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Uvodnik

Prenova odvetniške tarife
T a arifa (Ur. 1. RS, št. 7/95 s spremembami in dopolnitvami) je za odvetnike, njihove stranke in
sodišča ter druge organe, ki odločajo o stroških zastopanja, izjemno pomemben predpis, saj določa
način vrednotenja, obračunavanja odvetniških storitev in izdatkov, ki so potrebni za izvršitev
naročenega dela in plačilo teh storitev.
Odvetniška tarifa mora zagotavljati odvetniku, ki opravlja svoj poklic individualno ali v odvetniški
družbi (4. člen Zakona o odvetništvu - Ur. 1. RS, št. 18/93), seveda ob ustreznem angažiranju,
poslovanje in pridobivanje dohodka; skratka, predstavlja temelj, ki naj omogoča organizirano
delovanje odvetnikov, za kar je glede na sprejete lastne predpise in evropsko uveljavljene pravne
norme pri zastopanju zainteresirana tudi država, ki prek pristojnega ministrstva daje soglasja za sprejetje in spremembo tega akta.
Odvetnikov poklic je dinamičen - ne samo glede na obseg in način zastopanja strank v raznovrstnih
zadevah, temveč tudi zaradi številnih sprememb področij zastopanja. Naš poklic tako neprestano dobiva nove zadolžitve - naj kot primer navedem le denacionalizacijske zadeve in zagovore pravnih
oseb za storjena kazniva dejanja -, sočasno pa postopno izgublja v slovenskem prostoru tradicionalne
storitve, kot so na primer sestava oporok, pogodb, pravno svetovanje itd., kar postaja domena bodisi
novo ustanovljenih služb ali pa močno razširjenega zakotnega pisaštva s strani posameznikov in gospodarskih družb.
Posledica opisanega razvoja odvetniškega poklica je seveda tudi potreba po nenehnem prilagajanju
in spreminjanju odvetniške tarife, ki mora čimbolj natančno vnaprej opredeliti ceno odvetniških
storitev, da se tako odvetniki kakor njihove stranke in tudi sodišča ter drugi organi, ki so tarifo dolžni
uporabljati, izognejo nejasnostim, dvomom, zlasti pa nepravilnemu obračunavanju storitev.
Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije se je zaradi pravkar navedenih razlogov odločil, da
sedaj veljavno odvetniško tarifo posodobi in jo prilagodi dejanskemu obsegu dela odvetnikov.
Komisija upravnega odbora, ki je pripravljala delovni osnutek nove tarife, je prišla do zaključka, da
je treba posodobiti in sistematično na novo urediti zlasti splošni del tarife. V njem gre natančno opredeliti pojem odvetniške storitve, izdatke, stroške, določiti elemente za vrednotenje storitev, pojasniti,
kaj predstavlja ceno storitve, jasno navesti, kdo je dolžan uporabljati tarifo, na novo pa urediti tudi
pogodbo, ki jo lahko skleneta odvetnik in stranka o plačilu stroškov zastopanja.
V posebnem tarifnem delu poskuša predlagatelj, tako kot država s taksami, stimulirati odvetnika, da
bi že pred začetkom sodnega postopka stranke sklenile poravnavo, na novo ureja zastopanje v
delovnih sporih, zastopanje pri prekrških ... če omenim le največje spremembe.
Predlog uvaja v posebni tarifni del tudi novo sistematiko glede obračunavanja zastopanja v pravdnih,
nepravdnih in izvršilnih zadevah, kjer je v ospredju prav tako stimulacija; temu sistemu pa želi približati tudi vrednotenje zastopanja v kazenskem postopku, kjer naj bi drugi narok za glavno obravnavo
bil ovrednoten s 50 % osnovne tarife, razen v primeru, če se obravnava začne znova.
Komisija upravnega odbora je pri spremembah izhajala iz stališča, da za zvišanje odvetniške tarife ni
utemeljenih razlogov glede na to, da je pri določanju posameznih vrednosti storitve že sedaj veljavna
odvetniška tarifa upoštevala stroške in potrebni dohodek povprečne odvetniške pisarne v državi.
Predlagatelj seje tako odločil le za tista povišanja tarifnih postavk, ki so se ob uporabi doslej veljavne
tarife pokazala kot resnično nujno potrebna, saj doslej določena vrednost posamezne storitve ne
omogoča in ne zagotavlja več strankam kvalitetnega zastopanja.
Komisija tako zaključuje, daje delovni osnutek sprememb, ki je bil vsem članom zbornice dostavljen
in obrazložen na zadnji skupščini, solidna podlaga za sprejem nove tarife, še zlasti zato, ker bi
najverjetneje z nebistvenimi spremembami k takšnemu osnutku dalo soglasje Ministrstvo za
pravosodje ter ni mogoče pričakovati, da bi bil njihov predlog ugodnejši od predlaganega in že
obravnavanega našega delovnega osnutka.
M i h a e l Jenčič, predsednik komisije
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Nekdanji predsednik OZS Ivan Japelj:

Zbornico so hoteli
celo odpraviti ...
P o g o v o r vodil in pripravil za o b j a v o m a g . B o j a n K u k e c

• Spoštovani kolega! V arhivih
OZS sem zasledil podatek, da ste
bili predsednik OZS skoraj dva
mandata, to je od 1975. do 1982.
leta. Kaj je bilo značilno za tisto
obdobje in kje so bili vaši največji
uspehi, pa tudi morebitni neuspehi?
Res sem bil kar 7 let predsednik
OZS. Takrat je mandat predsednika
trajal 3 leta, vendar ker se je pripravljal novi zakon o pravni pomoči
(odvetništvu) in sem jaz intenzivno na
tem delal, zato sem zadnji mandat podaljšal še za eno leto. Otepali smo se
še s članstvom, ker nas je bilo okrog
250 do 300, čeprav smo zelo želeli,
da bi povečali število članov. Ni bilo velikega interesa, zlasti pa je bilo
pripravnikov zelo malo, in tako se tista leta število ni kaj veliko povečalo. Osnovno vprašanje ali pa naloga
je bila takrat, kot sem rekel, priprava novega zakona o pravni pomoči,
prej je bil zakon o odvetništvu. Zakon o pravni pomoči, na katerem smo
tri leta delali, je v prvi delovni verziji predvideval celo, da se odvetniška zbornica ukine, da se oblikuje po
zakonu o društvih tako kot druga
društva; namesto nje pa naj bi se formiralo Združenje pravne pomoči v republiki ali pa Zveza združenj pravne
pomoči. Zato je ta debata tako dolgo
tekla, na koncu pa smo vendar uspeli v tem, da je advokatura v glavnem
ostala taka, kot je bila, z dopolnitvijo, da so bila formirana združenja
pravne pomoči, ki pa niso zaživela.
Težko smo izbojevali ta boj za
ohranitev neodvisnosti in samostojnosti slovenskega odvetništva.
• V imenik odvetnikov ste bili
vpisani 17. junija 1968. Znano je,
da ste bili eden izmed udeležencev
NOB - partizanov, pa me zanima,
zakaj ste tako pozno pristopili med
odvetniške vrste in kaj ste pred tem
delali?
Po vojni sem ostal v armadi. Pravzaprav sem bil bolj izbran, da ostanem, ker ni bila to čisto svobodna

pred tem pa sem imel invalidsko vojaško.
• Katere so bistvene razlike
med časom vašega predsednikovanja in današnjim slovenskim odvetništvom. Ali je glas odvetnikov oz.
odvetništva v javnosti - do najširših družbenih, političnih ali državnih problemov in vprašanj pravne
varnosti ljudi ter do posameznih
pravnih projektov, ki so v pripravi ipd. ... - dovolj zaznaven, odmeven, učinkovit?
O sedanjem stanju bi težje govoril.

odločitev, in sem tako rekoč moral
ostati v armadi. Končal sem vojno kot
kapetan, bil sem torej oficir in potem
sem se pač sprijaznil s tem, da ostanem, in tako sem bil še do leta 1966
v armadi, iz katere sem odšel kot polkovnik. Zatem pa sem se invalidsko
upokojil.
• Ali mi lahko na kratko opišete vaš celotni curriculum vitae, od
rojstva v Vnanjih Goricah do danes? Se posebej me zanimajo razlogi za izbris iz odvetniškega imenika ob koncu januarja 1991, pa tudi zanimivi podatki, ki sem jih tudi našel v imeniku odvetnikov, da
ste bili namreč izbrisani zaradi
upokojitve 31. 12. 1974, že po 22
dneh pa nato ponovno vpisani 22.
1. 1975. Kakšni so bili razlogi za ta
nenavaden dogodek?
Hotel sem uveljaviti neko formalnost pri pokojnini. Takrat bi se mi
štelo, da sem že izpolnil polno pokojninsko dobo. V resnici pa, ker niso
združevali civilne in vojaške službe,
sem imel po vojaških zakonih pridobljeno le eno, prejšnje zavarovanje pa
je bilo civilno. Ločeno. Hotel sem
namreč uveljaviti starostno pokojnino,

• Iz zgodovinskih virov (ki jih
povzema tudi doktorska disertacija
kolega Čeferina) je bilo v Sloveniji
6. 4. 1941 vpisanih 297 odvetnikov,
in 107 odvetniških pripravnikov,
med okupacijo pa na novo vpisanih
13 odvetnikov in 53 odvetniških pripravnikov. Vendar je vojno preživelo le 45 udeležencev NOV in sicer 40 odvetnikov in 5 odvetniških
pripravnikov, kot v monografiji navaja dr. B. Žužek (Pravnik 910/1968, članek "Slovenski odvetniki v NOV"). Marsikdo izmed udeležencev tistih težkih časov ne želi
o tem govoriti, mlade pa zanima ta
del odvetniške zgodovine, ki je bil
doslej nekako "slepa pega". V zgodovinskih virih zasledimo le, da je
bila 31. 3. 1947 med slovenskimi
odvetniki zopet "čistka"; že 13. 7.
1945 je bilo iz odvetniške zbornice
izključenih 43 odvetnikov, črtanih
19, izbrisanih 20 zaradi kazenskih
obsodb; tako je bilo na listi odvetnikov s pravico zastopanja pred
sodišči v smislu "Naredbe" na dan
20. 11. 1945 le še 15 odvetnikov ...?
Takratnih slovenskih razmer prav
nič ne poznam. Med vojno sem bil v
partizanih, in še tako mlad, saj še gimnazije nisem dokončal, sem prekinil šolanje, po vojni pa sem ostal v
vojski in to v Beogradu; tako seveda
nisem imel stikov s slovenskimi razmerami, zlasti ne z odvetništvom, saj
sem bil takrat oficir. Po končani višji vojni akademiji sem postal predavatelj na Vojni akademiji v Beogradu.
• Ali ste imeli v tedanjih beograjskih časih kakšne stike s tamkajšnjimi odvetniki?
Ne, to pa ne. Iz vojaške akademije pa sem bil poslan kot poveljnik jugoslovanskega odreda mednarodnih

morda doslej, s svojimi predlogi in
iniciativami.
• Kako ocenjujete družbeno-socialni položaj odvetništva na sploh
in v tem okviru tudi vlogo upokojenih kolegov, saj vas ni tako malo (kot pravi statistika okoli 80)?
Mislim, da pokojnine odvetnikov
niso najboljše, ker so pač morali
odvetniki sami skrbeti za prispevke.
Nekateri so malo taktizirali, drugi pa
niti niso zmogli vplačevati višjih zneskov, tako da odvetniške pokojnine
niso znane kot dobre, ampak prej
obratno.
• Ali sem vas kaj pozabil vprašati, pa ste morda pričakovali? Kaj
bi za konec tega pogovora želeli sami povedati?
Naš kolega na vrtu Doma upokojencev

mirovnih sil OZN na Sinaj. Jugoslovanski odred je bil poleg indijskega
največji in sem tam poveljeval kar
700 ljudem.
• Kateri predmet ste predavali
na vojaški akademiji? Ali ste se srečevali tudi z mednarodnim vojnim
pravom (npr. Ženevskimi konvencijami)? Katere tuje jezike pa ste
obvladali, če ste bili v mednarodnih
enotah?
Na akademiji sem predaval štabno
službo. Takrat sem pravo šele študiral, v vojski pa se niti ne bi mogel
preusmeriti kot začetnik - pravnik na
kaj drugega; sploh pa ne v tistem činu, katerega sem imel. Tako sem ostal
na povsem vojaških dolžnostih, ne
pravniških. Službeni jezik v mednarodnih silah pa je bil seveda angleški, in izmed naših oficirjev nas je le
nekaj znalo ta jezik. Komanda je pa
bila seveda jugoslovanska. Tudi francosko obvladam. Ob delu sem dokončal pravo v Beogradu.
• Kako ocenjujete naše glasilo,
ki je staro že več kot tri leta. Kakšnih vsebin manjka in katere bi vi
priporočili?
"Odvetnika" redno prejemam. Ker
nekoliko slabše vidim, si moram pogosto pomagati s počasnejšim branjem. Pa vendar spremljam. Še ko
sem bil predsednik zbornice smo delali "poskuse", da začnemo z izdajo
revije in smo nekaj številk "glasila
Odvetniške zbornice Slovenije" res izdali. Bilo pa je bolj informativne narave, ne tako kot danes, ko vsebuje

na ljubljanskih

Poljanah,

kjer zdaj

živi.

veliko strokovnega gradiva. Takrat je
izhajal v bolj majhnem številu. Imel
je pač manjše zaledje in tudi manjše
je bilo zanimanje odvetnikov za pisanje v časopis. No, glasilo je potem
kar kmalu zamrlo.
• Kdo pa je tedaj bil v uredniškem odboru, kdo je prevzel naloge odgovornega urednika?
Vladimir Kreč pa še nekaj drugih,
katerih se žal ne spominjam, so sestavljali uredniški odbor. Bilo nas je
5 ali 6, med drugimi tudi kolega
odvetnik Jože lic.
• Med kandidati, ki so se prijavili za nadomestitev dveh ustavnih sodnikov, so kar trije zatrjevali, da so še ali so nekoč bili odvetniki. OZS pa ni uradno predlagala nobenega kandidata. Kaj menite, kje so razlogi za to?
Menim, da mora ustavni sodnik
biti predvsem visok strokovnjak. Seveda so med kandidati različni, praksa na področju prava pa je po mojem mnenju najbolj pomembno merilo. Pomembno je obvladanje tistega
področja, za katero tudi na samem
ustavnem sodišču malo gledajo, da
naj bi ga zasedel na izpraznjeno mesto izvoljeni kandidat. To je očitno
zelo pomembno in menim, da je tako kar prav. Gotovo pa velikih možnosti za izvolitev za ustavnega sodnika ne bi smel imeti politik; vsaj
po mojem mnenju ne. Odvetniška
zbornica bi se seveda lahko vključevala tudi v te tokove bolj, kot se je

Ugotavljam, da je zdaj odvetništvo na zelo trdnih nogah. Če primerjam sedanje z razmerami v prejšnjih
časih, ko je bilo odvetništvo nenehno
napadano, ko se je pogosto poskušalo vanj posegati, ga tako ali drugače
spreminjati, je sedaj doseženo vsaj to,
da imajo odvetniki varni status, da
imajo neprimerno širše možnosti delovanja na različnih področjih. Prej
smo se ukvarjali predvsem s klasičnim pravom. Danes pa se nove pravne panoge pojavljajo zlasti v gospodarstvu. Tako imajo mladi odvetniki
na razpolago silno široko področje za
svoje delo.
In dodam naj še: ko sem zaključil svoj mandat kot predsednik Odvetniške zbornice Slovenije, sem potem
osem let aktivno deloval tudi kot
predsednik Društva invalidov Slovenije. Zveza društev invalidov Slovenije je takrat združevala 62 občinskih
društev, v katerih je bilo včlanjenih
okrog 50.000 invalidov - upokojenih
in zaposlenih.
• Hvala lepa za pogovor in obilo zdravja Vam želim!!
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Procesna vprašanja v pravdi po
prenehanju gospodarske družbe <3
po skrajsanem postopku
in po izbrisu po ZFPPod
Vladimir Balažic

Gospodarska družba, ki je prenehala po skrajšanem postopku po določbah ZGD ali zaradi izbrisa iz sodnega registra po določbah ZFPPod, je lahko stranka v pravdi. Lahko je tožeča ali tožena stranka. V praksi se pogosto pojavlja vprašanje, kaj je s takimi pravdnimi postopki:
• ali je treba tožbe zavreči, ker pravd nikakor ni mogoče nadaljevati,
• ali pa so prekinjene in se nadaljujejo, ko jih prevzamejo pravni nasledniki gospodarske družbe, če obstajajo.

Primer prenehanja tožeče
stranke zaradi stečaja
Zanimivo je, da je bilo vprašanje
prekinitve in nadaljevanja postopka ter
s tem povezano vprašanje pravnega nasledstva v teh primerih v praksi pravzaprav najprej na načelni ravni rešeno
v primeru stečaja tožeče stranke. Torej
v primeru, ko praviloma ni pravnih naslednikov stečajnega dolžnika, ker zaključek stečajnega postopka največkrat
predstavlja prenehanje pravne osebe
brez pravnih naslednikov. Na občni seji dne 16. 6. 1999 je namreč Vrhovno
sodišče RS sprejelo naslednje pravno
mnenje (Pravna mnenja 1/99, stran 35):
"Če je tožeča stranka zaradi zaključka stečajnega postopka med pravdo prenehala obstojati, vtoževana terjatev pa je s sklepom stečajnega senata prenesena na drug subjekt (1. in 5.
odstavek 99. člena ZPPSL), se pravdni
postopek, kije bil prekinjen po 4. točki
212. člena ZPP, nadaljuje na podlagi
1. odstavka 215. člena ZPP s prevzemnikom terjatve, ki ima po 1. odstavku
215. člena ZPP položaj pravnega naslednika pr\'Otne tožene stranke."
Podlaga temu pravnemu mnenju je
bil sklep Višjega sodišča v Ljubljani I
Cpg 1013/97 z dne 21. 1. 1999. V tem
sklepu je višje sodišče zavzelo jasno
stališče, izraženo tudi v navedenem
pravnem mnenju, da je Slovenska razvojna družba, na katero je bila s sklepom po 1. odstavku 99. člena ZPPSL o
hkratnem začetku in zaključku stečajnega postopka na podlagi določbe 5.
odstavka 99. člena ZPPSL prenesena

terjatev, o kateri je med stečajnim dolžnikom kot tožečo stranko in toženo
stranko tekla pravda, singularni pravni
naslednik stečajnega dolžnika glede te
terjatve. Jasno je bilo povedano, da v
takem primeru ni pogojev za zavrženje
tožbe po določbah 83. člena ZPP/77,
ker je pomanjkljivost, ki je nastala v
postopku s prenehanjem tožeče stranke
zaradi stečaja, mogoče odpraviti. Odpraviti jo je bilo mogoče tako, da Slovenska razvojna družba kot singularni
pravni naslednik stečajnega dolžnika
po določbi 1. odstavka 215. člena
ZPP/77 prevzame pravdo (enako velja
po določbi 1. odstavka 208. člena novega ZPP).

Prenehanje gospodarske
družbe po skrajšanem postopku in posledice za pravdo
Prenehanje pravne osebe ima po
določbi 3. točke 1. odstavka 205. člena
ZPP za posledico prekinitev pravdnega
postopka po zakonu samem. Sklep o
prekinitvi postopka je deklaratorne narave. To velja ne glede na to, ali je
pravna oseba, ki je prenehala, tožeča
ali tožena stranka. Prekinjen postopek
se po določbi 1. odstavka 208. člena
ZPP nadaljuje, ko ga pravni nasledniki
pravne osebe prevzamejo ali ko jih sodnik povabi, da to storijo. Novi ZPP tu
ne določa več, da lahko sodnik povabi
pravne naslednike na prevzem pravde
samo na predlog nasprotne stranke
(primerjaj določbo 1. odstavka 215.
člena ZPP/77). Sodnik to lahko torej

stori sam. Od njegove presoje je odvisno, kako bo ravnal.
V bazi sodne prakse višjih sodišč
zasledimo prve primere, ko so se pritožbena sodišča začela ukvarjati z
vprašanjem, kaj je s pravdo, v kateri je
ena od gospodarskih družb kot pravdnih strank prenehala po skrajšanem
postopku, v letu 1999. Takrat zasledimo sledeča stališča:
1. "ZGD v primeru prenehanja
družbe po skrajšanem postopku določa
posebno obliko pravnega nasledstva (s
prevzemom obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe s
strani družbenikov, torej s spremembo
(sukcesijo) v materialnem in procesnopravnem razmerju) samo na pasivni
(zaradi varstva upnikov), ne pa tudi na
aktivni strani."
(sklep Višjega sodišča v Ljubljani I
Cpg 602/98 z dne 6. 7. 1999)
V tej zadevi je pritožbeno sodišče
ugotovilo bistveno kršitev določb
pravdnega postopka po 10. točki 2. odstavka 354. člena ZPP/77, ker je bila
sodba izdana proti tožeči stranki, ki je
med pravdo prenehala po skrajšanem
postopku.
Menilo je, da take pomanjkljivosti
ni moč odpraviti, zato je sodbo razveljavilo in tožbo zavrglo.
2. "Tisti, ki pridobi odstopljeno terjatev, more stopiti v pravdo namesto
tožnika samo tedaj, če v to privolita
obe stranki."
(sklep Višjega sodišča v Ljubljani I
Cpg 32/99 z dne 20. 10. 1999)
S tem sklepom je pritožbeno sodišče potrdilo sklep o zavrženju tožbe,
ker je tožeča stranka prenehala po
skrajšanem postopku in nima pravnega
naslednika.
Univerzalnega pravnega nasledstva, ki bi (edino) pomenilo vstop v
procesnopravno situacijo tožeče stranke, namreč družbenik, ki je prevzel
pravdo, ni izkazal. ZGD v primeru prenehanja gospodarske družbe po skrajšanem postopku določa pravno nasled-

stvo samo na pasivni (zaradi varstva
interesov upnikov), ne pa tudi na aktivni strani. Tisti, ki pridobi odstopljeno
terjatev, more stopiti v pravdo samo,
če v to privolita obe stranki, tu pa tožeče stranke ni več, zato do njene privolitve sploh ni moglo priti.
3. "Družbenik d. o. o., katera je
prenehala po skrajšanem postopku, ki
je podal izjavo o prevzemu obveznosti
plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe, je njen pravni naslednik, zaradi česar se spremembi tožbe v tem
smislu ne more upirati."
(sodba Višjega sodišča v Kopru
Cpg 394/99 z dne 25. 11. 1999)
V tej zadevi je pritožbeno sodišče
zavzelo stališče, da je edini družbenik
tožene družbe z omejeno odgovornostjo kot podpisnik izjave po 1. odstavku 394. člena ZGD glede te obveznosti
njen pravni naslednik. Zato v takem
primeru ne gre za spremembo tožbe
glede tožene stranke, za kar bi bila potrebna privolitev novega toženca po 2.
odstavku 192. člena ZPP/77 (enako 2.
odstavek 187. člena novega ZPP), ampak za prevzem prekinjene pravde po
pravnem nasledniku, sicer ne bi bilo
mogoče zagotoviti varstva upnikov.
Iz navedenih stališč je mogoče
sklepati, da so bila enotna glede tega,
da je tisti družbenik gospodarske družbe, ki je prenehala po skrajšanem postopku, ki je podal izjavo po 1. odstavku 394. člena ZGD, prevzel njene
obveznosti. Že pri vprašanju njegovega vstopa v procesni položaj družbe, ki
je prenehala, kot tožene stranke, pa
imamo dve stališči. Po enem pomeni
vstop v materialnopravni in procesnopravni položaj samo univerzalno pravno nasledstvo, ki ga v takem primeru
gotovo ni. Po drugem pa zadošča za
vstop tudi v procesnopravni položaj že
singularno pravno nasledstvo.
O tem vprašanju je Vrhovno sodišče RS tudi že zavzelo stališče, in to v
dveh odločbah:
1. "Družbeniki, ki zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku prevzamejo obveznost
plačila njenih obveznosti, so
glede prevzetih
obveznosti
pravni nasledniki družbe. Prenehanje družbe ima za posledico prekinitev pravdnega postopka po 3. točki 212. člena
ZPPI77. Če je predmet spora
obveznost, ki so jo zaradi prenehanja družbe po skrajšanem
postopku prevzeli družbeniki, se
postopek nadaljuje po 1. od-

stavku 215. člena ZPP/77 proti
njim."
(sodba III Ips 72/2000 z dne 24.
8. 2000, s katero je bila zavrnjena
revizija proti pravkar omenjeni
sodbi Višjega sodišča v Kopru)
S to sodbo je vrhovno sodišče poleg tega, da je pritrdilo stališču, da so
družbeniki v takem primeru (singularni) pravni nasledniki družbe, ki je prenehala po skrajšanem postopku, očitno
zavzelo tudi stališče, da za vstop v procesnopravni položaj zadošča že singularno pravno nasledstvo.
2. Z najnovejšo odločbo (sklep III
Ips 102/2001 z dne 18. 10. 2001) je Vrhovno sodišče RS ugodilo zahtevi za
varstvo zakonitosti, razveljavilo sklepa
sodišč druge in prve stopnje in vrnilo
zadevo sodišču prve stopnje v novo
odločanje. Razveljavljen je bil sklep o
zavrženju tožbe po 5. odstavku 81. člena ZPP, izdan z obrazložitvijo, da
družbenik družbe, ki je prenehala po
skrajšanem postopku, ni njen pravni
naslednik, ampak gre za pristop druž-

benika k dolgu družbe po 451. členu
ZOR, zaradi česar ni izgleda, da bi se
prekinjeni postopek lahko nadaljeval,
zaradi česar ga sodišče ni bilo dolžno
prekiniti. Tudi v tej zadevi je vrhovno
sodišče zavzelo stališče, da gre pri prenehanju družbe po skrajšanem postopku za singularno pravno nasledstvo
družbenikov za obveznosti družbe. To
zadošča tudi za prevzem pravde po 1.
odstavku 208. člena ZPP. Nikakor pa
ne gre za pristop k dolgu po 451. členu
ZOR. Pristop k dolgu je namreč pogodba med tretjim in upnikom, s katero tretji stopi v zavezo poleg dolžnika.
V primeru izjave po 1. odstavku 394.
člena ZGD pa ne gre za pogodbo med
tretjim in upnikom, prvotnega dolžnika, poleg katerega naj bi tretji stopil v
njegovo zavezo, pa zaradi prenehanja
sploh ni več.
Z navedenimi odločbami iz leta
1999 pa je Višje sodišče v Ljubljani
očitno zavzelo stališče, da na aktivni
strani vstop družbenika v pravdo namesto družbe, ki je prenehala po skraj-

Zaključki:
1. Družbeniki oziroma delničarji gospodarske družbe, ki preneha po
skrajšanem postopku, so njeni singularni pravni nasledniki tako glede premoženja, ki ga je imela družba, kot glede morebitnih neporavnanih obveznosti družbe (ki pa jih praviloma ne bi smelo biti).
2. Morebitne neporavnane obveznosti družbe prevzamejo delničarji oziroma družbeniki z izjavo po 1. odstavku 394. člena ZGD. Tu gre za posebno obliko prevzema obveznosti, ki ni nobena oblika spremembe dolžnika
po določbah 446. do 453. člena ZOR. Prevzem dolga po 446. členu ZOR ni,
ker ne gre za pogodbo med dolžnikom in prevzemnikom, v katero bi privolil upnik. Pristop k dolgu po 451. členu ZOR ni, ker ne gre za pogodbo med
tretjim in upnikom, prvotnega dolžnika (družbe, ki preneha po skrajšanem
postopku), h katerega dolgu bi pristopil novi dolžnik, pa v trenutku nastanka obveznosti novega dolžnika ni več (če do prenehanja po skrajšanem postopku ne pride, potem po določbi 3. odstavka 397. člena ZGD izjave delničarjev oziroma družbenikov o prevzemu obveznosti družbe izgubijo pravni
učinek). Prevzem izpolnitve po 453. členu ZOR tudi ni, ker ne gre za pogodbo med dolžnikom in tretjim, s katero bi se tretji dolžniku zavezal, da bo izpolnil njegovo obveznost upniku in bi mu potem tudi odgovarjal, če bi upnik
terjal njega.
3. Premoženje družbe se delničarjem oziroma družbenikom izroči na podlagi določbe 387. člena v zvezi s 397. členom ZGD. Tu se sicer lahko pojavi vprašanje aktivne legitimacije. Če premoženje družbe še ni razdeljeno,
je vsak družbenik aktivno legitimiran za zahtevek (nujnega sosporništva na
aktivni strani nikoli ni). Če pa je premoženje že razdeljeno, bo aktivno legitimiran samo tisti družbenik, ki je prevzel tisto premoženje (praviloma terjatev), o katerem teče pravda.
4. V vseh primerih je zato podan pogoj za prekinitev in nadaljevanje postopka, ki se gaje do izbrisa iz sodnega registra zaradi prenehanja po skrajšanem postopku udeleževala gospodarska družba. Podlaga je singularno
pravno nasledstvo, pri čemer ZPP nikjer ne predpisuje, da lahko v procesni
položaj pravne osebe (gospodarske družbe, ki je prenehala), vstopi samo
univerzalni pravni naslednik. Za stališče, da bi pravdo lahko prevzel samo
univerzalni, ne pa tudi singularni pravni naslednik pravne osebe, tudi ne najdem kakšnega (razumnega) razloga.

šanem postopku, ni možen. O tem
vprašanju pa je Vrhovno sodišče RS
zavzelo naslednje stališče:
"Pravni nasledniki družbe glede premoženja, ki je ostalo po prenehanju družbe po določbah 394.
do 398. člena ZGD, so delničarji
(družbeniki)."
(sklep III Ips 25/2001 z dne
12. 4. 2001)
V tej zadevi sta bila razveljavljena
sklepa sodišč druge in prve stopnje o
zavrženju tožbe v pravdi, v kateri je
(edini) družbenik družbe z omejeno
odgovornostjo, ki je prenehala po
skrajšanem postopku, hotel prevzeti
prekinjeno pravdo.
Vrhovno sodišče je podlago za svoje stališče našlo v 387. členu ZGD (za
delniško družbo, v zvezi s 456. členom
ZGD pa za družbo z omejeno odgovornostjo), po kateri se v likvidacijskem
postopku po poplačilu vseh obveznosti
preostalo premoženje razdeli med
družbenike. K temu dodajam, da mora
tudi sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku, ki ga sprejmejo
vsi delničarji oziroma družbeniki, vsebovati predlog o delitvi premoženja
(glej 395. člen ZGD), kar še bolj jasno
kaže, da so glede premoženja družbe,
ki preneha po skrajšanem postopku,
delničarji oziroma družbeniki njeni
singularni pravni nasledniki, kar zadošča za prevzem pravde, v kateri je bila
družba tožeča stranka.

