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Vsega je enkrat konec. Moje odvetni-
štvo se izteka in to je moj zadnji uvo-
dnik v naši reviji.
Odvetnik sem od osemdesetih let 
prejšnjega stoletja, ko je bil to spo-
štovan poklic. Imel je svojo težo. 

V tridesetih letih, če jih ošvrknem s kritičnim pogle-
dom, sem spoznal, kako nekatere zakonitosti določa-
jo bistvo odvetništva. Tako krivulje pokažejo, v kate-
ro smer se gibamo. Prva krivulja, ki me najbolj žalo-
sti, je krivulja spoštovanja našega poklica v javnosti. 
Ta kaže, kako smo tekom let vedno bolj izgubljali naj-
dragocenejše, kar smo imeli, spoštovanje. Zakaj smo v 
očeh javnosti in strank posta-
li lovci na denar, dragi, neob-
čutljivi za težave strank, ne-
zanesljivi, če pa smo bili ve-
dno najprej borci za pošte-
nost, zakonitost, konec kon-
cev za pravico? Zakaj velja, 
da ne sankcioniramo napak 
in da pokrijemo in prikrije-
mo grde stvari? 

Prepričan sem, da to ne drži, 
ampak nalepka na naših hrb-
tih je vseeno trdno zaleplje-
na. Dvakrat sem v zadnjih letih opazil omalovažujoč 
odnos do odvetnikov, ko se zbornica ni odzvala. Pr-
vič je bilo ob nastopu notarke na televiziji, ko je rekla 
nekako takole: »Bolje, da greste k notarju, odvetniku 
ne morete zaupati.« Najnovejša cvetka pa je bila iz-
java predstavnika Ministrstva za pravosodje, da bodo 
postopki za izterjavo preživnine hitrejši, ker ne bo več 
»odvetniškega zavlačevanja« pri vlaganju izvršb. 

Druga krivulja predstavlja uspešnost preživetja. Odve-
tniki smo odvisni sami od sebe in od svoje podjetno-
sti, znanja ter zagnanosti. Čeprav nas skladno z Usta-
vo država, Ustavno sodišče, Vrhovno sodišče in izvr-
šilna oblast opredeljujejo kot del pravosodja, posebej 
takrat, kadar nam naložijo kakšno obveznost, smo ven-
darle zasebniki izven dosega državnih seskov. Nihče ne 
skrbi za nas, to moramo storiti sami. Vsi navedeni se 
trudijo izkoristiti naš obstoj, ne poskrbijo pa za mate-
rialne pogoje našega preživetja. To je izključno naša 
naloga. Smo pač privatniki. Če skrajšam, krivulja uspe-
šnosti, merjena skozi zaslužek, pada iz leta v leto in se 
čedalje večkrat dotakne dna.

Vrstniki se zagotovo spominjajo, kako je bilo, ko nas 
je bilo še malo, in kako polni so bili naši rokovniki. 
Zastopanje istočasno v več zadevah istega sodišča ni 
bilo nobena posebnost. Pristopili smo na dve ali celo 
tri obravnave in tekali sem ter tja iz sobe v sobo in po-
tem poskrbeli za podpis na zapisnikih. Odvetnikov je 

bilo malo in kruha dovolj. Obesili smo tablo in čaka-
li, da se bo pojavila kakšna stranka. Prej ko slej se je, 
nekaj pa so pridodale tudi kakšne vnaprej dogovorjene 
pogodbe. Moj »mentor« je takrat večkrat poudaril, da 
so stranke z ulice hrbtenica vsake odvetniške pisarne. 
Takrat smo počeli vse in morali smo znati vse. Na pri-
mer brati zemljiško knjigo. Se še kdo spominja omar 
oziroma predalnikov z lesenimi izvlečnimi policami, 
na katerih je bila po ena knjiga, na straneh oštevilče-
na, da si vedel, za katere vložke gre? Nekateri zapisi so 
bili celo še v gotici. Seveda so bile pogodbe »naše«, 
konkuriral nam je kvečjemu kakšen zakotni pisar, a 
ti niso pomenili resne nevarnosti. S sestavljanjem po-
godb in pravnim svetovanjem v zvezi z nepremičnina-

mi je bilo veliko dela in to je 
ustvarilo pomemben delež v 
prihodkih odvetnikov. 

A na obzorju je bilo že čuti-
ti spremembe, ki niso obeta-
le nič dobrega. Naše delov-
no področje se že trideset 
let krči, vpisov v imenik od-
vetnikov pa je nasprotno ve-
dno več. Prvič po letih debe-
lih krav se je zgodilo, da so 
začeli odvetniki biti plat zvo-
na. Ni več samoumevno, da 

bo na koncu meseca odvetniška pisarna lahko pokri-
la svoje stroške. Možnosti za zaslužek so se bistveno 
zmanjšale, po drugi strani pa je naš ugled vsako leto 
bolj načet. 

Prvi udarec, ki se ga niti nismo zavedali, je prišel v 
času ustanavljanja družb po zakonu o podjetjih. Sko-
raj vsak je hotel imeti podjetje. A pravnih opravil pri 
ustanavljanju podjetij v večini primerov niso izvajali 
odvetniki. Vzniknila so svetovalna podjetja. V resnici 
so prevzela storitev pravnega svetovanja in odvetniki 
nismo znali ali mogli tega preprečiti. Odvetniki, ki se 
ne smemo reklamirati, se nismo mogli uspešno spopa-
sti za svoj kos pogače, ko so svetovalna podjetja udari-
la po nas na televiziji, radiu in celo na jumbo plakatih.

Če pogledamo objektivno, ne da bi se spuščali v vpra-
šanje, ali je notariat potreben ali ne, saj je tako odločil 
zakonodajalec, je uvedba notariata bistveno zmanjša-
la naše prihodke. Neusklajenost odvetniške in notar-
ske tarife je povzročila, da za sestavo pogodbe ni smo-
trno najeti odvetnika. Sprva so notarji, če so odvetni-
ki pripravili notarski zapis, računali stranki samo po-
lovično tarifo, zdaj tudi tega ni več. 

Ustanovile so se odškodninske družbe, ki prav tako 
z agresivnim propagiranjem svojih storitev posrkajo 
veliko večino odškodninskih primerov. Nekatere za-
varovalnice so spremenile pravila povračila stroškov 

  Stranke s ceste so se preusmerile 
v »varno izbiro«. Velika, včasih celo v 
medijih izpostavljena odvetniška druž-
ba z zagotovljenim znanjem speciali-
stov je varnejša izbira kot odvetnik 
posameznik s številnimi strankami, ki 
se jim mora posvetiti, da si zagotovi 
preživetje.   

mag. Igor Karlovšek
odvetnik v Celju in pisatelj 
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odvetniškega zastopanja, na primer pri zavarovanju 
AO plus itd. Lahko rečem, da smo izgubili osemde-
set odstotkov primerov, v katerih pride do poravna-
ve, kar je lažje kot uspeti v pravdnem postopku. Če ne 
pride do poravnave, zavarovalnice ne priznavajo stro-
škov, nastalih pred pravdo. 

Tudi druga področja niso imuna za vpad svetovalnih 
družb, ki v medijih reklamirajo uspešno zastopanje v 
najrazličnejših postopkih, na primer socialnih, družin-
skih, invalidskopokojninskih.

Država je bila vedno proti nam (v nasprotju z nota-
riatom, ki ga crklja na vsakem koraku). Vsem so zna-
ni boj za tarifo in težave z določanjem vrednosti toč-
ke. Noben dokaz, da se tarifa ni spremenila deset let, 
ni zadoščal. Vrednosti točke se nobena vlada ni upa-
la dotakniti. Se spominjate farse glede podpisa ali ne-
podpisa ministra za pravosodje? Če bi »bogatim« od-
vetnikom vlada dovolila, da se poviša vrednost odve-
tniških storitev, »bi trpela socialna država«. Okrnje-
ne bi bile človekove pravice. Vsi si »dragih« odvetni-
kov ne morejo privoščiti. Pa uvedba »polovičke« za-
radi krize, ki je postala pravilo. Celo če ima naspro-
tna stranka od tega korist. S soglasjem in pomočjo od-
vetniške zbornice sem poskusil razveljaviti »polovič-
ko« na vseh sodnih instancah, tudi na Ustavnem so-
dišču in Evropskem sodišču za človekove pravice. Ni-
sem uspel. Odvetniki očitno moramo v nekaterih pri-
merih delati za samo polovično ceno. 

Število vpisov v imenik še kar raste. Položaj odvetni-
kov je vsak dan slabši, znanja pa moramo imeti vsak 
dan več. Zahteve so vedno večje, izgorelost odvetnikov 
vedno hujša. Tudi to je pripomoglo k velikemu razma-
hu odvetniških družb z veliko zaposlenimi odvetniki, 
kandidati in pripravniki. Takšen velikan (v primerjavi 
z odvetnikom posameznikom) si lahko privošči spe-
cializacijo odvetnikov, da vsak pokriva samo eno po-
dročje. Očitno so časi, ko je odvetnik v svojem delov-
nem času najprej zastopal v kazenski zadevi, potem šel 
na disciplinsko obravnavo v podjetje, kjer je zastopal 
delavca, nato napisal pogodbo in sestavil odgovor na 
tožbo v pravdni zadevi, pa pripravljalno vlogo v uprav-
ni zadevi, mimo. 

Odvetniki posamezniki mrzlično iščemo rešitev za 
tako zaostrene razmere. Gre za naše preživetje. Ali lah-
ko odvetnik v odvetniški pisarni sam naredi toliko, da 
preživi sebe in morda tudi enega/eno sodelavca/sode-
lavko? Na katera področja naj se osredotoči? Ali sme 
računati na to, da bo prišla k njemu kakšna stranka z 
ulice, ki bo videla njegovo tablo? Ali morata biti v pi-
sarni vsaj dva odvetnika, da si lahko razdelita delo? 

Glede na to, da strank s ceste praktično ni več, se je na-
čin zagotovitve preživetja bistveno spremenil. Stranke 

s ceste so se preusmerile v »varno izbiro«. Velika, vča-
sih celo v medijih izpostavljena odvetniška družba z 
zagotovljenim znanjem specialistov je varnejša izbira 
kot odvetnik posameznik s številnimi strankami, ki se 
jim mora posvetiti, da si zagotovi preživetje. Po drugi 
strani pa se ni mogoče izogniti specializaciji. Ta zago-
tavlja sloves. Če potrebuješ strokovnjaka na področju 
bančnega prava, ga poiščeš med njimi. »Specializira-
ne« stranke iščejo »specializirane« odvetnike. Redko 
se lahko uspešno v takšen poseben in zahteven posto-
pek vključi nekdo, ki se mora materije šele učiti. In to 
tudi ni ekonomsko smotrno. Plačilo velikokrat ne od-
tehta napornega učenja in priprav za enkraten posel. 

Pa smo pri naslovu tega uvodnika. Ali smo odvetniki 
posamezniki izumirajoča vrsta? Kakšna je naša priho-
dnost? Manevrskega prostora nam zmanjkuje. Ne dr-
žava ne družba si ne belita glav z našimi težavami. Te-
žave bi morali reševati v okviru naše zbornice. A zbor-
nica ne more obrniti trenda, niti ne more omejiti do-
stopa do odvetništva. Težava morda niti ni v tem, da 
je odvetnikov preveč. Težava je v tem, da so priložno-
sti razporejene neenakomerno. To jasno pokaže po-
gled na bilance velikih odvetniških družb. Posameznik 
iz na primer Šmarja pri Jelšah se ne more kosati z lju-
bljansko odvetniško družbo, katere prihodek po glavi 
v mnogokratniku presega prihodek samostojnega od-
vetnika s periferije. 

Številke so neusmiljene. Ko bodo padle toliko, da 
preživetje ne bo več mogoče, bo konec samostojnih 
odvetnikov posameznikov, takšnih, kakršnih je bilo 
pred tridesetimi leti največ. A vprašanje je, ali je samo 
boj za preživetje tisto, kar nekoga spodbudi, da od-
pre odvetniško pisarno. Ambicije tistih, ki gredo na 
samostojno zasebno pot, so višje. Želijo si uspeha in 
to (v denarnem smislu) ni samo toliko, kot bi dobi-
li, če bi bili v udobni uradniški službi. Ko se postavi 
vprašanje, ali naj tvegajo sami, vložijo velika zagon-
ska sredstva v pisarno in gredo na spolzko pot med 
uspehom ali neuspehom, se velikokrat zgodi, da izbe-
rejo lažjo pot. Tveganje prepustijo odvetniški družbi 
in upajo, da bodo po letih trdega dela prišli do par-
tnerstva ali celo postali družbeniki, ker to prinese 
dodaten zaslužek.

Za konec: nimam odgovorov na vprašanje, kaj bo 
z nami, nekdaj samostojnimi odvetniki, ki smo 
bili »one man band«. Čas nas je povozil. Ne znam 
odgovoriti sinu na vprašanje, kaj naj stori. Naj 
se razširi ali ostane sam? Vesel sem, da sem svoj 
delovni čas prebil kot samostojni odvetnik, ker sem 
užival v delu in izzivih. Priznam, da niti nimam več 
energije, da bi se prilagajal zahtevam sedanjega 
časa.
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Andrej Razdrih
odvetnik v Ljubljani, odgovorni urednik revije Odvetnik in član Sodnega sveta RS 

Odvetniki bomo končno upravičeni do polne 
tarife in ne zgolj do polovice

Član uredniškega odbora, odve-
tnik mag. Igor Karlovšek, se je 
v uvodniku Izumirajoča vrsta na 
nostalgično kritičen način ozrl 
na svojo odvetniško pot, ki jo 
je prehodil od osemdesetih let 
prejšnjega stoletja do bližajoče 
se upokojitve. Na tej poti je po-
leg uspešne odvetniške zgodbe 
ustvaril tudi pomembno pisatelj-
sko kariero. Med drugim je za-
pisal, kako je s soglasjem Odve-
tniške zbornice Slovenije (OZS) 
poskušal na vseh sodnih instan-
cah razveljaviti t. i. »polovičko« 

tarife za zastopanje ex offo in brezplačno pravno po-
moč, vendar neuspešno. 

Sedanjemu vodstvu zbornice s predsednikom Ja-
nezom Starmanom na čelu pa je uspelo prepričati 
zakonodajno telo naše države, da je na seji 29. sep-
tembra 2022 sprejelo novelo Zakona o odvetništvu 
(ZOdv-G), s katero je določeno, da bo odvetnik tudi 
v zadevah zastopanja po uradni dolžnosti in v zade-
vah zastopanja v okviru brezplačne pravne pomoči 
upravičen do polne tarife, in ne zgolj do polovice kot 
do zdaj. To je velik dosežek, zlasti ker noveli ZOdv-
-G ni nasprotoval noben poslanec. Škoda je le, da 
začne novela veljati šele čez šest mesecev; in škoda, 
da smo morali to logično normalizacijo plačila naše-
ga dela plačati s tem, da v navedenih zadevah ni do-
pustno nadomeščanje odvetnika z odvetniškim pri-
pravnikom in odvetniškim kandidatom. Če se samo 
spomnim svojih odvetniških začetkov, ko smo lah-
ko odvetniški pripravniki zastopali stranke celo pred 
Vrhovnim sodiščem RS.

Tiste naše kolege, ki so polovično plačilo za zastopa-
nje po uradni dolžnosti in v zadevah brezplačne prav-
ne pomoč skušali obiti z dvigovanjem vrednosti spora, 
pa prosim, naj to prakso zdaj opustijo, saj strankam v 
primeru neuspeha prinaša visoke stroške. 

Če vrhovni sodnik govori o drugem vrhovnem sodni-
ku, da nima postulacijske sposobnosti,1 da bi nastopal 
pred vrhovnim sodiščem, ker je diplomiral in naredil 
pravosodni izpit v neki drugi republiki nekdanje SFRJ, 
poleg tega pa da je njegovo pojmovanje prava avtori-
tarno, ali je to kršitev sodniškega etičnega kodeksa ali 
pa gre za utemeljeno kritiko ravnanj vodstvene struk-
ture Vrhovnega sodišča RS?

1  Postulacijska sposobnost je sposobnost procesno sposobne stranke, da samostojno opravlja procesna dejanja; Pravni terminološki slovar, Založba ZRC, Ljubljana 
2018.

Komisija za etiko in integriteto pri Sodnem svetu je 
sprejela načelno mnenje, da sodnik, ki v kateremko-
li mediju izrazi svoje stališče o vprašanju, ki se nana-
ša na opravljanje sodniške funkcije kolega sodnika, na 
način, ki ni skladen z dolžnostjo zadržanosti, obzirno-
sti, lojalnosti in spoštljivosti do kolega, krši načela Ko-
deksa sodniške etike.

Tudi odvetniki imamo svoj kodeks poklicne etike in 
Komisijo za etiko, ki skrbi, da člani zbornice na krši-
jo etičnih načel in pravil, zato v tej številki objavljamo 
Mnenje naše Komisije za etiko, ki je ugotovila, da so 
odvetniki s tem, ko so od potrošnice zahtevali povra-
čilo stroškov za odgovor, ki so ga napisali po nalogu 
svoje stranke, to je podjetja, na katero se je s svojim 
zahtevkom potrošnica obrnila, kršili 55. člen Kodeksa 
odvetniške poklicne etike.

Odslej bomo v vsaki številki Odvetnika objavili eno 
mnenje Komisije za etiko in na ta način utrjevali ter 
spodbujali etično ravnanje članov OZS.

V zvezi z odvetniško etiko objavljamo izredno zani-
miv in tehten članek dr. Marka Pavlihe z izzivalnim 
naslovom Kdo je primeren za opravljanje odvetniške-
ga poklica, v katerem avtor razmišlja o etiki nasploh, 
o vrednosti zaupanja in o etičnem vzgajanju pravni-
kov, kjer bi poleg staršev in šole morala bolj intenziv-
no vlogo odigrati tudi univerza.

V tej številki predstavljamo povzetek Poročila Varu-
ha človekovih pravic za leto 2021, v katerem Varuh 
izraža zadovoljstvo, da odvetniki nadaljujemo z akcijo 
Dan odvetniške pravne pomoči pro bono, in priporoča 
državi, da s potrebno dopolnitvijo zakonske ureditve 
(predvsem davčne zakonodaje) omogoči še večjo do-
stopnost odvetniške pomoči pro bono najpotrebnejšim.

Iz poročila naše predstavnice (ki je tudi predstavnica 
samostojnih poklicev) v Državnem svetu RS je razvi-
dno, da je opravila veliko dela in zelo predano ter od-
govorno zastopala svojo volilno bazo. Kolegica Boja-
na Potočan je tudi naša kandidatka za nov mandat v 
Državnem svetu RS in upravičeno upamo, da bo po-
novno izvoljena.

Umrla sta velikana slovenskega odvetništva: Boris 
Grosman, nekdanji predsednik OZS, in dr. Konrad 
Plauštajner, nekdanji podpredsednik OZS. Oba sta 
tudi prejemnika Majaronove plakete. Slava njunemu 
spominu!
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The Measures Taken by the Judicial Administration against the Complainants Establish Public Confidence  
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 Intervju / Interview
 35 Boris Grosman: Zmerom sem se nagibal k temu, da bi bilo odvetništvo organizirano kot 

notariat (Alenka Košorok Humar) / Boris Grosman: I Have Always Been Inclined to Organising the 
Attorneyship as a Notariat

 Sodna praksa evropskega sodišča za človekove pravice / European Court for Human Rights Case Law

  Timon Hren 

 38 Je treba obdolžencu res omogočiti zaslišanje prič ilegalnih prevozov? / Should the Accused 
Really Be Allowed to Question the Witnesses of Illegal Transport?

  dr. Rok Čeferin

 40 Odgovornost za všečkanje na družbenih omrežjih / Responsibility for Social Media Likes

Varuh človekovih pravic / Human Rights Ombudsperson
 42 Poziv k večji dostopnosti odvetniške pravne pomoči pro bono / A Call for Greater Availability of 

Pro Bono Legal Aid
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 50 Mnenje o skladnosti ravnanja odvetnikov iz Odvetniške pisarne A. A., d. o. o., z načeli 
in pravili Kodeksa odvetniške poklicne etike (Živa Drol Novak, Tatjana Ahlin in mag. Dejan 
Gracer) / Opinion on the Compliance of the Conduct of Attorneys from the A. A. Law Firm, Ltd., with the 
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 Odvetniška zbornica Slovenije / Bar Association of Slovenia

  Nina Gregorin

 51 Donacije Sklada OZS za humanitarno pomoč / Donations from the Bar Association of Slovenia's Fund 
for Humanitarian Aid

 52 Iz dela Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije (Jana Huč Uršič) / From the Work of 
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 Alternativno reševanje sporov / Alternative Dispute Resolution
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Prevodi v angleščino: Dean Zagorac. 

Pridružite se jim s svojim prispevkom v Odvetniku št. 5 (108) – zima 2022!
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1 
1. Prolog

Živimo v prelomnem času ultra neoliberalne korpo-
kracije, partitokracije, patokracije, korupcije, materi-
alne zasvojenosti, nasilja, neenakopravnosti ter neu-
mnega uničevanja modrega planeta, v anomiji name-
sto družbeni normativni integraciji, v smradu nezau-
pljivosti, zavisti, prepirljivosti, sumničavosti in brezob-
zirne tekmovalnosti. Globalno vzdušje vpliva na lokal-
no počutje v Sloveniji, kjer nas poleg  skupnih tegob 
razjeda še nekaj specifičnih zgodovinskih zamer in 
destruktivnih narodnostnih stisk, ki štrlijo v nebo iz 
(ne)posrečeno zmešane prsti alpskih, panonskih, sre-
dozemskih, germanskih, slovanskih, balkanskih in ne-
mara še kakšnih plasti. Vrednote so se spreminjale, ma-
ličile, umirale in rojevale, a jih nikoli nismo uspeli pov-
sem ponotranjiti, za kar so –navadno potrebne tri ge-
neracije.2 Iluzorno bi bilo pričakovati, da bi iz takšne 
zemlje pognala zdrava, domovinska lipa s krepkim ve-
jevjem zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti, čeravno 
je deblo še žilavo in ga je mogoče pozdraviti. 

France Bučar3 ima tudi tokrat prav, ko zanikanje na-
cionalnega interesa enači z uvodom v družbeni raz-
kroj in zapiše:

»Ustoličili smo osebni in institucionalni egoizem kot 
najvišje načelo in vodilo za svoje ravnanje. To nače-
lo se samo na sebi sklada s stališči klasikov začetne-
ga kapitalizma, ne vodi pa k sodobni družbeni inte-
graciji, ki daleč presega zgolj tržni del narodnega go-
spodarstva.«

V teh zaraščenih vicah sicer nemalokrat razglabljamo 
o javni etiki in integriteti, o vladavini prava in odgo-
vornosti za medsebojne vrednote,4 toda žal prepogo-
sto neusklajeno in ljubosumno, vsak zase ali v ozki 
skupini, namesto da bi združili etično energijo. Za 
začetek je vsakdo dolžan pomesti pred svojim nra-
vstvenim pragom, kar se še toliko bolj pričakuje od 

1  Članek dr. Marka Pavlihe z naslovom Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega polica je bil prvotno objavljen v Podjetje in delo, Ljubljana 2013,  
št. 6–7/2013 (ISSN:0353-6521), GV Založba, Ljubljana 2013, str. 1092–1106. 
Glede na pregovor, da naj čevlje sodi le kopitar, nemara ni odveč podatek, da je avtor od spomladi 1990 do jeseni 1992 delal v odvetniški pisarni Marler, Sproule, 
Castonguay v Montrealu, Kanada.
2  O tem izvrstno piše v esejističnem uvodniku T. Peršak: Etični primanjkljaj, Sodobnost, letnik 77, št. 6, junij 2013, strani 651–665, s katerim se v celoti strinjam, četudi 
ga nisem prebral pred oddajo svojega uvodnika: M. Pavliha: Iskanje (od)rešitve, Sodobnost, letnik 77, št. 5, maj 2013, strani 499–513. 
3  F. Bučar: Narodna istovetnost in nacionalni interes, Pravna praksa – 4. 7. 2013, stran 3.
4  Pohvalo si zasluži zbornik B. Kečanović (ur.): Javna etika in integriteta: odgovornost za skupne vrednote: integriteta, odgovornost, vladavina prava, Komisija za 
preprečevanje korupcije, Ljubljana 2012.
5  Okroglo mizo sva vodila s prof. dr. Mirom Cerarjem v družbi vrhovne sodnice mag. Nine Betetto in odvetnikov Andrejem Razdrihom ter doc. dr. Konradom Plauštajnerjem.
6  Ur. l. RS, št. 47/13.
7  B. Štumpfl: Ali so odvetniki lahko stečajni upravitelji?, Odvetnik, leto XV, št. 3(61) – julij 2013, strani 3–4. Temu pritrjuje tudi urednik Andrej Razdrih (stran 4). 

»poklicanih« profesionalcev, na primer zdravnikov, 
učiteljev, politikov in pravnikov. Zato bi morali odve-
tniki kot ena od izjemno vplivnih družbenih skupin 
odigrati bistveno večjo vlogo pri preporodu vrednot 
in »očiščenju« pravosodja, ne nazadnje  z odločnej-
šim ravnanjem do tiste peščice, ki jim ni v čast. To 
je tudi razlog, da je tej problematiki posvečena okro-
gla miza Dnevov slovenskih pravnikov, ki smo jo na-
merno naslovili malce provokativno: »O odvetniški 
etiki brez dlake na jeziku«.5

Samo v zadnjih mesecih so mediji in prizadeti državlja-
ni poročali o nekaterih klavrnih primerih neetičnega 
obnašanja »jezičnih dohtarjev«, ki po svojih najslab-
ših močeh blatijo podobo slovenske pravne države:
–  spolzke kritike obsodilne sodbe glede zloglasnega 

posla Patria s strani znanih odvetnikov
–  nenavadno obnašanje zagovornika v zadevi Tovšak
–  zavlačevanje postopkov
–  izogibanje poravnavam
– izkoriščanje politične ali sodniške preteklosti za 

»učinkovitejšo« advokaturo
–  vpletenost v razvpite afere
–  pogoltnost ali »odiranje« strank
–  nemoralna promocija
–  istočasno zastopanje toženca in tožnika
–  razno, še kaj bi se našlo, recimo pretirano uživanje 

opojnih ali celo prepovedanih substanc  na škodo 
kakovosti dela.

Ob sprejemanju novele6 Zakona o finančnem poslova-
nju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem pre-
nehanju se je v državnem zboru in javnih občilih poja-
vila dilema, ali so odvetniki vredni zaupanja, da opra-
vljajo funkcijo stečajnih upraviteljev. Pridružujem se 
tistim, ki ne vidijo nobenega resnega argumenta za 
prepoved takšne dejavnosti,7 a dodajam samoumev-
no predpostavko, da izpolnjujejo zakonske in etične 
zahteve za opravljanje odvetniškega poklica.

dr. Marko Pavliha1

redni profesor na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ter gostujoči profesor na IMO IMLI, Malta

Kdo je vreden zaupanja za opravljanje 
odvetniškega poklica? 

If you once forfeit the confidence of your fellow citizens, 
you can never regain their respect and esteem. 
It is true that you may fool all of the people some of the time;  
you can even fool some of the people all of the time; 
but you can’t fool all of the people all of the time.

Abraham Lincoln (iz govora v  Clintonu, Illinois, 9. septembra 1854)
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Ankete kažejo, da približno polovica vprašanih meni, 
da Slovenija ni pravna država, da je pravna kultura »na 
psu«, zgolj tretjina zaupa sodiščem in samo 16,7 od-
stotka državnemu zboru.8 Po raziskavi Politbarometra 
v mesecu juniju 2012 ljudje najbolj zaupajo vojski in 
predsedniku republike in najmanj sodiščem, državne-
mu zboru, vladi in političnim strankam, ki so povsem 
na dnu.9 Dobrodošle bi bile  raziskave javnega mnenja 
o odvetnikih,10 čeravno se delež njihove odgovorno-
sti skriva v izraženem nezaupanju v pravno državo, pa 
tudi sicer, tako pri nas kot v tujini, ne uživajo zavidlji-
vega ugleda, predvsem zaradi značajskih »okvar« in 
manipuliranja s pravom. Ker se Evropa vse bolj ameri-
kanizira, nemara ni odveč podatek, da tri petine Ame-
ričanov očita odvetnikom11 pohlepnost, le ena petina 
pa jih meni, da so odvetniki pošteni, etični, skrbni in 
sočutni. Dve tretjini jih je prepričanih, da si odvetniki 
ne prizadevajo za pravico, temveč hočejo prvenstveno  
prelisičiti pravni sistem in zmagati.12

V Sloveniji se je delikatno ubadati s konkretnimi krši-
tvami in informacijskimi pooblaščenci, zato bom gre-
šnost posameznih odvetnikov z morebitnimi imeni in 
priimki prepustil novinarjem in kolegom(a) iz pristoj-
nega ceha. A če pobrskamo po tuji literaturi, nas osveži 
neusmiljen veter, ki razkriva vsakogar in vse. Leslie C. 
Levin13 denimo analizira šest »discipliniranih odvetni-
kov« iz Avstralije, Nove Zelandije, Kanade, Združene-
ga kraljestva in Nizozemske; izsledke primerja z dru-
gimi raziskavami in ugotavlja, da obstajajo v različnih 
pravnih sistemih podobne  značilnosti kršiteljev. Veči-
noma so to denarno motivirani moški, nagnjeni k la-
ganju (v svojo ali strankino korist, zaradi strahu pred 
kaznovanjem), psihično moteni (narcisoidni in pogo-
sto zasvojeni z alkoholom ali mamili) in makiavelistič-
no naravnani, kar se kaže v njihovem manipulativnem, 
pretkanem, izkoriščevalskem in nepoštenem ravnanju, 
največkrat zaradi družbenega ugleda in moči. Ker vra-
na praviloma vrani ne izkljuje oči, disciplinski organi v 
dvomu odločajo v prid odvetnikom, zato izrekajo sim-
bolične in premile kazni, kar prispeva k povratništvu. 

Pravniki z odvetniki vred v veliki meri kreiramo, upo-
rabljamo, gnetemo, zlorabljamo ali kako drugače raz-
tegujemo pravo in tako bistveno sevamo na pravno 
(ne)kulturo določenega naroda oziroma družbe. Ne 
glede na komplicirane pravnofilozofske teorije in šole 
si je mogoče pravo zamisliti na preprost, celosten na-
čin kot mogočno drevo, čigar korenine so vzklile iz 
naravnega prava ali svetovnega etosa (sekularne eti-
ke). Deblo je zraščeno iz vlaken mednarodnega, ustav-
nega, zakonskega, sodnega, običajnega in avtonomne-
ga, dogovorjenega prava ter razvejano v raznovrstne 
pravne (pod)panoge, denimo ustavno, kazensko, civil-
no, upravno in delovno pravo. Drevesni listi vsrkavajo 

8  Primerjaj z A. Igličar: Pravna in politična kultura s poudarkom na slovenskih razmerah, Podjetje in delo 6–7/2008/XXXIV, stran 1192.
9 A. Igličar: Normativna integracija in (slovenski) zakonodajalec ter sodnik,  v: B. M. Zupančič (ur.): Tretja od suhih krav: razprave o razlogih za razsulo, samozaložba  
A. Komat, Ljubljana 2012, strani 211–243, zlasti 228–229. Tudi v ZDA je zaupanje ljudi v kongres in pravnike (odvetnike) izjemno nizko, kar potrjujejo Gallupove 
raziskave, <http://www.gallup.com/poll/159035/congress-retains-low-honesty-rating.aspx>.
10  Prof. dr. Albin Igličar mi je povedal, da je pred približno tremi leti Komisija za preprečevanje korupcije naročila raziskavo, v kateri so bili odvetniki spoznani za zelo 
koruptivne, vendar je tej raziskavi, ki je merila zgolj subjektivno mnenje o obsegu korupcije,  mogoče očitati,  da meče v isti koš notarje kot osebe javnega zaupanja in 
odvetnike kot svoboden poklic. O korupciji v pravem pomenu besede namreč ne moremo govoriti v zasebni sferi, saj so v zakonskem smislu lahko koruptivni le državni 
uslužbenci in funkcionarji. 
11  V ameriški angleščini se z besedo »lawyer« običajno označuje odvetnik.
12  D. Rhode: Expanding the Role of Ethics in Legal Education and the Legal Profession, <http://www.scu.edu/ethics/publications/submitted/rhode/legaled.html>.
13  L.C. Levin: Misbehaving Lawyers: Cross-Country Comparisons, Legal Ethics, Vol. 15, Part 2, 2012, strani 357–377. 
14  A. Kaufmann: Uvod v filozofijo prava, 2., spremenjena in dopolnjena izdaja, GV Založba, Ljubljana 2013, stran 211.
15  Ur. l. RS, št. 18/93 in nasl. 

svetlost in temačnost medčloveških razmerij in odda-
jajo »kisikovo« pravnost, ki je življenjskega pomena 
za družbeno dihanje in preživetje. Sadeži dozorijo kot 
rešeni pravni spori, sklenjene in spoštovane pogodbe 
ter sankcionirane pravne kršitve. Drevo ne raste v ide-
alnih, rajskih razmerah, temveč nanj vpliva politična, 
kulturna, gospodarska, socialna, antropološka in mo-
ralna klima, kakor tudi regionalno (npr. evropsko) in 
internacionalno podnebje. Nikakor ni namenjeno sa-
memu sebe, ampak ljudem, oziroma kot je Arhtur Ka-
ufmann sijajno sklenil svoje pravnozgodovinsko raz-
pravljanje o filozofiji prava: 

»Ideja prava je ideja človeka kot osebe – ali pa je 
sploh ni.«14 

Pričujoči prispevek je namenjen le enemu od mnogih 
vidikov pravne kulture in odvetniške etike – zaupa-
nju, pri čemer bom poskušal odgovoriti zlasti na dve 
vprašanji, in sicer kdo je vreden zaupanja za opravlja-
nje odvetniškega poklica po zakonu o odvetništvu, ko-
deksu odvetniške poklicne etike in drugih občih vre-
dnotah ter kaj vse vpliva na posameznika, da postane 
(ne)vreden zaupanja.

