukrepi na področju gospodarstva
– moratorij postopkov zaradi insolventnosti

Dopis OZS glede poziva FURS k plačilu davčnih obveznosti pred
zapadlostjo v plačilo
(dopis FURS, objavljen 8. aprila)
V okviru predloga zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo.

FURS – preglednica ukrepov v zvezi z delom in
plačevanjem prispevkov z dne 6. aprila

Dopis MP z dne 31. marca 2020 v zvezi s stečajnimi
postopki in postopki prisilnih poravnav
Dopis VS z dne 7. aprila 2020 v zvezi s stečajnimi
postopki in postopki prisilnih poravnav

FURS – Pogosta vprašanja in odgovori glede
interventnih ukrepov z dne 7. aprila

Povzetek predvidenih ukrepov po PK-1 in PK-2, ki se nanašajo na
odvetnike in odvetniške družbe (ZIUPPP in ZIUZEOP)
(za člane OZS, objavljeno 8. aprila)

10. april

16. april

Pripombe OZS k že sprejetim interventnim zakonom in predlogi
za ureditev nekaterih vprašanj v novem svežnju ukrepov
(dopis Vladi, MP, objavljen 9. aprila)
Sodelovanje predsednika OZS mag. Romana Završka v oddaji
Studio na Radio Prvi
(objavljeno 11. aprila)
Tema: delovanje sodišč, tožilstva in odvetnikov v času ukrepov za
zajezitev epidemije.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane
in gospodarstvo (ZIUZEOP)

Pobuda OZS za takojšnjo oživitev mediacij v okviru sodišč
(dopis VS, Okrožno sodišče v Ljubljani, MP, objavljen 17. aprila)
Zaradi neizvajanja mediacij se je povečalo število začasnih odredb;
prav tako spori, ki bi lahko bili razrešeni v okviru mediacij, po
nepotrebnem obremenjujejo sodišča. OZS je podala pobudo
k oživitvi mediacij v okviru sodišč, ki se lahko izvajajo preko
videokonference.

17. april
21. april

Dopis MNZ z dne 6. aprila glede izplačila
odvetnikom – svetovalcem za begunce – za
opravljeno delo

Odgovor MP z dne 15. aprila glede obveznih
seminarjev za pridobitev pravice pristopa k
opravljanju PDI
Izvedba izpitov iz poznavanja Zakona o odvetništvu,
Odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne etike prek
videokonferenčnega sistema
(objavljeno 22. aprila)

22. april

Odgovor MP z dne 21. aprila glede pobude za
spremembo petega odstavka 17. člena ZOdv
Pojasnilo FURS z dne 22. aprila glede časovne
veljavnosti ukrepov iz ZIUZEOP
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
ZIUZEOP
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
ZZUSUDJZ
Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti
gospodarstvu za omilitev posledic epidemije Covid-19
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Datum
Aktivnosti OZS
(leto 2020)
23. april

24. april

27. april
28. april

4. maj

5. maj

8. maj

Aktivnosti drugih organov, objavljenih na
spletnih straneh in družbenih omrežjih OZS

Predlog amandmajev k predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah ZZUSUDJZ
(dopis DZ, MP, objavljen 23. aprila)
OZS predlaga, da bi se v nujnih kazenskih zadevah (pripor,
hišni pripor) poslužili uporabe videokonference in sodobnih
komunikacijskih kanalov. Tudi v nenujnih sodnih zadevah bi morali
zagotoviti normalno delovanje sodišč in izvajati naroke s pomočjo
tehničnih sredstev. Potrebne so omejitve poštnega poslovanja in
prehod na vlaganje pisanj po elektronski poti.
Povzetek predloga sprememb in dopolnitev ZIUZEOP
(objavljen 24. aprila)
OZS je pripravila povzetek predvidenih ukrepov iz predloga zakona
o spremembah in dopolnitvah ZIUZEOP-A z dne 22. aprila 2020.
Pripominjamo, da je 24. aprila potekala Seja odbora za finance v
Državnem zboru RS in bodo zagotovo sprejeti še nekateri amandmaji.
Pomoč ZPM Ljubljana Vič-Rudnik
(objavljeno 24. aprila)
Razmere mnogih družin so se zaradi epidemije drastično poslabšale.
Veliko stisko nekateri starši občutijo že pri zagotavljanju osnovnih
življenjskih dobrin, zato se zatekajo po pomoč k humanitarnim
organizacijam, ki se vsak dan trudijo pomagati vedno večjemu številu
družin. Na OZS se je obrnila Zveza prijateljev mladine Ljubljana VičRudnik.
Skrbniški odbor Sklada OZS za humanitarno pomoč je sprejel sklep,
da se ZPM Ljubljana Vič-Rudnik za namene nabave prehrambnih in
higienskih izdelkov odobri pomoč v obliki bonov v višini 5.000 evrov.
Predsednik OZS mag. Roman Završek je na Mednarodni odvetniški
predsedniški videokonferenci v organizaciji Odvetniške zbornice Hong
Konga predstavil razmere v Sloveniji
Predlog ZZUSUDJZ-A v smeri postopne aktivacije sodišč in
upravnih organov
(objavljeno 28. aprila 2020)
Seznanitev članov, da Državni zbor obravnava predlog ZZUSUDJZ-A,
ki bo omogočil postopno aktivacijo delovanja sodišč in upravnih
organov v nenujnih zadevah.
Dopis OZS v zvezi z zagotavljanjem potrebnih pogojev za
preprečevanje širjenja virusne okužbe
(dopis VS, objavljen 4. aprila)
OZS je VS predlagala, da ponovno opozori vsa sodišča, naj pri
izvajanju procesnih dejanj, kjer so osebe neposredno navzoče,
dosledno zagotavljajo potrebne pogoje za preprečevanje širjenja
virusne okužbe.

Objave v Uradnem listu RS: ZDLGPE,
ZZUSUDJZ-A, ZIUZEOP-A ter Sklepi o
nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma
Dopis VS z dne 4. aprila glede začetka vročanja v
nenujnih sodnih zadevah
Odredba VS z dne 4. maja o posebnih ukrepih zaradi
nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena ZS

Obvestilo glede delovnega časa poslovalnic Pošte Slovenije d.o.o.
Zaprosilo OZS za pojasnila VS v zvezi z Odredbo z dne 4. maja
(dopis VS, objavljen 5. maja)
OZS je prejela kar nekaj vprašanj odvetnikov v zvezi z novo odredbo
VS, predvsem glede narokov. VS smo zaprosili za konkretna
pojasnila.

6. maj
7. maj
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Poziv VS v zvezi s pripravo navodila za sodišča v zvezi z odredbo
z dne 4. maja
(dopis VS, objavljen 8. maja)
Poziv k enotnemu postopanju sodišč v zvezi z naroki v nenujnih
zadevah
(dopis vsem sodiščem, objavljen 8. maja)
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Pojasnilo MZ z dne 23. aprila glede 56. člena
ZIUZEOP
Pojasnilo VS z dne 6. maja v zvezi z Odredbo VS z
dne 4. maja
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Datum
Aktivnosti OZS
(leto 2020)
11. maj
14. maj

15. maj

18. maj

Obvestilo glede delovnega časa poslovalnic Pošte Slovenije d.o.o.
Dopis v zvezi s sodnimi počitnicami 2020
(dopis MP, objavljen 15. maja)
OZS je izvedla dve anketi v zvezi s sodnimi počitnicami.
Večinsko mnenje odvetnikov je OZS na sredinem srečanju na MP
predstavila ostalim deležnikom pravosodja. Številni odvetniki so
nenaklonjeni kakšnimkoli spremembam glede sedanje ureditve sodnih
počitnic.
Zahteva za pojasnilo glede odloka Vlade o preklicu epidemije
(dopis MP in VS, objavljen 15. maja)
Dne 15. maja 2020 je začel veljati Odlok Vlade RS o preklicu
epidemije, ki se uporablja od 31. maja 2020. Nejasno je, ali (in če,
s katerim dnem) odlok vpliva na prenehanje veljavnosti ukrepov,
določenih z ZZUSUDJZ, še zlasti v delu, ki se nanaša na tek
materialnih in procesnih rokov. OZS je zaprosila MP in VS za
takojšen in jasen odgovor.
Dopis glede sodnih počitnic 2020
(dopis MP, objavljen 19. maja)
OZS je Ministrstvu za pravosodje že v dopisu z dne 14. maja pojasnila
večinsko stališče odvetnikov in razloge za ohranitev sodnih počitnic.
MP je že pristopilo k pripravi vladnega gradiva na podlagi 2. člena
ZZUSUDJZ, pri čemer OZS ponovno predlaga, da ostane izvajanje
sodnih počitnic nespremenjeno.

21. maj

Aktivnosti drugih organov, objavljenih na
spletnih straneh in družbenih omrežjih OZS

Pojasnila Vlade o veljavnosti interventnih ukrepov s
področja pravosodja

Obvestilo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
z dne 15. maja

Predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic epidemije COVID-19
Dopis Vrhovnega sodišča v zvezi z Odlokom Vlade o
preklicu epidemije in tek rokov z dne 21. maja 2020
Sklep Vlade RS o ugotovitvi prenehanja razlogov
za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje
širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
z dne 21. maja 2020
Izjava CCBE glede aplikacij za sledenje stikov med
COVID-19 z dne 15. maja 2020
Preklic Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka
pogojev iz prvega odstavka 83.a člena ZS in razlogov
iz 1. člena ZZUSUDJZ z dne 27. maja 2020

25. maj

27. maj
28. maj
2. junij

Odvetnik 95 / poletje 2020

Vpliv Covid-19 na področju pravosodja in pomisleki evropskih
odvetnikov ter evropskih zbornic odvetnikov glede ukrepov
zaradi Covid-19
(dopis Stalnemu predstavništvo v EU, MP, MZZ)

5. junij
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Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)
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Pismo Odvetniške zbornice zvezne države New York