Izbris gospodarske družbe iz
sodnega registra po ZFPPod in
posledice za pravdo
Glede posledic izbrisa gospodarske družbe iz sodnega registra
po ZFPPod takrat, ko je bila izbrisana gospodarska družba tožena
stranka, velja vse, kar velja v primeru njenega prenehanja po skrajšanem postopku.
Sporno pa je lahko vprašanje:
• ali in kdo lahko prevzame
pravdo v primeru, ko je bila
taka gospodarska družba tožeča stranka?
To vprašanje se namreč zaplete
predvsem zaradi določbe 36. člena
ZFPPod, po kateri nad premoženjem,
ki se najde po izbrisu gospodarske
družbe, sodišče na predlog upnika
opravi postopek likvidacije oziroma
stečaja (likvidacije, če je premoženja
dovolj za vse upnike, stečaja pa, če ga
ni dovolj). Zakaj se je zakonodajalec

odločil za tako rešitev, mi ni jasno. Če
je predpisal, da delničarji oziroma
družbeniki prevzamejo vse morebitne
obveznosti izbrisane družbe, bi bilo logično, da se jim izroči tudi premoženje
družbe (če ga seveda ta ima, kar v sedaj tekočih postopkih ponavadi ni primer, bolj verjetno bo pa ob izbrisih
družb zaradi nepredložitve dveh letnih
poročil zapored).
Poleg tega je določba malo smiselna tudi zato, ker bo upnik izbrisane
družbe zelo težko zvedel za njeno premoženje. V nam znanih primerih pa to
premoženje predstavlja sporno terjatev, o kateri teče pravda. Ali naj upnik
nad tem premoženjem, za katerega
sploh še ni jasno, ali ima kakšno vrednost ali ne, predlaga začetek likvidacije oziroma stečaja z vsemi, za upnika
predvsem stroškovnimi posledicami?
V kakšnem roku lahko to predlaga? In
kaj s pravdami, ki so glede terjatev, ki
spadajo v to premoženje, prekinjene?
Če bi se zgodilo, da bi upnik res
predlagal sodišču, naj opravi nad najdenim premoženjem družbe likvidacijski oziroma stečajni postopek, bi bila
likvidacijska oziroma stečajna masa
pravna naslednica izbrisane družbe
glede njenega premoženja. Zato bi samo likvidacijska oziroma stečajna masa lahko prevzela prekinjeno pravdo
(podobno kot stečajna masa pri prodaji stečajnega dolžnika kot pravne osebe). Vendar ne vem, da bi se v praksi
zaenkrat pojavil kakšen tak primer.
Pojavilo pa se je vprašanje, ali lahko družbenik izbrisane gospodarske
družbe prevzame prekinjeno pravdo,
pri čemer ni bilo nobene trditve, da bi
bil nad premoženjem (v pravdi uveljavljano terjatvijo zaradi neuskladitve
z ZGD izbrisane družbe na vrnitev
stvari, plačilo odškodnine in določenih
drugih denarnih zneskov) predlagan likvidacijski oziroma stečajni postopek.
Zadeva je bila še malo bolj zapletena, ker je bil toženec drugi od obeh
družbenikov izbrisane družbe. Sodišče
prve stopnje je dovolilo nadaljevanje
pravde med družbenikoma (enim kot
singularnim pravnim naslednikom
družbe in drugim kot tožencem). Tožbeni zahtevek pa je zavrnilo, ker ni bilo niti zatrjevano, da je bilo premoženje družbe razdeljeno med družbenika,
zato novi tožnik ni dokazal, da bi bila
nanj prenesena kakšna konkretna pravica družbe. Pritožbeno sodišče je sodbo potrdilo. S sklepom II Ips 66/2001 z
dne 4. 10. 2001 je Vrhovno sodišče RS
obe sodbi razveljavilo in vrnilo zadevo
sodišču prve stopnje v novo sojenje. V

bistvu je menilo, daje ena od temeljnih
pravic delničarjev oziroma družbenikov pravica do ostanka premoženja po
prenehanju gospodarske družbe. Res
da pri izbrisu družbe iz sodnega registra delitev premoženja med družbenike ni predvidena, kar pa še ne pomeni,
da družbenik nima aktivne legitimacije
v tem sporu; to, ali mu gre kakšna materialna pravica, bo v tem primeru, ko
premoženje med družbenikoma še ni
razdeljeno, ena od stvari, ki jo bo treba
razčistiti v novem sojenju.

Kako postopati po prekinitvi
postopka
Prekinjen postopek se po določbi 1.
odstavka 208. člena ZPP nadaljuje, ko
ga pravni nasledniki prevzamejo ali ko
jih sodnik povabi, da to storijo. Odločitev o tem, kako bo ravnal, je prepuščena sodniku.
Kadar bo prišlo do prekinitve postopka zaradi prenehanja tožeče stranke po skrajšanem postopku, bo po mojem mnenju sodnik ravnal smotrno in
prav, da bo sam povabil pravne naslednike, naj prevzamejo pravdo. Največkrat to niti ne bo potrebno, saj bodo
pravni nasledniki, ki imajo interes, da
pridejo do poplačila terjatve, nadaljevanje pravde predlagali sami. Če pa
pride do prekinitve postopka zaradi izbrisa družbe kot tožeče stranke po
ZFPPod, potem sodnik ne more vedeti,
kdo so njeni pravni nasledniki (likvidacijska ali stečajna masa ali morebiti
družbeniki oziroma delničarji), zato
mora čakati na njihov prevzem pravde
in jih ne more sam pozvati, naj jo prevzamejo.
Če bo prišlo do prekinitve postopka
iz razlogov na toženi strani, bo glede
na določbo 2. odstavka 394. člena
ZGD (v zvezi s 5. odstavkom 27. člena
ZFPPod) sodnik ravnal pravilno, če bo
počakal na predlog tožeče stranke za
nadaljevanje postopka. Če predloga v
enem letu po objavi izbrisa družbe iz
sodnega registra ne bo dobil, bo ugotovil, da ni več pogojev za to, da bi se pomanjkljivost, nastala zaradi prenehanja
tožene stranke, lahko odpravila, zato
bo tožbo zavrgel na podlagi 5. odstavka 81. člena ZPP. Menim, da ravnanje
sodnika, ki bi sam povabil pravne naslednike tožene stranke, da prevzamejo
pravdo in nadaljeval postopek, ne bi
bilo zakonito, ker določba 2. odstavka
394. člena ZGD izrečno predpisuje, da
mora upnik, če želi proti družbeniku
uveljaviti terjatev, ki jo je imel do

družbe, to storiti v predpisanem enoletnem roku.
Kakorkoli se bo postopek že nadaljeval, bo to praviloma pravdni postopek, v katerem se ne bodo več uporabljale določbe ZPP o gospodarskih sporih, ker bodo pravdo največkrat prevzele fizične osebe kot družbeniki oziroma delničarji družbe, ki je prenehala
obstojati. To seveda ne velja za primere, ko pravdo prevzamejo družbeniki,
ki so pravne osebe, ker bo v takem primeru lahko izpolnjen subjektivni kriterij iz 1. točke 1. odstavka 481. člena
ZPP (odvisno od tega, kdo je nasprotna
stranka). V nadaljevanju je treba zato
pač uporabiti ustrezne institute pravdnega postopka, glede na to, ali gre za
"navadno" pravdo ali za gospodarski
spor. To velja tudi za mirovanje postopka, če so za to izpolnjeni pogoji,
ali pa za uporabo določb 492. člena
ZPP.
V primerih, ko bi sodišče ugotovilo,
da gre v sporu za take pravice in obveznosti, glede katerih ni pravnega nasledstva družbenikov, bo lahko takoj
po prenehanju pravne osebe zavrglo
tožbo. Mislim namreč, da prekinitev
postopka zaradi prenehanja pravne osebe ne more učinkovati v tistih primerih,
ko do nadaljevanja postopka očitno nikoli ne bo moglo priti. Tak primer bi bil
primer tožbenega zahtevka na izključitev družbenika iz družbe. V takih primerih namreč pomanjkljivosti, ki je nastala zaradi izgube pravne osebnosti
gospodarske družbe in zato njene pravdne sposobnosti, ni mogoče odpraviti,
kar je razlog za zavrženje tožbe po 5.
odstavku 81. člena ZPP, ne glede na
določbe o prekinitvi postopka.

Pravni jezik ali
jezik pravnikov
"Dejal sem, da je bila med nami druščina mož, ki so bili že od
svoje mladosti vzgojeni v umetnosti,
da z besedami, ki jih lahko po mili
volji množijo, dokazujejo, kako je
belo črno in črno belo, pač glede
na to, kako so plačani ...
Prav tako je treba pripomniti, da
ima ta druščina svoj poseben jezik
in žargon, katerega ne more razumeti noben navaden smrtnik. V njem
so napisani vsi njihovi zakoni, za
katere se posebej trudijo, da bi jih
pomnožili..."
Jonathan Swift, Guliverjeva potovanja

Obligacijski zakonik
in zamudne obresti
mag. Janez Tekavc

Zakonite zamudne obresti so eden izmed pravnih instrumentov, ki dolžnika še najbolj sili k izpolnitvi neke denarne obveznosti. Obligacijski zakonik (OZ) je nekatera vprašanja teka in višine zamudnih obresti uredil
drugače kot zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR). Čeprav je torej normativna ureditev zdaj malce drugačna, pa bom v članku poizkušal pokazati,
da je dejanska ureditev ostala praktično enaka.

Za katere obveznosti?
Prvo izmed vprašanj pri ugotavljanju dosega novih določb OZ glede
zamudnih obresti je, za katera pravna razmerja se bodo te določbe uporabljale. 1060. člen v zvezi s 1062.
členom OZ določa, da se OZ uporablja za vse obveznosti, ki so nastale
po 1. januarju 2002. Nedvomno bo
tako potrebno uporabljati določila OZ
za vsa pravna razmerja, pri katerih sta
se stranki sporazumeli o obligacijskem razmerju po 1. 1. 2002, ureditev po ZOR pa se bo še naprej uporabljala za vsa pravna razmerja, pri
katerih sta se stranki sporazumeli o
obligacijskem razmerju pred 1. 1.
2002.
S tega stališča so zanimiva razmerja glede aneksov, prenovitev,
poravnav in podobnega, pri katerih
je obligacijsko razmerje nastalo
pred 1. 1. 2002, aneks, prenovitev,
poravnava, ... pa je bil sklenjen po
1. 1. 2002.
V primeru prenovitve (novacije)
kot tudi poravnave menim, da se glede teka in višine zamudnih obresti
uporabljajo določbe OZ, četudi je prvotno obligacijsko razmerje nastalo
pred 1.1. 2002. V 323. členu OZ je
namreč glede prenovitve določeno, da
z njo prejšnja obveznost preneha in
jo nadomesti nova. Kolikor je torej ta
nova obveznost nastala po 1. 1. 2002,
potem zanjo veljajo določila OZ. Podobno določa 1050. člen OZ tudi glede poravnave. S poravnavo stranke
prekinejo spor, oziroma uredijo negotovo pravno razmerje. Prekinitev spora oziroma ureditev negotovega pravnega razmerja pa se izvede tako, da
določijo svoje pravice in obveznosti.
Ker določitev pravic in obveznosti
strank pomeni nastanek obligacijske-

ga razmerja, je tudi tukaj potrebno
glede teka zamudnih obresti uporabiti določbe OZ.
Drugače pa je pri aneksih. Ker
aneksi pomenijo le dodajanje novih
vsebin k nekemu že obstoječemu
pravnemu razmerju ali pa delno spremembo le-tega, je treba glede ne konkretni primer presojati, ali sklenitev
aneksa po 1. 1. 2002 predstavlja tudi zadosten pogoj za uporabo določb
OZ glede zamudnih obresti. Čeprav
je namreč jasno, da se lahko aneks
po 1. 1. 2002 sklene le pod pogoji,
ki jih določa OZ (glede pravne sposobnosti, predmeta pogodbe, obličnosti, ...), pa se določbe OZ o zamudnih obrestih uporabljajo le, kolikor
aneks sam ustvarja tudi določeno dodatno denarno obveznost. Če aneks
spreminja le roke, načine izpolnitve,
kraje izpolnitve in podobno, potem je
potrebno glede teka in višine zamudnih obresti uporabljati določbe ZOR.

Višina obrestne mere
zamudnih obresti
OZ v 378. členu določa, da obrestna mera zamudnih obresti znaša 8 %
letno, če poseben zakon ne določa
drugače. Tretji odstavek 1061. člena
OZ določa, da je posebni zakon iz
378. člena zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri. Glede višine zamudnih obresti se torej trenutno uporablja isti predpis, kot se je uporabljal
po ureditvi ZOR. V tem delu tako ni
sprememb.
S stališča analize pravne ureditve, ki jo prinaša OZ, je zanimivo,
da ta najprej določa fiksno obrestno mero zamudnih obresti, potem
pa glede te iste obrestne mere napotuje na poseben predpis.

Za takšno ureditev ni videti posebnih razlogov, še posebej če upoštevamo, da je fiksno določena obrestna
mera v tem trenutku nižja od temeljne obrestne mere, ki znaša 8,56 %.
Glede na dejstvo, da na primer skupna obrestna mera za kratkoročne depozite presega 9 %, pri bančnih kreditih pa se skupna efektivna skupna
obrestna mera giblje že okoli 20 % l ,
je seveda jasno, da zakonsko določenih 8 % ne more opravljati temeljne
funkcije instrumenta zamudnih obresti, torej siljenja dolžnika k plačilu
dolga.
Da je določitev višine obrestne
mere zamudnih obresti v fiksnem številu nesmotrna, nam lahko pokaže tudi primerjava s tujino. V Italiji na primer določa višino obrestne mere zamudnih obresti minister za zakladništvo. Ta sicer določa obrestno mero
med 6 in 8 odstotki, vendar pa je vedno določena višje, kot pa znaša inflacija.

Maksimiranje obresti katerih?
Obligacijski zakonik je ponovno
maksimiral višino obresti. 376. člen
OZ določa, da obresti nehajo teči, ko
vsota zapadlih, pa ne plačanih obresti doseže glavnico. Nova ureditev je
tako enaka ureditvi v ZOR pred novelo leta 1989, ki je razveljavila določbo 401. člena ZOR.
V nasprotju z ureditvijo po ZOR
pa je ureditev po OZ manj jasna. Nomotehnično je namreč OZ v delu, ki
se nanaša na obresti, urejen drugače,
kot je bil ZOR. V ZOR je bila določba 401. člena uvrščena v odsek o
pogodbenih obrestih. Glede na umestitev določbe je bilo tako jasno, da
se omejitev teka obresti nanaša le na
pogodbene obresti. V OZ pa je 376.
člen, ki določa, da obresti nehajo teči tedaj, ko vsota zapadlih neplačanih
obresti doseže glavnico, umeščen v
odsek o obrestih, pri čemer pozna OZ
v oddelku "Denarne obveznosti" tri
odseke na temo obresti, in sicer 2.
odsek "Obresti", 3. odsek "Zamuda z
izpolnitvijo denarnih obveznosti" in 4.
odsek "Pogodbene obresti". Iz nomotehnične ureditve je tako mogoče
sklepati, da se določbe 2. odseka
(Obresti) uporabljajo kot splošne določbe tako glede zamudnih obresti (3.
odsek) kot tudi glede pogodbenih
obresti (4. odsek).
' Povzeto po
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Menim, da bi bila razlaga, ki nam
jo ponuja nomotehnična ureditev OZ,
se pravi, da zamudne obresti prenehajo teči, ko dosežejo glavnico, v nasprotju s temeljnim namenom instituta zamudnih obresti, ki je v tem, da
naj prisiljuje dolžnika k plačilu dolgovanega zneska. Kolikor namreč
sprejmemo razlago, da so tudi zamudne obresti maksimirane z višino
glavnice, da je torej dolg dolžnika
maksimiran na - na primer - 2-kratnik posojenega denarja, potem bo finančna nedisciplina še večja.
V zadnjih letih se je višina obrestne mere zamudnih obresti gibala
med 24 in 27 odstotki, kar pomeni,
da so zamudne obresti v približno
treh letih dosegle višino glavnice. Sodni spor, skupaj z izvršilnim postopkom, res izredno redkokdaj traja manj
kot tri leta, kar seveda pomeni, da
bodo dolžniki, kolikor bo v sodni
praksi uveljavljena razlaga, ki jo ponuja nomotehnična ureditev zakona,
zavlačevali postopke, kolikor se bo le
dalo. V petih do sedmih letih, kolikor predvidoma traja sodni postopek
skupaj s postopkom izvršbe, bi namreč dolžnik na račun maksimiranja višine zamudnih obresti lahko pridobil
s tem istim dolgovanim denarjem toliko, da bi vsaj izničil učinek zamudnih obresti. V sedmih leti bi namreč že sama inflacija prepolovila dejansko vrednost dolgovanega zneska.
Dolžnik, ki bi tako sicer nominalno
vrnil dvakratnik glavnice, bi dejansko, po vrednosti, vrnil le glavnico,
brez obresti.
Glede na navedeni razlog in tudi zgodovinsko razlago, ki jo ponuja umestitev iste določbe ZOR v poglavje o pogodbenih obrestih, menim, da določilo o maksimiranju višine obresti ne more veljati za zamudne obresti, temveč velja le za
pogodbene obresti.
Kolikor pa določilo 376. člena
OZ o maksimiranju višine obresti
velja le za pogodbene obresti, potem se velja vprašati, ali je takšno
določilo sploh potrebno.
Kolikortoliko spreten posojilodajalec bo namreč anuitetni plan oblikoval tako, da dolgovane nezapadle
obresti ne bodo nikoli dosegle višine
glavnice. Določba o maksimiranju
obresti tako preprosto pomeni le, da
v Sloveniji sploh ne bo več že tako
redkih posojil z odlogom začetka odplačevanja, saj je ravno pri teh največja nevarnost, da bodo obresti dosegle višino glavnice. Pri posojilih, ki

nimajo odloga začetka odplačevanja,
pa posojilodajalec tako ali tako obrok
vedno oblikuje tako, da so vanj vključene vse obresti in del glavnice.
Obresti tedaj nikoli ne morejo doseči višine glavnice. Če pa dolžnik zamudi s plačilom posameznega obroka, za tak zapadli obrok veljajo določbe o zamudi. Glede zamude pa
smo že pojasnili, da ni primerno uporabiti določb o maksimiranju višine
obresti.
Celo v primeru, če bi uporabili določilo o maksimiranju višine zamudnih in pogodbenih obresti, bi se - na
primer - pri klasični posojilni pogodbi srečali z vprašanjem, katere obresti prenehajo teči, ko dosežejo višino
glavnice. Če je namreč posamezen
obrok odplačila sestavljen iz obresti
in dela glavnice, od zapadlosti tega
obroka pa tečejo od tega zneska zamudne obresti, potem bi v primeru,
da bi sprejeli razlago, da velja določba o maksimiranju za pogodbene in
zamudne obresti prišli v situacijo, ko
bi se morali vprašati, ali velja določba o maksimiranju za zamudne in pogodbene obresti skupaj ali za vsake
posebej. Če naj to vprašanje poenostavimo: ali je torej skupna dopustna
višina dolga enaka dva- ali trikratniku glavnice? Glede na dejstvo, da tudi OZ v 381. členu pozna možnost
procesnih obresti, menim, da je bila
naša ugotovitev, da zamudne obresti
niso maksimirane, pravilna tudi s tega zornega kota.
Dolžnik bo tako, ne glede na ponovno uveljavitev določbe o maksimiranju obresti, glede teka obresti v
podobnem, če že ne kar enakem položaju kot po dosedanji ureditvi v
ZOR. Razlika je namreč podana le v
toliko, da lahko znašajo nezapadle
obresti največ toliko kot glavnica. Ko
pa obresti zapadejo v plačilo, tečejo
od njih zamudne obresti, ki so po
svoji višini enake kot do sedaj. Določbe drugega odstavka 378. člena
OZ in drugega odstavka 382. člena
OZ, ki določajo fiksno obrestno mero zamudnih obresti v višini 8 % letno ter pogodbeno obrestno mero v
višini 6 % letno, pa so verjetno bolj
odraz želje zakonodajalca, da v Sloveniji ne bi bilo inflacije, kot pa
odraz dejanskega stanja. V ta kontekst verjetno sodi tudi določba 376.
člena OZ, ki določa maksimiranje višine obresti. Vse tri določbe bi namreč bile popolnoma smiselne in utemeljene le, če bi bila inflacija že na
robu deflacije.

Obligacijski zakonik

Odgovornost za živali in
stavbe
Jože lic
bligacijski zakonik (v nadaljevanju OZ) je v 6. odsek 2.
oddelka II. poglavja Splošnega dela med posebne primere odgovornosti uvrstil tudi odgovornost
imetnika živali in odgovornost imetnika stavbe.
Člen 158/1 OZ določa, da je za
škodo, ki jo povzroči nevarna žival,
odgovoren njen imetnik. Po členu
158/2 je za škodo, ki jo povzroči domača žival, odgovoren njen imetnik,
razen če dokaže, da je poskrbel za
potrebno varstvo in nadzorstvo.
Opredeliti moramo pojma "domače" in "nevarne živali". Tradicionalno
gledano so domače živali vse tiste, ki
jih redijo in gojijo na kmetijah. Kam
potem uvrstiti razne eksotične živali,
ki jih je polno po hišah in stanovanjih?
Za "nevarno žival" štejemo tisto žival,
ki je po splošnem prepričanju človeku
življenjsko nevarna. Da je volk utelešenje vseh grozot vredne zverine, drži
nedvomno od Rdeče kapice dalje.
Kljub temu zna biti ta hudi volk pravi
"mirovnik" v primerjavi z dobermani,
rotvveilerji in podobnimi domačimi živalmi, posebno kadar so njihovi imetniki slabi gospodarji. "Nevarna žival"
torej ni samo tista, ki bo po svoji naravni zasnovi ubijala druge za lastno preživetje, ampak je to na primer tudi domača žival, ki je zbolela za steklino.
Kakšno nevarnost prinaša steklina za
ljudi, ni potrebno poudarjati. Lahko je
nekdo občutljiv za določene pike, npr.
čebel ali os in ga zmorejo te žuželke
nevarno poškodovati.

O

Menim, da "nevarna žival" in "domača žival" nista dva, povsem ločena
pojma, ki se ne bi vsebinsko prekrivala v elementih nevarnosti in s tem odgovornosti.

Odgovornost imetnika živali
OZ nalaga odškodninsko odgovornost imetniku živali. Kdo je "imetnik"? Po ustaljenih merilih stvarnega
prava obstajajo v odnosu do stvari, se
pravi do upravičenj in razpolaganj,
imetnik, posestnik in lastnik. S stališča
širine pravic in upravičenj do stvari bi

bil na hirearhični lestvici imetnik na
najnižji stopnji. Mislim, da bi moral
biti poudarek na lastniku kot prvem
odgovornem za škodo, ki bi jo povzročila njegova žival. To velja zlasti za
domače živali, ki so neločljivo povezane z lastnino. Lastnik ne bi bil odgovoren samo v primeru izpolnjevanja pogojev po členu 158/2 OZ, če bi dokazal, d a j e poskrbel za potrebno varstvo
in nadzorstvo, kakor tudi tedaj, če je na
osnovi pravnega posla začasno prepustil žival drugemu. V mislih imam zlasti primere, kadar bi žival bila oddana
v oskrbo ali v šolanje osebam, ki so poklicno najbolj usposobljene za varstvo,
skrb in šolanje živali.
Imetništvo nad živaljo postane
problematično pri prosto živečih živalih. Divjad je določena prosto živeča
divja žival, ki je ali lahko postane predmet lovstva po členu 3/1 zakona o
varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o
upravljanju lovišč. Po členu 17/1 zakonu o varstvu okolja (Ur. 1. RS, št.
32/93) je divjad last države. Po lovskem zakonu lovske družina upravljajo z lovišči. Težko govorimo o "imetništvu" lovcev nad divjadjo, saj je
imetništvo združeno z bližnjo povezavo med stvarjo in imetnikom, ki imetniku daje oblastno razpolaganje s
stvarjo. Odgovornost za škodo, ki jo
povzroči divjad, je tako ali tako poglavje zase, saj je (pomanjkljivo) urejena z lovskim zakonom in pisano neenotno sodno prakso, čemur bi lahko
posvetili posebno razpravo. Svoje dodaja tudi dejstvo, da je bil zakon o lovu sprejet v letu 1976 in se uporablja
še sedaj, čeprav ne ustreza sedanjim
razmeram in pravnemu sistemu.
Pri divjadi in drugih prosto živečih
živalih moramo upoštevati člen 71/2
omenjenega lovskega zakona, po katerem mora škodo, ki jo povzroči na premoženju divjad, za katero je predpisana trajna ali začasna prepoved lova,
povrniti družbenopolitična skupnost,
katere organ je odredil prepoved. Besedilo iz leta 1976 prevedemo tako, da
za navedeno škodo odgovarja država.
Najbolj klasičen primer je škoda, ki jo
povzročijo volkovi.

Ta odgovornost države se lahko
uporabi za škodo, ki jo povzročijo živalske vrste, katere varuje Uredba o
zavarovanju ogroženih živalskih vrst
(Uradni list RS, št. 57/93).

Odgovornost imetnika
stavbe
OZ urejuje odgovornost imetnika
stavbe v 159. členu in v 160. členu odgovornost za rušenje stavbe. Določba
156. člena OZ obravnava primere, kadar iz stavbe pade določen predmet. V
prvi vrsti so mišljeni neprimerno postavljeni predmeti na zunanji strani
stavbe, ki padejo s stavbe in poškodujejo nižje ležeče premoženje. Upoštevati moramo, da stavba sama po sebi ni
nevarna stvar. Nevarnost, kije povezana s stavbo, in s tem nastala škoda je
posledica nepravilne uporabe ali pomanjkljivega nadzora.
Tudi ob določbi 159. člena OZ se
mi poraja isti problem z določitvijo
imetnika stavbe. Če gre za lastnika,
potem je odgovor jasen. Koga označiti za imetnika, če stavbo uporablja
druga oseba, ki ni lastnik, recimo najemnik. Lastnik z najemnikom sklene
najemno pogodbo in uredi vse medsebojne obveznosti. Dolžnost najemnika
je skrbno uporabljati predmet najema.
Lastnik ne more odgovarjati za ravnanje svojega najemnika, saj bi ga moral
v takem primeru stalno nadzorovati.
Da stalni nadzor ni možen in ne bi bil
niti dopusten, pa izhaja iz 44. člena
stanovanjskega zakona, po katerem
mora najemnik stanovanja dopustiti
lastniku vstop v stanovanje zaradi preveritve pravilne uporabe stanovanja
največ dvakrat letno. Iz navedenega
sklepam, da bi kot imetnik po 159. členu OZ odgovarjal tisti, ki dejansko
uporablja stavbo oziroma prostor, iz
katerega je stvar padla. To bi veljalo
tudi v primeru, kadar je stavba v solastnini več solastnikov, vendar jo uporablja en sam solastnik.
V 160. členu OZ je določeno, d a j e
za škodo, ki nastane s tem, da se poruši ali odpade del gradbe, odgovoren
imetnik gradbe, razen če dokaže, da
dogodek ni posledica pomanjkljivosti,
kakovosti gradbe in d a j e storil vse, da
bi odvrnil nevarnost. Gradba - po mojem "zgradba" - se poruši v primeru, če
je nekvalitetno zgrajena, če je pomanjkljivo vzdrževana ali če se neprimerno
uporablja.
Člen 160 OZ navaja dva razloga, s
katerimi se imetnik oprosti odškodninske odgovornosti.

Prvi razlog, da dogodek ni posledica pomanjkljive kakovosti gradbe,
se mi zdi sporen. Zgradbo zgradi izvajalec - gradbenik. Gradnja se izvede
na osnovi gradbene pogodbe. Izvajalec odgovarja za napake v izdelavi
gradbe, ki zadevajo njeno solidnost,
če se take napake pokažejo v 10 letih
od izročitve in prevzema del (čl. 662/1
OZ). Res ima investitor, ki je lahko
hkrati lastnik, svojo nadzorno službo,
ki potrdi, da so dela kvalitetno izvedena. Člen 662/1 OZ predvideva obstoj
skritih napak, katerih se ob prevzemu
ni mogoče ugotoviti. Nedopustno je,
da bi po 160. členu OZ odgovarjal lastnik. Morebiti obstaja pismena napaka v zakonskem besedilu, po kateri bi
se lastnik ekskulpiral, če bi dokazal,
da je dogodek posledica pomanjkljive
kakovosti gradnje, na katero ni mogel
vplivati. V nasprotnem primeru bi
imetnik odgovarjal za škodo, ki je
nastala iz vozroka, katerega ni mogel
predvideti in s tem preprečiti. To je
višja sila, ki je bila vedno ekskulpacijski razlog.
Drugi razlog, po katerem ne obstaja odškodninska odgovornost, je dokaz, d a j e bilo storjeno vse, da bi se nevarnost odvrnila. Vsebinsko to pomeni, da je lastnik zgradbo kvalitetno
vzdrževal. Pri vzdrževanju in odgovornosti glede navedene opustitve bo
potrebno presojati primere, ko je
zgradba v solastnini več lastnikov. Za
razmerja med več lastniki in upravljanjem skupne stvari moramo upoštevati čl. 15/1 odst. 1, 2 in 3 ZTLR. Posebno je pomemben člen 15/3 ZTLR, ki
zahteva soglasje vseh solastnikov za
posle, ki presegajo okvir rednega
upravljanja. Ta določba navaja med
primeri večja popravila, to pa so torej
investicijski posegi. Tukaj moramo
poleg civilnega prava upoštevati tudi
določila upravnega prava, ki urejajo
izdajo lokacijskih in gradbenih dovoljenj. Brez upravnega dovoljenja je
gradnja nedopustna - in kako ravnati,
če solastnik ne bo dal soglasja, popravila ne bo in se bo stavba podrla? Menim, da tu ostali solastniki ne bi smeli
odgovarjati.
Mislim, da je imetnik gradbe po
160. členu OZ samo lastnik. Lastnik je
dolžan investicijsko vzdrževati stavbo.
Investicijska vzdrževanja pa so
popravila in obnavljanje stavbe ali
njenih delov tako da se ohrani statična
stabilnost objekta, kvaliteta napeljav
in varna uporaba stavbe.

Sodelovanje
z odvetniki
v postopkih mediacij
Cordana Ristin

V marčevski številki Pravne prakse sem objavila članek, kjer sem zapisala razloge ameriških kolegov, odvetnikov, ki so nas na študijskem potovanju v Bostonu prepričevali, da so postopki mediacij koristni ne le za
stranke, ampak tudi za odvetnika. Na koncu so se njihovi razlogi v zvezi z
odvetnikovim delom dali sumirati pod geslo: Happy clients pay their bills
ali Srečne stranke plačajo svoje račune.

Kaj pa slovenski odvetniki?
Izteka se namreč prvo leto, odkar
teče poskusni projekt mediacij pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani. Precej
je že bilo napisanega o mediacijah in
drugih načinih alternativnega reševanja sporov. Zato v tem sestavku ne bo
govor o definiciji ali zgodovini pravnega pojma mediacije. Pri poskusnem
projektu Okrožnega sodišča v Ljubljani sodelujem od začetka kot mediatorka in kot vsi drugi kolegi sodniki delam pro bono, s tem da pri tem opravimo svoje redno delo v enakem obsegu kot do sedaj.
Na povabilo predsednika Okrožnega sodišča Aleša Zalarja sem pričela z
delom. Naš motiv za delo je bil poskus narediti vse za zmanjšnje sodnih
zaostankov. Najprej sem bila skeptična. Vseeno pa sem se odločila poskusiti tudi z alternativnim reševanjem
sporov in šele nato sprejeti dokončno
odločitev. Moji pomisleki so bili:
• kako bodo stranke, ki so že vložile tožbo, sprejele ponujeno možnost posredovanja pri zunajsodnem reševanju sporov in
• kako se bodo odvetniki odzvali na
to možnost.