2. Zakon o odvetništvu
Bržda se strinjate s predpostavko, da mora zaupa-
nja vreden odvetnik brezpogojno spoštovati Zakon o 
odvetništvu,15 ki vsebuje kar nekaj določb, ki se po-
sredno ali neposredno nanašajo na moralni (etični) 
standard zaupanja. Tako mora biti odvetnik pri svo-
jem delu samostojen in neodvisen (3. člen), v določe-
nih primerih mora odkloniti zastopanje (5. člen), dol-
žan je varovati kot tajnost, kar mu je zaupala stran-
ka (6.  člen), pri zastopanju mora ravnati vestno, po-
šteno, skrbno in po načelih odvetniške poklicne etike 
(11. člen), ne sme opravljati nekaterih drugih dejavno-
sti, nezdružljivih z odvetniškim poklicem (21. člen), ki 
ga mora opravljati dejansko in stalno (22. člen).

Za to razpravo je ključna 7. točka prvega odstavka 
25. člena, ki dovoljuje advokaturo  le tistim, ki so vre-
dni zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica. V 
27. členu izvemo, da ni vreden zaupanja, »kdor je bil 
obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je moral-
no nevreden za opravljanje odvetniškega poklica, ali 
kdor se obnaša tako, da je mogoče na podlagi njego-
vega ravnanja utemeljeno sklepati, da ne bo pošteno 
in vestno opravljal odvetniškega poklica.«

Vse te vrednote so etično izkristalizirane v odvetniški 
prisegi, ki se glasi: 

»Prisegam, da bom spoštoval pravni red Republike 
Slovenije in odvetniški poklic opravljal vestno, pošte-
no in dostojanstveno« (32. člen). 
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Posebno poglavje zakona je namenjeno disciplinski 
odgovornosti odvetnikov, pristojnim organom in di-
sciplinskemu postopku (59. do 65.  člen), predpisa-
ne so tudi globe za določene prekrške (člena 71.a in 
71.b).

3. Kodeks odvetniške poklicne etike
Zaupanja vreden advokat se ne bo ravnal le po zako-
nu, temveč tudi po stanovski etični bibiliji,16 ki »je 
zapis načel in pravil, po katerih se ravnajo odvetniki 
pri opravljanju svojega poklica« v skladu z etiko de-
mokratične družbe (1.  člen). Sprejela jo je Odvetni-
ška zbornica Slovenije17 kot živo zbirko načel in pra-
vil odvetniške poklicne etike, ki se stalno izpopolnju-
je, zato morajo odvetniki pri svojem poklicnem delu 
tvorno spremljati etična vprašanja, ki jih prinaša dnev-
na praksa in v svoje delo vnašati »vedno nove in bolj 
popolne etične prvine« (2. člen).

Kodeks obsega 61 členov, ki obravnavajo naslednjo 
vrednotno tematiko: osebnost, neodvisnost, nezdru-
žljivost, strokovnost, pričevanje, spoštovanje, zastopa-
nje, prepoved reklamiranja in nelojalnosti, odnos do 
sredstev javnega obveščanja, delovno tekmovanje, na-
domeščanje, reševanje sporov, odvetniški pripravniki, 
odnos do strank, zaupanje in zvestoba (sic!), zastopa-
nje organizacij, odvetniški spisi, poklicna tajnost, na-
sprotna stranka, osnovno in splošno pravilo.  V okviru 
zbornice je inter alia dogovorjeno, da naj odvetnik pri 
svojem delu in v zasebnem življenju skrbi, da ohrani 
osebno in odvetniško poklicno čast, zato vselej upo-
števa pravila o lepem vedenju, se odlikuje v humano-
sti in spoštovanju človekovega dostojanstva in si priza-
deva za višjo kulturo v odnosih med ljudmi in za uve-
ljavljanje vzgojnih vplivov (8. člen). Naj bo načelen in 
naj trdno brani ustavne svoboščine in zakonske pravi-
ce ter koristi svojih strank. Pri opravljanju svojih na-
log mora uživati zaupanje tako svojih strank kot so-
dnih in drugih družbenih organov, pri katerih jih za-
stopa, zato naj si prizadeva, da si to zaupanje pridobi, 
ga utrjuje in z nobenim dejanjem ne omaje (9. člen). 
Dolžan je spoštovati resnico in zakonitost ter ohranja  
brezpogojno in popolno neodvisnost od vsakega zu-
nanjega vpliva, ko se odloča, kako bo najbolj pravil-
no, odgovorno in uspešno zastopal stranko; v sleher-
nem ravnanju  izkazuje iskrenost in državljanski po-
gum (11.  člen). Odvetnik se ne sme ukvarjati s posli 
in aktivnostmi, ki niso združljivi s častjo in neodvi-
snostjo odvetništva (12. člen). Stalno naj izpopolnjuje 
strokovno znanje, skrbi za svojo splošno izobraženost 
in razgledanost, pomaga odvetniškim kandidatom in 
pripravnikom ter uveljavlja in krepi pomen pravne po-
moči in ugled družbene vloge odvetništva (14. člen). 
Odvetnikova pravniška in splošna kultura naj se zrcali 
v njegovem poklicnem delu, nastopih, vlogah in govo-
rih ter v stikih s strankami in kolegi, sodnimi in drugi-
mi organi (15. člen).

Zaupanju in zvestobi je izrecno namenjenih kar šest 
členov (43. do 48.  člen), saj se je odvetnik dolžan 

16  <http://www.odv-zb.si/predpisi/odvetniska-poklicna-etika>.
17  Kodeks so sprejeli odvetniki na skupščini Odvetniške zbornice Slovenije v Ljubljani dne 16. decembra 1994 in ga dopolnili  7. decembra 2001,  25. aprila 2009  
in 9. aprila 2011.
18  M. Pavliha: Pravnik za novo tisočletje, Podjetje in delo 6-7/2009/XXXV, strani 1607–1617.
19  B. M. Zupančič: Trust & Performance, 20th BledCom, June 14, 2013 (Power Point Presentation).

zavedati, »da je zaupanje stranke osnovno vodilo, ki 
ga mora upoštevati in ga ne sme omajati«, stranka in 
njena zadeva pa sta središče njegove pozornosti pri 
delu. Zaradi varovanja načela zaupnosti naj odvetnik 
tudi po prenehanju pooblastilnega razmerja ne pre-
vzame zastopanja zoper svojo bivšo stranko, če bi s 
tem lahko prekršil načelo zaupnosti. Toda odvetnik 
ne sme podrediti zvestobi do stranke svojega osebne-
ga in poklicnega poštenja, zato naj nikdar ne izgubi sa-
mostojnosti in objektivnosti, vedno naj ostane dosto-
jen, vljuden in stvaren do nasprotne stranke in njene-
ga zastopnika ter do sodnih in drugih državnih orga-
nov (43. člen).

Odvetnik naj v skladu z možnostmi stranko že vnaprej 
seznani s potekom postopka v njeni zadevi, jo pou-
či o dejanskem stanju in pravnih vprašanjih ter jo re-
dno seznanja o vsem relevantnem (44.  člen), vključ-
no s približno oceno stroškov zastopanja in s tvega-
njem za plačilo teh stroškov (45.  člen). Socialno šib-
ki stranki naj pri računu popusti ali ji nagrade za delo 
sploh ne zaračuna (46. člen). Še posebej pomembno, 
a žal prepogosto spregledano je določilo, da naj od-
vetnik »ne sprejme zastopanja stranke, dokler zastopa 
kako svojo stranko v sporu z njo kot nasprotno stran-
ko, tudi če gre za drugo zadevo«, pri čemer se v sku-
pnih odvetniških pisarnah in odvetniških družbah, v 
katerih sodeluje dvoje ali več odvetnikov, šteje za na-
sprotno vsaka stranka, ki je v sporu s stranko katere-
gakoli odvetnika v tej pisarni (47.  člen). Če je odve-
tnik obravnaval kak pravni posel za dve stranki ali za 
več strank, naj odkloni sprejem zastopanja katerekoli 
teh strank v sporu med njimi o pravnem poslu, ni pa 
tega dolžan, če je obravnaval pravni posel le kot zasto-
pnik ene stranke (48. člen).

4. O vrednoti zaupanja
Pred nekaj leti sem na podobni okrogli mizi o pravni 
kulturi dobronamerno, optimistično in z vzgojno-pe-
dagoškim pridihom razpravljal  o »pravniku za novo 
tisočletje«. Nekateri kolegi so mi prizanesljivo opore-
kali, da so moje teze naivne in pretirano idealistične. 
Ali je res tako zelo utopično pričakovati, da naj bi bil 
idealen pravnik tretjega tisočletja »primerjalno prav-
no izobražen in interdisciplinarno razgledan, moder, 
izkušen,  etičen, s pravnim občutkom in smislom za 
pravno vrednotenje, tenkočuten za medkulturni dia-
log, večjezičen, omikan, družaben, vsaj malo športen in 
naklonjeni umetnosti, dober retorik, osnovno tehnič-
no podkovan in posledično, zaradi vseh vrlin in veščin, 
prepričljivo uspešen, avtoritativen in karizmatičen«?18 
Kako naj modrujemo o etiki brez zaverovanosti v op-
timalno najstvo, torej »kaj naj bi bilo« namesto pi-
člega »kar je«?

(Za)upanje umre predzadnje, tudi v odvetnike.

Boštjan M. Zupančič sodi,19 da je zaupanje pridoblje-
na vrednota, podobno kot poštenost, iskrenost ali do-
bre namere. Odvisno je od drugih ljudi, gospodarskih 
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entitet in družbenih institucij oziroma njihove empi-
rične kredibilnosti (vladavine prava, pravne varnosti 
ipd.). Zaupanje je individualen odnos, sociološka po-
sledica skupnih vrednot, kompozicijski indikator so-
cialnega kapitala, rezultat vsega, kar se dogaja v neki 
družbi.20 Če je ta moralno na visokem nivoju, bo tudi 
zaupanja njenih članov v izobilju, kar žal ne velja za 
tranzicijske države, vključno s Slovenijo, ki uživajo niz-
ko stopnjo zaupanja.21 Zaupanje je tudi prvobitno psi-
hosocialno stanje; če ga otrok uspešno doseže s po-
močjo edipalizacije in drugih dejavnikov, se bo poču-
til varnega in zaupljivega, drugače bo živel v strahu, 
da je svet nepredvidljiv, nekonsistenten in sovražen.  

Vrednotni kalup odvetniškega zaupanja je mogo-
če v precejšnji meri zapolniti z zakonskimi in etični-
mi usmeritvami, ki jih je treba ponotranjiti kot mini-
mum, kot odskočno desko za še boljše delo, obnaša-
nje in celostno etično ravnanje. Signe Dayhoff nava-
ja štiri lastnosti, ki jih javnost pričakuje od odvetni-
kov - zaupnost, kredibilnost, subtilnost in razumeva-
nje (empatijo) – ter petnajst načinov pridobivanja za-
upanja strank in širšega okolja. Odvetniki bi potem-
takem morali:22

–  dosledno spoštovati obljube in pogodbe;
–  varovati kot skrivnost zaupane podatke, ne glede 

na njihovo zanimivost  in željo, da bi jih še s  kom 
delili;

–  izkazovati spoštovanje (»brez zavijanja z očmi, hi-
hitanja in neprimernega posmehovanja«);

–  biti pozorni, aktivno poslušati in v primeru neja-
snosti vprašati za dodatna pojasnila;

–  vedeti, da so stranke zaskrbljene, zmedene, nego-
tove in nemočne;

–  doživljati sleherno stranko kot individuum in ne kot  
še eno stereotipno zadevo;

–  preveriti, ali so točno razumeli strankina navodila;
–  biti empatični do strankinih potreb in čustev;
–  demonstrirati avtentičnost, iskrenost in odprtost; 
–  biti voljni kadarkoli preprosto obrazložiti vse neja-

snosti;
–  sporočati povratne in druge informacije ter nuditi 

vse, kar bi utegnilo biti v pomoč;
–  premagati svoje prikrite motive, pretirano radove-

dnost, sebičnost, pretkanost in osebno korist;
–  biti dovzetni in pripravljeni tudi na slabe novice od 

stranke;
–  pisno obveščati stranko v vsem, kar mora vedeti, in
–  biti konsistentni glede svojih načel, obnašanja in 

vrednot.

Neka komentatorka na svojem blogu v ospredje po-
stavlja izpolnjevanje obveznosti in spoštovanje rokov, 
delovanje v skladu s pričakovanji odvetniškega pokli-
ca, resnicoljubnost in zanesljivost (držanje besede) 

20  Primerjaj z F. Fukuyama: Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity, Free Press, New York 1996.
21  L. Kohlberg je na primer izdelal zanimivo teorijo šeststopenjskega moralnega razvoja oziroma presojanja:  <http://psychology.about.com/od/
developmentalpsychology/a/kohlberg.htm>.
22  <http://ezinearticles.com/?If-I-Had-to-Pick-Trustworthy-Professionals,-I-Wouldnt-Pick-Lawyers!&id=3338734>.
23  <http://itslaw.blogspot.com/2012/05/be-trustworthy-lawyer.html>.
24  <http://www.mnbar.org/committees/professionalism/CoreValue2.pdf>. 
25  O tem več na <http://www.legalethics.com/>.
26  Na primer kot etični alarm: <http://ethicsalarms.com/category/law-law-enforcement/>.
27  Glej npr. H. Küng: Svetovni etos, Društvo 2000, Ljubljana 2008; M. Pavliha: Svetovni etos: placebo, panaceja ali preboj (ne)mogočega?, v: B. M. Zupančič (ur.): 
Tretja od suhih krav: razprave o razlogih za razsulo, samozaložba A. Komat, Ljubljana 2012, strani 245–275.
28  Dalai Lama: Beyond Religion: Ethics for a Whole World, Mariner Books, Houghton Mifflin Harcourt, New York 2012.
29  J. Haidt: The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion, Vintage Books/Random House, New York 2013.

ter varovanje zaupnosti podatkov.23 Drugod poudarja-
jo spoštovanje in poštenost, uslužnost oziroma storil-
nost, integriteto in vrednoto zaupanja, kompetentno, 
točno in skrbno zastopanje ter pravičnost.24 Kiberne-
tični vek je sprožil nove etične probleme, denimo gle-
de rokovanja z elektronsko pošto, (zlo)rabe medmre-
žnih portalov, plagiatorstva in varovanja zasebnosti,25 a 
tudi vrsto pohvalnih priložnosti, recimo globalno po-
vezanost, »prijateljstvo« in obveščenost, kar omogoča 
takojšnjo množično akcijo,26 razkritje podatkov (Wi-
kiLeaks), državljansko nepokorščino ali celo politični 
upor (primer: arabska pomlad).

Menim, da našteto ne zadošča, ker bi morali od vsa-
kega pravnika v antičnem duhu pričakovati kar največ, 
zato izhajajmo iz splošnega k posamičnemu, iz svetov-
nega etosa k specifični odvetniški morali. Svetovni etos 
(Weltethos) je zasnoval Hans Küng kot moralni kom-
pas, družbeni fair play, ki je skupen vsem religijam, 
posvetnim postavam in političnim sistemom.27 Kaže 
na enotne temelje prvinskih življenjskih pravil kot so 
človečnost, vzajemnost (zlato pravilo), nenasilje, pra-
vičnost, resnicoljubnost in partnerstvo. Štirje imperati-
vi človeštva so spoštovanje življenja, pravičnost oziro-
ma poštenost, gojenje resnice in enakost obeh spolov. 

Svetovni etos je identičen sekularni etiki novega tisoč-
letja za ves planet28  ki jo pozitivno širi njegova svetost 
Tenzin Gyatso, štirinajsti dalajlama, z gorečim poudar-
kom na sočutju do vseh živih bitij, narave in vesolja, 
ne zgolj med ljudmi. 

Oba nauka, svetovni etos in sekularna etika imata 
znanstveno podlago, kar dokazuje socialni in moral-
ni psiholog Jonathan Haidt, ki svoje ugotovitve črpa 
iz najnovejših raziskav na področju nevroznanosti, ge-
netike, socialne psihologije in evolucijskega modelira-
nja.29 Trdi, da je tudi pri moralnem dojemanju sveta v 
ospredju intuicija in v ozadju strateško razumevanje; 
morala seže dlje od  pravičnosti, poštenja in neškodlji-
vosti ter povezuje ljudi v določene skupine, a jih hkrati 
slepi pred drugimi združbami, ki jim ne pripadajo (mo-
rality binds and blinds). Na podlagi preučevanja zaho-
dnih in vzhodnih kultur, meritev, anket in intervjujev 
je razvil pluralistično teorijo o občih prirojenih moral-
nih temeljih ali matricah, ki jih je razvrstil na šest vre-
dnotnih sklopov: skrb za soljudi in vzajemno varova-
nje pred škodljivimi vplivi (care/harm);  pravičnost in 
poštenost, ravnanje s sočlovekom v sorazmerju z nje-
govimi dejanji (fairness/cheating/proportionality); svo-
boda, nasprotovanje tiranstvu in kakršnemkoli zatira-
nju (liberty/oppression); lojalnost do družine, domo-
vine in vsake skupine, v kateri se osmišljamo (loyal-
ty/betrayal); avtoriteta, spoštovanje tradicije in legi-
timne hierarhije, zoperstavljanje prevratu (authority/
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subversion) in svetost ali čistost, izogibanje odvratno-
sti in ostudnosti (sanctity/degradation/purity). Četu-
di je za zahodni svet značilna etika avtonomnosti in-
dividuuma in za vzhodnega etika skupnosti in božan-
skega, je Haidt znanstveno dokazal, da so v vseh kul-
turah prve tri osnovne moralne matrice (skrb, pravič-
nost in svoboda) imanentne levo naravnani populaciji 
(demokratom, socialistom, liberalcem), preostale (lo-
jalnost, avtoriteta in svetost) pa so ljube konservativ-
nim desničarjem (republikancem).Temu se tudi od-
vetniki ne morejo izogniti.

Preproste, notorične in hkrati zanemarjene napotke za 
smelo življenje nam ponuja psihiater William Glasser 
s realitetno psihoterapijo in teorijo izbire. Za vzposta-
vitev in ohranitev odnosov moramo prenehati z izbi-
ranjem pogubnih navad (prisila,  siljenje,  kaznovanje, 
nagrajevanje, manipuliranje, ukazovanje, motiviranje, 
kritiziranje, prevračanje krivde, pritoževanje, zbadanje, 
nadlegovanje, razvrščanje, zmerjanje ali umikanje) in 
raje izbrati  povezovalne (skrb, poslušanje, podpora, 
pogajanje, spodbuda, ljubezen, pomoč, zaupanje, spre-
jemanje, dobrodošlica in spoštovanje). Ti pojmi defi-
nirajo razliko med psihologijo zunanjega nadzora in 
teorijo izbire ter prav tako opredeljujejo lastnosti sla-
bega ali dobrega odvetnika.30

5. Kako postanemo (ne)vredni 
zaupanja?

Zaupanje je prvenstveno pridobljena vrednota, vendar 
nanjo poleg družine (edipalnega trikotnika), preostale 
družbe, vzgoje, izobraževanja in zlasti prvih delovnih 
izkušenj vplivajo tudi prirojene lastnosti. Pri tem se ne 
bom spuščal v finese razlikovanja med aktivnim izka-
zovanjem zaupanja (kdo je sposoben zaupati) in nje-
govim pasivnim uživanjem (kdo je vreden zaupanja).

Začnimo od zadaj. Glede predrojstvenega obdobja so 
šokantne raziskave  Antona Komata31 in Zupančiča32 o 
tako imenovalni prededipalnosti, ki niso – kot se mno-
gi naivno slepijo – iz trte izvita, temveč so znanstveno 
podprte. Zupančič izhaja iz uveljavljene psihoanalitič-
ne teze, da je za normalen razvoj človeka (moškega) in 
celotne družbe pomembna primarna socializacija vre-
dnot, ki poteka v edipalnem trikotniku med očetom, 
materjo in otrokom. Deček se že v oralni in analni fazi 
prvotno (spolno) naveže na mamo, kar doseže vrhu-
nec med četrtim in šestim letom starosti, ko bi se z njo 
hotel (vsaj imaginarno) poročiti. Zato zavrača svojega 
očeta kot tekmeca in se otepa drugotnega istovetenja z 
njim. Najraje bi ga ugonobil, ker hoče za vedno ostati 
mamin sinček. Tedaj mora ukrepati oče, ki simbolno 
kastrira sinova incestoidna nagnjenja s prepovedjo, z 
vrednotnim Zakonom, utelešenem v besedah in jezi-
ku. Sin mora ta zakon ponotranjiti, če si želi očetove 
ljubezni in s tem razrešenega rivalstva. Ker je družba 
sistem odnosov, je pravilni edipalni trikotnik ključna 

30  <http://www.wglasser.com/>, <http://psihoterapija.lektura.si/realitetna-psihoterapija.html>.
31  A. Komat:, Kakofonija hormonskega orkestra, v: B.  M. Zupančič (ur.): Tretja od suhih krav: razprave o razlogih za razsulo, samozaložba A. Komat, Ljubljana 2012, 
strani 33–108.
32  Npr. B. M. Zupančič: Tembatsu, Druga od suhih krav, samozaložba, Ljubljana 2011; M. Pavliha: Prenovljena globalna etika kot edini humani izhod iz krize,  
Sobotna priloga Dela, 17. marec 2012, strani 18–19.
33  M. Stout: The Sociopath Next Door: The Ruthless versus The Rest of Us, Three Rivers Press, New York  2005.
34  <http://www.flipnosis.co.uk/psychopath-survey.asp>. 
35  K. Dutton: The Wisdom of Psychopaths: What Saints, Spies, and Serial Killers Can Teach Us About Success, Farrar, Strauss and Giroux, New York 2012.

matrica teh relacij, ki se v katerikoli kulturi prenaša iz 
generacije v generacijo.

Zaradi negativnega vpliva pesticidov in posledično 
hormonskih motenj je zlasti v zadnjih tridesetih le-
tih moški zarodek že v maternici kemično skopljen, 
kar prepreči maskuliziranje možganov. Zato ne pride 
do sekundarne identifikacije z očetom, ki je za edi-
palni proces bistvena. Vrednote se namreč lahko po-
notranjijo le prek očeta in če se to ne zgodi, postane 
mati zapovedovalka Zakona, kar razvodeni vrednote, 
ki so žlahtno vezivo družbe. Prededipalni moški po-
zna predvsem poželenje in slo po vsem, zategadelj ni 
sposoben odlaganja užitkov. Ne čuti hrepenenja, ki je 
ključno za ustvarjanje velikih idej in izvornih zamisli. 
Ustreza Hobbesovi predstavi človeka-volka, ki hlasta 
po lasti, slasti in oblasti. Ker ni v stiku s svojim Seb-
stvom in je blokiran v hrepenenjskem potencialu, de-
luje apatično in brezidejno. Ker je današnja družba vse 
bolj atomizirana – tako Zupančič - se po Durkheimo-
vo drobi v pesek. Brez etike in morale zavlada anomi-
ja, poruši se družba, zato je kriza posledica sesutja vre-
dnot. Pravna država ni zgolj zapisana postava, temveč 
primarno ponotranjenost moralnih, etičnih norm, če-
sar prededipalci niso zmožni. Zato je vse več patolo-
ških narcisov, sociopatov, psihopatov in drugih spre-
vržencev, ki stremijo kvišku v sámo stratosfero, divjajo 
po hierarhičnih lestvicah in se večinoma uspešno za-
vihtijo na vodstvene  funkcije. Klinična psihologinja 
Martha Stout33 navaja, da kar štiri odstotke ljudi bole-
ha za mentalno motnjo, katere poglavitni simptom je 
popolna odsotnost vesti, kot v filmu American Psycho. 
Karkoli naredijo sociopati, ne občutijo popolnoma no-
bene krivde, sramu in kesanja, ker jim je vseeno. To 
so brezobzirni, izjemno zavistni, navzven samozave-
stni in šarmantni, a povsem ledeni ljudje. Vest je bi-
stveno več kot Freudov superego, ker vključuje čustva 
in etos, je moralni občutek, ki temelji na naši normal-
ni in pozitivni medsebojni povezanosti. Koncept člo-
vekovih pravic je postal potuha najhujšim zlorabam. 
Psihopati manipulirajo, se pretvarjajo in igrajo različ-
ne vloge. Dominira nam puerilni young boys network, 
hobotnica pohlepnih mladcev in mladenk, katere lov-
ke potrebujejo druga drugo zaradi krhke identitete in 
učinkovitejše grabežljivosti. Hedonizem je ušel iz Pan-
dorine skrinjice.

Vas je med branjem zgornjih vrstic spreletela asoci-
acija na katerega od razvpitih slovenskih odvetnikov, 
ki so, sem skorajda prepričan, v neznatni manjšini? 
Si drznete opraviti test The Great British Psychopaths 
Survey,34 ki vam bo izmeril morebitne psihopatske la-
stnosti? Njegov avtor Kevin Dutton v najnovejši knji-
gi35 trdi, da psihopati, med katerimi so poleg serijskih 
morilcev in vohunov tudi svetniki, niso nujni škodlji-
vi ali pogubni za družbo, temveč celo koristni, ker so 
asertivni, točni, optimistični, samozaverovani, neobču-
tljivi in odporni proti stresu. Da bi le imel prav, kajti na 
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vrhu lestvice t.i. funkcionalnih psihopatov so direktorji 
podjetij, odvetniki (sic!), medijski voditelji in kirurgi!

Vse več je oseb, ki se rodijo z nevarno popotnico, ki 
jih hudo ovira pri normalni hoji po obče zaželenih 
vrednotnih stezicah. Če pustimo ob strani morebitne 
zdravstvene in farmacevtske (biokemične) terapije, sta 
ključnega pomena holistična vzgoja in izobraževanje, 
ki bi morala s samouresničevanjem in ozaveščanjem 
slehernika zopet vsakomur in vsem priklicati Celoto, 
kajti vsi smo prepleteni z drug drugim in z vsem oko-
li nas in nad nami.

S človekom in njegovo občutljivo psiho se poleg tradi-
cionalne psihoanalize, antropologije, sociologije in fi-
lozofije ubadajo tudi novejše (meta)znanosti in tera-
pije, kot na primer pozitivna psihologija, Gestalt psi-
hologija, realitetna psihoterapija s teorijo izbire, kogni-
tivna behavioristična terapija, psihologija telesa, psiho-
sinteza, psihonevroimunologija, psihokibernetika, ne-
vrolingvistično programiranje, coaching, clearing, mo-
žganska telovadba, kvantno učenje, nevroetika, lateral-
no mišljenje, regresija, meditacija, joga, teozofija, hi-
pnoterapija, ponovna povezava, parapsihologija, palia-
tivna medicina, zunajtelesne in obsmrtne izkušnje. Psi-
hologinja Nataša Pust36 citira Dianno Hales, ki dušev-
no zdravje označuje z naslednjimi značilnostmi: zmo-
žnost prilagajanja, občutek smiselnosti in izpolnjeno-
sti življenja, zavedanje, da individualni jaz ni središče 
vesolja, sposobnost sočutja in nesebičnosti, pogloblje-
nost in zadovoljstvo v intimnih odnosih in občutek ob-
vladovanja telesnega ter duševnega delovanja. Kdor je 
duševno zdrav, je hkrati samouresničen in po Abra-
hamu Maslowu37 obdarjen z uspešnejšim opazova-
njem, prepoznavanjem stvarnosti in lagodnejšim od-
nosom do realnosti; sprejemanjem sebe, drugih in na-
rave; spontanostjo, enostavnostjo in naravnostjo; ob-
čutkom globlje povezanosti s celotnim človeštvom; fi-
lozofskim in prijateljskim smislom za humor; ustvar-
jalnostjo; mističnimi doživetji in drugimi nevsakdanji-
mi lastnostmi. Glasser38 meni, da smo duševno zdravi, 
če uživamo v družbi večine ljudi, ki jih poznamo, še 
posebej z družinskimi člani, partnerji in prijatelji, pri 
čemer smo vedno pripravljeni pomagati in se izogiba-
mo obsojanj ter etiketiranj. 

Molekularni biolog in strokovnjak za možgane John 
Medina39 se zavzema za preventivno metodo po Joh-
nu Gottmanu (a marriage intervention strategy), po ka-
teri so zadostno izobraženi in ozaveščeni starši pred-
pogoj za stabilen dom in psihofizično zdrave otroke, 
zato bi jih bilo treba ustrezno pripraviti že med noseč-
nostjo oziroma pred prihodom naraščaja. Šola priho-
dnosti bo slej kot prej prisiljena upoštevati raznolikost 
možganov vsakega učenca, zato bo sestavljala razrede 

36  N. Pust: Kdo in čemu sem, v: B. M. Zupančič (ur.): Tretja od suhih krav: razprave o razlogih za razsulo, samozaložba A. Komat, Ljubljana 2012, strani 276–291.
37  Več na <http://www.simplypsychology.org/maslow.html>.
38  <http://www.wglasser.com/>.
39  J. Medina: Brain Rules, Pear Press, Seattle 2008, zlasti strani 66–69 in 189–194.
40  Medina navaja primer zelo uspešne kombinacije tradicionalnega poučevanja branja in uporabe posebnega računalniškega programa A2i, ki zahtevnost učenja prilagaja 
uporabnikovim kompetencam.
41  V. Ščuka: Država v megli: oblikovanje osebnosti šolarjev, Šola osebnosti, Ljubljana, 2012; <http://www.sola-osebnosti.si/sola-osebnosti.html>.
42  <http://www.eliza.si/index.php-path=home.htm>.
43  Glej zanimivo poročilo dveh učiteljic slovenskega jezika, zgodovine, domovinske vzgoje in etike na Osnovni šoli Brezovica pri Ljubljani – Š. Čekada Zorn,  
A. Dobnikar: Vzgoja za etične vrednote, Vzgoja, št. 58, junij 2013, strani 31–32. Primerjaj z <http://www.weltethos.org/data-ge/c-20-aktivitaeten/21-400-schule.php>. 
44  Povzeto po M. Pavliha: Kako ozdraviti družbeno (j)etiko?, Pravna praksa – 12. 4. 2012, stran 3. 
45  Podrobneje v M. Pavliha: The Significance of Ethics in Legal Education: Towards the Holistic Method, Slovenian Law Review, let. VIII/št. 1–2, december 2011, strani 
115–135. Priporočam tudi S. Galoob: How do Roles Generate Reasons? A Method of Legal Ethics, Legal Ethics, Vol. 15, Part 1, 2012, strani 1–28. 

po nadarjenosti in intelektualnih sposobnosti dijakov 
ali študentov, namesto po (enaki) starosti.40 

Viljem Ščuka41 se že vrsto let zanesenjaško bori z bi-
rokratskimi vetrovnimi mlini, da bi v zadnji tretjini 
devetletke začeli načrtno gojiti oblikovanje osebno-
sti. Predmet bi zajel tri sklope, in sicer urjenje ozave-
ščenosti, pripadnosti in učinkovitosti. Prvi del je med 
drugim posvečen razumevanju dolžnosti in pravic, ve-
denjskih vzorcev in samoobvladovanja; drugi ustvar-
jalnemu sporazumevanju, odnosom do družine, šole in 
prijateljev; in tretji sklop zavesti o sebi, sistemu vre-
dnot, odnosu do škodljivih substanc itd. Takisto hva-
levredni so napori Tinke Podjavoršek, avtorice sloven-
skega modela celostnega izobraževanja v podobi rado-
stne šole ELIZA (Etika, Ljubezen, Inteligenca-intuici-
ja, Zaupanje-zmagam-zmagaš, Akcija).42 To je prija-
zen kraj za otroke, kjer se prepletata (samo)vzgoja in 
samostojno učenje. Projekt so učitelji prostovoljci za-
čeli brezplačno izvajati v šolskem letu 2008/2009 kot 
obliko šolanja na domu. Šole tudi (pre)počasi odpirajo 
duri svetovnemu etosu, a nekaj se vendarle premika.43 

Pri etičnem vzgajanju pravnikov naj intenzivneje sode-
luje univerza. Ponovno bi bilo treba uvesti domišlje-
ne sprejemne izpite (ki bi merili najširši spekter kla-
sične linearne, čustvene, duhovne in druge inteligen-
tnosti ter splošne razgledanosti), ker se z jusom pač 
ne bi smel bosti kdorkoli, recimo  zaradi prestiža, dru-
žinskega običaja ali kar tako, ker ne ve, kaj početi. Štu-
denti se z etiko srečajo med uvodnimi razglabljanji o 
pravoznanstvu in pri filozofiji prava, takisto pa jo pro-
fesorji upoštevajo pri drugih predmetih, kar še vedno 
ni dovolj. Resda ljubljanska gojilnica juristov načrtuje 
izbirni predmet o etiki pravniških poklicev v petem bo-
lonjskem letniku, a je preozko zasnovan.44 Primernejša 
bi bila obvezna holistična pravna etika za bruce, ki bi 
zajela splošna etična izhodišča, naravnopravne in reto-
rične vidike ter profesionalno odgovornost, kakor tudi 
vrednotne dileme povezane z multikulturnostjo, ena-
kopravnostjo, življenjem, zdravjem, revščino, osebno 
integriteto, varovanjem okolja, podnebnimi spremem-
bami, državljansko nepokorščino, nasiljem in teroriz-
mom.45 Osnove etike bi pravzaprav sodile na sleherno 
visokošolsko institucijo, na samo na pravne fakultete.

To je ena plat medalje, druga pa so asistenti, višji pre-
davatelji, docenti, izredni in redni profesorji prava, od 
katerih marsikateri ne spada v učilnico, bodisi zaradi 
osebnostnih lastnosti, pomanjkanja didaktičnega zna-
nja ali obojega. Evropsko in slovensko poučevanje pra-
va se je pretirano nalezlo ameriškega agresivnega pe-
hanja, zaviralne pedantnosti in častihlepnega elitizma, 
kar je pripeljalo tako daleč, da po besedah  nekega od-
vetnika (ki je tudi starš) na ljubljanski pravni fakulteti 
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že vsak drug študent potrebuje psihiatra. Bržda preti-
rana izjava, a vendarle vredna razmisleka.

V tibetanski tradiciji odlikujejo velikega učitelja tri vr-
line: akademska izvrstnost (khé), moralna integriteta 
(tsün) in prijaznost (sang). Mar lahko naštejete na pr-
ste ene roke pedagoge iz časa vašega šolanja in študi-
ja, ki izpolnjujejo vsa tri merila? 