Spoštovani kolega, vodja odvetniškega zbora,
Odvetniška zbornica zvezne države New York (New York State Bar Association – NYSBA) je največja
prostovoljna odvetniška zbornica v ZDA. Z več kot 70.000 člani smo skupnost odvetnikov, ki smo zavezani
najvišjim idealom odvetniškega poklica in izboljšanju družbe prek vladavine prava.
Počaščeni smo, da lahko z vami delimo publikacijo, ki jo prilagamo temu pismu. The New York State Bar
Association: A Legacy of Leadership pripoveduje o naši zgodovini in neprekinjeni zavezanosti za delovanje v
dobro javnosti. Spodbujamo vas, da našo publikacijo prelistate in nas bolje spoznate.
Vodenje je veličastnost odvetniškega poklica. Odvetniki so po vsem svetu na vodilnih položajih. V teh
zahtevnih časih je čedalje pomembneje, da odvetniki po vsem svetu razumejo svetovno pravno krajino, si delijo
razumevanje in informacije ter skupaj delajo za zaščito in razvoj vladavine prava. Z medsebojnim podpiranjem
lahko odvetniki bolje služimo pravniškim poklicem in javnosti.
Glas odvetnikov pravzaprav ni bil nikoli potrebnejši, kot je danes. Globalna pandemija covid-19 je svet obrnila
na glavo. To našemu poklicu nalaga posebno dolžnost. Hkrati pa tudi zagotavlja priložnost za izvajanje
pomembne javne službe.
Naše družbe potrebujejo modrost odvetnikov. Potrebujejo naše strokovno znanje. Potrebujejo našo zmožnost
videti obe plati medalje, poiskati skupne točke in povezati ljudi. Predvsem pa svet potrebuje odvetnike, da ga
spomnijo, zakaj sta svoboda in blaginja odvisni od obstoja vladavine prava.
Zato se oglašamo vam in drugim večjim odvetniškim združenjem po vsem svetu. Želimo poiskati načine
sodelovanja, zagotavljanja medsebojne podpore in tkanja trajnih vezi, ki nam bodo pomagale bolje služiti našim
članom, strankam in skupnostim.
Ob tem, ko nas tehnologija zbližuje, je NYSBA zavezana k zagotavljanju cenjenega poklicnega doma za
odvetnike iz vse države New York, vseh ZDA in vsega sveta. V zadnjem letu smo svojo zbornico preoblikovali
v »Virtualno zbornično središče«, ki članom zagotavlja, da lahko od koderkoli sodelujejo pri urjenju, mreženju,
delu delovnih teles in skoraj vsakem drugem programu ali dejavnosti, ki jih zagotavljamo, ne glede na to, ali so
fizično za vogalom ali več tisoč kilometrov proč.
Tehnološka preobrazba NYSBA se je pokazala kot še posebno uporabna pri odzivanju na izzive, ki jih je
prinesel covid-19. Naša digitalna komunikacija platforma je danes sistem za izmenjavo preverjenih informacij
glede pandemije in tega, kako ta vpliva na odvetnike in pravniško skupnost. Sprožili smo prizadevanja, da
se na nekatere vplive ustrezno odzovemo, kar vključuje tudi ustanovitev Projektne skupine za odzivanje
za samostojne odvetnike in majhne odvetniške pisarne, ki jih je pandemija v New Yorku še posebej hudo
prizadela. Prav tako organiziramo široko rekrutiranje in urjenje vsedržavne mreže odvetnikov pro bono, s čimer
se odzivamo na številna pravna vprašanja, ki vznikajo zaradi krize.
Upamo, da bomo lahko v naslednjih tednih in mesecih z vami vzpostavili sodelovanje pri pripravi
memoranduma o razumevanju pri delitvi virov in širjenju priložnosti za vaše in naše člane. Prosimo, navežite
stik s Tiffany Bardwell prek elektronske pošte tbardwell@nysba.org, da skupaj ugotovimo, kako bi lahko
sodelovali.
Vam, vašim članom in vaši imenitni odvetniški zbornici želimo vse najbolje.
S spoštovanjem,
				Pamela McDevitt
Henry M. Greenberg
predsednik						izvršna direktorica
Odvetniška zbornica zvezne države New York
Odvetniška zbornica zvezne države New York		
New York, 27. april 2020
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Dne 6. marca 2020 so pred podpredsednico OZS Alenko Košorok Humar prisegli:
Tina Gubenšek
odobren vpis: 6. marec 2020
sedež: Trg svobode 26,
2310 Slovenska Bistrica
(zaposlena pri odvetniku
Mitji Pukšiču)

Sabina Markič
odobren vpis: 6. marec 2020
sedež: Dunajska cesta 78,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški pisarni
Jernejčič d.o.o.)

mag. Žiga Razdrih
odobren vpis: 6. marec 2020
sedež: Brnčičeva ulica 13,
1000 Ljubljana

Dino Zadnikar
odobren vpis: 6. marec 2020
sedež: Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški družbi
Fatur Menard, o.p., d.o.o.)

Petra Švajger
odobren vpis: 6. marec 2020
sedež: Središka ulica 4,
1000 Ljubljana

Dne 26. marca 2020 so pred predsednikom OZS mag. Romanom Završkom prisegli:
Živa Okretič
odobren vpis: 26. marec 2020
sedež: Dunajska cesta 51,
1000 Ljubljana
(zaposlena pri odvetnici
Mateji Čuk)

Lovro Jurgec
odobren vpis: 1. april 2020
sedež: Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana

Matevž Klobučar
odobren vpis: 26. marec 2020
sedež: Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški pisarni
Fabiani, Petrovič, Jeraj,
Rejc d.o.o.)

Dne 6. maja 2020 so pred predsednikom OZS prisegli:
Darja Bajželj
odobren vpis: 6. maj 2020
sedež: Cankarjeva 4,
4000 Kranj

Vlasta Nadler Maležič
odobren vpis: 6. maj 2020
sedež: Beethovnova ulica 12,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški pisarni
Toš in partnerji, d.o.o.)

Boris Marčič
odobren vpis: 1. junij 2020
sedež: Ulica Heroja Šlandra 11,
2000 Maribor

Miha Matijević
vpis: 6. maj 2020
sedež: Partizanska cesta 17,
6210 Sežana
(zaposlen pri odvetniku
Branku Gvozdiću)

Domen Kobal
odobren vpis: 6. maj 2020
sedež: Beethovnova ulica 7,
1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški družbi
Brezovec, o.p., d.o.o.)

Dne 23. junija 2020 je pred podpredsednico OZS prisegel:
Rok Križanec
odobren vpis: 23. junij 2020
sedež: Dalmatinova 5,
1000 Ljubljana
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Klavdija Kerin
odvetnica v Krškem

Seja Stalnega odbora CCBE
S kolegoma mag. Romanom Završkom in Janezom Starmanom smo se 20. februarja 2020 v Palači
Ferstel na Dunaju udeležili seje Stalnega odbora CCBE. Glede na to, da je Ranko Pelicarić prevzel
predsedovanje CCBE, je na začetku predstavil svoj način dela v prihodnosti.
Za svetovalko na področju vladavine prava je predsedstvo CCBE imenovalo Attracto O'Regan, da bi zagotovilo izvajanje ciljev, ki so navedeni v Statutu CCBE,
da okrepi delo CCBE pri vprašanjih, povezanih z varovanjem vladavine prava, in da zagotoviti spremljanje
ter usklajen prispevek k delu in prednostnim nalogam
institucij, agencij ter drugih zainteresiranih strani EU.
Glavna naloga svetovalke za pravno državo bo pomagati in zagotavljati strokovno svetovanje predsedstvu
in Stalnemu odboru pri številnih vprašanjih glede prispevka CCBE k okrepitvi pravne države, in sicer z razvojem osnutka strateškega načrta CCBE o pravni državi in morebitnim priporočilom dejavnosti za krepitev pravne države.
Odbor za kazensko pravo nas je preko svojega predsednika seznanil z informacijo, da je Agencija za temeljne pravice (FRA) objavila poročilo o kaznivih dejanjih in pogojih pridržanja v Evropski uniji z naslovom »Pravila in resničnost«. Ugotovitve so zelo koristne in bodo pravne strokovnjake vodile pri oceni, ali
zapornikom grozi nečloveško in ponižujoče ravnanje,
ki krši njihove temeljne pravice - to je še posebej koristno pri odločanju v čezmejnih primerih, ko na primer države članice ukrepajo na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo (ENPP). Zanimivo je, da je
FRA vzpostavila tudi bazo podatkov o priporih v letih
2015–2019 in pogojih pridržanja v 28 državah članicah EU. Gre za poročila o spremljanju, izbranih ključnih vidikih pogojev pridržanja, sanitarnih razmerah in
dostopu do zdravstvene oskrbe ter zaščite proti nasilju.
Predstavljen je bil tudi neke vrste vodnik, praktikum
za pomoč pri omenjenih zadevah, za katerega odbor
meni, da bi ga morale prevesti vse odvetniške zbornice (objavljen bo tudi na portalu OZS); praktikum je
objavljen na spletni strani CCBE.
Odbor CCBE za družbeno odgovornost podjetij je
pripravil priročnik, ki se osredotoča na raznolikost in
vključenost v pravni poklic. V priročniku je razloženo,
zakaj je smiselno govoriti o raznolikosti in vključenosti v zakonodajo in poklic ter zakaj bi se v to razpravo moral vključiti CCBE. Vsebuje tudi akcijski načrt s
predlogi, kaj odvetniške zbornice in pravna združenja
morda želijo, potrebujejo. Ta osnutek je bil sicer predlagan za odobritev, vendar se je med delegacijami razvnela kar pestra in argumentirana razprava. Predvsem
delegacije Italije, Nizozemske in Nemčije so se zavzele za to, naj osnutek najprej pregleda Odbor za deontologijo, Združeno kraljestvo pa je predlagalo umik iz
glasovanja. Na koncu je bil dosežen dogovor, da bo
dokument analiziral Odbor za deontologijo.
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Svet Evrope (SE) in CCBE imata obojestranski interes za nadaljnji razvoj in poglobitev izmenjave stališč ter sodelovanja z namenom spodbujanja in krepitve njunih skupnih vrednot ter ciljev. Tako SE kot
CCBE pripisujeta velik pomen kakovosti pravosodnega sistema, saj je to jamstvo za spoštovanje pravne države ter spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kar so ključne vrednote obeh organizacij, odvisne pa so od izvajanja močnega in neodvisnega pravosodnega sistema. Namen predstavljenega
memoranduma je določiti področja in možnosti sodelovanja med SE in CCBE. CCBE namerava ustanoviti neinstitucionalizirano, brezplačno in neodvisno posvetovalno telo, ki bo zastopalo evropsko pravno stroko pri SE. Predstavljeni memorandum je bil sprejet.
Kolega poljske delegacije Jędrzej Klatka je predstavil
novosti na področju dela Odbora za vzorčni kodeks
ravnanja. Razvila se je kar dolga in pestra razprava. Že
na sestanku Stalnega odbora v Köbenhavnu septembra 2019 so bile sprejete pripombe nekaterih delegacij
in tudi Odbor za vzorčni kodeks ravnanja se je odločil za ponovno proučitev odločitve o vzorčnem členu
glede pristojbin. Odločeno je bilo, da se zahteva pravno mnenje s področja konkurenčnega prava in glede
nekaterih posledic, ki bi jih lahko povzročil ta osnutek vzorčnega člena.
Delegacije smo se seznanile s to predhodno analizo
in naknadno tudi podale pripombe, zlasti glede predlogov, ki so bili dani v zvezi z odstavkom 7 (prepoved napotitve) in odstavkom 9 (pactum de quota litis; provizija za izredne razmere). Odbor je na svojem prejšnjem zasedanju dosegel velik napredek v zvezi z delom pri osnutku vzorčnega člena o odnosih s
strankami.
Delovna skupina za nadzor je bila zelo aktivna in je
pripravila kar nekaj točk, o katerih je poročala. Ena
bolj zanimivih in aktualnih točk je zadevala dostop
do elektronskih dokazov v kazenskih zadevah. V
začetku novembra 2019 je Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) objavil osnutek poročila o predlogu Evropske komisije v
zvezi z uredbo o evropskem nalogu za pridobivanje in
ohranjanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah.
Nadzorna delovna skupina je z navdušenjem ugotovila, da so bili skoraj vsi predlogi, ki jih je CCBE podal v svojem poročilu, upoštevani. To je velik dosežek
in predsednik odbora se je za to zahvalil tudi poslanki Evropskega parlamenta Birgit Sippel, ki je upoštevala pomisleke in natančno analizirala stališče delovne skupine ter CCBE.
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Seje odborov CCBE
Dan pred sejo Stalnega odbora CCBE v Bruslju, tj. 19. februarja 2020, se je zvrstila vrsta sej posameznih odborov; s kolegom Janezom Starmanom sva se deljeno udeležila seje odbora za prihodnost
pravne stroke in seje odbora za brexit.
Po seji Stalnega odbora sem se skupaj z mag. Romanom Završkom in Janezom Starmanom udeležila
še seje odbora PECO.  