Prijetno presenečenje
Zakaj sem sploh imela pomisleke?
Starejši kolegi se gotovo spominjajo,
kako neslavno se je končalo poravnavanje pred poravnalnimi sveti v krajevnih skupnostih. Zakon o pravdnem
postopku iz 1976. leta je namreč vpeljal za spore majhne vrednosti v civilnih postopkih obvezni poskus poravnavanja pred poravnalnim svetom. Institut se v praksi ni obnesel, saj so poravnalne svete skoraj v večini sestav-

ljali "preverjeni aktivisti", ki so včasih strankam vsiljevali svoje rešitve
zadeve in jim stranke očitno niso zaupale. Treba je tudi upoštevati, da je
šlo za poskus tedanjega zakonodajalca, da bi vpeljal še eno "samoupravno sodišče", kar se ni obneslo.
Mediacije pa niso "samoupravno
sodišče". Gre za prostovoljno odločitev strank, da skušajo same rešiti spor,
s tem da imajo na voljo strokovnjaka,
ki jim pri tem pomaga. Ko je soglasje
doseženo, stranki skleneta pred razpravljajočim sodnikom sodno poravnavo, ki je izvršilni naslov.
Ko sem se kot mediatorka srečala
z odvetnikom tožnika v prvi mediaciji, mi je povedal, zakaj je stranki svetoval, da naj soglaša in sodeluje v mediaciji. Povedal je: " Rad bi naredil za
stranko, kar se da. Zakaj pa ne bi poskusili tudi te možnosti, mogoče bomo
uspeli." Nasprotnik je bil pooblaščenec zavarovalnice, ki je pristopil strokovno, a radovedno in dobronamerno.
Po pogovorih, ki so trajali debelo uro,
smo imeli osnutek poravnave na mizi.
Poklicala sem sodnico, kateri je bil
spis dodeljen, nato so stranke pred njo
sklenile sodno poravnavo. Vsaka je
prejela svoj izvod in tožnik je šel še
istega dne dvignit odškodnino. Razšli
smo se zadovoljni. Obe stranki sta
"zmagali", oba pooblaščenca sta izjavila, da nista pričakovala, da bo zadeva rešena tako hitro.
Vsi naslednji primeri so daleč presegli moja pričakovanja; odvetniki in
(zato) tudi stranke so se izjemno konstruktivno vključevali v postopek mediacij. Rezultat je presegel vsa moja
pričakovanja: stranke so sklenile poravnavo v skoraj 75% primerov!
Nikoli nisem opazila, da bi odve-

tnik pogojeval poravnavo s plačilom
svojih stroškov. Nikoli ni odvetnik
"sabotiral" pogajanj, ki so nujni del
mediacije. Obratno: prizadeta stranka
je v postopku določitve obsega in deleža na skupnem premoženju (ki mu
botrujeta močna čustvena prizadetost
obeh strank zaradi razveze zakonske
zveze) jezno zapustila prostor, odvetnik pa je nemočno obsedel, ker stranke ni bilo moč ustaviti.
Vem, da je leto dni še prekratek
čas, da bi si lahko ustvarili dokončno
sliko. Vem tudi, da so soglasja dale tiste stranke, ki so bolj odgovorne in razumejo, da morajo tudi same kaj narediti za rešitev svojih sporov. Zanimivo pa je, da nobena stranka (pa čeprav je postopek mediacije propadel)
ni rekla, da ji je žal, da se je postopka udeležila. Mogoče to velja za edini primer "pobegle stranke". Vsak
odvetnik se je korektno poslovil tako
od mene kot od nasprotnika in izrazil
upanje, da bomo še sodelovali.
Moje dosedanje ugotovitve so, da
odvetniki želijo strankam pomagati,
da se njihov spor reši na zadovoljiv
način, in da postopkov mediacij ne
bodo ovirali.

DOSEDANJE UGOTOVITVE - IZ
POSAMEZNIH PRIMEROV
1. Previdnost odvetnikov
Odvetniki so bili najprej zelo previdni (prve pol ure sestanka). Vsak
mediator ima svoj način dela, vendar
mora stranki pojasniti postopek (delno
ponovi, kar je stranka že prejela v pisni obliki pred soglasjem).
Moj način dela je, da glede na konkretni primer podam možne predloge o
poteku postopka mediacije. Na primer:
če gre za odškodnino, pa nimamo izvedeniških mnenj, povem, da je možno,
da se pogovarjamo na podlagi dokumentacije ali pa naj stranki izbereta
izvedenca, dosežeta dogovor o plačilu
izvedenine in do naslednjega sestanka
pridobita izvedeniško mnenje. Če gre
za skupno premoženje, pa skušam ugotoviti, ali sta stranki vsaj nekatere spore (preživnina in podobno) rešili brez
sodišča. S tem ju skušam opozoriti, da
bo treba v postopku aktivno sodelovati
in da to ni sojenje.
Stranke morajo že v začetku vedeti,
da bo treba trdo delati in sodelovati, saj
je vse na njihovih plečih. Mediator le
pomaga, da se sami dogovarjajo.
Odvetniki so navajeni na sojenje v
mejah tožbenega zahtevka in torej določb ZPP. Zato jih povabilo, naj pri-

čnejo kreirati pravila postopka, preseneti. Stranke praviloma pogledajo v
odvetnika in želijo, da jim on pove,
kaj naj odgovorijo. Pogledujejo tudi
proti mediatorju, da naj on pove, kdo
ima prav. Ko pojasnim, da bodo stranke morale same sodelovati in da ne
morem povedati, kdo ima "prav", se
zgodi premik. Odvetniki razumejo, da
v tem postopku govori predvsem
stranka, ki se vmes posvetuje z odvetnikom. Stranke nato povedo, kako vidijo zadeve. Večkrat sem opazila, da
odvetniki tedaj ne vedo, ali naj stranko, ki je pričela prizadeto govoriti,
ustavijo ali ne.
Po mojem mnenju je treba upoštevati, da je v postopku mediacije stranka bolj dejavna kot v pravdi in da
odvetnik le pazi na njene pravne koristi in mu ni treba paziti na "procesne pasti", kot so priznanje relevantnih dejstev. Če do poravnave ne pride, ne bo posledic: zapisnika ni, dokazi se ne izvajajo, postopek je zaupne narave.

2. Presenečeni odvetniki
Med postopkom mediacije lahko
eventualna bodoča nasprotnika spoznata bolje nasprotnika kot tudi svojo
stranko.
Tako je stranka preprosto povedala, kaj pričakuje od nasprotnika (notorno nemogoče!) in videlo se je, da
tega odvetniku ni tako povedala. Zato
je bilo treba narisati skico in strankam
predočiti, da so dejansko pričakovanja
obeh bolj narazen, kot je to bilo videti iz tožbe in odgovora na tožbo. Zato sem narok preložila, da bi odvetnika imela dovolj časa za pojasnitev

strankama, kaj je po zakonu realno
pričakovati za stranko. Nato smo zadevo nadaljevali tako, da bosta obe
založili za izvedenca, ki bo računsko
ovrednotil vlaganja obeh strank.
V enem primeru je bilo videti, da
stranka ne želi poravnave. Soglasje za
mediacijo je dala očitno le zato, da bi
razvezanemu možu povedala, "kar
mu gre". Ker stranki, ki imata skupnega otroka, komunicirata le pisno,
sem takoj vedela, da bo dogovarjanje
težko, če ne že nemogoče. Ko smo
narok preložili, sem jima dala "nalogo": do naslednjič naj bi se poklicala po telefonu in začela osebno dogovarjati vsaj glede stikov z otrokom.
Na ponovnem srečanju sta povedala,
da nista komunicirala niti po telefonu. Vedela sem, da bo nadaljevanje
težko. Bilo je nemogoče. Za ta propad postopka nista bila kriva odvetnika ampak stranki.

3. Odvetniki - ustvarjalni
sooblikovalci postopka
mediacije
Menim, da dober mediator posluša
in dopusti strankama, da sami narekujeta tempo pogajanj. Pri tem je najbolje, če oba odvetnika povesta, kdaj naj
bo naslednji sestanek (določen dan ali
po prejemu izvedeniškega mnenja),
saj tako stranka ve, da je za njene interese najbolje poskrbljeno. Če pa soglasja ni, je treba takoj poseči vmes in
določiti datum sestanka.
Odvetniki cenijo, da se mediator
prilagodi njihovim nabitim urnikom in
skuša ustreči obema. Stranke se morajo tu prilagoditi odvetnikoma. Le v

Zakaj sodniki mediatorji
Vsaki stranki uvodoma povem, da v primeru neuspešne mediacije ne bom
smela govoriti o zadevi s sodnikom, ki bo o sporu odločal. Če bo kdaj v zadevi pritožba, je to razlog za mojo izločitev.
Zakaj pa sploh sodniki sodelujemo v tem projektu?
Slabe izkušnje samoupravnih (včasih laičnih in aktivističnih) poravnalnih
svetov so pri starejših ljudeh še žive. Kljub temu, da nekateri posamezniki v
javnosti sodnike omalovažujejo, pa ljudje v neposrednem stiku s sodnikom
kažejo veliko zaupanja.
Zato je za začetek dobro, da se mediacije prično odvijati v stavbi sodišč,
da so mediatorji sodniki, upokojeni sodniki, ugledni odvetniki in ugledni
pravniki drugih poklicev (na primer namestnik varuha človekovih pravic), ki
svoje delo opravljajo pro bono. Ko bo pojem mediacij zaživel in dobil pozitivni predznak, bi bilo po mojem mnenju dobro, da se aktivni sodniki umaknemo in bodo mediatorji le upokojeni sodniki, aktivni ali upokojeni odvetniki in drugi zaupanja vredni strokovnjaki.
Po mojem mnenju bi bilo treba strankam omogočiti, da si na listi mediatorjev pri sodišču izbereta "svojega", ki mu obe stranki zaupata in to v vsaki
fazi postopka.

enem primeru odvetnika ni bilo na sestanek, ki smo ga preložili. Pozabil si
je zabeležiti datum in raje se je poravnaval neposredno z nasprotnikom, kot
da bi priznal napako. Dobronamerno
sem razumela sporočilo tega obrambnega ravnanja: verjetno sem na prvem naroku nastopila s tako močnimi
etičnimi sporočili, da se je odvetnik
bal, da bo videti, da ni dovolj etičen,
če se mu je zgodilo, da je pozabil na
narok. Pomembno pa je, da je poravnava dosežena: v postopku mediacije
ali zunaj njega!

4. Pogajanja
Med postopki pa sem opazila tudi
nekaj zmotnih ravnanj odvetnikov, ki
ne pripomorejo k rešitvi zadeve.
Tožnikov odvetnik si je vzel za narok le pol ure časa. Ko smo se vsi ravno "ogreli" in so pogajanja stekla, je
povedal, da si ni mislil, da to traja toliko časa, in da mora oditi na sestanek. Stranka ni želela nadaljevati naroka brez odvetnika, zadevo smo morali preložiti. Seveda se je nasprotnik
počutil slabo, kot da tožeča stranka
diktira potek mediacije, sama pa sem
ocenila, da je ta narok propadel. Na
lep način sem povedala: drugič si bo
treba vzeti več časa, ne bom dopustila, da ena stranka diktira pravila postopka. Tako ravnanje odvetnika je
pokazalo, da ne ve veliko ali skoraj
nič o mediaciji.
Opazila sem tudi, da je postopek
mediacije težak za tiste odvetnike, ki
pogajanja razumejo kot boj, v katerem
morajo nasprotnika premagati. V mediaciji ni poraženca in zmagovalca.
Odvetnik, ki meni, da želi stranki ugajati z agresivnostjo do nasprotnika, ne
bo mogel uspešno sodelovati v mediaciji, kaj šele biti mediator.
Opazila pa sem tudi, da se je odvetnik, ki je sicer znan kot zelo agresiven
nasprotnik (o imenih pač ni korektno
pisati), v postopku mediacije znal zadržati in je pustil govoriti stranko. Ocenjujem, da gre za mojstra svojega poklica in etično ravnanje odvetnika.
Zanimiva izkušnja je bila, ko je za
stranko prišel le odvetnik in povedal,
da stranka noče biti v istem prostoru z
razvezanim zakoncem, da pa bi se rada
poravnala. Med pogajanji je tako odvetnik večkrat govoril s stranko kar po
mobitelu in nato sklenil poravnavo.
Zato imam dobre izkušnje s sodelovanjem pooblaščencev zavarovalnic.
Vse zavarovalnice so dale generalna
soglasja za sodelovanje v postopkih
mediacij. Največ poravnav je bilo v

Iz odvetniškega imenika - stanje 1. marec 2002
Odvetniki
•
•

•

vpisanih 899 - med njimi je bilo 318 odvetnic in 581 odvetnikov;
v času od 10. 12. 2001 je bilo
- na novo vpisanih 14 odvetnikov (11 izmed odvetniških kandidatov, 3
izmed odvetniških pripravnikov),
- izbrisani 4 (dva zaradi prenehanja dejavnosti, po eden zaradi smrti oziroma zaradi upokojitve),
- eni odvetnici je začelo teči mirovanje poklica zaradi imenovanja na državno funkcijo;
status specialista za področje civilnega prava je UO OZS priznal (še) dvema odvetnikoma.

Odvetniški kandidati
•
•

vpisanih 90 - med njimi 49 moških in 41 žensk;
v času od 10. 12. 2001 je bilo
- vpisanih 16,
- izbrisanih 13.

Odvetniški pripravniki
•
•

vpisanih 125 - med njimi 83 pripravnic in 42 pripravnikov;
v času od 10. 12. 2001 je bilo
- vpisanih 18,
- izbrisanih 5.

Odvetniške družbe
•
•

soglasje OZS ima 29 odvetniških družb,
v času od 10. 12. 2001 je dobila soglasje za ustanovitev ena odvetniška
družba.

postopkih zaradi plačila odškodnine,
ko je bila tožena zavarovalnica. Pooblaščenci so bili korektni in pripravljeni založiti predujem, ko je bilo treba
pred poravnavo pribaviti izvedeniško
mnenje. Stranki sta sami izbrali izvedenca, zavarovalnica je založila za predujem in po izdelanem mnenju smo
pogajanja pripeljali do poravnave.
Menim, da bi zavarovalnice v
okviru Slovenskega zavarovalnega
združenja morale organizirati center
za alternativno reševanje sporov, kjer
bi tudi ponujali mediacije. Mediatorji
bi lahko bili odvetniki in pravni strokovnjaki s področja zavarovalstva. Tako bi si vsi prihranili veliko časa in
stroškov, tožb pa bi bilo tudi manj.

SKLEP
Vesela sem, da imam kot mediatorka dobre izkušnje z odvetniki.
Odvetniška tarifa je nižja, kot je v tujini. Pa vendar se odvetniki odločajo
pomagati stranki, da se poravna. V začetnem obdobju je dobrodošlo, da s
stranko vedno pride odvetnik. Ko bodo postopki mediacij zaživeli, bodo

stranke lahko prišle same, le posvetovale se bodo z odvetnikom.
Sodni zaostanki niso mora le za sodnike in stranke, ampak tudi za odvetnike. Ni namem tega sestavka prepričevati prepričane, da brez sojenja v razumnem roku ni pravne države in
pravne varnosti. Vemo pa, da je še tako slaba poravnava boljša kot sodba.
Zato je treba pred in med sojenjem
strankam omogočiti tudi strokovno pomoč, da lahko rešijo ta in druge spore
in sicer v mirovnem postopku, ki je
prostovoljen, hiter, zato cenejši in nima posledic za eventualno bodoče sojenje, če do poravnave ne pride. Pravna država tudi pomeni, da stranke rešijo spor v razumnem roku in s pomočjo
pravnega strokovnjaka. Zame je pravna država tudi država, ki mi kot odraslemu in odgovornemu človeku nudi
možnost izbire, kje in kako bom reševala spore.
Menim, da ni rešitev sodnih zaostankov v prekluziji procesnih pravic,
ki bi v skrajnem primeru lahko pripeljala do položaja, ko v sporu ne zmaga tisti, ki ima prav, ampak tista stranka, ki ima odvetnika, ki je spretnejši
procesualist.

Predsedniška konferenca
na Dunaju

potekali ustrezni pogovori na ESČP v
Strasbourgu - iz katerih tudi izhaja
opozorilo, da načeli odvetnikove molčečnosti in zaupnosti odvetniškega
mandata nikakor ne bi smeli biti kršeni.

Boris Grosman

V razpravi o harmonizaciji poklicnih odvetniških pravil je bilo med drugim ugotovljeno, da obstajajo dokajšne
razlike med pravili, ki veljajo v Angliji oziroma v državah celinske Evrope.
Razlike so tako glede načela molčečnosti kot tudi pri vprašanju, kdaj gre
pri odvetniškem delu za kolizijo interesov, pa glede menjave odvetniških pisarn in pravice odvetnikov, da navajajo svojo specializacijo. Tako so bila tudi mnenja o možnosti harmonizacije
poklicnih pravil za odvetnike zelo različna: predvsem tradicionalnost teh
pravil v posameznih državah ovira odstopanja k bolj poenotenim, četudi je
po mnenju nekaterih harmonizacija
pač nujnost, ki se ji ni in ne bo mogoče povsem izogniti.

d 7. do 9. februarja 2002 sem
prisostvoval 30. Predsedniški
konferenci na Dunaju, skupaj
sta z mano sta bila še Mitja Stupan
kot član Senata konference in dr.
Konrad Plauštajner kot naš predstavnik v CCBE.

O

Na konferenci smo poslušali poročila držav, obravnavali tematiko varnosti in državljanskih svoboščin, ugotavljali razlike oziroma proces harmonizacije poklicnih pravil za odvetnike
po posameznih državah, pa tudi poročila o delovanju vrste mednarodnih
odvetniških organizacij. Ob konferenci
so kot navadno potekale tudi družabne
prireditve, sprejel nas je dunajski župan, ogledali smo si razstavo "Zlato faraonov", bili na sprejemu pri avstrijskem zveznem kanclerju, ministru za
pravosodje, bila pa je tudi možnost
udeležbe na pravniškem plesu v Hofburgu.
Med poročili iz posameznih držav
se mi zdi najbolj zanimivo poročilo ZR
Nemčije, ki se je nanašalo predvsem na
prevzem nove direktive EU o pranju
denarja in na vprašanje, kako uveljaviti to direktivo, da bi negativni vplivi bili čim manj škodljivi za odvetniški poklic.
Kot je znano, prinaša direktiva razširitev dolžnosti identifikacije strank za
vse trajnejše poslovne zveze, nadalje
obveznost obveščanja o sumu, katera
doleti odvetnika v primerih sodelovanja
pri prometu nepremičnin pa tudi pri
ustanavljanju družb; po mnenju nemških kolegov je obveznost odvetnika,
da primer prijavi, če ve, da s strani mandanta zahtevana dejavnost dejansko
služi pranju denarja, obstajala že po
prejšnji direktivi; kot skrajno vprašljivo
pa ocenjujejo določilo, da odvetnik ne
sme o nameravani prijavi obvestiti
mandanta, ker je takšno določilo v nasprotju z zaupnostjo razmerja med mandantom in odvetnikom. Kot zelo pomembno pa nemški kolegi nadalje ocenjujejo določila o tem, komu morajo
odvetniki poročati v primerih, kijih določa direktiva. V Nemčiji bo to očitno
Zvezna odvetniška zbornica, ki pa ne
bo imela pravice preverjati, ali je poročilo utemeljeno, temveč bo dolžna le

posredovati sporočeno pristojnemu organu. Z novo direktivo usklajeni nemški zakon bo vsekakor skušal čimbolj
zavarovati ustavnopravno zagotovljeno
varovanje zaupnosti mandatnega razmerja med stranko in odvetnikom.
Nemški kolegi so pozvali tudi vse
evropske odvetnike, da pri prevzemanju določil nove direktive EU uporabijo kar najbolj enotne ali celo enake
standarde, tako da bi v najmanjši možni meri "motili" zaupno razmerje med
stranko in odvetnikom.
Iz poročil drugih držav povzemam
predvsem opozorilo na vprašanje neodvisnosti odvetnikov pri opravljanju
poklica, ob omenjeni direktivi EU pa
poudarek na dejstvo, da gre pri varovanju in zagotavljanju načela zaupnosti
med stranko in odvetnikom izključno
za koristi strank, torej za varovanje in
zagotavljanje njihovih temeljnih pravic.
Madžarski kolega je priporočal, naj
odvetniki prevzemajo vodenje finančnih zadev le v primerih, ko te zadeve
poznajo, nikakor pa ne takšnih, za katere dvomijo, da so korektne glede na
določila direktive. Predstavnik CCBE
pa je v tej zvezi poudaril, da morajo biti tudi po uveljavitvi direktive EU o
pranju denarja varovane pravice strank
kot človekove pravice - o čemer so že

Na konferenci smo seveda slišali še
vrsto drugih koristnih informacij in
mnenj o delovanju mednarodnih odvetniških organizacij, v katerih so opozarjali na kršitve poklicnih pravil na
področju reklamiranja takih mednarodnih organizacij; poudarjali pa so pomen stalnega izobraževanja odvetnikov in priporočali za to tudi vrsto svojih simpozijev in drugih izobraževalnih
oblik, namenjenih prav odvetnikom.
Udeležba na konferenci je bila torej
vsekakor koristna, saj smo se seznanili
z najbolj perečimi problemi odvetništva v Evropi, osebno pa spoznali s kolegi, ki skrbijo za položaj in ugled celotnega evropskega odvetništva.

Obisk predstavnikov angleškega pravosodnega ministrstva
Našo zbornico so 5. marca 2002 obiskali predstavniki angleškega ministrstva za pravosodje, katere so zanimale predvsem razmere v našem
pravosodju in posebej seveda tudi v slovenskem odvetništvu.
Goste smo seznanili, da so veliki sodni zaostanki posledica premalo premišljenih reorganizacij sodstva, pa tudi velikega pripada novih, med njimi zelo zapletenih zadev - dodali pa, da se razmere v zadnjem času vendarle nekoliko izboljšujejo. O statusu naših sodnikov smo menili, d a j e zadovoljiv. O naši odvetniški dejavnosti pa smo goste informirali s tem, da stalno izobraževanje odvetnikov poteka že nekaj let v okviru posebnih "odvetniških šol" in da
se odvetniki udeležujejo tudi raznih drugih oblik izobraževanja, zlasti o evropskem pravu, tako na slovenskih fakultetah kot tudi na seminarjih, ki jih po
Evropi organizirajo različne institucije. Informirali smo goste tudi o ureditvi
brezplačne pravne pomoči v novem zakonu, z dodatkom, da smo to vprašanje
imeli že doslej urejeno v našem kodeksu z določbo, da naj odvetnik socialno
šibki stranki zaračuna storitev ceneje ali ji celo odpusti plačilo stroškov. Pohvalili smo se, da imamo moderen odvetniški zakon, usklajen z evropskimi direktivami - pa tudi s tem, da ima OZS redne stike z angleškimi odvetniki, ki so
se že udeleževali osrednjega srečanja slovenskih odvetnikov.

Primer odmere stroškov
v kazenskem postopku

dvetniška
Koinikvvu
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SEJA 8. JANUARJA 2002
Odvetniška šola 2002
Potrjen je bil program odvetniške
šole, ki ga je pripravila komisija za pripravo odvetniške šole. Komisija je bila
zadolžena, da obvesti vsa sodišča o
tem, da 5. in 6. aprila 2002 ne bi razpisovali razprav.
Poslovni prostori
Upravni odbor je sprejel sklep, da
se pristopi k realizaciji nakupa novih
poslovnih prostorov v Pražakovi 8,
Ljubljana. Za koordinacijo v zvezi z
nakupom poslovnih prostorov med
prodajalci in Odvetniško zbornico Slovenije so bili zadolženi predsednik
Odvetniške zbornice Slovenije, odvetnik Boris Grosman, odvetnik Miha
Martelanc in glavna tajnica, odvetnica
Margareta Zakonjšek Rupnik.
Po pripravi pogodbe bo vsebino lete obravnaval upravni odbor na naslednji seji. Istočasno je bil sprejet sklep,
da se pristopi k prodaji obstoječih prostorov Odvetniške zbornice Slovenije.
Zakonite zamudne obresti
Upravni odbor je bil opozorjen na
okoliščino, da sodišča ne priznavajo
zagovornikom zakonitih zamudfiih
obresti po tridesetih dnevih od priglasitve stroškov oziroma zavzeto celo stališče nekaterih sodišč, da odvetnikom
ne pripadajo zakonite zamudne obresti,
kolikor zagovarjajo obdolžence po pooblastilu.
V zvezi z omenjenim stališčem sodišč je upravni odbor sprejel sklep:
• O tej problematiki je treba seznaniti predsednika Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije s predlogom,

da Vrhovno sodišče posreduje sodiščem ustrezno tolmačenje, s čimer naj bi se poenotila sodna praksa.
Sprememba Odvetniške tarife
Obravnavani so bili predlogi in pripombe v zvezi s pripravo nove Odvetniške tarife, ki jih je posredoval
Območni zbor Nova Gorica in posamezni odvetniki.
Kvote odvetniških pripravnikov
Ugotovljeno je bilo, da je Ministrstvo za pravosodje zadolženo, da določi kvoto za odvetniške pripravnike, na
kar naj bi v okviru tako določene kvote Višja sodišča izdala odločbe za pripravniška mesta odvetniških pripravnikov. Predsednik OZS je pri tem poudaril, da je dobil od ministra za pravosodje zagotovilo, da bodo kvote v kratkem pripravljene.
Določitev peto zadeve
Odvetnica je zaprosila za tolmačenje, kako vložitev nasprotne tožbe
vpliva na višino tožbenega zahtevka
oziroma s tem povezanimi pravdnimi
stroški.
Sprejeto je bilo tolmačenje:
• Vrednost spornega predmeta iz tožbe in vrednost spornega predmeta
iz nasprotne tožbe se združita v
skupno vrednost spornega predmeta, ko sodišče sprejme sklep, da se
zadevi združita.
Do združitve zahtevka po tožbi in
zahtevka po nasprotni tožbi se
opravljene storitve obračunavajo
ločeno po vrednosti peto za tožbo
in ločeno po vrednosti peto za nasprotno tožbo.

Odvetnik je zaprosil za tolmačenje
v zvezi s povrnitvijo stroškov v kazenskem postopku, ko je bila obdolžencu
zaradi uspešne pritožbe znižana prvotna kazen za eno polovico.
Sprejeto je bilo tolmačenje:
•

Obdolženec je dolžan trpeti stroške
kazenskega postopka v vsakem primeru, kolikor je s sodbo spoznan za
krivega, ne glede na to, ali mu je
bila v pritožbenem postopku kazen
znižana ali sploh odpuščena. Bistveno za rešitev konkretnega problema je, da je bil obdolženec spoznan za krivega.

Zastopanje pravne osebe
Odvetnik je naslovil na upravni odbor vprašanje, ali je skladno s kodeksom odvetniške poklicne etike, da
odvetniška družba zastopa pravno osebo v primerih, ko je eden od družbenikov odvetniške družbe član ali predsednik nadzornega sveta te pravne osebe.
Upravni odbor je sprejel sklep:
• Odvetniška družba ne more zastopati pravne osebe v primerih, ko je
eden od družbenikov odvetniške
družbe član ali predsednik nadzornega sveta te pravne osebe.
Zaposlitev odvetnika v odvetniški
družbi
Odvetnica je zaprosila za stališče o
tem, ali je odvetnik lahko zaposlen v
družbi, ne da bi bil družbenik.
Sprejeto je bilo tolmačenje:
• Odvetnik lahko nastopa kot samostojni odvetnik ali kot odvetnik
družbenik.
V družbi je lahko zaposlen le odvetniški pripravnik ali odvetniški kandidat.
Dnevi slovenskih odvetnikov
Podpredsednik odvetniške zbornice, odvetnik Nikolaj Grgurevič je kot
predstavnik odvetnikov območnega
zbora Maribor, ki je zadolžen za pripravo Odvetniških dnevov v Mariboru,
seznanil člane upravnega odbora s potekom priprav. Pojasnil je, d a j e uredil
rezervacijo v hotelu Habakuk v Mariboru, kjer bo izveden program Dnevov
slovenskih odvetnikov 2002. Natančnejše podatke v zvezi z organizacijo
teh dnevov bo upravni odbor obravnaval na eni naslednjih sej.

SEJA S. FEBRUARJA 2002

Odklonitev posredovanja
zahtevanih podatkov

Odvetniška šola 2002

Odvetnica je opozorila na primer,
ko je prejela od Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Izpostava Izola
odgovor, da ji ne bodo posredovali
zahtevanih podatkov o zaposlitvi dolžnikov, za kar je zaprosila omenjeni
zavod.
Člani upravnega odbora so ocenili:
• Stališče omenjenega zavoda, ko leta zahteva, da mora odvetnica posredovati podatke o konkretni zadevi ter temu priložiti tudi pooblastilo, pravnomočno sodbo, zahtevo
sodišča po dopolnitvi vloge, dokazilo, da podatkov na drugačen način ni mogla pridobiti, nima podlage v veljavni zakonodaji.
Odvetnici je bilo s strani upravnega
odbora predlagano, da vloži ustrezno
tožbo, pojasnjeno ji je tudi bilo, da je s
tem v zvezi že izdan judikat.

Pregledan je bil pregled priprav za
Odvetniško šolo 2002, ki bo 5. in 6.
aprila 2002 v kongresnem centru hotela Bernardin v Portorožu in sklenjeno,
da se v okviru šole za vse udeležence
na stroške Odvetniške zbornice Slovenije v hotelu organizira večerja 5. 4.
2002; sprejeti so bili sklepi glede plačila honorarjev predavateljem.
Poslovni prostori
Predsednik OZS je člane upravnega odbora seznanil z vsebino sklenjene
predpogodbe za nakup novih poslovnih prostorov v Pražakovi ulici. V zvezi z nakupom novih poslovnih prostorov je odvetnik Miha Martelanc, zadolžen za finančno poslovanje OZS, predstavil finančno konstrukcijo ter potrdil,
da je omogočen nakup poslovnih prostorov.
Odpoved pooblastila
Odvetnik je zaprosil za tolmačenje
v zvezi z odpovedjo pooblastila stranki
in sicer ga zanima, ali se šteje, da je
stranka sprejela odpoved pooblastila,
če ji je odvetnik pred rokom tridesetih
dni poslal priporočeno pošiljko, pa
stranka pošiljke ni želela dvigniti
(morda ni mogla).
Sprejeto je bilo stališče:
• Odpoved pooblastila stranki velja
od dneva, ko odvetnik sporoči odpoved pooblastila sodišču ali drugemu organu.
Odvetnik je dolžan obvestilo o odpovedi pooblastila poslati tudi
stranki in sicer na naslov, ki mu ga
je stranka sporočila ob sklenitvi
pooblastilnega razmerja.

Opravljanje odvetniške
kandidature
Upravni odbor je obravnaval vprašanje, ali lahko odvetniški kandidat
opravlja odvetniško kandidaturo le s
tretjinsko zaposlitvijo.
Sprejeto je bilo stališče:
• Tretjinska zaposlitev ni možna.
Zaključni račun OZS za leto 2001
Upravni odbor je potrdil zaključni
račun OZS za leto 2001 ter sprejel
sklep, da se le-ta pošlje v obravnavo
nadzornemu odboru, tako da bo lahko
obravnavan na redni skupščini Odvetniške zbornice Slovenije v decembru
2002.