Končno so za mladega pravnika – odvetnika izjemno 
pomembne prve delovne izkušnje, kajti podatki kaže-
jo, da zgledi vlečejo, še posebej slabi, zato je ključno 
kakovostno mentorstvo in ustrezen nadzor nad delom 
pripravnikov in odvetniških kandidatov.46

6. Epilog
O pravnikih kroži obilo zasoljenih šal in rekov, od ka-
terih jih je skorajda večina namenjena odvetnikom, de-
nimo »hiše odvetnikov so sezidane iz glav bedakov« 
(francoski pregovor), »kdor z denarjem kam ne ve, 
naj hiše zida in se pravdati začne« (slovensko reklo) 
in »list papirja, ki ga v sodišče zanese veter, iz njega 
komaj izvlečeta dva vola« (kitajski rek).

Največji slovenski pesnik France Prešeren (1800-1849) 
se je po promociji za doktorja prava kot praktikant za-

46  Glej Levin, navedeno delo, opomba 12, strani 375–376.
47  F. Skabernè: Slovenski advokati in javni notarji v književnosti, znanosti in politiki, priloga Slovenskega pravnika, št. 3–4, Ljubljana 1936.  

poslil pri advokatu Leopoldu Baumgartnu, nato kot 
pripravnik pri ljubljanski davčni upravi. S komaj za-
dostno oceno je položil odvetniški in sodni izpit, kar 
petkrat pogorel z zaprosilom za ljubljansko odvetni-
ško prakso in je bil šestič uslišan v Kranju, a je že čez 
tri leta žalostno preminil zaradi ciroze jeter. Franc Ja-
nez Uhrer, gubernijalni svetnik in policijski ravnatelj v 
Ljubljani, je takole poročal predsedniku deželnega so-
dišča Karlu pl. Petteneggu pred še enim odločanjem o 
Prešernovi advokatski prošnji: 

»Spretnost in poštenost dr. Franca Prešerna se v pol-
ni meri priznavata; toda zaradi njegovega nagnjenja 
do pijače in do poltenosti, radi njegovih ekscentričnih 
načel in zaradi njegove grajavosti, ki lastnim napa-
kam prizanaša, a vse drugo po mili volji biča, mu jav-
no mnenje ni naklonjeno.«47 

Prešernu ni bilo usojeno pravo, temveč Poezije, s 
katerimi se je zapisal v kulturno večnost. Nemara 
bi se moral marsikateri maturant ali novopečeni 
pravniški diplomant iskreno vprašati, ali je 
resnično rojen za odvetnika ali pa bi bilo bolje, da 
se loti drugega poklica. Zmaga nad samim seboj 
je namreč največja zmaga, je rekel stari dobri 
Platon …

V Radencih je 16. in 17. septembra 2022 poteka-
lo tradicionalno srečanje slovenskih psihoterapev-
tov, ki ga je organizirala Zbornica psihoterapevtov 
Slovenije (ZPS). 
Naslov letošnje razprave je bil »Etičnost in odgovor-
nost v psihiatriji in širše«. V okviru srečanja je bila 
organizirana okrogla miza, na kateri so vabljeni go-
stje razpravljali o odgovornosti in etičnosti v politi-
ki, pravu, kulturi, novinarstvu in medicini. Kot pred-

stavnik odvetništva sem psihoterapevte seznanil z na-
čini reševanja etičnih vprašanj in dilem v Odvetniški 
zbornici Slovenije. 
»Človek z veliko etike potrebuje malo psihoterapije, 
tisti, ki premore malo etike, potrebuje veliko psiho-
terapije,« je dejal eden izmed udeležencev srečanja.

Andrej Razdrih 

Srečanje slovenskih psihoterapevtov  

(z leve) Renata Zamida, v. d. direktorice Centra Rog, Barbara Cerar, dramska igralka, dr. Borut Škodlar, psihiater, Igor Samobor, dramski igralec, dr. Ali Žerdin, 
urednik in publicist, Andrej Razdrih, odvetnik, mag. Nina Betetto, vrhovna sodnica, mag. Bećir Kečanović in dr. Zdenka Čebašek Travnik, psihiatrinja (moderatorka).

ODVETNIK st-107-ok8_.indd   14 06/10/2022   08:28



Odvetnik 107 / jesen 2022 15 Članki

1

V omenjeni filmski uspešnici oseba za shizofrenijo 
zboli med študijem na ameriški univerzi Princeton, 
tj. že v času študija. Ta detajl je pomemben, saj pred-
postavlja zakonski znak za pridobitev statusa invali-
da in nadomestila za invalidnost po drugem odstavku 
3. člena Zakona o socialnem vključevanju invalidov 
(ZSVI).2 Filmska uspešnica prikazuje zgodbo Johna 
Forbesa Nasha, ki je leta 1994 dobil Nobelovo nagra-
do za dosežke na področju ekonomije. Nash je imel 
izredno srečo, saj mu je, poleg prijateljev na Prince-
tonu, ob strani stala zelo zvesta soproga. 

Če bi se enaka situacija zgodila v Sloveniji, osebi brez 
soproge (kar bi bilo tudi sicer mogoče pričakovati, saj 
je v času študija malokdo že poročen), bi bila taka ose-
ba najprej hospitalizirana na zaprtem oddelku Psihi-
atrične klinike v Ljubljani. Če bi imela ta oseba zelo 
dobrega odvetnika, ki bi ji izboril prostost, in bi bila 
odpuščena na prostost oziroma domov ter bi ne na-
redila samomora (kar je vse prej kot redek primer in 
očitki ter odškodninski zahtevki nato letijo na odve-
tnika, ker je taki osebi izboril prostost!), bi najverje-
tneje študija ne dokončala in bi se prijavila na Zavo-
du RS za zaposlovanje. Na zavodu bi kaj hitro ugoto-
vili, da taka oseba ni zmožna za delo, zato bi ji izdali 
odločbo o nezaposljivosti in odločbo o priznanju sta-
tusa invalida ter o pravici do zaposlitvene rehabilita-
cije po 34. in 27. členu Zakona o zaposlitveni rehabi-
litaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).3 

V praksi bi nato zadeva bila videti tako, da bi taka in-
validna oseba programu rehabilitacije in socialnega 
vključevanja komaj sledila in bi se tako »kvazivklju-
čevala in kvazirehabilitirala« do svoje smrti. Zadnja 
statistika na primer Papilota, zavoda za spodbujanje 
in razvijanje kakovosti življenja v Ljubljani, je namreč 
taka, da v enem letu vključenosti v program niti eden 
od 70 posameznikov ne pokaže takih rezultatov, da 
bi bil napoten na ponovno ocenjevanje zaposlitvenih 
zmožnosti. Vsa ta leta je tako invalid s shizofrenijo pri-
siljen živeti od socialne pomoči, kar pomeni, da ose-
be, ki v Sloveniji zbolijo za shizofrenijo, po več deset 
let prejemajo socialno pomoč. 

1  Ur. l. RS, št. 77/08, 46/15.
2  Ur. l. RS, št. 30/18, 196/21.
3  Ur. l. RS, št. 16/07, 87/11, 98/14, 18/21.
4  Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18, 73/18, 196/21.
5  Ur. l. RS, št. 48/22.
6  Zakon o ratifikaciji KPI (Ur. l. RS, št. 37/08). 

Tukaj pa se pojavi problem finančne diskriminacije in-
validov v Sloveniji, in sicer zato, ker je socialna po-
moč pogojena z omejitvijo dedovanja po 54.a členu 
Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre),4 
kar nadomestilo za invalidnost po ZSVI in pravice po 
Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2)5 niso. Opisana ureditev je zato v neskladju s:  
-	 prvim in drugim odstavkom 153. člena ter 8. čle-

nom Ustave, 
-	 1. členom; z načeloma nediskriminacije in enakih 

možnosti iz točk (b) in (e) 3. člena; s 5. členom; s 
5. točko 12. člena; s 1. točko 28. člena Konvencije o 
pravicah invalidov (KPI),6 ker konvencijska zaščita 
obsega tudi osebe s težavami v duševnem zdravju. 

Tako stališče je zavzela tudi agencija EU za temeljne 
pravice, ki je v svojem poročilu zapisala, da konven-
cijska definicija brez dvoma vključuje vse osebe s te-
žavami v duševnem zdravju, kadar gre za dolgotraj-
na stanja. Ker torej ZSVI v prvem odstavku 3. člena 
ne vključuje oseb z duševno boleznijo, ki jim je pri-
znan status invalida po ZZRZI in jim status invalida 
ne more biti priznan po ZPIZ-2, ker so zbolele na pri-
mer v času študija in zato nimajo niti enega dneva de-
lovne dobe, so take osebe vse življenje prisiljene žive-
ti od socialne pomoči in na koncu življenja svojo de-
diščino zapustiti RS, kar spominja na Leviatana (dr-
žavo kot grozno zver, ki požira zapuščine invalidov). 

Absurdno je, da ZSVI v prvi alineji prvega odstavka 3. 
člena sicer omenja osebe z motnjo v duševnem razvo-
ju, pri čemer pa je stvar akademske debate, ali in kako 
se motnja v duševnem razvoju razlikuje od duševne 
bolezni, kar nakazuje na vprašljivost zmožnosti poda-
je ustreznega odgovora o tem tudi s strani izvedenca 
psihiatrične stroke. Z Nobelovo nagrado nagrajen go-
spod John Forbes Nash iz Princetona v ZDA (film o 
njem pa z oskarjem) bi bil tako, če bi bil rojen v Slo-
veniji, zaradi bolezni najprej ob življenje, nato pa za-
radi pravne ureditve še ob premoženje, vržen med re-
veže na rob družbe.

Martina Golob
odvetnica v Ljubljani 

Finančna diskriminacija invalidov 
Verjetno nas je večina videla filmsko uspešnico Čudoviti um, v kateri je prikazano, kako težka bole-
zen je shizofrenija. Tudi sicer nam odvetnikom psihiatrična bolnišnica ni neka zelo tuja ustanova, saj 
tam zastopamo osebe, zadržane na zdravljenju, po določbah Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) 
oziroma dežuramo v postopkih zastopanja.1 Tako mi verjetno ni treba posebej poudarjati, za kako 
zahtevna bolezenska stanja gre. Zadosti so zahtevna, da si zaslužijo ustrezno zakonsko ureditev tudi 
na invalidskem področju, ne le v okviru ZDZdr.
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ZDoh-2 je pod določenimi pogoji, ki jih bom nave-
del v nadaljevanju, omogočil nižjo davčno osnovo 
od splošnega pravila, ki velja za bonitete po prvem 
odstavku 43. člena ZDoh-2. Za razliko od splošne-
ga pravila, po katerem se znesek bonitete vrednoti 
po tržni ceni bonitete oziroma subsidiarno na pod-
lagi stroška, ki je v zvezi z boniteto nastal deloda-
jalcu, je ZDoh-2 dodal možnost, da se boniteta vre-
dnoti zgolj3 v višini 65 odstotkov tako ugotovljene 
vrednosti bonitete. V primeru, da pogoji za uporabo 
tako znižane osnove za vrednotenje bonitet niso iz-
polnjeni, velja za vrednotenje bonitete iz delodajal-
čeve pravice do pridobitve delnic v bistvu ureditev, 
kot je veljala pred ZDoh-2. 

Nov predlog sprememb ZDoh-2 ne 
spreminja 43. člena ZDoh-2

Nov predlog sprememb ZDoh-2, ki ga je pripravila 
Vlada RS,4 v ničemer ne posega v omenjeno ureditev 
ZDoh-2, tj. ne predlaga nobenih sprememb. Glede na 
to, da bo zakonodajalec verjetno v kratkem (vlada je 
predlagala nujni postopek) odločal o predlogu spre-
memb ZDoh-2, želim prikazati nekatere težave veljav-
nega 43. člena ZDoh-2, za katere menim, da je smi-
selno, da jih zakonodajalec vključi v spremembo zako-
na oziroma ustrezno pojasni. Kot bo lahko razvidno 
iz nadaljevanja, pri tem (vsaj po mojem mnenju) ne 
gre za neke bistvene spremembe, ki bi zahtevale ob-
širne študije ali podaljševale razpravo o predlaganih 
dohodninskih spremembah, temveč kvečjemu bolj za 
razjasnitev nejasnosti in dopolnitve dosedanje uredi-
tve vrednotenja bonitet po ZDoh-2, katere namen je 
bil očitno omogočiti davčno bolj ugodno ureditev po-
nudbe delnic zaposlenim. 

Ker nov predlog spremembe ZDoh-2 take ureditve v 
ničemer ne spreminja, se zdi edino logično, da tudi 
sedanja vlada izhaja iz smiselnosti ugodnejše davčne 
obravnave pravice zaposlenih do pridobitve delnic. 

1  Ur. l. RS, št. 39/22.
2  V članku se v nadaljevanju omejujem zgolj na pravico do pridobitve delnic in ne izpostavljam drugega premoženja, ki je lahko predmet take bonitete.
3  Uporaba besede »zgolj« ne pomeni, da avtor meni, da je tako znižana osnova za vrednotenje bonitet prenizka, navedeno pa tudi ni predmet tega prispevka.  
4  Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini z dne 28. julija 2022, objavljen na<https://e-uprava.gov.si/.resources/euprava/img/main.jpg>, in 
predlog, objavljen v Poročevalcu DZ z dne 27. septembra 2022 (EVA: 2022-1611-0093). 
5  Dodatni pogoji za ugodnejšo davčno obravnavo so navedeni v sedmem odstavku (opredeljuje neposredno nadrejeno družbo) in osmem odstavku 43. člena ZDoh-2. 
6  Glede slednjega glej 12. točko prvega odstavka 44. člena ZDoH-2, v povezavi s šestim odstavkom 43. člena ZDoh-2.
7  Prvi stavek šestega odstavka 43. člena se namreč začne z naslednjimi besedami: »Če delodajalec, gospodarska družba, delojemalcu zagotovi pravico […].« 

Sprememba ZDoh-2 kot priložnost, 
da se nejasnosti šestega odstavka 
43. člena ZDoh-2 odpravijo
ZDoh-2 je ureditev vrednotenja bonitet tehnično do-
polnil z dodatnimi tremi odstavki 43. člena (šesti do 
deveti odstavek). 

Šesti odstavek 43. člena ZDoh-2 omogoča, da zne-
sek bonitete glede pravice do pridobitve delnic zna-
ša le 65 odstotkov vrednosti, ki sicer izhaja iz prve-
ga odstavka tega člena. Omogoča zato, ker je uvelja-
vitev take možnosti odvisna od izpolnjevanja neka-
terih pogojev. Iz besedila omenjenega odstavka naj-
bolj očitno izhajajo trije pogoji5 za uveljavitev tako 
znižane davčne osnove za pridobitev delnic kot bo-
nitete: 
(1) izdajatelj zadevnih delnic je delodajalec ali nadre-

jena družba delodajalca, 
(2) delovno razmerje med delojemalcem in delodajal-

cem je do dneva izvršitve pravice oziroma odsvo-
jitve pravice trajalo več kot eno leto in 

(3) ne gre za boniteto, povezano s poslovno uspešno-
stjo, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodkov iz 
delovnega razmerja.6 

Manj jasno pa je, ali šesti odstavek 43. člena ZDoh-2 
med pogoje za uveljavitev tako znižane davčne osno-
ve šteje tudi to, da je delodajalec, ki zaposlenim po-
nudi delnice, gospodarska družba.7 

Članek se omejuje na navedena pogoja, povezana z iz-
dajateljem delnic in delodajalcem, gospodarsko druž-
bo, ne obravnava pa drugih pogojev, ki jih obravnava-
ta šesti in osmi odstavek 43. člena ZDoh-2.

Podružnica in gospodarska družba
Delodajalec je lahko tudi podružnica tujega podje-
tja, ki po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) 
ne sodi med gospodarske družbe in nima pravne 

Boštjan Špec
LL.M. (Georgetown), odvetnik v Ljubljani

Vrednotenje pravice do pridobitve delnic kot 
bonitete – priložnost za spremembo?

Zadnja sprememba Zakona o dohodnini (ZDoh-2), uveljavljena z novelo ZDoh-2Z,1 je po dolgem času 
pomembno dopolnila davčno ureditev bonitet v obliki delodajalčeve podelitve pravice do nakupa 
oziroma pridobitve delnic ali drugega premoženja zaposlenim.2 Dotedanje vrednotenje navedene 
bonitete je v bistvu ostalo nespremenjeno od leta 2007 do uveljavitve ZDoh-2Z s 1. januarjem 2022. 
Razen določitve merodajnega trenutka presojanja vrednosti bonitete (trenutek izvršitve pravice do 
pridobitve delnic oziroma dan, ko je delojemalec pridobil delnice) takratna ureditev ni odstopala 
od pravil, ki sicer veljajo po prvem odstavku 43. člena ZDoh-2 za vrednotenje bonitet na splošno. 
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subjektivitete.8 Ali v tem primeru zaposleni take po-
družnice, ki se jim ponudi pravica do pridobitve delnic, 
niso upravičeni (ob upoštevanju preostalih pogojev) 
do uveljavitve znižane osnove za vrednotenje bonitete? 

Menim, da so, in zdi se, da se k temu v praksi nagibajo 
tudi davčni organi.9 Podružnica tujega podjetja pred-
stavlja le del pravne osebe, sestavni del njenega usta-
novitelja, ki je gospodarska družba, pri čemer nastopa 
v pravnem prometu v imenu in za račun tujega podje-
tja (gospodarske družbe).10 V tem smislu menim, da 
je utemeljena trditev, da pravico v takem primeru za-
gotavlja gospodarska družba, katere poslovna enota je 
zadevna podružnica, in omemba gospodarske druž-
be v prvem stavku šestega odstavka 43. člena ZDoh-2 
zato ne more biti ovira za uveljavitev ugodnejše davč-
ne obravnave oseb, zaposlenih v tuji podružnici. Ne 
glede na navedeno razlago menim, da je zdaj prilo-
žnost, da zakonodajalec s spremembo zakona to raz-
lago tudi pojasni v zakonskem besedilu, saj sem pre-
pričan, da bo v poslovni praksi ob sedanjem besedi-
lu prihajalo do nejasnosti. V tem smislu se zdi sklice-
vanje na gospodarsko družbo v prvem stavku šestega 
odstavka 43. člena ZDoh-2 verjetno odveč. 

Neposredna nadrejena oseba 
delodajalca je neutemeljeno 
prestrog pogoj za ugodnejšo davčno 
obravnavo

Pri tem pa je lahko v praksi večja težava pogoj, ki 
ga šesti odstavek 43. člena ZDoh-2 zahteva v zve-
zi z osebo izdajatelja delnic, če to ni sam delodaja-
lec. Zakon namreč brez navajanja razlogov za tako 
razlikovanje omejuje osebo upravičenega izdajate-
lja delnic le na neposredno nadrejeno osebo delo-
dajalca (poleg delodajalca). Zaposleni lahko uve-
ljavi davčno ugodnejšo vrednotenje bonitete glede 

8  Glej 5. in 20. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).
9  Tako stališče mi je znano iz pojasnila davčnih organov, danega na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o davčnem postopku.
10  Člen 679 ZGD-1.
11  Uredba 2017/1129/EU, glej točko (i) četrtega odstavka 1. člena in 75. člen ZTFI-1. Hkrati ni odveč poudariti 17. uvodne določbe  omenjene uredbe, ki poudarja 
razlog za spodbujanje lastništva zaposlenih. (Spodbujanje direktorjev in zaposlenih k temu, da imajo v lasti vrednostne papirje podjetja, v katerem so zaposleni, lahko pozitivno 
vpliva na upravljanje podjetij in prispeva k ustvarjanju dolgoročne vrednosti, saj spodbuja predanost zaposlenih in občutek lastništva, usklajuje interese delničarjev in zaposlenih ter 
slednjim omogoča priložnosti za naložbe.)

na navedeno le, če zadevne delnice izda delodaja-
lec ali njemu neposredno nadrejena družba. Nadre-
jena oseba je v sedmem odstavku 43. člena ZDoh-2 
določena kot družba, ki ima neposredno v lasti ve-
činski delež glasovalnih pravic ali večinski delež v 
kapitalu gospodarske družbe iz šestega odstavka is-
tega člena. Taka opredelitev nadrejene osebe sicer 
sama po sebi ni problematična, vprašamo pa se lah-
ko, zakaj je za ugodnejšo davčno obravnavo boni-
tete potreben odnos neposredne nadrejenosti med 
delodajalcem in izdajateljem. 

V praksi globalnih korporacij, ki imajo posredno ali ne-
posredno povezane družbe po celotnem svetu in pri 
katerih je nekaj običajnega, da zaposlenim po vsem 
svetu omogočajo pridobitev delnic v matični družbi, 
je ravno zaradi narave takih korporacij praviloma ali 
pa vsaj običajno tako, da hčerinskih družb ali podru-
žnic po svetu ne ustanavljajo (neposredno nadrejene) 
matične družbe, temveč družbe, ki so zgolj povezane 
z matično družbo. 

Tako prakso jasno dopuščata in jo spodbujata tudi 
Prospektna uredba in Zakon o trgu finančnih in-
strumentov (ZTFI-1),11 ki določata izjemo od sicer-
šnje obveznosti objave prospekta v primeru ponud-
be vrednostnih papirjev, ki jih delodajalec ali poveza-
no podjetje ponudi, dodeli ali jih bo dodelilo trenu-
tnim ali nekdanjim direktorjem ali zaposlenim. Ure-
ditvi ZDoh-2 in ZTFI-1 (oziroma Prospektne ured-
be) sta si zato sistemsko v nasprotju, saj ZDoh-2 
omogoča bistveno ugodnejšo obravnavo za ponud-
be delnic, ki jih izda neposredno nadrejena druž-
ba, v primerjavi s ponudbo delnic drugih povezanih 
družb, pri čemer, kot je bilo že pojasnjeno, za tako 
razlikovanje ni razviden noben utemeljen razlog.  
Glede na navedeno se zdi edino smiselno, da se s spre-
membo ZDoh-2 uporaba šestega odstavka razširi tudi 
na ponudbe delnic povezanih družb delodajalca.

Svet je bil sicer ustanovljen 
že v času ministrovanja 
Aleša Zalarja, zadnji dve 
leti pa ni deloval. Ministri-
ca je izrazila trden namen, 
da bo mediacija postala čim 
bolj dostopen javni servis.

Za predsednico Sveta za al-
ternativno reševanje sporov 
je bila z aklamacijo izvolje-
na vrhovna sodnica mag. 

Nina Betteto. Med drugim je dejala, da bo prvenstvena 
naloga Sveta narediti analizo stanja na področju sodi-
šču pridružene mediacije in urediti ter zagotoviti nje-
no financiranje.

Svet za alternativno reševanje sporov je sestavljen zelo 
pluralno; iz odvetniških vrst sta člana Sveta kar dva, in 
sicer predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Janez 
Starman in Andrej Razdrih.

A. R.

Svet za alternativno reševanje sporov 
Na Ministrstvu za pravosodje je 3. oktobra 2022 potekal prvi sestanek novega Sveta za alternativno 
reševanje sporov, ki ga je sklicala ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan.
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1. Izhodišča presoje podzakonskih 
predpisov

Ustava v 156. členu sodiščem v primeru suma, da je 
zakon, ki bi ga morala uporabiti, neustaven, nalaga 
sprožitev ustreznih mehanizmov za njegovo presojo 
pred Ustavnim sodiščem RS. Gre za zahtevo za oce-
no ustavnosti, ki jo podrobneje opredeljuje Zakon o 
ustavnem sodišču (ZUstS)5 v 23. členu. Tak instru-
mentarij sodiščem v primeru neustavnega oziroma ne-
zakonitega izvršilnega predpisa ni na voljo, saj akt iz 
konkretnega odločanja lahko izločijo že sama. V tem 
smislu sta določbi 125. in 156. člena Ustave smiselno 
usklajeni.6 Za razliko od sodišč imajo nekateri držav-
ni organi na voljo zahtevo za presojo ustavnosti in za-
konitosti predpisov oziroma splošnih aktov, izdanih za 
izvrševanje javnih pooblastil. Zaradi številčnosti jih ne 
naštevam, podrobno pa so navedeni v 23.a členu ZU-
stS. Pri tem je treba upoštevati še nekatere specialne 
zakone – denimo Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)7 
in Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD)8 – ki 
krog upravičencev dodatno širijo.9 

2. Uporaba instituta exceptio illegalis 
v sodni praksi

Uporaba instituta exceptio illegalis učinkuje zgolj za 
konkreten primer – inter partes.10 To pomeni, da 

1  Prispevek je nastal kot povzetek izbranih poglavij iz magistrskega diplomskega dela z naslovom »Uporaba instituta exceptio illegalis na področju upravnega prava: 
pravne podlage in praktični izzivi«, ki ga je avtor pripravil pod mentorstvom doc. dr. Brune Žuber in 11. maja 2022 zagovarjal na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 
pred komisijo, ki ji je predsedoval prof. dr. Rajko Pirnat. 
2  Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – 
UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a. 
3  Testen, F.: Tretji odstavek 3.a člena: res (pre)velika razpoka v ustavi?, Podjetje in delo, št. 6–7/2003, str. 1484–1493.  
4  Pavčnik, M.: Razumevanje prava: nova oporna mesta iz zadnjih let. GV Založba, Ljubljana 2021, str. 81–82. 
5  Ur. l. RS, št. 64/07 – UPB, 109/12, 23/20 in 92/21. 
6  Testen, F.: Samo presoja zakonov – Exceptio illegalis, Komentar Ustave Republike Slovenije, Ljubljana 2002,  
<https://e-kurs.si/komentar/samo-presoja-zakonov-exceptio-illegalis/> (10. 2. 2022).
7  Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE. 
8  Ur. l. RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg. 
9  Nerad, S.:  Predlagatelji zahteve za začetek postopka, Komentar Ustave Republike Slovenije, Ljubljana 2011,  
<https://e-kurs.si/komentar/predlagatelji-zahteve-za-zacetek-postopka/> (10. 2. 2022).
10  Testen, F., naved. delo 6.  
11  Glej na primer U-I-205/10-23 z dne 14. aprila 2011, točka 5. 
12  Testen, F., naved. delo 6. 

sodišče spor reši, sklicujoč se neposredno na zakon, 
neustaven oziroma nezakonit podzakonski predpis pa 
ostaja del veljavnega pravnega reda in zavezuje še vna-
prej. V drugem sporu bo od presoje takratnega sodi-
šča odvisno, ali bo uporabo podzakonskega akta za-
vrnilo ali ne. 

Pri obravnavi spregleda podzakonskega akta naleti-
mo na zanimiv paradoks. Izvršilni predpis, ki je bil 
prepoznan za neustavnega oziroma nezakonitega, 
vsled učinkovanja inter partes ni izločen iz pravne-
ga reda, pravne posledice pa ustvarja še v prihodnje. 
Upoštevajoč ustavnosodno prakso je pojav dodatno 
zaostren. Ustavno sodišče je večkrat opozorilo, da 
redna sodišča zahteve za oceno ustavnosti in zako-
nitosti podzakonskih aktov nimajo na voljo, saj ta-
kšne predpise lahko izločijo že sama. Ustava sodni-
kom daje pooblastilo in hkrati nalaga dolžnost, da pri 
odločanju o pravicah in obveznostih odklonijo upo-
rabo neustavnih oziroma nezakonitih podzakonskih 
predpisov.11 Vprašanja, kako takšne splošne akte iz 
pravnega reda sploh odstraniti, ne rešuje niti institu-
cija pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti. Sodi-
ščem ta možnost ni dana, saj manjka temeljna proce-
sna predpostavka – pravovarstvena potreba.12 Glede 
na 24. člen ZUstS lahko pobudo za oceno ustavnosti 
in zakonitosti da tisti, ki izkaže pravni interes. Ta je 
podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje 
javnih pooblastil, neposredno posega v posamezni-
kove pravice ter pravne interese. Pravni interes mora 

Matevž Bedič1

mag. prava, sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani

Problematika instituta exceptio illegalis 
v slovenskem pravnem redu

Vezanost sodišč na ustavo in zakone – kar izhaja iz 125. člena Ustave2 – ni le normativno leporečje, ki 
bi odpiralo zanimiva teoretična vprašanja, pač pa ima vidne in pomembne praktične pravne posledice. 
Te na eni strani občutijo predvsem stranke konkretnih (sodnih) postopkov, na drugi strani pa določ-
ba učinkuje na skladnost pravnega reda kot celote, posebej v smislu udejanjanja hierarhije pravnih 
aktov. Ker so sodniki pri izvajanju svoje funkcije vezani na ustavo in zakon, niso dolžni uporabljati 
podzakonskih predpisov. Takšen sklep je mogoče narediti s pomočjo nasprotnega razlogovanja.3 
Pravna teorija exceptio illegalis opredeljuje kot institut, ki sodniku omogoča, da v konkretnem primeru 
odloči, (kot) da podzakonskega akta ni, če meni, da je ta v nasprotju z ustavo ali zakonom – gre torej 
za odstop od veljavnih pravnih aktov.4 Osrednji problem ostaja: neuporaba spornega podzakonskega 
akta ne pomeni tudi njegove izločitve iz veljavnega pravnega reda. 
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biti neposreden in konkreten.13 V primerih, ko pod-
zakonski predpisi ne učinkujejo neposredno, pač pa 
na pravni položaj posameznika vplivajo (šele) prek iz-
daje konkretnega in posamičnega pravnega akta (na 
primer upravne odločbe), se pobuda lahko vloži po 
izčrpanju pravnih sredstev, sočasno z ustavno pritož-
bo. Pri tem Ustavno sodišče pripominja, da morajo 
pobudniki svoje ugovore v zvezi s protiustavnostjo 
oziroma protizakonitostjo nasloviti že na redna sodi-
šča. Pravni interes v teh primerih tako ni izkazan, saj 
je pravni položaj varovan že v okviru instituta excep-
tio illegalis.14 Takšni podzakonski akti Ustavnega so-
dišča ne dosežejo, omejenost spregleda izvršilnega 
akta na konkreten primer pa jih ohranja kot veljav-
ne pravne vire. V tem pogledu sta izpodbijanje in iz-
ločevanje podzakonskih predpisov iz pravnega reda 
posebej oteženi. Ni sporno, da se neustavnost ali ne-
zakonitost lahko odpravita tudi s sprejemom novega 
podzakonskega predpisa. 

2.1.  Neuspela ustavna reforma: prenos 
pristojnosti za presojo podzakonskih 
predpisov z Ustavnega na drugo sodišče

Vlada RS je leta 2010 Državnemu zboru RS predlagala 
spremembo 160., 161. in 162. člena Ustave. V predlo-
gu je navedla, da zaradi dvojnega dostopa posamezni-
kov do Ustavnega sodišča – pobuda za začetek postop-
ka za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov ter 
ustavna pritožba zoper posamične pravne akte – pri-
haja do zamud pri odločanju v razumnem roku.15 Apel 
za spremembo je izrazilo tudi Ustavno sodišče samo 
in navedlo, da je njegova vloga zaradi neobvladljive-
ga pripada zadev ogrožena.16 Predlagane spremembe 
so strnjene v naslednjih treh točkah. Prvič, pristojno-
sti Ustavnega sodišča naj se uredijo z Ustavo. Materijo 
bi lahko dopolnjevali tudi posamezni zakoni, sprejeti z 
dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. Dru-
gič, nekatere pristojnosti ne pomenijo tako pomemb-
nih ustavnopravnih vprašanj, da bi o njih moralo od-
ločati Ustavno sodišče, zato naj bodo podeljene redne-
mu sodstvu. In tretjič, predlagatelji postopka naj bodo 
določeni z Ustavo, Ustavno sodišče pa naj samo izbi-
ra pobude in ustavne pritožbe. S tem naj bi se udeja-
njala njegova vloga kot najvišjega varuha ustavnosti in 
človekovih pravic.17 Za potrebe tega prispevka se ome-
jujem na drugo točko – prenos pristojnosti za preso-
jo nekaterih predpisov z Ustavnega na druga sodišča. 

