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Mag. Damijan Florjančič 
Predsednik Vrhovnega sodišča RS 
2017–2023 

 

V tokratni številki smo opravili pogo-

vor z mag. Damijanom Florjančičem, 

ki je 14. februarja 2023 zaključil še-

stletni mandat predsednika Vrhov-

nega sodišča RS in se upokojil. 

 

Spoštovani mag. Damijan Florjančič, 

katere aktivnosti Vrhovnega sodišča 

so po vaši oceni še posebej zaznamo-

vale zadnjih šest let, ko ste predsedo-

vali Vrhovnemu sodišču? 

V času mojega predsedovanja sem posebno 

pozornost namenil krepitvi vloge in pre-

poznavnosti Vrhovnega sodišča v medna-

rodnih povezavah, zlasti v Mreži predse-

dnikov vrhovnih sodišč držav članic Evrop-

ske unije, v kateri sem večino svojega man-

data deloval tudi kot član upravnega od-

bora mreže oziroma kot eden od podpred-

sednikov mreže. Kot predsednik Vrhov-

nega sodišča sem se udeleževal mednaro-

dnih konferenc, sodeloval s strokovnimi 

prispevki in stkal številne vezi s predse-

dniki drugih evropskih vrhovnih sodišč. Z 

medsebojnimi pogovori smo osvetlili mar-

sikateri problem sodstva v današnjem času 

in si širili lastna obzorja.  

 

 

S katerimi sodišči ste kot predsednik 

najtesneje sodelovali? 

V drugi polovici mandata zagotovo s pred-

sednikom češkega vrhovnega sodišča  

dr. Petrom Angyalossyjem, s katerim sem 

se na njegovo povabilo srečal na Češkem ob 

zaključku mojega mandata. Tesno je bilo 

sodelovanje tudi s predsednico Zveznega 

sodišča Nemčije Bettino Limperg, ki je obe-

nem predsednica prej omenjene mreže 

predsednikov vrhovnih sodišč. Z madžar-

sko Kurijo imamo že tradicionalno dobre 

odnose, ne glede na to, da se naši pravni 

ureditvi v marsičem razlikujeta. Veliko sem 

se pogovarjal tudi z zadnjima (prvima) 

predsednicama Vrhovnega sodišča Poljske, 

saj se mi je vedno zdelo pomembno pri-

sluhniti različnim stališčem in predstaviti 

lastna stališča o temah, ki so za sodstvo te-

meljnega pomena.   

Ste v pogovorih s poljsko predse-

dnico in madžarskim predsednikom 

vrhovnih sodišč zaznali drugačno ra-

zumevanje pravne države na njihovi 

strani?  

Najprej moram reči, da nisem zaznal, da bi 

bilo njihovo razumevanje pravne države 

politično obarvano. Menim, da iščejo rav-

notežje v razumevanju odnosov med sod-

stvom in preostalima vejama oblasti – v na-

cionalnem in evropskem kontekstu, pri tem 

pa se opirajo tudi na svojo zgodovinsko iz-

kušnjo, ki je drugačna kot naša.  

Kakšno pa je razumevanje pravne dr-

žave in razmerij drugih vej oblasti do 

sodstva pri nas? 

Upam, da se je razumevanje tega razmerja 

v zadnjih letih popravilo. Osebno sem si 

močno prizadeval, da bi sodstvu kot eni iz-

med treh vej oblasti šlo mesto, ki mu že po 

ustavi pripada. Vendar je še vedno precej 

nerazumevanja glede pomena in vloge, ki  

naj bi jo imele te tri veje oblasti. Predstav-

niki drugih vej oblasti ustavno načelo 
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delitve oblasti radi uporabljajo le kot flo-

skulo, ki se potem v njihovem dejanskem 

ravnanju ne udejanja. Neustrezen odnos 

drugih dveh vej oblasti do sodne veje je po 

mojem prepričanju v nekem delu tudi po-

sledica dediščine prejšnjega režima in ta-

kratnega odnosa političnih predstavnikov 

do sodstva. Očitno se bo ta odnos gradil še 

skozi prihodnje generacije, ne samo sodni-

kov, temveč tudi predstavnikov drugih vej 

oblasti. Pa tudi predstavnikov drugih pra-

vosodnih deležnikov, kot so državno tožil-

stvo, državno odvetništvo in tudi odvetniš-

tvo. Slednji pogosto poudarjajo, da so 

sestavni del pravosodja, kar je zapisano že 

v naši ustavi. Da pa sodno vejo oblasti pred-

stavljajo le sodišča oziroma sodniki, se pa 

premalo poudarja. To niti ni prisotno v naši 

zavesti, saj se želi celotno pravosodje ena-

čiti s sodno vejo oblasti. Ta odnos je na pri-

mer viden pri urejanju plač sodnikov in 

drugih pravosodnih funkcionarjev ter pri 

investicijah v sodstvu.  

V vašem mandatu se je zvrstilo pet 

ministrov oziroma ministric za pra-

vosodje. Je takšna dinamika menjav 

vplivala na učinkovitost sodelovanja 

z Ministrstvom za pravosodje? 

Da, zagotovo je vplivala. Vsak minister, mi-

nistrica si je postavil svoje prioritete, svojo 

strategijo vodenja ministrstva in sodelova-

nja s sodstvom. Med prednostnimi področji 

se je v glavnem poudarjalo normativno de-

javnost, osrednje teme, kot so sodniška za-

konodaja ter materialna in finančna vlaga-

nja v sodstvo, pa so izostale. Moram tudi 

reči, da se nihče od ministrov pred spreje-

manjem in predstavitvijo lastnih prioritet 

ni pozanimal o stališčih in potrebah sod-

stva, kot jih vidimo v sodstvu. Sodstvo in 

Ministrstvo za pravosodje si očitno postav-

ljamo vsak svoje prioritete, na koncu pa 

trpi učinkovitost delovanja sodstva. Pri tem 

pa je bilo tudi sodstvo samo marsikdaj pre-

več prilagodljivo, ni bilo samoiniciativno in 

je le čakalo, kaj bo za sodstvo storilo Mini-

strstvo za pravosodje. Sam sem si že od 

vsega začetka prizadeval na primer za vzpo-

stavitev enovitega sodnika na 

prvostopenjskih sodiščih in delno preobli-

kovanje mreže sodišč. Kljub številnim pri-

zadevanjem v mojem mandatu do realiza-

cije potrebnih sprememb ni prišlo. Po-

dobno se je razvijala tudi zgodba o novi 

sodni palači v Ljubljani. Prvostopenjska so-

dišča, zlasti v Ljubljani, večinoma poslujejo 

v prostorih, ki niso primerni za opravljanje 

sodne funkcije. Ureditev prostorske pro-

blematike v Ljubljani bi morala biti prva in 

stalna naloga ministra za pravosodje – vse 

dokler ne bi bila zgrajena nova sodna pa-

lača in bi v njej sodišča pričela z opravlja-

njem svoje dejavnosti. Pa tu ne gre zgolj za 

neustreznost sodniških kabinetov in pro-

storov sodnega osebja, temveč v precejšnji 

meri za neustreznost obstoječih razpravnih 

dvoran. Za vsako malo večjo kazensko 

sodno zadevo ministrstvo najema dvorane 

oziroma prostore zunaj sodnih poslopij, de-

nimo trenutno na Gospodarskem razstavi-

šču. Razdrobljenost sodišč po Ljubljani je 

neprimerna tudi z vidika racionalnosti po-

slovanja. 

Poleg reforme sodniške zakonodaje bi bilo 

treba prečistiti tudi procesno zakonodajo, 

zlasti na kazenskem področju. V zadnjih le-

tih je ne le pri nas, ampak tudi v tujini, na 

primer v Avstriji, še posebej opazen trend 

podeljevanja številnih novih pristojnosti 

upravnemu sodstvu. Gre očitno za trend za-

konodajalca, ki ga sodstvo praktično ne 

more zaustaviti. Tudi tu čakajo sodstvo 

novi napori in prizadevanja za obvladova-

nje položaja. 

Kot nekdanji direktor Centra za izo-

braževanje v pravosodju (CIP) na Mi-

nistrstvu za pravosodje, kako vidite 

izobraževanja in usposabljanja sod-

nikov? 

Glede izobraževanja je težko reči, kaj bi bilo 

bolje – da za izobraževanja skrbi sodstvo 

samo ali center na Ministrstvu za pravo-

sodje. Ravno v obdobju, ko sem vodil CIP 

na Ministrstvu za pravosodje, se je vzposta-

vil pristop, da bi vsa izobraževanja za pra-

vosodje vodil prav ta center pod okriljem 

Ministrstva za pravosodje. Torej ne samo 

za sodnike in državne tožilce, temveč tudi 
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za izvedence, tolmače, stečajne upravitelje 

ter druge deležnike v pravosodju. To pa je 

pomenilo premalo osredotočenosti na izo-

braževanja sodnikov. Sedaj se na primer pri 

pravniškem državnem izpitu prepoznava, 

da ni osredotočenega usposabljanja za sod-

niško funkcijo, ki bi bilo prilagojeno prav 

pripravi na to funkcijo. 

Sicer pa je problematično opravljanje prav-

niškega državnega izpita (PDI) nasploh. Iz-

obraževanja in izpiti potekajo na način, ki 

ga je je čas že zdavnaj povozil. Ni bistvene 

organizacijske razlike med izvedbo izpita v 

času prejšnje države in danes. Med drugim 

sta evropsko in ustavno pravo kot neka pri-

tiklina izpitu, čeprav bi morali biti temeljni, 

bistveni in prvenstveni vsebini. 

Ob tem bi opozoril na nekompatibilnost in-

formacijskih rešitev med državnimi organi, 

kar vpliva na učinkovitost izvajanja oblasti 

in delno tudi spada v izobraževalni proces 

ne le sodnikov, ampak tudi sodnega osebja 

in drugih pravosodnih institucij. To se med 

drugim vidi pri izmenjavi podatkov v ka-

zenskih postopkih, kjer je sodelovanje ote-

ženo. Če bi nad informatiko bdel organ, z 

učinkovito organizacijo, in bi bili sistemski 

inženirji in informatiki ustrezno plačani, 

potem se s tovrstnimi problemi danes ne bi 

ukvarjali. Danes pa mora usklajevalno 

funkcijo prevzemati sodstvo, brez zadost-

nega vsebinskega angažmaja Ministrstva za 

pravosodje.  

Mi lahko kot izkušeni spraševalec po-

veste kaj o kakovosti kandidatov na 

PDI? 

Glede tega bi se bilo treba najprej vprašati 

o kakovosti spraševalcev. Nekateri bolj kot 

kandidata sprašujejo samega sebe. Zato 

sem že pred časom predlagal, naj se najprej 

poskrbi za ustrezno izobraževanje spraše-

valcev. Samo zato, ker je nekdo dober sod-

nik, še ni nujno, da je dober in primeren 

spraševalec na PDI. Opraviti bi bilo treba 

pregled načina spraševanja in nato odločiti, 

kdo je še primeren spraševalec. Potrebno bi 

bilo tudi usposabljanje spraševalcev 

oziroma priprava smernic, da bi dosegli 

enotni pristop pri preverjanju znanja kan-

didatov. 

Sicer so pa kandidati zelo različni po nivoju 

svojega znanja. Nekateri dobesedno ble-

stijo, za nekatere pa se lahko vprašamo, 

kako so si upali pristopiti na izpit s tako bo-

rim znanjem. Tudi to kaže na neustrezno 

ureditev priprav na PDI, še zlasti v odvisno-

sti za katero pravosodno funkcijo se pri-

pravljajo. 

Boste kot upokojeni sodnik še spra-

ševalec na ustnih delih PDI? 

Bom, a ne dolgo. Že dolgo nazaj sem zago-

varjal stališče, da bi morali spraševalci de-

lovati le še leto ali dve po prenehanju sod-

niške funkcije. Potem namreč niso več v 

stiku s prakso in niso vpeti v delovanje sod-

stva, kar se nujno odraža tudi v nivoju in 

načinu njihovega spraševanja. 

Ste v šestih letih predsedovanja po-

grešali sojenje na kazenskem od-

delku? 

Niti ne. Osebno me je delo na kazenskem 

področju v zadnjem obdobju dela na Ka-

zenskem oddelku Vrhovnega sodišča začelo 

obremenjevati, saj nisem več zmogel nepri-

zadeto prebirati kazenskih spisov. Po eni 

strani je šlo za kazniva dejanja, kjer so se 

izkazovali slabi, tudi nečloveški odnosi med 

ljudmi (starejšimi, otroki ali znotraj dru-

žin), kar te ne more vedno pustiti nepriza-

detega. Zlasti nasilja med ljudmi nisem 

mogel več prenašati tako kot včasih. Motilo 

pa me je zlasti, da smo na Vrhovno sodišče 

prejemali zadeve, v katerih so se obravna-

vali dogodki izpred več, tudi deset let. Pre-

učuješ zadeve, ki so življenjsko največkrat 

že zdavnaj od vseh pozabljene, sodniki pa o 

njih še vedno razmišljamo in odločamo ter 

čez toliko let na primer ugotovimo postop-

kovno kršitev, zadevo razveljavimo in vr-

nemo v ponovljeno sojenje. In zopet mine-

vajo leta. To se mi je zdelo kot Sizifovo delo, 

ko skalo pririnjeno na vrh zavalimo po-

novno po hribu navzdol, da jo potem isti ali 

drugi zopet rinejo proti vrhu. Večji izziv 

sem videl pri zadevah, pri katerih od 
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storitve dejanja ni minilo veliko časa in se 

je nato tudi na Vrhovnem sodišču hitro od-

ločilo. Zaradi vseh teh težav sem pred še-

stimi leti resnično z veseljem pričel oprav-

ljati funkcijo predsednika Vrhovnega sodi-

šča. Seveda pa sem se tudi tu srečeval z za-

devami, ki so bile na trenutke prav tako 

obremenjujoče.  

Kakšen pa je status strokovnih sode-

lavcev na Vrhovnem sodišču? 

Za strokovne sodelavce moram reči, da smo 

jim omogočili položaj, ki jim gre. Vendarle 

delo opravljajo na Vrhovnem sodišču, kar 

mora tudi za strokovnega sodelavca pome-

niti določeno priznanje. Na začetku mojega 

predsedniškega mandata se je v določeni 

meri čutilo nezadovoljstvo strokovnih so-

delavcev na Vrhovnem sodišču. Obljubil 

sem jim, da bom naredil vse, da se njihov 

položaj popravi. Preučili smo možnosti in 

rešitve realizirali.  

Strokovnim sodelavcem so na voljo tudi 

številna izobraževanja doma in v tujini. Teh 

je toliko, da se je nemogoče vključiti v vsa 

izobraževanja. Izobraževanje v tujih jezikov 

bi se moralo sicer zagotoviti stalno za sod-

nike in strokovne sodelavce, tudi za tiste, ki 

tuje jezike že zelo dobro govorijo. Stalen 

stik s tujim jezikom je bistven, saj če ga ne 

uporabljaš, izgubljaš sposobnost komunici-

ranja. Dandanes je namreč nemogoče 

spremljati tujo sodno prakso in drugo stro-

kovno literaturo brez dobrega poznavanja 

vsaj enega ali dveh tujih jezikov. 

Moram poudariti, da sem si ves čas priza-

deval, kar se žal ni realiziralo z ustrezno 

pravno podlago, da bi strokovni sodelavci 

napredovali po stopnjah sodišč od prvosto-

penjskega do Vrhovnega. Do Vrhovnega so-

dišča seveda vsi ne bi mogli priti, bi pa 

lahko vsaj do višjega sodišča. Tako bi naj-

boljši strokovni sodelavci s svojim znanjem 

napredovali do Vrhovnega sodišča, prido-

bili vpogled v sodno prakso Vrhovnega so-

dišča in postali idealni kandidati za sodni-

ško funkcijo. To bi moral pred očmi imeti 

tudi Sodni svet. Večkrat se je zgodilo, da so 

za sodniško mesto dobili prednost 

strokovni sodelavci, ki so ves čas delo 

opravljali le na prvostopenjskem sodišču in 

prejeli podporo predsednikov teh sodišč, 

čemur je sledil tudi Sodni svet. Po naši 

oceni so bili marsikdaj zelo dobri, tudi od-

lični strokovni sodelavci s prakso na Vrhov-

nem sodišču, ki pa jih Sodni svet ni izbral. 

Tudi to je odraz medsebojne neusklajenosti 

pravosodnih institucij, ko ima vsak svojo 

vizijo, kaj je za sodstvo prav in najbolje.  

Bi za konec kaj posebej poudarili? 

Poudaril bi, da Centralna pravosodna 

knjižnica razpolaga z bogato pravno litera-

turo in imenitnimi starodavnimi pravnimi 

knjigami, zato je poimenovanje, da gre v 

tem primeru za zakladnico znanja v sodni 

palači, še kako na mestu. V času mojega 

mandata smo okrepili naročila elektron-

skih pravnih virov in omogočili dostop do 

nemške spletne baze pravnih revij in ko-

mentarjev zakonov z različnih pravnih po-

dročij. To je prišlo še posebej prav v času 

epidemije koronavirusa, ko je bil oddaljen 

dostop do pravnih vsebin izrednega po-

mena. 