Spremembe zakonodaje
Glede na predvideno spremembo

Razlaga 10. člena Odvetniške tarife
Sodišče je zaprosilo za razlago 10. člena Odvetniške tarife v primeru, ko je
zagovornik zagovarjal obdolženca za več kaznivih dejanj ter zahteval za prvo
kaznivo dejanje 100-odstotno plačilo ter dodatno za tri posamezna kazniva dejanja še 75 % poviška (za vsako nadaljnje kaznivo dejanje 25 %). Glede na to,
daje obtožnica očitala obtožencu štiri posamična istovrstna kazniva dejanja, ki
so bila v izreku sodbe pravno kvalificirana kot eno nadaljevano kaznivo dejanje, sodišče sprašuje, ali je odvetnik upravičen do povišanja odvetniške tarife.
Upravni odbor je v zvezi z omenjenim zaprosilom sprejel razlago:
• Določilo 10. člena Odvetniške tarife je jasno. V danem primeru je torej
odvetnik upravičen do poviška do zadnjega naroka glavne obravnave, na
kateri je tožilec modificiral dejanje v eno nadaljevano kaznivo dejanje. Po
modifikaciji obtožbe pripada odvetniku za to zadnjo obravnavo le 100 %,
prejšnja opravila se obračunajo s povišico za vsako nadaljnje kaznivo dejanje.

sistema sodnega pripravništva, pravniškega državnega izpita ter sistema izobraževanja za pravosodne poklice je
OZS prejela vabilo na 1. sejo delovne
skupine; Upravni odbor je za sodelovanje v tej skupini zadolžil odvetnika
Mitjo Stražarja, člana upravnega odbora.
17. redne seje Odbora Državnega
zbora Republike Slovenije za notranjo
politiko, ki bo obravnaval tudi predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah
Kazenskega zakona Republike Slovenije, se bo po sklepu upravnega odbora udeležil odvetnik mag. Emil Zakonjšek oziroma v primeru njegove
zadržanosti odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak ali odvetnik Stojan Zdolšek.

SEJA 5. MARCA 2002
Odvetniška šola 2002
Upravni odbor OZS je potrdil program Odvetniške šole 2002, ki bo 5. in
6. aprila 2002 v Portorožu. Sprejet je
bil sklep, da se vabila pošiljajo vsem
odvetnikom in odvetniškim kandidatom skupaj s programom šole s tem, da
bo pisno gradivo na razpolago udeležencem v kongresnem centru hotela
Bernardin v Portorožu, kjer bo šola potekala. Članom, ki se šole ne bodo udeležili, bo pisno gradivo na razpolago na
sedežu odvetniške zbornice v Ljubljani.
Odvetniška tarifa
Komisija za pripravo sprememb
Odvetniške tarife (odvetnika Mihael
Jenčič in Josip Sever) je predstavila čistopis sprememb Odvetniške tarife, v
katerem so bile upoštevane pripombe
posameznih odvetnikov oziroma odvetniških zborov, dostavljene komisiji do
14. februarja 2002.
Upravni odbor je po pregledu čistopisa sprememb odvetniške tarife sprejel sklep:
Poslati ga je treba vsem Območnim
zborom Odvetniške zbornice Slovenije
s pozivom, da do 20. marca 2002 dostavijo še morebitne dodatne pisne pripombe oziroma dopolnitve.
Poročilo Disciplinske komisije
I. stopnje
Ocenjeno je bilo delo Disciplinske
komisije I. stopnje. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je delo disciplinskih organov, razen dela disciplinskega tožilca,
neažurno. Predsednik Disciplinske ko-

Iz predloga
novega zakona o prekrških
m a g , Boštjan Tratar

Izhodišče bodočega sistema prava o prekrških je, da o
prekrških odločajo prekrškovni organi in sodišča:
•

Kot prekrškovni organi se štejejo upravni in drugi državni organi in organizacije z javnimi pooblastili, ki
izvajajo nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in
uredb, s katerimi so določeni prekrški in organi lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi predpisi pooblaščeni
za odločanje o prekrških.

•

Sodišča pa so sodišča za prekrške prve stopnje (ustanovljena na sedežih okrožnih sodišč in z oddelki na

Del sodne oblasti
Z novim zakonom se v načelu ohranja rešitev, po kateri
je treba sodnike za prekrške (po predlogu zakona: sodišča za
prekrške) obravnavati kot del sodne oblasti. Hkrati za storilce prekrškov (obdolžence) ohranja vse ustavne pravice, ki
zagotavljajo vrsti postopka in sankcijam ustrezen položaj,
tudi z upoštevanjem pravne narave prekrškov kot kaznivih
ravnanj v smislu 6. člena Evropske konvencije o človekovih
pravicah.
V predlogu zakona je kot pomembno upoštevano tudi
načelo učinkovitosti postopka o prekršku ter s tem povezana
ustavna pravica do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja. Ti načeli temeljno usmeritev dopolnjujeta z rešitvami,
ki - ob ustreznem varovanju pravic v postopku - omogočajo
njegovo hitrejšo izvedbo in večjo učinkovitost, s tem pa tudi višjo stopnjo spoštovanja pravne ureditve, ki je splošni
objekt varstva prekrškovnega prava.

Praviloma - hitri postopek - brez pritožbe,
vendar zagotovljeno sodno varstvo
Praviloma se o prekrških odloča po t.i. hitrem postopku,
razen v primerih, ko zakon drugače določa.
Predlog zakona tako odkazuje po vsebini in številu največ zadev prekrškov v obravnavanje prekrškovnim organom
v hitrem postopku, ki ga vodi prekrškovni organ. Tak postopek je torej pravilo, postopek na prvi stopnji pred sodiščem
za prekrške pa izjema. Slednji je pridržan le za tiste prekrške, pri katerih je potrebna večja stopnja vrednotenja z vidika osebnosti storilca (npr. mladoletniki), ali so širše meje
dispozitivnost pri izrekanju sankcij oziroma če sankcije s
svojimi posledicami posegajo v temeljne človekove pravice
in svoboščine (npr. odvzem predmetov, premoženjske koristi, izgon iz države). Pri tem pa dopušča zakonske izjeme z
možnostjo ureditve, ki bo prirejena posebni naravi posameznih prekrškov, organizaciji prekrškovnih organov in že
uveljavljenim pristojnostim (npr. carinski organi).
Prekrškovni organi (to so predvsem inšpekcije, policija,
carina, davčna uprava, na lokalni ravni npr. redarstva) odločajo po poenostavljenem postopku, v katerem so, skladno z
načelom soodvisnosti med pristojnostmi in pooblastili organov ter z odprto možnostjo sodelovanja v postopku za domnevnega storilca prekrška, zagotovljene temeljne pravice,

sedežih okrajnih sodišč) in Višje sodišče za prekrške
(dosedanji senat) kot sodišče druge stopnje.
Po veljavnem zakonu odločajo o prekrških na prvi
stopnji sodniki za prekrške in drugi organi, ki so z zakonom pooblaščeni, da vodijo postopek o določenih prekrških na prvi stopnji. V pritožbenem postopku odloča Senat za prekrške Republike Slovenije. Položaj drugih organov, ki so pooblaščeni da vodijo postopek o določenih
prekrških na prvi stopnji, urejajo posebni predpisi, ti organi pa vodijo postopek o prekrških po določbah zakona
o prekrških.

predvsem pravica do izjave, vodenje postopka v obliki, ki
zagotavlja naknadno preverjanje dejanske in pravne pravilnosti, vključno z izdajo odločbe z zakonsko določenimi sestavinami.
Po zaključenem hitrem postopku, ki ga opravi prekrškovni organ, je pritožba izključena, zato pa je zagotovljena
pravica do sodnega varstva. Predlagatelj ocenjuje, da vsebinsko ne gre za poseg v ustavno pravico do pravnega sredstva (25. člen ustave RS), saj ta zagotavlja tako pravico alternativno kot pravico do pritožbe ali do drugega pravnega
sredstva proti odločbam državnih organov. V obravnavanem
primeru zakon zagotavlja pravico do sodnega varstva z zahtevo za sodno varstvo, ki jo zoper odločbo o prekršku kršitelj vloži pri pristojnem prekrškovnem organu, odloča pa o
njej sodišče za prekrške. Pritožbeni razlogi so določeni dovolj široko, da omogočajo celovit nadzor nad pravilnostjo
(dejansko stanje) in zakonitostjo (materialno pravne in procesne kršitve) prekrškovne odločbe.
To pomeni, da sodišče v okviru zahteve za sodno varstvo
lahko presoja celotno dejansko in pravno podlago izrečene
sankcije in lahko s svojo odločbo odpravi vse napake, ki bi
bile storjene v postopku. Skladno z omenjeno ustavno določbo je v postopku sodnega varstva zagotovljena pravica do
pritožbe na višje sodišče za prekrške. Vendar je ta vsebinsko
omejena le na zadeve, v katerih je pri sodišču prve stopnje
(po zahtevi za sodno varstvo) odločba prekrškovnega organa spremenjena v škodo storilca oziroma zoper druge odločbe sodišča za prekrške prve stopnje, če je bila izrečena višja
globa od najnižje predpisane mere za prekršek. Nadaljnje
pravno varstvo je torej zagotovljeno v nujnih primerih, ko je
potrebno zavarovati samo pravico do pravnega sredstva, kakor tudi v primeru, ko je (zaradi spremembe izpodbijane
odločbe v rednem postopku) potrebno (ponovno) zagotoviti
pravico do pravnega sredstva, ker gre v tem primeru za vsebinsko novo odločitev, na podlagi spremenjenega dejanskega stanja.

Prekrškovni organi - odkrivanje prekrškov in
izrekanje sankcij
Prekrškovni organi ne bodo le odkrivali prekrškov, pač
pa zanje tudi izrekali sankcije. To zagotavlja bistveno manjši časovni zamik med začetkom postopka in njegovo zaklju-
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čitvijo z izdajo (prve) odločbe. Sodišča za prekrške bodo
praviloma odločala le o zahtevah za sodno varstvo. To bo
omogočilo bistveno pospešitev obravnavanja prekrškov. S
tem bo zagotovljeno, da bo sodišče za prekrške tako na prvi
kot na drugi stopnji lahko odločalo brez nepotrebnega odlašanja in bo s takim odločanjem v prid učinkovitosti vzpostavljeno ustrezno sorazmerje s pravico do pritožbe oziroma
pravnega sredstva tako v upravno kaznovalnem postopku in
enako v dvostopenjskem rednem sodnem postopku. Izjemoma, zaradi narave odločitve v manjšem številu zadev zagotovljeno odločanje na treh stopnjah, ne more bistveno vplivati na podaljševanje postopkov.
Organ, ki je odkril prekršek, mora tudi po sedanjem načinu dela in delitvi pristojnosti posredovati predlog za kaznovanje sodniku za prekrške in pri tem opraviti praktično
že dobršen del dokaznega postopka. Tako se pokaže, da je
tudi ta postopek vseboval tri različne faze obravnavanja, čeprav formalno le na dveh stopnjah. Tak način je le navidez
krajši, dejansko pa bistveno daljši, saj se dokazi, ki jih je
zbral prekrskovni organ (doslej predlagatelj), morajo najprej
posredovati in nato posebej izvajati pred organom za postopek o prekršku prve stopnje, zatem pa sledi še pritožbena
pot.
Pridobitev na učinkovitosti po prepričanju predlagatelja
predstavlja v primerjavi s sedanjim sistemom zadostno nadomestilo za povečanje stopenj obravnavanja v manjšem
številu zadev. Dodaten razlog, na katerem temelji ocena, da
se dejansko število pritožbenih postopkov ne bo povečalo,
pa je tudi v pravilu o "nesuspenzivnosti" zahteve za sodno
varstvo, z zakonsko določenimi izjemami.
Zahteva za sodno varstvo namreč po predlogu zakona
praviloma ne zadrži izvršitve odločbe, z dvema izjemama.
Zadrži jo po samem zakonu, če izrečena globa skupaj s stroški presega znesek določen posebej za posameznika, pravno
in odgovorno osebo. Lahko pa tudi sodišče na predlog storilca zadrži izvršitev odločbe do pravnomočnosti, če bi pritožniku zaradi tega nastala nenadomestljiva škoda.
Predlagatelj ugotavlja, da gre za delni odstop od pravila
o zadrževalnem učinku pravnega sredstva, ki pa nikakor ni
nedopusten. V prid takemu (celovitemu, ne le delnemu) odstopu se je že izreklo Ustavno sodišče Republike Slovenije,
ko je presojalo nesuspenzivnost pritožb v davčnih postopkih. Upoštevati je potrebno načeloma enake razloge. Predvsem, da ima pritožnik v primeru, če uspe v nadaljnjem postopku, pravico, da se mu povrnejo zneski, ki jih je plačal in
tudi stroški, pa tudi do povrnitve druge škode. Ker gre za
zahtevek, ki se naslavlja na organe države oz. lokalne skupnosti, ni nikakršnega tveganja, da sredstva ne bi bila vrnjena. Kar zadeva možno škodo, pa glede na praviloma nizke
zneske izrečenih denarnih sankcij (globe) ni mogoče šteti,
da gre za nesorazmeren poseg v ustavno zagotovljene pravice domnevnega storilca prekrška, saj so ti postavljeni dovolj
nizko, da ne morejo ogroziti socialnega položaja storilca, še
posebej če se upošteva možnost obročnega plačevanja in pooblastilo sodišču, da zadrži izvršitev.

Pristojnosti prekrškovnih organov
Glede pristojnosti prekrškovnih organov je ohranjena
posebnost sedanjega zakona (ki ima podlago v uveljavljenem načinu in organizaciji odločanja) in sicer, da lahko o
prekrških na prvi stopnji - tudi o tistih, ki bi sicer bili pridržani samo sodiščem za prekrške (ker je povzročena hujša
posledica, ker so podani pogoji za izrek stranske sankcije,
ker je potrebno odločiti o odvzemu premoženjske koristi) odločijo tudi prekrškovni organi, če tako določa zakon. Nekateri prekrškovni organi (predvsem na finančnem podro-

čju) bodo torej v celoti vodili postopek odločanja o prekrških na prvi stopnji. Predlagatelj ni videl razloga, da bi takim
organom sedanje pristojnosti zmanjševal ob tem, ko je
usmeritev celotnega predloga zakona k poenostavitvi in pospešitvi postopka.
Skladno s tem ima zakon tudi prehodno določbo, po kateri organi, ki so doslej bili z zakonom pooblaščeni, da vodijo postopek o določenih prekrških na prvi stopnji, to pristojnost ohranijo še naprej. Seveda pa je dana zakonodajalcu
možnost, da te pristojnosti ustrezno spremeni ali celo razširi
na druge organe, če bi ugotovili, da je glede na naravo prekrška, vrsto kršitve in druge okoliščine taka ureditev primerna.

Plačilni nalog
Z ustreznimi prilagoditvami se ohranja tudi sedanji plačilni nalog, ki se je uveljavil kot primerno sredstvo za pospešitev in poenostavitev postopkov. Pri tem s sprejemom
plačilnega naloga povezuje domnevo priznanja in odpovedi
sodnemu varstvu, razen v primeru naloga, poslanega po pošti (npr. mirujoči promet), ko ohranja institut ugovora. V nasprotnem primeru, če navzoči domnevni storilec naloga ne
sprejme (oziroma v primeru ugovora odsotnega storilca),
izvede prekrškovni organ običajni hitri postopek, ki ga zaključi z odločbo. Pri tem pa je višina izrečene globe lahko
višja kot pri plačilnem nalogu, kjer je omejena na določeni
znesek oziroma na spodnjo mero globe predpisane v razponu. Poleg tega po odločbi storilec plača še stroške postopka,
kar bo na eni strani zadostna vzpodbuda za spoštovanje
pravnega reda in plačilno disciplino in na drugi zadostna
ovira proti vlaganju pravnih sredstev zgolj z namenom zavlačevanja postopka v pričakovanju bodočega zastaranja.
Toliko bolj, ker je za takojšnje plačilo (v roku osmih dni)
predvideno, da se plača le polovica izrečene globe. Ta določba pa odpira tudi možnost za še hitrejše in učinkovitejše
izvrševanje v primerih, ko narava zadeve, organizacija prekrškovnih organov in zagotovljena tehnična oprema omogoča celo negotovinsko plačevanje. Odločitev je prepuščena
posebnostim posameznih področij.

Začetek postopka o prekršku - po uradni
dolžnosti ali na predlog
Postopek o prekršku se začne :
po uradni dolžnosti, ko opravi prekrškovni organ v okviru svoje pristojnosti v ta namen kakršnokoli dejanje, ali
• z vložitvijo pisnega predloga oškodovanca, državnega
tožilca ali državnega organa, organizacije z javnimi pooblastili ali lokalne skupnosti (predlagatelji).
Predlog mora vsebovati podatke o storilcu prekrška, opis
prekrška in navedbo dejstev oziroma dokazov, ki kažejo na
sum storitve prekrška.
Prekrškovni organ izvede dokazni postopek tako, da po
ugotovitvi pogojev za začetek postopka po uradni dolžnosti
oziroma po prejemu predloga zbere dodatna obvestila in dokaze o prekršku. Če prekrškovni organ ugotovi, da so podani zakonski pogoji za izvedbo postopka o prekršku, ga mora
izvesti in sam izdati odločbo o prekršku (hitri postopek). Če
hitri postopek ni dovoljen (če iz zbranih dejstev in dokazov
izhaja, da dejanje ni prekršek; če je pregon zastaral, ali so
podani drugi razlogi, ki izključujejo pregon; če gre za prekršek neznatnega pomena, posebne okoliščine, nizka stopnja
odgovornosti ali storilčeve osebne okoliščine pa kažejo, da
postopek ne bi bil smotrn), mora prekrškovni organ vložiti
pri pristojnem sodišču obdolžilni predlog (redni sodni postopek. O odločitvi, da ne bo izdal odločbe oziroma vložil ob•

dolžilnega predloga in o razlogih mora prekrškovni organ v
30 dneh od odločitve pisno obvestiti predlagatelja.
Zaradi narave prekrška oziroma sankcij hitri postopek ni
dovoljen, če je z dejanjem nastala telesna poškodba; če je za
prekršek poleg globe predpisana stranska sankcija; če so podani pogoji za odvzem premoženjske koristi; proti mladoletnim storilcem prekrškov in v drugih primerih, ko je z zakonom tako določeno. Tudi za te primere pa lahko zakon določi hitri postopek, vendar se (glede na ureditev v določbah o
sankcijah) v takem postopku ne more izreči vzgojni ukrep
oziroma izgon tujca iz države.
Storilec, ki bi se lahko z odhodom zaradi prebivanja v tujini izognil plačilu globe, mora plačati globo takoj. O plačani globi se izda potrdilo, ki velja kot odločba o prekršku. Če
storilec globe ne plača, se to zaznamuje na potrdilu, izjava
storilca se šteje kot zahteva za sodno varstvo in ga policist s
potrdilom privede pristojnemu sodišču za prekrške oziroma
izvede vse potrebne ukrepe po tem zakonu za zagotovitev
njegove navzočnosti in uspešno izvedbo postopka o prekršku.

Sankcije za prekrške - in tudi opozorilo
Sankcije za prekrške so z novim zakonom omejene (globa, opomin, kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja, prepoved vožnje
motornega vozila, izgon tujca iz države, odvzem predmetov
in začasni odvzem motornega vozila, vzgojni ukrepi in sankcije za mladoletnike), poleg sankcij pa se lahko izreče tudi
opozorilo.
Ni več delitve na kazni, opomine in varstvene ukrepe,
pač pa so v skladu s sodobnim pojmovanjem vsi ukrepi
označeni kot sankcije.
Pri tem se globa izreka kot glavna sankcija, opomin se
izreka namesto globe, ostale sankcije pa se predpisujejo in
izrekajo kot stranske pod pogoji, določenimi s tem oziroma
drugim zakonom. Poleg sankcij se kot poseben ukrep predvideva tudi opozorilo.
Opušča se zaporna kazen, vendar se za prehodno obdobje (do morebitne spremembe kazenskega zakonika z uvedbo najtežjih oblik prekrškov kot lažjih oblik kaznivih dejanj
in z uvedbo skrajšanega postopka) ohranja s prehodnimi določbami možnost izrekanja zapora po določbah zakona o
varnosti cestnega prometa, zakona o proizvodnji in prometu
s prepovedanimi drogami, zakona o orožju in zakona o prekrških zoper javni red in mir. Pri tem se upošteva, da kratkotrajne zaporne kazni nimajo vzgojnega pomena in da učinkovito naravnan sistem prekrškov ni združljiv s takimi sankcijami, ki zahtevajo drugačno naravo postopka in drugačno
obravnavanje storilcev. Podrobneje je ureditev obrazložena
pri prikazu sankcij za prekrške.

Odgovornost za prekršek
Zakon ne določa vseh postopkovnih vprašanj, ampak velja, da kolikor zakon ne določa drugače, se v postopku o prekršku smiselno uporabljajo določbe kazenskega zakonika
glede silobrana, skrajne sile, sile in grožnje, neprištevnosti,
naklepa, malomarnosti, dejanske in pravne zmote, udeležbe
pri kaznivem dejanju ter časa in kraja storitve kaznivega dejanja.
Za prekršek je odgovoren storilec, ki je storil prekršek iz
malomarnosti ali z naklepom. Predpis o prekršku lahko določi, da je storilec odgovoren samo, če je prekršek storil z
naklepom. Storilec ni odgovoren za poskus prekrška. Če gre
za napeljevanje ali pomoč v posebno olajševalnih okoliščinah ali če do izvršitve prekrška ni prišlo, se napeljevalcu in
pomagaču ne izreče sankcija.

Zoper storilca, ki je bil v kazenskem postopku pravnomočno spoznan za krivega kaznivega dejanja, ki ima tudi
znake prekrška, se ne vodi postopek za prekršek in se jim tudi ne izrekajo sankcije za prekrške.
Zoper osebe, ki uživajo imunitetno pravico po mednarodnem pravu, se ne vodi postopek o prekršku in se jim tudi ne
izrekajo sankcije za prekrške. O prekršku, ki ga stori takšna
oseba, prekrškovni organ obvesti ministrstvo, pristojno za
zunanje zadeve.
Republika Slovenija in samoupravne lokalne skupnosti
ne morejo biti odgovorne za prekršek, zakon pa lahko predpiše, da odgovarja za prekršek odgovorna oseba v državnem
organu ali v lokalni skupnosti.
Pravna oseba in samostojni podjetnik sta lahko odgovorna za prekršek druge osebe, če je v predpisu o prekršku tako
določeno.

Novost - "uklonilni zapor"
Novost predstavlja t. i. uklonilni zapor. Storilca, ki deloma ali v celoti ne plača globe v določenem roku, se prisili k
plačilu tako, da se določi uklonilni zapor.
O uklonilnem zaporu odloči sodišče s sklepom po uradni
dolžnosti ali na predlog prekrškovnega organa. Pri odločitvi
o uklonilnem zaporu se upoštevajo vse okoliščine zadeve ter
premoženjsko stanje in možnosti storilca za plačilo globe. O
svoji odločitvi in o izvršitvi uklonilnega zapora sodišče
obvesti predlagatelja.
Velja pa omejitev, da se uklonilni zapor ne more določiti, če je bil za prekršek izdan plačilni nalog.
Zoper sklep o uklonilnem zaporu je dovoljena pritožba
na višje sodišče za prekrške v osmih dneh od prejema sklepa, pritožbo se predloži višjemu sodišču v treh dneh; to sodišče mora izdati odločbo v petnajstih dneh po tem, ko je dobilo spis. Pritožba zadrži izvršitev.
Uklonilni zapor traja, dokler storilec ne plača globe, vendar najdlje trideset dni. Posebej pomembno je dejstvo, da z
izvršitvijo uklonilnega zapora ne preneha obveznost plačila
globe.1

Zahteva za sodno varstvo in nadaljnja pravna
sredstva
Zahteva za sodno varstvo predstavlja uresničevanje pravice do sodnega varstva zoper odločitve prekrškovnih organov.
Zoper odločbo o prekršku, ki jo je na prvi stopnji izdal
prekrškovni organ po hitrem postopku, se lahko vloži zahteva za sodno varstvo. Zahtevo lahko vloži oseba, ki ji je bila
izrečena sankcija, njen zakoniti zastopnik oziroma zagovornik ter lastnik odvzetih predmetov. Zahteva za sodno varstvo iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve odločbe o plačilu globe in stroškov postopka, razen če znesek z odločbo
izrečene globe in stroškov postopka skupaj ne presega z zakonom določenega zneska. Ta je določen v višini, ki po oceni predlagatelja ne ogroža socialne oz. materialne varnosti
storilca oz. poslovno-finančnega položaja pravne osebe. Dodatna možnost navedene dobrine varuje s tem, da sodišče
lahko na prošnjo vlagatelja zahteve s posebnim sklepom zadrži izvršitev odločbe do pravnomočnosti, če vlagatelj zah' Institut uklonilnega zapora pozna npr. nemški sistem. Sodišče izreče uklonilni zapor, ki lahko traja do šest tednov. Če mu je izrečen zapor, mora globo še vedno plačati, v zaporu pa je toliko časa (največ šest tednov), dokler
se ne odloči globe poravnati. Uklonilni zapor zagotavlja plačilo v 99 odstotkih primerov. Glej Koman, A.: Nemško pravo o prekrških in nujna nova sistemska ureditev področja prekrškov v Republiki Sloveniji, v.' Pravosodni bilten, št. 212001, str. 183.

teve izkaže, da bi mu zaradi izvršitve nastala nenadomestljiva škoda.
Zahteva za sodno varstvo se lahko vloži v osmih dneh od
vročitve odločbe o prekršku, pisno pri pristojnem prekrškovnem organu. Za odločanje o zahtevi za sodno varstvo je krajevno pristojno sodišče prve stopnje za prekrške, na območju katerega ima sedež prekrškovni organ, ki je izdal odločbo o prekršku.
Zahteva za sodno varstvo mora vsebovati podatke in navedbe, ki so s tem zakonom določeni za pritožbo zoper
odločbo o prekršku (153. člen tega zakona). Vlagatelj lahko
zahtevo za sodno varstvo umakne do izdaje sodbe o prekršku. Umika zahteve ni mogoče preklicati. Učinkovitost postopka se zagotavlja tudi tako, da se šteje, da je oseba, ki ji
je bila izrečena globa, zahtevo za sodno varstvo umaknila,
če ni prišla na zaslišanje na sodišče, na katero je bila pravilno povabljena, izostanka pa ni opravičila.
Odločbo prekrškovnega organa je mogoče izpodbijati z
zahtevo za sodno varstvo iz praktično vseh razlogov, to je,
če je bila z odločbo prekršena materialna določba tega zakona ali predpis, ki določa prekršek, če je bila storjena kršitev
določb postopka, ker ni odločil pristojni organ ali ker odločba nima vseh predpisanih sestavin; zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, pri čemer se smejo navajati nova dejstva in predlagati novi dokazi le, če vlagatelj
zahteve izkaže za verjetno, da jih brez svoje krivde ni mogel
uveljaviti v hitrem postopku.
Določeni so primeri, ko zahteva ni dovoljena ali je prepozna, in ravnanje prekrškovnega organa oziroma sodišča
ob taki zahtevi. Ce se le-ta ne zavrže, prekrškovni organ po
potrebi glede na navedbe v zahtevi dopolni dokazni postopek. Za primer, daje zahteva pravočasna in utemeljena, lahko odločbo o prekršku odpravi in ustavi postopek ali jo nadomesti z novo odločbo in o tem obvesti storilca in osebo,
ki je vložila zahtevo za sodno varstvo. S tem se pospeši postopek in odpravi potreba po "vračanju" v delo na podlagi
sodne razveljavitve. Sicer zahtevo pošlje v odločitev sodišču.
Če sodišče spozna, da ni potrebno dopolnjevanje dokaznega postopka ter da niso podani drugi razlogi, s sodbo zahtevo kot neutemeljeno zavrne. Če sodišče spozna, da so podane kršitve zakona oziroma da je za pravilno in popolno
ugotovitev dejanskega stanja potrebno dopolniti dokazni postopek, s sodbo odpravi odločbo o prekršku in samo odloči
o prekršku po določbah, ki veljajo za redni sodni postopek o
prekršku, pri čemer se odločba o prekršku šteje za obdolžilni predlog, prekrškovni organ pa ima položaj predlagatelja
postopka.
Če je sodišče v rednem sodnem postopku na podlagi dopolnjenega dokaznega postopka dejansko stanje ugotovilo
drugače kakor prekrškovni organ, glede pravne opredelitve
prekrška in glede izrečene sankcije ni vezano na odločitev
prekrškovnega organa. Gre za drugačno ureditev kot v kazenskem pravu, kjer velja t.i. načelo prepovedi reformatie in
peus.2
Priznana je pravica do pravnega sredstva zoper sodbo o
prekršku. Gre za ustavno pravico posameznika, ki naj mu
zagotavlja, da bo njegov pravni položaj ustaven in zakonit.
Ta cilj je pri opredeljevanju 25. člena ustave prvenstven, z
njim se zagotavlja spoštovanje človekovega dostojanstva.
Pritožbeno odločanje predstavlja tudi splošno zagotavljanje
2

Podobna določba obstaja tudi v nemškem pravu. Tudi v nemškem sistemu
sodnik pri odločitvi m vezan na globo, ki jo je storilcu prekrška izrekel
upravni organ. Sodnik lahko, toda po opravljeni glavni obravnavi, izreče
tudi višjo globo. Glej Ana Koman: Nemško pravo o prekrških in nujna nova sistemska ureditev področja prekrškov v Republiki Sloveniji, v: Pravosodni bilten, št. 212001, str. 183.

pravne varnosti, saj pritožbena sodišča s svojimi odločitvami vplivajo na poenotenje pravne prakse in kaznovalne politike.
Zoper sodbo o prekršku se lahko vloži pritožba na višje
sodišče za prekrške. Pritožbo v korist obdolženca lahko vložijo obdolženec oziroma njegov zagovornik, njegov zakonec
ali oseba, ki živi z obdolžencem v zunajzakonski skupnosti,
krvni sorodnik v ravni vrsti, zakoniti zastopnik, posvojitelj,
posvojenec, brat, sestra ali rejnik. Za pravno osebo lahko
vloži pritožbo njen zastopnik oziroma njen zagovornik. Pritožbo lahko vloži tudi predlagatelj postopka (tako v škodo,
kot v korist obdolženca), in lastnik predmetov, glede izreka
o odvzemu predmetov, kot tudi tisti, ki so jim bile izrečene
redovne globe. Navedene so osebe, ki lahko vložijo pritožbo
tudi brez obdolženčevega posebnega dovoljenja, vendar ne
proti njegovi volji. Rok za pritožbo teče tudi v tem primeru
od dneva, ko je bil prepis sodbe vročen obdolžencu oziroma
njegovemu zagovorniku. Rok za pritožba je osem dni po
vročitvi sodbe. Določen je začetek teka roka in način vložitve pritožbe. Obdolženec in predlagatelj se lahko odpovesta
pravici do pritožbe takoj, če je bila sodba o prekršku razglašena v njuni navzočnosti ali po prejemu sodbe o prekršku do
konca pritožbenega roka, vloženo pritožbo pa lahko umakneta do izdaje odločbe višjega sodišča. Odpovedi pritožbi
in umika pritožbe ni mogoče preklicati. Pritožba mora obsegati navedbo sodbe, proti kateri je podana, razlog za izpodbijanje, obrazložitev, predlog, naj se razveljavi ali spremeni
in pritožnikov podpis. Pritožbeni razlogi so: bistvene kršitve
določb postopka o prekršku; kršitve materialnih določb tega
zakona ali predpisa, ki določa prekršek; zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja; odločitev o sankcijah, o odvzemu premoženjske koristi, o stroških postopka o prekršku
in o premoženjskopravnem zahtevku. Višje sodišče preizkusi sodbo o prekršku v tistem delu, v katerem se s pritožbo izpodbija, vendar mora vselej po uradni dolžnosti preizkusiti v
določenem obsegu. Višje sodišče lahko sodbo o prekršku
potrdi, razveljavi ali spremeni. Sodišče prve stopnje mora
opraviti vsa procesna dejanja in pretresti vsa sporna vprašanja, na katera je opozorilo višje sodišče v svoji odločbi. V
skladu z določbami tega poglavja zakona je treba reševati tudi pritožbe zoper druge odločbe, izdane po tem zakonu v rednem sodnem postopku.
Kot izredno pravno sredstvo se ureja samo zahteva za
varstvo zakonitosti. Glede na novo organizacijo oziroma
nov status sodišč za prekrške je treba tudi prek sistema izrednih pravnih sredstev umestiti sodišča za prekrške v celoten
sodni sistem, v katerem predstavlja Vrhovno sodišče Republike Slovenije sodišče, ki je zadnja stopnja sodišč tudi glede Višjega sodišča za prekrške. Prekrški predstavljajo lažjo
obliko kaznivih ravnanj, zato se v primerjavi v kaznivimi
dejanji lahko omeji obseg zadev, ki v postopku za izredno
pravno sredstvo pridejo pred vrhovno sodišče.
Zahteva za varstvo zakonitosti se lahko vloži zoper vsako odločbo, izdano na drugi stopnji oziroma vsako pravnomočno odločbo, če je prekršen ta zakon ali predpis, ki določa prekršek. Zahtevo za varstvo zakonitosti lahko vloži državni tožilec po uradni dolžnosti ali na pobudo osebe, ki ima
pravico do pritožbe zoper sodbo o prekršku sodišča prve stopnje. O zahtevi za varstvo zakonitosti odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije v senatu treh sodnikov na nejavni
seji. Glede postopka za varstvo zakonitosti se smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku o zahtevi za
varstvo zakonitosti.
Zaradi potrebnih izvedbenih priprav, pa seveda tudi
glede na pričakovani potek zakonodajnega postopka, je
predvidena uveljavitev novega zakona o prekrških s 1.
januarjem 2003.