1. Odbor za prihodnost pravne stroke
in pravnih služb
Beseda je vnovič tekla o Paris Bar Legal Tech Incubator, ki je bil prvi pravni tehnološki inkubator v Evropi. Ustanovljen je bil leta 2014 in po vsem svetu išče
ljudi, ki so razvili tehnologije za pravno stroko. Člani
so se strinjali, da bi bilo morda koristno povezati se z
ameriško odvetniško zbornico ali kanadsko odvetniško zbornico, saj so na tem področju morda bolj napredni, vendar se je hkrati postavilo vprašanje o namenu le-tega. Predlagana je bila tudi vključitev Švedske,
kjer so v tehnologiji Blockchain dosegli velik napredek.
Seveda smo se dotaknili tudi umetne inteligence, ki
lahko spremeni način zagotavljanja pravnih storitev,
zlasti pravnega svetovanja in odločanja. Predstavljena
nam je bila študija, ki opisuje in analizira možne posledice uporabe umetne inteligence za odvetnike ter
trg pravnih storitev. Ljudje ali podjetja se pogosto srečujejo s situacijami, v katerih morajo biti pozorni na
uporabo veljavnih zakonskih predpisov, preden sprejmejo odločitev ali ukrepajo.
Uredba o zagotavljanju pravnih storitev je bila zasnovana na stališču, da bi pravne storitve opravljali ljudje, in ne stroji. V Evropski uniji regulacija pravnih
storitev še zdaleč ni homogena. Razlikuje se glede na
pravne tradicije in nacionalne pravosodne sisteme ter
je povezana z urejanjem pravne stroke. Glede na naravo in področje uporabe uredbe se zato lahko pojavi
več različnih situacij.
Kot zanimivost nam je bila predstavljena informacija o sporočilu Kitajske iz decembra 2019, da zdaj
pri njih teče več milijonov pravnih procesov na »internetnih sodiščih«, ki od državljanov ne zahtevajo,
da se pojavijo na sodišču. T. i. »pametno sodišče«
vključuje sodnike, ki niso ljudje, pač pa gre za umetno inteligenco, s katero je udeležencem omogočeno, da svoje primere registrirajo na spletu in jih rešijo prek digitalnega sodišča, opravijo pa se tudi zaslišanja. Kitajska internetna sodišča rešujejo različne
spore, med katerimi so tudi intelektualni spori, spori
glede premoženja, finančni spori v zvezi s spletnim
ravnanjem, nadalje spori glede e-poslovanja, izdaje
domenskih imen, lastnine, državljanskih pravic itd.
V Pekingu je povprečen čas reševanja zadeve 40 dni,
1
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skoraj 80 odstotkov sodnih sporov sprožijo posamezniki in 20 odstotkov pravne osebe, največja »zanimivost« pri tem pa je, da je bilo 98 odstotkov odločitev sprejetih brez pritožbe. Seveda si o rezultatih
lahko vsak ustvari svoje mnenje.

2. Odbor PECO1
Srbija

Že na začetku se je razvila zanimiva in na trenutke
tudi pestra razprava, in sicer glede pisma nevladnih
organizacij (angl. non-governmental organizations NGOs) v Srbiji, v katerem opozarjajo na nepravilno,
nezakonito prakso, ki naj bi jo izvajala Odvetniška
zbornica Beograd. V pismu navajajo, da zbornica ovira samostojno delovanje odvetnikov in na ta način državljanom onemogoča pravico dostopa do brezplačne pravne pomoči ter onemogoča razvoj mediacije.
Zato je po njihovem mnenju državljanom onemogočen učinkovit dostop do pravnega varstva. Menijo,
da je upravni odbor največje zbornice v Beogradu,
Odvetniške zbornice Beograd, sprejel številne ukrepe, ki nimajo podlage v predpisih. Tako je zbornica
omejila pravico do brezplačne prakse v javnem interesu. Sprejeti ukrepi so bili usmerjeni proti odvetnikom, ki aktivno sodelujejo s civilnim sektorjem, društvi, nevladnimi organizacijami.
Nasprotno temu Odvetniška zbornica v Beogradu trdi,
da ne sprejema nobenih novih ukrepov, s katerimi bi
»obračunavala« z odvetniki, dejavnimi v nevladnem
sektorju, pač pa zgolj razglaša norme, ki urejajo poklic odvetnikov v Republiki Srbiji. V zadnjih 20 letih
v Republiki Srbiji ni bilo nobenega pravno urejenega
sistema za brezplačno pravno pomoč. V tem obdobju
so brezplačno pravno pomoč nudile nevladne organizacije, ob odsotnosti zakona, ki bi urejal pogoje in
načine izvajanja pravne pomoči, in brez mehanizmov
nadzora, ki bi zagotovili spoštovanje zakona. V takšnih
okoliščinah je državljanom Srbije v zadnjih 20 letih
pravno pomoč lahko nudil dobesedno vsakdo, ki ga
je najela katera od nevladnih organizacij, z različnimi
projekti, s katerimi so donatorji financirali zagotavljanje pravne pomoči samo posameznim, ciljnim skupinam državljanov. V tem obdobju nihče ni nikoli postavil vprašanja o strokovnost izvajalcev pravne pomoči,
niti o njihovi odgovornosti. Nenazadnje so dejanske

Vodenje odbora PECO je v letu 2020 prevzel predsednik Odvetniške zbornice Slovenije mag. Roman Završek.
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potrebe državljanov po brezplačni pravni pomoči bistveno večje od pravne pomoči, ki jo nevladni sektor
ponuja brezplačno - samo za tiste skupine državljanov, ki so v projektih prepoznane kot ranljive. Namesto tega sistema je bil uveden sistem brezplačne pravne pomoči, ki temelji na načelih pristojnosti in odgovornosti, odvetniki pa so prepoznani kot temelj takega sistema. Glede na to, da so interesi nevladnih organizacij v Srbiji v nasprotju s stališči Odvetniške zbornice Beograd, ki ravna po veljavni zakonodaji in v korist vseh odvetnikov, ne le peščice, zbornica od CCBE
pričakuje, da bo spor obravnaval s perspektive poklica
odvetnika. Prav s tem namenom je bilo poslano tudi
pismo, ki sta ga sicer dodatno pojasnila sedanji predsednik Odvetniške zbornice Beograd Jugoslav Tintor
in njen nekdanji predsednik Dragoljub Djordjević ter
predstavila stališče zbornice.
Gruzija

Odvetniška zbornica Gruzije je CCBE zaprosila za posredovanje, in sicer v zvezi z ustavno zahtevo; o tem je
bil CCBE prvič obveščen 5. julija 2019.1 Zaradi odločitve gruzijskega Ustavnega sodišča, da je ustavna zahteva glede presoje, ali odvetniška zbornica kot strokovno združenje predstavlja monopol, dopustna, je postalo vprašanje veliko bolj resno in nujno. Če bo o zadevi odločeno v korist vlagatelja, bo to imelo negativne
posledice za vse pravne poklice v Gruziji. To bi pomenilo veliko tveganje za neodvisnost gruzijskih odvetnikov, saj v Gruziji, kjer se demokracija šele oblikuje, še vedno obstajajo težnje različnih vej oblasti,
da se vmešavajo v delo odvetnikov. Odvetniki menijo,
da zbornica sama ne bo sposobna učinkovito nasprotovati tem potencialnim grožnjam. Zato prosijo, naj
CCBE posreduje v obliki pisma podpore ali mnenja
amicus curiae, s katerim bo podprlo stališče Odvetniške
1

53

zbornice Gruzije, ki sloni na evropskih standardih. Takšno stališče oziroma aktivnost je podprlo kar nekaj
članic, predvsem Poljska in Romunija.
Bosna in Hercegovina

CCBE je na predsednika vlade Federacije Bosne in
Hercegovine naslovil pismo v zvezi s postopkom priprave novega zakona o odvetništvu Federacije BiH
in velikim interesom Odvetniške zbornice Federacije BiH, da sodeluje v tem postopku. V zvezi s tem je
bil CCBE predhodno pozvan, naj poda pripombe k
predlogu zakona o odvetništvu Federacije BiH. Brez
sprejemanja stališč o njegovih političnih vidikih so
strokovnjaki CCBE predlog zakona analizirali z etične perspektive in na podlagi teh analiz so bile predlagane spremembe oziroma podane pripombe. Sklepati je mogoče, da je trenutna različica predloga zakona o odvetniškem poklicu Federacije BiH v skladu s
Kodeksom ravnanja evropskih odvetnikov CCBE in
Listino CCBE ter temeljnimi načeli evropske pravne
stroke in da bi jo bilo v tem okviru mogoče v celoti podpreti. CCBE je predsednika vlade tudi pozval,
naj zagotovi polno sodelovanje med Ministrstvom za
pravosodje in Odvetniško zbornico Federacije BiH,
ko se bo pripravljala nova zakonodaje, ki bo urejala
odvetniški poklic.
Predsednik odbora PECO mag. Roman Završek
je predstavil delovni načrt za naslednje obdobje
ter predlagal dobrodošle spremembe, in sicer
elektronsko poslovanje ter spremembe v načinu
dela ter pri izvedbi sej.
Predsedniku izrekamo čestitke za dober začetek in
mu želimo uspešno delo še naprej.

Stališče Odvetniške zbornice Gruzije je predstavil njen predsednik David Asatiani.