V obdobju epidemije koronavirusne bole-

zni covid-19 se je tudi pokazalo, da v pri-

meru izrednih razmer vsako sodišče ne 

more urejati poslovanja po svoje. Potrebno 

je bilo vzpostaviti centralno odločanje na 

Vrhovnem sodišču, pri čemer pa smo se 

redno posvetovali s predsedniki nižjih so-

dišč in potem skupaj presodili, katere reši-

tve je bilo treba zapisati v odredbo o poslo-

vanju sodišč v času epidemije. Tovrstnih iz-

kušenj predtem nismo imeli, saj je šlo za 

prvi primer, da je predsednik Vrhovnega 

sodišča izdal odredbo o poslovanju sodišč v 

izrednih razmerah v tako velikem obsegu. 

Ta pristop nam je torej omogočil, da smo 

dokaj dobro prestali tudi to preizkušnjo. 

Izzivov pa je za v bodoče še veliko, pred-

vsem na področju uvedbe celovite informa-

tizacije poslovanja sodišč, pri realizaciji 

učinkovitejše organiziranosti prvostopenj-

skih sodišč, pri razreševanju prostorskih 

vprašanj in nenazadnje pri trajni ureditvi 

dostojnega plačnega nagrajevanja 
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sodniškega dela. Upam in verjamem, da 

bodo za sodstvo tudi v teh pogledih nasto-

pili boljši časi, kot smo jih preživljali v zad-

njih letih. 

 

   

 

 

Intervju je za SIF opravil mag. Blaž Možina 
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I. Iz odločb senatov Vrhovnega sodišča 

Civilno področje 
 

 
1) Sklep II Ips 105/2021 

z dne 5. 10. 2022 
 

Sklep o ugoditvi reviziji. 

Na dopuščeno vprašanje v delu, ki je rele-

vanten v obravnavani zadevi, Vrhovno sodi-

šče odgovarja: izvršilno sodišče je v primeru 

spora o vsebini terjatve iz sodne poravnave 

kot izvršilnega naslova vezano na jezikovno 

razlago in njenega besedila ne more razla-

gati še z drugimi razlagalnimi metodami, 

tudi ne z namenom sklenitve sodne porav-

nave. ▪ 

 

 
2) Sklep II 27/2022 

z dne 3. 11. 2022 

 

Sklep o ugoditvi reviziji. 

Zemljiški kataster mora v kar največji meri 

odražati dejansko stanje v naravi. Po naravi 

stvari se to ne odraža avtomatično in lahko 

pride do odstopanj – diskrepance med de-

janskim in formalnim, zato so potrebni me-

hanizmi, ki te preprečujejo oziroma odprav-

ljajo. Forma mora namreč slediti resnično-

sti, ne pa obratno.  

 

Ureditev ZKZ 1973 je glede statusa kmetij-

skih zemljišč pravzaprav vsebovala dve 

domnevi. Prvo, da so kmetijska zemljišča 

tista, ki se v zemljiškem katastru vodijo kot 

katastrske kulture (2. člen ZKZ 1973), in 

drugo, izrecno, da za določanje kulture ve-

ljajo podatki iz zemljiškega katastra (drugi 

odstavek 3. člena). Izhajajoč iz jezikovne 

razlage, je besedni pomen citiranih določb 

mogoče razlagati na dva načina: 1) ožje, to je 

tako, da je mogoče izpodbijati le kulturo 

kmetijskega zemljišča („za določanje kul-

ture zemljišč veljajo podatki iz zemljiškega 

katastra, dokler se ne dokaže drugače“), ne 

pa tudi dejstva, da je kot kmetijsko zemljišče 

evidentirano zemljišče, ki to v resnici ni; 2) 

in širše, to je tako, da je z izpodbijanjem 

domnevne baze (torej z dokazovanjem, da 

evidentirano zemljišče sploh ni katastrska 

kultura) mogoče izpodbijati domnevo, da 

gre za kmetijsko zemljišče (2. člen ZKZ 

1973). Pravi pravni pomen domneve iz 2. 

člena ZKZ 1973, ki ga je mogoče dognati z 

uporabo drugih uveljavljenih metod razlage, 

je drugi, gre torej za izpodbojno domnevo. ▪ 

 

 

 

 

https://www.sodnapraksa.si/?q=II%20Ips%20105/2021&database%5bSOVS%5d=SOVS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111462789
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3) Sodba II Ips 38/2022 

z dne 7. 11. 2022 

 

Sodba o ugoditvi reviziji. 

 

Predmet presoje Vrhovnega sodišča je bilo 

vprašanje protipravnosti posega v tožničino 

komunikacijsko zasebnost. Toženka (kot 

bivša delodajalka) je vpogledovala v neakti-

ven elektronski predal tožničine (bivše) slu-

žbene pošte. Upoštevaje okoliščine konkret-

nega primera ter merilo razumno pričako-

vane zasebnosti, kakor ga je ESČP razčlenilo 

predvsem v zadevi Bărbulescu proti Romu-

niji, je Vrhovno sodišče presodilo, da je bil 

poseg ustavno dopusten  zaradi varstva tož-

ničine pravice iz 33. člena Ustave. ▪ 

 

 
4) Sodba II Ips 18/2022 

z dne 21. 12. 2022 

 

Sodba o zavrnitvi revizije. 

Pritožbena obravnava ni le sredstvo izenače-

vanja spoznavnih možnosti obeh sodišč, am-

pak izvirna dopolnitev postopka. Nezaupa-

nje v postopek in v argumentacijo (tj. v me-

tode ugotavljanja dejanskega stanja) na-

mreč implicira tudi nezaupanje v rezultate, 

dobljene s takim postopkom in s tako argu-

mentacijo. Konec koncev je smisel ponovi-

tve dokazovanja prav v tem, da prinese nekaj 

novega, da prejšnjo izvedbo dokaza izboljša, 

razjasni, pojasni, odpravi dvome itd. In prav 

ta presežek (nekaj drugega in nekaj več) je 

bistven za drugačno dokazno oceno. 

 

Pritožbeno sodišče je poznalo ustaljeno 

sodno prakso Vrhovnega sodišča glede t. i. 

problematike švicarskih frankov, vendar je 

svojo drugačno odločitev utemeljilo na raz-

likovalnem zaključku, da tožnika nista bila 

ustrezno informirana. Od ustaljene sodne 

prakse Vrhovnega sodišča je odstopilo z 

uporabo precedenčne tehnike razlikovanja. 

 

Toženka je vedela, da sta tožnika sposobna 

le za najem kredita v CHF, a jima kljub temu 

ni pojasnila ničesar glede valutnega tvega-

nja, in tako nista vedela, kakšno tveganje 

prevzemata. Tovrstnega toženkinega ravna-

nja ni mogoče opredeliti drugače kot nedo-

brovernega, kajti glede na breme, ki ga po-

godbeni pogoj nalaga tožnikoma v primer-

javi s kreditno pogodbo v domači valuti - ne-

omejeno valutno tveganje, toženka ni mogla 

razumno pričakovati, da bi tožnika ob 

ustrezni transparentnosti tak pogoj prav go-

tovo/v vsakem primeru sprejela. ▪ 

 

 

 

 

https://www.sodnapraksa.si/?q=II%20Ips%2018/2022&database%5bSOVS%5d=SOVS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111463471


 
 
 
 

11 

Delovno-socialno področje 
 

 
1) Sodba VIII Ips 22/2022 

z dne 29. 11. 2022 
 

 

Sodba o zavrnitvi revizije. 

Kadar je delavec dolžan opraviti delo preko 

polnega delovnega časa na izrecno zahtevo 

delodajalca, je upravičen zahtevati plačilo 

zanje. Delo preko polnega delovnega časa 

predstavlja delo v posebnih pogojih dela, ki 

izhajajo iz razporeditve delovnega časa, za 

katere delavcu pripada dodatek. Vnaprej-

šnja odpoved pravici do dodatka nima učin-

kov, za morebitno drugačno ureditev pravic 

v zvezi s plačilom za delo pa v ZDR-1 tudi ni 

podlage. Tak dogovor je možen le s prokuri-

stom in poslovodno osebo. 

Dogovor med tožnikom kot vodilnim delav-

cem in toženko o tem, da je plačilo za delo 

preko polnega delovnega časa že zajeto v 

osnovni plači, je bil nedopusten. 

 

 
2) Sodba VIII Ips 26/2022 

z dne 29. 11. 2022 
 

 

Sodba o zavrnitvi revizije. 

Višina povračil stroškov v zvezi z delom 

mora biti urejena s kolektivno pogodbo na 

ravni dejavnosti. Če takšne kolektivne po-

godbe ni, se uporabi podzakonski predpis, ki 

ureja te stroške. Uredba o davčni obravnavi 

povračil stroškov in drugih dohodkov iz de-

lovnega razmerja sicer ni podzakonski pred-

pis, predviden v drugem odstavku 130. člena 

ZDR-1, saj gre za predpis iz davčnega podro-

čja, vendar se glede na procesni položaj v 

obravnavni zadevi vseeno uporabi kot rele-

vantna pravna podlaga za določitev višine 

potnih stroškov. Namreč za toženo stranko 

ni niti veljavne kolektivne pogodbe na ravni 

dejavnosti niti morebitne primerljive in zato 

uporabljive druge kolektivne pogodbe, prav 

tako pa ni neposredno uporabljivega podza-

konskega predpisa. Navedena Uredba pa 

kot podzakonski predpis, sicer iz davčnega 

področja, kljub vsemu omogoča določitev 

višine stroškov v zvezi z delom, do katerih je 

bila tožnica upravičena. ▪ 

 

 
3) Sodba in sklep VIII Ips 9/2022 

z dne 13. 12. 2022 

 

Sodba o delni ugoditvi reviziji. 

Pogodba o opravljanju storitev, ki sta jo 

sklenili toženki, je imela formalno naravo 

podjemne pogodbe (619. do 648. člen OZ). 

Vendar pa se ta pogodba (in delo tožnika po 

tej pogodbi) ni izvajala na tak način, saj prva 

toženka ni izvajala luško prekladalnih in 

drugih storitev ali del, katerih vsebina ali 

predmet bi bil podoben in bi predstavljal 

njeno dejavnost (za katero bi imela zapo-

slene delavce). Prva toženka je drugi toženki 

https://www.sodnapraksa.si/?q=VIII%20Ips%2022/2022&database%5bSOVS%5d=SOVS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111463111
https://www.sodnapraksa.si/?q=VIII%20Ips%2022/2022&database%5bSOVS%5d=SOVS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111463111
https://www.sodnapraksa.si/?q=VIII%20Ips%2026/2022&database%5bSOVS%5d=SOVS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111462235
https://www.sodnapraksa.si/?q=VIII%20Ips%2026/2022&database%5bSOVS%5d=SOVS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111462235
https://www.sodnapraksa.si/?q=VIII%20Ips%209/2022&database%5bSOVS%5d=SOVS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111463457
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(enako kot nekatere druge družbe - „izvajalci 

pristaniških storitev“) trajno in izključno za-

gotavljala le delo delavcev, ki so bili for-

malno zaposleni pri njej. Druga toženka je 

bila njen edini poslovni partner, torej je bila 

prva toženka od nje tudi v celoti odvisna. 

Posredovanje dela delavcev (in s tem model 

takšnega poslovanja) je bilo nezakonito, saj 

se prva toženka s takšnim posredovanjem ne 

bi smela ukvarjati, druga toženka pa ga spre-

jemati oziroma še več - organizirati s svojim 

pogojevanjem takšnega sodelovanja (izloči-

tvenim kriterijem, ki ni smel vključevati 

družb, ki se ukvarjajo s posredovanjem dela 

delavcev drugemu uporabniku). 

Obenem je bil tožnik v primerjavi z drugimi 

delavci, ki so imeli z drugo toženko skle-

njene pogodbe o zaposlitvi, v slabšem polo-

žaju, saj je delo opravljal za nižje plačilo (mi-

nimalno plačo), v manj ugodnem delovnem 

času. Opravil naj bi tudi več dela, pri čemer 

je bil vezan na vsakokratne pozive na delo k 

drugi toženki, kar je še dodatno oteževalo 

njegov položaj itd. 

Poslovni model druge toženke, pri kateri je 

aktivno sodelovala prva toženka, kot ugo-

tovljeno pa so bili v tak način poslovanja 

vključene še druge družbe, ki niso izpolnje-

vale pogojev za opravljanje zakonitega agen-

cijskega dela, in v katerega je bilo vključenih 

večje število delavcev, kaže na očitno neza-

konitost in zlorabo poslovanja obeh toženk 

na škodo delavcev (prve toženke). 

To je tudi pomenilo, da je bilo tožnikovo po-

godbeno razmerje (preko pogodbe o zaposli-

tvi) s prvo toženko preko nezakonitega po-

slovnega modela zlorabljeno in da je bil tož-

nikov dejanski delodajalec druga toženka. 

Delovno razmerje tožnika pri prvi toženki je 

bilo v tem poslovnem modelu prikrito de-

lovno razmerje z drugo toženko. 

Glede na navedene nezakonitosti in zlorabo 

pravic tudi formalna pogodba o zaposlitvi 

zaradi varstva pravic delavcev ne more imeti 

prednosti pred obstojem delovnega raz-

merja tožnika pri dejanskem delodajalcu. 

Kljub temu pa se zastavlja vprašanje, od 

kdaj je tožniku mogoče priznati delovno raz-

merje pri drugem delodajalcu. Tožnik je na-

mreč že imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi 

s prvo toženko, kar je vplivalo na njegove 

pravice iz socialnih statusov in lastnost za-

varovanca, ne glede na to, če je bil prikrajšan 

pri nekaterih pravicah iz delovnega raz-

merja oziroma višini prejemkov. 

Zato namen kršenega pravila v tem primeru 

ne odkazuje na poseg v že realizirano de-

lovno razmerje delavca in že pridobljene 

pravice za nazaj. 

Kljub temu to ne pomeni, da druga toženka 

zaradi kršitve pravic tožnika (nizke plače in 

drugih prejemkov) ni odgovorna za njegovo 

prikrajšanje pri prejemkih iz delovnega raz-

merja v času obstoja delovnega razmerja pri 

prvi toženki. ▪ 
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4) Sodba in sklep VIII Ips 12/2022 

z dne 20. 12. 2022 

 

Sklep o delni ugoditvi reviziji. 

Pogodba o opravljanju storitev, ki so jo skle-

nili prva in druga toženka, je imela formalno 

naravo podjemne pogodbe (619. do 648. 

člen OZ), predmet dogovorjenih obveznosti 

pa je bilo opravljanje luško prekladalnih in 

drugih storitev, ki jih bo prva toženka zago-

tavljala drugi toženki. Vendar pa se ta po-

godba (in delo tožnika po tej pogodbi) ni iz-

vajala na tak način, saj prva toženka ni izva-

jala luško prekladalnih in drugih storitev ali 

del, katerih vsebina ali predmet bi bil podo-

ben in bi predstavljal njeno dejavnost (za ka-

tero bi imela zaposlene delavce). Takšnih 

del pri drugi toženki ni opravljala kot družba 

izvajalka ali podizvajalka, ki bi preko svojih 

zaposlenih organizirala in vodila takšno 

delo, temveč je drugi toženki (enako kot ne-

katere druge družbe - „izvajalci pristaniških 

storitev“) trajno in izključno zagotavljala le 

delo delavcev, ki so bili formalno zaposleni 

pri njej. 

Posredovanje dela delavcev (in s tem model 

takšnega poslovanja) je bilo nezakonito, saj 

se prva toženka s takšnim posredovanjem ne 

bi smela ukvarjati, druga toženka pa ga spre-

jemati oziroma še več - organizirati s svojim 

pogojevanjem takšnega sodelovanja (izloči-

tvenim kriterijem, ki ni smel vključevati 

družb, ki se ukvarjajo s posredovanjem dela 

delavcev drugemu uporabniku). 

Poslovni model druge toženke, pri katerem 

je aktivno sodelovala prva toženka, kot ugo-

tovljeno pa so bili v tak način poslovanja 

vključene še druge družbe, ki niso izpolnje-

vale pogojev za opravljanje zakonitega agen-

cijskega dela, in v katerega je bilo vključenih 

večje število delavcev, ne kaže le na navidez-

nost pogodb o opravljanju podjemnega dela, 

temveč tudi na očitno nezakonitost in zlo-

rabo poslovanja obeh toženk na škodo de-

lavcev (prve toženke). 

To je tudi pomenilo, da je bilo tožnikovo po-

godbeno razmerje (preko pogodbe o zaposli-

tvi) s prvo toženko preko nezakonitega po-

slovnega modela zlorabljeno in da je bila 

tožnikov dejanski delodajalec druga 

toženka. Delovno razmerje tožnika pri prvi 

toženki je bilo v tem poslovnem modelu pri-

krito delovno razmerje z drugo toženko. 

Namen kršenega pravila v tem primeru ne 

odkazuje na poseg v že realizirano delovno 

razmerje delavca in že pridobljene pravice 

za nazaj. To pa ne pomeni, da druga toženka 

zaradi kršitve pravic tožnika (nižje plače in 

drugih prejemkov) ni odgovorna za njegovo 

prikrajšanje pri prejemkih iz delovnega raz-

merja v času obstoja delovnega razmerja pri 

prvi toženki. ▪ 

 

https://www.sodnapraksa.si/?q=VIII%20Ips%2012/2022&database%5bSOVS%5d=SOVS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111463458
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5) Sodba VIII Ips 32/2022 

z dne 20. 12. 2022 
 

 

Sodba o ugoditvi reviziji. 