Predlog je izhajal iz teze, da je Ustavno sodišče naj-
višji varuh ustavnosti. S tem je pristojno za preso-
jo zakonov kot temeljnih pravnih aktov, ki urejajo 
družbena razmerja. Nekatere pristojnosti – med nji-
mi presoja podzakonskih predpisov – ne pomenijo 
tako pomembnih vprašanj, da bi o njih moralo odlo-
čati Ustavno sodišče. Sprememba 160. člena Ustave 

13  Nerad, S.: Pravni interes za pobudo, Komentar Ustave Republike Slovenije. Ljubljana 2011,  
<https://e-kurs.si/komentar/pravni-interes-za-pobudo/> (12. 2. 2022).
14  Glej na primer U-I-50/17-8 z dne 26. aprila 2017, točka 3. 
15  Kaučič, I., Pavlin, P., Bardutzky, S.: Ustavna reforma ustavnega sodstva: zbornik gradiv 2008–2011. Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ministrstvo za pravosodje, 
Ljubljana 2011, str. 320–321.  
16  Kaučič, I., Pavlin, P., Bardutzky, S., naved. delo, str. 9. 
17  Kaučič, I., Pavlin, P., Bardutzky, S., naved. delo, str. 319–322.
18  Kaučič, I., Pavlin, P., Bardutzky, S., naved. delo, str. 324–330. 
19  Kaučič, I., Pavlin, P., Bardutzky, S., naved. delo, str. 330–333. 
20  Kaučič, I., Pavlin, P., Bardutzky, S., naved. delo, str. 335. 
21  Kaučič, I., Pavlin, P., Bardutzky, S., naved. delo, str. 336–338. 

bi zakonodajalcu omogočila, da bi z zakonom, spre-
jetim z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslan-
cev, lahko prenesel pristojnost za presojo ustavnosti 
in zakonitosti podzakonskih predpisov, predpisov lo-
kalnih skupnosti in splošnih aktov, izdanih za izvr-
ševanje javnih pooblastil, z Ustavnega na drugo so-
dišče. Temu bi bil prilagojen tudi 161. člen, po kate-
rem bi pristojno sodišče podzakonske akte lahko od-
pravilo ali razveljavilo.18

Reforma je z možnostjo prenosa navedenih pristojno-
sti na druga sodišča sledila cilju razbremenitve Ustav-
nega sodišča in s tem povečanja njegove učinkovito-
sti. Okrepljena bi bila pravna varnost nasploh, saj bi 
osebe varstvo pravic in koristi dosegle že v drugih so-
dnih postopkih. Iz predloga izhaja, da bi zakonodajalec 
lahko prenesel pristojnost za presojo vseh ali zgolj ne-
katerih podzakonskih aktov, dopustno pa bi bilo tudi, 
da bi se takšna pristojnost dodelila le nekaterim sodi-
ščem (na primer upravnemu sodišču). Predlagatelj je 
opozoril, da se obremenitve drugega sodišča s tem ne 
bi (bistveno) povečale, saj mora to že po 125. členu 
Ustave presojati, ali so podzakonski predpisi skladni z 
Ustavo in zakoni ali ne.19 Drugi državni organi bi bili 
na pravnomočno odločitev pristojnega sodišča vezani. 
Odločitev bi bila dokončna, učinkovanje erga omnes pa 
bi zavarovalo pravice in koristi preostalih prizadetih 
oseb. S spremembo 161. člena Ustave bi takšno sodi-
šče dobilo tudi pristojnost, da izvrševanje presojane-
ga akta delno ali v celoti zadrži.20

Predviden je bil tudi položaj, kako naj ravna Ustavno 
sodišče, če bi v postopku odločanja naletelo na neu-
staven podzakonski predpis. Do tega bi prišlo v dveh 
primerih. Prvič, če bi Ustavno sodišče presojalo za-
kon, ki je podrobneje urejen s podzakonskim aktom, 
oba pa bi neustavno posegala v pravni položaj oseb. 
O podzakonskem predpisu, predpisu lokalne skupno-
sti ali aktu, izdanem za izvrševanje javnih pooblastil, 
bi odločilo ob oceni zakona. Tak pristop bi prepreče-
val podvajanje sodnega nadzora, saj bi v nasprotnem 
primeru prizadete osebe predpis morale izpodbijati še 
pred pristojnim sodiščem. Ustavno sodišče izvršilnega 
predpisa ne bi presojalo, če bi ga pred tem že odpravi-
lo ali razveljavilo drugo sodišče. Drugič, Ustavno sodi-
šče bi se s podzakonskimi predpisi lahko soočilo tudi 
v sklopu odločanja o ustavni pritožbi. Do dela sodbe, 
v katerem bi pristojno sodišče že ugotovilo neustav-
nost oziroma nezakonitost izvršilnega akta, se ne bi 
smelo opredeljevati.21 

2.2. Sodna presoja prostorskih izvedbenih 
aktov

Kljub spodletelim naporom za spremembo Ustave se 
je ideja ustavne reforme deloma uresničila v ureditvi 
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Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2),22 ki je v 58. čle-
nu predvideval sodno varstvo zoper prostorske izved-
bene akte. Člen 58 je določal, da je zoper takšne splo-
šne akte mogoče voditi upravni spor, v katerem sodi-
šče presoja njihovo zakonitost. Za potrebe tega besedi-
la je bistveno, da je upravno sodišče prostorske izved-
bene akte lahko odpravilo ali razveljavilo. V primeru, 
da je upravno sodišče akt odpravilo ali razveljavilo, je 
pristojnemu organu naložilo vzpostavitev nove, zakon-
sko skladne ureditve. Glede posledic odprave oziroma 
razveljavitve prostorskega akta se je po izrecni določbi 
smiselno uporabljal ZUstS.23 Sodna odločba je morala 
biti objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije in 
v uradnem glasilu, v katerem je bil izpodbijani akt ob-
javljen.24 Zdi se, da je slovenski zakonodajalec v tem 
delu sledil nemški ureditvi, ki po 47. členu Zakona o 
upravnem sodstvu (Verwaltungsgerichtsordnung)25 viš-
ja upravna sodišča pooblašča za presojo podzakonskih 
predpisov, izdanih na podlagi zveznega Zakona o gra-
ditvi objektov (Baugesetzbuch).26

Ustavno sodišče je bilo že v zadevi U-I-6/17-21 z dne 
20. septembra 2019, v kateri je presojalo Zakon o pro-
storskem načrtovanju (ZPNačrt),27 soočeno z vpraša-
njem, ali ureditev, ki ne določa pristojnosti, postop-
kov in pooblastil sodišču, da v upravnem sporu od-
loča o veljavnosti prostorskih aktov ter jih odpravi 
ali razveljavi, nasprotuje 23. in 25. členu Ustave. V 
odločbi je utemeljeno odklonilno stališče, saj oseba 
ustrezno pravno varstvo lahko doseže pred Ustav-
nim sodiščem. Sodnik Pavčnik in sodnica Šugman 
Stubbs v pritrdilnih ločenih mnenjih dodajata, da 
so pristojnosti Ustavnega sodišča iz 160. člena Usta-
ve izključne. Zakon, ki bi v to posegel, bi bil protiu-
staven: za prenos pristojnosti je potrebna predhodna 
sprememba Ustave.28, 29 Upoštevajoč navedeno se zdi 
ureditev iz ZUreP-2 posebej zanimiva, saj zakonoda-
jalec ni hkrati posegel v Ustavo. S tem je bila vzpo-
stavljena vzporedna pristojnost Ustavnega in uprav-
nega sodišča. Tek upravnega spora naj bi sicer izklju-
čeval možnost postopka pred Ustavnim sodiščem, ki 
v sporu odloča kot skrajno sredstvo.30 Temu je sle-
dilo tudi Ustavno sodišče in zavzelo stališče, da ni 
pristojno za začetek postopka za oceno ustavnosti in 
zakonitosti prostorskih aktov, saj je le-te – glede na 
58. člen ZUreP-2 – mogoče izpodbijati pred uprav-
nim sodiščem.31

Ob tezi o izključni pristojnosti Ustavnega sodišča za 
presojo podzakonskih aktov je mogoče zaslediti tudi 

22  Ur. l. RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US. 
23  Deveti odstavek 58. člena, ZUreP-2/2017.
24  Enajsti odstavek 58. člena, ZUreP-2/2017. 
25  Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Bundesgesetzblatt, del I, št. 686 z dne 19. marca 1991, z zadnjo spremembo z 8. oktobra 2021. 
26  Več o primerjalnopravnem pregledu sodne presoje podzakonskih predpisov glej v poglavju Primerjalnopravna analiza: presoja podzakonskih predpisov v nekaterih 
evropskih državah, Bedič, M. (2022). 
27  Ur. l. RS, št.  33/07,  70/08  – ZVO-1B,  108/09,  80/10  – ZUPUDPP,  43/11  – ZKZ-C,  57/12,  57/12  – ZUPUDPP-A,  109/12,  76/14  – odl. US,  14/15  – 
ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3. 
28  Povzeto po Ločenem mnenju sodnika dr. Marijana Pavčnika k odločbi št. U-I-6/17 z dne 20. junija 2019. 
29  Povzeto po Pritrdilnem ločenem mnenju sodnice dr. Katje Šugman Stubbs k odločbi št. U-I-6/17 z dne 20. junija 2019.
30  Šuligoj, M.: Sodno varstvo zoper prostorske akte, Odvetnik, št. 4 (102)  – oktober 2021, Posebna številka, str. 6–10. 
31  U-I-356/19-4 z dne 4. decembra 2019, točki 2 in 3. 
32  Pucelj Vidović, T.: Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte. Podjetje in delo, št. 6-7/2020, str. 990–1000. 
33  Kerševan, E.: Sodno varstvo zoper splošne akte uprave. Podjetje in delo, št. 6-7/2012, str. 1020–1029.
34  U-I-327/20-16 z dne 20. januarja 2022, točka 5. 
35  Povzeto po U-I-327/20-16 z dne 20. januarja 2022.  
36  Ur. l. RS, št. 199/21. 
37  Osmi odstavek 61. člena ZUreP-3. 

argumente, ki tej tezi nasprotujejo. Avtorji se pri tem 
sklicujejo prav na institut exceptio illegalis. Če je so-
dišče v (upravnem) sporu dolžno presojati skladnost 
podzakonskih predpisov z Ustavo in zakoni, potem 
odločitev lahko sprejme z učinkom erga omnes, in ne 
le za konkreten primer.32 Za takšno postopanje naj bi 
zadostovala zgolj zakonska regulacija, brez predruga-
čenja Ustave.33 Enako je stališče državnega zbora: če 
institut exceptio illegalis dopušča, da katerokoli sodi-
šče ugotavlja neustavnost oziroma nezakonitost pod-
zakonskega predpisa, naj ne bi bilo sporno, da lah-
ko zakon določi, da sodišče o tem presodi na način, 
ki je podoben abstraktni pravni presoji ustavnosti in 
zakonitosti.34 

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-327/20-16 z 
dne 20. januarja 2022 ugotovilo, da je zakonoda-
jalec z ureditvijo iz 58. člena ZUreP-2 upravnemu 
sodišču podelil pristojnosti, ki so enake tistim, kot 
jih ima samo. Upravno sodstvo po 157. členu Ustave 
lahko presoja zgolj zakonitost posamičnih pravnih 
aktov, presoja ustavnosti in zakonitosti splošnih ak-
tov pa je podeljena Ustavnemu sodišču. To je edino, 
ki jih sme odpraviti ali razveljaviti. Po oceni Ustav-
nega sodišča tega ne dopušča niti institut exceptio 
illegalis, saj je vsebina pristojnosti določena s tem, 
kakšne odločitve sodišče lahko sprejme. Odkloni-
tve uporabe podzakonskega predpisa ne gre enači-
ti z njegovo odpravo ali razveljavitvijo. Upošteva-
joč navedeno je Ustavno sodišče določbe 58. čle-
na ZUreP-2 spoznalo za neustavne. Ker je izpodbi-
jana ureditev prenehala veljati, je sprejelo ugotovi-
tveno odločbo.35 

Državni zbor je 9. decembra 2021 sprejel nov Za-
kon o urejanju prostora (ZUreP-3).36 Enako kot nje-
gov predhodnik ZUreP-3 v 61. členu ureja sodno 
varstvo zoper prostorske izvedbene akte. Upravno 
sodišče takšen predpis lahko odpravi ali razvelja-
vi, pristojnemu organu pa naloži sprejem nove ure-
ditve. Za razliko od ZUreP-2 se novi zakon dotika 
problematike vzporedne pristojnosti upravnega in 
Ustavnega sodišča. Nalaga, da prvo prekine posto-
pek, če o istih določbah prostorskega akta odloča 
že Ustavno sodišče.37 

Vlada je v zakonskem predlogu navedla, da 61. člen 
ZUreP-3 uresničuje obveznosti, ki jih je Slovenija 
sprejela z ratifikacijo Konvencije o dostopu do in-
formacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu 

ODVETNIK st-107-ok8_.indd   20 06/10/2022   08:28



Odvetnik 107 / jesen 2022 21                                   Članki / Alternativno reševanje sporov

do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhu-
ška konvencija),38 po kateri mora biti zagotovljeno 
učinkovito sodno varstvo zoper prostorske izved-
bene akte. Ocenila je, da pobuda za oceno ustav-
nosti in zakonitosti pred Ustavnim sodiščem temu 
ne zadosti, še posebej zaradi zahtevnosti izkazova-
nja pravnega interesa. Po stališču vlade zakon izbolj-
šuje sistem sodnega nadzora nad prostorskimi ak-
ti.39 Na spornost ureditve je opozorila Zakonodaj-
no-pravna služba Državnega zbora RS. Navedla je, 
da je predlagani člen v bistvenem podoben ureditvi 
iz ZUreP-2. Državni zbor je bil z zahtevami za pre-
sojo ustavnosti 58. člena ZUreP-2 seznanjen, zato 
ni ustrezno, da se enaka rešitev prenaša v novi za-
kon.40 Na mnenje Zakonodajno-pravne službe se je 
odzvalo Ministrstvo za okolje in prostor ter nave-
dlo, da predlagana rešitev sledi opozorilom Evrop-
ske komisije in Vrhovnega sodišča, da zoper pro-
storske izvedbene akte ni na voljo učinkovito so-
dno varstvo. Ministrstvo je ocenilo, da iz 160. člena 
Ustave ne izhaja, da bi bilo za presojo ustavnosti in 
zakonitosti podzakonskih predpisov pristojno zgolj 
Ustavno sodišče. Dodalo je, da je z osmim odstav-
kom 61. člena ZUreP-3 odpravljena tudi nevarnost, 
da bi o istih določbah prostorskega akta hkrati od-
ločali Ustavno in upravno sodišče.41

38  Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ),  
Ur. l. RS – MP, št. 17/04. 
39  Vlada RS, Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), EVA: 2020-2550-0074, str. 232–233. 
40  Državni zbor RS, Mnenje k Predlogu zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), EPA 1960-VIII, št. 800-01/21-3/, 13. oktober 2021, str. 2. 
41  Ministrstvo za okolje in prostor, Odgovor/Pojasnila v zvezi z mnenjem Zakonodajno-pravne službe DZ k Predlogu zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) – druga 
obravnava, EPA 1960-VIII, št. 007-405/2020/300, 22. januar 2021, str. 2–4. 

3. Namesto sklepa

Institut exceptio illegalis je na eni strani učinkovit instru-
mentarij varstva pravic in pravnih koristi oseb v konkre-
tnih sodnih postopkih, po drugi strani pa – upoštevajoč 
zasnovo ustavnosodnega nadzora nad podzakonskimi 
predpisi – otežuje izločevanje neustavnih in nezakoni-
tih podzakonskih aktov iz pravnega reda. Ob tem ne 
gre prezreti vprašanja o reformi ustavnega sodstva in 
prenosu določenih pristojnosti z Ustavnega na drugo 
sodišče. S tem merim predvsem na podelitev pristoj-
nosti za presojo ustavnosti in zakonitosti (nekaterih) 
podzakonskih predpisov izbranemu sodišču. 

Za tako spremembo bo potrebna zadostna 
politična volja po spremembi 160. člena Ustave, ki 
pristojnosti Ustavnega sodišča določa kot izključne 
– mednje sodi tudi nadzor nad podzakonskimi 
predpisi. Ureditev, po kateri je pristojnost za 
razveljavitev oziroma odpravo prostorskih aktov 
z zakonom dodeljena (tudi) upravnemu sodišču, 
se tako zdi posebej nenavadna in problematična; 
toliko bolj, ker se je o njeni protiustavnosti že 
izreklo Ustavno sodišče. 

Organizatorja Dnevov mediacij mag. Primož Šporar 
in dr. Tanja Pia Metelko sta dneve zastavila v želji, 

da bi družbeno odgovorni mediatorke in mediatorji 
prispevali ne le k »minimizacije škode družbenih iz-
zivov, temveč k maksimizaciji pozitivnih vplivov me-
diacije v družbi.« 

V okviru sekcije Mediacija v praksi – sodišču pridru-
žena mediacija je potekala okrogla miza z naslovom 
Sodišču pridružena mediacija – 21 let pozneje, na 
kateri so sodelovali (moderatrka) mag. Gordana Ri-
stin, višja sodnica v Ljubljani in predsednica Društva 
mediatorjev Slovenije, Maša Kociper, državna sekre-
tarka v kabinetu predsednika Vlade RS, mag. Valeri-
ja Jelen Kosi, višja sodnica svetnica, ter predstavnik 
odvetnikov mediatorjev Andrej Razdrih. 

Mediacija na sodišču je še vedno najbolj družbeno ak-
tivna  mediacija, zato je treba narediti prav vse, da ob-
stane in še bolj razvije. Ministrica za pravosodje dr. 
Dominika Švarc Pipan mediacijo podpira in le upa-
mo lahko, da jo bo podprla tudi Vlada.

Andrej Razdrih 

8. Dnevi mediacij 
Med 29. in 30. septembrom 2022 so v ECO hotelu v Bohinjski Bistrici potekali že 8. Dnevi mediacij. 
Letošnje vsebinsko vodilo je bilo osvetliti vlogo mediatorke oziroma mediatorja v luči globalnih 
družbenih izzivov, ki smo jim priča v zadnjem obdobju. 
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Med neveljavne pogodbe se uvrščajo neobstoječi prav-
ni posli.1 ZOR je definiral, da je pogodba nična, kadar 
nasprotuje ustavnim načelom družbene ureditve, pri-
silnim predpisom in morali socialistične samoupravne 
družbe (prvi odstavek 103. člena ZOR). OZ je obdr-
žal isto definicijo ničnosti, s spremembo, da je takra-
tne družbenopolitične izraze ZOR nadomestil s seda-
njo nomotehniko. 

Če je pogodba nična, nima pravnega učinka, v prime-
ru izpolnitve mora vsaka stranka vrniti drugi, kar je vr-
nila na osnovi pogodbe; če to ni mogoče ali narava ti-
stega nasprotuje vrnitvi, stranka dolguje ustrezno de-
narno nadomestilo. 

Kakšne so posledice ničnosti? Osnovno pravilo je vrni-
tev prejetega. Drugi odstavek 104. člena ZOR je pred-
videl možnost, da sodišče izročitev tistega, kar je pre-
jela stranka na osnovi nične pogodbe, prisodi obči-
ni. Tretja stranka tako pridobi nedopustno korist na 
osnovi nične pogodbe. Stranki se ne vrne tisto, kar je 
dala drugi stranki, ampak je občina prejemnica koristi 
na osnovi nične pogodbe. OZ določa, kakšne so po-
sledice ničnosti, vendar ne predpisuje odvzema preje-
tega v korist občine ali tretje osebe. 

Zakaj OZ določa drugače? 
Ni bilo enotnega merila, kako bi sodišče odločalo po 
drugem odstavku 104. člena ZOR.2 Obsega vrnitve ne 
moremo določiti na osnovi splošnega pravila o neu-
pravičeni obogatitvi; drugi odstavek 104. člena ZOR je 
specifičen primer, ker je vzrok neupravičene pridobi-
tve nični pravni posel. Nadalje je treba ugotoviti, ali ni 
za neveljavnost – ničnost – katera od strank odgovor-
na. V tem primeru se uporabljajo odškodninska pravi-
la.3 Z razliko z drugim odstavkom 104. člena ZOR se-
danji zakon (OZ) v drugem odstavku 87. člena nima 
pooblastila sodišča, da presodi v korist občine. Ali ob-
staja pravna praznina na področju posledic ničnosti 
in vračanja prejetja? Dejstvo je, da v času veljavnosti 
ZOR ni obstajalo enotno merilo o uporabi drugega 

1  Polajnar Pavčnik, A.: Neobstoječe pogodbe. Doktorska disertacija, Ljubljana 1980, str. 3–17.  
2  Blagojevič, B., Krulj, V.: Komentar Zakona o obligacionim odnosima, I. knjiga, Savremena administracija, Beograd 1984, str. 352.
3  Cigoj, S.: Komentar Zakona o obligacijskih razmerjih, Veliki komentar zakona o obligacijskih razmerjih, I. knjiga, GV Založba, Ljubljana 1984, str. 368.
4  Vizner, B.: Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima, Zagreb 1978, str. 461.
5  Varanelli, L.: Pogodbeno pravo III, Patologija pogodbe, prvi del, GV Založba, Ljubljana 2017. 
6  Polajnar Pavčnik, A., naved. delo, str. 183. 

odstavka 104. člena ZOR. Obstajalo je le pooblastilo 
sodišču, da namesto da bi vrnilo stranki, neupravičeno 
korist prisodi občini. Sodba, ki prisodi prejeto korist 
občini, po drugem odstavku 104. člena ZOR onemo-
goči, da bi nevestna stranka obdržala korist na osno-
vi nične pogodbe.4

Ni jasno, zakaj drugi odstavek 87. člena OZ ureja zah-
tevek nepoštene stranke, ker pogodba nasprotuje te-
meljnim moralnim načelom. Po prvem odstavku 86. 
člena OZ je pogodba nična, kadar nasprotuje ustav-
nim načelom, prisilnim predpisom ali moralnim na-
čelom. Drugi odstavek 87. člena OZ je nepopoln, ker 
ne ureja vseh primerov ničnosti pogodb. 

Pravni posel obstaja, tudi če ima različne napake, ki iz-
virajo iz nepravilne in neobstoječe volje, pomanjklji-
ve možnosti in dopustnosti ali nepravilne oblike. Prav-
ni posel tako dejansko obstaja ne glede na napake in 
je podlaga zahtevkom strank, ki jih na osnovi takega 
pravnega posla, tudi če je ničen, uveljavljajo. Prizadeta 
stranka mora vložiti tožbo, da nična pogodba ne velja; 
to je ugotovitvena tožba, ki ugotavlja obstoj napake in 
se ne ukvarja z dajatvami na osnovi ničnostne pogod-
be. Obvezen je dajatveni zahtevek. Dajatev ni dopu-
stna, če je sodišče ugotovilo, da je pogodba nična. Ka-
dar je pogodba izpolnjena v celoti ali deloma, je daja-
tveni zahtevek obvezen. To je edini način, da se po-
sledice nične pogodbe odstranijo. 

Ničnost ima več oblik.5 Kadar pogodba še ni izpolnje-
na, pa se lahko vloži zahtevek za ugotovitev ničnosti 
pogodbe. ZOR v 103. členu ne določa sankcij abso-
lutno, ampak odločitev o končni posledici prepušča 
sodišču. Sodnik naj ugotovi, ali je posledica kršenega 
pravila obstoj ničnosti, ali ne odkazuje na drugo sank-
cijo. Ni obogatitve pri nedopustnih pravnih poslih, ka-
dar sta nepošteni obe stranki. Naš pravni sistem ima 
pravilo, da se nihče ne sme obogatiti na škodo druge-
ga, kar se realizira z odvzemom koristi v dobro druž-
benopolitične skupnosti.6

Jože Ilc
upokojeni odvetnik, specialist civilnega prava 

Sankcija nične pogodbe
Pravni posel mora biti veljaven, kar pomeni, da je v skladu s pogoji, ki jih zakoni predpisujejo. Obstajajo 
splošni zakoniti pogoji veljavnosti pravnih poslov: osebna sposobnost strank, zlasti poslovna sposob-
nost, prava in pristna poslovna volja in soglasje volj vseh strank, možnost in dopustnost poslovnega 
namena ter predpisana oblika. Splošni pogoji morajo biti izpolnjeni vsi hkrati. Če temu ni zadoščeno, 
je pravni posel neveljaven. Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR) je obravnaval neveljavne pravne 
posle in med te uvrstil nične pogodbe (103. člen) in izpodbojne pogodbe (112. člen). Obligacijski za-
konik (OZ) pozna enako razdelitev neveljavnih pogodb (86. člen – ničnost, 102. člen – izpodbojnost). 

ODVETNIK st-107-ok8_.indd   22 06/10/2022   08:28



Odvetnik 107 / jesen 2022 23 Članki

Strokovna dela,7 ki so bila izdana po uveljavitvi OZ, se 
ne ubadajo s problemom vrnitve prejetega, kot je to 
omenjal drugi odstavek 104. člena ZOR, ker sedanji 
OZ te možnosti, da se korist prisodi v korist občine, 
ne pozna. Sedanji komentarji OZ8 obravnavajo nično-
stno pogodbo in poudarijo, da se nihče ne sme oko-
ristiti na osnovi ničnega posla (str. 179). Nični posli 
so pravni posli, ki so v nasprotju z ustavo, prisilnimi 
predpisi ali moralnimi načeli, katerih učinkovanje želi-
mo preprečiti z ničnostno sankcijo (str. 180). Zakon-
ska opredelitev je načelne narave, OZ ni sprejel apri-
orističnega stališča klasične teorije in sankcij ne dolo-
ča absolutno, ampak v končni posledici odločitev pre-
pušča sodišču. 

Pri neobstoječi pogodbi do sklenitve posla ni prišlo, 
ker sklenitveni akt ni bil opravljen. Pri neveljavni po-
godbi pravni posel obstaja, vendar vsebuje napake, za-
radi česar je ničen ali izpodbojen. Neobstoječa pogod-
ba ima enake učinke kot nična. Drugi odstavek 104. 
člena ZOR vsebuje kaznovalni element, ko dopušča 
odvzem prejetega v korist občine. Določba drugega 
odstavka 104. člena ZOR je povzročala številne teža-
ve procesne narave in podobnih norm ne najdemo v 
drugih ureditvah. Če je problem težaven, to ni izgo-
vor, da se sodišče z njim ne bi ukvarjalo. Vendar do-
ločilo drugega odstavka 104. člena ni novota. Avstrij-
ski Obligacijski zakonik (ODZ) je obravnaval enako 
situacijo v paragrafu 1174: »Kadar je kdo vedoma dal 
za izvršitev nemogočega ali nedopustnega dejanja, tega 
ne sme zopet nazaj zahtevati. Politične naredbe določa-
jo, ali je državni zaklad upravičen to zaseči. Ali pa je bilo 
dano kaj za branitev nedopustnega dejanja tistemu, ki ga 
je hotel izvršiti, se sme to nazaj zahtevati.« 

Podobna osnova je obstajala pred izdajo ZOR. »Kadar 
je stranka spolnitev opravila iz sramotnih in nečastnih 
nagibov, ni vredna, da dobi pravno varstvo, ki bi do-
volilo, da stranka obdrži to, kar je dala za nedovoljeno 
dejanje. Tudi ni pravilno na drugi strani, da ostane pla-
čilo v rokah tistega, ki je prejel plačilo za nedopustno 
ravnanje. Pri nas mora veljati, da postane dajatev za ne-
dopusten namen, kakor hitro je izpolnjena, del družbe-
ne lastnine in tako kondikcijo uveljavijo nasproti pre-
vzemniku vsi, ki upravljajo družbeno premoženje.«9 

Leta 1969 je profesor M. Konstantinovič izdal načrt 
z naslovom: Obligacije i ugovori, skica za zakonik o 
obligacijama i ugovorima (Beograd 1969, Pravni fa-
kultet v Beogradu). Načrt se ukvarja z ničnostjo. Prvi 
odstavek 85. člena določa, da če je bila nična pogodba 
izpolnjena (v celoti ali deloma), se mora vrniti, kar je 
bilo dano na osnovi te pogodbe. Navedeni osnutek ne 
omenja možnosti odločitve v korist občine.10 

Komentar »teorija obligacij«, splošni del obligacij-
skega prava, obravnava posledice ničnosti po drugem 

7  Brus, M.: Uvod v zasebno pravo, splošni del civilnega prava, GV Založba, Ljubljana 2011; Ilešič, M.: Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili, Založba Uradni list 
RS, Ljubljana 2001; Varanelli, L., naved. delo.
8  Juhart, M., Možina, D., Novak, B., Polajnar Pavčnik, A., Žnidaršič Skubic, V.: Uvod v civilno pravo, Založba Uradni list RS, Ljubljana 2011, str. 179–182.
9  Cigoj, S.: Obligacijsko pravo, splošni del, Ljubljana 1962, str. 247.
10  Konstantinovič, M.: Obligacije i ugovori, skica za zakonik o obligacijama i ugovorima, Pravni fakultet v Beogradu, Beograd 1969.
11  Cigoj, S.: Teorija obligacij, splošni del obligacijskega prava, Uradni list RS, Ljubljana 2003, str. 25. 
12  Vedriš, M., Klarič, P.: Gradjansko pravo, Narodne novine, Zagreb 1989, str. 144. 
13  Ur. l. RS, št. 72/07 in nasl. 
14  Ude, L., Betetto, N., Galič, A., Rijavec, V., Wedam Lukić, D., Zobec, J.: Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 1. knjiga, GV Založba, Ljubljana 2005, str. 44–45. 
15  Ur. l. RS, št. 91/11. 

odstavku 104. člena ZOR. Pri tem izrecno poudarja, 
da je v ZOR sprejeto načelo, da vrnitvenega zahtev-
ka ni, če je kondikcijski upravičenec ravnal sramotno, 
njegovo ravnanje ni bilo pošteno, ker je hotel skleni-
ti pogodbo, ki se upira temeljnim načelom pravnega 
sistema ali temeljnim načelom morale, na kateri slo-
ni pravni sistem.11 

Dovoliti osebam, ki so povzročile ničnost, da uživa-
jo plodove svojih nemoralnih dejanj, in bi obdržale 
nenormalno situacijo, mora sodišče odstraniti. Kdor 
ravna nezakonito, ne more dobiti pravnega varstva za 
svojo nezakonitost, ker bi potem nedopustnost posta-
la upravičena osnova, da se korist, ki je pridobljena na 
osnovi nezakonitosti postala upravičena osnova in da 
se zakonita korist sodno varuje. 

Kaj je s problemom neupravičeno pridobljene kori-
sti? Moderno civilno obligacijsko pravo ne pozna ka-
zni, zato vsebina drugega odstavka 104. člena ZOR ne 
spada v civilni zakon.12 

Pri ničnostnih pogodbah moramo upoštevati procesna 
pravila. Zakon o pravdnem postopku (ZPP)13 v tretjem 
odstavku 3. člena predpisuje, da sodišče ne prizna raz-
polaganj strank, ki nasprotujejo prisilnim predpisom in 
ki nasprotujejo moralnim pravilom. To je primer nič-
nih pogodb. Tretji odstavek 3. člena ZPP – točka 1 in 
2 – je zakonska podlaga, da sodišče zavrne zahtevek 
strank, ki nasprotuje prisilnim predpisom ali moralnim 
pravilom. Pravna situacija ustreza vsebini pogodbe, ki 
krši ustavo, prisilne predpise ali moralna pravila. Po pr-
vem odstavku 86. člena OZ sodišče nima zakonskega 
pooblastila, da odvzame korist, ki je bila pridobljena 
na osnovi nične pogodbe, v korist občine ali države. 
Sodba bo ugotovila ničnost pogodbe in zavrnila zahte-
vek, stranki pa bo ostala premoženjska korist. Dovoliti 
osebam, ki so povzročile ničnost, da uživajo plodove 
svoje nezakonitosti ali nemoralnosti, je nedopustno.14 

Ali obstajajo druge možnosti za izrek odločbe, kot jo 
je poznal drugi odstavek 104. člena ZOR? Leta 2011 
je bil sprejet Zakon o odvzemu premoženja nezakoni-
tega izvora (ZOPNI).15 Namen zakona je preprečeva-
nje, pridobivanje in uporaba premoženja nezakonitega 
izvora, ki se zagotavlja z odvzemom premoženja tistim, 
ki so ga pridobili na nezakoniti način, brezplačno ali 
po neznatni vrednosti (2. člen ZOPNI). Zakon pred-
pisuje finančno preiskavo, začasne ukrepe in pravdni 
postopek, v katerem se izda sodba. Ali je to ustrezno 
nadomestilo obligacijskega predpisa, drugega odstav-
ka 104. člena ZOR? 

Drugi odstavek 104. člena ZOR je obravnaval ničnost 
kot posledico napačnega pravnega posla kot institu-
ta obligacijskega prava. ZOPNI je povezan s kaznivi-
mi dejanji, kar poudarja seznam kataloških kaznivih 
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dejanj, po 10. točki 4. člena ZOPNI. Postopek po ZO-
PNI se ne začne, če ne gre za premoženjsko korist, ki 
je manjša od 10.000 evrov. Ves postopek vodijo dr-
žavni organi. Kazenski postopek zastara ali se ustavi. 
Ničnost po 109. členu OZ ne ugasne in se lahko ve-
dno uveljavlja. Kako ravnati v tem primeru? 

V Dnevniku je bil 18. julija 2022 objavljen članek »To-
žilci nad skrivanje premoženja«. Članek se ukvarja s 
postopki – tožbami, ki jih tožilstvo vloži na osnovi ZO-
PNI proti osumljencem, obtožencem in obsojencem, 
ki so svoje premoženje že zapravili ali uspešno skrili. 
Po navedbah v novinarskem prispevku sodišče v ta-
kem primeru ne more naložiti vračila nezakonito pri-
dobljenih sredstev. Sodišče ZOPNI tolmači tako, da 
je možno odvzeti samo premoženje, ki obstaja in je 
opredmeteno, ne pa premoženja, ki ga je obdolženec 
zapravil, skril ali drugače odsvojil.16 

Težko ocenjujem verodostojnost tega članka. Novi-
narski prispevki so eno, sodba je druga kategorija in 
kakovost. Če je članek vsebinsko točen, je obramba to-
žencev in obsojencev enostavna. Priznal bo, da je na-
bavil premoženje, ki se ga ne sme pridobiti, in je po-
sel ničen, zlasti predmet kaznivih dejanj, vendar bo od-
govoril, da premoženja nima več, da je imel s tem po-
slom veliko stroškov, plačeval je vzdrževanje, sodelav-
ce, ugovarjal kvaliteti in s tem vrednosti, nadalje, da 
se je nekaj blaga pokvarilo, da je postalo neuporabno, 

16  Lovšin, P.: Tožilci nad skrivanje premoženja, Dnevnik, 18. julij 2022. 
17  »Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.«
18  Sodba z dne 21. februarja 1975, X… c/Royaume/Uni, série A, št. 18§36; Berger Jurisprudence de la Cour européenne, Sirey, 1996, št. 38§315 in naprej. 

da ga kupci niso plačali ali so enostavno izginili. Konč-
na bilanca pokaže, da nima koristi, ker premoženja ni, 
ne obstaja in ni ničesar vrniti. Kakšna bo potem sank-
cija pri ničnostni pogodbi? Drugi odstavek 104. člena 
ZOR ne velja, OZ molči, ZOPNI ni mogoče uporabiti. 
Ničnostna pogodba obstaja, vendar sankcije ni. Možen 
je zaključek, da se ničnost splača v naši pravni ureditvi. 

Pri stališču, da je bil postopek po drugem odstavku 
104. člena ZOR zelo težaven in zapleten, kar je za-
kompliciralo odločitev, dodajam – francoski civilni za-
konik (Code civil) iz leta 1804 je v členu 4 predpisal: 
»Zoper sodnika, ki odklanja soditi z izgovorom, da za-
kon konkretnega področja ne urejuje, da je nejasen ali ne-
zadosten, se lahko uvede postopek, ker je odgovoren za 
odrekanje sodnega odločanja.« 17 

Navedeno dejanje je v nasprotju 6. členom Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP), ki za-
gotavlja pravico vsakemu, da o njegovi zadevi odloča 
neodvisno in nepristransko sodišče. To je pravica do 
dostopa do sodnega varstva in pravica do pravnega 
sredstva.18 Po tej sodbi načelo, po katerem se civilni 
spor predloži sodišču, obsega številne temeljne prin-
cipe, ki jih pravo univerzalno priznava in med kate-
re spada tudi pravilo, ki prepoveduje le déni de justice. 
Prvi odstavek 6. člena EKČP se zato mora brati v tej 
luči. Mislim, da obveznost sodnega varstva velja tudi 
za naše pravosodje. 