Prekrški - v italijanski
zakonodaji in po predlogu
novega slovenskega zakona
dr. Karlo Primožič

Ko se v Sloveniji pripravlja nov zakon o prekrških, je nemara pravi čas, da podam kratek prikaz italijanske zakonodaje na tem področju in tudi mnenje k doslej znanemu predlogu
nove slovenske prekrškovne ureditve. O tej problematiki sem
sicer že pisal v članku, objavljenem v "Pravni praksi", št. 5/99,
Takšna ureditev je bila v Italiji uresničena z zakonom št.
689 z dne 24.11.1981 z imenom "Spremembe kazenskega sistema", kije bolj poznan kot t. i. Zakon o depenalizaciji.
Z njim je zakonodajalec celo vrsto lažjih kaznivih dejanj spremenil v prekrške, za katere so predvidene le administrativne sankcije. Po tem zakonu spadajo prekrški med tiste kršitve pravnega reda, ki so sankcionirane z upravno sankcijo; ta se odraža v obveznosti plačila določene vsote denarja.
Takšna upravna sankcija je nadomestila prejšnje denarne kazni
("ammendo" in "multo", ki jih predvideva kazenski zakonik), v nekaterih primerih pa tudi zaporno kazen. S tem je bila uvedena nova
oblika prekrškov administrativnega značaja z upravnimi sankcijami, ki jih sicer izrekajo upravni organi.
Tovrstnemu zakonu je botrovala ugotovitev, da je sodstvo potrebno razbremeniti zadev, ki po svoji naravi niso izrazito družbeno
nevarne. Reševanje teh zadev je bilo tako odtegnjeno strogo formalnim, dolgotrajnim in dragim postopkom, ne da bi bile istočasno
ogrožene ali celo prizadete človekove pravice v teh postopkih.
Težnja po razbremenitvi sodišč in da se za lažja kazniva dejanja
izrekajo samo denarne kazni (v nekaterih primerih tudi stranske kazni), ki prizadenejo žepe kršilcev in so večinoma bolj vzgojne ter
prepričljive kot sicer kratkotrajna zaporna kazen in globe (za katere so sodišča po dolgem postopku običajno izrekala samo pogojne
sodbe), se je uresničila z dodatno depenalizacijo in sicer z zakonskim odlokom št. 507 z dne 30. 12.1999, ki je posegel na različna
področja ter dodatno prekvalificiral v upravne prekrške še več kot
sto kaznivih dejanj.

ob tedanji razpravi o reorganizaciji sistema kaznovanja prekrškov in sodnikov za prekrške. Že tedaj seje predlagatelj zakona nagibal k rešitvi, da v prvi fazi postopka odločajo o prekrških upravni organi, v sodno pristojnost pa se prenese odločanje o ugovorih ali pritožbah zoper upravne sankcije.
je storilec prekrška uporabil stvari proti njegovi volji; če je zagrešil
prekršek zastopnik ali nameščenec pravne osebe ali subjekta, ki ni
pravna oseba, ali podjetnika pri opravljanju svoje funkcije ali dolžnosti, solidarno odgovarja (s kršiteljem vred) tudi pravna oseba ali
subjekt, ki ni pravna oseba ali podjetnik; v vsakem primeru pa ima
tak subjekt, ki je plačal kazen, regresno pravico do storilca prekrška; in končno načelna določba, da se obveznost do plačila ne prenese na dediče.
Glede višine denarne upravne sankcije je določeno, da ne
sme biti nižja od 12.000 lir in ne višja od 20.000.000 lir, razen če gre
za sorazmerno sankcijo (računano glede na posamezno kršitev: npr.
tisoč lir za vsak dan zamude), ki nima omejitev.

Postopek za ugotovitev in kaznovanje prekrška

Postopek za ugotovitev in kaznovanje prekrška se glede na zakonske določbe odvija po sledečih fazah:
a) Ugotovitev kršitve ("accertamento") v obliki zapisnika:
opravijo jo upravni organ, pristojen za nadzor nad spoštovanjem
predpisov na posameznem področju, in organi sodne policije (na
vseh področjih).
b) Seznanitev in vročitev ("contestazionee notificazione"): takoj ko je mogoče, je treba kršitev naznaniti tako kršitelju kot osebi,
ki je z njim solidarno odgovorna. Če to ni možno, mora biti kršitev
naznanjena kršitelju z vročitvijo zapisnika. Obveza do plačila kazni
preneha, če se vročitev ne opravi ali pa se opravi po zapadlosti roka
(90 dni - razen za prekrške iz predpisov o lastnem prometu, kateri
predvideva rok 150 oziroma 365 dni, ko gre za storilca z bivališčem
Zakonska načela
v tujini), ki ga določa zakon.
c) Poravnava po skrajšanem postopku ("conciliazione in via
Zakonska načela, ki urejajo to materijo, se ne razlikujejo od
breve"):
v roku 60 dni od naznanitve ali vročitve lahko kršitelj ali
splošnih načel, ki jih poznamo v kazenski zakonodaji. Upravna
druga
zainteresirana
oseba plača tretjino najvišje predvidene kazni
sankcija, ki je nadomestila denarne kazni ("ammenda" in "multa"),
in v nekaterih primerih tudi zaporno kazen, je ohranila funkcijo ka- ali pa dvakratni znesek minimalne predvidene kazni (če je ta ugodnejši) in tako se postopek ustavi. Za nekatere prekrške pa poravnazni z značajem "afliktivnosti".
Splošna načela, kijih določa prvo poglavje zakona št. 689/81 in va ni dovoljena.
č) Poročilo ("rapporto"): če ni prišlo do poravnave, mora organ,
ki predstavljajo neke vrste okvirni zakon tudi za dežele (na podrokije
kršitev ugotovil, poročati državnemu organu, kije pristojen za
čjih, kjer imajo dežele tudi zakonodajno funkcijo), so naslednja: nasankcioniranje. Pristojen pa je krajevni urad tistega ministrstva, ki
čelo zakonitosti, načelo o sposobnosti presojanja in hotenja (omejuje sankcioniranje oseb, mlajših od 18 let ipd.), načelo krivdne od- je pristojno za področje, na katero sodi predmet prekrška.
d) Protinavedbe ("controdeduzioni"): v roku 30 dni od naznagovornosti, izključitev odgovornosti za prekrške, storjenega pri
nitve
ali vročitve lahko zainteresirane osebe naslovijo na pristojni
opravljanju dolžnosti ali uporabi pravice, v skrajni sili ali v silobraorgan pripravljalne spise ter dokumente in zaprosijo za zaslišanje.
nu; v primeru sostorilstva se vsak udeleženec pri izvršitvi prekrška
kaznuje s kaznijo, predpisano za prekršek; načelo solidarnosti je zae) Plačilna odredba ("ordinanza-ingiunzione"): po zaslišanju
konsko opredeljeno tako, daje poleg kršitelja odgovoren za plačilo
zainteresiranih oseb (če so to zaprosili) in preučitvi dokumentacije
kazni tudi lastnik stvari, katero je storilec uporabil pri izvršitvi preizda pristojni urad (če meni, da je kršitev predpisa izkazana) obrakrška; če gre za nepremičnino, lahko odgovarja tudi nosilec užitnizloženo odredbo, s katero določi znesek kazni ter naloži kršitelju
ške pravice ipd., vsekakor pa se izogne odgovornosti, če dokaže, da
plačilo in morebitno stransko kazen. Če pa pristojni organ izkaza-
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nosti kršitve ne ugotovi, izda obrazloženo odredbo o arhiviranju
(ustavitvi) postopka.
f) Ugovor ali pritožbo ("opposizione"): v roku 30 dni (60 dni
za kršitelje s prebivališčem v tujini) od vročitve plačilne odredbe
lahko zainteresirane osebe vložijo ugovor (pritožbo) na mirovnega
sodnika ("giudice di pace") v kraju, kjer je bila kršitev storjena.
Ugovor se poda z vlogo ("ricorso"), ki ne prekine izvršljivosti
odredbe, razen če tega ne odredi sodnik (iz utemeljenih razlogov).
Postopek pred mirovnim sodnikom se zaključi z izdajo sodbe, s
katero se ugovor delno ali v celoti sprejme ali pa zavrne. Zoper tako sodbo zakon dopušča pritožbo na Kasacijsko sodišče.
Shematični prikaz postopka o kaznovaju prekrškov

jmmmmmmmsm
Pisni zagovor na Prefekta ali na
drugi pristojni organ v roku 30
dni

Ifetatftev postopka

Prefekt ali drugi pristojni organ
i zda plaiijDO odredbo

Igovor tia Mirovnegasodnika
(rok 30 Ali • za tujce 60 (fai)

Ijgovor na sodeče, že kazen presega
ITL 30.000.000, in v drugih primerih,
ki jih določa zakon
(roku 30 dni • za tujce 60 <W)

Pritožba na Vrhovno t Kaspijsko) sotišCe. samo iz
razi ogov z akoni tasti
(rok 60 dni od vrofitve sodbe)

Pri določanju višine kazni mora državni organ, ki naloži sankcijo, upoštevati:
• težo kršitve na podlagi vseh okoliščin konkretnega primera (naklep ali malomarnost, višina škode, ponovitev kršitve itd.);
• ravnanje kršitelja (odpravo ali ublažitev škodljivih posledic kršitve ali kesanja, ki gaje pokazal po kršitvi);
• osebnost kršitelja, na podlagi morebitnih predhodnih kršitev in
ravnanj ter njegovih moralnih in socialnih lastnosti, izobrazbe
itd;
• gmotne razmere kršitelja.
Posebej na poudarim, da je postopek za kaznovanje prekrškov
na področju cestnega prometa nekoliko drugačen, ker predvideva
tudi možnost neposredne pritožbe na prefekta.

To načelo je sprejel italijanski zakonodajalec v samo ustavo in
sicer tako, da je z ustavnim zakonom (št. 2 z dne 23.11.1999) spremenil in dopolnil l i l . člen ustave, ki postavlja temeljna načela o
"jurisdikciji".
Naj ob tej priliki pripomnim, da so po mojem mnenju prekratki
tudi roki, ki jih predvidevata bodisi slovenski kazenski kakor tudi
pravdni postopnik za razne procesne dejavnosti.
• Uklonilni zapor - kršitev ustavne vrednote
Zakonski predlog predvideva uklonilni zapor (ki lahko traja do
30 dni) za storilca, ki delno ali v celoti ne plača globe v določenem
roku, vse z namenom, da se ga prisili k plačilu.
Medtem ko nemška zakonodaja pozna podoben institut, tega ne
zasledimo v italijanski zakonodaji niti v samem kazenskem zakoniku, torej za kazniva dejanja, ki niso bila depenalizirana. Možnost
spremembe denarne kazni za kazniva dejanja je sicer predvideval
člen 136 še vedno veljavnega kazenskega zakonika iz leta 1930; tak
predpis je Ustavno sodišče proglasilo za neustavnega.
Po mojem skromnem mnenju bi sprememba denarne kazni v
zapor kršila ustavne vrednote, ki jih jamči vsaka modema demokracija, in predvsem eno primarnih pravic in sicer pravico do osebne
svobode. Ta institut spominja na zapor zaradi neporavnanih dolgov!
• Tujci - diskriminacija
Predpis, da mora storilec prekrška, ki prebiva v tujini, takoj
plačati globo in če tega ne stori, ga policist privede na pristojno sodišče za prekrške oziroma izvede vse potrebne ukrepe za zagotovitev njegove navzočnosti na sodišču, je za današnji čas nesprejemljiv.
Ker so predvidene denarne kazni precej visoke, bi se lahko zgodilo (in se tudi bo), da storilec - tujec ne razpolaga z denarjem potrebnim za plačilo kazni; povrh tega pa se ustvarja razlika med tujcem in lastnim državljanom kljub načelu o enakosti po 14. členu
slovenske ustave. Tak predpis škodi tudi ugledu države.
Že v preteklosti je bilo namreč takšno ravnanje s tujcem predmet pikrih komentarjev - predvsem v italijanskih medijih. Naj citiram samo enega izmed takih člankov, kije bil objavljen na vidnem
mestu tržaškega dnevnika "IL PICCOLO" dne 23.6.1999 pod naslovom "Sequestrati a causa di una multa"; takrat je bil storilcu odvzet potni list, dokler se ni naslednjega dne opravil postopek pred
pristojnim sodnikom za prekrške.
Seveda je prav take graje vreden predpis, ki ga vsebuje člen 207
italijanskega Zakonika o cestnem prometu, ki določa, da mora tujec, ki ne plača kazni na kraju samem, položiti kavcijo v višini polovice predvidene najvišje kazni ali poroštveno listino, s katero
jamči za plačilo. V nasprotnem primeru mu policijski organ odvzame vozniško dovoljenje, in če tega nima, mu odvzame vozilo, dokler ni kazen poravnana. Tak predpis je očitno skregan z ustavnimi
načeli in pričakujem, da ga bo Ustavno sodišče kmalu razglasilo za
neustavnega.

MNENJE O PREDLOGU ZAKONA O PREKRŠKIH
• Pritožbeni organi - neracionalna ureditev
Po tem kratkem prikazu splošnih načel in postopkov, ki jih prePredlog novega slovenskega zakona o prekrških predvideva kot
dvideva italijanska zakonodaja, si dovoljujem nekaj pripomb k prepritožbene organe sodišča za prekrške prve stopnje (ustanovljena s
dlogu novega slovenskega zakona o prekrških.
sedežem po sodnih okrožjih okrožnih sodišč in z oddelki po sedežih okrožij okrajnih sodišč) in Višje sodišče za prekrške (dosedanji
• Roki - prekratki
Senat) kot sodišče druge stopnje. Postavlja se vprašanje, če je taka
Vsi roki, ki jih pozna zdajšnji zakon in tudi sedanji predlog, so ureditev racionalna in primerna.
odločno prekratki in v bistvu kratijo pravico do učinkovite obramMorda bi bilo bolje, da bi ustanovili specializirane oddelke za
be in pomenijo dejansko zmanjšanje pravnega varstva, posebej ko prekrške pri sodiščih (okrožnih z oddelki pri okrajnih) ter pri Višjih
gre za tujca. Takšni roki so tudi v nasprotju s črko in duhom 3. odsodiščih kot sodiščih druge stopnje. Dosedanji sodniki za prekrške
stavka črke b) 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, bi še nadalje sodili o prekrških z možnostjo strokovnega usposabljaki pravi, da ima obdolženec pravico "razpolagati s časom in pogoji
nja še na drugih pravnih področjih v pristojnosti rednih sodišč in
("facilities") potrebnimi za pripravo obrambe".
imeli torej možnost nadaljevati sodn(išk)o kariero.

Z a k o n o delovnih razmerjih
pred končnim sprejemom
m a g . Bojan Kukec

Zastopniki vlade, delodajalcev in sindikatov so v več
kot 7 let trajajočem socialnem dialogu uskladili besedilo
predloga zakona o delovnih razmerjih. Podpisniki skupne

• Kratka vsebina predloga zakona
Zakon je razdeljen na deset poglavij in (po 2. branju)
vsebuje 246 členov. Med najpomembnejša in najobsežnejša poglavja prav gotovo sodita II. in III. poglavje, ki urejata pogodbo o zaposlitvi in pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja.
V splošnih določbah zakona najdemo določbe o namenu in uporabi zakona, definicije delovnega razmerja, delavca in delodajalca, splošno določbo glede prepovedi diskriminacije, ki se nanaša tako na obdobje trajanje pogodbe o
zaposlitvi kot na njeno sklepanje in prenehanje, pa zatem
tudi določbe glede teritorialne uporabe zakona.
Poglavje o pogodbi o zaposlitvi govori o:
• obliki pogodbe,
• strankah pogodbe,
• pogodbeni svobodi,
• pravicah in obveznostih strank pri sklepanju pogodbe o
zaposlitvi,
• vsebini pogodbe,
• obveznostih pogodbenih strank,
• spremembah pogodbe in sklenitvi nove pogodbe zaradi
spremenjenih okoliščin,
• suspenzu (visečnosti oziroma mirovanju) pogodbe,
• posebnostih pogodb o zaposlitvi, kot so: pogodba o zaposlitvi za določen čas, pogodba o zaposlitvi s krajšim
delovnim časom, pogodba za opravljanje dela na domu,
pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki
opravlja dejavnosti zagotavljanja dela drugemu uporabniku ter pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami,
• spremembah delodajalca,
• prenehanju pogodbe o zaposlitvi.
V okviru poglavja o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja ureja zakon:
• pripravništvo (splošno in volontersko),
• poskusno delo,
• delovni čas,
• plačilo za delo,
• letne dopuste in druge odsotnosti z dela,
• izobraževanje ter
• disciplinsko in odškodninsko odgovornost.
Četrto poglavje je namenjeno varstvu nekaterih kategorij delavcev. Zakon posebej obravnava:
• varstvo žensk pri opravljanju podzemskih del;
• varstvo delavk zaradi nosečnosti;
• posebno varstvo v primeru starševstva, pri čemer je treba opozoriti na dejstvo, da so pravice, povezane z različnimi oblikami starševskega dopusta (porodniški dopust, očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka in posvojiteljski dopust), in pravice do krajšega delovnega časa urejene z novim zakonom o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih;

izjave o usklajenosti pričakujejo, da bodo poslanci upoštevali vlogo, pomen in pridobitve socialnega partnerstva
oziroma dogovor glede zakona o delovnih razmerjih.
•

v tem poglavju je urejeno tudi varstvo delavcev, ki še
niso dopolnili 18 let starosti ter varstvo invalidov, pa
tudi starejših delavcev, med katere sodijo delavci, starejši od 55 let.
V posebnem poglavju je urejeno uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, kamor sodita uveljavljanje pravic pri delodajalcu
in sodno varstvo.
Na tem mestu kaže izrecno opozoriti na možnost reševanja individualnih delovnih sporov z arbitražo, če je leta določena s kolektivno pogodbo.Gre za institut, ki bi ob
ustrezni uporabi lahko pomagal k ažurnejšemu reševanju
sporov.
Nadalje je posebno poglavje je namenjeno delovanju
in varstvu sindikalnih zaupnikov ter zagotavljanju pogojev za hitro in učinkovito opravljanje sindikalne dejavnosti. Pri tem je treba opozoriti, da je varstvo ostalih delavskih predstavnikov urejeno v zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Sedmo poglavje ureja nekaj vprašanj, ki so si po vsebini dokaj različna (Posebne določbe). Gre za opravljanje dela v tujini in za položaj, ki ga imajo detaširani delavci oziroma delavci, ki so napoteni na delo v našo državo.
V poseben sklop sodijo tudi določbe, ki urejajo delo
otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov in študentov.
Čeprav nekoliko nesistemsko, je v zakonu o delovnih
razmerjih posebej urejena tudi pogodba o zaposlitvi za pomorščake. V skladu z ratificirano konvencijo MOD je Republika Slovenija to materijo dolžna urediti, vendar pa bi
bilo po vsebini to problematiko primerneje urejati v okviru pomorskega zakonika.
Trije členi tega poglavja pa so namenjeni delovni knjižici, njeni vsebini in obveznosti, ki jo ima v zvezi z delovno knjižico delodajalec.
V primerjavi s predlogom zakona za prvo obravnavo je
vseboval predlog zakona za drugo obravnavo novo poglavje glede inšpekcijskega nadzorstva, v katerem je zlasti
pomembna vloga inšpektorja, ki jo ima pri posredovanju v
sporu med delavcem in delodajalcem z namenom, da sporazumno rešita nastali spor.
Kazenske določbe predvidevajo za kršitelje denarne
kazni za prekrške v višini do 50.000 do 1.000.000 sit. Za
nekatere prekrške pa bo inšpektor za delo lahko izrekel tudi mandatno kazen (takoj na kraju prekrška) v višini do
300.000 sit.
•
•

S prehodnimi in končnimi določbami se:
razveljavljajo nekateri veljavni predpisi,
predvideva postopno uveljavljanje časovne omejitve
sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas (možnost
triletnega sklepanja teh pogodb do 1. 1. 2007 za večje
delodajalce in do 1. 1. 2010 za manjše delodajalce),
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predvideva postopno zviševanje starosti, pri kateri delavke uveljavljajo posebno varstvo kot "starejše delavke" (skladno s predpisi o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju se delavkam starost vsako leto zvišuje za
4 mesece),
zaposlenim delavcem ohranja dodatek za delovno dobo
v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako leto delovne
dobe,
predvideva ustrezen vactio legis, saj naj bi zakon začel
veljati z začetkom prihodnjega leta (1.1. 2003).

• Socialni partnerji so uskladili večino tem
Pogajalcem se je uspelo uskladiti pri 238 členih zakona, razen pri tistem (134. člen), ki pravi, da "ima delavec pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti v
primerih in trajanju, določenem z zakonom, ter v primerih odsotnosti z dela, ko ne dela iz razlogov na strani delodajalca". Sporno je namreč, ali bo obveljal predlog vlade, ki se zavezama, naj delodajalci v daljšem prehodnem
obdobju prevzamejo obveznosti za 25 dni bolniške, ali
predlog delodajalcev, da bi sami plačevali obveznosti samo za deset dni bolniške, ali predlog sindikatov, naj delodajalci prevzamejo obveznosti za trideset dni bolniške.
To je tema, pri kateri sta se tako delodajalska kakor delojemalska stran odločili, da bosta vztrajali pri svojem.
Odločiti bo torej morala vlada ali, natančneje, državni
zbor.
•

Smo prvaki v bolniških odsotnostih z dela ...
Aktivno prebivalstvo v Sloveniji si v primerjavi z drugimi evropskimi državami privošči nadpovprečno veliko
bolniških izostankov. V povprečju vsako leto zaposleni
zato izgubi 14 do 15 dni, kar je enkrat več kot na primer v Avstriji. Od vseh bolniških izostankov jih sedem
odstotkov povzročijo poškodbe pri delu, kar 60 odstotkov
pa nega družinskega člana. Stroški bolniške odsotnosti so
ogromni, saj se nabere milijone izgubljenih ur in zato nastajajo milijardne izgube. Po podatkih iz leta 1997 gre za
nadomestila zaradi začasne odsotnosti z dela 1,5 do 1,7
odstotka brutto domačega proizvoda, delodajalce in ZZZS
pa so bolniški izostanki istega leta stali 43 milijard tolarjev.
Vsem trem stranem se je po dolgotrajnih pogajanjih uspelo uskladiti med drugim pri naslednjih vprašanjih:
• veljati začne 40-urni delovnik,
• čas za malico ostane del delovnega časa,
• plačilni dan mora biti določen v pogodbi o zaposlitvi,
• osnovni letni dopust je podaljšan z 18 na 20 dni,
• opredeljena je izraba prostih delovnih dni do sedem
dni,
• določeni so dodatki za regres, prevoz na delo, nadomestilo za prehrano in drugo.
Glavne pridobitve novega zakona so:
• individualna pogodba o zaposlitvi,
• prepoved diskriminacije,
• omejitev zaposlovanja za določen čas,
• definicija plačila za delo - plače,
• prepoved dela otrok,
• podrobnejša pooblastila inšpektorjem za delo,
• definicija malega delodajalca,
• izobraževanje in fleksibilnost zaposlovanja.

Glede časovne omejitve sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas so se socialni partnerji dogovorili, da
delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb
o zaposlitvi za določen čas z istim delavcem in za isto delo, katerih nepretrgani čas trajanja bi bil daljši od dveh let,
razen v primerih, ki jih zakon posebej določa. Pri tem pa
trimesečna ali krajša prekinitev ni prekinitev nepretrganega dveletnega obdobja.
Delodajalec mora pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega ali osebnega razloga preveriti (to pa
ne velja za manjše delodajalce), ali je delavca mogoče zaposliti pod spremenjenimi pogoji, ali pri drugem delu oziroma ali ga je mogoče dokvalificirati za drugo delo. Če je
ta možnost, mora delodajalec delavcu ponuditi sklenitev
spremenjene pogodbe. To velja le v primeru, da se odpoveduje pogodba o zaposlitvi, ki traja več kot šest mesecev.
Kar zadeva odpravnine zakon določa, da je delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
dolžan izplačati delavcu odpravnino. Osnova za izračun odpravnine je delavčeva povprečna plača v zadnjih šestih mesecih pred odpovedjo. Delavcu pripada odpravnina v višini:
•

ene petine te osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kakor eno leto do
15 let;
• tretjine te osnove za vsako let dela pri delodajalcu od
15 do 25 let, in
• polovico te osnove za vsako leto dela pri delodajalcu,
če je zaposlen pri delodajalcu več kakor 25 let.
Zakon podrobneje določa razloge za izredno odpoved
delovnega razmerja na strani delavca (če krši pogodbeno
ali drugo obveznost iz delovnega razmerja) in na strani delodajalca (če ne izpolnjuje obveznosti do delavca). Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi članu sveta delavcev, delavskemu zaupniku, delavskemu direktorju,
članu nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, predstavniku delavcev v svetu zavoda in imenovanemu ali voljenemu sindikalnemu zaupniku brez soglasja organa, katerega
član je, ali sindikata, razen če je to soglasje nadomeščeno
z odločitvijo sodišča ali če so podani razlogi za izredno odpoved, ali zaradi postopka za prenehanje delodajalca, ali
prisilne poravnave. Varstvo pred odpovedjo za omenjene
osebe traja ves čas opravljanja njihove funkcije in še eno
leto po njenem prenehanju.
Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi
delavki med nosečnostjo in ves čas, ko doji otroka, in staršem, ko izrabljajo starševski dopust v obliki polne odsotnosti z dela. Če delodajalec ob izteku odpovedi ne ve za
nosečnost delavke, velja posebno pravno varstvo pred odpovedjo, če delavka takoj oziroma v primeru ovir, ki niso
nastale po njeni krivdi, takoj po prenehanju le-teh obvesti
delodajalca o svoji nosečnosti, in to dokazuje s predložitvijo zdravniškega potrdila. Delodajalec pa lahko odpove
pogodbo o zaposlitvi tudi v omenjenih primerih po predhodnem soglasju inšpektorja za delo, če so podani razlogi
za izredno odpoved ali zaradi uvedbe postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave.
Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi
delovnemu invalidu zaradi ugotovljene invalidnosti druge
ali tretje kategorije ali iz poslovnega razloga, razen če mu
ni mogoče zagotoviti drugega ustreznega dela ali dela s
krajšim delovnim časom, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

misije I. stopnje, odvetnik Milan Krstič
je opozoril na okoliščino, da določeno
število izvoljenih članov Disciplinske
komisije I. stopnje pri delu le-te ne želi sodelovati, zaradi česar nekateri disciplinski spisi, ki so bili dodeljeni tem
članom, niso bili obravnavani.
Predsednik Disciplinske komisije I.
stopnje je bil opozorjen, da je nujno
potrebno disciplinske zadeve ažurirati.

Generalna policijska uprava je minuli mesec poslala OZS "v vednost"
naslednje pojasnilo:
Ni več treba plačati upravne takse za prošnje policijskim enotam za vpogled v spis prometne nesreče I. kategorije, ki je bila zaključena z izdajo plačilnega naloga zoper kršitelja, in prometne nesreče, ki je bila evidentirana z
uradnim zaznamkom policije.
Ta sprememba glede zaračunavanja takse izhaja iz spremenjenega mnenja Urada za razvoj in organizacijo uprave v Ministrstvu za notranje zadeve, v katerem je pojasnjeno:
• informacija o stanju zadeve ni upravna zadeva, saj ne gre za odločanje o
pravici, obveznosti ali pravni koristi pravnega subjekta.

Vpogled sodnih spisov po
odvetniških pripravnikih
Upravni odbor OZS je bil opozorjen na sodno prakso, da odvetniški pripravniki v primerih, ko je pooblaščenec lahko le odvetnik, ne morejo vpogledati v sodni spis, kjer je odvetnik,
pri katerem se izvaja pripravništvo, bodisi pooblaščenec ali pa zagovornik.
Ugotovljeno je bilo, da je tovrstna
praksa na sodiščih različna, da do tega
očitno prihaja le na nekaterih sodiščih,
zaradi česar se je predsednik OZS,
odvetnik Boris Grosman, obvezal o tej
problematiki seznaniti predsednika Vrhovnega sodišča mag. Mitjo Deisingerja, saj po oceni upravnega odbora
omenjena praksa sodišč ni sprejemljiva.
Tolmačenje določila
3. odstavka 96. člena ZKP
Odvetnica je zaprosila za stališče
upravnega odbora v primeru, ko je po
končani preiskavi v kazenskem postopku, ki je tekel na zahtevo okrožnega državnega tožilca, po končani preiskavi kazenski postopek nadaljevala
oškodovanka. Postopek zoper obdolženca je bil pravnomočno ustavljen,
odvetnica je za obdolženca prijavila
stroške zagovora, pri tem prejela sklep
predsednika senata, da je stroške zagovora obdolženca dolžna plačati oškodovanka kot tožilka in da se ti stroški
ne izplačajo iz proračuna.
V zvezi s stališčem odvetnice, da bi
stroški zagovora morali bremeniti proračun, je bilo sprejeto tolmačenje:
• Določilo 3. odstavka 96. člena ZKP
je jasno, stroški zagovora torej ne
bremenijo proračuna.
Dežurstvo odvetnikov
Dolenjski območni zbor odvetnikov je zaprosil za pojasnilo, ali so
odvetniki, ki so dežurni, dolžni sporočati domače telefonske številke oziroma številke mobilnih telefonov v času
dežurstva, da bi bili dosegljivi izven
delovnega časa.
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Takse za vpogled
v spis prometne nesreče

•

Sprejeto je bilo tolmačenje:
Odvetniki, ki so na listi dežurnih
odvetnikov, morajo biti vsak hip
dosegljivi.