Pri regresu za letni dopust gre za obdavčljiv 

dohodek, ki ni oproščen plačila dohodnine, 

zato ga je treba upoštevati v okviru dohod-

kovnega položaja družine pri priznavanju 

pravic iz javnih sredstev. ▪ 

 

Upravno področje 
 

 
1) Predlog za predhodno odločanje 

X Ips 380/2022 
z dne 7. 3. 2023 

 
 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je s 

sklepom X DoR 380/2022 z dne 7. 3. 2023 

prekinilo postopek odločanja o predlogu za 

dopustitev revizije, ker je zaradi vprašanj, ki 

se mu postavljajo v zvezi s pravom Evropske 

unije, odločilo, da Sodišču Evropske unije 

predlaga sprejem predhodne odločbe na 

podlagi 267. člena Pogodbe o delovanju 

Evropske unije. 

Vrhovno sodišče predlaga, da Sodišče 

Evropske unije odloči o naslednjih dveh 

vprašanjih: 

1. Ali tretji odstavek 267. člena PDEU 

nasprotuje ureditvi Zakona o prav-

dnem postopku, po kateri Vrhovno 

sodišče v postopku odločanja o dopu-

stitvi revizije ne opravlja presoje, ali 

iz predloženega predloga stranke za 

predhodno odločanje Sodišču Evrop-

ske unije izhaja njegova obveznost po-

staviti predhodno vprašanje? 

Če je odgovor na prvo vprašanje pozi-

tiven pa tudi: 

2. Ali je treba 47. člen Listine glede za-

hteve po obrazloženosti sodnih od-

ločb razlagati tako, da gre pri proce-

snem sklepu, s katerim se zavrne 

strankin predlog za dopustitev revi-

zije na podlagi Zakona o pravdnem 

postopku, za „sodno odločbo“, ki 

mora vsebovati razloge, zakaj pre-

dlogu stranke za postavitev predho-

dnega vprašanja na Sodišče Evropske 

unije v zadevi ni treba ugoditi? ▪

  

https://www.sodnapraksa.si/?q=VIII%20Ips%2032/2022&database%5bSOVS%5d=SOVS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111463454
https://www.sodnapraksa.si/?q=VIII%20Ips%2032/2022&database%5bSOVS%5d=SOVS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111463454
https://www.sodnapraksa.si/?q=VIII%20Ips%2032/2022&database%5bSOVS%5d=SOVS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111463454
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II. Iz odločb Ustavnega sodišča 

 
1) Odločba U-I-101/18-16; Up-276/18-19 

z dne 10. 11. 2022 
 

 

1. Člen 12 Zakona o ukrepih na po-

dročju plač in drugih stroškov dela za 

leto 2016 in drugih ukrepih v javnem 

sektorju (Uradni list RS, št. 90/15) in 

10. člen Zakona o ukrepih na podro-

čju plač in drugih stroškov dela za 

leto 2017 in drugih ukrepih v javnem 

sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) 

sta bila v delu, v katerem sta se nana-

šala na odmero dopusta iz naslova in-

validnosti in starosti nad 50 let po 

Zakonu o delavcih v državnih orga-

nih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 

18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 70/97, 

38/99 in 8/20), v neskladju z Ustavo. 

2. V postopkih, v katerih morajo pri-

stojni organi uporabiti v prejšnji 

točki izreka navedeni zakonski do-

ločbi, se šteje, da je javnemu uslu-

žbencu, ne glede na prvi odstavek 12. 

člena Zakona o ukrepih na področju 

plač in drugih stroškov dela za leto 

2016 in drugih ukrepih v javnem sek-

torju in prvi odstavek 10. člena Za-

kona o ukrepih na področju plač in 

drugih stroškov dela za leto 2017 in 

drugih ukrepih v javnem sektorju, v 

letih 2016 in 2017 pripadal letni do-

pust, ki mu je po Zakonu o delavcih v 

državnih organih pripadal iz naslova 

starosti nad 50 let in invalidnosti. 

3. Sodba Višjega delovnega in social-

nega sodišča št. Pdp 301/2017 z dne 5. 

10. 2017, sodba Višjega delovnega in 

socialnega sodišča št. Pdp 974/2017 z 

dne 5. 4. 2018, sodba Delovnega in 

socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 

919/2016 z dne 27. 1. 2017 ter sodba 

Delovnega in socialnega sodišča v 

Ljubljani št. I Pd 952/2017 z dne 2. 11. 

2017 se razveljavijo in zadeva se vrne 

v odločanje Delovnemu in social-

nemu sodišču v Ljubljani. 

Ker je pravica do plačanega letnega dopu-

sta kot človekova pravica urejena v več 

mednarodnih instrumentih, ki zavezujejo 

Republiko Slovenijo, je treba na podlagi 

petega odstavka 15. člena v zvezi z 8. čle-

nom Ustave šteti, da je kot človekova pra-

vica priznana tudi z Ustavo Republike Slo-

venije. Izpodbijana ureditev, ki pomeni 

omejitev letnega števila dni dopusta, se 

tako nanaša na uresničevanje človekove 

pravice do dopusta. 

Izpodbijana ureditev o največjem možnem 

številu dni letnega dopusta je dejansko pri-

zadela le tiste javne uslužbence, za katere je 

veljal Zakon o delavcih v državnih organih, 

ki so bili osebe določene starosti in/ali in-

validi v smislu prvega odstavka 14. člena 

Ustave. To pomeni, da je na podlagi izpod-

bijane ureditve glede uresničevanja člove-

kove pravice do plačanega letnega dopusta 

prišlo do manj ugodne obravnave javnih 

uslužbencev z osebnimi okoliščinami iz pr-

vega odstavka 14. člena Ustave in s tem do 

posega v pravico do nediskriminacijskega 

obravnavanja iz te določbe Ustave. 

 Izpodbijani poseg ni bil ustavno dopusten. 

Proračunski oziri oziroma varčevanje samo 

po sebi ne more biti ustavno dopusten cilj 

za poseg v pravico do nediskriminacijskega 

obravnavanja. Odprava določenih neena-

kosti pa načeloma sicer lahko pomeni 

ustavno dopusten cilj za poseg v človekove 

pravice,  vendar pa zakonodajalec ni izka-

zal, da je bila izpodbijana ureditev prime-

ren ukrep za dosego tega cilja. ▪ 

 

https://www.us-rs.si/odlocitev/?q=U-I-101%2F18&caseId=&df=&dt=&af=&at=&pri=1&vd=&vo=&vv=&vs=&ui=&va=&page=1&sort=&order=&id=118516
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2) Odločba U-I-64/22-21; U-I-65/22-23 

 z dne 17. 11. 2022 

  

Zakon o omejitvi in porazdelitvi va-

lutnega tveganja med kreditodajalci 

in kreditojemalci kreditov v švicar-

skih frankih (Uradni list RS, št. 

17/22) se razveljavi.  

Zakonska ureditev, ki sprožitev va-

lutne kapice veže na trenutek pred 

njeno uveljavitvijo (tj. menjalni tečaj 

na dan črpanja kredita), učinkuje po-

vratno na kreditne pogodbe, denomi-

nirane v tuji valuti, ki so bile skle-

njene pred uveljavitvijo, pod pogoji, 

ki so veljali v času sklenitve. 

Po drugem odstavku 155. člena Ustave je 

dopustno, da posamezna zakonska določba 

učinkuje za nazaj pod izrecno določenimi 

pogoji. Drugi odstavek 155. člena Ustave 

določa več kumulativno zahtevanih pogo-

jev, pod katerimi je takšna retroaktivnost 

lahko ustavno dopustna, in sicer: 1) samo 

zakon lahko določi retroaktivnost, 2) samo 

posamezne zakonske določbe imajo lahko 

učinek za nazaj, vendar le tedaj, 3) kadar to 

zahteva javna korist in 4) če se s tem ne po-

sega v pridobljene pravice. 

Presoja, ali gre za posamezne zakonske do-

ločbe, mora temeljiti na materialnem ozi-

roma vsebinskem merilu in pri tem izhajati 

iz vprašanja, kakšno je razmerje med zako-

nom (kot celoto) in posameznimi določ-

bami, ki povratno učinkujejo. Če namreč 

zakon ureja vsebino, ki bi lahko veljala za 

naprej tudi brez zakonske določbe, ki učin-

kuje povratno, gre le za ustavno dopustno 

povratno učinkovanje posamezne zakonske 

določbe, in ne za ustavno nedopustno po-

vratno učinkovanje zakona kot celote. 

V primeru Zakona o omejitvi in porazdeli-

tvi valutnega tveganja med kreditodajalci 

in kreditojemalci kreditov v švicarskih 

frankih povratno učinkuje materialno-

pravna določba, ki ureja metodologijo 

izračuna valutne kapice, ki jo časovno ume-

sti na trenutek črpanja kredita, tj. trenutek, 

ki je nastopil pred uveljavitvijo zakona. 

Hkrati vse njegove določbe, ki urejajo po-

stopanje pogodbenih strank kreditne po-

godbe, denominirane v švicarskih frankih, 

ter nadzor in ukrepanje Banke Slovenije, 

učinkujejo za naprej. Določba, ki ureja me-

todologijo izračuna valutne kapice, pa 

omogoča tudi njihovo povratno učinkova-

nje. Zato ne gre za to, da bi celotna zakon-

ska ureditev učinkovala le povratno, tem-

več za to, da izpodbijana določba zaradi 

svojega povratnega učinkovanja privede do 

povratnega učinkovanja celotne zakonske 

ureditve, ki pomeni sistemsko prenovitev 

kreditnih pogodb, denominiranih v švicar-

skih frankih, ki so bile sklenjene pred nje-

govo uveljavitvijo. Z razveljavitvijo do-

ločbe, ki ureja metodologijo izračuna va-

lutne kapice, in vseh določb zakona, ki se 

nanjo sklicujejo, bi v izpodbijanem zakonu 

ostala le vsebina, ki sama zase, torej brez 

razveljavljenih določb, ne bi imela nobe-

nega smisla. Zato gre za povratno učinko-

vanje zakona kot celote, in ne le za povratno 

učinkovanje njegovih posameznih določb. 

Za ugotovitev nedopustnega povratnega 

učinkovanja zakona zadošča že neizpolnje-

nost enega izmed kumulativno določenih 

pogojev iz drugega odstavka 155. člena 

Ustave. Eden od teh pogojev je obstoj prav 

posebne javne koristi, ki bi izjemoma ter-

jala uveljavitev zakonske določbe za nazaj. 

Zato za njeno izkazovanje ni mogoče brez 

pridržka uporabiti argumentov, ki uteme-

ljujejo ureditev v delu, ki velja za naprej. 

Drugačno stališče bi razvodenilo pomen 

ustavne prepovedi povratne veljave prav-

nih aktov iz prvega odstavka 155. člena 

Ustave.  

Argumenti, ki jih je predlagatelj zakona na-

vedel v zakonodajnem gradivu, ne morejo 

utemeljiti posebne javne koristi. Predlaga-

telj je namreč pri pripravi zakona izhajal iz 

stališč o neveljavnosti kreditnih pogodb, 

denominiranih v tuji valuti, oziroma ne-

poštenosti pogodbenega pogoja, ki deno-

minira kredit v tujo valuto, ki so pravno 

https://www.us-rs.si/odlocitev/?q=U-I-64%2F22&caseId=&df=&dt=&af=&at=&pri=1&vd=&vo=&vv=&vs=&ui=&va=&page=1&sort=&order=&id=118521
https://www.us-rs.si/odlocitev/?q=U-I-64%2F22&caseId=&df=&dt=&af=&at=&pri=1&vd=&vo=&vv=&vs=&ui=&va=&page=1&sort=&order=&id=118521
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zmotna. Zato niso izpolnjeni pogoji iz dru-

gega odstavka 155. člena Ustave, da bi bilo 

ustavno dovoljeno povratno učinkovanje 

zakonske ureditve prenovitve kreditnih po-

godb, denominiranih v tuji valuti, z upošte-

vanjem valutne kapice. ▪ 

 

 
3) Odločba U-I-464/20-7 

z dne 1. 12. 2022 

 

1. Zahteva za oceno ustavnosti druge alineje 

2. točke drugega odstavka 399. člena v zvezi 

s 1. točko prvega odstavka 401. člena 

in drugim odstavkom 401. člena Za-

kona o finančnem poslovanju, po-

stopkih zaradi insolventnosti in pri-

silnem prenehanju (Uradni list RS, 

št. 176/21 – uradno prečiščeno bese-

dilo in 178/21 – popr.), kolikor se ta 

nanaša na 1. točko prvega odstavka 

401. člena Zakona o finančnem po-

slovanju, postopkih zaradi insolvent-

nosti in prisilnem prenehanju, se za-

vrže. 

2. Druga alineja 2. točke drugega od-

stavka 399. člena v zvezi z 2. točko pr-

vega odstavka 401. člena in drugim 

odstavkom 401. člena Zakona o fi-

nančnem poslovanju, postopkih za-

radi insolventnosti in prisilnem pre-

nehanju, kolikor se ta nanaša na 2. 

točko prvega odstavka 401. člena Za-

kona o finančnem poslovanju, po-

stopkih zaradi insolventnosti in pri-

silnem prenehanju, je v neskladju z 

Ustavo. 

3. Državni zbor mora ugotovljeno ne-

skladje iz prejšnje točke odpraviti v 

roku enega leta po objavi te odločbe v 

Uradnem listu Republike Slovenije. 

4. Do odprave ugotovljene protiu-

stavnosti se uporablja druga alineja 

2. točke drugega odstavka 399. člena 

Zakona o finančnem poslovanju, 

postopkih zaradi insolventnosti in 

prisilnem prenehanju, kolikor se na-

naša na 2. točko prvega odstavka 401. 

člena in drugi odstavek 401. člena v 

zvezi z 2. točko prvega odstavka 401. 

člena Zakona o finančnem poslova-

nju, postopkih zaradi insolventnosti 

in prisilnem prenehanju. 

Sodišče mora glede na 156. člen Ustave in 

prvi odstavek 23. člena Zakona o Ustavnem 

sodišču v zahtevi za oceno ustavnosti ute-

meljiti, da izpodbijane zakonske določbe ni 

mogoče razlagati in uporabiti na ustav-

noskladen način in da torej v konkretnem 

postopku ne more sprejeti ustavnoskladne 

odločitve brez odločitve Ustavnega sodišča 

o protiustavnosti zakona, sicer Ustavno so-

dišče vloženo zahtevo zavrže. 

Če zakonodajalec v bistvenem enake polo-

žaje ureja različno ali v bistvenem različne 

položaje ureja enako, mora za to obstajati 

razumen razlog, stvarno povezan s pred-

metom urejanja (ustavno dopusten razlog). 

Ker je odpust obveznosti na dolžnikovi 

strani bistveno povezan z vrednotno oceno 

(primernostjo) njegovih ravnanj, je tudi 

vrednotno merilo primerjave v temelju 

opredeljeno z namenom postopka odpusta 

obveznosti in torej tudi vrednotenjem po-

sameznih skupin primerov (kršitev ozi-

roma razlogov) z vidika stopnje očitka (pro-

tipravnosti oziroma krivde), ki ga je mo-

goče utemeljeno nasloviti na dolžnika. Kr-

šitve sodelovalne dolžnosti so opustitve, ki 

so lahko izvršene namenoma, iz malomar-

nosti in v izjemnih primerih morda celo 

brez izrazitega vrednotnega očitka, ki bi ga 

bilo mogoče utemeljeno nasloviti na dol-

žnika. Gre tudi za kršitve, ki same po sebi 

nimajo nujno vselej negativnih posledic za 

stečajno maso in obseg ter časovni okvir 

poplačila upnikov. Zelo različna sta lahko 

tudi dolžnikov odnos do posameznih pri-

merov kršitev in (občutena) teža njegovega 

položaja, s katerim se sooča v izjemnem po-

ložaju osebnega stečaja (in znotraj njega 

odpusta obveznosti), ki je pravni izraz po-

skusa rešitve njegove ekonomske eksi-

stenčne grožnje. Posledično je tudi stopnja 

https://www.us-rs.si/odlocitev/?q=U-I-464%2F20&caseId=&df=&dt=&af=&at=&pri=1&vd=&vo=&vv=&vs=&ui=&va=&page=1&sort=&order=&id=118517
https://www.us-rs.si/odlocitev/?q=U-I-464%2F20&caseId=&df=&dt=&af=&at=&pri=1&vd=&vo=&vv=&vs=&ui=&va=&page=1&sort=&order=&id=118517
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vrednotnega očitka, ki ga je mogoče uteme-

ljeno nasloviti na dolžnika, lahko zelo raz-

lična. Zakonodajalec je kljub temu za vse 

različne možne kršitve sodelovalne dolžno-

sti predvidel enotno in zelo strogo sankcijo. 

Ureditev, ki od sodišča nujno zahteva upo-

rabo enake (ostre) sankcije v vseh primerih 

kršitev sodelovalne dolžnosti, predpostav-

lja, da je dolžnik v primeru vsake in morda 

še tako minorne kršitve vselej nujno tudi 

nevesten in nepošten, torej tudi v primeru 

tistih kršitev, ki lahko, če sploh, utemelju-

jejo le izrazito majhno stopnjo vrednotnega 

očitka dolžniku. Dejanski učinek izpodbi-

jane ureditve je torej lahko tudi v nasprotju 

z zakonsko opredeljenim namenom obve-

znosti. Ker razumnih razlogov, ki bi upravi-

čevali enako obravnavo vseh (torej tudi naj-

blažjih kršitev obveznosti sodelovalne dol-

žnosti) ni mogoče najti, je izpodbijana ure-

ditev v neskladju z načelom enakosti iz dru-

gega odstavka 14. člena Ustave. ▪ 

 

 
4) Odločba U-I-780/21-10 

z dne 1. 12. 2022 

 

Prvi odstavek 100. člena Zakona o so-

cialnem varstvu (Uradni list RS, št. 