Iz odvetniškega imenika – 19. september 2022
1866 odvetnikov, 166 kandidatov, 255 pripravnikov, 295 odvetniških družb in 18 civilnih odvetniških družb

Odvetnice/ki
–  vpisanih 1866 – med njimi 970 odvetnikov in 896 odvetnic
–  največ jih je v Območnem zboru odvetnikov Ljubljana (1075 odvetnikov), najmanj pa v OZO Ptuj (27 odvetnikov)
–  od 7. junija do 19. septembra 2022 se jih je vpisalo 25 – 9 odvetnikov in 16 odvetnic
–  izbrisalo se jih je 22 – 12 odvetnikov in 10 odvetnic.

Odvetniške/i kandidatke/ti
–  vpisanih 166 – med njimi 54 kandidatov in 112 kandidatk 

največ jih v OZO Ljubljana (110 kandidatov), najmanj pa v OZO Novo mesto (ni kandidatov)  
od 7. junija do 19. septembra 2022 se jih je vpisalo 16 – 6 kandidatov in 10 kandidatk

–  izbrisalo se jih je 30 – 10 kandidatov in 20 kandidatk.

Odvetniške/i pripravnice/ki
–  vpisanih 255 – med njimi 98 pripravnikov in 157 pripravnic 

največ jih je v OZO Ljubljana (166 pripravnikov), najmanj pa v OZO Ptuj in OZO Slovenij Gradec (2 pripravnika)
–  od 7. junija do 19. septembra 2022 se jih je vpisalo 9 – 3 pripravniki in 6 pripravnic
–  izbrisalo se jih je 21 – 11 pripravnikov in 10 pripravnic.

Odvetniške družbe
–  aktivno posluje 295 odvetniških družb in 18 civilnih odvetniških družb.

Imenik tujih odvetnikov 
–  v imenik tujih odvetnikov v je bilo vpisanih 21 – 14 odvetnikov in 7 odvetnice. na podlagi.

Poslovili sta se od nas: 
Anton Pregelj, odvetnik iz Ljubljane
Miha Matijević, odvetnik iz Sežane. 

TFL Založništvo 
komentarji zakonov, priročniki 

V družbi Tax-Fin-Lex bogatimo nabor knjižnih izdaj. 
Na voljo so najnovejši komentarji zakonov uglednih avtorjev 

 (ZFPPIPP, ZIZ, SPZ, OZ - splošni del, OZ - posebni del, ZSPJS, ZZK-1). 
 

Več informacij na 01 432 42 43,  
info@tax-fin-lex.si ali obiščite našo spletno stran 

www.tax-fin-lex.si
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V nadaljevanju obravnavava nekatere ključne točke 
Mnenja. Poudarila bi, da je Mnenje na posameznih 
mestih pomensko odprto in je zaradi pomembnosti 
ter zavzetega stališča predmet številnih (pravnih) in-
terpretacij, komentarjev in kritik. Meddržavno sodi-
šče (v nadaljevanju: Sodišče) je sámo izpostavilo, da 
podaja mnenje z ozirom na lex lata. Zatorej Mnenja 
ne gre jemati kot dokončen odgovor ali hoteno naj-
stvo. Nenazadnje je zaključek razdelil tudi sodnike v 
dva številčno enaka tabora (7 proti in 7 v prid), od-
ločil pa je glas predsedujočega.

Ozadje
Že od Petrograjske deklaracije iz leta 1868 naprej ve-
lja, da stranke v vojni nimajo na voljo neomejenih mo-
žnosti izbire orožij, da bi sovražniku prizadejale izgu-
be.1 Zahtevo za izdajo Mnenja je na Sodišče naslovila 
Generalna skupščina Združenih narodov, ki je v svo-
jih resolucijah predhodno večkrat ugotavljala neskla-
dnost uporabe jedrskega orožja z Ustanovno listino 
OZN ali kvalificirala njegovo uporabo kot zločin pro-
ti človeštvu. Takšne resolucije praviloma niso zavezu-
joče, zato je Sodišče pri oblikovanju mnenja prečesa-
lo številne vire mednarodnega prava. Še pred vsebin-
sko obravnavo problema je poudarilo edinstveno na-
ravo jedrskega orožja, in sicer da nosi potencial uniče-
nja celotne civilizacije in ekosistema planeta ter pov-
zroči neopisljivo človeško trpljenje.2 

Odnos med grožnjo in uporabo sile 
Četudi mednarodno pravo predstavlja sistem norm, ki 
zavezuje države k določenemu ravnanju, to še ne po-
meni nujno, da ureja vse mednarodne odnose. Drža-
ve nekaterih interesov niso pripravljene podrediti ta-
kšnemu sistemu, še najmanj vitalnega interesa obsto-
ja države. Vse dokler bodo države dojemale jedrsko 

Prispevek ne odraža nujno stališč organizacij, v katerih sva avtorja zaposlena.
1  Türk, D.: Temelji mednarodnega prava. GV Založba, Ljubljana 2015, str. 461.
2  Glej 35. in 36. odstavek Mnenja.
3  Scheebaum, S.: What Does International Law Have to Say About Nuclear Weapons?, And What Does This Have to Say About International Law?, SAIS Review of 
International Affairs, št. 2/2019, str. 150.
4  Glej 39. odstavek Mnenja.
5  Hayashi, N.: Legality under jus ad bellum of the threat of use of nuclear weapons, v: Nyusten, G. in drugi (ur.): Nuclear weapons under International law, Cambridge 
University Press, Cambridge 2014, str. 35.
6  Četrti odstavek 2. člena Ustanovne listine OZN izrecno prepoveduje uporabo sile in grožnje s silo.

orožje kot zadnjo linijo obrambe lastnega obstoja, je 
mogoče pričakovati, da bo mednarodno pravo pušča-
lo manevrski prostor za njegovo posedovanje, če že ne 
uporabo.3 Ne preseneča torej, da Sodišče med števil-
nimi viri mednarodnega prava ni našlo absolutne pre-
povedi groženj z jedrskim orožjem.

Sodišče je glede dopustnosti groženj izhajalo iz pre-
pričanja, da se pravila jus ad bellum nanašajo na gro-
žnjo ali uporabo sile per se, tj. brez ozira na tipologi-
jo orožja, ki se uporabi.4 Iz tega sledi, da se za pre-
sojo dopustnosti groženj z uporabo jedrskega orožja 
uporabljajo splošna pravila ad bellum in je narava do-
tičnega orožja zgolj tangentnega pomena.5 Sodišče je 
v tej zvezi ugotovilo, da države občasno nakažejo, da 
posedujejo določeno zvrst orožja, ki so ga pripravlje-
ne uporabiti v obrambne namene. Odgovor na vpraša-
nje, ali takšno ravnanje pomeni (prepovedano) »gro-
žnjo« v smislu četrtega odstavka 2. člena Ustanovne 
listine OZN,6 je odvisen od različnih meril. Vsekakor 
pa velja, da če bi bila sama »uporaba« sile prepove-
dana, bi bila samodejno prepovedana tudi grožnja z 
uporabo predmetne sile. Tako na primer ne more biti 
dopustna grožnja z uporabo sile za prisvajanje oze-
mlja druge države ali za politično oziroma gospodar-
sko usmerjanje te države. Velja tudi obratno: da bi bila 
grožnja z uporabo sile dopustna, bi morala biti upora-
ba sile skladna z Ustanovno listino. Sodišče se je krat-
ko obregnilo še ob odvračilni učinek jedrskega orožja. 
Za zagotavljanje takšnega učinka samo po sebi velja, 
da mora biti grožnja s povračilnim ukrepom podpr-
ta. Odgovor, ali takšna vseprisotna »grožnja« pome-
ni (prepovedano) grožnjo po četrtem odstavku 2. čle-
na Ustanovne listine OZN, bo odvisen od tega, ali bi 
bila konkretna uporaba sile usmerjena zoper ozemelj-
sko celovitost ali politično neodvisnost druge države 
ali zoper cilje Združenih narodov, ali pa od – kadar 

Denis Baghrizabehi
mag. prava, asistent na PF Univerze v Mariboru

Jure Jakšić 
mag. prava, mag. ekon. in posl. ved, višji pravosodni svetovalec na Vrhovnem sodišču RS, doktorski študent na PF Univerze v Mariboru

(Ne)dopustnost groženj z uporabo  
jedrskega orožja
Od začetka oboroženega spopada med Rusijo in Ukrajino je mogoče v mednarodno-
političnem diskurzu naleteti na izjave, ki v primeru eskalacije konflikta nakazujejo 
možnost uporabe jedrskega orožja. V luči tega dogajanja velja spomniti na svetovalno 
mnenje Meddržavnega sodišča z dne 8. julija 1996 o zakonitosti groženj ali uporabe 
jedrskega orožja (v nadaljevanju Mnenje). Iz Mnenja ne izhaja, da bi v mednarodnem 

pravu obstajala (absolutna) prepoved takih ravnanj, po drugi strani pa velja, da bi bilo zatekanje h 
grožnjam dopustno le v določenih skrajnih situacijah.
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bi bila uporabljena v obrambne namene – upošteva-
nja nujnosti in sorazmernosti.7

Tako je po mnenju nekaterih avtorjev Sodišče vzorčno 
že začrtalo primere nedopustnosti grožnje z uporabo 
jedrskega orožja; to je: 1) kadar bi bila grožnja usmer-
jena zoper ozemeljsko celovitosti neke države, 2) ka-
dar bi bila usmerjena zoper politično neodvisnost neke 
države, 3) kadar bi bila usmerjena zoper cilje Zdru-
ženih narodov, 4) kadar bi bila – v primeru samoo-
brambne – nesorazmerna ali nenujna. V teh primerih 
bi namreč grožnja kršila določbo četrtega odstavka 2. 
člena in tudi ne bi bila upravičena po 51. členu Usta-
novne listine OZN, ki določa pravico do samoobram-
be ob vojaškem napadu.8 

Seveda se na tem mestu zastavljajo številna nadaljnja 
vprašanja, zaradi prostorske stiske pa naj morda iz-
postavimo zgolj pomisleke glede subjektivnih znakov 
»grožnje« in dejansko zmožnost uporabe sile. Tukaj 
lahko navedemo primer Severne Koreje, ki občasno 
naznanja možnost uporabe jedrskega orožja, pri čemer 
pa se pod vprašaj postavljata resnični namen in dejan-
ska zmožnost uporabe takšnega orožja. V vsakem pri-
meru je treba tudi skrbno analizirati izjave primarnih 
virov in upoštevati problem pripisljivosti izjav, saj se v 
javnem diskurzu pogosteje srečamo z izjavami medij-
skih osebnosti kot pa predstavnikov držav.

Ali obstaja absolutna prepoved 
uporabe jedrskega orožja?
Grožnja je dopustna tedaj, kadar bi bila dopustna upo-
raba sile. Sodišče, upoštevajoč relevantne vire medna-
rodnega prava, ni ugotovilo, da bi bila uporaba jedr-
skega orožja absolutno prepovedana.

Kot vir prepovedi se sicer na prvi pogled ponuja Po-
godba o neširjenju jedrskega orožja iz leta 1968. Ta 
mednarodna pogodba državam prepoveduje razvoj je-
drskega orožja, če ga ob pristopu seveda še niso razvile, 
medtem ko državam, ki že posedujejo takšno orožje, 
nalaga prepoved njegove uporabe zoper države, ki ga 
nimajo, in postopno razorožitev. Zadnji navedeni cilj 
je v desetletjih od pristopa jedrskih sil, ki so obenem 
stalne članice Varnostnega sveta,9 očitno propadel. 
Omenjena mednarodna pogodba praviloma zavezuje 
zgolj države, ki so k njej pristopile, tako da druge jedr-
ske sile (Indija, Pakistan, Severna Koreja in (domnev-
no) Izrael) z njo niso obvezane. Sodišče je v tej zve-
zi opozorilo tudi na različne druge (regionalne) spo-
razume, ki vzpostavljajo območja brez jedrske oboro-
žitve. Vendar je obenem poudarilo, da zadevni spo-
razumi ne vzpostavljajo prepovedi uporabe jedrskega 
orožja, temveč ohranjajo pridržek uporabe zoper dru-
ge jedrske sile. Sodišče je prepoved uporabe jedrskega 
orožja iskalo tudi v Haaških konvencijah iz let 1899 in 
1907 ter nekaterih drugih konvencijskih instrumentih, 
vendar (izrecne) prepovedi (ali avtorizacije) uporabe 

7  Glej 47. in 48. odstavek Mnenja.
8  Hayashi, N.: Legality under jus ad bellum of the threat of use of nuclear weapons, v: Nyusten, G. in drugi (ur.): Nuclear weapons under International law,  
Cambridge University Press, Cambridge 2014, str. 35.
9  ZDA, Rusija, Združeno kraljestvo, Francija in Kitajska.
10  Glej 52. in 74. odstavek Mnenja.
11  Boothby, W., Heintschel von Heinegg, W.: Nuclear Weapons Law: Where are we now?, Cambridge University Press, Cambridge 2022, str. 191–192.
12  Ob tem je svoje razlogovanje podprlo tudi s sklicem na Martensevo klavzulo.
13  Glej 78. odstavek Mnenja.
14  Glej 97. odstavek Mnenja.

jedrskega orožja ni ugotovilo oziroma je štelo, da za-
devnih virov ni mogoče interpretirati na tak način.10

Sicer naj poudarimo, da je bila od izdaje Mnenja pri-
pravljena Pogodba o prepovedi jedrskega orožja, ki je 
začela veljati leta 2021. To pogodbo je ratificiralo več 
kot 50 držav, vendar med njimi ni nobene jedrske sile. 
Iz tega razloga in zaradi obrazložitve Sodišča, da kon-
vencijski instrumenti, ki jih je obravnavalo, ne kulmi-
nirajo v univerzalni prepovedi uporabe jedrskega orož-
ja, nekateri avtorji menijo, da odločitev Sodišča tudi 
danes ne bi bila drugačna.11 

Upoštevajoč radioaktivne posledice uporabe jedrske-
ga orožja je Sodišče decidirano naslovilo tudi okolj-
ske učinke uporabe jedrskega orožja in obstoj prepo-
vedi jedrskega orožja v mednarodnem običajnem pra-
vu. Ob ugotovitvi, da pogodbeno in običajno med-
narodno pravo ne prepovedujeta njegove uporabe, je 
vprašanje obravnavalo v luči načel mednarodnega pra-
va oboroženih spopadov in načel mednarodnega hu-
manitarnega prava.12 Ugotovilo je, da je uporaba jedr-
skega orožja posebej problematična v luči načela razli-
kovanja (ločevanja med civilnimi in vojaškimi oseba-
mi ter objekti) in prepovedi nepotrebnega povzroča-
nja bolečin in škode.13 

Sodišče je tako zaključilo, da bi bila grožnja z uporabo 
jedrskega orožja ali uporaba jedrskega orožja v splo-
šnem v nasprotju s pravili mednarodnega humanitar-
nega prava, ki se uporabljajo v oboroženih spopadih. 
Vendar pa glede na (tedanje) stanje mednarodnega 
prava in dejstev, s katerimi je razpolagalo, ni moglo 
sprejeti dokončnega sklepa, da bi bila grožnja z jedr-
skim orožjem ali uporaba jedrskega orožja zakonita ali 
nezakonita v skrajnih pogojih samoobrambe, v katerih 
bi bil ogrožen sam obstoj države.14

Namesto zaključka
Ne preseneča, da je zaključek Sodišča ob izdaji Mne-
nja sprožil številne kritične odzive med predstavniki 
držav (predvsem tistih, ki jedrskega orožja ne pose-
dujejo) in vzbudil pravne polemike, ki ne pojenjajo. 
V zadnjem času se zdi še posebej razvijajoča se deba-
ta v smeri dopustnosti t. i. taktičnih jedrskih izstrelkov. 
Ti namreč sproščajo bistveno manjše količine energi-
je od klasičnega (termo)nuklearnega orožja in deluje-
jo na (bolj) omejenem območju, kar naj bi reducira-
lo problematičnost glede na načelo razlikovanja. Od-
prto ostaja poglavitno vprašanje, kdaj nastopi skrajni 
pogoj samoobrambe, v katerem je »ogrožen sam ob-
stoj države«, česar Sodišče ni podrobneje obravnava-
lo. Ob pravnih vprašanjih so tukaj seveda še močno 
pereči moralni zadržki zatekanja h grožnjam ali k de-
janski uporabi jedrskega orožja. Hote ali nehote bo 
do razorožitve jedrskih sil in opustitve doktrine med-
sebojnega uničenja vprašanje dopustnosti groženj ali 
uporabe jedrskega orožja verjetno ves čas prisotno, ne 
glede na prizadevanja za razorožitev.
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Pomembna praktična vprašanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami za slovenske državljane ureja Evropska 
unija, predvsem ko gre za omejitve pri gospodarskem 
poslovanju, energetski politiki, in regulira, kakšni mo-
rajo biti produkti na trgu, ipd. Na te odločitve sloven-
ski državljani v praksi nimamo vpliva. Praktičnega vpliva 
nimajo niti slovenski poslanci v Evropskem parlamen-
tu. Evropski parlament le sprejema predpise, ki jih pri-
pravi Evropska komisija, in nima predlagalne pravice pri 
sprejemanju predpisov (289. člen PDEU). Odločitve so 
prepuščene Evropski komisiji in komisarjem, na njihovo 
delo pa slovenski državljani nimamo dejanskega vpliva. 

Ukrepi proti podnebni krizi vplivajo na poslovanje 
več sektorjev gospodarstva. Zaradi »podnebnih« ra-
zlogov (omejevanje izpustov dušikovega oksida kot 
toplogrednega plina) je na primer nizozemska vlada 
sprejela omejitve pri kmetovanju (predvsem živinore-
ji). Ukrepi so tako ostri, da bo delo velikega dela ni-
zozemskih kmetov postalo nerentabilno, kar pomeni, 
da bodo opuščali kmetovanje. 

Glede na ukrepe Evropske komisije v zvezi s prepoved-
jo proizvodnje avtomobilov z notranjim izgorevanjem 
do leta 2035 bo lastništvo avtomobila postalo dražje in 
težje. Že dalj časa traja tudi kampanja proti vzreji gove-
jega mesa, ker naj bi bila živinoreja pomemben vir izpu-
stov toplogrednih plinov (metana). Izpuste CO2 pov-
zroča tudi ogrevanje hiš – tudi tu je mogoče pričakova-
ti omejitve, ne le glede energetske učinkovitosti, ampak 
glede porabe goriva nasploh. Ukrepi povzročajo znatne 
stroške, kar pomeni višje davke in višje cene energije. 

Zagovorniki boja proti podnebnim spremembam se 
zavzemajo za zmanjšanje števila potovanj, delo od 
doma. Ob primernih bazah podatkov bo mogoče na 
ravni podjetij in individualni ravni meriti »porabo« 
CO2 za vsakega posameznika ter uvajati omejitve.  

Digitalna valuta centralne banke 
(CBDC), centralno zbiranje podatkov o 
posamezniku in njegov »ogljični odtis« 

Eden od korakov k centralizaciji informacij o posa-
meznikih (ne na ravni vlad posameznih držav, ampak 

1  Centr1alnobančna digitalna valuta (CBDC), <https://www.bsi.si/en/payments-and-infrastructure/national-payments-council/e-news/e-novice-nacionalnega-
sveta-za-placila-junij-2020/centralnobancna-digitalna-valuta-cbdc> (24. 9. 2022).
2  'My Carboin: An approach for inclusive and sustainable cities, 14. 9. 2022, <https://www.weforum.org/agenda/2022/09/my-carbon-an-approach-for-inclusive-and-
sustainable-cities/> (23. 9. 2022).

celotne EU) je uvedba digitalne valute centralne banke 
(central bank digital currency – CBDC). Banka Slovenije 
na svoji spletni strani poroča, da bo Kitajska CBDC uve-
dla že letos, številne centralne banke pa to možnost pro-
učujejo, vključno z Evropsko centralno banko (ECB) in 
v njenem okviru tudi Banko Slovenije.1 Razlog naj bi bila 
boljša uporabniška izkušnja, Banka Slovenije jo označu-
je za »nov korak v evoluciji denarja«. 

Takšna enotna centralna valuta bo med drugim omo-
gočala:
1.  spremljanje vseh posameznikovih transakcij, na pri-

mer tudi nakupa goriva, nakupa letalskih vozovnic, 
nakupa drugih izdelkov, 

2.  izračunavanje »ogljičnega odtisa« vsakega posa-
meznika in potem tudi 

3. omejevanje nakupov vsakega posameznika glede 
proizvodov in storitev z ogljičnim odtisom, torej 
za vsakogar posebej.

Posledica bo ne le bistven poseg v zasebnost posa-
meznika, ampak možnost omejevanja posamezniko-
vih pravic do potovanj, nakupa določenih vrst hrane 
(na primer mesa), ogrevanja in hlajenja domov ipd. 

Ali je videti utopično? Pred dvema tednoma je bil 
na spletni strani Svetovnega gospodarskega foruma 
(World Economic Forum – WEF) objavljen članek, kjer 
so opisana pretekla prizadevanja v tej smeri in predlo-
gi za naprej. V tekstu navajajo, da so bili že izdelani 
številni programi osebnih limitov porabe ogljika. Co-
vid-19 je bil preizkus družbene odgovornosti in mili-
jarde ljudi po vsem svetu so sprejele številne nepred-
stavljive omejitve, na primer uporabo aplikacij za sle-
denje stikom. Glede na to, da napredne tehnologije 
omogočajo sledenje posameznikovim ogljičnim emi-
sijam, WEF predlaga, naj bodo stroški za ogljično in-
tenzivne dejavnosti in produkte višji, ter dodaja, da je 
treba na novo opredeliti pošten delež osebnih emisij 
in določiti sprejemljivo raven osebnih emisij CO2, kar 
bo zahtevalo uvedbo ustreznih politik.2  

Nujnost ukrepanja
Javna občila in vlade ter predvsem mednarodne organi-
zacije (EU in druge) pozivajo k takojšnjemu ukrepanju 

Blaž Mrva
odvetnik v Ljubljani

Podnebne spremembe in človekove pravice
Spopadanje s podnebnimi spremembami ima tudi pravno ceno. Vpliva na številne človekove pravice. 
Kako se torej spoprijeti s podnebnimi spremembami?
Razširjeno je stališče, da mora biti »spopad« s podnebnimi spremembami globalen, nadnacionalen. 
Prva žrtev globalnega pristopa so politične pravice posameznikov. Po slovenski Ustavi državljani sami 
odločajo o pomembnih vprašanjih, in sicer prek poslancev v državnem zboru (43., 44., 82. člen Ustave). 
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glede podnebnih sprememb. Eden najbolj znanih ak-
tivistov na področju podnebnih sprememb Bill Gates 
svari, da bi bile posledice podnebnih sprememb lah-
ko hujše od posledic covida-19, tako gospodarske kot 
zdravstvene.3 Mediji namesto o podnebnih spremem-
bah vedno pogosteje govorijo o podnebni krizi. 

Podnebne spremembe ali segrevanje 
ozračja? 
Skozi daljše časovno obdobje prihaja do nihanj v tem-
peraturi na Zemlji za nekaj stopinj. Podnebne spre-
membe so se v zgodovini Zemlje dogajale ves čas. Pod-
nebje se je spreminjalo pred človekom in še posebej 
pred človekovim izkoriščanjem premoga, nafte in plina.

Pravno omejevanje dejavnosti človeka je smiselno le 
glede tistih dejavnosti, ki povzročajo segrevanje ozra-
čja. Poročajo, da je izraz podnebne spremembe zame-
njal izraz segrevanje ozračja, ker kljub velikim izpustom 
CO2 v ozračje v prvih 15 letih 21. stoletja ni prišlo do 
segrevanja ozračja.4 Sprememb v podnebju ni mogoče 
avtomatično pripisati človekovemu ravnanju. 

Nekaj okoliščin, o katerih osrednja 
javna občila redko spregovorijo … 

Topla in hladna obdobja v zadnjih 2000 letih

Znano je, da je bila v srednjem veku, približno v obdo-
bju med letoma 950 in 1250, temperatura višja, kot je 
danes. O tem priča na primer dejstvo, da je bila Gren-
landija zelena, da so v Angliji gojili trto. Temu obdo-
bju je sledila »mala ledena doba« med 14. stoletjem 
in sredino 19. stoletja, ko so temperature padle pod 
današnje. Na zamrznjeni Temzi so na primer prirejali 
sejme.5 Temperatura se je torej spreminjala brez člo-
vekovih izpustov CO2. 

Neenakomerne sončne aktivnosti  
Toplogredni plini toploto le zadržujejo, energija pride 
od sonca. Aktivnost sonca ni enaka, ampak je v nekate-
rih obdobjih večja in v drugih obdobjih manjša. Mno-
gi trdijo, da različna sončna aktivnost pomembno vpli-
va na spremembe temperature na Zemlji.6 

Naraščanje gladine morja

Človekovo izkoriščanje premoga in nafte naj bi povzro-
čalo taljenje ledu na Zemljinih polih, to pa dvigovanje 

3  Bill Gates, COVID-19 is awful. Climate change could be worse, 4. 8. 2020, <https://www.gatesnotes.com/Energy/Climate-and-COVID-19> (24. 9. 2022).
4  Alan Moran (ur.): Climate Change, The Facts, 2015, str. 12, avtor Ian Plimer.
5  Tim Ball: Human Caused Global Warming, 2016, str. 75.  
6  Mišo Alkalaj: Podnebna prevara, Kdo nas zavaja s podatki o segrevanju planeta?, Orbis, 2010, str. 52–57; <http://www.podnebna-prevara.si/Zelene_lazi/Podnebna_
prevara_files/Podnebna-prevara_1.pdf> (23. 9. 2022); Tim Ball, naved. delo, str. 70–74.
7  Alan Moran (ur.), naved. delo, str. 13–14, avtor Ian Plimer.
8  Tim Ball, naved. delo, str. 59–63; Mišo Alkalaj, naved. delo, str. 43–50. 
9  Tim Ball, naved. delo, str. 20, Mišo Alkalaj, naved. delo, str. 12–13.
10  Alan Moran (ur.), naved. delo, str. 12, avtor Ian Plimer. 
11  Na primer Mark. J. Perry: 50 Years of Failed Doomsday, Eco-pocalyptic Predictions; the So-called ‘experts’ Are 0-50, <https://www.aei.org/carpe-diem/50-years-
of-failed-doomsday-eco-pocalyptic-predictions-the-so-called-experts-are-0-50/>; The New York Post (uredniški komentar), 50 years of predictions that the climate 
apocalypse in nigh, 12. 11. 2021, 
<https://nypost.com/2021/11/12/50-years-of-predictions-that-the-climate-apocalypse-is-nigh/> (23. 9. 2022).
12  Na primer Mišo Alkalaj, naved. delo; Alan Moran (ur.), naved. delo; Tim Ball, naved. delo. Vsi navedeni viri citirajo številne podatke in navajajo metodološke 
pomanjkljivosti ter tudi informacije o nepoštenosti pri pripravi poročil, ki svarijo pred posledicami globalnega segrevanja. William Soon citira poročilo o pregledu 11.944 
znanstvenih člankov o podnebju, izdanih med letoma 1991 in 2011, kjer v povzetkih le 0,5 odstotka člankov pripisuje več kot polovico globalnega segrevanja človekovi 
dejavnosti (Alan Moran (ur.), naved. delo, str. 65, avtor William Soon). 
13  There is no Climate Emergency, 500 podpisnikov, 26. 9. 2019, <https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/09/ED-brochureversieNWA4.pdf> (24. 9. 2022).
14  <https://clintel.org/wp-content/uploads/2022/09/WCD-version-091522.pdf> (24. 9. 2022).

gladine morja. Vendar se gladina morja dviga in spu-
šča ves čas v zgodovini.7 Dvigovanje gladine morja to-
rej ni (le) rezultat človekove dejavnosti. 

Meritve temperature in primerjava različnih 
časovnih obdobij
Mnogi opozarjajo, da so stare meritve temperature ne-
zanesljive, ker so bile temperature merjene v neeno-
tnih pogojih in le na nekaterih območjih Zemlje, pri 
novejših se je nabor meteoroloških postaj menjal in 
neposredne primerjave niso mogoče, merilne napra-
ve niso ustrezno postavljene ipd.8

Vpliv koncentracije CO2 na temperaturo ozračja

Trdijo, da se je po letu 1998 rast temperature ustavi-
la, medtem ko je koncentracija CO2 v zraku narašča-
la.9 Trdijo tudi, da je v geološki zgodovini najprej pri-
šlo do povišanja temperatur, šele potem do povečanja 
količine CO2 v ozračju.10 

Napovedi v preteklosti

Mnogi opozarjajo, da se številne črnoglede napove-
di strokovnjakov iz preteklosti niso uresničile. V se-
demdesetih letih so svarili pred novo ledeno dobo in 
z njo povezano lakoto. V devetdesetih so napovedo-
vali dvig morske gladine tako, da naj bi bila številna 
mesta v današnjem času že pod vodo, kasneje, da bo 
led na Arktiki izginil pred letom 2020, da bodo začeli 
nastajati »superhurikani« ipd.11 Napovedi znanstve-
nikov o bodočih katastrofah so torej stalne, vendar se 
niso uresničile. 

»Konsenz« v znanosti 

V medijih je pogosto mogoče slišati, da obstaja znan-
stveni konsenz o tem, da je človek povzročitelj segreva-
nja ozračja in da je potrebno takojšnje ukrepanje. Ob-
staja pa tudi mnogo knjig in člankov strokovnjakov, ki 
se s tem ne strinjajo.12 Ob znanem nastopu Grete Thun-
berg v Združenih narodih dne 23. 9. 2019 je na primer 
500 znanstvenikov in strokovnjakov objavilo izjavo, da 
ugotovitve o alarmantnem stanju podnebja niso pravil-
ne in da ni nobene podnebne stiske.13 Danes je pod-
pisnikov omenjene izjave več kot 1300 iz 52 držav.14

Strokovno telo, ki naj bi združevalo najpomembnej-
še klimatologe, je Medvladni odbor za podnebne 
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spremembe (International Panel on Climate Chan-
ge – IPCC), ki periodično izdaja poročila o podneb-
nih spremembah. Ta poročila kritizirajo zaradi sesta-
ve avtorjev (tudi dr. Lučka Kajfež Bogataj).15 Strokov-
njaki za fiziko sonca so navedli, da je bil med 38 soav-
torji in tremi uredniki, ki so v preteklosti pripravljali 
podpoglavja o soncu, le eden strokovnjak za sončno 
fiziko.16 Navajajo, da naj povzetki ne bi natančno od-
ražali posameznih ugotovitev.17 

V letu 2013 predsedujoči IPCC dr. Rajendra Pachauri 
je v intervjuju za Guardian povedal, da je IPCC med-
vladno telo, ki stori, kar mu naročijo vlade, in če vla-
de želijo, da stvari naredijo drugače in izdelajo dru-
gačno študijo, bodo to brez razmišljanja tudi storili.18 

Ivar Giaver, Nobelov nagrajenec za fiziko, ugotavlja, da 
je bila temperatura Zemlje v preteklosti višja in nižja 
od sedanje, ter se sprašuje, kaj je idealna temperatu-
ra, in hkrati ugotavlja, da na to vprašanje še nihče ni 
odgovoril. Obdobja višjih temperatur, kot je današnja, 
so bila obdobja prosperitete.19

Zanimivo je, da sta v zadnjem poročilu iz leta 2021 
oceni vpliva sončne aktivnosti na segrevanje Ze-
mlje posvečeni le okrog dve strani besedila (od 204 
strani).20 Mnogi opozarjajo, da na podnebje vpliva ve-
liko število vzrokov, njihov natančen vpliv in medse-
bojno učinkovanje pa nista v zadostni meri znana in 
je zato napovedovanje zelo nezanesljivo. Glede pome-
na človekovega vpliva na segrevanje ozračja vsekakor 
ni enotnosti med strokovnjaki. 

Protesti kmetov in kako se prilagajati?
Ukrepi z namenom preprečevanja izpusta toplogre-
dnih plinov predvsem na področju kmetijstva so v raz-
ličnih državah povzročili stisko kmetov. Letos so bili 
tako množični protesti kmetov proti takšnim ukrepom 
na Nizozemskem in v Nemčiji.21 

Trdijo, da ni mogoče napovedati, kako se bo podne-
bje spreminjalo – ali bo čez 15 let na Zemlji topleje 
ali hladneje. Trdijo tudi, da se je treba spremembam 
prilagajati sproti in da je zato najprimerneje, da ukre-
pe sprejema vsaka država posebej.22

Zaradi pomanjkanja trdnih dokazov (vse napovedi te-
meljijo na računalniških modelih) in ob prevelikem 
številu nasprotujočih si mnenj na področju segreva-
nja ozračja lahko nosilci odločanja le špekulirajo, ka-
tera smer in stopnja regulacije sta najbolj primerni. 
Pri tako veliki negotovosti je težko pričakovati ustre-
zno rešitev na medvladni ravni. 

15  Intervju v Mladini, 16. oktober 2015: »Skrbi pa me dejstvo, da je bil IPCC včasih v 90 odstotkih sestavljen iz fizikov ali naravoslovcev, danes pa se je ta odstotek močno 
zmanjšal v korist družboslovnih ved.«
16  Alan Moran (ur.), naved. delo, str. 58, avtor William Soon. 
17  Isti viri kot v opombi 11 in drugi viri. 
18  »We are an intergovernmental body and we do what the governments of the world want us to do. If the governments decide we should do things differently and come 
up with a vastly different set of products we would be at their beck and call.«, Goldenburg, S.: IPCC Chairman dismisses climate report spoiler campaign, The Guardian, 
September 2013, citirano po Alan Moran (ur.), naved. delo, str. 75. 
19  Alan Moran (ur.), naved. delo, str. 13, avtor Ian Plimer (na primer srednjeveško toplo obdobje).
20  IPCC, Climate Change 2021, The Physical Science Basis, <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/> (23. 9. 2022).
21  Ciara Nugent: Farmer Protests in the Netherlands Show Just How Messy the Climate Transition Will Be, Time, 29. 7. 2022, <https://time.com/6201951/
dutch-farmers-protests-climate-action/>; Deutsche Welle (DW), German farmers protest agricultural policies, <https://learngerman.dw.com/en/german-farmers-
overregulation-is-the-last-thing-we-need/a-51418355> (23. 9. 2022).
22  Alan Moran (ur.), naved. delo, str. 82, avtor Robert M. Carter. 
23  Odločba Ustavnega sodišča RS XII, 86, U-I-18/02. 