Preizkus znanja prek videokonference
Zaradi epidemije covida-19 so na Odvetniški zbornici Slovenije (OZS) 21. aprila 2020, prvič od njene ustanovitve, odvetniški izpit iz poznavanja zakona,
ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne etike izvedli prek videokonferenčnega sistema.
Prva kandidatka je bila Petra Zapušek, ki je izpit odlično opravila pred komisijo v sestavi: Andrej Razdrih – za etiko, Klavdija Kerin – za odvetniške predpise in Petja Plauštajner – za odvet
niško tarifo.

(A. R.)
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NOVO

Temelji kazenskega
procesnega prava

NOVO

Komentar 39. člena Ustave
Republike Slovenije

Avtorji: dr. Katja Šugman Stubbs,
dr. Primož Gorkič, dr. Zvonko Fišer
Imensko in stvarno kazalo:
dr. Primož Gorkič

Avtor: dr. Andraž Teršek
Stvarno kazalo: Klemen Drnovšek

Cena z DDV: 97,00 EUR
Število strani: 620 / Leto izdaje: 2020

NOVO

Rimsko pravo

Cena z DDV: 116,00 EUR
Število strani: 144 / Leto izdaje: 2020

NOVO

4., pregledana in dopolnjena
izdaja

NOVO

Svoboda
izražanja

Stvarnopravni
zakonik
s praktičnim komentarjem

Avtor: dr. Janez Kranjc

Avtor: dr. Matjaž Tratnik

Cena z DDV: 96,00 EUR
Število strani: 956 / Leto izdaje: 2020

Cena z DDV: 265,00 EUR
Število strani: 800 / Leto izdaje: 2020

Neupravičena
obogatitev

NOVO

O Evropskem
sodišču za
človekove pravice
Kritična retrospektiva
(1998–2019)

Avtorica in stvarno kazalo:
dr. Karmen Lutman

Avtor: prof. dr. Boštjan
M. Zupančič

Cena z DDV: 125,00 EUR
Število strani: 396 / Leto izdaje: 2020

Cena z DDV: 198,00 EUR
Število strani: 364 / Leto izdaje: 2020

NOVO

Prenehanje
pogodbe o
zaposlitvi

NOVO

Vprašanja in odgovori s
področja delovnega prava I
Avtorica: dr. Nana Weber
Cena z DDV: 87,00 EUR
Število strani: 340 / Leto izdaje: 2020

Informacijska
varnost: Etično
hekanje
Avtorja in stvarno kazalo:
Sara Tomše, dr. Blaž Markelj
Cena z DDV: 69,00 EUR
Število strani: 212 / Leto izdaje: 2020

www.gvzalozba.si
LEXPERA d. o. o. (GV Založba)
Tivolska cesta 50, Ljubljana, telefon: 01 30 91 820, e-pošta: prodaja@gvzalozba.si
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fungible thing / exchangeable ~
substituted payment / datio in solutum
overtime hour
supervisory board / ~ commitee

naknada štete

zamenljiva stvar / potrošna ~

davanje umesto plaćanja
prekovremeni čas
nadzorni odbor

pokretač
nagrada
najbolja ponuda
zakup
ugovor o najmu
najmoprimac
najmodavac // iznajmljivač
iznajmljeni stan
primalac / asignatar

doznaka

ustupilac // ustupitelj

luka utovara

konosman
umišljaj / predumišljaj
zlonamerna šteta // zlonamjerna
šteta
namerno nanešena telesna povreda
slučaj
kupovina

nadomestitev škode

nadomestljiva stvar /
potrošna ~/ zamenljiva ~
nadomestna izpolnitev
nadura
nadzorni odbor

nagib
nagrada
najboljša ponudba
najem / zakup
najemna pogodba
najemnik
najemodajalec
najeto stanovanje
nakazanec

nakazilo

nakazovalec / asignant

nakladalno pristanišče

nakladnica / konosman
naklep
naklepna škoda / namerna
škoda
naklepna telesna poškodba
naključje
nakup / kup

Abtretender, m (s, -) / Übertragender, m (s, -) / Zedent, cédant, m
m (en, en)
Verladehafen, m (s, “) / Einladehafen, m (...)
port d'embarquement, m / port de
chargement, m
Konnossament, n (s, e) / Seeladeschein, m (e/s, e)
connaissement, m / bulletin de chargement, m
Absicht, f (-) / Vorsatz, m (es)
intention, f / dessein, m
vorsätzliche Schadenszufügung, f (-, en) / ~
dommage malicieux, m / dommage
Beschädigung, f (-, en) / böswilliger Schaden, m(s, “) volontaire, m
vorsätzliche Körperverletzung, f (-, en)
coups et blessures volontaires, mpl / fpl
Zufall, m (e/s, “e)
hasard, m / coincidence, f
Kauf, m (e/s, »e)
achat, m

polizza di carico, f
intenzione,f
danneggiamento intenzionale premeditato, m
/ atto malvaggio, m
lesione personale dolosa, f
caso fortuito, m
acquisto, m

porto d'imbarco, m

assegno, m / vaglia, f / mandato di
pagamento, m
cedente, m

prestazione in luogo dell'adempimento ,f
ora di (lavoro) straordinario, f
collegio sindacale, m / consiglio di vigilanza,
m
movente, m
compenso, m / onorario,m
offerta migliore, f
locazione, f / affito, m
contratto di locazione, m
conduttore, m / locatario, m
locatore, m
appartamento, m
acquirente, m

cosa fungibile, f

principio dell'interrogatorio delle parti, m
piano, m / progetto, m
reato continuato, m / reato a consumazione
prolungata, m
riparazione,f

principio di legalità nel diritto penale, m

buona fede, m

principio di costituzionalità e di legalità, m

ITALIJANSKO
decisione di principio, f
principio di uguaglianza, m
principio della verita sostanziale, m
principio della responsabilita civile, m
principio di officialità, m
principio della libertà contrattuale, m
principio del »ne bis in idem«, m / »ne bis
in idem«
principio di divieto della retroattività, m

Pravna terminologija

Stanislav Fortuna, upokojeni odvetnik iz Ljubljane
Avtorske pravice pridržane.

intentional wounding
chance / accident / coincidence
purchase

bill of lading
intent / forethought
malicious damage

port of loading / port of embarkation

assignment / remittance
assignor / grantor / transferor

mobile, m / raison, f
récompense, f
enchere la plus forte, f
bail, m / loyer, m
contrat de location, m
locataire, m / f
louer, m
appartement loué, m
acquéreur, m / cessionaire, m / destinataire
de cession, m
virement, m

dation en paiement, f
heure supplémentaire, f
conseil de surveillance, m

Tatmotiv, n (s, e)
Belohnung, f (-, en) / Honorar, n (s, e)
Meistgebot, n (e/s, e)
Pacht, f (-, en) / Miete, f (-, n)
Mietvertrag, m (s, »e)
Mieter, m (s, -)
Vermieter, m (s, -)
Wohnung, f (-, en)
Erwerber, m (s, -) / Abtretungsempfänger, m (s)
Zessionar, m (s, “e)
Anweisung, f (-en) / Überweisung, f (-, en)

Leistung an Zahlung statt, f (-, en)
Überstunde, f (-, n)
Aufsichtsrat, m (s, »e)

vertretbare Sache, f (-, n)

réparation, f / indemnisation, f /
compensantion, f
chose fongible, f

motive / inclination / driving power
reward
highest bid
lease
hire contract
tenant
landlord
flat // apartment
assignee/ grantee

reparation

Wiedergutmachung, f (-, en)

priciple of »audi alteram partem«
plan / design / intention
continuous crime / continued offence

načelo zakonitosti u krivičnom
pravu // ~~ u kaznenom pravu
načelo saslušanja stranaka
nacrt / plan
produženo krivično delo

načelo zakonitosti v
kazenskem pravu
načelo zaslišanja strank
načrt
nadaljevano kaznivo dejanje
principe de l'audition des parties, m
dessein, m
délit continué, m / délit successif, m

Grundsatz der Parteienvernehmung, m (es, “e)
Plan, m (es, »e) / Absicht, f (-, en)
Dauerstraftat, f (-, en) / Dauerdelikt, n (e/s, e)

good faith and fair dealing

načelo savesnosti i poštenja
principle of legality

Grundsatz der Verfassungsmäßigkeit und
principe de constitutionalité et légalité, m
Gesetzmäßigkeit, f (es, “e)
Grundsatz von Treu und Glauben und redliches
principe de la bonne foi et loyauté, m
Geschäftsverkehrs, m (es, “e) / Vertrauensprinzip, n (s, ien)
Grundsatz »keine Strafe ohne Gesetz«, m (es, “e)
principe de legalité dans le droit pénal, m

principle of constitutionality and legality

FRANCOSKO
décision de principe, f
principe de l'egalité, m
principe de la vérité matérielle, m
principe de responsabilité, m
principe de la procédure inquisitoire, m
principe de la liberté contractuelle, m
regle de l'interdiction d'être jugé deux fois,
m / »ne bis in idem«
principe de l'interdiction de la rétroactivité, m

načelo ustavnosti i zakonitosti

NEMŠKO
Grundsatzentscheidung, f (-en)
Gleichheitsgrundsatz, m (es, “e)
Grundsatz der materiellen Wahrheit, m (es, “e)
Haftungsgrundsatz, m (es, “e)
Offizialgrundsatz, m (es, “e)/ Offizialmaxime, f (-, n)
Vertragsfreiheitsprinzip, n (s)
Verbot der doppelten Strafverfolgung, n (e/s, e) / »ne
bis in idem«
Grundsatz des Rückwirkungsverbots, m (es, “e)

ANGLEŠKO// ~ ZDA
decision of principle / ~on a matter of principle
principle of equality
principle of material truth
principle of liability
principle of ex officio proceedings
freedom of contract
principle of »ne bis in idem« / »ne bis in
idem«
principle that retroactive laws are unenforceable

SRBSKO//HRVAŠKO
načelna odluka
načelo jednakosti
načelo materijalne istine
načelo odgovornosti
načelo oficijalnosti
načelo slobode ugovaranja
načelo zabrane ponovnog sudjenja /
»ne bis in idem«
načelo zabrane retroaktivnosti

SLOVENSKO
načelna odločitev
načelo enakosti
načelo materialne resnice
načelo odgovornosti
načelo oficialnosti
načelo pogodbene svobode
načelo prepovedi ponovnega
sojenja / »ne bis in idem«
načelo prepovedi
retroaktivnosti
načelo ustavnosti in
zakonitosti
načelo vestnosti in poštenja