Potrdila o plačani sodni taksi
Dolenjski območni zbor odvetnikov je opozoril na prakso sodišč, ko ta
zahtevajo potrdila o plačani sodni taksi
z žigom banke, kar je nemogoče pri
uporabi elektronskega načina plačevanja sodnih taks.
V zvezi z omenjenim opozorilom
seje predsednik OZS obvezal s nesprejemljivo prakso sodišč seznaniti predsednika Vrhovnega sodišča mag. Mitjo
Deisingerja s predlogom, da Vrhovno
sodišče opozori na nedopustno prakso
sodišč.
Mednarodno kazenska zbornica
Ordre des avocats a la cour de Pariš
je naslovila na Odvetniško zbornico
Slovenije pobudo za sodelovanje pri
ustanavljanju Mednarodne kazenske
zbornice pri Mednarodnem kazenskem
sodišču.
Sprejet je bil sklep, da OZS ne bo
sodelovala pri omenjenem ustanavljanju.
OZO Maribor - nakup oziroma
najem poslovnega prostora
Območni zbor odvetnikov v Mariboru je podal pobudo, da se pri naslednjem finančnem načrtu Odvetniške
zbornice Slovenije v načrt vključi tudi
financiranje ustreznega poslovnega
prostora za potrebe njihovega zbora v
obliki nakupa ali najema.
Sklenjeno je bilo, da se bo o tej pobudi odločalo na oktobrski seji upravnega odbora, ko se bo lahko ocenilo iz

vidika finančnega stanja zbornice, ali
je takšni pobudi ugoditi ali ne. Ocenjeno je, da bi ugoditev pobudi zahtevala
bistveno povišanje članarine.
Razrešitev odvetnika - izvajalca
brezplačne pravne pomoči
Obravnavan je bil primer, ko je
odvetnik v predlogu za svojo razrešitev
navajal, da to predlaga zaradi nemožnosti normalnega komuniciranja in
nezaupanja stranke do odvetnika. Sodišče je ob obravnavanju predloga za
razrešitev ocenilo, d a j e potrebno predhodno mnenje Odvetniške zbornice
Slovenije glede na določbe 3. in 4. odstavka 30. člena zakona o brezplačni
pravni pomoči.
Po sklepu upravnega odbora je bilo sodišču, ki je zaprosilo za predhodno mnenje, sporočeno:
• Odvetnik, ki je postavljen za izvajalca brezplačne pravne pomoči, je
dolžan to pomoč stranki nuditi; razrešitev lahko predlaga v primerih,
določenih v zakonu o odvetništvu,
ki ga je v takšnih primerih treba
obravnavati kot lex specialis.
Odvetniška zbornica ne daje obveznega mnenja, ki bi predstavljalo podlago za odločitev v zvezi z razrešitvijo
odvetnika.
Novela zakona o preprečevanju
pranja denarja
Ugotovljeno je bilo, da sta odvetnik
Aleš Paulin in odvetnik Rok Koren naknadno prejela gradivo v zvezi s to novelo in da bosta pisno pripravila pripombe, ki bodo dostavljene vsem članom upravnega odbora v nadaljnjo
obravnavo.
Pripravila:

M a r g a r e t a Zakonjšek Rupnik
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mag. Janez Tekavc, Janko Pučnik

Prevzemi podjetij in
varovanje konkurence
aša kolega, odvetniški kandidat
mag. Janez Tekavc in odvetnik
Janko Pučnik sta izdala strokovno delo s področja prevzema podjetij in
varstva konkurence na trgu. To je dogodek, ki ga slovensko odvetništvo ne doživi pogosto, saj odvetniki v tej ali oni
obliki zapisanih misli premalo prispevamo v slovensko pravno zakladnico.
Naše zadovoljstvo je lahko toliko večje,
ker gre v marsičem za pionirsko delo z
omenjenega novega in zato aktualnega
pravnega področja in katero zaradi kvalitete predstavlja ne samo osebno strokovno promocijo avtorjev, temveč tudi
afirmacijo naše stanovske organizacije.

N

Knjiga je izšla skoraj po petih letih
od sprejetja zakona o prevzemih, kar je
tudi primeren čas za oceno njegovih dosežkov. Gre za sistemski zakon, ki ureja način in pogoje za nakup vrednostnih
papirjev posamezne delniške družbe,
kadar prevzemnik pridobi ali želi pridobiti delež vrednostnih papirjev te družbe, ki bi mu zagotavljal več kot 25 %
glasovalnih delnic (kontrolni delež).
Pridobitev takšnih delnic, ki se imenuje
kapitalski prevzem, ustvari pridobitelju
upravljalska upravičenja, na temelju
katerih lahko pomembno vpliva na poslovanje družbe in na sprejem odločitev
na skupščini.
Avtor tega dela knjige mag. Janez
Tekavc se ni posvetil samo problemu
prevzema podjetij, ki lahko na nacionalnem trgu privedejo do monopola,
ampak z enako zavzetostjo tudi antipodu tega procesa, ki ga pravilno vidi v
varovanju konkurence. Morda se nekoliko preveč optimistično zavzema za rešitve, ki bi omogočale povezave (prevzeme) zaradi konkurenčnosti na globalni ravni in bi hkrati na nacionalnem
trgu ohranjale konkurenco. Ali je njegov optimizem prevelik, bo pokazal
čas. Osebno bi bil vesel, da bi se moj
skepticizem razblinil, ker bi se pokazalo, da sem precenjeval moč kapitala in
njegove težnje po obvladovanju.
Vendar, vrnimo se na začetek dela,
kjer se seznanimo z orisom pojmov
"prevzemi" in "združitve": Prevzemi so
vezani na trg vrednostnih papirjev,
združitve na statusnopravna vprašanja.
Zelo dobro je predstavljen materialnopravni element prevzema, kjer se sreča-
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ta ponudba - oferta ter njen sprejem akcept. Avtor nam nazorno pojasni, kako ta sistem deluje in na katerih njegovih točkah se lahko pojavijo pravni problemi.
Prevzemov ne moremo razumeti, če
ne poznamo njihovih temeljnih pojmov
(transakcija, ponudnik, glasovalna pravica in kontrolni delež podjetja), ki so v
delu predstavljeni po svojem izvoru
(Anglija) in po njihovi sedanji vlogi.
Temu vsebinsko logično sledi poglavje,
ko se bralec seznani s razmerjem med
prevzemi do združitve in pripojitve. Pri
tem ga preseneti številnost oblik prevzemov. Te avtor deli (i) glede na sredstvo in (ii) postopek, ter znotraj vsakega dela te razdelitve podrobneje in tudi
teoretično poglobljeno predstavi posamezno obliko prevzema. Zato je prehod
na zadnje poglavje, vezano na prevzeme, kjer je podan prikaz primerjalno
pravne ureditve prevzemov med Slovenijo, Združenim kraljestvom in Evropsko unijo logičen zaključek prikaza prevzemov. V luči našega približevanja
EU je dobro opazovati navzkrižje ekonomskih interesov znotraj te skupnosti,
ki se na pravnem področju kažejo v

tem, da EU še vedno ni sprejela t. i. 13
direktive o prevzemih. Avtorjeve ugotovitve na to temo bi aktualiziral tudi z
- za domačo rabo - pomembno konstatacijo, da bodo naša, zlasti večja podjetja vedno bolj izpostavljena prevzemom. To je povezano z našo ratifikacijo Evropskega sporazuma o pridružitvi
- ESP, ki v 63. členu urejuje področje
prevzemov. Čl. 63,1. točka, 3. odstavek
ESP dopušča naši vladi samo za tri leta
dajati dovoljenje za pridobitev več kot
25 % volilnih glasov (delnic), ki so bile
izdane na temelju zakona o lastninjenju
podjetij, v katerih osnovni kapital presega 5 milijonov evrov. Ta triletni rok
se nam izteka to pomlad.
V drugem delu knjige, katerega avtor je prav tako mag. Tekavc, posvečenem varstvu konkurence se najprej seznanimo s pogoji za konkurenčnopravno varovanje. Če so prevzemi predvsem posledica globalizacije, prinašajo
hkrati s stališča trga problem varovanja
konkurence. Tu se ponovno srečamo s
temeljnimi pojmi varovanja konkurence, vezanih na obstoj dominantnega položaja na trgu, kartelnih sporazumov in
nelojalne konkurence. V nadaljevanju
so prikazana tista negativna dejanja, ki
jih v odnosu na naštete temeljne pojme
varovanja konkurence lahko opredelimo kot t. i. protikonkurenčna dejanja.
Kot delna novost so nam prikazana dejanja nelojalne konkurence, predvsem
različne oblike ponudb (zaradi izčrpavanja ciljnega podjetja, pridobitev podatkov in njihova kasnejša zloraba, izkoriščanje ugleda ciljnega podjetja,
preprečitev konkretnega posla, obljuba
določenih koristi) in vloga uprave ciljne družbe pri tem. Povezave med prevzemnikom in prevzetim podjetjem
ustvarjajo razmerja povezanih družb, ki
nam jih avtor predstavi v znanih oblikah vertikalnih, horizontalnih, koncentričnih in konglomeratnih povezav. Tukaj dobimo zaokroženo predstavo, kakšne so konkretne posledice teh povezav
na povezana podjetja in na trg sam. Avtor konkretno opozori na slabe strani
teh povezav. Zanimivi so podatki o
ukrepih Komisije EU proti konkretnim
kršiteljem in kako na te negativne pojave reagirajo v posameznih državah ne
samo v Evropi, ampak tudi v ZDA.
Negativni učinki prevzemov se najbolj drastično pokažejo v koncentraciji
kapitala in s tem tržne moči. Delo nam
v zvezi s tem vprašanjem predstavi pozitivnopravno ureditev omejevanja negativnih učinkov prevzemov v Sloveniji (zakon o preprečevanju omejevanja
konkurence), v ZR Nemčiji, Združenem kraljestvu in kako je pravo EU vdrlo v nacionalno zakonodajo. Zlasti Komisija EU ima možnost, da poseže v do-

ločene koncentracije. Ta izraz, ki se je
uveljavil v pravu EU, je prevzet tudi v
našo zakonodajo in je ekvivalenten pojmu "merger" z angleškega pravnega
področja. Zato delo opredeli tudi ključne elemente koncentracij po slovenskem pravu in jih veže na (a) udeležbo
vsaj dveh dosedaj samostojnih podjetij,
(b) prisotnost na relevantnem trgu, (c)
pridobitev nadzora in (č) doseganje
ekonomskega prava. Opozorilo avtorja
je jasno in pove, da je potrebno trg varovati v dveh časovnih obdobjih, pred
in po prevzemu. Avtor ne nasprotuje
koncentraciji, če je ta formirana in
usmerjena pravilno. To pomeni, da je
dopustno povezano delovanje podjetij
le na globalnem trgu, vendar hkrati ne
sme biti prizadeta konkurenca na domačem trgu. Če se spomnimo na nekaj domačih prevzemov, nisem čisto prepričan, da ta, sicer pravilna formula, deluje v Sloveniji po avtorjevi zamisli.
Zadnji in dokaj obsežni del knjige je
avtor Janko Pučnik namenil konkretni
problematiki predhodno obravnavanih
vprašanj in njihovih pravnih vidikov v
Avstriji, Franciji, Italiji, Nizozemski,
Španiji, Nemčiji, in Veliki Britaniji.
Posredovana nam je kopica zanimivih
statističnih podatkov, področna zakonodaja teh držav, analiz in zaključkov.
Tudi to dokazuje doslednost pristopa
avtorjev k predstavitvi problematike v
širšem obsegu in zlasti primerjalno.
Tisto, kar bralec, ko odloži knjigo
pogreša, je sklenitev kroga z vrnitvijo v
domače loge in s podajo končne analize
o dosedanjih učinkih našega zakona o
prevzemih. Zato si mora bralec sam odgovoriti, ali je zakon odigral pozitivno
vlogo pri preglednosti prevzemov in zaščiti malih delničarjev, o čemer je bilo
veliko govora v še nedokončani pivovarski vojni, kakor tudi, ali je prispeval
k prepoznavnosti namena prevzemov v
gospodarstvu. Ti so realnost našega časa, zato ni čudno, da se krepijo tendence po ohranitvi nekaterih mehanizmov
kontrole prevzemov. Ne nazadnje dokazuje to tudi pobuda skupine poslancev glede spremembe zakona (čl. 82).
Po tej spremembi bi imela vlada še vedno pristojnost, da daje soglasje k prevzemom, če je za takšno ravnanje prejela ustrezno pobudo lokalnih skupnosti,
državnega zbora, sindikatov in sveta
delavcev. Zgolj pobožna želja ali realnost ob dejstvu, da se bomo morali navaditi na prost pretok kapitala? Kako
doseči ob vsem tem stabilno lastniško
strukturo v majhni slovenski ekonomiji, kjer lahko povezovanje nekaj ključnih podjetij že pomeni monopol, a so
istočasno z vidika globalizacije in zadržanja tržnih pozicij takšne povezave
nujne?

Odvetniška šola 2002
Ugledno kongresno središče GH Emona v Portorožu je bilo 5. in 6. aprila
prizorišče že tretje zaporedne Odvetniške šole. Izbrane teme so bile po vsej
verjetnosti odločilni razlog, da se je k predavanjem prijavilo skoroda 500 udeležencev - poleg odvetnikov vseh generacij je bilo opaziti tudi njihove pripravnike in kandidate. In na predavanjih so vzdržali - z aktivno udeležbo, z razpravami in vprašanji ob posameznih obrazložitvah predavateljev - tudi na sobotno dopoldne po prijetnem, kar pozno v noč trajajočem družabnem srečanju.
Torej, ocena letošnje odvetniške šole je lahko zares dobra in nudi izhodišča, kako ravnati v prihodnje. Kaže, daje čimbolj pisana tematika najbolj privlačna za izpopolnjevanje odvetniškega znanja. Tokrat je bilo namreč ponujenih kar devet aktualnih pravnih tem, za obravnavo katerih je pripravljalni odbor povabil naše ugledne strokovnjake: vrhovni sodnik Vlado Balažic je govoril o obrestih v gospodarskih sporih; profesor dr. Janez Kranjc je namenil
svoj prispevek "nosilnim stavkom kot orodju za argumentacijo"; nekatere novosti obligacijskega zakonika je orisal vrhovni sodnik Janez Šlibar; o odškodninski odgovornosti nadzornega sveta, uprave in družbenikov po ZFPPod je
razpravljal odvetniški kolega doc. dr. Konrad Plauštajner; pravni problematiki pri zaključevanju denacionalizacije se je posvetil ustavni sodnik dr.
Lojze Ude; vprašanja začasnih odredb so bila tematika prispevka sodnice Tadeje Zima; kaj bo značilno novega v ZDR, je pojasnjevala profesorica dr.
Polonca Končar; dve nadaljnji "šolski uri" sta bili namenjeni zemljiški knjigi: o pravni naravi zemljiškoknjižnega vpisa je govoril profesor dr. Miha Juhart; o vpisu v elektronsko zemljiško knjigo pa Rado Brezovar; in za poslednjo uro v odvetniški šoli je vrhovna sodnica Alenka Jelene Puklavec pripravila referat o izvedenstvu v kazenskih zadevah. Njihove prispevke bomo
nemara v naslednji številki našega glasila še podrobneje predstavili!

Trojka, ki je odprla
letošnjo
odvetniško
šolo - od leve
Vlado Balažic,
Mitja Stupan
(programski
vodja šole) in
prof. dr. Janez Kranjc
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"Šolarjev" pa je
bilo ob vsakem
predavanju
vedno več ...

Oba avtorja, ki sta na obravnavanem pravnem področju pripravila nedvomno aktualno ter s teoretičnega in
praktičnega vidika harmonično in za
praktike koristno delo, vabim, da s članki v strokovni publicistiki nadgradita
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svoje delo in nam na svoj izviren ter razumljiv način prikažeta nove probleme
ter rešitve s tega področja. In še enkrat s svojim delom sta ustrelila v center tarče, zato jima kolegialno in iskreno zaploskajmo!
dr. Konrad Plauštajner

dr. Janez Šinkovec, mag. Boštjan Tratar
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Obligacijski zakonik
s komentarjem
in sodno prakso
V decembru lani (torej še pred začetkom veljavnosti obligacijskega zakonika - OZ, ki je v skladu s svojim 1062. členom začel veljati 1. januarja
2002), je pri založbi OZIRIS, Lesce, izšel veliki komentar s sodno prakso
OZ, delo nekdanjega ustavnega sodnika prof. dr. Janeza Šinkovca ter svetovalca ministra na Ministrstvu za pravosodje RS mag. Boštjana Tratarja.
ljub temu, da avtorja sama nista
bila člana precej številčne (14članske) delovne skupine, ki jo
je vodil prof. dr. Marko Ilešič, sta dokaj uspešno opravila zahtevno nalogo,
ki sta si jo zadala skupaj z založnikom.
Priznati je treba, da tudi pravočasno, saj
nam je "veliki" komentar na razpolago
že takoj ob uveljavitvi novega OZ, pa
čeprav se določbe tega zakonika ne
uporabljajo za obligacijska razmerja, ki
so nastala pred uveljavitvijo tega zakonika (1060. čl.). Ne glede na to, pa si
praktiki že danes pomagamo s pričujočim delom, saj je pri argumentaciji v sodnih vlogah pogosto potrebno uporabiti kot metodo tudi teleološko (po
smotrnosti), kije iz pričujočega komentarja in sodne prakse jasno razvidna,
kajti zgolj na tak način je moč spoznati
intencije zakonodajalca, de lege ferenda.

K

Knjigo povsem upravičeno lahko
imenujemo "veliki OZ s komentarjem
in sodno prakso", saj obsega kar 1176
strani, vezanih v trde platnice, z dovolj
inovativno in posrečeno likovno opremo, kajti naslovnica vzbuja asociacije
in je v neposredni zvezi z vsebino knjige. Knjiga tehta nekaj kilogramov (natančno 3,21 kg) in je (za slovenske razmere) nenavadno velikega formata
(31,5 X 22 X 7 cm). Avtorja sta si delo
razdelila tako, daje prof. dr. Janez Šinkovec pripravil komentarje in izbral sodno praksi k 444 členom, mag. Boštjan
Tratar pa k 618 členom. Skupaj z založbo Oziris iz Lesc sta napisala predgovor, kateremu sledi seznam uporabljenih kratic (bilteni, revije, seznam
sodišč) in uporabljene literature. Nato sledi struktura OZ, ki ima dva dela. V
prvem (splošnem) delu so splošna pravila obligacijskega prava (1. do 434.
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čl.), drugi (posebni) del pa zajema posamične pogodbe (435. do 1059. čl.). Zanimiva so (pre)kratka uvodna pojasnila.
Temu vsebinskemu jedru sledi na
koncu stvarno kazalo.
V predgovoru avtorja prikažeta razvoj obligacijskopravne zakonodaje na
območju Republike Slovenije šele od
leta 1978 (omenita ODZ iz leta 1811),
čeprav bi pri takšnem temeljnem delu,
kot je komentar OZ s sodno prakso, bilo dragoceno tudi nekaj več pozornosti
posvetiti stanju obligacijskega prava
kot ene najbolj ključnih pravnih vej, zakonodaje in pravne misli (na sploh) v
določeni državi skozi zgodovinski razvoj. Tudi v primerjalnem pravu so velike civilne in trgovinske zakonodaje
XIX. in prve polovice XX. stoletja, od
Napoleonovih Code civil (1804) ter Code de Commerce (1807) in nam dobro
znanega avstrijskega Občnega držav-

ljanskega zakonika (1811), prek nemškega BGB inHGB (1896 oz, 1897), tja
do švicarskega Obligacijskega zakonika (1911) in italijanskega Codice civile
(1942), do najnovejše civilnopravne
kodifikacije, to je nizozemskega civilnega zakonika iz leta 1992. Skratka,
bralec bi pričakoval več primerjalnopravnih ter razvojno-zgodovinskih
vsebin v uvodu tako velikega dela.
Kot povedano, v predgovoru avtorja opišeta bistvene značilnosti in vsebino novega OZ in navajata, da je bil v
SFRJ sprejet zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR) v letu 1978, pri čemer
je bila pristojnost reguliranja razdeljena
med federacijo in republikami. Republiški zakonodaji so bili pridržani neodplačni pravni posli. Republika Slovenija ni samostojno uredila darilne
pogodbe in živalskih škod, ter so se še
naprej uporabljala pravila Občnega državljanskega zakonika (ODZ) iz obdobja Avstrije (1811). Z osamosvojitvijo
je Republika Slovenija prevzela v svoj
pravni sistem tudi ZOR z izjemo tistih
njegovih določb, ki nasprotujejo pravnemu redu Republike Slovenije. V načelu ZOR ni bil problematičen, razen
nekaj norm o socialistični ureditvi,
družbeni lastnini in samoupravljanju,
ter še nekaterih obrobnih vprašanj.
Kljub temu pa je bil nujen sprejem zakona, pri čemer so avtorji izhajali iz
kontinuitete obligacijskega prava na
slovenskem ozemlju, kar je posebej pomembno za prakso, saj dalj časa veljavna zakonodaja utrjuje pravilno uporabo
norm, zato je bil v strokovnih krogih
sprejet zaključek, naj se v novem zakonu uporabi dosedanji temeljni koncept,
ob upoštevanju novejših mednarodnih
pravnih virov.
Obligacijski zakonik vnaša (v primerjavi z ZOR) poglavja o darilni in
posodbeni ter družbeni pogodbi; iz
zakona o dedovanju sta preneseni pogodbi o izročitvi in razdelitvi premoženja ter preužitkarska pogodba.
Pri snovanju pravil o sklepanju pogodb je bilo potrebno upoštevati komuniciranje prek nematerialnih medijev
namesto papirja. Nekatere spremembe
je doživelo tudi odškodninsko pravo,
zlasti v razmerju subjektivne in objektivne odgovornosti, odgovornosti države ter nepremoženjske škode.
Ohranjeno je temeljno pravilo, da se
zakonik uporablja za vse vrste pogodb,
razen če ni za gospodarske pogodbe
izrecno drugače določeno. Obstajajo
gospodarske pogodbe (leasing, franchising, factoring, inženiring), ki tudi

v primerjalnem pravu še niso regulirane, zato jih tudi OZ ne ureja.
V Sloveniji nimamo civilnega zakonika, ki bi urejal civilno pravo v celoti.
Posamezna pravna področja bodo urejali posebni zakoni (stvarno, rodbinsko, dedno pravo). V OZ pa so opredeljena načela, ki so uporabna v celotni
civilistiki.
Na koncu avtorja poudarjata, da
namen tega komentarja ni poseganje
v globlja teoretična vprašanja (kar je
po svoje škoda, ker je prav obravnava
- tudi - teoretičnih vprašanj imanentna
velikim komentarjem civilnih zakonikov), saj so za to na razpolago obsežna
dela prof. Cigoja. Bralca takšna samoomejitev ne zadovolji, kajti v seznamu uporabljene literature so navedena zgolj tri tovrstna dela prof. Cigoja, obenem pa vemo, kolikšen je njegov znanstveno raziskovalni življenjski opus. Nenazadnje sta tudi sama avtorja že v preteklosti objavila veliko
strokovnih del s področja obligacijskega in civilnega prava, pa ju v popisu
uporabljene literature (z izjemo enega
članka mag. Tratarja v Pravniku, leta
1999) ne zasledimo. Takšna nedoslednost ni v prid poglobljeni uporabnosti
prikazanega komentarja OZ, ne praktiku, še manj pa teoretiku. Ugotovitev še
bolj velja, če vemo, kako plodoviti pisec in koliko (odličnih) teoretičnih prispevkov je v svojem nekaj desetletij
trajajočem znanstvenem udejstvovanju
(kot praktik in teoretik) prispeval prof.
dr. Janez Šinkovec. V popisu uporabljene literature ga sploh ni zaslediti. Pa ne gre zgolj za avtorja, katerih
necitiranje samega sebe bi lahko ocenili (tudi) kot (pretirano) skromnost. Bolj
pomembno je pojasnilo, da so globlja
teoretična vprašanja na razpolago v obsežnih delih prof. Cigoja, kar le delno
drži. Vsaj zadnjih 10 let je na Slovenskem izšlo veliko strokovnih člankov s
področja obligacijskega in civilnega
prava, katerih citiranje bi bilo gotovo
dragoceno za bralca, ki želi obravnavano problematiko podrobneje spoznati.
Že na podlagi leta 1994 izdelanih
strokovnih izhodišč Pravne fakultete
v Ljubljani za pripravo novega OZ po
naročilu Ministrstva za pravosodje ter
na tej osnovi številnih pravniških srečanj in posvetov v pravosodju bi bilo
oportuno povzeti vsaj osnovna strokovna dela v slovenski pravni publicistiki. Potekale so številne razprave o
koncepciji OZ, predlaganih je bila vrsta novih rešitev. Zlasti na več posvetih
v pravosodju, ki jih je organiziralo Ministrstvo za pravosodje in Zveza druš-

tev pravnikov Slovenije (npr. na Dnevih slovenskih pravnikov v Portorožu
leta 1996 v sekciji: "K sodobnemu
obligacijskemu pravu"). Zato bi bralec
pričakoval obsežnejši seznam literature, ki obravnava obligacijsko-pravna
razmerja na Slovenskem, tudi v zadnjih desetih letih, pa v tej knjigi tovrstne informacije ne dobi. Tudi sicer je
seznam uporabljene literature sestavljen pomanjkljivo, saj npr. ne spoštuje
pravil stroke o citiranju uporabljenih
pravnih virov in literature. Tako npr.
med 35 navedenimi deli (od tega 18
domačih in 17 tujih avtorjev) ponekod
sploh ni navedbe kraja izdaje citirane
knjige ali celo izdajatelja (16 alinea,
Goljar in drugi npr.). Tudi skica ZOR
prof. Konstantinoviča in odlično teoretično delo o nastanku ZOR A. Goldštajna iz Zagreba v letu 1998 z naslovom: "Prolegomena ZOO" bi zagotovo
sodila bodisi v zgodovinsko razvojnost
obligacij ali pa v seznam (če že ne uporabljene, pa vsaj) priporočene literature. Tovrstno sugestijo bi kazalo upoštevati ob morebitnem ponatisu knjige,
saj je podana dobronamerno.
Bolj kritičen sem do nekaterih napak, ki zagotovo niso odsev neznanja
temveč površnosti. Tako se že kar na
začetku prikradeta dve napaki, ki sta
za (količkaj natančnega) pravnika moteči. Tako je npr. pravilni naslov avstrijskega ODZ 1811 "Občni državljanski zakonik" (in ne napačno: "Obči državljanski zakon"). Prav tako moti (II. odstavek predgovora, stran V.)
poimenovanje novega OZ z "Obligacijski zakon" (namesto "Obligacijski
zakonik"). Čeprav je (npr.) nato v poglavju "uvodna pojasnila" pravilno zapisano: "sestavljalci zakonika" (stran
1). Takšne napake so moteče predvsem iz vsebinskih razlogov, saj "zakonik" pač pomeni nekaj popolnoma
drugega kot "zakon" in je bilo v pripravi, tega doslej najobsežnejšega zakonika na Slovenskem prav o tem poimenovanju kar precej strokovnih razprav in opredelitev.
K informativnosti knjige bi ob (mo-

rebitnem) ponatisu prispevala predstavitev biografij (in morda tudi bibliografij s področja obligacijskopravnih
razmerij in civilistike) obeh avtorjev, za
kar bi bili prihajajoči rodovi pravnikov
zagotovo hvaležni.
Pa še nekaj pohval, da ne bo ostalo zgolj pri kritičnih pripombah!
Ugaja slog pojasnil, ki so podana
izčrpno, pa pri tem dovolj originalno,
ko najprej orišejo načela, na katerih temelji OZ, nato pa še razložijo, ne prav
pogosto omenjane, značilnosti obligacijsko-pravnih razmerij (dogovori, ki
temeljijo izključno na prijateljstvu,
kolegialnosti, sosedstvu, ne oblikujejo
dolžniškega razmerja v pravnem smislu
...) Posebnost je slučajnostno razmerje (nadzorstvo tujih otrok, prevzem tujih otrok na vožnjo), kjer lahko pride do
odškodninske odgovornosti. Podobno
je pri neodplačnem nudenju pomoči
kolegom, kjer je pri uveljavljanju odgovornosti pomembna oblika krivde
(stran 1-3).
Tudi informacija, da se v EU pojavljajo zamisli o sprejemu "Evropskega
zakonika za področje civilnega prava" ter opozorilo na nasprotovanje
mnogih držav članic EU spada v današnji in tudi prihodnji čas. V takšno knjigo pa zagotovo. Morda glede harmonizacije evropskega prava, ki se uveljavlja tudi na področju obligacijskih razmerij, (v bodoči izdaji) še v večjem
obsegu.
In na koncu. Ugaja tudi sposobnost kolektivnega - teamskega
dela pri takšnem sistemskem komentarju s sodno prakso, kot je prestavljeni OZ. Še posebej, če vemo,
da gre v bistvu za skupni napor
dveh avtorjev, ki nikakor ne spadata v isto generacijo slovenskih
pravnikov, pa sta kljub temu bila
sposobna izdelati vsega spoštovanja vredno strokovno knjižno delo,
za kar jima je vsekakor treba izraziti priznanje.
m a g . Bojan Kukec
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Cemu jedrnato, ko je mogoče zaplesti?
"... Potem koje...(tega in tega dne) razmerje, kije obstajalo med Vami in
našim gospodom mandantom, utrpelo nenaden konec, ko se bili prijeti v okviru zadeve izsiljevanja v škodo našega gospoda mandanta, kot tudi zaradi Vaše
prestavile v zavod za izvrševanje kazenskih sankcij ...in se vrh tega zdi, da je
vse več razlogov za utemeljen sum, da ste bili kot sostorilka soudeleženi pri kaznivem dejanju roparskega izsiljevanja zoper našega mandanta, bi mogle odpasti predpostavke za naklonitev zneska v višini... Odpad predpostavk za naklonitev zneska v višini... ima pravno svoje vzroke v naslednjem ..."
No, to je iztrgano iz dopisa nekega nemškega odvetnika ...

Na smučeh
|
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Tudi naši odvetniki redni udeleženci najdaljšega
smučarskega maratona
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Andrej M a h k o t a

Prispevki na temo športa in rekreacije so v naši stanovski reviji sicer
redki, pa vendarle vsi vemo, da je tudi to področje naše življenjske aktivnosti pomembno tako pri našem delu in srečanjih, kot tudi sicer spremljajoč
in nujen del našega vsakdana.

dvetniki smo od nekdaj bili
ljudje, ki so zdravemu življenju priznavali pomen, ki ga
danes nenazadnje kot nujo priznavajo tudi medicinska in druge stroke.
Naj se spomnimo in ponosno povemo, da se v naših odvetniških vrstah
poleg doslej najuspešnejšega športnika Slovenije nahaja tudi vrsta nekdanjih reprezentantov mnogih športnih panog, pa tudi številni funkcionarji, ki so pripomogli k razvoju našega športa. Tudi sedanje generacije
odvetnikov zato celoletno telesno aktivnost obravnavajo kot sestavni del
in pogoj za uspešno delo. Minili so
časi in tisti zmotni, vzvišeni odnos,
da gre pri tem le za modno "trim-

O

Izmučena

in premražena

čkanje" ipd. Kot rečeno, ob današnjem načinu in tempu dela je skrb
za telesno aktivnost postala nuja, ki
jo tudi v svetu priznavajo vsi sorodni poklici, priznati pa moramo, da
marsikdaj tovrstno pretirano udejstvovanje lahko vodi tudi že v določene oblike zasvojenosti.
Zima je obdobje, ko v slovenskem prostoru prevladuje alpsko
smučanje, vendar pa se tega veselja
mnogokrat lotevamo že z bojaznijo
in strahom za morebitne poškodbe;
vse bolj prenapolnjena in s snegom
skopa smučišča iz leta v leto povečujejo rizike raznih poškodb, ki se
jih odvetniki toliko bolj bojimo, saj
si ne moremo privoščiti daljše delov-

Andrej Razdrih in Katja Sibinčič
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počitku

Andrej Mahkota v sanjski pokrajini
izmed finskih
planot

ene

ne odsotnosti, ki jo takšne poškodbe
običajno zahtevajo. Zato se, kakor je
to opazno tudi v drugih sorodnih deželah in v istovrstnih poklicih, prav
iz teh razlogov raje lotevamo drugih
zimskošportnih zvrsti, med katerimi
nam je najbližje smučarski tek. Tudi za to lepo disciplino je ob milih
zimah v dolinah že manj možnosti,
idealne razmere na naših alpskih planotah (Pokljuka ipd.) pa ne izkoristi
naša nesposobna, skregana ter organizacijsko nepovezana turistična zaostalost (prav tu pravnike čaka morda še veliko delo). Omenjeni razlogi zato zahtevnejše in ambicioznejše
rekreativce silijo, da pogledamo tudi
prek naših meja, kjer je teh možnosti bistveno več.
Idealne razmere za smučarski tek
pa so seveda v Skandinaviji, ki je
tudi zibelka tega lepega športa in kjer
prirejajo tudi največje smučarske tekaške maratone, med katerimi je
morda najodmevnejši švedski Vassa
tek, medtem ko najdaljše smučarsko
potovanje prirejajo Finci.
To je tradicionalni (letos že devetnajsti) maraton prek Finske,
kot prečenje te dežele od ruske pa
do švedske meje (Rajalta Rajalle
Hiihto).
Maratona se vsako leto udeležijo
tekači iz vrste držav (pretežno Evropejci, tu pa tam tudi Kanadčani in
Američani), med številčnejšimi ekipami smo v zadnjih petih letih tudi
Slovenci, prav med njimi pa je vedno sorazmerno veliko odvetnikov.