Tudi brez enotne nadnacionalne ureditve lahko vsa-
ka država poskrbi za zdravje svojih državljanov, prav 
tako pa omeji lastne vplive, ki prehajajo državne 
meje, če presodi, da je to smotrno. Z majhnimi ko-
raki in veliko bolj diverzificiranimi pristopi se lahko 
veliko bolje prilagodimo spremembam in potrebam 
našega planeta. 

Na ta način tudi skrbimo, da omejevalni ukrepi ne po-
segajo v človekove pravice bolj, kot je to potrebno. Na 
vsaki točki regulacije moramo paziti na test sorazmer-
nosti, ki prepoveduje čezmerne posege države tudi v 
primerih, ko se z njimi sledi legitimnemu cilju. Le ob 
upoštevanju tega načela bodo vsi sprejeti ukrepi ustav-
no dopustni. Ukrepi s področja podnebja, ki posegajo 
v človekove pravice, bi zaradi pomanjkanja informacij 
in kontradiktornosti tistih informacij, ki so nam trenu-
tno na voljo, lahko ne izpolnili kateregakoli od treh vi-
dikov testa sorazmernosti. 

Ustavno sodišče je izreklo: 
»Poleg tega, da lahko poseg v človekove pravice teme-
lji le na legitimnem, stvarno upravičenem cilju, je tre-
ba po ustaljeni ustavnosodni presoji vselej oceniti še, 
ali je ta v skladu z načeli pravne države (2. člen Usta-
ve), in sicer s tistim izmed teh načel, ki prepoveduje 
prekomerne posege države tudi v primerih, ko se z nji-
mi zasleduje legitimen cilj. Oceno, ali ne gre morda za 
prekomeren poseg, opravi Ustavno sodišče na podlagi 
t. i. strogega testa sorazmernosti. Ta test obsega pre-
sojo treh vidikov posega:
-	 ali je poseg sploh nujen (potreben) v tem smislu, 

da cilja ni mogoče doseči brez posega nasploh (ka-
teregakoli) oziroma da cilja ni mogoče doseči brez 
ocenjevanega (konkretnega) posega s kakšnim dru-
gim, ki bi bil po svoji naravi blažji;

-	 ali je ocenjevani poseg primeren za dosego zasle-
dovanega cilja v tem smislu, da je zasledovani cilj s 
posegom dejansko mogoče doseči; če ga ni mogoče 
doseči, poseg ni primeren;

-	 ali je teža posledic ocenjevanega posega v priza-
deto človekovo pravico proporcionalna vrednosti 
zasledovanega cilja oziroma koristim, ki bodo za-
radi posega nastale (načelo sorazmernosti v ožjem 
pomenu oziroma načelo proporcionalnosti).

Šele če poseg prestane vse tri vidike preizkusa, je ustav-
no dopusten.«23 

Vedno je bolje postopati počasi in premišljeno. Kot 
kaže, smo na točki, ko šele poskušamo dobro začrta-
ti obseg problema. 
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V svojem standardnem delu »Kverulanti« (izvirnik: 
»Querulanten«) iz leta 1973 je nemški znanstvenik 
Heinz Dietrich napravil še danes uporabno delitev 
tipov kverulantov:5

–  pravni kverulanti (nem. Rechts-Querulanten) so v 
bistvu klasični kverulanti, tako jih pravzaprav naj-
prej poimenujejo pravniki; pri njih gre tako rekoč za 
prototip kverulantov, ki svoje kverulantstvo črpajo 
iz zaverovanosti v svoj prav; sprožilni dogodek je 
lahko na primer spor o natančnem poteku meje 
med dvema zemljiščema;

–  karierni kverulanti (nem. Karriere-Querulanten): 
ti ljudje vzbudijo pozornost z nenehnim vlaganjem 
pritožb na delovnem mestu, zlasti če menijo, da so 
bili slabo ocenjeni oziroma obravnavani ali se kako 
drugače čutijo zapostavljene;

–  rentni kverulanti (nem. Renten-Querulanten): pri 
tej posebni obliki kverulantstva se govori tudi o 
»neurasthenia querulatoria«; ti ljudje so trdno pre-
pričani, da je bil njihov položaj s strani socialnega 
zavarovanja podcenjen, zato se bolj intenzivno bo-
rijo za odškodnino kot za rehabilitacijo;

–  kverulanti v zakonski zvezi (nem. Ehe-Querulan-
ten): ti se borijo za nerazdružljivost zakonske zveze 
– poabsolutijo moto »dokler naju smrt ne loči« – 
ali pa za matriarhat oziroma patriarhat;

1  Glej Claude Shannon: Presentation of a Maze Solving Machine, v: Heinz von Foerster, Margaret Mead, Hans Lukas Teuber: Cybernetics, Circular Causal and 
Feedback Systems in Biological and Social Systems, Transactions of Eighth Conference, March 15-16, 1951, New York, 1952, str. 173–180, navedeno po Lena Kasten: 
Der Querulant. Untersuchung einer Sozialfigur, 2017 <https://www.zu.de/info-wAssets/forschung/dokumente/zuwuerfe/Download_Kasten_Lena_Bachelor_
Sep.17.pdf> (26. 8. 2020).
2  Navedeno po <https://de.wikipedia.org/wiki/Querulant> (18. 3. 2020).
3  Po MKB-10: F 22.8 druge trajne blodnjave motnje ‒ kverulantska paranoja; F 60.0 paranoidna osebnostna motnja – kverulantska osebnostna motnja.
4  Navedeno po <https://de.wikipedia.org/wiki/Querulant> (18. 3. 2020). Glej še M. W. D. Rowlands: Psyhiatric and Legal Aspects of Persistent Litigation, v: The 
British Journal of Psyciatry, vol. 153, št. 3/1988, str. 317–323; H. von Dietrich: Der Querulant, v: Münchener Medizinischer Wochenschrift, vol. 24, 1986, str. 1445–
1450; Wolfgang Kaupen: Sind Querulanten geisteskrank?, v: Zeitschrift für Rechtssoziologie, vol. 3, 1982, str. 171–179; C. Astrup: Querulent paranoia: a follow-up, 
v: Neuropsychobiology, vol. 11, 1984, str. 149–154; Kurt Kolle: Über Querulanten, v: Archiv für Psyichiatrie und Nervenkrankheiten, vol. 95, 1931, str. 24–100; A. 
Lewis: Paranoia and paranoid: a historical perspective, v: Psychological Medicine, vol. 1, 1970, str. 2–12; A. Munro: Paranoia revisited, v: British Journal of Psychiatry, 
vol. 141, 1982, str. 344–349; K. Schneider: Psyhopatic Personalities, Cassell, London, 1958; O. H. Stalstrom: Querulus paranoia: diagnosis and dissent, v: Australian 
and New Zealand Journal of Psychiatry, vol. 14, 1980, str. 145–150. O znakih glej Kenneth S. Kendler: The Clinical Features of Paranoia in the 20th Century and Their 
Representation in Diagnostic Criteria From DSM-III Through DSM-5, v: Schizophrenia Bulletin, vol. 43, št. 2, 2017, str. 332–343.
5  Glej Heinz Dietrich: Querulanten, Enke, Stuttgart, 1973, navedeno po T. Knecht: Querulanten – Grenzgänger zwischen Rechtspflege und Psyhiatrie, v: 
Schweizerisches Medizin-Forum, št. 12(13)/2012, str. 286.

–  zaporni kverulanti (nem. Haft-Querulanten): ti ži-
vijo v prepričanju, da so bili v sodstvu napačno ali 
prestrogo obravnavani, zato se v zaporu borijo za 
privilegije, omilitev ali celo izpustitev na svobodo;

– kolektivni kverulanti (nem. Kollektiv-Querulan-
ten): ti sebe vidijo kot nosilce moralistične misije, 
zato se borijo z veliko žilavostjo za potrebe in pra-
vice neke manjšine, s katero se identificirajo, bodisi 
da gre za ljudi ali za ogrožene živalske vrste.

Kverulantnost kot osebnostni 
problem

Knecht navaja, da naj bi nemški nevrolog in psihiater 
Volker Faust (roj. 1941) pravilno opazil, da je močan 
občutek pravičnosti, ki jo vsak kverulant terja zase, nar-
cisističen občutek pravičnosti, ki se nanaša na same-
ga sebe. Kot vsak močen afekt naj bi bil simptom ne-
kega regresijskega procesa, ki je lahko sprožen oziro-
ma izzvan z neko narcisistično boleznijo. Tak patolo-
ški proces popači pogled na pravne odnose, pri čemer 
obstajajo pri mnogih kverulantih praviloma nadpov-
prečna pravna znanja, ki pa niso izrabljena za objektiv-
no presojo; večinoma se namreč kverulanti sklicujejo 
na zakonska besedila, določbe, uredbe in sodno pra-
kso, ki so v korist njihovim lastnim stališčem, medtem 

dr. Boštjan Tratar 
višji državni odvetnik, Državno odvetništvo RS

Ukrepi sodne uprave zoper kverulante 
vzpostavljajo zaupanje javnosti v sodstvo

»Von Foester: What happens if there is no goal?

Shannon: If there is no goal, the machine establishes a periodic path, searching for the goal; that 
is, it gradually works out a path which goes through every square and tries every barrier, and if 
it doesn't find the goal throughout every square, the path is repeated over and over again […]

Frank: It is all too human.«1

Prva označba človeka kot »blaznega zaradi zaverovanosti v svoj prav« izhaja iz sredine 18. stoletja, 
njen avtor pa je nemški pravni medicinec Johann Ludwig Casper (1796–1864). Pozneje sta nemška 
psihiatra Emil Wilhelm Georg Magus Kraepelin (1856–1926) in Julius Eduard Hitzig (1838–1907) v svoji 
tezi (Kraepelin–Hitzig These) kverulantnost označila za bolezen (paranoia).2 Medicinska psihiatrična 
klasifikacijska sistema MKB-10 (Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov, 
ki jo objavlja Mednarodna zdravstvena organizacija – WHO) in DSM-V (Diagnostični in statistični 
priročnik duševnih motenj, ki ga izdaja Ameriško psihiatrično združenje) še danes razlikujeta med 
kverulantsko paranojo (nem. Querulantenwahn) in kverulatorno osebnostno motnjo (nem. Queru-
latorischen Persönlichkeitsstörung),3 vedno kot posledico nekih drugih motenj.4
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ko razlag, ki ne ustrezajo njihovemu sistemu, ne upo-
števajo.6

Na klinični ravni se postavlja vprašanje, ali obstajajo 
tipi osebnosti, ki kažejo zaradi svoje temeljne strukture 
posebno tveganje, da bi zabredli v kveluratorni razvoj. 
Od desetih specifičnih osebnostnih motenj, ki jih na-
števa MKB-10, se zdi to najbolj izrazito pri »paranoi-
dni osebnostni motnji«. Njeni diagnostični kriteriji so 
naslednji (7):7 čezmerna občutljivost pri neuspehih in 
(domnevnem) zapostavljanju; nagnjenost k stalni jezi 
oziroma zameri in neodpuščanju zaradi zavrnitve, ža-
litve, kršitve ali neupoštevanja; nezaupanje in močna 
nagnjenost k preobračanju doživetega, tako da se si-
cer nevtralna in prijazna ravnanja drugih dojemajo kot 
sovražna ali zaničljiva; prepirljivo in vztrajno, situaciji 
neprimerno vztrajanje pri svojih pravicah; pogosto ne-
utemeljeno nezaupanje glede seksualne zvestobe svo-
jega zakonskega ali seksualnega partnerja; tendenca k 
močno pretirani samozavesti, občutku lastne (več)vre-
dnosti, ki se kaže v stalni naravnanosti nase; obreme-
njevanje z neupravičenimi mislimi o zarotah kot po-
jasnilu za dogodke v bližnji okolici in na vsem svetu.

Osebe, ki se borijo za svojo pravičnost (kverulan-
ti), se le redko znajdejo na zdravljenju, toliko prej 
pa njihovi sorodniki, ki ob tem trpijo in se zaradi 
tega obrnejo na psihiatra, psihologa ali psihotera-
pevta. Literatura pravzaprav ne ponuja niti velikega 
upanja niti raznolikih pristopov za uspešno zdravlje-
nje kverulatornih motenj.8

Ukrepi zoper kverulante v nekaterih 
sistemih anglosaškega prava

V Kanadi je po oddelku 92(14) ustavnega zakona 
(Constitution Act, 1867) vsaka provinca pristojna iz-
dati in uveljaviti pravila, ki zadevajo upravljanje sod-
stva znotraj lastnega teritorija.9 Oddelek zveznega za-
kona o sodiščih (Federal Court Act) v provinci Ontario 
in tudi 140. oddelek zakona o sodiščih (Courts of Justi-
ce Act)10 omejujeta možnost začeti ali nadaljevati sodne 
postopke tistim osebam, ki so začele nadležne postop-
ke ali ki vodijo sodne postopke na nadležen način.11 
Prav tako so bila v letu 2014 sprejeta pravila pravdnega 

6  Prav tam, str. 287.
7  Prav tam, str. 287.
8  Prav tam.
9  Glej <https://en.wikipedia.org/wiki/Vexatious_litigation> (18. 3. 2020).
10  RSO 1990, c C 43 (CJA).
11  Glej <https://en.wikipedia.org/wiki/Vexatious_litigation> (18. 3. 2020). Glej še Megan Campbell, Julie Macfarlane: Self-Represented Litigants & Legal Doctrines 
of »Vexatiouness«, Canadian family cases 2013–2017, & civil cases 2013–2014, december 2019.
12  RRO 1990, Reg 194.
13  Glej Gerard J. Kennedy, Lorne Sossin: Justiciability, Access to Justice & the Development of Constitutional Law in Canada, v: Federal Law Review, vol. 45, št. 4, 
2017, str. 707–713; Gerard J. Kennedy: Jurisdiction Motions and Access to Justice: An Ontario Tale, v: Osgoode Hall Law Journal, vol. 55, št. 1, 2018, str. 79–140.
14  Glej tudi primere Asghar v. Alon, 2015 ONSC 7823, (2015) OJ No 6573 (SCJ), par. 4; Gao v. Ontario (Workplace Safety&Insurance Board), 2014 ONSC 6100, 37 
CLR (4zh) 1 (SCJ), par. 9; Beatty v. Office of the Children's Lawyer, 2016 ONSC 3816, (2016) OJ No 3024 (SCJ), par. 13; Khan v. Krylov & Company LLP, 2017 
ONCA 625, 2017 CarswellOnt 16235, par. 12.
15  Glej Gerard J. Kennedy: Rule 2.1 of Ontario's Rule of Civil Procedure: Responding to Vexatious Litigation While Advancing Access to Justice, v: Windsor Yearbook 
of Acces to Justice, vol. 35, 2018, str. 244. Ta zakonodaja je na splošno v pravdni postopek uvedla načelo sorazmernosti, po katerem morajo biti procesna dejanja, izvedena 
v pravdnem postopku, v sorazmerju s tistim, kar lahko od njih pričakujemo. Gerard J. Kennedy navaja v svojem članku (str. 247) opis zlorabe postopka po opredelitvi 
Vrhovnega sodišča Kanade (tudi v zadevi Canam Enterprises Inc. v. Coles, 2000, 51 OR (3d) 481, CA, par. 55): »The doctrine of abuse of process engages the inherent power 
of the court to prevent the misuses of its procedure, in a way that would be manifestly unfair to a party to the litigation before it or would in some other way bring the administration 
of justice into disrepute. It is a flexible doctrine unencumbered by the specific requirements of concepts such as issue estoppel. …«
16  Navedeno po <https://en.wikipedia.org/wiki/Vexatious_litigation> (18. 3. 2020). Glej tudi Yves-Marie Morissette: Abus De Droit, Querulence et Parties Non 
Representees, v: McGill Law Journal, vol. 49, št. 1, 2004, str. 23–58.
17  Nguiagain v. Commission de la fonction publique, (1996) R. J. Q. 3009 (C. S.).
18  De Niverville c. Descôteaux, (1997) A. Q., št. 448 (Q. L.); (1997) R. J. Q. 1049.
19  Fabrikant v. Corbin, (1995) Q. J., št. 285 (C. A.), in (1997) Q. J., št. 1592 (C. A.).

postopka (Rules of Civil Procedure)12 – in sicer pravilo 
2.1 (»Rule 2.1«) – ki omogočajo sodiščem, da zaklju-
čijo postopek, če je na prvi pogled očitno (angl. »on 
its face«), da je nadležen, neresen in gre zgolj za zlo-
rabo.13 V bistvu je bil namen teh pravil, da bi na ustre-
zen način uravnotežili pravico do dostopa do sodišča 
in omejili neustrezno pravdanje (» litigation, that is on 
face frivolous, vexatious and/or abusive«),14 saj to pov-
zroča nesorazmerne stroške nasprotni pravdni stranki, 
prav tako gre za zapravljanje javnih sredstev.15

Glavni zakon, ki ureja pravila pravdnega postopka 
v provinci Quebec, je zakon o pravdnem postopku 
(Code of Civil Procedure). Po njegovem 46. oddelku 
imajo vsa sodišča in vsi sodniki v Quebecu »vso po-
trebno pristojnost za izvajanje svoje jurisdikcije«. Prav 
tako lahko kadarkoli in v vseh zadevah bodisi na prvi 
stopnji ali na pritožbeni stopnji izdajo določene odred-
be, da zavarujejo pravice strank (za določen čas in pod 
ustreznimi pogoji). V zadevah, ki so jim predložene, 
lahko tudi po lastni iniciativi izdajajo sodne odredbe, 
začasne odredbe, ukore, preprečijo pisanja ali jih raz-
glasijo za klevetniška ter izdajajo takšne odredbe, ki so 
primerne, da z njimi obvladujejo primere, kjer sicer za-
kon ne določa posebnega pravnega sredstva.16 Odde-
lek 46 daje zelo široke pristojnosti sodiščem oziroma 
sodnikom, da zagotovijo, da je upravljanje s sodstvom 
vodeno dostojanstveno in v skladu z naravo sodstva. 
Primeri, ki ilustrirajo uporabo 46. oddelka zakona, so 
številni, denimo: Nguiagain v. Commission de la fonc-
tion publique,17 kjer je sodnik zavrnil tožnikov predlog 
za mandamus (odlok višjega sodišča nižjemu) za pre-
poved ponovnega odločanja o pritožbi iz razlogov, ker 
je bil neutemeljen in je šlo za zlorabo; De Niverville c. 
Descôteaux,18 kjer je bila izdana sodna prepoved, ki je 
toženca (odvetnika Descôteauxa), ki mu je bila odvze-
ta pravica zastopanja, opredelila kot nadležnega prav-
darja, saj je vlagal številne neutemeljene in nesmiselne 
vloge zoper tožnika; ter primer Fabrikant v. Corbin,19 
v katerem je bila pobuda za opredelitev tožnika Vale-
ryja Fabrikanta za nadležnega pravdarja odobrena to-
žencu dr. Corbinu. V vseh navedenih primerih je bila 
oseba razglašena za nadležno v sodnem postopku na 
pobudo nasprotne stranke. A 46. oddelek zakona ne 
velja za upravna sodišča (zato se na primer v Quebe-
cu pred upravnimi sodišči strank ne more razglasiti za 
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nadležne).20 Po 90. oddelku pravil postopka v civilnih 
zadevah (Rules of Practice of the Superior Court of Qué-
bec in Civil Matters) so nadležni tožniki zdaj vneseni v 
seznam, ki ga vodi vrhovni sodnik – predsednik sodi-
šča (Chief Justice) v sodnem okrožju Montreala. Prav-
nik Claude Duchesnay je maja 2003 poročal, da je do-
kument na spletnih straneh državnega pravobranilca 
v Quebecu vseboval imena 58 oseb, ki morajo dobi-
ti posebno dovoljenje, preden smejo začeti postopek 
pred sodiščem.21

V Republiki Irski lahko sodišče bodisi po lastni oce-
ni ali na podlagi prošnje odredi, da določena oseba ne 
sme začeti nobenega sodnega postopka, bodisi dolo-
čene vrste ali na splošno, ne da bi to poprej dovoli-
lo to sodišče ali neko drugo sodišče, za določen čas 
ali za nedoločen čas. V pravnih krogih se taka odred-
ba imenuje »odredba Isaaca Wundra« – poimenova-
na je po osebi (Isaac Wunder), ki je v preteklosti vlo-
žila več tožb zoper družbo Hospitals Trust, vtožujoč 
neko nagrado, vendar so bile vse njene tožbe oprede-
ljene kot neutemeljene, primer pa kot nadležen oziro-
ma neresen (glej primer Wunder v. Hospital Trust, Su-
preme Court, 24. januar 1967).22 Wundru je bilo pre-
povedano, da bi vodil nadaljne postopke pred prvosto-
penjskim sodiščem na Irskem (High Court), ne da bi 
to poprej dovolilo sodišče.23

Nekoč najbolj znan nadležni pravdar na Novi Zelan-
diji je bil Jack Wiseman.24 Danes lahko na Novi Zelan-
diji sodnik najvišjega prvostopenjskega sodišča (High 
Court) osebo razglasi za nadležnega pravdarja (angl. 
vexatious litigant) na podlagi zahteve generalnega dr-
žavnega pravobranilca oziroma tožilca (angl. the at-
torney-general) po 88.B členu zakona (Judicature Act 
1908). Morebitno prošnjo za dovolitev vložitve ka-
kršnekoli tožbe mora taka oseba nasloviti na sodnika 
najvišjega prvostopenjskega sodišča, zoper odločitev o 
dovolitvi ali nedovolitvi vložitve tožbe pa oseba nima 
nobenega pravnega sredstva.25 S 1. marcem 2017 je za-
čel veljati novi zakon (Senior Courts Act 2016), ki vna-
ša nekaj novot pri obravnavi nadležnih pravdarjev, saj 
naj bi se Nova Zelandija soočala s tovrstno epidemijo 
(angl. »epidemic of vexatious litigants«).26

Deset let po tem, ko je pravna komisija v Indiji predlo-
žila osnutek zakona zoper nadležne pravdarje pred so-
dišči, je zvezna država Madja Pradeš (Madhya Pradesh) 

20  Navedeno po <https://en.wikipedia.org/wiki/Vexatious_litigation> (18. 3. 2020). Glej tudi Yves-Marie Morissette: Abus De Droit, Querulence et Parties Non 
Representees, v: McGill Law Journal, vol. 49, št. 1, 2004, str. 23–58.
21  Glej https://en.wikipedia.org/wiki/Vexatious_litigation (18. 3. 2020).
22  Glej tudi predhodni primer Keaveney v. Geraghty, (1965) I. R. 551, pa tudi Grepe v. Loam. V odločitvi Vrhovnega sodišča (Supreme Court) Riordan v. An Taoiseach 
(19. oktober 2001) je sodišče jasno napisalo (str. 10): » …an inherent jurisdiction to restrain the institution of proceedings by named persons in order to ensure the process of the 
court is not abused by repeated attempts to reopen litigation or to pursue litigation which is plainly groundless and vexatious. The court is bound to uphold the rights of other citizens, 
including their right to be protected from unnecessary harassment and expense, rights which are enjoyed by the holders of public offices as well as by private citizens.« O ravnotežju 
med pravico do dostopa do sodišča in omejevanjem te pravice glej tudi primer Her Majesty's Attorney General v. Oakes, Queen's Bench Division (15. februar 2000).
23  Navedeno po <https://en.wikipedia.org/wiki/Vexatious_litigation> (18. 3. 2020). Glej tudi Anthony Moore: Isaac Wunder Orders, v: Judicial Studies Institute 
Journal, vol. 1, št. 1, 2001, str. 137–146.
24  Glej Benjamin Lévy: From paranoia querulans to vexatious litigants: a short study on madness between psychiatry and the law. Part 2, v: History of Psychiatry, vol. 26, 
št. 1, 2015, str. 41. Glej tudi M. Taggart: Vexing the establishment: Jack Wiseman of Murrays Bay, v: New Zealand Law Review, vol. 7, št. 2, 2007, str. 271–341.
25  Glej <https://en.wikipedia.org/wiki/Vexatious_litigation> (18. 3. 2020). Glej še Constance Rose Mailer: The Other Side: Vexatious Litigants in New Zealand, 
disertacija, Faculty of Law, Victoria University of Wellington, 2016.
26  Glej http://legislation.govt.nz/act/public/2016/0048/latest/DLM5759262.html (18. 3. 2020).
27  Glej <https://scroll.in/article/744077/even-without-a-law-against-vexatious-litigation-indian-courts-often-give-pils-a-hard-time> (26. 3. 2020). Glej tudi  
Sanjay Jaiswal: The Vexatious Litigation (Prevention) Bill, 2019 (<http://164.100.47.4/billstexts/lsbilltexts/asintroduced/501LS%20As%20Int....pdf>, 26. 3. 2020).
28  Glej <https://scroll.in/article/744077/even-without-a-law-against-vexatious-litigation-indian-courts-often-give-pils-a-hard-time> (26. 3. 2020).
29  Prav tam.
30  Glej Sukhwant Kaur: Acces to Justice a Gimmick to Cover up Abuse of Process, v: Pramana Research Journal, vol. 9, št. 4, 2019, str. 341–348.
31  Glej <https://scroll.in/article/744077/even-without-a-law-against-vexatious-litigation-indian-courts-often-give-pils-a-hard-time> (26. 3. 2020).

ukrepala, tako da je 22. julija 2015 zakonodajna skup-
ščina države sprejela osnutek zakona o preprečevanju 
nadležnih sporov (Madhya Pradesh Vexatious Litigati-
on (Prevention) Bill), ki naj bi preprečil, da bi državlja-
ni sprožali sodne spore »brez utemeljenih razlogov«.27 
Če bo ta osnutek kdaj postal zakon, bo po njem gene-
ralni pravobranilec države pooblaščen, da bo vložil zah-
tevo na višje sodišče zoper vse osebe, za katere bo za-
trjeval, da vlagajo civilne ali kazenske zadeve brez ute-
meljenih razlogov, sodišče pa bo na prošnjo generalne-
ga pravobranilca lahko tako osebo razglasilo za »nadle-
žnega pravdarja« (angl. »vexatious litigant« ali hinduj-
sko »tang karne wala mukadmebaaz«).28 Sodne zadeve 
takega tožnika, ki bodo v teku pred sodiščem, se bodo 
ustavile, stranki pa se bo v prihodnje prepovedalo vla-
gati vsakršno novo civilno ali kazensko zadevo na višje 
sodišče ali nižja sodišča brez predhodnega dovoljenja. 
V dveh indijskih zveznih državah že obstajajo zakoni, 
usmerjeni zoper nadležne pravdarje, in sicer v indijski 
zvezni državi Maharaštra (od leta 1971) in državi Tamil 
Nadu (od leta 1949, ko je bila še država Madras).29 Leta 
2005 je pravna komisija predlagala podobno zakonoda-
jo za vso državo, njeno utemeljevanje pa je temeljilo na 
ideji, da časa in sredstev, ki jih ima sodišče na razpolago, 
ne bi smeli zasedati tisti, ki vztrajno in nadležno spro-
žajo ter vodijo sodne postopke brez utemeljenega ra-
zloga. Nekateri pravniki in aktivisti pa vendarle ob tem 
opozarjajo, da bi se zakon, ki bi dopuščal tako dolgo-
ročne omejitve sodnih sporov, lahko zlahka zlorabil za 
preprečevanje sporov v javnem interesu in drugih peti-
cij, ki bi se državi zdeli neprijetni.30 Vendar indijska viš-
ja sodišča in vrhovno sodišče že imajo določena osnov-
na varovala pred zahtevki, ki nimajo razumnih razlogov 
– zakon o pravdnem postopku na primer omogoča, da 
sodišča ustavijo kak pravdni postopek, ki je »nepotre-
ben, škandalozen, neusmiljen ali moten« ali pa lahko 
pomeni »zlorabo sodnega postopka«; če je kazenski 
postopek pred sodiščem sprožen brez »razumnega ra-
zloga«, pa 250. člen zakonika o kazenskem postopku 
omogoča sodniku, da tožniku naloži, da obtoženemu 
plača določeno denarno nadomestilo.31 

Tudi v Južni Afriki se za nadležnega pravdarja šteje 
oseba, ki vztrajno sproža postopke z namenom ško-
dovanja ali podjarmljenja nasprotne stranke; žrtve teh 
nadležnih pravdarjev namreč ne morejo kar ignorirati 
takšnega njihovega početja, saj so prisiljene na postop-
ke odgovarjati v skladu s pravili sodnih postopkov, pa 
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če so postopki še tako nesmiselni.32 Glede na navede-
no obstaja poseben zakon (Vexatious Proceedings Act, 
št. 3 iz leta 1956), ki omogoča nasprotnim strankam 
(ki so žrtve) ukrepanje v primeru nadležnosti oziroma 
zlorabe procesnih pravic – nasprotna stranka lahko na-
mreč pred sodiščem zahteva, da sodišče tožnika razgla-
si za nadležnega pravdarja, posledica tega pa je, da to-
žnik ne sme več zoper to stranko pred nobenim sodi-
ščem v državi vlagati tožb, ne da bi poprej to odobri-
lo sodišče. Sodišče bo to dovolilo zgolj, če tožnik do-
kaže, da pri tožbi ne gre za zlorabo sodnega postopka 
in da obstaja že na prvi pogled (prima facie) uteme-
ljen razlog za tak postopek.33 V zadevi Christensen NO 
v. Richter, 2017 JDR 1637 (GP), je stranka po členu 
s2(1)(b) navedenega zakona vložila zahtevo, da bi se 
stranko razglasilo za nadležnega pravdarja, saj je ta kot 
tožnica vložila več tožb zoper državo, in sodišče je to 
tudi storilo.34 V zadevi Beinash and Another v Ernst and 
Young and Others, 1999 (2) SA 116 (CC), je sodišče pre-
sojalo ustavnost določbe s2(1)(b) navedenega zakona 
in tudi potrdilo njeno ustavno skladnost,35 saj ne glede 
na to, da 34. člen ustave Južne Afrike (zakon št. 108 
iz leta 1996) zagotavlja pravico do sodnega varstva, 

32  Glej <https://www.golegal.co.za/vexatious-litigant-protection/> (26. 3. 2020).
33  Prav tam.
34  Sodišče je v zadevi Christensen NO v. Richter, 2017 JDR 1637 (GP), med drugim navedlo: »[… the first respondent] is, in my view, a vexatious litigant. He should 
therefore be prevented from instituting any further legal proceedings against the estate and/ or its executors. I am satisfied under the circumstances that the applicants have made out 
a case for a final interdict. They have established a clear right for the granting of a final interdict. It is clear that the applications launched by the first respondent are vague and not 
substantiated and the balance of convenience favours the granting of the final interdict. The first respondent cannot continue to litigate as relentlessly as he does, disregarding court 
orders. This has to stop. I am inclined to accept that the applicants have no alternative remedy to stop him from continuing with his actions.«
35  V zadevi Beinash and Another v Ernst and Young and Others, 1999 (2) SA 116 (CC), je sodišče med drugim zapisalo: »… the provision does limit a person’s right of 
access to court. However, such limitation is reasonable and justifiable. While the right of access to court is important, other equally important purposes justify the limitation created by 
the Act. These purposes include the effective functioning of the courts, the administration of justice, and the interests of innocent parties subjected to vexatious litigation. Such purposes 
are served by ensuring that the courts are neither swamped by matters without any merit, nor abused in order to victimise other members of society.«
36  Glej <https://www.golegal.co.za/vexatious-litigant-protection/> (26. 3. 2020).
37  Glej Alen Rajko: Kverulanti i sudske uprave, <https://www.notarius.hr/DailyContent/Topical.aspx?id=35223> (28. 9. 2020).
38  Glej Grant Lester: The Vexatious Litigant, Judicial Officers' Bulletin, vol. 17, št. 3, 2015, str. 19.
39  Glej Andreas Bohren: Umgang des Zivilgerichts mit Querulanten, v: »Justice – Justiz – Giustizia«, št. 1, 2016.

36. člen ustave hkrati omogoča omejitev te pravice, 
z namenom, da se zagotovi sodno varstvo tistim, ki 
ga zares potrebujejo za vsebinsko utemeljene spore.36

Sklep 
Kverulanti kot posebna vrsta strank v sodnih postop-
kih od sodstva oziroma sodne uprave zahtevajo pra-
viloma tisto, kar jim ne pripada, s tem pa postavlja-
jo pod vprašaj enakopravnost strank v sodnih po-
stopkih in obremenjujejo že tako omejene kapaci-
tete sodišč, včasih tudi s poseganjem v samostoj-
nost in neodvisnost sodstva kot ključnega elemen-
ta varstva pravic strank.37 Prav zaradi tega obstaja-
jo v anglosaškem pravnem sistemu določena pravila 
v smislu sodne uprave, ki sodiščem omogočajo ureja-
ti težave oziroma preprečevati zlorabe sodnih po-
stopkov zaradi kverulantskih tožnikov. Namen ta-
kih ukrepov sodišč je po eni strani konkretna zašči-
ta sodišč pred kverulantskimi osebami, na splošno 
pa gre pri tem tudi za vzpostavljanje zaupanja jav-
nosti v sodstvo.38 Ideje o predstavljenih anglosaških 
ukrepih počasi prodirajo tudi v kontinentalno pravo.39

Letos se je na turnir prijavilo rekordno število igralk 
in igralcev tenisa vseh starosti. Zdrav duh v zdravem 
telesu! Kljub slabemu vremenu in težkemu dostopu 
do Teniškega centra Škulj se je turnirja udeležilo veli-
ko odvetnic in odvetnikov, kandidatov in pripravnikov. 