Šestjezični pravni slovar (22.)
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dr. Luigi Varanelli

odvetnik v Ljubljani in univ. dipl. psiholog

Večkratna navezanost
Že naslov knjige zveni navdušujoče: Večkratna navezanost. Avtorica Zlatka Cugmas s svojim prefinjenim slogom pisanja v monografiji obširno obravnava vprašanje navezanosti človeka. Gre za delo, ki
je namenjeno prav vsem, ne le zato, ker je sposobnost navezati se značilnost prav vsakega človeka,
temveč tudi zato, ker avtorica temo obravnava na strokoven način (navedbe strokovne literature,
ki je podlaga za delo, zajemajo skoraj 20 strani), a je kljub temu razumevanje vsebin dostopno tudi
osebam, ki nimajo specialističnih znanj iz psihologije.
Podobno kot višje razviti sesalci je človek bitje, ki se
je sposobno večkrat in/ali hkrati navezati na različne osebe, živali, predmete, kraje ipd. Navezanost je
z evolucijskega vidika za človeka tako značilna, da si
ni mogoče niti predstavljati človeka, ki v življenju ne
občuti neke oblike navezanosti (pa naj bo to navezanost na starše, na svojega psa, na neki kraj). Avtorica
prvi del knjige nameni teoriji navezanosti, ki jo je izoblikoval in razvil
znan angleški psiholog in psihiater
John Bowlby. Navezanost je trajna
čustvena vez, ki jo dojenček razvije z nekim objektom ali subjektom.
Ta vez otroku omogoča preživetje
in postane osnovni model za kasnejše predmete navezanosti. Kot
vsi vemo že iz lastnih izkušenj, navezanost ni namenjena samo staršem, temveč se z leti (in pogosto
tudi zelo zgodaj) udejstvuje in razvija z drugimi osebami. Mislimo na
stare starše, sorojence, prijatelje in
vrstnike, rejnike in posvojitelje ter,
seveda, partnerje. Ravno partnerski
navezanosti je namenjen osrednji
del knjige, avtorica ji posveti največ pozornosti. Posamezna vpraavtorica: Zlatka Cugmas
šanja so analitično obravnavana, z
založba: I 2, d.o.o., Ljubljana 2020 analizo avtorica odgovarja tudi na
številne dileme, ki se utegnejo pojavljati v pravnih razmerjih, zlasti gre
za vprašanja, povezana z družinskim pravom. Kakšen
pomen ima očetova vpletenost v otrokovo življenje?
Kakšno naj bo sostarševstvo po ločitvi staršev? Kako
ločitev staršev vpliva na otrokovo navezanost? Gre le
za nekatera praktična vprašanja, ki jim monografija namenja jasne in izčrpne odgovore.

intelektualno razvitih družbah se živali več ne obravnavajo kot predmet, temveč kot čuteča bitja, ki pozitivno vplivajo na čustveno in duševno zdravje njihovih imetnikov ali bolje rečeno skrbnikov. Podobno
kot starši, vrstniki in sorojenci postane domača žival
predmet močne navezanosti. Ločitev od hišnega ljubljenčka vodi do žalosti, jeze in žalovanja, saj to pomeni izgubo specifičnega odnosa navezanosti. Spoznanja
svetovne strokovne literature na tem področju, ki jih
knjiga na jasen način prikazuje, vodijo do sklepa, da je
navezanost človeka na žival (in obratno, bi še dodal)
primerljiva z navezanostjo na človeka. Gre za temelj,
ki bi moral biti vodilo zakonodajalcem, sodiščem in
tudi širši pravni javnosti pri drugačnem obravnavanju
razmerij med človekom in živaljo, in sicer na področju odškodninskega prava (priznanje ustrezne nepremoženjske škode za smrt hišnega ljubljenčka), družinskega prava (kdo naj skrbi za hišnega ljubljenčka ob
ločitvi, pomen hišnega ljubljenčka za otroka, ki je ob
njem odrasel, in načina spopadanja s tem problemom
ob ločitvi staršev) in izvršilnega prava (hišni ljubljenček naj se ne obravnava kot predmet s premoženjsko
vrednostjo).
Knjigo oplemenitijo tudi poglavja in raziskave na
področju navezanosti na nežive objekte (avtomobili, knjige, oblačila ipd.), na kraje, celo na družbena
omrežja in mobilne telefone, ki so (v resnici) sodobna in skrb vzbujajoča oblika odvisnosti.
Zaradi nazornega predstavljanja problemov,
inovativnosti vsebine in ažurnosti podatkov,
ki jih vsebuje, je monografija namenjena tudi
pravnikom, zlasti odvetnikom in sodnikom, ki
obravnavajo primere s področja družinskega
prava.  

Pomembna novost, ki jo vključuje ta knjiga, se mi zdi
poglavje o navezanosti na živali. V civiliziranih in
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Zgodovina odvetništva

57

Timon Hren

odvetnik v Ljubljani

»Od samega hudiča«
Včasih ob branju naletimo na presenetljive zgodbe ali drobce iz zgodovine, ki nas presenetijo do
te mere, da bi radi najdeno delili še z drugimi. Pred kratkim se je to zgodilo meni, ko se naletel na
zgodbo o britanski vojaški enoti, ki so jo tvorili zgolj odvetniki, vzdevek enote pa je bil »Od samega
hudiča« (The Devil's Own).
Obstoj enote je rezultat specifične organizacije sprva
angleške, nato pa britanske vojske. V nasprotju z našo
ureditvijo naborništva, ki je med drugim pripomoglo k
razvoju zemljiškega katastra in pri katerem država zahteva, da posameznik določen čas opravlja vojaške obveznosti, angleški sistem temelji na prostovoljstvu. Zato se
od nekaterih družbenih skupin pričakuje, ne pa zahteva,
organizacija vojaške enote in služba v obrambi države.
Regiment Inns of Court je uresničitev tega principa:
vojaška enota, ki jo sestavljajo pripadniki posamezne
stanovske organizacije – odvetniki.
Angleška in waleška odvetniška zbornica, znana kot
Inns of Court, vključuje štiri »Inn-e«.1 »Inn« ne pomeni le abstraktne organizacije v smislu odvetniške zbornice, temveč gre tudi za geografski pojem, za območje
z več zgradbami, med drugim knjižnico ali knjižnicami, odvetniškimi pisarnami, prehranjevalnimi objekti
in – to je pravilo – cerkvijo ali kapelico. Dejansko gre
za zaokroženo celoto, okrožje, kjer so se odvetniki šolali, pridobivali izkušnje in delali. Enako je bilo s pripadniki drugih organizacij profesionalcev, cehov, ki so v
srednjeveških mestih tvorili skupnosti in živeli skupaj.
Seveda pa se je od cehovske organizacije, v zameno za
privilegije, ki jim jih je namenil vladar, pričakovalo vojaško pomoč v času stiske. Tako se je 95 članov Inns of
Court leta 1584 kraljici Elizabeti I. zavezalo, da jo bo
ščitilo pred nevarnostjo španske Armade. Od svojega
nastanka je enota sodelovala v različnih spopadih, od
državljanske vojne med rojalisti in parlamentarci ter
zadušitve različnih uporov do krimske in burske vojne. Posebej pomembno nalogo je dobila v času druge svetovne vojne, ko naj bi po izkrcanju zaveznikov v
Normandiji poskrbela za hiter zaseg mostov.
Vzdevek The Devil's Own pa je enota dobila leta 1803
v času Napoleonovih vojn. Na paradi v Hyde Parku
je kralj Jurij III. ob pogledu na enoto, ki je korakala
pred njim, vprašal, kdo jo sestavlja. Poveljnik enote,
lord David Erskine, je odvrnil, da je enota sestavljena
izključno iz pravnikov.2 Za Jurija III. pa je bilo znano,
da ni bil naklonjen nobenemu pravniškemu poklicu,
še zlasti ni maral jezičnosti odvetnikov. »Kaj? Sami
pravniki? Sami pravniki? Kličite jih `Od samega hudiča`!« je zavpil. In enota je, namesto sramu, vzdevek
z veliko ponosa vzela za svojega.

Tvegana naloga enote pri izkrcanju v
Normandiji
Misija, ki je bila enoti dodeljena v drugi svetovni vojni, je bila že na papirju videti tvegana, če ne nemogoča. Enota, opremljena z lahkimi izvidniškimi oklepniki in džipi, naj bi prišla na obalo Normandije takoj za prvim valom in hitro »pobegnila« s plaže v notranjost. Vse zato, da bi s hitrim prodorom preprečila
sestavo obrambe in tako zagotovila zavzetje mostov,
s čimer bi Nemcem onemogočila pošiljanje okrepitev
in po drugi strani zagotovila hiter prodor zaveznikov
v notranjost Francije.
A nič ni šlo po načrtu. Že pri izkrcanju je enota izgubila dve vozili, ker je transportna ladja, s katero naj bi
enota prišla na kopno, naletela na podvodno mino. Sicer z zamudo je enota takoj po prihodu na normandijsko plažo zdrvela z nje in poskušala izpolniti svojo nalogo. Kljub močnemu nemškemu odporu in predvsem
neprimerni opremljenosti z lahkimi oklepniki je enoti uspelo prodreti v sovražnikovo zaledje. Čeprav obkroženi s sovražniki in brez podpore glavnine vojske
so se Hudičevi prebijali meter za metrom do zadanega cilja. Vse zaman. Del enote je bil tudi tovornjak z
eksplozivom, s katerim naj bi, če zavzetih mostov ne
bi mogli zadržati v svojih rokah, le-te razstrelili. Žal
je ameriška eskadrilja lovcev, ko je enoto opazila, mislila, da gre za Nemce. »Od samega hudiča« so sicer
odvrgli dimne bombe, ki naj bi zaveznikom indicirale,
da gre za prijateljske sile, a ameriški piloti z napadom
niso odnehali. V zračnem napadu so zadeli tovornjak
z eksplozivom, v posledični eksploziji je bila uničena
večina vozil enote in vojaštva, bližnja francoska vas pa
je bila skorajda v celoti zbrisana z zemeljskega obličja.
Kljub neuspehu je bila enota v očeh vojaštva spoštovana, saj je bila poslana na pravzaprav samomorilsko
misijo, vendar od nje ni odstopila, temveč se je borila do bridkega konca.
Z vsako nadaljnjo reorganizacijo britanske vojske se
je opuščala stanovska narava regimenta in odvetniška
sestava enote ni bila več njena značilnost. Ime enote
je pomnik njene zgodovine, a danes nima več te edinstvene lastnosti, ki jo je naredilo tako zanimivo: vojaška enota odvetnikov, katerih bojna vnema je najbolje
opisana v vzdevku »Od samega hudiča«.

1

Štirje angleški in waleški Inni: Gray's Inn, Lincoln's Inn, Inner Temple in Middle Temple predstavljajo organizacijo, ki bi jo »kontinentalci« imenovali kar odvetniška
zbornica.
V enoto so bili vključeni tudi pravniki, ki (še) niso bili odvetniki, z današnjega stališča bi lahko rekli, da je šlo za odvetniške pripravnike, kandidate in strokovne
sodelavce. Jedro enote in tudi obveznost za njen obstoj pa sta bila na ramenih odvetniških stanovskih organizacij.