3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

23/07 – popr., 41/07 – popr., 57/12, 

39/16, 29/17, 54/17 in 28/19), kolikor 

se nanaša na plačilo oskrbe osebe, 

sprejete brez privolitve v obravnavo 

v varovani oddelek socialnovarstve-

nega zavoda na podlagi 75. člena Za-

kona o duševnem zdravju (Uradni 

list RS, št. 77/08), ni v neskladju z 

Ustavo.  

V skladu s prvim odstavkom 100. člena Za-

kona o socialnem varstvu, po katerem so 

upravičenci in drugi zavezanci dolžni pla-

čati vse po tem zakonu opravljene storitve, 

razen izrecno določenih, je tudi plačilo 

stroškov bivanja in oskrbe med obravnavo 

v varovanem oddelku socialnovarstvenega 

zavoda dolžna plačati oseba, ki je v 

varovani oddelek nameščena brez privoli-

tve na podlagi 75. člena Zakona o dušev-

nem zdravju. 

Osebi, ki sta v varovani oddelek socialno-

varstvenega zavoda nameščeni s privoli-

tvijo oziroma brez nje, sta glede na nudeno 

storitev v bistveno enakem položaju. Oseba 

mora v primeru sprejema v varovani odde-

lek s privolitvijo ali brez nje po 74. oziroma 

75. členu Zakona o duševnem zdravju iz-

polnjevati iste pogoje, med temi tudi, da 

potrebuje stalno oskrbo in varstvo, ki ju ni 

mogoče zagotoviti v domačem okolju ali na 

drug način. Prav slednjemu je zakonodaja-

lec pri določitvi načina financiranja institu-

cionalnega varstva pripisal odločilen po-

men. Z institucionalnim varstvom, kate-

rega oblika je tudi namestitev v varovanem 

oddelku socialnovarstvenega zavoda, se na-

mreč upravičencu nadomeščajo ali dopol-

njujejo funkcije doma in lastne družine, 

zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in 

varstvo ter zdravstveno varstvo. Razumno 

je, da upravičenec do storitve stroške te sto-

ritve, če jih zmore, nosi sam. Če jih ne 

zmore, pa lahko zaprosi za oprostitev pla-

čila storitve. Oseba, ki je sprejeta (s soglas-

jem ali brez njega) v varovani oddelek soci-

alnovarstvenega zavoda, tudi ni dolžna pla-

čati zdravstvenih storitev, ki so ji nudene 

med namestitvijo v varovanem oddelku, saj 

so te krite iz sredstev obveznega zdravstve-

nega zavarovanja.  

Osebe, ki so v varovani oddelek socialno-

varstvenega zavoda sprejete brez privoli-

tve, niso v bistveno enakem položaju z ose-

bami, ki so na zdravljenje v psihiatrično 

bolnišnico v oddelek pod posebnim nadzo-

rom sprejete brez privolitve na podlagi 

sklepa sodišča. Med primerjanima ukre-

poma sicer obstajajo stične točke, vendar 

tudi pomembne razlike. Eden izmed pogo-

jev za namestitev v varovanem oddelku so-

cialnovarstvenega zavoda je, da je akutno 

bolnišnično zdravljenje zaključeno oziroma 

ni potrebno, medtem ko je prav potreba po 

takem zdravljenju razlog za sprejem v od-

delek pod posebnim nadzorom v psihia-

trični bolnišnici. Drugi pogoj pa je, da 

https://www.us-rs.si/odlocitev/?q=U-I-780%2F21&caseId=&df=&dt=&af=&at=&pri=1&vd=&vo=&vv=&vs=&ui=&va=&page=1&sort=&order=&id=118519
https://www.us-rs.si/odlocitev/?q=U-I-780%2F21&caseId=&df=&dt=&af=&at=&pri=1&vd=&vo=&vv=&vs=&ui=&va=&page=1&sort=&order=&id=118519
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oseba potrebuje stalno oskrbo in varstvo, ki 

ju ni mogoče zagotoviti v domačem okolju 

ali na drug način. Glavna značilnost tega 

ukrepa sta torej oskrba in varstvo, ki ju ni 

mogoče zagotoviti na domu in v okviru dru-

žine, značilnost drugega ukrepa pa je 

akutno zdravljenje. Glede na to je zakono-

dajalec lahko določil, da se tudi zdravljenje 

v psihiatrični bolnišnici v oddelku pod po-

sebnim nadzorom financira enako kot 

druge zdravstvene storitve, in sicer iz sred-

stev obveznega zdravstvenega zavarovanja, 

financiranje namestitve v varovanem od-

delku socialnovarstvenega zavoda pa kot 

druge socialnovarstvene storitve s plačili 

upravičencev oziroma drugih zavezancev. 

Položaj oseb, ki jim je izrečen varnostni 

ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja 

in varstva v zdravstvenem zavodu iz 70.a 

člena Kazenskega zakonika, je očitno v bis-

tvenem različen od položaja oseb, ki so, če-

prav brez soglasja, nameščene v varovani 

oddelek socialnovarstvenega zavoda. Var-

nostni ukrep obveznega psihiatričnega 

zdravljenja in varstva v zdravstvenem za-

vodu spada med kazenske sankcije. 

Ustrezno sistemski umeščenosti ukrepa je 

urejeno tudi njegovo financiranje. Tako kot 

za izvrševanje drugih kazenskih sankcij se 

sredstva za izvrševanje navedenega var-

nostnega ukrepa zagotavljajo v proračunu 

Republike Slovenije. 

Ureditev, po kateri stroške bivanja in 

oskrbe v varovanem oddelku socialnovar-

stvenega zavoda nosi oseba, ki je vanj spre-

jeta brez privolitve, ni v neskladju s splo-

šnim načelom enakosti iz drugega odstavka 

14. člena Ustave. ▪ 

 

 

 

 

 
5) Odločba U-I-409/19-38 

z dne 8. 12. 2022 

 

1. Tretji odstavek 422. člena in četrti 

odstavek 423. člena Zakona o kazen-

skem postopku (Uradni list RS, št. 

176/21 – uradno prečiščeno besedilo) 

nista v neskladju z Ustavo. 

2. Zakon o kazenskem postopku je v 

neskladju z Ustavo, ker obsojencu ne 

omogoča, da v zvezi z vloženo za-

htevo za varstvo zakonitosti predlaga 

odlog ali prekinitev izvršitve kazni 

zapora. 

3. Državni zbor mora ugotovljeno 

protiustavnost iz prejšnje točke iz-

reka odpraviti v roku enega leta po 

objavi te odločbe v Uradnem listu Re-

publike Slovenije. 

4. Pobuda za začetek postopka za 

oceno ustavnosti 27. člena Zakona o 

začasnih ukrepih za omilitev in od-

pravo posledic COVID-19 (Uradni list 

RS, št. 152/20) se zavrže. 

5. Ustavna pritožba zoper sodbo Vr-

hovnega sodišča št. I Ips 21966/2014 

z dne 26. 11. 2020 v zvezi s sodbo Viš-

jega sodišča v Mariboru št. II Kp 

21966/2014 z dne 22. 1. 2019 in s 

sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru 

št. I K 21966/2014 z dne 9. 10. 2017 se 

ne sprejme. 

6. Ustavna pritožba zoper: 

– sklep Višjega sodišča v Mariboru št. 

II Kp 21966/2014 z dne 2. 7. 2019, 

– odločbo Višjega sodišča v Mariboru 

št. I Kp 21966/2014 z dne 8. 7. 2019 v 

zvezi z odločbo Okrožnega sodišča v 

Mariboru št. I Ikz 21966/2014 z dne 

19. 6. 2019 ter 

– ravnanje Okrožnega sodišča v Ma-

riboru in Vrhovnega sodišča v zvezi z 

odločanjem o predlogu za odlog 

https://www.us-rs.si/odlocitev/?q=&caseId=U-I-409%2F19&df=&dt=&af=&at=&pri=1&vd=&vo=&vv=&vs=&ui=&va=&page=1&sort=&order=&id=118601
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izvrševanja kazni zapora, podanem v 

vloženi zahtevi za varstvo zakonitosti 

zoper pravnomočno sodbo Okrož-

nega sodišča v Mariboru št. I K 

21966/2014 z dne 9. 10. 2017, se za-

vrže. 

Ker Ustava ne zagotavlja pravice do izre-

dnih pravnih sredstev, je obseg varstva, ki 

ga v postopku z izrednimi pravnimi sred-

stvi daje prvi odstavek 23. člena Ustave, od-

visen od ureditve tega postopka ter od na-

menov in ciljev zakonodajalca pri uvedbi 

sistema izrednih pravnih sredstev. Uredi-

tev zahteve za varstvo zakonitosti v Zakonu 

o kazenskem postopku uresničuje tudi ob-

sojenčev individualni interes, da z vložitvijo 

tega pravnega sredstva izpodbije pravno-

močno obsodilno sodbo, ki temelji na krši-

tvah procesnih pravil ali materialnega 

prava.  

Ker pa je osebna svoboda vrednota par 

excellence, je kazen odvzema prostosti do-

pustno uporabiti le kot skrajno sredstvo in 

le za najkrajše še potrebno obdobje. 

Če obsojenec na podlagi izpodbijane prav-

nomočne sodbe že nastopi prestajanje za-

porne kazni, pa se posledice kršitev zakona, 

ki so rezultirale v neupravičeni obsodbi, z 

morebitno naknadno razveljavitvijo ali 

spremembo sodne odločbe ne morejo pov-

sem odpraviti.  

Ker sodišče ne izda sklepa v primeru neiz-

polnjenosti pogojev za zadržanje ali preki-

nitev izvršitve zaporne kazni, obsojenec ne 

more ugotoviti, ali je sodišče sploh preve-

rilo izpolnjenost teh pogojev, niti ne more v 

zvezi s tem od sodišča zahtevati odločitve. 

To pa pomeni, da mu ni zagotovljen položaj 

aktivnega udeleženca pred sodiščem. S tem 

pa je zaradi pomena, ki ga ima zadržanje iz-

vršitve zaporne kazni za učinkovitost po-

stopka z zahtevo za varstvo zakonitosti, po-

seženo v njegovo pravico do učinkovitega 

sodnega varstva iz prvega odstavka 23. 

člena Ustave. ▪ 

 

 
6) Odločba Up-558/19-27 

z dne 12. 1. 2023 

 

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhov-

nega sodišča št. X DoR 305/2018 z 

dne 13. 3. 2019 in sodbo Upravnega 

sodišča št. I U 48/2018 z dne 9. 10. 

2018 se zavrne. 

Ustavno sodišče mora v primerih, v katerih 

nacionalna ureditev spada na področje 

uporabe prava Evropske unije, na podlagi 

3.a člena Ustave upoštevati tudi temeljne 

pravice iz Listine Evropske unije o temelj-

nih pravicah. 

Pri izbiri oblike in metode, s katero bo dr-

žava članica dosegla cilje direktive, morajo 

vsi državni organi upoštevati tudi Ustavo. 

Ustavno sodišče lahko v postopku z 

ustavno pritožbo presoja stališča sodišča z 

vidika skladnosti s pravico iz prvega od-

stavka 74. člena Ustave le z vidika očitkov, 

ki jih je pritožnik navedel v ustavni prito-

žbi. 

V primerih, ko gre za odločanje po prostem 

preudarku o strokovnih vprašanjih na po-

dročjih, ki jih varuje svobodna gospodarska 

pobuda (prvi odstavek 74. člena Ustave), 

pri katerih ni mogoče vnaprej predvideti 

vseh upoštevnih dejanskih okoliščin, ki so 

pomembne za odločitev v konkretnem pri-

meru, mora zakonodajalec v zakonu dolo-

čiti obseg, namen in meje pooblastila za od-

ločanje po prostem preudarku, ni pa mu 

treba v zakonu izrecno določiti vseh mož-

nih konkretnih ukrepov, s katerimi se zago-

tavljajo cilji regulacije trga. 

Obveznost določitve pogodbene kazni v 

vzorčno ponudbo operaterja s pomembno 

tržno močjo na trgu elektronskih komuni-

kacij, ki je ukrep predhodne regulacije trga, 

preraste v poseg v pravico do svobodne 

gospodarske pobude. 

Cilj ukrepa določitve pogodbene kazni je iz-

enačiti konkurenčni položaj vseh 
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operaterjev na trgu. Za navedeni cilj ob-

staja javna korist. Javna korist, ki jo zasle-

duje presojana obveznost, ustreza tudi ci-

ljem EU, kot sta spodbujanje konkurence 

in podpora interesov državljanov EU. 

Z vplivanjem na vsebino pogodbenega raz-

merja med pritožnico in drugimi operaterji 

se lahko izenači konkurenčni položaj vseh 

operaterjev na trgu, zato je prav uporaba 

institutov civilnega prava ukrep, ki lahko 

doseže želeni cilj.  

Brez naložene obveznosti se želeni cilj ne bi 

dosegel enako uspešno oziroma v enaki 

meri, saj je z institutom pogodbene kazni 

položaj pogodbi zveste stranke v primerjavi 

z odškodninsko sankcijo olajšan, saj ji ni 

treba dokazovati obstoja škode, mora pa iz-

kazati druge predpostavke, ki se zahtevajo 

za pridobitev pravice do pogodbene kazni.  

Z uvedbo dogovora o ravni storitev se zago-

tovi dogovorjena kakovost storitev, jam-

stvo za raven storitev pa deluje kot ukrep za 

odvračanje diskriminatornega ravnanja. 

Zato sodišče s stališčem, da se z navedeno 

obveznostjo lahko vpliva na to, da upoš-

tevni trg postane konkurenčen, ni preko-

merno poseglo v pravico do svobodne 

gospodarske pobude. ▪ 

 

 
7) Odločba Up-538/20-20 

z dne 19. 1. 2023 

 

Ustavna pritožba zoper sodbo Viš-

jega sodišča v Ljubljani št. I Cp 

622/2019 z dne 29. 5. 2019 v zvezi s 

sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani 

št. IV P 1318/2017 z dne 14. 11. 2018 se 

zavrne. 

Osnovna metoda, ki jo Ustavno sodišče 

uporablja pri tehtanju med človekovimi ali 

ustavnimi pravicami "horizontalno" po-

stavljenih oziroma prirejenih subjektov, je 

metoda praktične konkordance. Gre za pri-

stop, po katerem lahko nosilca svoji pravici 

uresničujeta z zoženim dometom, tako da 

pri izvrševanju pravice enega ne pride do 

prekomernega posega v pravico drugega. 

Sodišče mora obseg izvrševanja vsake od 

nasproti si stoječih pravic zmanjšati na 

tisto mero, ki je nujna zaradi uresničitve 

človekove pravice drugega. Presoja, ali iz-

vrševanje ene pravice že prekomerno ome-

juje izvrševanje druge, terja vrednostno 

tehtanje pomena obeh pravic in teže po-

sega, oboje ob upoštevanju vseh okoliščin 

konkretnega primera. 

Na načelni ravni si pravici do spoštovanja 

zasebnosti in do svobode izražanja zaslu-

žita enako zaščito. Temeljno vprašanje v 

praksi Evropskega sodišča za človekove 

pravice v takih primerih je, ali so sodišča 

pravično uravnotežila zadevni pravici (fair 

balance). Temu pristopu sledi tudi Ustavno 

sodišče.  

Ko Ustavno sodišče preizkuša odločitve so-

dišč glede trčenja med zasebnostjo in svo-

bodo izražanja, pazi na to, da sodišče ene 

od nasprotujočih si pravic v popolnosti ne 

izključi iz tehtanja, in preverja, ali je sodi-

šče našlo pravo mero sobivanja obeh pra-

vic, pri čemer pazi na to, da je sodišče upoš-

tevalo vse relevantne okoliščine in jih 

ustavnopravno pravilno ovrednotilo. 

Ustavno sodišče je zato preverilo, ali sta so-

dišči upoštevali ustrezna merila presoje ter 

upoštevali vse ustavnopravno odločilne 

okoliščine in pri uporabi teh meril oziroma 

pri vrednotenju teh okoliščin pravici do ko-

munikacijske zasebnosti, katere kršitev za-

trjuje pritožnik, določili ustrezno težo. 

Tako je preverilo, ali sta sodišči navedli 

upoštevne in zadostne razloge, da se mora 

komunikacijska zasebnost pritožnika v 

konkretnem primeru umakniti pravici me-

dijske hiše, da vodi odprto javno razpravo o 

pomembni temi v javnem interesu s pomo-

čjo nezakonito pridobljenih prisluhov iz 

predkazenskega postopka. 

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je sodi-

ščema prve in druge stopnje treba pritrditi 

v zvezi z veliko težo razprave v javnem inte-

resu, h kateri je prispevala serija člankov 
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novinarjev tožene stranke, oprtih na po-

datke, pridobljene s posegom v komunika-

cijsko zasebnost pritožnika. Sodišče je pra-

vilno prepoznalo močan interes javnosti, da 

se seznani z informacijami, kako potekajo 

prodaje državnega premoženja oziroma 

družb, ki so v večinski lasti podjetij in bank 

v državni lasti. 

Čeprav pritožnik ni bil politik, ki mora tr-

peti najintenzivnejše posege v svojo zaseb-

nost in osebnostne pravice, je ključno, kak-

šno vlogo je imel pri privatizaciji družbe 

Mercator, saj je javna, tudi medijska raz-

prava o tej temi v velikem in pomembnem 

javnem interesu. 