Kolegialno in borbeno so nastopali prav vsi, a med 
njimi moram vendarle izpostaviti  našega zagnanega 

in predanega predsednika športne komisije ter orga-
nizatorja turnirja Tomaža Ilešiča. Na modro podlago 
notranjih teniških igrišč centra Škulj so se podali še: 
Alenka Cerar, Ladislav Hafner, Dejan Ljubič, Roman 
Završek, Jurij Logar, Matic Kuhar, Rok Tatalovič, Jaka 
Simončič, Bojan Župevec, Sergej Goriup, Kim Rotar, 
Primož Mikolič, Matevž Jarc, Iztok Vončina, Zvone 
Debevec, Anja Kravanja, Klemen Mir, Matic Čad, Bo-
rut Grosman in Rok Kokalj. 

V prijetnem družabnem delu, ki je sledil turnirju, smo 
najboljšim podelili pokal in medalji:
-	 zlati pokal in prvo mesto sta osvojila Alenka Cerar 

in Rok Kokalj, 
-	 srebrno medaljo in drugo mesto sta osvojila Borut 

Grosman in Bojan Župevec,
-	 bronasto medaljo in tretje mesto sta osvojila To-

maž Ilešič in Roman Završek. 

Čestitke pa si zaslužijo prav vsi udeleženci turnirja. 

Alenka Košorok Humar

11. odvetniški teniški turnir  
Po premoru, ki je bil seveda posledica covida, smo 29. septembra 2022 nadvse uspešno in gladko 
izpeljali tradicionalni odvetniški teniški turnir ljubljanskega zbora odvetnikov. 
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Spoštovani kolega Boris Grosman, kako to, da si 
se v socialističnih časih odločil za poklic odvetni-
ka? V tistih časih odločitev mladega človeka za od-
vetniški poklic ni bila tako običajna, niti družbeno 
sprejemljiva, niti preveč dobičkonosna. 
No, gotovo je družinska tradicija imela neki vpliv na 
mojo odločitev. Vendar moram povedati, da je v času, 
ko sem se odločal za študij, pri meni imel prednost štu-
dij medicine. Zakaj medicine? Ker pač pomagamo lju-
dem! A odločil sem se za pravništvo in odvetniški po-
klic, ob čemer naj dodam, da gre tudi pri odvetnikovem 
delu, ki ga opravlja za svoje kliente, delno za zdravstve-
no aktivnost, saj jim pomaga pri njihovih odločitvah in 
uveljavljanju njihovih pravic. Kot rečeno, je družinska 
tradicija odigrala pomembno vlogo, saj je v naši dru-
žini poklic odvetnika značilen za več generacij – kon-
kretno jaz sem peta generacija, moj sin Igor pa je šesta 
generacija odvetnikov v družini. Vendar to ni bilo edi-
no; pri meni je obstajala močna afiniteta do prava ali, 
če tako rečem, veselje do poklica, ki sem ga pač imel 
priložnost v okviru družine spoznavati. In moram reči, 
da mi v petinštiridesetih letih opravljanja odvetništva 
nikoli ni bilo žal. 

Odvetnika sta bila oba tvoja starša – Vladimir Gro-
sman in Finika Grosman?
Ja, odvetnika sta bila oba, oče in mama. Odvetnika 
sta bila tudi moj brat, že pokojni Vladimir Grosman 
ml., in moja teta. Tako da moram reči, da je bil odve-
tniški poklic v naši družini res pomemben in pogost.

Kako je bila ob tvojem vstopu v advokaturo organi-
zirana zbornica? Kdo je bil predsednik, kdo so bili 
člani upravnega odbora, pa glavni tajnik? 
Naša zbornica je bila organizirana podobno, kot je 
zbornica organizirana danes. Imela je predsednika, 
imela je upravni odbor in seveda je imela nekaj ad-
ministracije, ki pa je bila v mojih časih zelo skromna. 
V mojem času je bil predsednik zbornice Rudi Šelih, 
glavni tajnik pa je bil legenda odvetniške zbornice dr. 
Ferdinand Majaron, naš Nande, ki smo ga vsi imeli iz-
redno radi in smo ga zelo cenili.  

Ali se spomniš, koliko je bilo takrat odvetnikov? 
Številke ne bi vedel povedati. Mislim pa, da sem imel 

1  V času snemanja intervjuja je Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) delovala v prostorih na Pražakovi ulici 8 v Ljubljani. V nove prostore na Slovenski cesti 58 se je 
preselila leta 2019. 

v izkaznici številko 162! To se pravi, da je bilo v mo-
jem času odvetnikov mogoče dvesto, dvesto petdeset. 
Takrat smo držali skupaj, drug drugemu smo poma-
gali, ker med odvetniki dejansko ni bilo neke preveli-
ke konkurence, kakor je to zdaj. 

Kakšne pa so bile takrat finančne in prostorske 
zmožnosti zbornice?
Torej, finančne zmožnosti zbornice so bile skromne, 
a zadostne. Aktivnosti so potekale v takem obsegu, 
kot je bilo potrebno. Spominjam se prostorov zbor-
nice na Trdinovi ulici, spominjam se prostorov v tre-
tjem nadstropju v sodni palači, spominjam se prosto-
rov na Kotnikovi ulici, ki so bili dejansko prvi prosto-
ri v lasti zbornice, vendar niso bili primerni, zlasti gle-
de sejne sobe. Takrat smo iskali neko novo možnost 
in jo tudi našli – gre za prostore na Pražakovi ulici, v 
katerih sva zdaj tudi midva.1 Moram reči, da smo ta-
krat v Upravnem odboru računali, da naj bi prostori 
zadoščali vsaj do leta 2020, vendar imamo dotok od-
vetnikov tako velik, da ne vem, ali bo ta naša progno-
za lahko zdržala. 

Prostori zbornice na Pražakovi ulici, v katerih 
zdajle sediva, so bili kupljeni v času tvojega pred-
sednikovanja zbornici, mar ne? 
Točno tako, v času mojega predsednikovanja. In tudi 
oprema je bila priskrbljena v času mojega mandata 
predsednika OZS.

Če se vrneva malce nazaj, v obdobje, ko si vstopal 
v odvetništvo; to je bilo obdobje socializma. Ali je 
takrat obstajal kakšen vpliv politike na odvetništvo 
oziroma kako je zbornica in kako ste sami odvetni-
ki čutili ta vpliv, če je obstajal? 
Lahko rečem, da je vpliv politike na zbornico, na od-
vetništvo v mojih časih dejansko prenehal. Obstajale 
so sicer nekatere pristojnosti ministrstva za pravosod-
je, drugače pa kakšnih posebnih vplivov politike nismo 
čutili. Dejal bi zgolj to, da nas nikoli niso marali, raz-
lika je bila samo v tem, ali so nas malo bolj ne mara-
li ali malo manj ne marali. Tako da v bistvu kakšnega 
posebnega vpliva na odvetništvo s strani politike vsaj 
v mojem času ni bilo opaziti.

Zmerom sem se nagibal k temu, da bi bilo odvetništvo 
organizirano kot notariat 

Boris Grosman,  
nekdanji odvetnik in predsednik Odvetniške zbornice Slovenije 

Objavljamo intervju z eminentnim kolegom Borisom Grosmanom, nekdanjim predsednikom Odvetni-
ške zbornice Slovenije (OZS). Pogovor je bil posnet aprila 2016, vodila ga je takratna podpredsednica 
OZS Alenka Košorok Humar, za video kamero pa je stal režiser Jaka Pucihar. Del pogovora z Borisom 
Grosmanom je bil uporabljen v dokumentarnem filmu Paragraf št. 1, posnetem ob 150-letnici OZS 
leta 2018 (v dokumentarnem filmu so nastopali vsi nekdanji predsedniki zbornice).
Na podlagi posnetega pogovora smo se člani uredniškega odbora revije Odvetnik odločili, da intervju 
objavimo tudi v pisni obliki.
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Zakaj po tvojem mnenju v bistvu nobena vsako-
dnevna politika ne mara odvetnikov? 
Funkcija odvetnikov je zmerom delovati v naspro-
tovanju oblasti. Nasprotovanju v interesu zastopanja 
strank, seveda. Tako da je to verjetno v veliki meri po-
vezano s tem. Poleg tega je povezano tudi s proble-
mom, da se je menilo, da je odvetništvo samo prido-
bitna dejavnost, kar pa seveda ni res. 

Kakšni so bili v Jugoslaviji odnosi med zbornica-
mi jugoslovanskih republik?
Odnosi med zbornicami so bili vedno kolegialni. Tu-
kaj bi poudaril predvsem odnos s hrvaško odvetniško 
zbornico, ki je bil najtesnejši; potekala so redna le-
tna srečanja predstavnikov naše in hrvaške odvetniške 
zbornice. Nasploh smo v okviru jugoslovanskih zbor-
nic uspešno sodelovali. Znamenito določilo o odve-
tništvu je v Ustavo prišlo ravno na iniciativo sloven-
skih odvetnikov. 

Kaj pa odnosi s tujimi zbornicami in mednarodno 
organizacijo odvetnikov? 
OZS je bila vključena v vse mednarodne organizacije 
odvetnikov, pri čemer bi predvsem poudaril članstvo 
v Svetu evropskih odvetniških zbornic (CCCB); gre 
za združenje evropskih odvetnikov, ki ima veliko vlo-
go in zastopa interese odvetništva tudi v okviru evrop-
skih organov. Sicer pa smo člani oziroma je zborni-
ca članica tudi Mednarodne unije odvetnikov in t. i. 
Barister Association. Gre za mednarodne organizaci-
je, ki lahko v neki meri pomagajo tudi napredku od-
vetnikov v Sloveniji.

Katerega leta si bil ti vpisan v imenik odvetnikov 
in postal odvetnik? 
Odvetnik sem postal leta 1965, po tem, ko sem bil se-
veda predhodno sodniški pripravnik in odvetniški pri-
pravnik. Bil sem tudi predsednik združenja odvetni-
ških pripravnikov. To je bilo obdobje, ko je bila ak-
tivnost odvetništva zelo prijetna. Prijetna zaradi tega, 
ker smo sodelovali, ni bilo neke prevelike konkuren-

ce med kolegi. To je bilo obdobje, ki se ga lahko jaz 
in seveda kolegi iz tistih časov spominjamo z veseljem 
in s prijetnimi občutki. 

Odnosi med odvetniki so se z leti spreminjali … 
Kako si jih ti občutil?
Res so se odnosi spreminjali, zlasti z izrednim pove-
čanjem števila odvetnikov. Jaz sem se zmerom nagibal 
k temu, da bi odvetništvo bilo organizirano kot nota-
riat, da bi imeli numerus clausus, pač neko določeno 
število odvetnikov, ki bi delovali v državi, ker preveli-
ko število odvetnikov ni dobro. Začnejo se nekolegi-
alne aktivnosti, aktivnosti, ki z odvetništvom praktič-
no niso združljive.

Leta 1968 je bil sprejet naš Kodeks odvetniške eti-
ke. Kako se tega spominjaš?
Kodeks odvetniške poklicne etike je izredno pomem-
ben akt, ki ga je sprejela zbornica. Pomemben zaradi 
tega, ker ureja vse odnose med odvetniki in tudi do-
loča, kaj je med odvetniki dovoljeno in kaj ni dovo-
ljeno. Tako da mislim, da je to izredno pomembno; 
pri tem so naši starejši kolegi odigrali izredno veliko 
vlogo. Naj omenim dr. Šukljeta, Vladimirja Kreča in 

Boris Grosman,  
leta 2013 prejemnik 
najvišjega 
priznanja slovenske 
odvetniške 
zbornice, plakete 
dr. Danila 
Majarona, tedanji 
predsednik OZS 
mag. Roman 
Završek, Alenka 
Košorok Humar in 
Rudi Šelih.
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nenazadnje tudi mojega očeta Vladimirja Grosmana, 
ki so bili aktivni na tem področju in so pač izbrali tista 
določila, ki so pomembna za odvetništvo. Po eni stra-
ni za neodvisnost odvetništva, po drugi strani pa tudi 
glede dolžnosti v zvezi z zastopanjem strank. 

Kakšne so bile v tistem obdobju, v šestdesetih in 
sedemdesetih letih, disciplinske razmere v odve-
tništvu?
Glede discipline in disciplinskih organov bi dejal, 
da imam občutek, da so bili v naših časih disciplin-
ski ukrepi veliko bolj ostri, kot so danes. Verjetno je 
bilo tako tudi iz razloga, ker so bile nekatere aktivno-
sti, ki se danes tolerirajo, takrat strogo prepovedane. 
Tako je bilo na primer nastopanje v javnih občilih v 
naših časih prej ko slej velika, velika izjema, medtem 
ko danes vidimo, beremo v časopisih, gledamo na te-
leviziji, poslušamo na radiu iz-
jave naših odvetnikov, ki ko-
mentirajo sodne odločbe. Zdi 
se mi, da to ni primerno in da 
naj se med odvetništvom to ne 
bi dogajalo. 

Kako pa je bilo takrat, ko si 
bil dijak, študent, ko je bil 
tvoj oče predsednik zbor-
nice (od leta 1947 do leta 
1957)? Kako si občutil tiste 
čase in kaj si izvedel od star-
šev odvetnikov o stanju v slovenskem odvetništvu?
Moram povedati, da se je takrat zbornica neštetokrat 
dogajala pri nas doma. Ne bom rekel, v kakšni obli-
ki, ampak kolegi so prihajali, držali glave skupaj in se 
o zadevah pogovarjali. Lahko rečem, da je bila v ti-
stem obdobju zbornica organ, ki je dejansko povezo-
val vse odvetnike, v katerega so odvetniki verjeli in 
mu zaupali, in ne spominjam se, da bi nastajali kakr-
šnikoli problemi. 

Kako ste obeležili 100-letnico odvetništva oziroma 
naše zbornice v letu 1968?
Spominjam se, da je bila slovesnost v Hotelu Lev, ude-
ležba je bila izjemna. In mislim, da je bil to dogodek, 
ki je bil izredno pomemben za odvetništvo v Sloveni-
ji, ker je bila to obletnica, ki je bila vredna proslave. 

Se mogoče spomniš kakšnega malo bolj temnega 
obdobja v svoji karieri odvetnika, časov, ki niso bili 
prijetni za odvetništvo? 
Jaz imam na svoje odvetniško obdobje samo prijetne 
spomine, tako da bi težko omenil kakšen poseben do-
godek, ki me je ali pretresel ali spremenil moje mne-
nje o odvetništvu. Se pa seveda spominjam položaja, 
v katerem se je odvetništvo znašlo neposredno po letu 
1945, nekako v letih 1946 in 1947. Takrat so moji star-
ši sodelovali pri raznoraznih, tudi političnih procesih, 
za katere danes vemo, da so bili tudi nepošteni in ne-
pravilni. Spominjam se, da otroci takrat nismo vede-
li, ali se bodo starši z razprave vrnili domov ali se ne 
bodo, ker so bili vedno, ko so vodili obrambo, na robu 
tistega, kar se je smelo in kar se ni smelo. 

Ali bi želel povedati še karkoli drugega, kar se ti 
zdi pomembno? 

Dejal bi, da je odvetništvo v tisti klasični obliki eden 
najlepših poklicev, kar si jih lahko nekdo izbere. Seve-
da pa se okoliščine spreminjajo; moram reči, da veli-
kokrat nisem navdušen nad stanjem, kakršno je v od-
vetništvu zdaj, a to je verjetno posledica tudi tega, da 
je dandanašnji odvetnik lahko skoraj vsakdo, ki izpol-
njuje formalne pogoje, čeprav ne izpolnjuje moral-
nih pogojev oziroma pogojev, ki so za odvetništvo po 
mojem mnenju izredno pomembni! Te se enostavno 
spregleda …   

Kot vem, v pisarno še vedno prihajaš, čeprav si 
upokojen.
Poskušam biti še nekoliko aktiven, predvsem gre 
za željo po tem, da urim spomin, torej, da možgani 
ostanejo aktivni. Ob tem naj dodam, da tudi z dana-
šnjim stanjem v pravosodju nisem zadovoljen in se z 

njim niti preveč ne strinjam. 
Spremembe v zakonodaji so 
take, da se človek enostavno 
vpraša, ali gre samo za akci-
je, ker mi ni jasno, kako naj 
bi se s takimi spremembami 
postopki pospešili … 

Kako se spominjaš tistega 
znamenitega kongresa, na 
katerem je sodeloval tudi 
tvoj oče, takrat kot pred-
sednik zbornice? Sprejem 

za odvetnike je priredil tudi predsednik Tito.
To je bil zagotovo dogodek, ki je bil za odvetnike 
na območju nekdanje Jugoslavije izredno pomem-
ben. Takrat je bil predsednik Mednarodne unije od-
vetnikov dr. Aurel Krstulović, odvetnik iz Zagreba. 
Kot predsedniku mu je seveda pripadla tudi naloga, 
da organizira kongres Mednarodne unije odvetni-
kov; v tej organizaciji je v veliki meri sodeloval tudi 
moj oče, ki je bil takrat podpredsednik Mednarodne 
unije. V okviru kongresa, ki je delno potekal v Du-
brovniku, delno v Zagrebu, se je zgodil tudi sprejem 
delegacije odvetnikov pri predsedniku Titu. In mo-
ram reči, da je bil to v bistvu dogodek, ki je pome-
nil priznanje odvetništvu v tedanji Jugoslaviji in tudi 
slovenskemu odvetništvu. 
Morda bi omenil še to, da je v času, ko sem jaz postal 
predsednik zbornice, Sloveniji predsedoval Milan Ku-
čan, ki nas je sprejel, mi pa smo ga seznanili s stanjem 
v odvetništvu in dobili z njegove strani polno podpo-
ro. Tako da mislim, da je tudi to dogodek, ki je po-
menil neko priznanje pomena odvetništva v Sloveniji.

S čim se je v času tvojega predsednikovanja največ 
ukvarjal Upravni odbor zbornice? 
Na to vprašanje težko natančno odgovorim; če bi ga 
pričakoval, bi verjetno malo pogledal v zapisnike od 
takrat in ti kaj povedal. Mislim pa, da je bila proble-
matika enaka ali podobna, kot se obravnava na da-
našnjih sejah Upravnega odbora zbornice. Osrednja 
tema so bili zagotovo čisto vsakdanji, konkretni pro-
blemi, s katerimi se je soočalo članstvo, in tudi vpra-
šanja glede nakupa novih prostorov, poleg tega pa, 
podobno kot na današnjih sejah, načelna mnenja, ko-
mentarji zakonodaje, stiki z organi, ministrstvom, so-
dišči in tako dalje. 

  Jaz sem se zmerom nagibal k 
temu, da bi odvetništvo bilo organi-
zirano kot notariat, da bi imeli nu-
merus clausus, pač neko določeno 
število odvetnikov, ki bi delovali v 
državi, ker preveliko število odve-
tnikov ni dobro.   
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Opis zadeve se bere, kot da bi šlo za primer iz Re-
publike Slovenije, a gre dejansko za Republiko Slova-
ško. V januarju 2017 je policija opazovala gospoda Al 
Aloja, ki naj bi poskrbel za nastanitev in prevoz dveh 
oseb, ki nista imeli dovoljenja za vstop v EU. Prostost 
mu je bila odvzeta 28. januarja 2017. Zaslišan je bil ob 
pomoči sodnega tolmača, pravici do zagovornika se je 
odpovedal, odpovedal se je tudi pravici biti prisoten 
ob zaslišanju obremenilnih prič, tj. oseb, katerih pre-
voz naj bi organiziral. 

Al Alo pa je sodišče opozoril, da ne razume jezika in 
da ima narejeno zgolj osnovno šolo, čeprav je na Slo-
vaškem do trenutka odvzetja prostosti živel že deset 
let. Prosil je, da mu vse prevede in razloži sodni tol-
mač. Istega dne sta bila zaslišana tudi tujca, katerima 
naj bi Al Alo pomagal organizirati nezakonit prehod 
meje. Naslednjega dne pa je sodišče Al Aloju imeno-
valo zagovornika po uradni dolžnosti. Obdolženec je 
bil 27. februarja 2017 vnovič zaslišan, tokrat ob priso-
tnosti zagovornika, in ne zgolj tolmača. Sodišče ga je 
11. maja 2017 spoznalo za krivega očitanega mu ka-
znivega dejanja. 

Zoper sodbo se je obdolženec prek svojega zagovor-
nika pritožil in uveljavljal več kršitev postopka, med 
drugim tudi to, da sodišče obremenilnih prič sploh ni 
zaslišalo, pri čemer za to ni obstajal upravičen razlog, 
ker ni bilo znano, da naj bi priči zapustili Republiko 
Slovaško. Svojo pritožbo je obdolženec pozneje do-
polnil, ko je 14. julija 2017 sodišču sporočil naslova 
obremenilnih prič: ena naj bi bila v Romuniji, dru-
ga pa na Danskem. Pritožbeno sodišče je 8. avgusta 
2017 zavrnilo obdolženčevo pritožbo. Čeprav je bilo 
razlogovanje izpodbijane sodbe »na meji sposobno-
sti, da je predmet pritožbene obravnave«, so bile de-
janske ugotovitve in uporaba prava v sodbi pravilne. 
Pritožbeno sodišče je sicer ugotovilo, da so bile med 
postopkom storjene napake, a niso bile takšne, da bi 
bilo gradivo, pridobljeno v predkazenskem postopku, 
v sojenju»neuporabno«. Pritožbeno sodišče je ugoto-
vilo še, da sta bili priči izgnani iz Republike Slovaške 
in da bi obdolženec, če ju je želel zaslišati, moral do-
kazati, da bi priči imeli dovoljenje za vstop v Republi-
ko Slovaško. Ker obrambi takšen dokaz ni uspel, je so-
dišče upravičeno štelo, da sta priči sodišču nedoseglji-
vi. Dodalo je še, da se je obdolženec sam odpovedal 

pravici, da zasliši obremenilne priče istega dne, kot mu 
je bila odvzeta prostost. 

Ne drži pa, da naj bi bile kršene pravice obdolženca, 
tako pritožbeno sodišče, ker (1) mu je pomagal sodni 
tolmač, (2) je na Slovaškem živel že deset let in (3) 
je znal komunicirati v vsaj treh jezikih. Slovaško Vr-
hovno in Ustavno sodišče sta obdolženčeve pritožbe 
prav tako zavrnili. 

Razlogovanje ESČP
ESČP v svoji sodbi ne slepomiši, temveč argumente 
pritožnika in nasprotne argumente sodišč jasno po-
vzame, nato pa navede, zakaj je stališče sodišča pov-
sem zgrešeno.

Tako je napačen argument, da sta bili priči sodišču 
nedosegljivi in da je bil zato izpolnjen zakonski pogoj 
za branje njunih izjav, ki sta jih podali v predkazen-
skem postopku. Pri tem je bilo sodišče pozorno tudi 
na dejstvo, da v spisovnem gradivu sploh ni podlage 
za sklep pritožbenega sodišča, da sta priči odšli iz Re-
publike Slovaške. Gre za golo ugibanje, nezanemarlji-
vo pa je tudi dejstvo, da je obramba sama nato sodi-
šču sporočila, kje sta priči dosegljivi, a je sodišče za 
njuno zaslišanje postavilo nedopustne ovire: zagoto-
vilo obrambe, da bosta priči lahko prišli na sodišče, 
ker da nimata prepovedi vstopa v Republiko Slovaško. 

ESČP tudi ni sprejelo slovaških zatrjevanj, da se je Al 
Alo sam odpovedal pravici, da je prisoten ob zaslišanju 
obremenilnih prič. Zavzame namreč bolj celosten pri-
stop k odpovedi pravicam, pri katerem je treba upošte-
vati tudi okoliščine v katerih se je posameznik odpo-
vedal neki konvencijski pravici. Glede tega ESČP ugo-
tavlja, da iz ničesar v spisu ne izhaja, da se je Al Alo 
dejansko odpovedal omenjeni pravici, ker se je njego-
va odpoved nanašala le na zaslišanje v predkazenskem 
postopku. S pravico je bil seznanjen na podlagi pred-
pripravljenega natisnjenega obrazca o njegovih pravi-
cah, pri čemer mu nihče ni pojasnil, da lahko odpo-
ved pravici pomeni, da je pozneje v postopku sploh 
ne bo mogel uresničiti. To dejstvo je imelo dodaten 
učinek, ker (1) je bilo državi dobro znano, da obstaja 
možnost, če že ne verjetnost, da priči pozneje ne bo-
sta dosegljivi, pritožniku pa ne, (2) je pritožnik že od 

Timon Hren
odvetnik v Ljubljani in član Upravnega odbora OZS

Je treba obdolžencu res omogočiti zaslišanje 
prič ilegalnih prevozov? 
Sodba ESČP, Al Alo proti Slovaški, št. 32084/19, 10. februar 2022

Splošno znano dejstvo je, da se je v zadnjih nekaj letih povečalo število prepovedanih prehodov meje 
ali ozemlja Republike Slovenije. Za kazensko pravosodje obravnava teh kaznivih dejanj predstavlja 
specifičen izziv s stališča organizacije sojenja. Od zagotovitve prevajanja za obdolžence in priče, ki so 
v pretežnem delu tujci, do same izvedbe sojenja, pri katerem prič – prevažanih tujcev – po večini ni 
več v državi. Do katere mere je obdolžencu treba omogočiti, da neposredno zasliši priče? Evropsko 
sodišče za človekove pravice (ESČP) v zadevi Al Alo ponudi jasne in prepričljive odgovore. 
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začetka opozarjal na svojo slabo sposobnost razume-
vanja postopka, v katerem se je znašel. ESČP zaklju-
čuje, da v takšnih okoliščinah Slovaška ni poskrbela, 
da bi se pritožnik zavedal pomena odpovedi pravicam 
v postopku. Glede na vse navedeno ESČP ne spreje-
ma stališča, da naj bi se bil pritožnik odpovedal pra-
vici, da zasliši obremenilne priče, v celotnem postop-
ku, in zgolj v najbolj zgodnjih fazah. 

»Najslajši« del pa meni, avtorju tega članka, kot 
kazenskemu zagovorniku predstavlja točka 65 
obravnavane sodbe. V njej sodišče jasno zapiše, 
da iz gradiva izhaja vzorec iskanja načinov višjih 
sodišča za potrditev postopka, ki je pomanjkljiv, 
namesto da bi se potrudila popraviti napake 
nižjestopenjskih sodišč, sploh glede na izrazita 
prizadevanja obrambe. ESČP je pritožbi ugodilo in 
pritožniku dosodilo 5.200 evrov odškodnine.

Komentar

Kazenski postopki s tujci so »težki«. Ob očitnih ovi-
rah, kot so jezik in posledično dolžnost, da se osu-
mljencu zagotovi tolmač, pri čemer lahko gre za govor-
ce resnično eksotičnih jezikov, za katere imenovanih 
sodnih tolmačev sploh ni, do dodatnih administrativ-
nih zahtev po obveščanju veleposlaništev in podobne-
ga. Težava je seveda tudi pri izvedbi zaslišanj prič, pra-
viloma oseb, ki jih je osumljeni prevažal preko ozemlja 
ali z njimi prečkal državno mejo. Ker gre večinoma za 
prosilce za azil/migrante, je pogost, če ne kar utečen 
običaj, da do izvedbe kazenskega postopka omenjenih 
prič sploh ni več v državi. 

Povedano drugače: izvedba takšnega postopka je 
muka, zlasti za sodečega sodnika. Je zato dopustno 
malo »iskati bližnjice«? Ne, nikakor. 

V celotni zgodbi, ki bi se verjetno lahko odvila tudi v 
Sloveniji, sta ob »administrativnem« načinu izvedbe 
sojenja pomembni dve okoliščini. Prva je brezsramno 
prelaganje odgovornosti za izvedbo obrambe. Slova-
ško sodišče je v maniri, katere opisa se verjetno ne bi 
branil niti Kafka, od obrambe zahtevalo, (1) da izkaže, 
da sta predlagani priči še vedno na Slovaškem, in se 
pri sklepanju o nasprotnem sklicevalo na neobstoječe 

dokumente, (2) da pridobi podatke o bivališču prič 
in, (3) ko je obramba te podatke pridobila, zapisalo, 
da so gotovo lažni, čeprav jih sploh ni preverilo. Ci-
nizem brez primere. 

Druga okoliščina je manj očitna, a toliko bolj škodlji-
va. Praktikom je namreč dobro znana praksa »pokri-
vanja« napak nižjestopenjskih sodišč. Prav je, da pri-
tožbeno sodišče oceni resnost kršitve, in tudi, da za-
radi malenkostne kršitve, ki ni vplivala na razplet za-
deve, ne odredi ponovnega odločanja v zadevi. Težava 
pa je resna, ko pritožbeno sodišče samo išče razloge 
in relativizira (hude) napake, da »pokrije« slabo delo 
prvostopenjskega sodišča. Kaj je v obravnavani zade-
vi resnično presenetljivo? Zavedanje ESČP, da gre za 
takšno nedopustno prakso, glede katere sodišče reče 
bobu bob in jo graja. Predmet dodatnega ponosa je 
lahko tudi dejstvo, da je bil predsednik senata, ki je 
odločal v zadevi, slovenski sodnik dr. Marko Bošnjak.

Sklep 
Da, zagotovitev pravic osumljenca je bolj zapletena in 
zahteva več napora, ko gre za »mednarodni element« 
v smislu, da so storilec in priče tuji državljani, ki govo-
rijo tuj jezik, in ni pričakovati, da bodo ostali v državi, 
v kateri se bo sodilo. Ampak to ne more biti razlog, 
da države opustijo kavtele in zaščito, ki jo nudi Evrop-
ska konvencija o varstvu človekovih pravic, in skuša-
jo z neetičnimi praksami doseči, da bi se osumljenec 
odpovedal svojim pravicam, ne vedoč, kakšne te pra-
vice sploh so. Ob branju zadeve pa sem bil relativno 
pomirjen zaradi dejanske prakse slovenskega sodišča, 
ki sem ji bil priča. 

V zelo podobnem primeru je namreč sodeča 
sodnica obrambo obvestila, da predlagani priči, 
torej tisti, ki naj bi ju obtoženec prevažal, nista več 
v Republiki Sloveniji, ampak da ji je uspelo priči 
izslediti v nekem francoskem prehodnem domu 
za azilante. Sodnica je povedala, da glede na 
navedeno šteje, da sta priči sodišču dosegljivi, in 
da posledično šteje, da pogoji za branje izpovedb 
iz predhodnih faz niso podani. Na tem mestu bi 
zaključil z edinim možnim komentarjem ravnanja 
dotične sodnice: spoštovanje.
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Komunikacija na družbenih omrežjih je glede prav-
nih posledic v bistvenem izenačena s komunikacijo, 
ki poteka na tradicionalen, pisni ali ustni način. Druž-
bena omrežja so le sredstvo oziroma komunikacijski 
kanal, ki omogoča izmenjavo informacij in idej med 
uporabniki družbenega omrežja. To pomeni, da avtor 
na družbenih omrežjih zapisanih besed povsem ena-
ko odgovarja zaradi morebitne zlorabe svobode izra-
žanja, kot če bi svoja mnenja oziroma informacije jav-
nosti sporočil na drug, »tradicionalen« način. Pa ven-
dar ima izmenjava mnenj po družbenih omrežjih tudi 
nekatere posebnosti. 

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v 
sodbi Melike proti Turčiji obravnavalo zanimivo vpra-
šanje zlorabe pravice do svobode izražanja z všečka-
njem na omrežju Facebook. V nadaljevanju bom na 
kratko prestavil vsebino te sodbe. 

Gospa Selma Melike je bila na podlagi pogodbe za-
poslena kot čistilka na turškem ministrstvu za šolstvo. 
Leta 2006 je všečkala več objav na Facebooku, ki so 
bile kritične do aktualne turške oblasti, zato ji je de-
lodajalec odpovedal pogodbo o zaposlitvi, turška so-
dišča pa so njena pravna sredstva zavrnila.

ESČP je v sodbi ugotovilo, da je pritožnica všečkala 
prispevke, ki so spadali v okvir politične razprave. Šlo 
je torej za sodelovanje v razpravi v javnem interesu, 
ki v skladu z ustaljeno sodno prakso dopušča le zelo 
restriktivno omejevanje svobode izražanja. Sodišče je 
poudarilo, da pritožnica ni bila javna uslužbenka. Za 
javne uslužbence morajo veljati strožje zahteve glede 
lojalnosti v okviru hierarhije na delovnem mestu, kar 
tem uslužbencem narekuje bolj zadržano izražanje la-
stnih mnenj. Pritožnica pa je, kot je zgoraj že navede-
no, sporne všečke objavila kot čistilka, ki je svoje delo 
opravljala na podlagi pogodbe, zato so zanjo veljale 

1  Glej na primer Hunt Allcott in Matthew Gentzkow: Social Media and Fake News in the 2016 Election,  
<https://web.stanford.edu/~gentzkow/research/fakenews.pdf>. 
2  O nevarnostih, ki jih za varstvo človekovih pravic prinaša razvoj tehnologije, glej Završnik, A., in drugi: Pravo in nadzor v dobi velikega podatkovja. Inštitut za 
kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana 2018.

precej manj stroge zahteve glede izražanja lastnega 
mnenja o aktualnem družbenem dogajanju. 

ESČP je opozorilo na veliko moč družbenih omrežij, 
ki omogočajo širjenje idej velikemu številu oseb v le 
nekaj sekundah, vendar pa so bili v obravnavanem pri-
meru prispevki, ki jih je pritožnica všečkala, dostopni 
zelo omejenemu krogu oseb oziroma udeležencev raz-
prave. Po mnenju ESČP je treba tudi upoštevati, da 
pritožnica glede na svoje delovno mesto kot čistilka 
ni imela velikega vpliva na javno mnenje. Sodišče je 
končno poudarilo, da všečkanju ni mogoče pripisati 
enake teže kot objavi izvirnega sporočila. Avtor všeč-
kanja namreč sporočila ne ustvari, ampak z njim samo 
izrazi svoje strinjanje oziroma naklonjenost. Iz navede-
nih razlogov je ESČP pritožbi gospe Melike ugodilo in 
Turčija je nanizala novo obsodbo zaradi kršitve svobo-
de izražanja v dolgi vrsti tovrstnih obsodb pred ESČP. 