In prav zato velja to priobčiti tudi v
naši reviji, saj utegne maraton zanimati še koga.
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Trasa smučine je speljana od ruske meje v Kareliji in vodi prek vse
Finske tik pod polarnim krogom.
Maraton je dolg 445 kilometrov, ki
jih je potrebno preteči v 7 zaporednih dneh. Organizatorji poskrbijo za
udobno namestitev in prehrano.

Tomaž Marušič

Prečenje Finske "od meje do meje" je običajno v sredini marca, ko
so temperature še vedno daleč pod
lediščem (praviloma okrog minus 20
stopinj), tako da pot pogosto vodi tudi prek dolgih zaledenelih jezer, v
zadnjem delu tudi po zamrznjenem
morju (Botnijskem zalivu in nato po
reki Tornio).
Nasploh je trasa tega teka izredno slikovita, smučina je speljana po
povsem nenaseljenih področjih, skozi razgibano finsko pokrajino, prek
najlepših območij Laponske, skozi
čarobne gozdove in vselej ob nizkem
polarnem soncu, ki daje fotografom
posebno prijazno svetlobo in dolge
sence.
Najdaljši smučarski tekaški maraton je naporna stvar in zahteva kar
nekaj priprav; teče se v klasični tehniki, ki je počasnejša od drsalnega
koraka, omogoča pa, da je s tako dolgimi etapami (od 60 do 70 kilometrov dnevno) možno opraviti v kar
sedmih zaporednih dneh.
Kot rečeno, že pet let se tega zanimivega maratona udeležujejo tudi
naši odvetniki, prvi med njimi in največkrat (že trikrat) je Finsko pretekel Andrej Razdrih, po dvakrat Katja Sibinčič in podpisani Andrej
Mahkota, pred dvema letoma je z
lahkoto zmogla premagati vse težave Nataša Pipan, letos pa tudi mariborski kolega Bojan Lakožič.
Za kolege, ki bi o tem zahtevnem, a lepem maratonu želeli izvedeti še kaj zanimivega in podrobne
informacije, naj omenim, da so bili
o "Rajalta Rajalle Hiihto" objavljeni
prispevki v podlistku Večera (Viki
Grošelj, april 2000), Planinskem vestniku (M. Raztresen, Stane Klemene, 1. 2000, str. 318 in nad.), Ljubljanskem dnevniku 27. 3. 2002 (A.
Mahkota), revijah Menager (apr.
2002, S. Sibinčič), in še v nekaterih
prilogah naših dnevnikov in revij (SI.
Novice, Svet in ljudje), vsi prispevki so na voljo v arhivih naših udeležencev.

tednu med 9. in 17. marcem tega leta je bil v Sextnu na Južnem Tirolskem XXIX. mednarodni kongres pravnikov - smučarjev
SKILEX, v okviru tega pa je bilo še
njihovo mednarodno prvenstvo v tekih in veleslalomu.
Kongresa se je udeležilo nekaj nad
150 sodnikov, državnih tožilcev, odvetnikov, notarjev, pravnikov v državni
upravi in gospodarstvu iz 13 evropskih
držav ter ZDA in Canade.
Slovenijo so zastopali Ivan Robnik,
predsednik Višjega delovnega sodišča,
Metod Žužek, sodnik Višjega delovnega
sodišča, notar Edvard Sivec, Drago Gregorin dipl. jur. v gospodarstvu, odvetnici
Marjeta Kavčič, Barbara Krištof Lučovnik, odvetniki Andrej Koželj, Ladislav
Hafner, Mitja Grčar, Marko Mežnarič in
Tone Koželj ter upokojeni odvetnik Tomaž Marušič.
Smučanje izven organiziranega smučišča, prilagajanje FIS - pravil novi opremi in tehnikam smučanja, zavarovalne
pogodbe in oblike zavarovanja za škodne dogodke na smučanju so bile osnovne teme predavateljev in razlog za polemične razprave v strokovnem delu srečanja.
Dr. Marco Pradi, predsednik Apelacijskega sodišča v Trentu, je opozoril na
razliko med zasneženimi površinami,
kjer se odvija organizirano smučanje
(proge nadzorovane, signalizirane, teptane in urejene z zavarovanimi nevarnimi mesti) in tistimi, na katerih smučanje
ni organizirano in za katere nihče ne skrbi. Za smučanje izven organiziranega
smučišča prevzame smučar nase vso odgovornost po načelu "volenti non fit iniuria". Tudi žičničar, ki pripelje smučarja
na vrh gore, ne more zanj odgovarjati, če
zasmuča izven urejene proge.
Zal, smučanja izven prog, čeprav ga
upravljalci smučišč prepovedujejo, ni
mogoče preprečiti.
Dr. Carlo Busatto, odvetnik v Boznu,
je menil, da so pravila FIS univerzalna in
lahko postanejo tudi del skupnega evropskega prava. So prilagodljiva in uporabna tudi za nova sredstva in tehnike drsenja po snegu. Ta sredstva opredeljujemo na tista, v katerih sta nogi medsebojno neodvisni (klasične smuči, zarezne carving smuči, telemark smuči itd), in na
tista z vezanima in soodvisnima nogama
(snežna deska - snovvboard, enojna smu-
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čka - monoski). Na primer, zarezne - carving smuči razvijejo veliko hitrost in
pospeške tudi v zavojih, medtem ko je
vidno polje deskarja zaradi značilne drže
telesa omejeno. Zaradi večjih in "potegnjenih" zavojev je obema tehnikama
potrebna uporaba širših smučarskih površin. To pa povzroča še dodatno nevarnost na prezasedenih smučiščih.
Po statistiki iz zadnjih let število trčenj med smučarji narašča. Nekatera se
končajo tudi s smrtnimi posledicami.
Upoštevanje vedenjskih pravil in kritičnost do lastnega znanja smučanja bi nedvomno zmanjšala rizičnost smučanja.
Zato je predavatelj razmišljal še o dodatni regulativi na smučiščih, kot na primer
z ločitvijo prog za smučarje s vezanima
od tistih s prostima - nevezanima nogama. Z opozorilnimi tablami bi kazalo
opozarjati smučarje, kakšna oprema je
primerna za določene proge, "črne proge" bi bile dostopne smučarjem, ki z dokumentom izkazujejo svojo usposobljenost za smučanje po večjih strminah.
Razpravljalci so opozorili tudi na
škodljivost pretiranega predpisovanje
pravil obnašanja na smučiščih. Kljub
oceni, daje smučanje nevaren šport, mora ostati predvsem koristna rekreacija in
zabava. Vplivati je treba predvsem preventivno za dobro obnašanje na snegu,
kar se lahko doseže z vzgojo in dvigom
kulture smučanja. Priporočljiva je omejitev prodaje vozovnic v primeru preobremenjenosti smučišča, pri čemer naj
bo odločilno razmerje med zmogljivostjo smučišča in žičnice, to je zlasti pomembno pri izdaji obratovalnega dovoljenja.
V tekmovalnem delu smo bili Slovenci med državami udeleženkami na
tretjem mestu za Italijo in Avstrijo. V
štafeti je naša prva ekipa v sestavi Metod
Žužek, Edvard Sivec in Tone Koželj
osvojila drugo mesto. V tekih so bili v
svojih kategorijah najuspešnejši Edvard
Sivec s prvim mestom, Marjeta Kavčič z
drugim mestom, s tretjim mestom pa
Metod Žužek, Andrej in Tone Koželj, v
veleslalomu pa Andrej Koželj z drugim
mestom, s tretjim mestom pa Marjeta
Kavčič in Tomaž Marušič. V kombinaciji sta zasedla drugo mesto Marjeta Kavčič in Andrej Koželj, Edvard Sivec pa je
bil tretji.
XXX. SKILEX - 2003 bo v Zakopanih na Poljskem.

Pravni vestni k
List za pravoslovje
in pravosodje
(Trst, 1921-1928)
Tomaž Marušič
o končani prvi svetovni vojni in
italijanski zasedbi Primorske so
začeli slovenski pravniki, združeni v podružnici društva Pravnik v Trstu, januarja 1921 izdajati Pravni vestnik - list za pravoslovje in pravosodje.
Tržaški in goriški odvetniki so bili
nosilci slovenske pravne misli in jezika
tudi v časih, ki so bili najtežji za slovensko skupnost in tudi odvetnike.
Ostalim slovenskim pravnikom na položajih sodnika, tožilca in drugih pač ni
bilo mogoče, da bi se tako ali drugače
izpostavljali, saj so službovali v Slovencem tujih državah. Zato se je tudi
dogajalo, da so takoj po italijanski zasedbi Primorske nekateri sodniki in tožilci emigrirali v Jugoslavijo, drugi so
izgubili službe ali pa so bili premeščeni v notranjost Italije.
Odvetniki so bili častni boj za spoštovanje osnovnih državljanskih pravic,
za seznanjanje s pravom nove države
Italije in za uporabo materinščine pred
državnimi oblastmi.
Uvodni članek v prvi številki Pravnega vestnika "Naš program" (glej ponatis v okviru!) izraža prav to negotovost in zaskrbljenost za slovansko prebivalstvo v Primorski - Julijski BenečijiTakrat je bil predsednik podružnice
pravniškega društva dr. Matej Pretner,
odvetnik v Trstu, urednik vestnika pa
prav tako tržaški odvetnik dr. Karol
Ferluga. Zadnji urednik lista je bil dr.
Boris Furlan vse do avgusta 1928, ko
mu je italijanska fašistična oblast onemogočila izhajanje (znano je, da je ta
tržaški odvetnik leta 1930 emigriral v
Jugoslavijo, v letu 1946 pa je bil dekan
ljubljanske Pravne fakultete). Iz branja
posameznih številk in letnikov Pravnega vestnika je razvidno, kako je sprva
iz leta v leto in kasneje iz meseca v mesec naraščal italo-fašistični pritisk na
slovenske intelektualce, med katerimi
so bili najbolj vztrajni in načelni odvetniki.
V prvem letu izhajanja vestnika, letu 1921 so izdali 10, v naslednjih letih
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pa po 12 številk letno, vse do leta 1926,
ko jih je izšlo 11, potem v letu 1927 samo še 6 in v letu 1928 zadnje tri številke.
Vsebinsko je bil vestnik zelo bogata revija. Avtorji člankov so bili domači tržaški, goriški in istrski odvetniki
ter tudi profesorji na ljubljanski pravni
fakulteti. Objavljala in razlagala je italijanske zakonske in podzakonske akte
s področja davkov, obrti, kmetijstva,
plačila vojne škode, statusnega, civil-

nega in kazenskega prava, ki so seveda
zadevali tudi slovensko prebivalstvo.
Zanimive so bile tudi novice iz pravosodne uprave, pa poročila o delovanju tržaške podružnice društva Pravnik
in tržaške odvetniške zbornice ter ne
nazadnje osebne vesti.
Naj navedem le nekaj najpomembnejših avtorjev in o čem so pisali:
Odvetnik dr. Henrik Tuma iz Gorice je svoje obširne prispevke namenil
obravnavi slovenske sodne in še posebej kazenske terminologije.
Odvetnik dr. Matej Pretner iz Trsta
je pisal o pravicah do skupnih in občinskih gozdov in pašnikov v Julijski krajini.
Odvetnik Josip Jurca je pripravil
prispevek o slovenskem prevodu italijanskega kazenskega zakona.
Univerzitetni profesor dr. Metod
Dolenc iz Ljubljane je ponudil napotila za prevajanje italijanskega kazenskega zakonika, razpravljal o sokrivdi

PRAVNI VESTNIK
LIST ZA PRAVOSLOVJE IN PRAVOSODJE

Izhaja enkrat na mesec. - Naročnina za člane ..Pravnika" za celo leto 24 lir, 2a pol leta 12 lir; za nečlane 36 lir
Posamezna številka 3 lire - Izdaja Podružnica društva .Pravnik* v Trslu. - Tiska Tiskarna .Edinost" na Edinosti.
Odgovorni urednik: Dr. Karol Ferluga. odvetnik v Trstu. - Upravništvo: Via S. Giovanni It. 14, II. nadstropje v Trstu.
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Pred svetovno vojno smo imeli Jugoslovani na Primorskem sicer še premajhno vendar vedno
naraščajoče število pravnikov in toliko pravnikov v vseh panogah državne uprave, da so zamogli
naši ljudje v svojem materinem jeziku govoriti pred javnimi oblastmi, posebno na sodnijah, in da
so dobivali v svojem jeziku sodbe; uradne odločbe in naredbe. V veliko škodo jugoslovanskih pre- .
bivalcev ozemlja imenovanega sedaj Julijska Benečija, v katerem je nad polovico prebivalcev jugo- ]
slovanske narodnosti, pa se je število jugoslovanskih. pravnikov v zadnjem času strašno skrčilo j
nekaj nam jih je vzela vojna, še več pa jih je izvabila Jugoslavija — ne meneča se za pravni
razvoj in kulturni prospeh jugoslovanskih prebivalcev v Julijski Benečiji; saj dobra uprava in dobro
sodstvo ni mogoče, ako nimamo uradnikov in posebno sodnikov, ki poznajo in razumevajo ljudstvo.
Navzlic tem težavam in navzlic nejasnosti razmer, v katerih živimo, je sklenila podružnica
Pravnika v Trstu izhajati svoj strokovni list za to, ker je ta neobhodno potreben — ne samo za .
pravnike; ampak še več za naše uka potrebno ljudstvo.
Sedaj, ko se ne samo pri nas ampak po vsej. Evropi državne institucije in zakoni podirajo
in izpreminjajo in nam skoraj vsaki dan prinaša nove naredbe in zakonite odločbe, ko je štrokov. njaku težko zasledovati in umevati premnoge in pogosto nejasne in površne zakonite določbe, bi
bilo greh, da bi pravniki držali križem roke in ne bi razmotrivali zakonov in naredb ter širili njih
znanje med ljudstvo, katero sedaj bolj nego kedaj trpi škodo radi nezadostnega poznanja določb,
zakonov in raznih naredb. To hočemo storiti v prvi vrsti z ozirom na razmere In potrebe prebivalcev jugoslovanske narodnosti v Julijski Benečiji, kjer bomo radi pospeševali zdravi razvoj
državnih institucij; posebno pozornost hoče naš list posvetiti občinski upravi in pravnim zadevam
občin,' katere-bi morale biti podlaga in glavna zaslomba vsake uprave, in še večje3 pozornost
upravi pravice, ki jo vrše sodnije.'
Prinašali bomo članke v slovenskem in srbsko-hrvatskem jeziku.
Težavna je naloga pospeševati in razširjevati v sedanjem času pravno vednost in pravico —
a dosegli bodemo to nalogo, ako nas bodo duševno'podpirali s prispevki jugoslovanski pravniki in
posebno pravniki Julijske Benečije.
Vse te vabimo na sodelovanje*
. .
V nadi, da nam tega ne odrečejo z ozirom na važnost pravnega znanja za kulturni razvoj
in samostojnost našega naroda v Italiji pošiljamo prvo številko med svet.

podružnica
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Dr. M. PRETNER;

odvetnik

v

J~rsiu

predsednik.

v Trst, via Nicold Machiavelli
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pri samomoru, o kazenskopravni odgovornosti odvetnikov pri zastopanju
strank na sodiščih, o mladinskem kazenskem sodstvu in o problemih kazenskopravne zaščite telesnega ploda.
Odvetnik dr. Boris Furlan iz Trsta
je pisal o pravu in etiki ter o filozofskih
pogledih Benedetta Croceja na pravo.
Odvetnik dr. Rajko Sestan iz Tržiča (Monfalcone) pa je s svojo razpravo
o pravici do združevanja in sestajanja
glede na nova določila zakona o javni
varnosti, izdanega 6. novembra 1926,
dregnil v fašistično totalitarno državo.
Opozoril je na intencijo fašistične države po odpravi vse neodvisne skupnosti in društva. Samo država lahko določa namene, načine in oblike združevanja.
Profesor dr. Josip Verona iz Zagreba je pisec številnih člankov in razprav
o pomorskem pravu.
Odvetnik dr. Josip Vilfan iz Trsta
(poslanec v rimskem parlamentu) je
razpravljal o zakonodaji v novih italijanskih pokrajinah (Julijska krajina Primorska).
Med poročili o delovanju tržaške
odvetniške zbornice vzbuja pozornost
razprava na občnem zboru zbornice v
februarju 1921 o izbrisu odvetnikov dr.
Rybarja, dr. Trinajstiča, dr. Poščiča in
dr. Čoka iz zborničnega imenika odvetnikov, ker so bili poslanci v začasnem
parlamentu države SHS v Beogradu in
zato niso mogli biti italijanski državljani in s tem vpisani med italijanske
odvetnike.
Tudi iz objavljenih zapisnikov občnih zborov podružnice društva Pravnik izhaja, da je italijanska oblast stopnjevala pritisk na slovenske pravnike.
Občni zbor društva v letu 1921 je bil
zato v Štanjelu, ker so fašisti požgali
Narodni dom v Trstu in v mestu ni bilo najti primernega prostora. Na tem
zboru, na katerem so bili v večini
odvetniki, so razpravljali o stiski z
uporabo slovenščine v postopkih pred
oblastmi. Izvolili so novi odbor, ki so
ga sestavljali izključno odvetniki.
Na občnem zboru društva v letu
1922 so razpravljali o sodbi kasacijskega dvora - sodišča iz Trsta, s katero
je za koprsko sodišče priznal, da je z
razpadom Avstrije izgubil veljavo jezikovni zakon iz leta 1883 in d a j e uporaba slovenščine nedopustna. Na podlagi te razsodbe se je začela prava
kampanja proti uporabi slovenščine na
sodiščih. Ugotavljali so, da brez pravih
razlogov premeščajo v Italijo slovenske sodnike. Tudi slovensko govorečih
sodnih uslužbencev je bilo vedno

manj. Sprejeta je bila resolucija z zahtevo ". ..da se upošteva pri predstoječi
ureditvi jezikovnega vprašanja jezik
ljudstva v toliko, da bodo mogle občevati stranke s sodniki in z oblastmi direktno in brez tolmačev ...".
Na občnem zboru v letu 1923 so
navzoči ugotavljali, da se zakoni ne
uporabljajo, da množici naredb, ki jih
izdaja italijanska oblast, sploh ni mogoče slediti, da se slovenščina na sodiščih sploh ne uporablja več in da štejejo vloge, ki so napisane v slovenščini,
za nične. Kljub temu društvo mora še
naprej obstajati zaradi pravne osveščenosti prebivalstva in njegove potrebe
po pravni pomoči.
Na občnem zboru v letu 1925 ugotavljajo osip članstva - da na primer ni
več člana društvenega odbora dr. Henrika Tume, ki je moral emigrirati v Jugoslavijo, sodnik Albert Komavec iz
Gorice pa je bil premeščen na Tirolsko.
Kljub vsemu so se zavzeli za nadaljnji
obstoj društva in izdajanje Pravnega

vestnika. Pozdravili so oglašanje kolegov iz Ljubljane v vestniku, saj se to
leto v njem pojavijo s svojimi članki
dr. Frane Goršič, dr. Stanko Lapajne,
Hinko Lučovnik, dr. Jože Žontar in
drugi. Vendar, to je bil zadnji občni
zbor, na katerem je bil izvoljen zadnji
društveni odbor, ki mu je predsedoval
dr. Matej Pretnar.
V novembrski številki vestnika iz
leta 1925 je bil objavljen zapis o ureditvi jezikovnega vprašanja na sodnijah. V celoti ga objavljamo!
V naslednjih letih je društvena dejavnost splahnela, vestnik je nadaljeval
z objavljanjem strokovnih člankov, nove zakonodaje in osebnih vesti. Dr.
Mateju Pretnerju in dr. Borisu Furlanu
gre zasluga, da se je list obdržal in
vztrajal v Slovencem sovražnem pravosodnem okolju v Trstu, Gorici in
Istri vse do avgusta leta 1928, ko je italijanska oblast začela preganjati in groziti vsem, ki so branili Slovence in njihove jezikovne pravice.
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leto q6 lir, za pol leta 18 lir: v Jugoslaviji znaša naročnina 36 dinarjev na leto. — Izdaja društvo ..Pravnik'
v Trstu. - Tiska Tiskarna ,.Edinost" v Trstu. - Odgovorni urednik: D r . B o r i s F u r l a n , odvetnik v Trstu
Upravnistvo: Via M. R. Imbriani štv. 14, D. nadstropie v Trstu.

Leto V.

Trst,

novembra 1925.

Štev. 11.

Ureditev jezikovnega vprašanja
na sodnijah.
Kraljevi odlok-zakon cd 15. oktobra 1925, št. 1796, objavljen v uradnem
listu Kraljevine »Gazzetta ufficiale» od 27. oktobra 1925, št. 250, je uvedel
izključno rabo italijanskega jezika na vseh sodnijah Kraljevine, nedotaknivši se pa izjem obstoječih v tem pogledu za Reko po mednarodnih dogovorih.
Odlok-zakon se glasi:
Čl. 1. V vseh civilnih in kazenskih poslih, ki se obravnavajo v sodnih
uradih Kraljevine, se mora rabiti izključno italijanski jezik.
Vložitev prošenj, aktov, utokov in spisov sploh sestavljenih v drugem
kot italijanskem jeziku se smatra kot ne izvršena, in ne more zabraniti niti
poteka rokov.
Zapisniki, izvedeniška mnenja, predlogi, odločbe in vsi spisi in ukrepi
sploh, ki so na katerikoli način v zvezi s civilnim, in kazenskim pravosodjem,
ter so sestavljeni v drugem kot italijanskem jeziku, so nični.
V imenik porotnikov se ne vpišejo oni, ki niso v stanu razumeti italijanščino.
Čl. 2. Prestopki določil predidočega člena se kaznujejo z denarno
kaznijo od 200 L do. 1000 L, in v primeru povrata do 5000 L. Kazen se naloži z odlokom predsednika prizivnega dvora na predlog javnega obtožitelja,
po zaslišanju prestopnikove opravičbe; v primeru neplačila je kazen spremenljiva po določilih člena.24 kaz. zak. Proti ukrepu predsednika je dopuščen ugovor na prizivni dvor, ki odloči v posvetovalni zbornici.
Ugovor se vloži z utokom v roku 15 dni po dostavitvi odloka.
Ako je prestopnik sodnik, nameščenec ali uradnik justične uprave, je
kazen izključitev iz službe in plače za čas ne krajši od 3 mescev in ne
daljši cd 1 leta, in v primeru povrata odpust.
Izključitvi se doda premestitev iz službenega kraja.
Kazen se naloži po predhodnem disciplinarnem postopanju.
Čl. 3. Za sodne urade mesta Reke ostanejo nedotaknjene izjeme določene v mednarodnih dogovorih.
Čl. 4. Naš hranitelj pečata, minister pravosodja je pooblaščen izdati
potrebna navodila za izvršitev tega odloka, ki se predloži parlamentu, da
ga spremeni v zakon.
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Odvetniki na temni strani meseca (VII.)
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Dr. France Munda:
Izigrani dobrotnik
siromašnih študentov?

.5

mag. Bojan Kukec

Dr. France Munda, se je rodil leta 1831 v bližini Ptuja, umrl pa 1914 v
Ljubljani. Po študiju prava je najprej služboval na Štajerskem, leta 1865 pa
je bil imenovan za odvetnika v Radovljici.
Od leta 1870 je živel in delal v Ljubljani. Bil je tudi pravni svetovalec
in zastopnik ljubljanske mestne občine; zanjo je dobil tožbo, s katero je
Ljubljana (v času avstro-ogrske monarhije!) dobila samo slovenska imena
ulic.

skoraj štiridestih letih zagnanega dela je pridobil veliko
premoženje, ni pa si ustvaril
družine. Leta 1913 je napisal oporoko, s katero je dohodke iz svojega
nepremičninskega premoženja namenil štipendijskemu skladu, namenjenemu slovenskim dijakom in študentom. V oporoki je natančno razložil,
koliko denarja in kako naj se deli, za

V

skrbnika študentskega dela sklada pa
določil študentovsko podporno društvo Radogoj; upošteval pa je tudi možnost razpustitve omenjenega društva
in za tak primer za naslednjo skrbnico štipendijskega sklada določil ljubljansko mestno občino.
Kot odličen pravnik - odvetnik se
je dr. Munda od sveta verjetno poslovil v prepričanju, da bo njegovo

Iz Mundove oporoke (odlomki)
Moja poslednja volja, ki jo s polno umsko
premišljevanju
naslednje
razložim.

sposobnostjo

in po

temeljitem

Jaz sem moj študij ob velikem pomanjkanju končal tako, da sem se na gimnaziji kot študent siromak z dobrohotnimi podporami usmiljenih družin naprej spravil, dokler nisem v višjih razredih kakor tudi med univerzitetnim
študijem z inštrukcijskim zaslužkom moje skromne potrebe kril in zardi tega sem
iz lasne izkušnje spoznal žalostne razmere študentov brez sredstev. Zato sem
se odločil potom legatov vzpostaviti podporni fond, iz katerega naj najdejo revni študentje podporo, ampak šele potem, ko so se vse moje ostale legatne
odredbe izpolnjene. Moja nepremičnina posest naj ostane odslej naprej skupaj
in naj tvori jedro podpornega fonda, vrt se lahko parcelira za gradbišča in
se lahko proda (...), nakar se izkupiček doda podpornemu fondu. Iz izkupička letnih dohodkov se po kritju vseh ostalih legatov najprej podeli letne štipendije študentom iz mojega sorodstva, brez ozira kje stanujejo,potem pa študentom slovenske nacionalitete iz Spodnje Štajerske, najprej iz fare Sv. Margarete, Sv. Marka in deželne fare Ptuj, in sicer za srednje šole, najsi bodo
gimnazije, realke ali druge strokovne šole, 8 štipendij z letnim zneskom od
600 kron, iz ostalih dohodkov pa za visoke šole na univerzi (...) z letnim zneskom 800 kron. Pri tem je samo po sebi razumljivo, da je treba gledati na
potrebo, na dobro obnašanje in odgovarjajoči šolski napredek in o zadnjih zahtevati šolske izkaze, ker v slučaju, da se pokaže nevreden, če ne nastopi izboljšanje v naslednjem semestru pri predhodnem svarilu, naj se užitek štipendije odtegne. Štipendisti na srednjih šolah so poklicani pred drugimi tudi za
užitek, visokošolskih
štipendij.

premoženje za vedno služilo predvidenemu namenu. Zal se je uštel. Ni
mogel predvideti, da bo po II. svetovni vojni njegovo premoženje nacionalizirano in bo leta 1957 tedanja
oblast Mundov sklad preoblikovala v
Kraigherjev sklad. V samostojni Sloveniji je Mundovemu skladu sprva
dobro kazalo, saj so se leta 1991 znova pojavile Mundove štipendije. Država je tedaj obveznosti razdelila med
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (to je skladu dajalo 70
% denarja), Ministrstvo za znanost in
tehnologijo (10 %), Ministrstvo za
šolstvo (12,5 %) in Ministrstvo za
kulturo (75 %).
Ob koncu 90. let pa se je začelo
zapletati, ker eden od partnerjev ni
poravnal obveznosti. Zato je država
nehala izplačevati štipendije, pri tem
pa je večina ministrstev ugotovila, da
naj sploh ne bi bilo pravne podlage
za takšno zbiranje denarja. Ker je bilo kot vir za te štipendije že davno
določeno Mundovo premoženje in je
bila takrat tudi pot do tega vira že
odprta, so imela ministrstva verjetno
prav. Toda država je ubrala lažjo pot.
Po protestu Mundovih štipendistov, je
nadaljevala izplačevanja štipendij iz
proračunskih sredstev šolskega ministrstva, novih Mundovih štipendij pa
ni več razpisala.
Toda Mundove zapuščine, ki bi
bila edina lahko trajno jamstvo za izpolnjevanje njegove volje, ni v 90.
letih uradno nihče terjal. Po neuradnih informacijah (tako Jasna Kontler -Salamon, Delo 11. 3. 2002, str.
2) iz dobro obveščenih univerzitetnih
krogov naj bi bila glavna krivda za
to, da ni bil vložen denacionalizacijski zahtevek, na prejšnjem vodstvu
ljubljanske univerze. Naj bo to res ali
ne, vsekakor drži, da je rok zamujen.
Očitno v prid ljubljanski mestni občini, ki ji je Munda tako zaupal, da
jo je določil za nadomestno skrbnico
sklada.
Glede na vsebino oporoke, ki
sredstev sklada ne namenja ljubljanski univerzi (saj je v času, ko je Munda opredelil svojo voljo, še ni bilo),
niti ne zgolj ljubljanskih študentom
in tudi ne samo študentom, pa se seveda postavlja vprašanje, zakaj si ni
prvotno določene namembnosti Mundove dediščine skušal izboriti kdo
drug? (denimo mariborska univerza,
študentski organizaciji ali dijaško
združenje, se sprašuje v zgoraj citiranem članku Jasna Kontler - Salamon). Ali zaradi neinformiranosti,

brezbrižnosti ali nemoči, najbolje vedo sami, še zaključuje.
Mesto Ljubljana razpolaga samo
še s stavbama na Rimski 8 in 10 in
z dohodkom, ki naj bi komaj zadoščal za njuno vzdrževanje. Dohodke
preostanka zapuščine, ki obsega predvsem tako imenovani Ferantov vrt
(tako se je imenoval vrtnar, ki je služil Francetu Mundi, v središču Ljubljane), naj bi mesto izgubilo že davno, v 70. letih, ko so tam sezidali
poslovno-stanovanjske bloke. Štiri
Mundove hiše pa so porušili že sredi 60. let.
Usoda fundacije dr. Munde pa je
tudi aktualni problem, saj je z njo povezana usoda načrtovane gradnje nove stavbe na severni Metelkovi, ki
naj bi rešila prostorsko stisko vseh
treh umetniških akademij. Ljubljanska univerza se z mestno občino namerava pogoditi za omenjeno zemljišče tako, da bo to verjetno uredila z
zamenjavo premoženja, in sicer tako,
da bo za prostor na Metelkovi odstopila svoje pravice do uživanja Mundove zapuščine.