Pomembno je tudi, da je pritožnik navajal 

le hipotetične vplive spornih objav na hipo-

tetični kazenski postopek, saj v pravdnem 

postopku ni niti trdil, da bi se kadarkoli za-

čel kakšen kazenski postopek, povezan z 

objavljenimi prisluhi. 

Tako v primeru, iz katerega izvira ustavna 

pritožba, kot tudi v več primerih, ki jih je 

obravnavalo Evropsko sodišče za človekove 

pravice, je šlo za nezakonito pridobljene 

oziroma medijem nezakonito posredovane 

podatke. Kljub temu po presoji Evropskega 

sodišča za človekove pravice niso bili izpol-

njeni pogoji za omejevanje svobode izraža-

nja v skladu z drugim odstavkom 10. člena 

Konvencije o varstvu človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin. 

 Ustavno sodišče je zavrnilo ustavno prito-

žbo, ker je ocenilo, da so v izpodbijanih 

sodbah zadostni in ustrezni razlogi za stali-

šče, da se mora pritožnikova pravica do ko-

munikacijske zasebnosti v okoliščinah pri-

mera umakniti pravici do svobode izraža-

nja tožene stranke, ki je objavila serijo član-

kov, ki so reproducirali in povzemali pri-

sluhe, pridobljene v predkazenskem po-

stopku zoper pritožnika, in se drugače opi-

rali nanje. ▪ 
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III. Iz odločb Sodišča Evropske unije 

Vrhovno sodišče na intranetni strani mesečno objavlja izbrane odločbe Sodišča Evropske 

unije. 

 
Sodba Sodišča v zadevi C-237/21 | Generalstaatsanwaltschaft München 

(Prošnja za izročitev Bosni in Hercegovini - prošnja, predložena zaradi izvršitve kazni odvzema pro-
stosti – prepoved izročitve, ki velja zgolj za lastne državljane – omejitev prostega gibanja – upravi-

čitev, ki temelji na preprečevanju nekaznovanja – sorazmernost)  
 

 

Izročitev državljana Unije tretji državi, da bi ta v njej prestal kazen, je lahko upravičena, da se 
prepreči nevarnost nekaznovanja. To med drugim velja, kadar je zaprošena država članica na 
podlagi mednarodnega prava zadevno osebo zavezana izročiti tretji državi, ki prosi za izvršitev 
in ne soglaša s tem, da bi se kazen izvršila na ozemlju zaprošene države članice. 

Povzetek sodbe 

 

 
Sodba Sodišča v zadevi C-356/21 | TP 

(pogoji, pod katerimi je dostopna samozaposlitev – zaposlitev in delovni pogoji – prepoved diskri-
minacije zaradi spolne usmerjenosti – neodvisni podjetnik, ki dela na podlagi podjemne pogodbe – 

odpoved in nepodaljšanje pogodbe – svobodna izbira pogodbenika)  
 

 

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 3(1)(a) in (c) ter člena 17 
Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega 
obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, 
str. 79). 

Spolna usmerjenost ne sme biti razlog za zavrnitev sklenitve pogodbe z neodvisnim delavcem.  

Povzetek sodbe 

 

  

http://krn.sodisce.si/node/6542
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268789&pageIndex=0&doclang=sl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1641720
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220214sl.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269149&pageIndex=0&doclang=SL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1644391
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-01/cp230006sl.pdf
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Sodba Sodišča v zadevi C-477/21 | MÁV-START 

(socialna politika – zaščita varnosti in zdravja delavcev – organizacija delovnega časa – dnevni in te-
denski počitek – Nacionalna ureditev, ki določa minimalni čas tedenskega počitka 42 ur – obveznost 

zagotavljanja dnevnega počitka – načini zagotavljanja) 

 

Člen 5 Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o do-

ločenih vidikih organizacije delovnega časa v povezavi s členom 31(2) Listine Evropske unije 

o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da dnevni počitek iz člena 3 te direktive ni del 

tedenskega počitka iz navedenega člena 5, temveč se temu doda. 

Člena 3 in 5 Direktive 2003/88 v povezavi s členom 31(2) Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah je treba razlagati tako, da je treba, kadar nacionalna ureditev določa čas tedenskega 

počitka, ki presega 35 zaporednih ur, delavcu poleg tega počitka odobriti tudi dnevni počitek, 

kot je zagotovljen s členom 3 te direktive. 

Člen 3 Direktive 2003/88 v povezavi s členom 31(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravi-

cah je treba razlagati tako, da ima delavec, če mu je zagotovljen čas tedenskega počitka, pravico 

tudi do dnevnega počitka pred navedenim časom tedenskega počitka. 

Povzetek sodbe  

 

 
Sodba Sodišča v zadevi C-555/21|UniCredit Bank Austria  

(varstvo potrošnikov – potrošniške kreditne pogodbe za stanovanjske nepremičnine –predčasno od-
plačilo – pravica potrošnika do zmanjšanja skupnih stroškov kredita, ki ustreza obrestim in stroškom, 

dolgovanim za preostalo obdobje trajanja pogodbe – pojem ,skupni stroški kredita za potrošnika‘ – 
stroški, ki niso odvisni od trajanja pogodbe) 

 

Člen 25(1) Direktive 2014/17/ЕU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o 

potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 

2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 

je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, s katero je določeno, da pravica 

potrošnika do zmanjšanja skupnih stroškov kredita v primeru predčasnega odplačila kredita 

vključuje le obresti in stroške, ki so odvisni od trajanja pogodbe 

Povzetek sodbe 

  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270828&pageIndex=0&doclang=SL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=356502
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-03/cp230039en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-02/cp230025sl.pdf
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Sodba Sodišča v zadevi C-396/21 | FTI Touristik 

(paketna potovanja in povezani potovalni aranžmaji – izpolnitev pogodbe o paketnem potovanju – 
odgovornost zadevnega organizatorja – ukrepi boja proti širjenju nalezljive bolezni po vsem svetu – 
pandemija covida-19 – omejitve, sprejete v kraju potovanja in v kraju prebivališča zadevnega pot-
nika ter v drugih državah – neskladnost storitev, opravljenih v okviru zadevnega turističnega pa-

keta – ustrezno znižanje cene tega paketa) 

 

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 14(1) Direktive (EU) 
2015/2302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o paketnih potovanjih 
in povezanih potovalnih aranžmajih, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 
2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS 
(UL 2015, L 326, str. 1). 

Sodišče je razsodilo, da ima potnik pravico do znižanja cene svojega paketnega potovanja, 
kadar je neskladnost potovalnih storitev, vključenih v turistični paket, posledica omejitev, ki 
so bile uvedene v kraju potovanja tega potnika za boj proti širjenju nalezljive bolezni, ter so 
bile take omejitve uvedene tudi v kraju prebivališča navedenega potnika in v drugih državah 
zaradi splošnega širjenja te bolezni. Da bi bilo to znižanje cene ustrezno, ga je treba presoditi 
glede na storitve, vključene v zadevni turistični paket, in mora ustrezati vrednosti storitev, za 
katere je bila ugotovljena neskladnost. 

Povzetek sodbe 

 

 
Sodba Sodišča v zadevi C-395/21 

(nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah – pogodba o opravljanju pravnih storitev, sklenjena 
med odvetnikom in potrošnikom –presoja nepoštenosti pogodbenih pogojev – izključitev pogojev, 
ki se nanašajo na glavni predmet pogodbe – pogoj, ki določa plačilo odvetniške nagrade v skladu z 

načelom urne postavke – pristojnosti nacionalnega sodišča v primeru opredelitve pogoja kot  
nepoštenega)  

 

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 3(1), člena 4(2), člena 6(1) 
in člena 7(1) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nepoštenih pogojih v 
potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288), 
kakor je bila spremenjena z Direktivo 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 (UL 2011, L 304, str. 64) (v nadaljevanju: Direktiva 93/13). 

M. A. kot potrošnik je v obdobju od 11. aprila do 29. avgusta 2018 z D. V. kot odvetnikom skle-
nil pet odplačnih pogodb o opravljanju pravnih storitev, in sicer 11. aprila 2018 dve pogodbi v 
civilnih zadevah, ki sta se nanašali na solastništvo premoženja oziroma na prebivališče mla-
doletnih otrok, način stikov in določitev preživnine, 12. aprila in 8. maja 2018 dve pogodbi o 
zastopanju M. A. pred policijsko upravo in okrožnim državnim tožilstvom v Kaunasu (Litva), 
29. avgusta 2018 pa pogodbo, katere predmet je bila obramba interesov M. A. v okviru po-
stopka razveze zakonske zveze.  V skladu s členom 1 vsake od teh pogodb se je odvetnik zavezal, 
da bo opravljal ustno in/ali pisno pravno svetovanje, sestavljal osnutke pravnih dokumentov, 
pravno pregledoval dokumente in zastopal stranko pred različnimi organi z opravljanjem s 
tem povezanih dejanj. V vsaki od navedenih pogodb je bila nagrada določena v znesku 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269151&pageIndex=0&doclang=SL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1646642
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-01/cp230007sl.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269150&pageIndex=0&doclang=sl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1649876
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100 EUR „za vsako uro posvetovanja s stranko ali zanjo opravljenih pravnih storitev“ (v nada-
ljevanju: pogoj glede cene). V pogodbah je bilo določeno, da se „del navedene nagrade […] 
plača, takoj ko odvetnik predloži račun za pravne storitve, in sicer ob upoštevanju števila ur, 
porabljenih za svetovanje ali opravljanje pravnih storitev.“ 

Sodišče je razsodilo, da je: 

- pogoj v pogodbi o opravljanju pravnih storitev, sklenjeni med odvetnikom in potrošnikom, 
na podlagi katerega je cena teh storitev določena v skladu z načelom urne postavke, ne da bi 
bile potrošniku pred sklenitvijo te pogodbe sporočene informacije, ki bi mu omogočile, da 
odločitev sprejme preudarno in ob polnem zavedanju ekonomskih posledic, ki jih povzroči 
sklenitev te pogodbe, ne izpolnjuje zahteve po jasnosti in razumljivosti v smislu člena 4(2) 
Direktive 93/13; 

- člen 3(1) Direktive 93/13, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2011/83, je treba razlagati 
tako, da se pogoj v pogodbi o opravljanju pravnih storitev, sklenjeni med odvetnikom in 
potrošnikom, na podlagi katerega je v skladu z načelom urne postavke določena cena teh 
storitev in ki zato spada v glavni predmet te pogodbe, ne sme šteti za nepošten zgolj zato, ker 
ni v skladu z zahtevo po preglednosti iz člena 4(2) te direktive, kakor je bila spremenjena, razen 
če je država članica, katere nacionalno pravo se uporablja za zadevno pogodbo, v skladu s 
členom 8 navedene direktive, kakor je bila spremenjena, izrecno določila, da je že zgolj to 
dejstvo vzrok za opredelitev kot nepošten pogoj. 

- člen 6(1) in člen 7(1) Direktive 93/13, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2011/83, je treba 
razlagati tako, da kadar pogodba o opravljanju pravnih storitev, sklenjena med odvetnikom in 
potrošnikom, po odpravi nepoštenega pogoja, na podlagi katerega je cena storitev določena v 
skladu z načelom urne postavke, ne more ostati v veljavi, te storitve pa so bile opravljene, ta 
člena ne nasprotujeta temu, da nacionalno sodišče ponovno vzpostavi položaj, v katerem bi bil 
potrošnik, če tega pogoja ne bi bilo, tudi če to povzroči, da prodajalec ali ponudnik ne prejme 
nobenega plačila za svoje storitve. Če bi bil zaradi neveljavnosti celotne pogodbe potrošnik 
izpostavljen posebej škodljivim posledicam, kar mora preveriti predložitveno sodišče, ti 
določbi ne nasprotujeta temu, da nacionalno sodišče popravi ničnost navedenega pogoja tako, 
da ga nadomesti z dispozitivno določbo nacionalnega prava oziroma z določbo, ki se uporablja, 
če se s tem stranki zadevne pogodbe strinjata. Ti določbi pa nasprotujeta temu, da nacionalno 
sodišče nepošteni pogoj, ki je bil razglašen za ničnega, nadomesti z oceno višine plačila za 
navedene storitve, ki jo opravi sodišče. 

Povzetek sodbe 

  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-01/cp230010en.pdf
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Sodba Sodišča v zadevi C-460/20 | TU, RE proti Google 

(odstranitev povezav do domnevno netočne vsebine – upravljavec spletnega iskalnika – iskanje na 
podlagi imena osebe – prikaz povezave do člankov, ki vsebujejo domnevno netočne informacije, na 
seznamu zadetkov iskanja – prikaz v obliki predoglednih sličic (thumbnails) fotografij, s katerimi je 
ilustriran ta članek, na seznamu zadetkov slikovnega iskanja – zahteva za odstranitev povezav, na-
slovljena na upravljavca iskalnika – obveznosti in odgovornosti upravljavca iskalnika pri obravnavi 

zahteve za odstranitev povezav – dokazno breme, ki ga nosi vlagatelj zahteve za odstranitev  
povezav) 

 

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na člen 17(3)(a) Uredbe (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov) in člen 12(b) in člen 14, prvi odstavek, točka (a), Direk-
tive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posamezni-
kov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter člen 17(3)(a) 
Uredbe 2016/679. 

Pravica do izbrisa („pravica do pozabe“): upravljavec iskalnika mora odstraniti povezave do 
informacij, zajetih v vsebini, uvrščeni na seznam zadetkov, kadar vlagatelj zahteve dokaže, da 
so očitno netočne Tak dokaz pa nujno ne izhaja iz sodne odločbe, pridobljene proti izdajatelju 
spletnega mesta. 

Povzetek sodbe 

 

 
Sodba Sodišča v zadevi C-731/21 | GV proti Caisse nationale d'assurance 

(enako obravnavanje – socialne ugodnosti – vdovska pokojnina – člana registrirane partnerske 
skupnosti – nacionalna ureditev, ki dodelitev vdovske pokojnine pogojuje s tem, da se partnerska 
skupnost, ki je bila veljavno sklenjena in vpisana v drugi državi članici, vpiše v nacionalni register) 

 

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na člen 45 PDEU in člen 7 Uredbe (EU) št 
492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v 
Uniji, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 13. aprila 2016. 

Omenjene člene je treba razlagati tako, da nasprotujeta ureditvi države članice gostiteljice, s 
katero je za to, da se preživelemu partnerju iz partnerske skupnosti, ki je bila veljavno 
sklenjena in registrirana v drugi državi članici, dodeli vdovska pokojnina, ki mu pripada, ker 
je pokojni partner opravljal poklicno dejavnost v prvonavedeni državi članici, določen pogoj 
predhodnega vpisa partnerske skupnosti v evidenco, ki jo vodi navedena država. 

Povzetek sodbe 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B3659007035685CC4164EE08E68B86D0?text=&docid=268429&pageIndex=0&doclang=sl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1625576
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220197sl.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268436&pageIndex=0&doclang=SL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1630889
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220199en.pdf
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Sodbi Splošnega sodišča v zadevah T-260/21 | E. Breuninger/Komisija in T-

306/21 | Falke/Komisija 

(začasni okvir za ukrepe državne pomoči – individualna preiskava priglašene sheme pomoči – 
ukrep za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu države članice – sorazmernost) 

 

 

Splošno sodišče je zavrnilo tožbi podjetij Breuninger in Falke zoper sklep Komisije o odobritvi 
pomoči, ki jo je Nemčija dodelila podjetjem, ki so v okviru pandemije covida-19 utrpela vsaj 
30-odstotno izgubo svojega prometa 

Povzetek sodbe 

 

 
Sodba Splošnega sodišča v zadevi C-83/21 | Airbnb Ireland UC plc, Airbnb 

Payments UK Ltd proti Agenzia delle Entrate 

(obveznost, da morajo ponudniki storitev nepremičninskega posredovanja zbrati in davčni upravi 
posredovati podatke o najemnih pogodbah in pri viru odtegniti davek na izvedena plačila – obvez-
nost imenovanja davčnega zastopnika za ponudnike storitev, ki nimajo stalne poslovne enote v Ita-
liji – prerogative nacionalnega sodišča, zoper odločitve katerega po nacionalnem pravu ni pravnega 

sredstva) 

 

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 1(5)(a) Direktive 
2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih 
storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 
elektronskem poslovanju) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 25, str. 399), 
člena 2(3) Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 
o storitvah na notranjem trgu (UL 2006, L 376, str. 36) in člena 1(1)(e) in (f) Direktive (EU) 
2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za 
zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe 
(UL 2015, L 241, str. 1) ter člena 56 in člena 267, tretji odstavek, PDEU. 

Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbama Airbnb Ireland UC plc in Airbnb 
Payments UK Ltd ter Agenzia delle Entrate (davčna uprava, Italija) v zvezi z zakonitostjo 
določbe italijanskega prava o davčni ureditvi storitev nepremičninskega posredovanja, ki se 
nanaša na kratkoročno oddajanje v najem. 