2

ODVETNIK st-96-okey1_.indd 57

09/07/20 09:31

Pravna zgodovina

58

Odvetnik 95 / poletje 2020

Stanislav Fortuna

upokojeni odvetnik iz Ljubljane

Hamurabijeva vizija
Morda me bodo zgodovinarji prijeli za jezik, a bolj ko razmišljam o Hamurabiju, bolj se mi zdi, da
je bil nekakšen Napoleon svojega časa. Svojo pot je začel z majhno državo, ob koncu pa je vladal
skoraj celotni Mezopotamiji. Vendar me k takšnemu sklepanju niso spodbudile njegove ozemeljske
pridobitve, marveč pečat, ki ga je njegovo vladanje pustilo v civilni sferi. Podobno kot pri Napoleonu.
Ko mi je pred desetletji prišla v roke knjiga o Hamurabijevem zakoniku,1 sem se spraševal, kaj je velikega kralja sprva prav majhnega kraljestva spodbudilo,
da je ustvaril tako kodifikacijo. Stara babilonska država2 je bila v prvotnem obsegu le mestna država, ki je
pohrustala nekaj sosednjih mestnih državic, a se je zaradi osvojitev v času Hamurabijeve vladavine (1792–
1750 pr. n. št.) zelo povečala. Moralo pa je miniti kar
nekaj desetletij, preden sem se vprašanja o vladarjevem namenu zares lotil.
V zgodovini je bila pogost razlog za kodifikacijo ekonomska in pravna raznolikost, morda celo nered. Oboje je motilo urejeno življenje, pravni promet in uspešno upravljanje države – vključno s pobiranjem davkov. Nekaj podobnega se je moralo dogajati tudi v Hamurabijevi državi. V predgovoru k zakoniku namreč
sam kralj pravi, da »sta Anu in Bel po imenu poklicala mene, Hamurabija, vzvišenega vladarja, ki se bojim
Marduka,3 zaščitnika Babilona, da v deželo prinesem zakon«. Iz tega sledi logičen sklep, da je v državi – najbrž tudi zaradi širjenja – vladala precejšnja pravna raznolikost oziroma pravni nered.
Vsebina zakonika kaže, da je imel kralj zakonodajalec v mislih vizijo stabilne in harmonične družbe,
ne zgolj naključnih pragmatičnih ukrepov. V nasprotnem primeru je težko pojasniti, zakaj je preklel prihodnje vladarje, ki bi se izneverili zakoniku. Njegova vizija je temeljila tudi na konceptu pravičnosti in
učinkovitosti ter je prevevala različna pravna področja: statusno pravo, gospodarsko dejavnost, varstvo
lastnine, pogodbeno pravo, denar in bančništvo, plače in robno produktivnost, sankcioniranje kršitev in
malomarnosti, sodstvo, zaščito okolja, cenovne predpise in še nekatera vprašanja. A še tako dober predpis
bi bil lahko strel v prazno, če vladar ne bi imel poguma, da bi predpisal sankcije, ali če predpisanih sankcij ne bi izvajal, ker bi se rad prikupil podložnikom
oziroma državljanom. In sankcije so bile kar ostre,
saj so pogosto izhajale iz načela »zob za zob«. Pa
tudi učinkovite so očitno bile, saj tudi zgodovinarji priznavajo, da je pod njegovo vlado država uživala red in blagostanje.

Od primeroma naštetih pravnih področij so
mojo pozornost posebej pritegnila področja
sodstva, statusnega prava, pogodbenega prava
in gospodarskega prava – vključno s predpisi za
doseganje gospodarske učinkovitosti in za varstvo
javnih koristi.

Zaradi specifične družbene razslojenosti je Hamurabijeva država poznala več razredov: »ekal (palačo)«, tj.
vladarja z družino in dvorom, zgornji sloj »amelu«,
ki je obsegal visoke uradnike, visoke častnike, najvišje
sodnike, duhovnike, pisarje in velike zemljiške posestnike, »muškenu«, ki so ga predstavljali zlasti svobodni poklici, svobodni kmetje in obrtniki, ter »ardu«
ali sužnje.
Od sodnikov se je veliko pričakovalo, zato naj za predstavitev visokih kriterijev za delo sodnika služi § 5, ki
pravi:
»Če je neki sodnik izrekel sodbo, formuliral odločbo
in jo napisal na tablico,4 potem pa jo je razveljavil, bo
moral zaradi razveljavitve sodbe in obnove postopka
stopiti pred sodišče; sodbo bo moral sam dvanajstkrat
izpolniti, za vedno bo pregnan izpred Pravice in nikoli več se ne bo smel vrniti k sojenju v nekem sporu.«
Glede na razvoj statusnega prava v naslednjih tisočletjih – vključno s sedanjim – so me presenetila pravila
o statusu žensk, otrok, revežev in deloma celo sužnjev.
Za razumevanje položaja žensk v starobabilonski družbi je treba še vedeti, da je bil mož načeloma privilegiran in da je bila takratna družba načeloma monogamna. Tako je bilo med drugim določeno:
– v § 145: »Če mu žena ni rodila otrok in se mož odloči,
da si bo vzel priležnico, to lahko stori in jo pripelje
domov, ne sme pa priležnice izenačiti z ženo.«
– v § 148: »Če se je nekdo oženil, pa je žena zbolela,
in si mož namerava vzeti drugo ženo, to lahko stori,
vendar bolne žene ne sme nagnati, marveč ona ostaja
v hiši in jo on mora do smrti vzdrževati.«
– v § 151: »Če je ženi, ki stanuje v moževi hiši, mož
obljubil, da je njegovi upniki ne bodo terjali, ter ji je
o tem izstavil tablico, potem upnik ne sme žene pre-