In za zaključek: je torej
sploh še mogoče govoriti o zapuščini odv. dr. Franceta Munde?
Glede na predstavljena dejstva lahko o tem upravičeno dvomimo. Toda to tudi pomeni, da
ne država, ne univerzitetno mesto Ljubljana ne znata ali nočeta
zaščititi niti takšne lastninske
pravice, ki je bila izrecno namenjena za študijsko podporo siromašnim študentom in dijakom.
Nesporno lahko ugotovimo, da
je dr. France Munda svoje premoženje namenil za štipendiranje dijakov in študentov. Mesto in država pa sta ga porabila v druge namene.
Ali se lahko torej vprašamo:
Kdo je zapravil Mundovo zapuščino?
Odgovor ni tako preprost,
predvsem zato, ker si take usode
zapuščine niso zaslužili tisti mladi, ki bi bili upravičeni do Mundovih štipendij, in navsezadnje
zato, ker je to kršitev poslednje
oporočne volje odvetnika dr.
Franceta Munde, dobrega človeka, kakršnih Slovenci nikoli
nismo imeli v izobilju.

EF ENGLISH FIRST
P R O G R A M 24-URNEGA TEČAJA ZA O D V E T N I K E
KDAJ:
Petek, 24. maja od 9.00 do 17.00 ure
Sobota, 25. maja od 9.00 do 13.45 ure
Četrtek, 30. maja od 17.00 do 20.15 ure
Petek, 31. maja od 9.00 do 13.45 ure.
KJE:
V prostorih naše šole na Topniški 4 (Bežigrajski dvor) v Ljubljani.
CENA: 78.000 SIT (brez ddv). Cena tečaja vključuje preizkus znanja, analizo potreb, pisno nalogo pred tečajem in po tečaju, dve osebni poročili, uradno priznanje o uspešno opravljenem tečaju, študijsko gradivo, vvelcome paket, napitki in prigrizki na tečaju. Maksimalno število udeležencev je 6 do 8.
CILJI TEČAJA
•
Izboljšati znanje slovnice in besedišča na področju prava
•
Izboljšati govorne zmožnosti: izmenjava informacij, reševanje težav in povzemanje
•
Utrditi zmožnosti branja in pisanja pravnih poročil, člankov, pisem in e.mailov (pravila, stopnja formalnosti, različni stili)
FUNKCIJE JEZIKA
Sestanki - Pogajanja - Reševanje težav in pritožb - Sprejemanje in odklanjanje predlogov - Prepričevanje - Predlaganje - Pogovorna angleščina (small talk)
SLOVNICA
Pregled časov - Pogojni stavki - Tvorba vprašanj in podrobno spraševanje - Trpnik - Modalni
glagoli - Indirektni govor - Kompleksni stavki
BESEDIŠČE
Pravno besedišče - Diplomatski jezik - Frazni glagoli - Idiomi - Brezosebni jezik
TEME:
Analize primerov - Evropski pravni sistem

Prijave sprejemamo do 10. maja na telefonski številki 01/4755 321 in Email naslovu: ljubljana@englishfirst.com. V primeru nezadostnega števila
prijavljenih, si pridržujemo pravico prestavitve tečaja na drug termin.
Tečaj lahko organiziramo tudi za zaprte skupine. Urnik, termin in kraj tečaja prilagodimo naročniku. Nudimo skupinske popuste.
Vse podrobnejše informacije dobite pri Marjani Blaznik na telefonski številki
01/4755 355 in E-mail naslovu: mariana.blaznik@englishfirst.com

Naša najdaljša pravda
V nadškofijskem arhivu še vedno čaka sveženj papirjev, s katerimi
bom nekoč morda nadaljeval zgodbo o najdaljši znani pravdi na Slovenskem. Tokrat jo podajam le za pokušino in v zelo skrajšani obliki.
Tomaž Hren (1560-1630, škof 1597-1630) je bil kontroverzna osebnost.
Splošno vedenje o njem ne presega podatka, daje bil Hren tisti ljubljanski škof,
kije dal v času katoliške protireformacije požgati slovenske protestantske knjige. Večinoma se tudi ne ve, da seje rodil v luteranski družini in d a j e šele med
šolanjem prestopil h katolištvu. Če pa ima prav Mimi Malenšek, je bil tudi tisti
ljubljanski škof, ki je iz raztrganih zaplat začel ustvarjati cerkvenopravno povezano območje osrednje Slovenije, ki seje zato hudo spopadel z oglejskim patriarhom, ki je uspešno zavrnil prihod inkvizicije v našem kraje itn. Zgodba iz
naslova vsekakor postane razumljivejša, če se upoštevajo vse morebitne zamere obeh strani, ki so spremljale njegovo ravnanje v tistem zmedenem času.
Tomaž Hren je bil skromen človek in si kaj dosti osebnega premoženja ni
pridobil. Še tistega, ki gaje ob smrti imel, je ob smrti zapustil sorodnikom. Verjetno je prav tako izražena poslednja volja nagnila Hrenovega naslednika, novega ljubljanskega škofa Scarlichija, daje zavrnil plačilo pogrebnih stroškov za
pokojnim škofovskim prednikom in terjal, da jih plača tisti, ki je po pokojniku
dedoval. Razvila seje pravda, ki je trajala od Hrenove smrti do druge polovice
devetnajstega stoletja in ki jo je presekal škof Wolf s tem, daje plačal glavnico
z obrestmi in stroški. Menda je vse skupaj od tridesetih goldinarjev naraslo kar
na tritisoč goldinarjev.
Stanislav Fortuna
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" S m e odvetnik pred
sodiščem nekaj zamolcati ali celo
govoriti neresnico?"
1. Zlorabo mamil poznajo v vsakem poklicu. Tudi odvetniki snifajo
kokain, pa to ni problem, ker si ga
lahko privoščijo ...
Christy den Broeke, zastopnica
pravic prostitutk v intervjuju: "Po priznanju še spoštovanje", Mladina, 10.
12. 2001, str. 31.
2. "Za šankom Slovenci vedo vse,
pred policijo 50 %, pred tožilcem ali
sodnikom se ne spomnijo nič več!"
Zdenka Cerar, generalna državna
tožilka, Mladina 10. 12. 2001, str. 36
v rubriki: "Rekli so"
3 . ... "F. je K. sporočil, da so protest aktiva obravnavali na sestanku
Območnega zbora odvetnikov (Celje
op. p.). Zbor je podprl prepričanje, da
ni dopustno, da sodniki v konkretnih
primerih dovoljujejo zasliševanje novinarjev o okoliščinah, ki so jim znane, če so do znanja prišli med opravljanjem svojega dela. Enotno mnenje
članov zbora je bilo, da v prihodnje
odvetniki novinarjev ne bodo predlagali za priče, če bi šlo za pričanje o
podatkih, do katerih so prišli med
opravljanjem dela" ...
Brane Piano, Delo 12. 12. 2001,
str. 2 v članku: "Odvetniki podprli novinarja"
4. Mislim da, tudi himno ZDA je
napisal odvetnik, tako kot našo Zdravljico. Francic Scott Key je bil namreč
mladi odvetnik, ki ga je bitka z Britanci v Baltimoru leta 1812 tako navdušila, da je napisal besedilo za nacionalno himno ZDA.
Si. R., Nedelo, 16. 12. 2001, str.
15, v rubriki: "Obskurnosti"
5 . Odvetniki so na svoji letni
skupščini čvekali tako debele, da
bi jih najboljši advokat le težko
izmazal.
Evgen Jurič - humoristov
Dnevnik, Dnevnik, 12. 12. 2001,
str. 19: "O odvetnikih"
6. ... "V. G. pa je ob tem dejal,
da pravosodje ustrahuje odvetnike, ki
branijo politične nasprotnike sedanje
izvršilne oblasti, obe veji oblasti pa
delujeta z roko v roki. "

STA, Delo 20. 12. 2001, str. 2, v
novici "Za sodne zaostanke krivi sodniki"
7. Francozom pa se je zdela
najbolj smešna naslednja šala:
"Veljate za zelo priznanega odvetnika! Mi boste odgovorili na dve
vprašanji, če vam plačam 500 dolarjev". "Vsekakor! In katero
vprašanje je drugo?"
Richard Wiesman - britanski
psiholog, v raziskavi javnega
mnenja o najboljših šalah na svetu, Dnevnik 24. 12. 2001, str. 16
v rubriki: "Čemu se smejejo Zemljani"?
8. Na podlagi podatkov Statističnega zavoda in davčne službe imajo
med samostojnimi poklici največje
dohodke zdravniki specialisti z zasebno prakso. Ko zasebni specialisti z
nekaterih področij medicine (ginekologi, internisti, kardiologi, radiologi,
itd. ...) poravnajo vse poslovne stroške
in preden plačajo davek na dohodke,
imajo skoraj 36 milijonov tolarjev
bruto OD na leto. Na drugem mestu
so zobozdravniki (30 milijonov tolarjev na leto), tretji so odvetniki (27 milijonov), četrti pa splošni zdravniki
(21 milijonov).
Milan Ilič, Delo 8. 1. 2002, str. 15
v članku: "Bodite zdravnik ali odvetnik - in moški" - plače v Avstriji
9. ... "Takrat so se J. pridružili še
drugi heroji pokončnosti in o ho ho interesa. Najprej neki dobrodušni odvetnik, ki se rad bojuje za malega človeka, ter se zato na razprave vozi z
najmanjšim Porschejem, kar jih imajo
Dore Tomažič, Nedeljski dnevnik,
15. 1. 2002, str. 3 , tretja plat: "Pivo
v himno!"
10. Vpr.: Ko gledamo prenose
razprav s Haaškega sodišča ali kot
mu po domače v Jugoslaviji pravijo
TV-Haag, je opaziti pretežno odvetnike moškega spola, z izjemo glavne tožilke. Ali ženskih odvetnic ni v
Haagu?
Odg: So, vendar jih je malo. Naj-

lepša je Nancy Sinatra, snaha Franka
Sinatre, je pa tudi nekaj hrvaških
odvetnic. Pravo je feminiziran poklic,
vendar iz drugih razlogov. Odkar je v
Jugoslaviji ekonomska kriza in so plače minimalne, so med sodniki skoraj
same ženske. Ko so bile plače normalne, primerne nekemu standardnemu
preživetju, sodnic ni bilo. Že leta 1991
sem dejal, da bo sodišče, če bomo tako nadaljevali, prostor, kjer bodo sedele samo dobro poročene žene in
podkupljeni moški. Še vedno trdim
enako ...
Vpr.: Sta z Miloševičem prijatelja?
Se poznata že dalj časa?
Odg.: S politiko se ne ukvarjam, in
tudi politikov ne maram. Prepričan
sem, da so edini, ki lažejo bolj od
odvetnikov in prostitutk. Poznam jih
vse. Bolje jih sicer spoznam šele takrat, ko padejo z oblasti. Takrat sem
namreč zanje izredno zanimiv ...
Vpr.: Se pravi, da pred sodiščem
lažete?
Odg.: Laž morate gledati na dva
načina. Govoriti neresnico je nedopustno tudi v pravu. Drugo pa je če nekaj zamolčiš. Temu smo celo zakonsko zavezani. Lažje v odvetništvu prisotna in je neizogibna. Na sodišču nekaj, kar bi lahko škodovalo vašemu
klientu, ne glede na to, ali vam je to
povedal sam, ali pa ste do tega prišli
s preiskovanjem, ne morete in ne smete uporabiti. Ta vrsta laži je prisotna
v vsakem mojem primeru, vendar je v
sodni obravnavi nisem nikoli uporabil,
ker ni bilo treba.
Odvetnik Toma Fila, v intervjuju
za "Ona", 15. 1. 2002, str. 9, spraševala K. N. Stojanovič, z naslovom:
"Branil bi tudi hudiča, če bi me najel".
11. Pravica ima zavezane oči, zato jo mora voditi nekdo, ki je zelo usposobljen. Že res, da je zakon lahko
na strani poštenega in resnicoljubnega
občana, ni pa nujno, da pravica vedno
zmaga. Sodišče pravi, da nimate prav,
a vas hkrati napoti na pravdo. Če se
že pravdate, odvetnik nikakor ne bo
odveč. Koristno je torej, da pred njo
stopite k odvetnikom.

... Menda je prebirala šale o
odvetnikih. Veste, kako ločiš
ostanke povoženega psa in odvetnika? Pred psom je policija našla
20 m sledi zaviranja. Ali kako
spoznate, da je zunaj res mrzlo?
Ko še odvetniki držijo roke v žepih.
Ciril Brajer, Nedeljski dnevnik,
20. 1. 2002, str. 10, v članku: "Brez
odvetnika niti po solato"
12. Po drugi strani pa je (tudi)
"primer L." le nov dokaz, kako veliko prakse še potrebujejo slovenski represivni organi, ki nikakor ne znajo in
ne zmorejo ujeti koraka z odločnimi
odvetniki, ki jih že premore ta država... V trenutku, ko se pred večinoma
mlajšimi sodnicami spopadeta izkušen
odvetniški maček, ki je zlasti vešč
procesnih zank in podrobnosti, ter sicer strokovna, a manj taktična in spretna tožilka ali tožilec, odločanje o tem,
kdo je bolje uporabil pravo v prid svoje strani, ni več težko.
Toni Perič, Dnevnik, 21. 1. 2002,
str. 2, v komentarju: "L. nasmeh"
13. Zdaj je že znano, da je eden
od odvetnikov v času preiskave prinesel B. Š. v pripor spisek, na katerem
so bila imena visokih funkcionarjev,
ki naj bi imeli bančne račune v tujini.
Toda S. naj na tem seznamu ne bi hotel obkrožiti nikogar, čeprav naj bi
menda vedel, kdo ima v tujini račun.
Žarko Hojnik, Delo 26. 1. 2002,
str. 13 v članku: "Anonimka dobro
obveščenega"
14. Trdno sem prepričan, da mafijskih odvetnikov pri nas ni. Niti nimamo odvetnikov, ki bi se specializirali za zagovarjanje obtožencev iz kriminalnih združb. Zdaj ima tožilec v
rokah štiri zadeve, v katerih je ocenil,
da gre za nedovoljeno oglaševanje, ki
je v nasprotju z določili kodeksa odvetniške poklicne etike in bo verjetno v
vseh štirih primerih stekel disciplinski
postopek. Sankcij, ki so določene v
Statutu so: opomin, ukor, denarna kazen in, kot najhujša, odvzem pravic
opravljanja odvetniškega
poklica.
Kakšne bodo sankcije v prej omenjenih primerih, bo odločila disciplinska
komisija. Ne bi želel nič napovedovati, vendar pride v omenjenih primerih
verjetno v poštev denarna kazen ... Do
sedaj sta bila dva primera, ko so odvetnikom odvzeli pravico opravljanja
poklica.
Vpr.: Kako ocenjujete delo disciplinskega tožilca?

Odg.: "Z njim smo izredno zadovoljni, kolega ažurno obravnava vse
zadeve. Zatika pa se nam pri disciplinskih komisijah. Te so po eni strani
obremenjene, po drugi strani pa je delikatno odločati se o kaznovanju kolegov. Zato smo se dogovorili, da bodo
člani disciplinskih komisij z drugih
področij, kot tisti, ki ga bodo obravnavali, da bi se izognili kakršnimkoli
povezavam".
Preds. OZS Boris Grosman, v intervjuju z Mičo Vipotnik, Dnevnik,
21. 1. 2002, str. 3, pod naslovom:
"Nastopaštvo je prepovedano".
15. Varujte se odvetnikov, ki se
spoznajo na vse. Izbira je med velikimi pisarnami in specialisti za posamezna področja. Politične zveze niso nikoli odveč, denar pa imajo vsi
radi. Tudi na sodišču je pomembno,
kakšnega odvetnika ste pripeljali s sabo. Odvetnikov oglas boste zaman
iskali, celo na medmrežju ne. Se tega ne zveste, ali je vsak dober kar
za vse, ali je oni strokovnjak le za
ločitve, ta pa za vaš spor z delodajalcem ... Ponavljam, govorim o človeku, ki je vsaj toliko politik kot
odvetnik. Če ne bolj. Zveze in poznanstva ima na široko in globoko
razpredene. Če verjamete ali ne, na
lastni koži sem se prepričal, da to pomaga. Tudi na sodiščih. Prevladujejo
bivši solistični odvetniški zvezdniki
... Pri velikih in slavnih se zna včasih zaplesti prav zaradi njihove veličine. Po zaslugi te ali političnih zvez,
se dogovorijo za pavšale, za zastopanje velikih firm, ki jim za to pravijo "plačevite" in manjše stranke, na
plečih katerih so zrasli, se brž znajdejo na stranskem tiru.
Ciril Brajer, Nedeljski dnevnik,
27. 1. 2002, str. 10 v članku: "Pravde
zmagovite za firme plačevite".
16. Kakorkoli že, bolje se je takoj
poravnati kot pravdati, saj vemo, da
kjer se prepirata dva, odvetnik dobiček ima.
Dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 31. 1. 2002, str. 37 - Iz torkle
"Doživeti in preživeti dan s čarovnikom iz OZ-a(drugič)"
17. To grobo in žaljivo nespoštovanje poslovnika US je tisto, za kar
sem na tiskovni konferenci rekel, da,
če malo pretiravamo, si česa takega še
zadnji podeželski advokat ne bi dovolil, če kaj da na svoj profesionalni
ugled.
Matevž Krivic, Dnevnik, 2. 2.
2002, str. 2 v odmevih z naslovom:
"Smešno sprenevedanje Dr. N.".

18. Prepričan pa sem, da so po
moji aretaciji nezakonito sledili tako
moji ženi, kot odvetniku.
Marjan Glavar, nekdanji vodja
ptujskih tožilcev v intervjuju za Nedeljski dnevnik, 3. 2. 2002, str. 6 z naslovom: "Novinarjev ni klicala moja
mama"
19. Papež Janez Pavel je italijanskim sodnikom in odvetnikom dejal,
da naj ne bi smeli zastopati zakoncev,
ki se hočejo ločiti, (verjetno pravilno:
razvezati op. p.). V preiskavah javnega mnenja je večina Italijanov izjavila, da papež vtika svoj nos v stvari, ki
se ga ne tičejo.
Mladina 4. 5. 2002, str. 8 v povzetku dogodkov: "Ne praskaj kjer ..."
2 0 . Zadnji primer kako lahko zainteresirani na eleganten način obidejo stroge določbe o zastopanju v ZPP,
so spremembe in dopolnitve pokojninskega zakona ... Zastopanje na socialnih sodiščih torej ni več rezervirano za odvetnike oz. ljudi z opravljenim pravniškim državnim izpitom.
V drugi polovici leta 2000, ko je bil
spremenjen in dopolnjen Zakon o
upravnem sporu, so odvetniki oz.
pravniki s pravosodnim izpitom izgubili privilegiran položaj za zastopanje
v upravnih sporih. Izgubili so ga tudi po zakonu o industrijski lastnini,
saj se zdaj z zastopanjem za patentno problematiko ukvarjajo strokovnjaki s tega področja ... Vendar pa bi
bilo za pravno varnost ljudi in pravno državo edino pravilno, da bi izjeme glede zastopanja, če se že vrtimo
zgolj na tem področju, vpeljal ZPP,
ne pa, da jih moramo iskati v številnih zakonih, ki po svoji pravni naravi nimajo nič skupnega s procesnimi
predpisi.
Alenka Leskovic, Pravna praksa,
7. 2. 2002, str. 37, v rubriki Paragraf
z naslovom: "Skozi stranska vrata"
2 1 . 24. maja bo dvema ustavnima sodnikoma F. T. in dr. L. U. potekel 9. letni mandat. Za njuni mesti
se poteguje 8 kandidatov... 8 civilnih
združenj zaradi 35-letne prakse na
številnih pravnih področjih, za ustavnega sodnika predlaga mariborskega
odvetnika S. V. M. Ostalih pet kandidatov se je za prosti mesti prijavilo samih. To so višji svetovalec
Ustavnega sodišča M. M., ki pravi,
da ima znanje in izkušnje z različnih
področij, saj je delal v gospodarstvu,
občinski upravi, bil je odvetnik in poslanec DZ. Direktorja vladnega urada
za narodnosti J. O. naj bi za ustav-

nega sodnika posebej kvalificirale izkušnje z gospodarskega pravnega področja, saj je bil med drugim več kot
10 let odvetnik Zavarovalnice Triglav,
predvsem za civilne in gospodarske
spore.
Majda Vukelič, sobotna priloga
Dela 23. 2. 2002, str. 7, v članku: "Samo ugled premalo"
2 2 . Nekaj let smo torej preživeli
brez brezplačne pravne pomoči. Nobenega velikega vika in krika ni bilo slišati, pa je bil marsikdo zaradi tega hudo prizadet. Država, ki je imela čas in
voljo z novo zakonodajo kar obilno
poskrbeti za sodnike, odvetnike in notarje, ki jih je rodila sama, je gladko
prezrla, da so vsi ti na svetu pravzaprav zaradi svojih strank. Da se bo
lepše slišalo, zaradi pravne varnosti
državljanov, vendar je bila ta prav za
tiste, ki so jih spremembe najbolj prizadele nedostopna. Odvetnik mag. B.
K. je bil med redkimi, ki se mu je to
zdelo toliko nevzdržno, da je o tem tudi pisal ... Kdo bi imel srce zaračunati pravno pomoč vdovi z miloščino namesto plače in s tremi otročiči. Tudi
doslej je bilo nekaj oblik brezplačne
pravne pomoči, a po presoji odvetnikov in pogosto na njihov račun. Končno je sicer z Ustavo predpisane pravice izsililo približevanje Evropski
uniji... . Tudi odvetnik se sprašuje, ali
je naša država sploh pravna, kaj šele
socialna.
Ciril Brajer, v intervjujih z odv.
mag. B. K., Nedeljski dnevnik, 24. 2.
2002, str. 10 in 17. 2. 2002 str. 10, v
rubriki Državljanski priročnik Nedeljskega v člankih: "Uzakonjena pravica
revnih" in "Odvetniki veselo tekmujejo, le da mi jih ne vidimo"
2 3 . Sezona odstopov se nadaljuje
tudi v policijskih vrstah. Direktor kriminalistične službe G. M. se z aprilom
seli med odvetnike, zastopal naj bi
predvsem pravne osebe.
V. L. Nedelo, 3. 3. 2002, str. 2, v
rubriki: Halo efekt? - "sezona odstopov"
24. Pri bolj enostavnih zadevah
nam pomagajo pogodbeni odvetniki.
Stojan Grilj, v intervjuju Dnevnik, 18. 3. 2002, str. 5, z Alenko Brezovnik, z naslovom: "Davkarija kot
dežurni krivec"
Prebral in zapisal:
m a g . Bojan Kukec

Iz arhiva
Odvetniške zbornice Slovenije
Prebira in izbira: dr. Peter Čeferin

Pogoji za delo zagovornikov pred vojaškim sodiščem leta 1941
Slovenski odvetniki so leta 1941 na Italijansko vojno sodišče naslovili
pisno zahtevo za zagotovitev naslednjih pogojev za obrambo:
1) Branilci, če so pooblaščeni od obtoženca ali pa postavljeni uradoma, naj bi bili vsaj 14 dni pred narokom obveščeni o datumu razprave, ker le tako nam je mogoče stvarno pripraviti se na obrambo, osobito pravočasno preštudirati spise, govoriti
s klientom in napraviti v primeru potrebe dokazni predlog pravočasno.
2) Branilcem bodi dano, da z lahkoto in brez vsakih komplikacij dobijo vsak čas
med uradnimi urami na vpogled spise gotovo v času 14 dni pred obravnavo.
3) Za študij spisov naj bi bil določen branilcem poseben prostor, kjer lahko k mizi sedejo in s potrebno komodnostjo pregledajo spise, osobito tudi z možnostjo, da
si delajo iz spisov zapiske ali prepise, slednje tudi svojim uradnicam v stenogram in
podobno.
4) Sedaj se določi za vsako razpravo samo razpravni dan. Branilec ne ve, katera
po vrstnem redu bo razprava v zadevi njegove obrambe. Po sedanji praksi mora biti branilec v razpravni dvorani ob 9. uri in čakati, ko pride mogoče njegov predmet
na vrsto šele ob 12. uri ali pa tudi popoldan. Prosi se, da bi gospod predsednik Tribunala po možnosti določil v vabilu na razpravo tudi uro in ne samo dan, ko se naj
razprava vrši.
5) Obiski v zaporih, razgovori tamkaj s klienti naj bi bili omogočeni branilcem
od trenutka objave obtožnice dalje vsak čas v teku uradnih ur, brez vsakih težav in
komplikacij, branilec bi moral z občim izkazom imeti vsak čas prehod skozi vrata
zaporov, brez sedanjih zamud časa in teškoč. Osobito je poskrbeti, da v bodoče ne
bo stalno osebje jetnišnice stavilo branilcev v isti red z ostalimi obiskovalci jetnikov, temveč mora proti branilec brez ovinkov in po najkrajšem potu ter v najkrajšem času do svojega klienta.
6) Doslej ni razgovarjal branilec s svojim klientom na samem brez eksistence jetniškega osobja. Tudi so morali razgovarjati doslej v sprednjem skupnem prostoru
sredi hrupa in trušča vseh obiskovalcev. Branilcem naj se da tista sobica, ki je od
nekdaj eksistirala v zaporih prav za branilce in v tisti sobici naj bi mogel branilec
sam in brez vsake druge eksistence razgovarjati s svojim klientom, ko je že končana preiskava in celo določena razprava (richiesta di citazione).
7) Korespondenca med branilcem in klientom, kije v zaporu.
Odpraviti je sedanje stanje, ko leži pismo na mizi gospoda brigadirja v sodnih
zaporih tudi po 8 dni. Urediti je tako, daje odpravljeno iz zaporov pismo isti ali pa
vsaj naslednji dan, ko ga je zapornik izročil pazniku. Narobe se mora dostaviti pismo branilca isti ali naslednji dan zaporniku, kot je prispelo v sodno hišo.
Z vsakim drugim načinom je pravilna in pravična obramba absolutno iluzorična.

• Kako pa ocenjujete delovanje odvetniškega ceha v okviru vaše zbornice?
" Seveda bi tako kot na vseh področjih lahko zadeve delovale boljše. V letih, kar sem član odvetniške zbornice, se je seveda tudi marsikaj spremenilo. In
to nekaj na bolje, nekaj pa tudi na slabše. V časih začetka moje kariere je bilo
v Sloveniji vsega skupaj le okoli dvesto odvetnikov. Sedaj pa jih je skoraj enkrat
več samo v Ljubljani, v vsej Sloveniji pa že blizu tisoč. To pa seveda še ne pomeni, da se je izboljšala tudi kakovost naših uslug. V tranzicijskih časih so se
številni znašli v odvetništvu sicer iz povsem različnih razlogov, večinoma pa
vendarle predvsem zato, ker so začutili relativno lahko pot do dobrih zaslužkov.
Če pa jemlješ odvetništvo zgolj kot dober posel, in mnogi ga res jemljejo predvsem tako, je to seveda skregano tako z etiko kot tudi z osnovnim kodeksom. In
na te pojave bi zbornica seveda morala reagirati in tudi kaj storiti. Zakaj pa se
odziva zelo počasi in premalo učinkovito, res ne vem. Najbrž gre vsaj deloma
tudi za tisti ljudski rek o vrani, ki ena drugi ne izkljujeta oči... Vse prepogosto
se namreč v naši odvetniški praksi, kot še kako resnična izkaže domislica filmskega komika Groucha Marxa: Če si v težavah, si najemi odvetnika, potem
boš imel še več težav, toda imel boš vsaj odvetnika."
Odvetnik Andrej Razdrih - v intervjuju, objavljenem v časopisu Slovenska Panorama, št. 15, 11. aprila 2002

PROCESNA VPRAŠANJA V PRAVDI PO
PRENEHANJU GOSPODARSKE DRUŽBE
PO SKRAJŠANEM POSTOPKU IN PO IZBRISU
PO ZFPPOD

PROCEDURAL QUESTIONS IN A UT1GATI0N
AFTER THE TERMINATION OF A COMPANY
PLAČE IN AN ABBREVIATED PROCEDURE OR
DUE TO THE CANCELLATION FROM THE
COURT REGISTER UNDER THE PROVISIONS
OF THE LAW ON FINANCIAL OPERATIONS
OF COMPANIES

V primeru prenehanja gospodarske družbe, ki je pravdna stranka, po skrajšanem postopku ali zaradi izbrisa iz sodnega registra po
ZFPPod, se pravdni postopek prekine po samem zakonu. Pravdni
postopek se nadaljuje, ko ga pravni nasledniki pravne osebe prevzamejo. To velja tudi za singularne pravne naslednike, torej za družbenike oziroma delničarje gospodarske družbe, ki je prenehala obstojati iz navedenih razlogov. Velja ne glede na to, ali je bila družba tožeča ali tožena stranka. Težava se pojavi samo v primeru, ko je bila
družba, izbrisana po ZFPPod, tožeča stranka (zaradi določbe 36. člena ZFPPod).

In the čase of a termination of a company that is a party in a civil dispute, with the termination taking plaee in an abbreviated procedure or due to the cancellation from the court register under the
provisions of the Law on financial operations of companies, the liti gation shall be cancelled on the basis of the law and shall be continued when taken on by the legal successors of the company. That
rule shall also be applied for the singular legal successors (for partners and share holders) of the company that was terminated due to
the stated reasons. Furthermore. the rule is applied regardless if the
company was the plaintiff or the defendant in the litigation. The
only difficulty can arise in the čase that the company was a plaintiff
and was terminated on the basis of Article 36 of the Law on financial operations of companies.

Dnevi slovenskih odvetnikov 2002
Maribor, 7. in 8. junija
Prireditveni odbor prosi kolegice in kolege, da potrdijo svojo odločitev o udeležbi na srečanju najkasneje do
30. aprila 2002, tako da bo možno zagotoviti potrebne nastanitvene zmogljivosti.
Vabila s podrobnim programom srečanja bodo razposlana v maju, že vnaprej pa naj na kratko predstavimo,
kaj vse pripravljajo prireditelji za letošnja odvetniška dneva:
• strokovni del: Vpliv nove zakonodaje o preprečevanju pranja denarja na odvetništvo;
• družabni del: obisk največje mestne vinske kleti v Evropi, ogled najstarejše trte, svečana večerja s plesom,
piknik na vrhu Pohorja itd.
Kotizacija za udeležbo znaša: 7.000 tolarjev!

Odvetnice, odvetniki, odvetniške družbe,
morda ne veste, morda bi zanimalo Vaše stranke ...
Odvetniška zbornica Slovenije prodaja svoje poslovne prostore v poslovno-stanovanjskem objektu
na Kotnikovi ulici 12 v Ljubljani.
Poslovni prostor je v 1. nadstropju, meri skupaj 169,03 m2 - razporejenih v pet pisarn, sejno sobo,
dva arhiva, čajno kuhinjo, sanitarije, hodnik, dve shrambi v kleti objekta.
Možen je dokup parkirnih površin v 1. in 2. kleti objekta.
Cena in način plačila po dogovoru.

Prostori bodo vseljivi predvidoma v juniju 2002!

Sodelavcem
Svoje prispevke - seveda podpisane, z avtorjevim naslovom - dostavite na disketi (z berljivim izpisom - najbolje 30 vrstic
na stran), pisane v WORD za Okna ali kot navadno ,TXT datoteko (ASCII tekst) - ali seveda tudi po elektronski pošti na
naslov uredništva.
• Strokovni članek naj obsega največ 9 strani (270 vrstic) • Razprave, mnenja, recenzije - do 5 strani (150 vrstic) •
Komentar, poročilo, vesti itd. - do 2 strani (60 vrstic)
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