Sodišče je razsodilo, da je člen 56 PDEU treba razlagati tako, da: 

- prvič, ne nasprotuje zakonodaji države članice, ki od ponudnikov storitev nepremičninskega 
posredovanja ne glede na kraj njihovega sedeža in način posredovanja zahteva, da glede 
dajanja v najem nepremičnin, ki ležijo na ozemlju te države članice, ki ne presega 30 dni, 
zbirajo in nato nacionalnim davčnim organom posredujejo podatke v zvezi z najemnimi 
pogodbami, sklenjenimi po njihovem posredovanju, in da, če so ti ponudniki storitev pobrali 
ustrezne najemnine ali protidajatve ali so posredovali pri njihovem pobiranju, pri viru 
odtegnejo davek na zneske, ki jih najemojemalci plačajo najemodajalcem, in ga plačajo v 
državni proračun navedene države članice; 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220208sl.pdf
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- drugič, nasprotuje zakonodaji države članice, ki ponudnikom storitev nepremičninskega 
posredovanja glede dajanja v najem nepremičnin, ki ležijo na ozemlju te države članice, ki ne 
presega 30 dni, če so ti ponudniki pobrali ustrezne najemnine ali protidajatve ali sodelovali 
pri njihovem pobiranju in imajo prebivališče ali sedež na ozemlju države članice, ki ni država 
članica obdavčitve, nalaga, da morajo imenovati davčnega zastopnika s prebivališčem ali 
sedežem na ozemlju države članice obdavčitve. 

Člen 267 PDEU je treba razlagati tako, da sta v primeru vprašanja razlage prava Unije, ki ga je 
postavila ena od strank v postopku v glavni stvari, določitev in oblikovanje vprašanj, ki jih je 
treba predložiti Sodišču, izključno v pristojnosti nacionalnega sodišča, te stranke pa ne morejo 
vsiliti ali spremeniti vsebine teh vprašanj.  

Povzetek sodbe 

 

 
Sodba Splošnega sodišča v zadevi T-522/20|Carpatair/Komisija 

(državne pomoči – letalski sektor – letališke pristojbine – ničnostna tožba – regulativni akt –znaten 
vpliv na konkurenčni položaj – neposredno nanašanje – pravni interes – dopustnost - selektivnost – 

prednost – merilo zasebnega udeleženca) 

Splošno sodišče je razglasilo ničnost sklepa Evropske komisije o potrditvi romunskih pomoči 
mednarodnemu letališču Temišvar v korist družbe Wizz Air. 

Povzetek sodbe 

 

 
Sodba Sodišča v združenih zadevah C-649/20 P|Španija/Komisija,  

C-658/20 P|Lico Leasing in Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Recon-
versión/Komisija in C-662/20 P|Caixabank in drugi/Komisija 

Sodišče je razglasilo delno ničnost sklepa Komisije v zvezi s „španskim sistemom poslovnega 
najema“. Vračilo celotnega zneska zadevne pomoči je bilo namreč odrejeno na podlagi 
napačne opredelitve upravičencev. 

Povzetek sodbe 

 

 
Sodba Sodišča v zadevi C-205/21 

(vpis biometričnih in genetskih podatkov v evidenco, ki ga izvaja policija) 

 
Sodba se nanaša na razlago člena 6, 10, 10(a) Direktive (EU) 2016/680 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo zaradi preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali 
pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov 
ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ v povezavi s členom 52 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah.  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220212en.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270309&pageIndex=0&doclang=sl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=361261
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-02/cp230024sl.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270101&pageIndex=0&doclang=SL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=393922
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-02/cp230021sl.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269704&pageIndex=0&doclang=sl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=394849
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Sistematično zbiranje biometričnih in genetskih podatkov vsakega obdolženca zaradi 
njihovega vpisa v policijsko evidenco je v nasprotju z zahtevo po zagotovitvi večjega varstva 
pri obdelavi občutljivih osebnih podatkov. 

Pravo države članice v smislu člena 10(a) te direktive policijskim organom dovoljuje obdelavo 
biometričnih in genetskih podatkov zaradi njihovih preiskovalnih dejavnosti za boj proti 
kriminalu in vzdrževanje javnega reda, če pravo te države članice vsebuje dovolj jasno in 
natančno pravno podlago za dovolitev navedene obdelave. Dejstvo, da se nacionalni 
zakonodajni akt, ki vsebuje tako pravno podlago, poleg tega sklicuje na Uredbo (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov), in ne na Direktivo 2016/680, samo po sebi ne more biti 
razlog za dvom o obstoju takšnega dovoljenja, če iz razlage vseh določb, ki se uporabljajo v 
nacionalnem pravu, dovolj jasno, natančno in nedvoumno izhaja, da zadevna obdelava 
biometričnih in genetskih podatkov spada na področje uporabe te direktive, in ne te uredbe. 

Člen 6(a) Direktive 2016/680 ter člena 47 in 48 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je 
treba razlagati tako, da ne nasprotujejo nacionalni zakonodaji, ki določa, da mora pristojno 
kazensko sodišče, če oseba, obdolžena naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, zavrne sodelovanje pri zbiranju biometričnih in genetskih podatkov, ki se nanašajo 
nanjo, zaradi njihovega vpisa v evidenco, dovoliti prisilno izvedbo tega zbiranja, ne da bi bilo 
pristojno za presojo, ali obstaja utemeljen sum, da je zadevna oseba storila očitano kaznivo 
dejanje, če nacionalno pravo naknadno zagotavlja učinkovit sodni nadzor nad pogoji te 
obdolžitve, iz katere izhaja dovoljenje za navedeno zbiranje. 

Člen 10 Direktive 2016/680 v povezavi s členom 4(1), od (a) do (c), ter členom 8(1) in (2) te 
direktive je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki določa sistematično 
zbiranje biometričnih in genetskih podatkov vsake osebe, ki je bila obdolžena naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi njihovega vpisa v evidenco, ne da 
bi moral pristojni organ ugotoviti in dokazati, prvič, da je takšno zbiranje podatkov nujno 
potrebno za dosego določenih ciljev, in drugič, da teh ciljev ni mogoče doseči z ukrepi, ki 
pomenijo manjši poseg v pravice in svoboščine zadevne osebe. 

Povzetek sodbe 

 

  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-01/cp230016sl.pdf
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IV. Iz odločb Evropskega sodišča 
za človekove pravice 

Vrhovno sodišče na intranetni strani sodstva mesečno objavlja prevode 

povzetkov odločb ESČP. 

November in december 2022 

 
Sodbi velikega senata 

 

Sanchez-Sanchez proti Veliki Britaniji, 
sodba z dne 3. 11. 2022 

Zadeva Sanchez-Sanchez proti Združenemu kraljestvu (pritožba št. 22854/20) se je nanašala 

na zahtevano izročitev gospoda Sanchez-Sancheza, mehiškega državljana, Združenim drža-

vam Amerike (ZDA), kjer mu preti kazenski postopek zaradi preprodaje in trgovine z mamili. 

V postopku izročitve je trdil, da obstaja možnost, da bi bil, če bi bil obsojen, obsojen na do-

smrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta. 

V sodbi velikega senata je Evropsko sodišče za človekove pravice soglasno razsodilo, da izro-

čitev gospoda Sanchez-Sancheza ZDA ne bi pomenila kršitve 3. člena (prepoved nečloveškega 

ali ponižujočega ravnanja) Evropske konvencije o človekovih pravicah. 

Sodišče je ugotovilo, da je treba v domačih zadevah uporabiti načela, določena v prejšnji sodni 

praksi Sodišča, vendar pa je bil v primeru izročitve, kot je ta, potreben prilagojen pristop, saj 

pritožnik ni bil niti obsojen niti kaznovan in bi mu ugotovitev kršitve lahko preprečila sojenje. 

Zaradi tega je ESČP pozneje odstopilo od sodne prakso v primeru Trabelsi proti Belgiji, kjer 

ni šlo za domačo zadevo, pri čemer je poudarilo, da to nikakor ne omaja njegovega stališča, da 

je izročitev osebe s strani države pogodbenice problematična, kadar obstajajo resni razlogi za 

domnevo, da bi bila oseba izpostavljena resničnemu tveganju, da bo izpostavljena ravnanju, 

ki je v nasprotju s 3. členom konvencije v državi prosilki. 

V primerih izročitve je ESČP presodilo, da mora pritožnik najprej dokazati, da obstaja resnično 

tveganje, da bo v primeru obsodbe obsojen na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega odpu-

sta. Nato se mora zaprošena država v skladu z bistvom sodne prakse v zadevi Vinter in drugi 

proti Združenemu kraljestvu prepričati, preden dovoli izročitev, da v državi prosilki obstaja 

mehanizem za presojo kazni, ki bi domačim organom omogočil upoštevanje zapornikovega 

napredka pri rehabilitaciji ali katerega koli drugega razloga za izpustitev na podlagi njegovega 

vedenja ali druge okoliščine. 

V primeru g. Sanchez-Sancheza je ESČP razsodilo, da ni dokazal, da bi v primeru obsodbe v 

ZDA za očitana kazniva dejanja obstajala resnična nevarnost, da bi bil obsojen na dosmrtno 

zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta. Zato ni bilo potrebe po izvedbi druge stopnje 

analize. 

Sodba je pravnomočna. ESČP je prav tako odločilo, da je začasni ukrep (v skladu s 39. členom 

Poslovnika sodišča), ki vladi Združenega kraljestva odreja, da mora odložiti izročitev g. 

Sanchez-Sancheza, odpravljen. 

http://krn.sodisce.si/node/6385
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220484
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146372
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122664
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122664
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Vegotex International S. A. proti Belgiji, 
sodba z dne 3. 11. 2022 

Poseg zakonodajalca med postopkom odmere davka ni bil v nasprotju s konvencijo, vendar je 

bilo trajanje postopka predolgo. 

V sodbi velikega senata v tej zadevi je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo: 

• z večino (deset glasov proti sedmim), da ni prišlo do kršitve prvega odstavka 6. člena 

(pravica do poštenega sojenja) konvencije zaradi posredovanja zakonodajalca med po-

stopkom. Sodišče je zlasti ugotovilo, da je bil predvidljivi poseg zakonodajalca v priza-

devanju za boj proti obsežnim davčnim goljufijam, izogibanje samovoljni diskrimina-

ciji med davkoplačevalci in izravnavo učinkov sodbe Kasacijskega sodišča z dne 10. ok-

tobra 2002, z namenom obnoviti pravno varnost s ponovno vzpostavitvijo ustaljene 

upravne prakse – ki se poleg tega odraža v prevladujoči sodni praksi nižjih sodišč v tej 

zadevi – upravičen z nujnimi razlogi splošnega interesa; 

 

• soglasno, da ni prišlo do kršitve prvega odstavka 6. člena (pravica do sodnega varstva) 
zaradi drugačnih razlogov v sodni odločbi Kasacijskega sodišča. ESČP je zlasti ugoto-

vilo, da pritožnici, ki je gospodarska družba, sodišče ni odvzelo pravice do zaslišanja, 

saj je imela možnost predložiti svoje argumente glede razloga, ki ga je navedlo kasacij-

sko sodišče po uradni dolžnosti; 

 

• soglasno, da je prišlo do kršitve prvega odstavka 6. člena (pravica do poštene obrav-

nave v razumnem roku) zaradi neizpolnjevanja zahteve po razumnem roku, saj je po-

stopek trajal več kot 13 let in šest mesecih. 

 

Sodbe senatov sedmih sodnikov 
 

Loste proti Franciji, 
sodba z dne 3. 11. 2022 

Sodišče je ugotovilo več kršitev konvencije zaradi očitnih pomanjkljivosti pri spremljanju 

otroka, nameščenega v rejništvo, s strani organov. Kršitev 13. člena (pravica do učinkovitega 

pravnega sredstva) v povezavi s 3. in 9. členom konvencije o človekovih pravicah, kršitev 3. 

člena (prepoved nečloveškega ali ponižujočega ravnanja) in kršitev 9. člena (svoboda mišlje-

nja, vesti in vere). 

 

Dahan proti Franciji, 
sodba z dne 3. 11. 2022 

Obseg presoje Državnega sveta Francije (Conseil d'État) nad kaznijo prisilne upokojitve, izre-

čene veleposlaniku, je bil v skladu s prvim odstavkom 6. člena konvencije. 

Zadeva se je nanašala na niz disciplinskih postopkov, sproženih proti gospodu Dahanu zaradi 

neprimernega obnašanja do uslužbenk v času, ko je bil veleposlanik, kar se je končalo s kaznijo 

obvezne upokojitve, ki jo je odredil predsednik republike. Vprašanje, postavljeno pred Sodi-

ščem, je bilo spoštovanje načela nepristranskosti med domačimi postopki. 

https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-220455
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-220455
https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-220367
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ESČP je na začetku presodilo, da gre v tej zadevi za civilni vidik prvega odstavka 6. člena kon-

vencije. V nadaljevanju je ugotovilo, da organ, pristojen za vodenje notranjega upravnega po-

stopka, ki vključuje izdajo mnenja disciplinske komisije, in organ, pristojen za izrekanje kazni, 

nista pravosodna organa. Zato ESČP ni bilo treba ugotavljati, ali so ti upravni organi sprejeli 

svoje odločitve v skladu z zahtevami prvega odstavka 6. člena konvencije. ESČP pa j je moralo 

preveriti, ali je bilo pritožniku dano naknadno sodno varstvo polne jurisdikcije, ki bi izpolnje-

valo zahteve prvega odstavka 6. člena konvencije in opravilo ustrezno presojo kazni. V zvezi s 

tem je navedlo, da je Conseil d’État ob odstopu od svoje prejšnje sodne prakse v sporu, v kate-

rem je bila vpletena tožeča stranka, opravil celovito presojo, vključno s presojo sorazmernosti 

odredbe o obvezni upokojitvi. Ker je obseg te presoje ustrezal pojmu presoje sodišča v sporu 

polne jurisdikcije v smislu sodne prakse ESČP, je ESČP razsodilo, da je bil pritožnikov primer 

presojan v skladu z zahtevami prvega odstavka 6. člena konvencije. 

 

Văleanu in drugi proti Romuniji, 
sodba z dne 8. 11. 2022 

Nova shema za vračilo premoženja, ki ga je odvzela komunistična diktatura, se je izkazala za 

neustrezno in v nasprotju s 1. členom 1. protokola (varstvo premoženja). 

 

The Karibu Foundation proti Norveški, 
sodba z dne 10. 11. 2022 

Omejitve povečanja najemnine za zemljišče niso kršile lastninske pravice najemodajalca, saj 

so bili ob tem skrbno upoštevani interesi najemnikov, najemodajalcev in družbe na splošno.  

 

I. M. in drugi proti Italiji, 
sodba z dne 10. 11. 2022 

Ni bila upoštevana največja korist dveh otrok, ki sta se morala udeleževati stikov z nasilnim 

očetom. Kršitev 8. člena konvencije. 

 

Mas Gavarró proti Španiji, 
sodba z dne 10. 11. 2022 

Mas Gavarró se je z izbiro kazenskopravne poti namesto civilnih postopkov, ki so mu bili na 

voljo zaradi okrnitve njegovega dobrega imena, prikrajšal za možnost civilnopravnega varstva. 

 

A in drugi proti Islandiji, 
sodba z dne 15. 11. 2022 

Odvzem skrbništva očetu, ki je bil oproščen očitkov spolne zlorabe, je bil kljub oprostilni sodbi 

v največjo korist otrok, saj sta bila le-ta pri starših ogrožena.  

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220571
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220713
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220989
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220990
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220885
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D. B. in drugi proti Švici, 
sodba z dne 22. 11. 2022 

ESČP je ugotovilo kršitev otrokove pravice do zasebnega življenja, ker švicarska zakonodaja 

do leta 2018 ni predvidevala alternativnih načinov priznavanja otrok, rojenih istospolnim pa-

rom z nadomestnim materinstvom. 

 

K. K. in drugi proti Danski, 
sodba z dne 6. 12. 2022 

Pri prepovedi plačane nadomestne posvojitve interesi otrok niso bili dovolj upoštevani. ESČP 

je z večino štirih glasov proti trem ugotovilo kršitev 8. člena konvencije (pravica do zasebnega 

življenja). 

 

Kalda proti Estoniji, 
sodba z dne 6. 12. 2022 

Prepoved glasovanja na volitvah v Evropski parlament leta 2019 ni kršila pravice zapornika, 

ki prestaja dosmrtno kazen zaradi hudih kaznivih dejanj. 

 

M. K. in drugi proti Franciji, 
sodba z dne 8. 12. 2022 

Ker država ni izvršila odredb sodnika za nujne zadeve Upravnega sodišča za zagotovitev nujne 

nastanitve številnim brezdomcem in posebej ranljivim posameznikom, je kršila prvi odstavek 

6. člena konvencije. 

 

Elmazova in drugi proti Severni Makedoniji, 
sodba z dne 13. 12. 2022 

V dveh makedonskih šolah potrjena segregacija učencev romske skupnosti pomeni kršitev 14. 

člena konvencije (prepoved diskriminacije) in 2. člena 1. protokola (pravica do izobraževanja). 

 

Test-Achats proti Belgiji, 
sodba z dne 13. 12. 2022 

 

Belgijsko potrošniško združenje Test-Achats je imelo objektivno upravičene razloge za dvom 

o neodvisnosti sodnega izvedenca, zato je bila v sodnem postopku v njihovo škodo kršeno na-

čelo enakosti orožij (6. člen konvencije). 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220955
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221261
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221259
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221264
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221503
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221470
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Florindo de Almeida Vasconcelos Gramaxo proti Portugalski, 
sodba z dne 13. 12. 2022 

Uporaba GPS podatkov o prevoženih kilometrih, zabeleženih s službenim vozilom zdravni-

škega zastopnika, kot razlog za prenehanje delovnega razmerja, ni pomenila kršitve konvencije 

 

Vasaráb and Paulus proti Slovaški, 
sodba z dne 15. 12. 2022 

Zaradi zavrnitve zaslišanja relevantnih prič je bilo sojenje za naročeni umor nepošteno. 