1

Hamurabijev zakonik je bil okrog leta 1772 pr. n. št. v akadskem jeziku in v klinopisni pisavi vklesan na dioritno stelo, ki so jo našli v Susi (Iran) in jo zdaj hranijo v
Louvru.
2
Stare babilonske države ne gre zamenjati z novo babilonsko državo, ki je nastala dobrih tisoč let kasneje in ki se je pod kraljem Nebukadnezerjem II. (605–562 pr. n.
št.) razvila v velesilo.
3
Anu, Bel in Marduk so bogovi babilonskega panteona.
4
Mišljena je glinasta tablica, na kateri je napisana sodba.
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ganjati za dolgove, ki jih je mož napravil, preden se
je oženil.«
– v § 175: »Če se je suženj svobodnega človeka oženil s
hčerko svobodnega človeka, pa mu je ona rodila otroke,
potem sužnjev gospodar ne sme zahtevati, da bi bili
njuni otroci sužnji.«
Že iz teh citatov je videti, da se pogosto omenjajo zapisi na tablicah. To je omogočala klinopisna pisava, ki
je pomenila velik napredek v primerjavi s slikovno pisavo, ljudje, ki so jo obvladali, pa so v družbi uživali
velik ugled in so imeli položaj, ki je primerljiv s položajem notarjev. Sodbe in pogodbe so bile zapisane na
glinastih tablicah in so jih hranili v tempeljskih arhivih. Kakšno veljavo je imelo pogodbeno pravo v vsakdanjem življenju, je mogoče videti iz § 39, ki pravi:
»Polje, vrt, hišo, ki jih je kdo kupil in jih ima v posesti, lahko pismeno prenese na ženo, hčerko ali pa
jih da za dolg.«
V zakoniku je dosti določb o poslovni korektnosti, pravičnih cenah in odškodninski odgovornosti krčmarice
(pivovarke), zdravnika, stavbenika, ladjedelca in drugih poklicev. Čeprav je težko prestaviti pojmovanje
pravic in obveznosti kar štiri tisočletja v prihodnost,
sem zaradi načina izražanja pogosto imel občutek, da
so se mnoge pravne norme tolmačile kogentno, in ne
dispozitivno. Ob tem, ko je pri mnogih po eni strani
mogoče jasno zaznati težnjo po ekonomski učinkovitosti izvajalcev, je po drugi strani opazna težnja po
preprečevanju nepoštenih poslovnih praks – da, celo
po kontroli cen. Primer sankcioniranja nepoštene poslovne prakse je tako mogoče najti v § 108, ki pravi:
»Če krčmarica ni sprejela žita kot plačilo za pijačo,
prejela pa je dosti denarja, nato pa je znižala ceno
pijače pod ceno žita, se jo bo postavilo pred sodišče
ter vrglo v vodo.«
Še posebej so se mi zdele zanimive tiste določbe o lastninski pravici, ki jo postavljajo v soodvisnost z njeno javnopravno funkcijo.
V § 42 tako piše: »Če je nekdo zakupil polje, da bi ga
obdeloval, pa se dokaže, da polje ni obrodilo, ker ga zakupnik ni dobro obdelal, bo moral lastniku polja dati toliko žita, kot ga je rodilo pri sosedu.«
V § 53: »Če je bil nekdo dolžan ojačiti svoj nasip, pa
tega ni storil, marveč je v nasipu nastala odprtina in je
voda kraj poplavila, bo tisti, na čigar nasipu je nastala
odprtina, moral nadomestiti uničeno žito.«
5
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V § 55: »Če je nekdo izkopal namakalni kanal, pa je
bilo zaradi njegove nemarnosti poplavljeno sosednje polje, se mu bo naložilo toliko žita, kolikor ga je rodilo pri
sosedu.«
In še v § 59: »Če je nekdo brez lastnikovega dovoljenja posekal drevo v tujem vrtu, mora plačati pol mine
srebra.«5 Pri tem sankcija ni postavljena v soodvisnost
z vrednostjo drevesa, zato jo je najbrž treba razumeti predvsem v njeni javnopravni funkciji zaščite varovanega okolja.
Kmetijska proizvodnja in namakalni kanali so bili steber takratne družbe ter so po družbenem pomenu presegali korist samega lastnika, zato ozaveščen vladar ni
skrbel zgolj za parcialno urejanje pravnih razmerij,
marveč tudi za udejanjanje javne koristi. Zasebno lastnino je varoval, a jo je videl tudi v njeni javnopravni funkciji.
Ko pomislim na tega ozaveščenega vladarja, se vprašam, kaj je narobe z našo družbo, da na normativni
in izvedbeni ravni deluje precej medlo in neusklajeno. Na eni strani so stroga mestna jedra tako polikana,
da delujejo kot razstavni eksponat, na drugi pa ostajajo mnoge mestne četrti zanemarjene. Tudi v Ljubljani
– le pomislite na Bellevue, na kompleks nekdanje Tobačne tovarne (mimogrede, v Sevilli so staro tobačno
tovarno uporabili dosti bolj smotrno) ali na nikoli dokončano novogradnjo na Opekarski cesti – ob brezhibno urejenem egiptovskem veleposlaništvu - ki jo
gledam že najmanj 40 let.
To je le nekaj primerov, ko je javnopravna funkcija
lastnine klecnila pred nemarnostjo lastnikov. Stari
Hamurabi takšne nemarnosti ne bi trpel, zato ni
čudno, da se je njegov vpliv čutil še davno po tem,
ko je njegova država razpadla. Podobno kot pri
Napoleonu.
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Iura novit curia
Od takrat so minila štiri desetletja, morda tudi več … V mojo odvetniško pisarno je naglo vstopil
oziroma bolj planil znanec, lahko rečem tudi prijatelj Franci. Dvignil sem pogled s pisanja na moji
mizi. Razburjen, ves iz sebe, je krilil z nekakšnim uradniškim papirjem v roki.
»Pomisli, baba me je tožila,« je kar bruhnilo iz njega.
»Pomiri se in sedi,« sem mu mirno dejal in mu z roko
pokazal na fotelj nasproti mene.
»Daj, da vidim,« sem nadaljeval.
Kar odskočil je s fotelja in mi pomolil tisto pisanje,
kot da se ga hoče na hitro znebiti. Tožba zaradi motenja posesti. Na hitro preletim vsebino in ga pogledam. Stal je v pozoru kot pri vojakih, dokler mu nisem z roko spet nakazal, naj sede.
»Ti mi zdaj lepo počasi povej od začetka do konca vse,
kar se je v resnici zgodilo, in potem bova videla.«
Franci, zdaj že vidno pomirjen, je začel: »Saj se spomniš, ko sem ti omenil, da sem dobil tisto stanovanje v
Fondovih blokih. Majhno stanovanje sicer, a s pogledom
na Plečnikov stadion, kot iz tribune se vidi nanj. Sediš
lepo ob oknu in gledaš tekme, zastonj. Tudi treningi so
zanimivi, če imaš čas, seveda. Ko sem pozno spomladi
opazoval skozi okno vrtičke spodaj ob zidu stadiona, so
bili vsi že lepo obdelani, razen enega samega med njimi,
kjer je rastel visok plevel. Verjetno ga je nekdo od stanovalcev opustil, sem sklepal, škoda se dela in videz kazi.
Vrtiček, komaj nekaj kvadratnih metrov ga je, sem še isti
dan okopal in posejal tistih nekaj semen osnovnih vrtnin.
Pridno sem zalival in rast je bila hitra. Ko sem kmalu za
tem nabiral peteršiljček za nedeljsko juho, me je presekal
krik in vik ženske z enega od oken najbližjega bloka.«
Kričala je: »Tat, kradeš moj peteršilj, baraba, ti bom
že pokazala.«
Kmalu zatem je izginila. A ne za dolgo … Hip za tem
je že pridrvela iz hiše na cesto z leseno kuhalnico v
roki in naravnost proti meni. Mahala in opletala je z
njo po zraku in kričala, da sem pritepenec, pijanec, ki
krade na njenem vrtu, naj izginem, od koder sem prišel, in tako naprej. Mojega pojasnila ni hotela niti slišati, še bolj jo je razkačilo.
Na oknih blokov so se pojavile glave stanovalcev, veliko glav, kot da bi bila na stadionu nogometna tekma Olimpije, smejoča ljubljanska zijala v pričakovanju, kaj se bo še zgodilo.
Kaj sem hotel, pobral sem se s prizorišča, ona pa je za
mano robantila in se pred gledalci šopirila, češ, tako
se dela s tatovi in pritepenci.
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V naslednjih dneh in mesecih ženske ni bilo več videti, nekam je odšla. Pobral sem svoj pridelek. Sklenil sem, da se z vrtičkom ne bom več ukvarjal. Bil sem
prepričan, da je problem s tem rešen in zadeva končana. Zdaj pa tole.
»Ja, skoraj bi pozabil, tu je še vabilo na obravnavo.«
Pogledam, sodnik je v redu. »Odgovor bom podal kar
na obravnavi, da boš imel manj stroškov. Potrudi se, da
boš na sodnika naredil dober vtis, to se vedno obnese«.
Izmenjala sva še nekaj besed, za več ni bilo časa, čakala me je druga stranka.
Na obravnavnem naroku občinskega, morda že preimenovanega temeljnega sodišča, ne spomnim se več
natančno, sem prerekal tožbeni zahtevek, češ da ni
sklepčen, da gre za družbeno zemljišče, ki ga ni mogoče priposestvovati, da nima ne pridobitnega naslova ne aktivne legitimacije in tako naprej. Ko sem omenil, da si je tožnica samovoljno prilastila posest zemljišča, je ženska začela kričati in me zmerjati. Prenehala je šele, ko ji je sodnik zagrozil, da jo bo dal odstraniti iz dvorane. Franci se je med tem držal spoštljivo, kot sem mu naročil, in si s tem pridobil sodnikovo zaupanje. Videti je bilo, da se rešitev zadeve nagiba v najino korist.
Potem pa nenaden obrat. Sodnik je nekaj časa pomišljal in videti je bilo, kot da se je spomnil podobne zadeve, v kateri je pritožbeno sodišče spremenilo dotedanjo prakso in tožniku priznalo sodno varstvo. »Na
drugem pritožbenem senatu je še ena podobna zadeva,
počakal bom in se potem odločil.«
Mojemu kolegu meni nasproti se je obraz razpotegnil
v prizanesljiv nasmeh. Vložila sva stroškovnike in smo
zaključili.
Nekaj mesecev se ni zgodilo nič. Splužene in zaledenele ceste so prepričljivo kazale, da smo sredi trde zime.
V mojo pisarno je spet vstopil Franci, tokrat manj vehementno, ni bil videti prav dobre volje. Vedel sem,
da je pred mano dobil sodni sklep, sam namreč pošte
še nisem dvignil.
Prebereva, da je toženec motil tožnico v njeni zadnji
mirni posesti vrtička s tem, da ga je uporabil zase, in
tako naprej, da je dolžan prekopati zemljišče, ga posejati, kot je bilo prej, se v prihodnje vzdržati podobnih dejanj in tožnici povrniti pravdne stroške, vse v
osmih dneh, da ne bo izvršbe.
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»Kaj praviš k temu?« me je Franci vprašal resno in
umirjeno.

s semenskimi vrečkami, vse tako, kot mu je naložilo sodišče.

Nisem bil eden tistih odvetnikov, ki so ob izgubljeni
pravdi bentili pred stranko, kako je mogel biti sodnik
tako neumen, kako mu je sploh uspelo narediti pravosodni izpit in podobno. Lakonično, s kislim nasmehom, sem le pripomnil: »Iura novit curia,« ker se česa
bolj pametnega nisem spomnil. Franci me je debelo
pogledal, pa sem pristavil, da ima sodišče pač vedno
prav. Če povem pošteno, o tem nisem bil prepričan,
a mogoče je bilo opaziti, da so sodišča začela zmanjševati pomen vsemogočne družbene lastnine.

»Shrani to, za vsak primer, čeprav mislim, da jih ne bova
potrebovala,« sem zaključil.

Za pritožbo se seveda nisva odločila. Glede povrnitve
stroškov nasprotni stranki nama je sodnik šel na roko,
odmeril je najmanjši možen znesek. Franciju sem svetoval, naj odmerjene stroške odvetniku nemudoma nakaže, ker bo sicer, kot je bilo v njegovi navadi, pohitel z izvršbo. Tudi ni bilo pričakovati, da bo ženska ta
denar kdaj videla, še doplačati bo morala. »Kako pa
naj v snegu in zimi izvršim po odločbi sodišča naložena
dela?« me je potem vprašal Franci.
Skomignil sem z rameni, odgovora nisem poznal. »No,
če pride do izvršbe, bom že kako,« sem zaključil.

Srečala sva se spet enkrat čez pol leta, po naključju.
Franci me je ustavil.
»Veš, s tistim tvojim, da ima sodišče vedno prav, se celo
strinjam. Tista baba mi da zdaj mir, le če me vidi, začne sama pri sebi nekaj godrnjati.«
S tem me je spomnil na tisto sejanje v snegu, zato sem
ga vprašal: »A je na tisti gredici, ki si jo pozimi posejal,
potem kaj zraslo?«
»Da, plevel,« mi je odgovoril. »Kako naj zraste kaj
drugega brez semen?«
»Kako? Saj si sejal semena.«
Franci se je zasmejal: »Nisem tako neumen, da bi semena metal proč, v sneg.«
»Kaj pa vrečke, s katerimi si označil posejano?«

Že po nekaj dneh se je Franci spet pojavil v moji pisarni, tokrat že na videz zadovoljen.

»To so bile stare prazne vrečke, ki sem jih imel od prej,«
mi je pojasnil.

»Rešil sem zadevo,« je rekel ponosno.

Popadel me je smeh. »Temu bi se reklo 'in fraudem legis agere': zaobiti zakon.«

»Povej,« me je zanimalo.
In je začel: »Najprej sem s stopinjami v snegu označil
gredico, da se bolj vidi, in z motiko pokopal po zmrznjenem snegu. Ko sem gredico že označeval z vrečkami porabljenih semen, tako da sem jih natikal na količke, zabodene v sneg, je mimo prišel sosed. Ustavil se je in me
vprašal, kaj delam. Odgovoril sem mu, da,kot vidi, označujem gredico s semenskimi vrečkami, da se bo vedelo,
kje je kaj, dokler ne zraste. Sosed se je začudil, rekel pa
ni nič. Po končanem delu sem gredico tudi fotografiral.«
Na mizo pred mano je položil nekaj fotografij. Pogledal sem, res, lepo vidna zasnežena gredica, označena

»Ha, finančniki smo se morali s tem ubadati vsak dan,
če smo hoteli preživeti, se pa fino sliši.«
To je bil eden najinih zadnjih pogovorov. Franci je
že dolgo tega med pokojnimi. Bil je dobrodušen, dober človek, odličen računovodja v enem večjih podjetij v Ljubljani. Če bi ga presojal po poštenju in drugih odlikah, bi zagotovo moral biti v nebesih. Nebesa, je dejal dr. nadškof Anton Stres v nedavnem intervjuju, niso tam nekje zgoraj, kot ljudje zmotno mislijo, temveč so tukaj med nami. Trditev je vredna
razmišljanja, čeprav sem sicer po nazorskem prepričanju agnostik.

O delu upravnega odbora OZS
Seja, 10. december 2019
1. Zaprosilo za tolmačenje postopka uničenja
dokumentarnega gradiva po njegovi pretvorbi v
digitalno obliko
Odvetnici sta OZS zaprosili za mnenje, ali se uničenje
(fizičnega oziroma izvirnega) dokumentarnega gradiva po pretvorbi dokumentarnega gradiva v digitalno
obliko v skladu z določili 13. člena Zakona o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih šteje
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za uničenje spisa v smislu četrtega odstavka 14. člena ZOdv. Člani upravnega odbora OZS so bili mnenja, da je treba slediti veljavnim določbam specialnega zakona, tj. ZOdv, ki v četrtem odstavku 14. člena
določa, da mora odvetnik hraniti spise pet let po prenehanju zastopanja stranke, po preteku tega časa pa
jih je dolžan komisijsko uničiti na način, ki ga določi statut OZS.
Pripravila: Jana Huč Uršič, strokovna sodelavka OZS
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In memoriam: dr. Karlo Primožič
(10. 4. 1939 – 20. 3. 2020)
Zamejski odvetnik, član uredniškega odbora revije Odvetnik in prijatelj
Karlo Primožič je bil rojen 10.
aprila 1939 na Oslavju v bližini
Gorice, kjer se je tudi šolal. Doktor prava je postal leta 1963 na
Pravni fakulteti Univerze v Trstu, odvetniški izpit pa je opravil na prizivnem sodišču v Trstu.
Od 20. decembra 1966 je bil vpisan v Odvetniško zbornico Gorica (Ordine degli avvocati di Gorizia) v Italiji. Že kot študent je
postal tudi član različnih človekoljubnih organizacij – italijanskih in slovenskih.
Po opravljenem odvetniškem
pripravništvu je postal odvetnik
z lastno prakso v Gorici, kjer sta
se mu sčasoma pridružila oba sinova. Ukvarjal se je z različnimi vejami prava, najbolj blizu sta mu bili civilno in gospodarsko pravo. Bil
je aktiven tudi v odborih bank in založništvu, kjer je
opravljal funkcijo predsednika upravnega sveta Založništva tržaškega tiska. Bil je ustanovni član Slovenskega raziskovalnega inštituta in soavtor pravnega slovarja »Slovenski pravni leksikon s slovenskimi, nemškimi in italijanskimi ustreznicami geselskih besed«,
ki je izšel leta 1999.
Več kot 20 let je bil aktiven član uredniškega odbora
revije Odvetnik in priznan avtor številnih člankov, ki
jih je objavljal v revijah Odvetnik in Pravna praksa in

ODVETNIK st-96-okey1_.indd 62

s katerimi je slovenskim odvetnikom predstavljal italijansko pravno ureditev. Bi je najbolj reden
član uredniškega odbora in je na
sestanke enkrat mesečno prihajal ne glede na vreme in letni čas.
Karlo Primožič je bil zaveden Slovenec in je rad poudarjal, da se
Slovenci, ki živijo čez mejo, kljub
zlomu fašizma od konca druge
svetovne vojne, torej že 73 let,
borijo za enakopravnost slovenskega jezika in slovenske manjšine v Italiji.
Odvetniška zbornica Slovenije
mu je leta 2018, ob 150-letnici
OZS, podelila priznanje dr. Danila Majarona za izredne dosežke na področju odvetništva.
Karlo, kot smo ga klicali, je bil velik prijatelj naše
zbornice in slovenskih odvetnikov sploh, zvest sopotnik vseh zborničnih dogodkov, odvetniških dni, lepih in tudi težkih trenutkov slovenskega odvetništva.
Skromen in pošten ter istočasno odličen odvetnik in
pravnik.
Slava mu!
Andrej Razdrih
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Igor Vuksanović

Igor Vuksanović

Nekateri problemi pravne ureditve ukrepov
karantene in osamitve v slovenskem
pravnem redu

Legal Regulation of Quarantine and Isolation
Measures in the Slovenian Legal Order –
Selected Issues

Namen članka je opisati temeljne problemske točke zakonske ureditve dveh prisilnih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni, ki intenzivno posegata v pravico do osebne svobode: karantene in osamitve. Ukrepa sta bila uvedena v slovenski pravni red že dolgo pred epidemijo bolezni COVID-19, vendar
sta bila v praksi prvič uporabljena šele ob izbruhu zadevne epidemije. Poglobljena
pravna obravnava problematike karantene in osamitve je izrazito pomembna zaradi realne možnosti, da bo bolezen, ki jo povzroča t. i. koronavirus, še dolgo z nami.
Če bo tako, se utegneta oba ukrepa še dolgo pogosto izrekati v praksi, kar veča
možnosti sodnih in tudi ustavnosodnih sporov v zvezi s karanteno in osamitvijo.
Ker ni mogoče zanikati načelne potrebe po obstoju tovrstnih orožij v repertoarju,
s katerim se država sooča z nalezljivimi boleznimi, avtor upa, da bo država resno
preučila predstavljene pomisleke proti sedanji (nepopolni in sporni) ureditvi obeh
ukrepov v zakonodaji. S tem bi se izognila morebitnemu uspešnemu izpodbijanju
njune sedanje zakonske ureditve pred Ustavnim sodiščem.

The author aims to describe the core issues of the regulation of two coercive measures for the prevention and control of the infectious diseases, which intensively interfere with the right to personal liberty: quarantine and isolation. The two
measures were introduced into the Slovenian legal system long before the COVID-19 epidemic, but they were applied in practice for the first time only at the
outbreak of the epidemic. An thorough legal consideration of the issue of quarantine and isolation is vital because of the realistic possibility that the disease caused by the so-called coronavirus will be with us for a while. If this is the case,
both measures may often be imposed in practice for a long time to come, which
increases the possibility of judicial as well as constitutional adjudications regarding quarantine and isolation. Since there is no denying the principled need for
the existence of such weapons in the repertoire of the state facing infectious diseases, the author hopes that the state will seriously consider the concerns presented against the current (incomplete and controversial) regulation of both measures. This would avoid a possible successful challenge to their current legal regulation before the Constitutional Court.

doc. dr. Konrad Plauštajner

doc. dr. Konrad Plauštajner

Zlata načela FIDIC

FIDIC Golden Principles

FIDIC (Mednarodno združenje svetovalnih inženirjev s sedežem v Ženevi) izdaja v obliki knjig pravne vzorce za sklepanje gradbenih in drugih investicijskih poslov z mednarodnim elementom. Aktivnosti združenja so dosegle globalen pomen,
kar se kaže v tem, da se morajo vsi investicijski projekti, ki jih sofinancirajo EU ali
mednarodne banke, pravno urejati po knjigah FIDIC. Pri uporabi knjig FIDIC so
pogodbene stranke pogosto nedosledne in s svojimi rešitvami čezmerno posegajo v vzorčno besedilo. Posledice se kažejo v neuravnoteženosti pogodb in v nepošteni alokaciji tveganj.
Upoštevajoč analizo pogodbene prakse zadnjih 20 let je posebna komisija FIDIC v
letu 2017 izdala Zlata načela FIDIC, ki želijo kot vodič prispevati h korektni uporabi vzorčnih besedil FIDIC. V prispevku je predstavljeno vseh pet Zlatih načel
(dolžnosti in pravice pogodbenih udeležencev ne smejo odstopati od pogodbenih
vzorcev; Posebni pogoji morajo biti sestavljeni jasno in nedvoumno; uravnoteženost alokacije tveganj se mora ohraniti; časovne obveznosti pogodbenih udeležencev morajo biti razumne; vsi spori se morajo najprej reševati pred Komisijo za reševanje sporov). Vsako načelo je prikazano tudi s konkretnimi dopustnimi in nedopustnimi pogodbenimi rešitvami.

In the form of books, FIDIC (International Federation of Consulting Engineers
with the seat in Geneva) issues standard forms of contract for use in conclusion
of construction and other investment deals with an international element. The activities of the federation have had a global impact, which is demonstrated by the
fact that all investment projects financed by the European Union or international
banks need to be regulated in accordance with FIDIC books. In applying FIDIC
books, contracting parties are often inconsistent and modify the text of the standard forms excessively. This leads to imbalanced contracts and unfair risk/reward
allocation. Taking into account an analysis of contractual practices from the past
20 years, a special FIDIC task group issued the FIDIC Golden Principles in 2017,
which aim to provide guidance on how to apply FIDIC standard forms of contract in a correct manner.
The article presents all five Golden Principles (the rights and obligations and roles
of all contract participants must not significantly change from FIDIC standard forms
of contract; the Particular Conditions must be drafted clearly and unambiguously; the FIDIC risk/reward allocation must not change; all time periods specified
in the contract for contract participants to perform their obligations must be of
reasonable duration; all formal disputes must be referred to a DAAB/DAB for a
provisionally binding decision as a condition precedent to arbitration). Each Principle is explained also with reference to examples of admissible and inadmissible
contract solutions.
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18. september 2020, Cankarjev dom (Linhartova dvorana) v Ljubljani
petek, 18. september 2020
9.00 – 9.45

Sprejem udeležencev

Dopoldanska sekcija
10.00–10.30

Odškodninska odgovornost odvetnika
Uroš Miklič, odvetnik

10.30–11.30

Obdavčitev odvetnika (samostojnega odvetnika,
odvetniške družbe in zaposlenega odvetnika)
Blaž Pate, odvetnik

11.30–11.45

Odmor (med odmorom bo na voljo vadba qigong za odvetnike)

11.45–12.15

Odvetniška tarifa RS
dr. Nana Weber, odvetnica

12.15–12.45

Problematika priglastitve in odmere stroškov
zagovornikov ex offo
Timon Hren, odvetnik

12.45–13.15

Problematika priglastive in odmere stroškov pooblaščencev po
brezplačni pravni pomoči
Petra Janželj, odvetnica

13.15–14.30

Odmor za kosilo

Popoldanska sekcija
14.30–15.30

Predhodno odločanje pred sodiščem eu – izzivi in odgovornost
za odvetnika
dr. Marija Škof, odvetnica, in dr. Roland Grilc, odvetnik

15.30–16.00

Razdelitev skupnega premoženja zakoncev in zunajzakonskih
partnerjev v luči notranjega prava in prava EU
dr. Urban Vrtačnik, odvetnik

16.00–16.30

Pravica do izražanja odvetnika – pravica in dolžnost?
dr. Blaž Kovačič Mlinar, odvetnik, in Tea Mlinar Kovačič, odvetnica

16.30–17.00

Odmor (med odmorom bo na voljo vadba qigong za odvetnike)

17.00–17.30

Odvetnik zagovornik na sejah pritožbenih senatov – dobre in
manj dobre prakse
Aleš Arh, višji sodnik, Višje sodišče v Kopru

17.30–18.00

Shematski pregled temeljnih teoretičnih problemov posebnega
dela KZ-1
dr. Damjan Korošec, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

18.00–18.30

Vloga odvetnikov pri preprečevanju pranja denarja
Luka Gaberščik, odvetnik, in Aljoša Pohar, Urad za preprečevanje pranja denarja,
Ministrstvo za finance RS

18.30–19.00:

Glasbeni dogodek za odvetnike ob zaključku
Odvetniška zbornica Slovenije,
Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
tel.: 01 / 300 34 20, faks: 01 / 300 34 32, e-pošta: info@odv-zb.si
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