 

Peradze in drugi proti Gruziji, 
sodba z dne 15. 12. 2022 

Uporaba nespodobnega slogana na protestih ne more biti upravičen razlog za preprečitev de-

monstracij proti urbanističnemu projektu. Podana je bila kršitev 11. člena konvencije (svoboda 

zbiranja in združevanja) v zvezi z 10. členom konvencije (svoboda izražanja). 

 

Začasni ukrep 
 

Medmoune proti Franciji, 
odločitev z dne 1. 12. 2022 

Sodišče je zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe o odložitvi izvršitve odločbe o preneha-

nju ohranjanja življenja pacienta, ki ni mogel izraziti svoje volje 

 

  

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221474
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221525
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221542
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VI. Za sodno prakso 

1) Preglednica povprečne mesečne neto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji  

(trinajsti odstavek 126. člena KZ, prvi odstavek 78. člena ZKP). 

 

VII. Obvestila sodiščem 

1) ) Sodišča seznanjamo z neobveznim pravnim mnenjem, ki ga je Ministrstvo za pravosodje 

naslovilo na Okrajno sodišče v Novi Gorici (kot odgovor na njihova vprašanja): 

 
1. Zanima vas, ali je v ZST-1 podlaga za odmero takse za delni sklep in če je, kako se določi. 
 
Na vaše vprašanje pojasnjujemo, da Zakon o sodnih taksah1 (ZST-1) ne določa ničesar glede 
taksne obveznosti za delni sklep, kar pomeni, da tudi ne določa pravne podlage za plačilo sodne 
takse za delni sklep. V skladu s splošnim pravilom iz 1. točke prvega odstavka 5. člena ZST-1 
nastane taksna obveznost na začetku postopka. Nastanek taksne obveznosti na koncu po-
stopka oziroma ob vročitvi sodne odločbe zavezancu za plačilo je izjema od splošnega pravila 
in nastopi v primerih, ki so v ZST-1 posebej določeni. Tudi morebitne dodatne posebnosti pla-
čila sodnih taks v takšnih izjemnih primerih morajo biti posebej določene, sicer se tudi za te 
primere ob ustrezni razlagi uporabljajo splošna načela. 
 
Eno od splošnih načel na področju sodnih taks je načelo enkratnega plačila sodne takse. Skla-
dno s tem načelom se za postopek na posamezni stopnji, vključno z odločbo, ki jo v tem po-
stopku izda sodišče, plača enkratna taksa, razen če ZST-1 določa drugače (prvi odstavek 18. 
člena ZST-1). Za postopek, v katerem taksna obveznost nastane na koncu postopka in v kate-
rem sodišče izda najprej delni in nato še končni sklep, ZST-1 ne določa drugače, zato menimo, 
da načelo enkratnega plačila sodne takse velja tudi za takšen postopek. 
 
Pri tem se lahko postavi vprašanje, kdaj bi kazalo v takšnem postopku zaračunati sodno takso, 
in sicer ali ob vročitvi delnega ali ob vročitvi končnega sklepa zavezancu za plačilo. Menimo, 
da bi bilo ustrezno pri odgovoru na to vprašanje izhajati iz 164. člena Zakona o pravdnem po-
stopku2 (ZPP), ki dopušča sodišču, da se lahko v delni sodbi ali v vmesni sodbi izreče, da se 
odločitev o stroških pridrži za poznejšo sodbo. Glede na to, da se skladno z 42. členom Zakona 
o nepravdnem postopku3 (ZNP-1) v nepravdnem postopku smiselno uporabljajo določbe za-
kona o pravdnem postopku, če zakon ne določa drugače (in zakon izpostavljenega vprašanja 
ne ureja drugače), se lahko določba 164. člena ZPP uporabi tudi v nepravdnem postopku. 
 

 
1 Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – odl. US, 19/15 – odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E,  
11/18 – ZIZ-L, 35/18 – odl. US in 204/21. 
2 Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US,  
57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 
92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17, 16/19 – ZNP-1,  
70/19 – odl. US, 1/22 – odl. US in 3/22 – ZDeb. 
3 Uradni list RS, št. 16/19. 

http://www.sodisce.si/sodna_uprava/sodnikov_informator/#povprecna_placa
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Na podlagi navedenega menimo, da bi bilo v primeru, ko taksna obveznost skladno z ZST-1 
nastane na koncu postopka, sodišče pa tekom postopka izda najprej delni in nato še končni 
sklep, celotno sodno takso najustrezneje zaračunati ob izdaji končnega sklepa. 
 
2. Dalje sprašujete, v kakšni višini se odmeri taksa za postopek vrnitve zaplenjenega premo-
ženja (nepravdni postopek), in sicer kot v odškodninskih sporih ali po kakšni drugi postavki. 
 
Pri odgovoru na navedeno vprašanje je treba najprej ugotoviti, za kateri postopek gre v kon-
kretnem primeru. 
 
ZNP-1 v 137. členu določa, da sodišče odloči o odškodnini v postopku za določitev odškodnine, 
če je z zakonom določeno, da se odškodnina določi v nepravdnem postopku. To pomeni, da 
mora zakon izrecno določiti, da se odškodnina določi v nepravdnem postopku. V takem pri-
meru se sodna taksa odmeri po preglednici 9.4 taksne tarife ZST-1, ki določa sodne takse za 
postopek za določitev odškodnine. 
 
Če niso izpolnjeni pogoji za odločanje v postopku za določitev odškodnine iz 137. člena  
ZNP-1, pa lahko pride v poštev uporaba drugega odstavka 1. člena ZNP-1, po katerem se do-
ločbe tega zakona uporabljajo tudi v drugih zadevah, ki jih obravnava sodišče, za katere z za-
konom ni izrecno določeno, da se obravnavajo v nepravdnem postopku, če jih glede na njihovo 
naravo ni mogoče obravnavati v kakem drugem postopku. V teh primerih se sodna taksa zara-
čuna po preglednici 9.1 taksne tarife ZST-1, ki med drugim določa splošne takse za nepravdne 
postopke, ki se plačujejo v vseh nepravdnih postopkih, razen tistih, za katere so takse v tej 
taksni tarifi posebej določene. 
 
Natančna opredelitev vrste postopka, po katerem naj sodišče odloča v določeni zadevi, pa pre-
sega materijo ZST-1 in tudi pristojnost našega ministrstva, saj gre za odločanje v konkretnem 
primeru, ki je v pristojnosti sodišča. 
 
3. Sprašujete tudi, ali rok za plačilo sodne takse v primerih, ko je sodna taksa procesna pred-
postavka in je bil zavezancu plačilni nalog vročen npr. 10. 7. 2022, med sodnimi počitnicami 
teče ali ne, torej ali je rok za plačilo sodne takse materialni ali procesni rok. 
 
Vprašanja, ali je rok za plačilo sodne takse materialni ali procesni rok, neposredno ne ureja 
niti ZST-1 niti kakšen od procesnih zakonov, ki se skladno s tretjim odstavkom 1. člena ZST-1 
uporabljajo v postopkih odločanja glede plačil sodnih taks. Strinjamo pa se s sodno prakso, ki 
je zavzela stališče, da gre pri tem za procesni rok.4 

 
4 Gl. npr.: 
− VSRS Sklep III DoR 108/2014 z dne 17. 2. 2015: 
Rok za plačilo sodne takse za predlog za dopustitev revizije se je iztekel med sodnimi počitnicami, pre-
dlagateljica pa je sodno takso plačala po sodnih počitnicah. Kljub temu je plačilo mogoče šteti za pravo-
časno, saj je 15-dnevni rok za plačilo sodne takse (določen v prvem odstavku 34. člena Zakona o sodnih 
taksah) procesni rok, katerega tek se s sodnimi počitnicami prekine. 
− VSRS Sklep I Up 152/2014 z dne 5. 2. 2015: 
… Ker je plačilo sodne takse javnopravna materialna obveznost do države, bi bil iz tega vidika rok za 
njeno plačilo materialni rok. Vendar je ta rok v sodnih postopkih rok za izpolnitev procesne predpo-
stavke (plačilo sodne takse), kar kot možnost predvideva 8. člen Zakona o sodnih taksah (v nadaljevanju 
ZST-1). Rok za izpolnitev procesne predpostavke pa je po naravi stvari procesni rok. 
… V obravnavanem primeru gre prav za tak položaj, saj je plačilo sodne takse procesna predpostavka za 
obravnavo tožbe v upravnem sporu (105.a člen ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1) … 
… Da je rok za plačilo sodne takse procesni rok, potrjuje tudi 6.c člen ZST-1, ki za zamudo tega roka 
uvaja možnost posebne vrnitev v prejšnje stanje, pri čemer ta člen ureja predvsem poseben razlog za 
vrnitev v prejšnje stanje, ne ureja pa vrnitve v prejšnje stanje na sploh oziroma ne izključuje uporabe 
tega instituta, kot ga ureja zakon, ki ureja sodni postopek, v katerem se plačujejo sodne takse … 
− VSL Sklep II Cp 1664/2022: 
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Tek procesnih rokov v času poletnega poslovanja sodišč ureja Zakon o sodiščih5. V 83. členu 
določa, da sodišča v času poletnega poslovanja (od 15. julija do 15. avgusta) razpisujejo naroke 
in odločajo v nujnih zadevah. V teh zadevah procesni roki tečejo. Nujne zadeve so taksativno 
določene, lahko pa sodišča v času poletnega poslovanja odločajo tudi v ne nujnih zadevah. V 
teh zadevah procesni roki ne tečejo, sodišče pa lahko razpiše narok le, če s tem soglašajo vse 
stranke. Če je sodno pisanje v ne nujni zadevi vročeno v času poletnega poslovanja, začne pro-
cesni rok teči prvi naslednji dan, ko se izteče poletno poslovanje, na kar sodišče opozori 
stranko na sodnem pisanju, ovojnici ali drugi listini, ki se priloži sodnemu pisanju. 
 
To pomeni, da v času poletnega poslovanja sodišč procesni roki ne tečejo, razen v nujnih za-
devah. Če je v tem obdobju kljub temu vročeno sodno pisanje v ne nujni zadevi, začne procesni 
rok teči prvi naslednji dan, ko se izteče poletno poslovanje.  

 

3) Prenehanje sodniške službe oziroma funkcije: 

Simoni Jovovič Kandus, okrajni sodnici svétnici na Okrajnem sodišču v Mariboru, 

preneha sodniška funkcija 28. 2. 2023, 

Marjanci Lubinič, vrhovni sodnici svétnici na Vrhovnem sodišču RS, preneha  

sodniška služba 28. 2. 2023,   

Igorju Majniku, okrožnemu sodniku na Okrožnem sodišču v Novi Gorici,  preneha 

sodniška služba 30. 6. 2023, 

Zinki Strašek, višji sodnici svétnici na Višjem sodišču v Celju, preneha sodniška  

služba 31. 5. 2023, 

Sonji Švegelj, okrožni sodnici svétnici na Okrožnem sodišču v Kranju, preneha  

sodniška služba 30. 4. 2023. 

 

 

 

 

 
… Odvetniku tožeče stranke je bilo v hišnem predalčniku puščeno obvestilo o prispelem pismu  
26. 7. 2022, torej med sodnimi počitnicami. Sodne počitnice na vročitev obvestila o prispeli pošiljki in 
na iztek 15-dnevnega roka za dvig pošiljke ne vplivajo. Zakon o sodiščih vročitvi med sodnimi počitni-
cami ne odvzame pravne veljave, saj je položaj stranke varovan na način, da rok za opravo procesnega 
dejanja začne teči šele po izteku sodnih počitnic … 
… Ker je fikcija vročitve pisanja nastopila 10. 8. 2022, torej med sodnimi počitnicami, je položaj strank 
varovan na način, da je rok za opravo plačila sodne takse začel teči šele po izteku sodnih počitnic, torej 
16. 8. 2022 in se je iztekel 30. 8. 2022 … 
5 Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 
– ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1, 104/20 in 203/20 – 
ZIUPOPDVE. 
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VIII. Šole za sodnike, seminarji 
in študijski obiski 

1) Vabimo vas, da spremljate spletno stran Centra za izobraževanje v pravosodju 

https://cip.gov.si/, kjer so objavljene vse tekoče informacije v zvezi z aktivnostmi Centra za 

izobraževanje v pravosodju. ▪ 

 

 

 

 

https://cip.gov.si/
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IX. Iz strokovnih revij 

V SIF si želimo pomembne članke, prispevke, knjige in komentarje približati tudi tako, da ne-

katere od njih, ki jih štejemo za pomembne zaradi njihove aktualnosti, na kratko povzemamo. 

Hkrati pozivamo vse bralce, da nas obveščate o člankih, prispevkih in knjigah, ki jih vi štejete 

za pomembne oziroma menite, da bi bili vašim kolegom lahko v pomoč. Predloge pošljite na 

ossp.vsrs@sodisce.si, pri tem navedite podatke o avtorju, naslov dela ipd. ter v stavku ali dveh 

na kratko predstavite pomembno vsebino. 

Izbor aktualnih člankov iz zadnjih številk domačih in tujih strokovnih revij je dostopen na 

spletnih straneh Centralne pravosodne knjižnice. 

 

Domače strokovne revije 
(izbor člankov)  

Izpostavljamo: 

PRAVNA PRAKSA, št. 46-47/2022 

• Verica Trstenjak: Ob 70-letnici evropske Justicije 

PRAVNA PRAKSA, št. 49-50/2022 

• Miro Cerar: Oris razvoja in pojmovanja človekovih pravic 

• Katarina Emeršič Polić: Se bo sodna praksa glede presojanja nepoštenosti 
kreditnih pogodb v švicarskih frankih spremenila? 

• Aleksander Karakaš: Dokaz krivde, od rimsko-kanonskega do sodobnega 
prava 

PRAVNA PRAKSA, št. 1-2/2023 

• Damjan Orož: Izvršljivost sklepa o stroških poravnalnega odbora 

• Sebastjan Zbičajnik: Insolvenčna zakonodaja v luči pravosodnega sistema 

• Marijan Pavčnik: Sodniško pravo 

• Hana Hoblaj: Hrvaški pravosodni izpit po letu 2019 

• Janez Kranjc: Prima pars aequitatis est aequalitas 

PRAVNA PRAKSA, št. 3/2023 

• Luka Vavken: Imenovanje predsednika vrhovnega sodišča v luči načela delitve 
oblasti 

• Jure Jakšić: Delni uspeh v pravdnem postopku in nova ex lege oprostitev pla-
čila sodnih taks 

 

mailto:ossp.vsrs@sodisce.si
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DELAVCI IN DELODAJALCI, št. 4/2022 

• Grega Strban: Zavarovanje za dolgotrajno oskrbo – gradnik ali tujek v sistemu 
socialne varnosti? 

• Primož Rataj: Izbrana aktualna vprašanja koordinacije dajatev za brezposel-
nost v Sloveniji 

• Etelka Korpič-Horvat: Vpliv javnega interesa na delovnopravni položaj jav-
nega uslužbenca 

LETNO POROČILO 2021, SODNA DEJAVNOST 

PODJETJE IN DELO, št. dec/2022 

• Peter Podgorelec: Utemeljeni razlogi za izstop družbenika iz družbe z omejeno 
odgovornostjo 

ZBORNIK ZNANSTVENIH RAZPRAV, letnik LXXXII/2022 

• Damjan Kukovec: Pomen meta-vizije Sodišča Evropske unije za Slovenijo 

• Jaka Kukavica: Otok sredi Evrope? Vpetost Vrhovnega sodišča RS v evropski 
medsodniški dialog 

• Jure Spruk: Pravna država in pravno načelo zaupanja v pravo 

• Danaja Lipič Plohl, Aleš Ferčič: Evropski koncept neodvisnega sodstva in  
kvantifikacija formalne neodvisnosti sodstva v izbranih državah Evropske unije 

• Urška Kramberger Mendek: Problematika Zakona o predlaganju kandidatov iz 
Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč 

• Peter Šujica, Damjan Korošec: Razumeti nepravo opustitveno kaznivo dejanje 
– stare kazenskopravne dileme ob novih problemih umetne inteligence 

• Miloš Dimitrijević: Hvaležnost obdarjenca – pravna in moralna obveznost 

DELODAJALEC, št. 11/2022 

• Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju 
dela in socialne varnosti 

ODVETNIK, št. 5/2022 

• Janez Kranjc: Vse pravo je zaradi ljudi (Hominum causa ome ius constitutum) 

• Boštjan Zalar: Pomen »humanitarnega premisleka« v praksi interpretiranja 
mednarodne zaščite 

• Nina Betetto: Mediacija v Sloveniji: Kako prebuditi Trnuljčico 

• Primož Cunder: Hitrost sodišča (sodnika) je počasna 

REVIJA ZA RAČUNOVODSTVO, DAVŠČINE IN FINANCE, št. 12/2022 

• Andreja Mušič: Kaj je verodostojna listina? 
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Tuje strokovne revije 

(izbor člankov) 

Izpostavljamo: 

INFORMATOR, Tjednik za pravna i ekonomska pitanja, št. 6761 

• Renata Marić-Ivanović: Ponavljanje postupka u parnici povodom konačne pre-
sude Europskog suda za  ljudska prava 

INFORMATOR, Tjednik za pravna i ekonomska pitanja, št. 6762/2022 

• Dejan Bodul: Zakonsko reguliranje kriptoimovine 

HRVATSKI LJETOPIS ZA KAZNENE ZNANOSTI I PRAKSU, št.  

ODVJETNIK, št. 4/2022 

• Jadranko Jug, Željko Pajalić: Novela Zakona o parničnom postupku 

• Mićo Ljubenko, Tena Nagy: Izmjene i dopune ZPP-a i prijedlozi Hrvatske od-
vjetničke komore 

PRAVO U GOSPODARSTVU, št. 4-5/2022 

• Marija Vidić, Miho Baće: Ugovor o leasingu u bosanskohercegovačkom pravu 

• Maja Bilić Paulić: Pravni status sportaša u RH 

• Alen Rajko: COVID-19 litigation: Komparativna baza sudske prakse povezane 
s pandemijom COVID-19 

JURISTEN ZEITUNG, št. 23/2022 

• Karl-Heinz Ladeur: Kann das Bundesverfassungsgericht seine 
Rechtsprechung auf den gesellschaftlichen und technologischen Wandel ein-
stellen? 

EUROPEAN LABOUR LAW JOURNAL, št. 4/2022 

• Emiliano Maran, Elisa Chieregato: Multiparty work relationships across 
Europe: A comparative overview 

• Annika Rosin: The right of a platform worker to decide whether and when to 
work: An obstacle to their employee status? 

• Elena Gramano: Stand-by time through the Court of Justice's lens 

NEW JOURNAL OF ERUOPEAN CRIMINAL LAW, št. 4/2022 

• Patrick S. Günsberg: Automated vehicles – is a dilution of human responsibi-
lity the answer? 

• Anna Sakellaraki: EU Asset Recovery and Confiscation Regime – Quo Vadis? 
A First Assessment of the Commission’s Proposal to Further Harmonise the 
EU Asset Recovery and Confiscation Laws. A Step in the Right Direction? 
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COMMON MARKET LAW REVIEW, št. 6/2022 

• From Conference to Convention? Ideas and prospects for reform of the EU 
Treaties 

• Marton Varju, Erno Várnay: After the Judgment: The Implementation of  
Preliminary Rulings in the Hungarian Judicial System 2004–2019 and Beyond 

• Vestert Borger: Constitutional identity, the rule of law, and the power of the 
purse: The ECJ approves the conditionality mechanism to protect the Union 
budget: Hungary and Poland v. Parliament and Council  

EUROPEAN REVIEW OF PRIVATE LAW, št. 5/2022 

• Ingeborg Schwenzer, Patrick Wittum: The CISG and European Private Law: 
When in Rome, Do as the Romans Do 

EC TAX REVIEW, št. 5/2022 

• Erik Ros: Free Movement of Persons Between the EU and Switzerland: Quo 
Vadis? 

EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW REVIEW, št. 6/2022 

• Jeremy Julian Sarkin in Tattiana Morais: Why States Need to View Their  
Responsibility to Protect Refugee and Asylum-Seeking Women Through the 
Lens of Intersectionality, Vulnerability and the Matrix of Domination to  
Address Sexual and Gender-Based Violence 

• Steve Foster: The Right to Criticise and the Determination of Permissible 
Expression in Harassment Cases: The Cedision in Pal v United Kingdom 

• Hard Cases in Bad Law: How Philosophising Could Help the EctHR to Achieve 
Completeness and Coherence 

• Gizem Guney: The Anti-Istanbul Convention Campaign: Rhetoric or Reality? A 
Comparative Analysis of The Istanbul Convention and the ECHR on Same-Sex 
Marriage and the Legal Introduction of Third Sex 

LEXONOMICA, št. 2/2022 

• Fursa Svitlana Yaroslavivna, Bordiuh Tetiana Oleksandrivna, Fursa Yevhen 
Yevhenovych: The Principle of Primary Consideration of the Best Interests of 
the Child in Civil Procedure in Ukraine 

EUROPEAN COMPETITION LAW REVIEW, št. 1/2023 

• Christian Bergqvist: Google Android on Appeal 
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RECUEIL DALLOZ, št. 41/2022 

• Bernard Beignier in Sonia Ben Hadj Yahia: Les conséquences sur les tier d'un 
suicide ou d'une tentative de suicide, en droit des assurances. Ou en est la  
jurisprudence? 

• Hugues Kenfack: Droit des transports 

RECUEIL DALLOZ, št. 43/2022 

• Stëphane Vernac in Ylias Ferkane: Droit du travail 
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X. Iz uradnih listov 

Povezave do posameznih uradnih listov: 

1. Uradni list RS, št. 156/2022 (14. 12. 2022) 

o Odločba o imenovanju na sodniško mesto 

o Odločba o imenovanju na sodniško mesto 

2. Uradni list RS, št. 157/2022 (16. 12. 2022) 

3. Uradni list RS, št. 158/2022 (19. 12. 2022) 

o Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA) 

o Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču 
RS 

4. Uradni list RS, št. 159/2022 (21. 12. 2022) 

5. Uradni list RS, št. 160/2022 (21. 12. 2022) 

6. Uradni list RS, št. 161/2022 (23. 12. 2022) 

7. Uradni list RS, št. 162/2022 (23. 12. 2022) 

8. Uradni list RS, št. 163/2022 (27. 12. 2022) 

o Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) 

o Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2N) 

9. Uradni list RS, št. 164/2022 (28. 12. 2022) 

o Odločba o imenovanju na sodniško mesto 

o Odločba o imenovanju na sodniško mesto 

10. Uradni list RS, št. 165/2022 (29. 12. 2022) 

o Odločba o prenehanju sodniške službe 

11. Uradni list RS, št.  166/2022 (30. 12. 2022) 

o Odločba o imenovanju na sodniško mesto 

12. Uradni list RS, št. 167/2022 (30. 12. 2022) 

13. Uradni list RS, št. 1/2023 (5. 1. 2023) 

14. Uradni list RS, št. 2/2023 (6. 1. 2023) 

o Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2022156
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2022157
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2022158
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2022159
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2022160
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2022161
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2022162
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2022163
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2022164
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2022165
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2022166
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2022167
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/20231
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/20232
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15. Uradni list RS, št. 3/2023 (12. 1. 2023) 

16. Uradni list RS, št. 4/2023 (13. 1. 2023) 

17. Uradni list RS, št. 5/2023 (16. 1. 2023) 

o Zakon o spremembah družinskega zakonika (DZ-B) 

18. Uradni list RS, št. 6/2023 (16. 1. 2023) 

19. Uradni list RS, št. 7/2023 (20. 1. 2023) 

20. Uradni list RS, št. 8/2023 (23. 1. 2023) 

21. Uradni list RS, št. 9/2023 (24. 1. 2023) 

22. Uradni list RS, št. 10/2023 (25. 1. 2023) 

23. Uradni list RS, št. 11/2023 (27. 1. 2023) 

o Sklep o imenovanju predsednika Vrhovnega sodišča RS 

o Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 

o Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 

24. Uradni list RS, št. 12/2023 (27. 1. 2023) 

25. Uradni list RS, št. 13/2023 (30. 1. 2023) 

26. Uradni list RS, št. 14/2023 (3. 2. 2023) 

27. Uradni list RS, št. 15/2023 (6. 2. 2023) 

28. Uradni list RS, št. 16/2023 (7. 2. 2023) 

o Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) 

o Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1J) 

o Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov 
(MKSEDUD) 

29. Uradni list RS, št. 17/2023 (10. 2. 2023) 

30. Uradni list RS, št. 18/2023 (13. 2. 2023) 

31. Uradni list RS, št. 19/2023 (13. 2. 2023) 

32. Uradni list RS, št. 20/2023 (15. 2. 2023) 

33. Uradni list RS, št. 21/2023 (17. 2. 2023) 

34. Uradni list RS, št. 22/2023 (20. 2. 2023) 

35. Uradni list RS, št. 23/2023 (22. 2. 2023) 

o Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto 

36. Uradni list RS, št. 24/2023 (22. 2. 2023) 

37. Uradni list RS, št. 25/2023 (24. 2. 2023) 

38. Uradni list RS, št. 26/2023 (27. 2. 2023) 

39. Uradni list RS, št. 27/2023 (28. 2. 2023) 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/20233
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/20234
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/20235
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/20236
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/20237
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/20238
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/20239
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202310
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202311
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202312
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202313
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202314
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202315
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202316
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202317
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202318
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202319
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202321
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202322
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202323
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0426/sklep-o-objavi-javnega-poziva-sodnikom-k-vlozitvi-kandidatur-na-vodstveno-mesto
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202324
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202325
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202326
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202327
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XI. Kako je izgledalo sojenje pred 545 leti 
 

Graška tabelna slika iz leta 1478 
(Gerichtstafel des Stadtrichters Niclas Strobel) 

 

Radovedni obiskovalec lahko v graškem mestnem muzeju najde zanimivo tabelno sliko nezna-
nega umetnika, ki pod upodobitvijo poslednje sodbe prikazuje zasedanje graškega mestnega 
sodišča iz konca 15. stoletja. Ker je bil Gradec v tistem času tudi prestolnica notranjeavstrijskih 
dežel, kamor smo spadali tudi mi, menim, da sodi slika med pomembne pomnike naše pravne 
zgodovine. 

Graški sodnik Strobel je verjetno hotel z naročilom slike pokazati in opozoriti na moč in ugled 
najvišje mestne oblasti, saj slika namiguje, da je vloga mestnega sodnika neposredno povezana 
s svetovnim sodnikom (Kristusom). Oba namreč delujeta kot predstavnika absolutne moči od-
ločanja, ki jo potrjujejo spremljevalne figure. Slika nam kaže na hitro rastočo samozavest te-
danjega meščanstva, ki opozarja, da njihove pravice in privilegiji ustrezajo božji volji in niso le 
posledica usmiljenja vsakokratnega vladarja. Zanimivo je tudi, da ima sodnik pod sodnim sto-
lom naslikan še znak graškega mesarskega ceha, kar zelo verjetno nakazuje njegov izvor. Ro-
kodelski izvor sodnika nas ne sme čuditi, saj so imeli mesarji poleg pekov, zaradi velikega po-
mena preskrbe s hrano, v mestu kot je bil hitro rastoči Gradec, enega najvplivnejših cehov v 
mestu. 

Če pogledamo sliko še natančneje, vidimo še napis „Niclas Strobel 1478“ in s tem izvemo, da 
prikazuje graškega mestnega sodnika Nikolaja Strobla med delom. Sodnik sedi na privzdig-
njenem prestolu z baldahinom, oblečen je v črno majico in zelene hlače, odet pa je v razkošen 
rdeč plašč z belim (morda celo krznenim) ovratnikom. Na glavi ima belo pokrivalo, v desnici 
pa pokončno drži sodniško palico. Na obeh straneh prestola sedijo pisano oblečeni porotniki, 
ki vneto razpravljajo o sodbi. Ob njih je na sliki še sodni sluga z mečem, ki s palico v roki 
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zaprisega žensko pričo, ki je v znamenje prisege dvignila tri prste na desni roki. Sodišče je sicer 
ograjen prostor, vendar na vsaki strani čez ograjo gledajo radovedneži, kar je verjetno zname-
nje javnosti sodnega procesa. Pod sodnikom brezbrižno leži pes, ki se zdi komu le mašilo praz-
nega prostora, vendar gre v resnici za pomemben srednjeveški simbol, saj pes simbolizira mo-
drost pravičnega sodnika in starozaveznega kralja Salomona. 

Nad mestnim sodiščem zaseda še nebeško sodišče, kjer je v središču Kristus kot sodnik sveta 
(Majestas Domini), ki spominja na upodobitve na srednjeveških freskah. Ob njem sta še pri-
prošnjika Marija in Janez Krstnik, s katerima skupaj tvorijo trikotno priprošnjiško kompozi-
cijo (Deesis). Spremlja jih 12 apostolov, ki prav tako vneto kot sodniki na spodnjem delu slike, 
razpravljajo o poslednji sodbi, saj so angeli zatrobili na trobente in na zemlji že obujajo mrtve. 
Položaj nebeške sodbe, ki se odvija nad posvetno tako sporoča, da morajo vsi ljudje na koncu 
pred večnim sodnikom odgovarjati za svoja dela. 

Za nas pa je slika zanimiva predvsem, ker se uvršča med starejše pričevalce urbane jurisdikcije 
v evropskem prostoru, hkrati pa sodi med najstarejše likovne dokumente mestne pravne av-
tonomije ter je ob tem še zelo nazoren primer delovanja in oblačilne kulture tipičnega „našega 
sodišča“ ob koncu srednjega veka. 

 

 

Avtor prispevka: 

Igor Zemljič, Centralna pravosodna knjižnica 
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XII. Novosti v Centralni pravosodni knjižnici

Tudi tokrat vam 

ponujamo dva sez-

nama knjižničnih 

novosti, ki skupaj 

prinašata kar 61 

naslovov naših no-

vih knjig. Kakšna 

tretjina knjig je do-

stopna le v elek-

tronski obliki, vsaj tri pa so dostopne v obeh 

oblikah. Med novostmi si lahko ogledate 

tudi naši dve novi publikaciji. Prva je izšla ob 

upokojitvi predsednika Vrhovnega sodišča 

Republike Slovenije mag. Damijana Florjan-

čiča, druga, ki je izšla ob priložnostni raz-

stavi sodniških 

mečev in palic, pri-

kazuje sodniške 

simbole oziroma 

insignije v evrop-

skem in sloven-

skem pravnem iz-

ročilu. 

 

Ponujamo vam tudi novo zakonodajo in 

njene komentarje (Stvarno pravo, Izvršba, 

20 let obligacijskega zakonika, Zakon o sod-

nih taksah (ZST-1); Odvetniška tarifa; No-

tarska tarifa; že 82. izdajo Bürgerliches 

Gesetzbuch, Kommentar zu den Zivilpro-

zessgesetzen, Zakon o omejevalnih ukrepih, 

ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja 

skladno s pravnimi akti in odločitvami, 

sprejetimi v okviru mednarodnih organiza-

cij (ZOUPAMO)), knjige o vlogi prava v dru-

žbi (Pravna ureditev varstva potrošnikov, 

Consumer protection in the European 

Union, Tourism law in Europe), razprave o 

teoriji kazenskega prava (Judgment: new 

trajetories in law, Core concepts in criminal 

law and criminal justice, Making decisions 

judicially: a guide for decision-makers), 

analizo mednarodnega zasebnega prava 

(European commentaries on private inter-

national law), vpogled v hrvaško obligacij-

sko pravo (Hrvatsko obvezno pravo u pored-

benopravnom kontekstu: petnaest godina 

Zakona o obveznim odnosima) in kar nekaj 

knjig o odvetništvu (Justice on trial, Do 

right and fear no one, Nothing but the truth: 

stories of crime, guilt and the loss of inno-

cence). Zanimiva je tudi analiza: The Court 

of Justice in the archives project: analysis of 

the opinion of the court of 11 November 1975 

in antropološka študija birokracije (Kako 

zveni oblast?: zvočnost birokracije v vsakda-

njem življenju). Politike se dotika tudi pre-

gled vseh poslank našega Državnega zbora 

(Poslanke Državnega zbora), ob tem pa vam 

ponujamo tudi nekaj zgodovinskih razprav 

(Proces protiv dilette, Jugoslavija 80-91, 

Kongres po kongresu, V službi njenega 
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veličanstva: politika in elite med Dunajem, 

Kocbek, Pahor, Jančar in Udba). Omenimo 

še disertaciji (Odškodninska odgovornost 

strokovnjakov nasproti tretjim osebam in 

Prost pretok začasnih ukrepov v civilnih za-

devah v EU in njihovi učinki) in magistrski 

nalogi (Pravni in etični izzivi robotizacije v 

medicinski stroki ter Pravni položaj živali v 

družinskem in dednem pravu), na koncu pa 

še dodajmo zanimiv katalog razstave o ma-

nifestacijah prava v likovni umetnosti z na-

slovom The art of law: three centuries 

of justice depicted, ki je izšla že leta 2016, 

kot spremno gradivo k razstavi v belgijskem 

Groeningemuseum v mestu Brugge. 

Izpostavljena knjiga meseca je tokrat dokaj 

provokativno delo Justice on trial, angle-

škega odvetnika Chrisa Dawa, ki se že skoraj 

30 let ukvarja z zastopanjem mnogih najbolj 

razvpitih britanskih kriminalcev 21. stoletja. 

Njegov dolgoletni vpogled v britanski pravo-

sodni sistem in primerjave s kazenskimi 

sistemi v drugih državah so ga vzpodbudile, 

da predlaga nekaj radikalnih sprememb bri-

tanskega kazenskega sistema, med katerimi 

je ključna spre-

memba strate-

gije „vojne zo-

per droge“, in 

legalizacija 

manj nevarnih 

drog, saj avtor 

meni “da ker ni 

vsakdo, ki pije 

alkohol, odvi-

snik, verjetno 

tudi ni vsakdo, ki jemlje droge, odvisnik od 

drog“. Ta knjiga je torej neke vrste odvetni-

kov poziv, da bi povsem drugače pogledali 

na problematiko drog, stereotipe in nehali 

vzvišeno razmišljati zgolj o kaznovanju vple-

tenih ampak raje poiskali drugačne rešitve v 

iskanju vzrokov za težave, v preventivi in 

morebitni legalizaciji določenih tipov drog.  

Povezava novosti januar. 

Povezava novosti februar. 

 

Igor Zemljič, Centralna pravosodna knjiž-

nica  

https://www.sodisce.si/mma_bin.php?static_id=20230303160632
https://www.sodisce.si/mma_bin.php?static_id=20230303140220
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