Všečkanje je torej očitno tudi po mnenju ESČP le ena 
od oblik svobode izražanja, ki v smislu drugega odstav-
ka 10. člena Evropske konvencije o človekovih pravi-
cah (EKČP) vsebuje tudi dolžnosti in odgovornosti in 
ki jo smejo državne oblasti pod pogoji iz iste določbe 
omejiti oziroma sankcionirati. ESČP namreč v sodbi 
Melike ni zapisalo, da avtorja všečkov a priori ne mo-
rejo doleteti sankcije zaradi všečkanja določenega spo-
ročila na Facebooku. 

Bistveni razlogi za ugoditev pritožbi so torej bili, da je 
(1) pritožnica s spornimi všečki sodelovala v politični 
razpravi, ki sme biti omejevana le izjemoma, (2) da je 
imela kot čistilka sorazmerno majhen vpliv na obliko-
vanje stališč o sporočilu, ki ga je všečkala, (3) da ni 
bila javna uslužbenka, (4) da je v razpravi sodeloval in 
njen odziv zaznal sorazmerno majhen krog oseb in (5) 
da je všečkanje manj intenzivna oblika širjenja mnenj, 
kot pa je bil zapis izvirnega sporočila na Facebooku. 

dr. Rok Čeferin
sodnik Ustavnega sodišča RS 

Odgovornost za všečkanje na družbenih 
omrežjih 
Sodba ESČP, Melike proti Turčiji, št. 35786/19, 15. junij 2021

Hiter razvoj tehnologije, ki smo mu priče v zadnjih desetletjih, je s sabo prinesel tudi izzive na podro-
čju prava človekovih pravic. Nastanek svetovnega spleta je omogočil praktično neomejeno izmenjavo 
informacij in idej med ljudmi po vsem svetu in ne glede na državne meje. Vsaj navidez je to pozitivno 
prispevalo k varstvu pravice do obveščenosti kot sestavnega dela svobode izražanja, vendar pa so 
bila družbena omrežja v zadnjem času tudi večkrat grobo zlorabljena z namenom manipuliranja z 
javnim mnenjem. 
Vplivanje na volitve z uporabo algoritmov, ki na družbenih omrežjih oblikujejo javno mnenje v skladu 
z interesi naročnika te »storitve«, je postalo resna grožnja demokratičnemu družbenemu procesu.1 
Možnost hitrega in množičnega širjenja resničnih in neresničnih informacij o zasebnem življenju 
posameznikov pa je tudi resno ogrozila njihovi pravici do osebnega dostojanstva in do zasebnosti.2 
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Iz tega je mogoče a contrario sklepati, da bi v določenih 
okoliščinah avtor všečkov vendarle lahko odgovarjal 
zaradi zlorabe svobode izražanja. Če bi na primer go-
spa Melike všečkala izjave, ki ne bi pomenile prispev-
ka k temi v javnem interesu, če bi imela pomembnej-
šo funkcijo v svojem delovnem kolektivu, kar bi nje-
nim všečkom dalo večjo težo, ali če bi bila javna usluž-
benka, ki je zaradi svoje funkcije bolj zavezana k zadr-
žanemu izražanju svojih mnenj, bi morda lahko njeno 
ravnanje opredelili kot protipravno. 

V navedenih okoliščinah torej ESČP verjetno sankci-
oniranja gospe Melike s strani njenega delodajalca ne 
bi štelo za nedopustno omejevanje pravice do svobode 
izražanja, če bi ocenilo, da sankcija prenehanja delov-
nega razmerja glede na okoliščine primera ne bi bila 
nesorazmerno stroga. 

Delodajalčevo sankcioniranje delavčevega všečkanja 
neprimernih sporočil bi torej v določenih okoliščinah 
lahko bilo skladno s konvencijo. Ob tem pa se odpira 
vprašanje, ali bi lahko avtor všečkov za svojo podpo-
ro oziroma javno strinjanje s protipravnimi izjavami 
na družbenih omrejih tudi odškodninsko odgovarjal. 
Čeprav je, kot je v analizirani sodbi ugotovilo ESČP, 
odgovornost za všečkanje načelno blažja od odgovor-
nosti za objavo izvirnega sporočila, ni izključeno, da bi 
po merilih iz zadeve Melike tisti, ki všečka žaljivo izja-
vo, zaradi tega odškodninsko odgovarjal.

Predstavljajmo si primer, ko izvirno izjavo, ki pose-
ga v ugled tretje osebe, na družbenih omrežjih objavi 
neka anonimna, nejavna oseba. Nato to izjavo všeč-
ka znana javna oseba, kar poveča zanimanje javnosti 
za vsebino izvirne izjave in s tem prispeva k širjenju 
kroga bralcev te izjave. Če gre za osebo z vplivom na 
javno mnenje, lahko ta oseba z všečkanjem dodatno 
prepriča del javnosti, da so zapisi iz izvirnega sporoči-
la utemeljeni. V takem primeru bi avtor všečkov s svo-
jim ravnanjem prispeval k povečanju nepremoženjske 
škode, ki jo je utrpela z izvirnim sporočilom razžalje-
na oseba. Posledično morda ni izključeno, da bi lah-
ko tudi avtor všečkov za svoje ravnanje odškodninsko 
odgovarjal oziroma da bi ESČP v takem primeru šte-
lo, da obsodba za plačilo odškodnine s strani nacio-
nalnega sodišča ne bi pomenila nedopustne omejitve 
svobode izražanja.

Da ta teza ni povsem neprepričljiva, kaže tudi primer 
iz sodne prakse ESČP Sanchez proti Franciji.3 V tej za-
devi so francoska sodišča v kazenskem postopku obso-
dila kandidata na parlamentarnih volitvah Juliena San-
cheza, ker je nekdo brez njegove vednosti na njego-
vem odprtem Facebook profilu objavil izjave, sovražne 

3  Glej analizo sodbe Sanchez proti Franciji v Mlinarič, M.: Odgovornost politika za sovražne komentarje, ki so jih na zidu njegovega profila na Facebooku napisali drugi 
(sodba ESČP, Sanchez proti Franciji, 2. septembra 2021), Odvetnik, 3 (101) – jesen 2021, str. 48–50.
4  Pri tem je treba opozoriti, da ta sodba še ni dokončna, saj jo je sprejel ožji senat ESČP. Če bo to odločitev potrdil tudi veliki senat ESČP, bo šlo za pomembno omejevanje 
svobode izražanja glede na merila iz dosedanje sodne prakse ESČP. V judikaturi tega sodišča namreč doslej ni bilo primera, ko bi sodišče soglašalo z obsodbo za sovražni 
govor v kazenskem postopku zgolj na podlagi dejstva, da je bila sovražna izjava objavljena na računu družbenega omrežja določene osebe brez njene vednosti, ta pa 
navedenih objav ni pregledovala in jih nemudoma odstranila.
5  ESČP v zadevi Melike všečkanja in drugega komentiranja na družbenih omrežjih ni celovito pravno ovrednotilo. Odgovorilo je le na vprašanja, na katera je v okviru 
odločanja o pritožbi moralo odgovoriti. Sodba zato pušča odprta vprašanja, na katera bo ESČP moralo odgovoriti v svoji prihodnji sodni praksi. Tak zadržan pristop je bil 
v teoriji deležen posameznih kritik. Glej na primer prispevek Melike v. Turkey (ECtHR, 35686/19) – Social media ‘likes’ and freedom of expression: the ECtHR’s tentative 
consideration, dostopen na spletnem naslovu Melike v. Turkey (ECtHR, 35686/19) – Social media | EHRC Updates (ehrc-updates.nl).
6  Kot primer spreminjanja odnosa ESČP do varstva svobode izražanja naj omenim vprašanje dolžnosti spletnih medijev, da po poteku časa izbrišejo določene članke, 
s katerimi se posega v pravico do zasebnosti, iz svojih spletnih arhivov. Doslej je ESČP menilo, da bi izbris starih člankov iz spletnih arhivov medijev lahko pomenil 
nedopusten poseg v svobodo tiska (glej na primer M. L. in W. W. proti Nemčiji in Wegrzynewski proti Poljski), v sodbi Biancardi proti Italiji pa je od tega stališča delno 
odstopilo. V zvezi s tem glej tudi Čeferin, R.: Pravica do izbrisa novinarskih prispevkov iz spletnih arhivov medijev, 47. Dnevi slovenskih pravnikov, Podjetje in delo,  
št. 6–7/2021, str. 942–951. Navedeni prispevek mestoma povzemam tudi v tem prispevku.

do muslimanov, Sanchez pa teh izjav ni zaznal in po-
sledično tudi ne odstranil s svojega računa. ESČP je 
Sanchezovo pritožbo zavrnilo.4

Sanchez je bil torej obsojen zaradi storitve kaznivega 
dejanja samo zato, ker ni promptno pregledoval svo-
je spletne strani in ker posledično ni preprečil, da bi 
sovražno sporočilo doseglo javnost. V primerjavi s pa-
sivnim ravnanjem Juliena Sancheza pa ima všečkanje 
izvirnega sporočila še večjo težo. Avtor všečkov z ak-
tivnim ravnanjem, z odobravanjem oziroma pritrjeva-
njem, prispeva k širjenju spornega sporočila med upo-
rabniki družbenega omrežja. Glede na navedeno bi to-
rej lahko sklepali, da ESČP v specifičnih okoliščinah ne 
bi ugotovilo kršitve konvencije, če bi nacionalno sodi-
šče v civilnem postopku obsodilo nekoga zgolj zaradi 
všečkanja žaljivega ali sovražnega sporočila, objavlje-
nega na družbenem omrežju.

Če gremo še korak dlje: ali bi bilo glede na meri-
la iz zadeve Sanchez skladno s konvencijo, če bi bil 
nekdo v kazenskem postopku obsojen samo zaradi 
všečkanja izjave, ki pomeni zlorabo svobode izraža-
nja? Ali bi bila na primer skladna s konvencijo ka-
zenska obsodba osebe, ki bi všečkala izjavo o zani-
kanju holokavsta? 

Glede na merila iz zadeve Sanhez ni nepredstavljivo, 
da bi ESČP v takem primeru štelo, da je bila kazenska 
obsodba skladna s pogoji iz drugega odstavka 10. člena 
konvencije. Sanchez je bil obsojen zaradi storitve ka-
znivega dejanja spodbujanja sovraštva ali nasilja pro-
ti muslimanom, čeprav ni bil niti avtor sporne izjave 
niti ni izrazil strinjanja z njeno vsebino. Če pa bi San-
chez objavo na svoji strani zaznal in bi jo pokomen-
tiral z všečkom, torej z znakom, ki pomeni odobrava-
nje in strinjanje z njeno vsebino, bi se sodišče gotovo 
še toliko lažje odločilo za izrek obsodilne sodbe, kot 
se je v konkretnem primeru.

Sklep 
Obe zadevi, Sanchez in Melike, odpirata pomembna 
pravna vprašanja na področju varstva človekovih pra-
vic v času razvoja digitalne družbe in zanimivo bo spre-
mljati, kako bosta na ta vprašanja odgovorili teorija in 
sodna praksa.5

Iz posameznih novejših sodb ESČP pa je mogoče skle-
pati, da se njegov odnos do varstva svobode izražanja 
spreminja in da v vedno večji meri varuje pravici, ki 
sta običajno na drugi strani tehtnice, to je pravico do 
osebnega dostojanstva ter pravico do zasebnosti.6 Za 
to govorita predvsem dva razloga.
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Intenziven razvoj tehnologije omogoča hitro, množič-
no in za oškodovance pogosto uničujoče širjenje ne-
resničnih in žaljivih informacij, kar spreminja tudi raz-
merje med svobodo izražanja in pravico do zasebno-
sti ter pravico do osebnega dostojanstva. To bi lahko 
pomenilo potrebo po večjem omejevanju svobode iz-
ražanja v razmerju do pravic na drugi strani tehtnice. 

Drugi razlog za spremembo odnosa ESČP do varstva 
svobode izražanja je v dejstvu, da se merila iz sodne 
prakse ESČP glede varstva svobode izražanja niso bi-
stveno spremenila že 50 let, od slavne sodbe Handyside 
proti Združenemu kraljestvu. Pravo pa se mora prilaga-
jati družbenim spremembam, sicer ne zmore več učin-
kovito in pravično urejati družbenih odnosov. 

1

V uvodniku Poročila za leto 2021 Varuh Peter 
Svetina na področju odvetništva opozarja, da še 

ni prišlo do potrebne dopolni-
tve zakonodaje, ki bi zagotavljala 
večjo dostopnost odvetniške po-
moči pro bono. Čeprav je Ministr-
stvo za pravosodje (MP) priporo-
čilo Varuha v zvezi s tem zavrni-
lo, Varuh vztraja, da bi bile kakr-
šnekoli dodatne spodbude za nu-
denje pravne pomoči izven okvi-
ra obstoječega sistema po Zako-
nu o brezplačni pravni pomoči 
(ZBPP) dobrodošle. Stališče MP, 
ki je realizacijo priporočila zavr-
nilo ter izpostavilo razlike med 
BPP po ZBPP in pro bono prav-
ni pomoči, je podrobno pojasnje-
no pod naslovom 2.19.2 Uresni-
čevanje preteklih Varuhovih pri-
poročil.

Vsebina dela in pregled 
obravnavanih zadev 

2.19 Pravosodje

2.19.1 Splošne ugotovitve in ocena stanja

Na širšem področju pravosodja so pri Varuhu v letu 
2021 obravnavali 191 zadev (od teh je bilo 6 poveza-
nih z epidemijo bolezni covid-19) in 218 na vstopni 
točki (v letu 2020 je bilo taksnih zadev 270 in 140 na 
vstopni točki). 

Poleg tega je bilo v osebnih ali telefonskih pogovorih 
na vstopni točki obravnavano se 41O zadev (v letu 
2020 je bilo teh 279), kar skupaj predstavlja 819 za-
dev (v letu 2020 pa je bilo taksnih zadev 689).

1  27. Poročilp Varuha človekovih pravic za leto 2021, Ljubljana, junij 2022, <https://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp/LP_2021/Letno_porocilo_
VCP_RS_za_leto_2021.pdf>.

2.19.1.4 Odvetništvo in notariat

Na pod področju Odvetništva in notariata so v letu 
2021 obravnavali 4 zadeve (leta 2020 5) in 1 na vsto-
pni točki. V zvezi s pandemijo bolezni Covid-19 je s 
področja odvetništva Varuh prejel v letu 2020 2 zade-
vi in v letu 2021 1 zadevo.

Med zadevami (nekatere so bile obravnavane tudi 
na drugih področjih dela Varuha) so znova prevla-
dovale pritožbe, ki so odvetnikom očitale neskrb-
no opravljeno storitev oziroma so izkazovale neza-
dovoljstvo z opravljenim odvetniškim delom. Kot 
nova so obravnavali problematiko razpolaganja s 
sredstvi na fiduciarnem računu odvetnika v prime-
ru njegove smrti.

Pobudnikom so v obravnavanih primerih pojasnje-
vali pritožbeno pot zaradi kršitev pri opravljanju od-
vetniškega poklica in možnosti uveljavljanja odško-
dninskega zahtevka, če je zaradi odvetnikove hude 
malomarnosti, napake ali opustitve poklicne dolžno-
sti nastala škoda. Lev eni od obravnavanih zadev (po-
budnik je navajal, da sta od vložitve njegove prija-
ve (in njene dopolnitve) minili že več kot dve leti, a 
odločitve se  ni prejel) pa so se obrnili na Odvetni-
ško zbornico Slovenije (OZS), na katero se obrača-
jo s poizvedbami in drugim posredovanjem, če je to 
potrebno. Varuh sicer nima neposrednih pristojno-
sti za ukrepanje v razmerju do posameznih odvetni-
kov, ukrepa pa zlasti tedaj, kadar okoliščine primera 
kažejo, da OZS oziroma  njeni disciplinski organi 
v vlogi opravljanja javnih pooblastil teh pooblastil 
ne izvršujejo dovolj skrbno.

Podlaga za posredovanje Varuha pri OZS oziroma 
njenih disciplinskih organih je tako podana zlasti v 
primeru, ko se zbornica na prijavo posameznika ne 
od  zove ali pa traja postopek obravnave prijave pri 
disciplinskih organih zbornice predolgo.

Poziv k večji dostopnosti odvetniške pravne 
pomoči pro bono 

Povzetek Poročila Varuha človekovih pravic za leto 2021,1 v delu, ki se nanaša neposredno na  
Odvetniško zbornico Slovenije (OZS) in na odvetništvo.
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Na Varuha so se obrnili tudi nekateri posamezniki, 
ki so imeli težave pri iskanju odvetnika, ki bi jih za-
stopal v njihovih zadevah. Varuh seveda nima poo-
blastil, da bi posameznikom iskal oziroma zagotav-
ljal odvetniško zastopanje. Skladno z določbo 32. 
člena Statuta pa je predsednik OZS tisti, ki ima poo-
blastilo, da stranki, ki zaradi posebnosti svojega pri-
mera sama ne more dobiti odvetnika, določi odve-
tnika za zastopanje.

Ponovno tudi izpostavljajo, da do potrebnih spre-
memb oziroma dopolnitev veljavne zakonske ure-
ditve (vključno s potrebnimi spremembami in do-
polnitvami davčne zakonodaje) za večjo dostopnost 
odvetniške pomoči pro bono se ni prišlo. 

Je pa spodbudno, da OZS nadaljuje z akcijo »dan 
odvetniške pravne pomoči pro bono«, v okviru 
katere odvetniki dajejo brezplačne pravne 
nasvete tistim, ki jih potrebujejo.

Nova priporočila in priporočila, ki 
predstavljajo stalno nalogo, ki se 
nanašajo neposredno na OZS in 
odvetništvo

1. Fiduciarni račun odvetnika

Varuh Ministrstvu za pravosodje priporoča, da v so-
delovanju z Odvetniško zbornico Slovenije preuči 
možnosti ustreznejših zakonodajnih rešitev glede 
razpolaganja s sredstvi na fiduciarnem računu od-
vetnika in ureditve zavarovanja odgovornosti odve-
tnika. (točka 52)

Ministrstvo skupaj z OZS in v sodelovanju s Prav-
no fakulteto v Mariboru pripravlja gradivo nove-
ga zakona o odvetništvu, ki vsebuje pomembne 
novosti tudi na področju preprečitve zlorab od-
vetniškega fiduciarnega računa. Predvidena je po-
drobnejša ureditev položaja prevzemnika in zača-
snega prevzemnika odvetniške pisarne. Na nova 
se bo uredilo tudi zavarovanje odgovornosti od-
vetnika.

2. Pojasnitev potencialnih posledic koriščenja 
brezplačne pravne pomoči 

Varuh priporoča in spodbuja vse pristojne, zlasti se so-
dišča oziroma njihove zaposlene v službah za brezplač-
no pravno pomoč in Odvetniško zbornico Slovenije 

ter njene člane, da prosilcem oziroma upravičencem 
do brezplačne pravne pomoči na jasen in razumljiv 
način, če je treba tudi večkrat, morda tudi s pomočjo 
ustreznih zloženk, posredujejo vse potrebne informaci-
je, ki so pomembne za njihov pravni in socialni položaj, 
uveljavljanje njihovih pravic in morebiten nastanek za 
njih neugodnih obveznosti. (točka 21 – stalna naloga)

MP je pojasnilo, da naj bi bil odvetnik, ki je upravi-
čencu do BPP postavljen v okviru BPP, dolžan nu-
diti pravno pomoč (pojasnilo) tudi v zvezi s kon-
kretno odločbo o dodelitvi BPP ter stranki poja-
snil vse o morebitnem povračilu stroškov naspro-
tne stranke v primeru izgube ali delne izgube tož-
be, v primeru uspeha pa morebitno dolžnost vračila 
same BPP po ZBPP. MP je poudarilo, dace upravi-
čenec do BPP izkoristi le BPP za pravno svetovanje, 
ne nastopi dolžnost vrnitve BPP zaradi morebitne-
ga (ne)uspeha v pravdi po 48. in 49. členu ZBPP, 
lahko pa ga doleti sankcija odvzema pravice do BPP 
in s tem  vračila prejete BPP, če je zamolčal ali la-
žno prikazal svoje materialno stanje.

MP je s problematiko seznanilo Vrhovno sodišče 
RS in Odvetniško zbornico Slovenije s prošnjo, da 
tako zaposleni v službah za BPP kot tudi odvetni-
ki, ko občujejo z upravičenci do BPP, le-te večkrat 
seznanijo z njihovimi pravicami v okviru BPP ter z 
obveznostmi in morebitnimi sankcijami. ki izhaja-
jo iz ZBPP na podlagi prejete BPP.

Uresničevanje preteklih varuhovih 
priporočil, ki se nanašajo neposredno 
na OZS in odvetništvu 

S priporočilom št. 70 (2020) je Varuh priporočal, 
da MP z drugimi odgovornimi ministrstvi sprejme 
dodatne ukrepe, ki bi prispevali oziroma pomagali 
pri zagotavljanju različnih oblik brezplačne pravne 
pomoči izven okvirov, ki jih določa Zakon o brez-
plačni pravni pomoči (ZBPP).

MP je realizacijo priporočila v odzivnem poro-
čilu vlade zavrnilo zaradi nestrinjanja. Pojasnilo 
je, da gre pri »pro bona« in drugih oblikah prav-
ne pomoči za pravno pomoč v najširšem pome-
nu besede bodisi s strani odvetnikov, nevladnih 
organizacij, pravnih klinik na fakultetah ali obči-
nah. Najpogosteje gre za pravno pomoč v obliki 
splošnega svetovanja (kam umestiti problem po-
sameznika in na kateri organ se lahko obrne za 
rešitev svoje težave), ki nima neposredne poveza-
ve s sodiščem in sodnimi postopki, zato tudi ne 
sodi v okvir ZBPP.
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Svet Evrope je v svojih prizadevanjih za izkoreni-
njenje spolnega izkoriščanja otrok in spolnih zlorab 
otrok model Barnahus označil za primer dobre pra-
kse. V ospredje je postavljena največja korist otroka 
in model upošteva, da je otrokova izpoved ključnega 
pomena za prepoznavanje in preiskovanje spolne zlo-
rabe otroka tako za namen kazenskega pregona kot za 
zaščito otroka in terapevtsko obravnavo.

V različnih nacionalnih kontekstih so se izoblikova-
li različni tipi multidisciplinarnih in medinstitucional-
nih služb po modelu Barnahus, glede na pravni sistem, 
družbeno strukturo, kulturo in strokovno prakso po-
samezne države.

Slovenija ima dobro razvit sistem varstva in zašči-
te otrok, ki je usklajen z mednarodnimi standardi 
in zagotavlja visoko raven uresničevanja pravic ter 
blaginje vseh otrok. Mednarodne primerjave s tega 
področja Slovenijo uvrščajo visoko, pogosto kar v 
sam vrh različnih lestvic, meritev in kazalnikov.1 
Ker je to področje treba nenehno izboljševati, je bil 
na podlagi Zakona o zaščiti otrok v kazenskem po-
stopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otro-
ke (ZZOKPOHO)2 s sklepom vlade ustanovljen Jav-
ni zavod Hiša za otroke (Hiša za otroke). Uradna 
otvoritev Hiše za otroke na naslovu Zaloška 59 v 
Ljubljani je bila 27. maja 2022. Njen ustanovite-
ljica je Republika Slovenija.

Spolna zloraba se lahko zgodi otrokom obeh 
spolov, vse od rojstva. Prepričanje, da spolne 
zlorabe povzročijo samo pedofili, je zmotno. 
V večini primerov otroke zlorabljajo ljudje, ki 
jih otroci poznajo, spoštujejo in jim zaupajo. 
To pomeni, da otroci postanejo žrtve svojih 
najbližjih, ki za zlorabo izrabijo svojo moč nad 
otroki.

1  <https://www.gov.si/novice/30-let-konvencije-o-otrokovih-pravicah/>.
2  Ur. l. RS, št. 54/21.

Hiša za otroke je edinstven model obravnavanja otrok, 
žrtev spolnih zlorab, ki se je začel izvajati na Islandiji. 
Multidisciplinarni in medinstitucionalni pristop zdru-
žuje vse pomembne storitve pod eno streho, kar pre-
prečuje vnovično viktimizacijo otrok. Gre za podpo-
ro otrokom, ki so žrtve ali priče nasilja, v otroku pri-
jaznem in varnem okolju v obliki zagotavljanja celo-
stne obravnave, zato so državni organi in drugi udele-
ženci dolžni ravnati posebno pazljivo, da se ob enakem 
varstvu pravic, spoštovanju jamstev poštenega postop-
ka in pravic obrambe spoštuje dostojanstvo in zagota-
vljajo največje koristi otroka.

Najpomembneje je, da se prepreči sekundarna vik-
timizacija otroka. Primarna viktimizacija pomeni, da 
je s kaznivim dejanjem poseženo v otrokovo dušev-
no in telesno celovitost. Sekundarna viktimizacija na-
stopi, ko otrok spregovori o dogodku in pride do ne-
ustreznega odziva ožjega ali širšega okolja ter če mora 
otrok sodelovati v njemu neprilagojenih, formalnih so-
dnih postopkih, ko mora različnim osebam, ki so mu 
popolni tujci, večkrat izpovedati o groznih doživetjih, 
zlasti če razgovore z njim opravljajo ljudje, ki za to 
niso usposobljeni.

Namen ZZOKPOHO
Zakon za zagotavljanje največjih koristi otroka dolo-
ča način in pogoje celostne obravnave mladoletnih 
oškodovancev in prič v predkazenskem in kazenskem 
postopku glede določenih kaznivih dejanj. Gre za ka-
zniva dejanja, določena v drugem odstavku 2. člena 
ZZOKPOHO. Ker gre za postopno uveljavljanje za-
kona, se je ta že začel uporabljati za kazniva dejanja 
zoper spolno nedotakljivost (posilstvo, spolno nasi-
lje, spolna zloraba slabotne osebe, spolni napad na 
osebo, mlajšo od 15 let, pridobivanje oseb, mlajših od 
15 let, za spolne namene, kršitev spolne nedotaklji-
vosti z zlorabo položaja, zloraba prostitucije, prikazo-
vanje, izdelava, posest in posredovanje pornografske-
ga gradiva). Za vsa druga kazniva dejanja, določena 

Simona Mikec 
direktorica Javnega zavoda Hiša za otroke   

Zoran Stankić Rupnik
član strokovnega sveta Javnega zavoda Hiša za otroke in odvetnik 

Hiša za otroke – Barnahus 

Barnahus, kar po islandsko pomeni »hiša za otroke«, je vodilni evropski model za 
obravnavo otrok, žrtev spolnih zlorab. Ideja o modelu, ki združuje multidisciplinarni 
pristop obravnave otrok, žrtev kaznivih dejanj, na način, da službe delujejo usklajeno, 
izvira iz Združenih držav. Prvi Child Advocacy Center (CAC) je bil ustanovljen leta 1985 
v Alabami, danes jih samo v Združenih državah deluje več kot 900. Islandija je bila prva 
evropska država, ki je leta 1998 ustanovila Barnahus. Glavni cilj modela Barnahus je, 

da je omogočeno učinkovito sodelovanje med pravosodnimi, socialnimi in zdravstvenimi institucijami 
na način, da se prepreči sekundarna viktimizacija otroka v otroku prijaznem okolju. Otrok prejme 
tudi vso potrebno pomoč in podporo.
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v drugem odstavku 2. člena ZZOKPOHO, se bo za-
čel uporabljati 1. maja 2024.

Če to zahteva zagotavljanje največje koristi otroka, bo 
po 1. maju 2024 omogočena tudi celostna obravnava 
otrok, ki so oškodovanci ali priče drugega kaznivega 
dejanja, in tudi mladoletnika, ki še ni star 18 let , zo-
per katerega teče predkazenski ali kazenski postopek.

Pomembna načela ZZOKPOHO so, da se:
– otroku zagotovijo vse potrebne informacije in po-

jasnila,
– otroku zagotovita zaščita in osebna varnost zaradi 

preprečevanja izpostavljenosti sekundarni in po-
novni viktimizaciji, maščevanju in ustrahovanju,

– zaslišanje in telesni pregled otroka zaradi prepreče-
vanja nadaljnje viktimizacije opravljata le, kolikor je 
to neizogibno potrebno, in v najmanjšem možnem 
številu,

– vsa dejanja izvedejo čim hitreje in brez nepotreb-
nega odlašanja,

– otroku zagotovi pravica biti slišan.

Do celostne ob-
ravnave mladole-
tnega oškodovan-
ca ali priče v pred-
kazenskem ali ka-
zenskem postop-
ku pride na pod-
lagi odredbe sodi-
šča. Sodišče je ti-
sto, ki presodi, ali 
je v največjo korist 
otroka, da se zago-
tovi njegova celo-
stna obravnava v 
Hiši za otroke. O 
tem se odloči na 
podlagi predho-
dno pridobljene-
ga mnenja Hiše 
za otroke.

Če to zahteva za-
gotavljanje najve-
čjih koristi otro-
ka, lahko Polici-
ja in centri za so-

cialno delo izvajajo svoje naloge v postopkih v zvezi 
z mladoletnimi oškodovanci in mladoletnimi pričami 
kaznivih dejanj kot celostno obravnavo otrok v Hiši 
za otroke, vendar po predhodno pridobljenem soglas-
ju Hiše za otroke.

Pomembno je predvsem multidisciplinarno in medin-
stitucionalno sodelovanje, ki ga vodi Hiša za otroke in 
se nanaša na zaslišanje otroka, telesni pregled otroka, 
krizno podporo in psihosocialno pomoč otroku.

Spolne zlorabe so veliko bolj pogost pojav, kot si 
mislimo. Vsak peti otrok je doživel eno od oblik 
spolnega nasilja.

Zaslišanje otroka

Zaslišanje otroka se opravi na podlagi pisne odredbe 
sodišča, ki jo sodišče izda po uradni dolžnosti ali na 
predlog tožilca, osumljenca ali obdolženca, zagovorni-
ka, zakonitega zastopnika otroka, otroka, ki je dopol-
nil 16 let, ali pooblaščenca mladoletnega oškodovan-
ca. Gre za nujno procesno dejanje, odlašanje izvedbe 
procesnega dejanja pa negativno vpliva ne samo na 
možnost kasnejšega dokazovanja, temveč tudi in pred-
vsem na najzgodnejše varstvo koristi otroka.

Pred zaslišanjem otroka se vedno opravi pripravljalni se-
stanek v Hiši za otroke. Sodišče v odredbi o zaslišanju 
otroka v Hiši za otroke določi datum pripravljalnega se-
stanka in datum zaslišanja otroka. Osumljenca oziroma 
obdolženca, ki nima zagovornika, sodišče pouči, da ima 
pravico do zagovornika in pravico do brezplačne prav-
ne pomoči. O izbiri zagovornika mora osumljenec ozi-
roma obdolženec v treh dneh po prejemu odredbe ob-
vestiti sodišče, sicer sodišče ravna v skladu z 18. členom 
ZZOKPOHO in brez odlašanja imenuje strokovnjaka, 
s pomočjo katerega bo opravljeno zaslišanje. V odredbi 
sodišče osumljenca oziroma obdolženca pouči, da sme 
skupaj z obvestilom o izbiri zagovornika predlagati, da 
sodišče odloži pripravljalni sestanek ali zaslišanje otro-
ka zaradi priprave obrambe, vendar ne več kot za osem 
dni. S tem je varovana pravica do obrambe. Osumljencu 
oziroma obdolžencu, ki nima zagovornika oziroma ki v 
treh dneh od prejema odredbe sodišča le-to ne obvesti 
o izbranem zagovorniku, zagovornika postavi sodišče po 
uradni dolžnosti. Če si po postavitvi zagovornika po ura-
dni dolžnosti osumljeni oziroma obdolženi vzame dru-
gega zagovornika, postavljeni zagovornik opravlja nalo-
ge do konca zaslišanja otroka, in to poleg izbranega za-
govornika. S tem se preprečuje možnost zavlačevanja 
postopka in varuje otrokove koristi, saj je treba prepre-
čiti vsako odlašanje njegovega zaslišanja.

Da se lahko opravi zaslišanje otroka, je za vse udele-
žence zelo pomemben pripravljalni sestanek, ki ga vodi 
preiskovalni sodnik. Namen sestanka je bolj določna 
opredelitev predmeta zaslišanja, da se primer celovito 
in poglobljeno prouči ter da se pripravi izvedba foren-
zičnega intervjuja. Udeleženci sestanka so strokovnjak 
Hiše za otroke, s pomočjo katerega bo opravljeno za-
slišanje otroka, upravičeni tožilec, osumljenec oziro-
ma obdolženec, zagovornik, zakoniti zastopnik otro-
ka, pooblaščenec mladoletnega oškodovanca, svetova-
lec otroka, ki mu nudi krizno podporo in psihosocial-
no pomoč ter otroka spremlja ves čas obravnave, za-
govornik otroka po Zakonu o varuhu človekovih pra-
vic in strokovni delavec centra za socialno delo. Pri-
pravljalni sestanek se opravi v za to posebej urejenem 
prostoru, v katerem so vsi udeleženci postopka, razen 
otroka in strokovnjaka. Prostori so urejeni tako, da je 
onemogočeno srečanje otroka z osumljenim oziroma 
obdolženim. Med tem prostorom in prostorom, v ka-
terem je otrok, je zvočna in slikovna povezava.

Na pripravljalnem sestanku se udeleženci lahko izjavi-
jo o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za izved-
bo zaslišanja, o vprašanjih, ki naj se postavijo otroku, 
in o načinu izvedbe zaslišanja otroka. Zato je pomemb-
no, da se na ta sestanek odvetniki dobro pripravimo. 
O poteku pripravljalnega sestanka se vodi zapisnik. Po 
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sestanku sme sodišče dopolniti ali spremeniti odred-
bo o zaslišanju otroka in o tem brez odlašanja obve-
stiti vse udeležence pripravljalnega sestanka.

Zaslišanje otroka neposredno opravi strokovnjak Hiše 
za otroke. Pogovor vodi po izhodiščih, ki so bila dolo-
čena na pripravljalnem sestanku. Med zaslišanjem se 
strokovnjak in sodnik, ki vodi zaslišanje, sporazumeva-
ta s pomočjo elektronske komunikacijske opreme. Med 
zaslišanjem lahko udeleženci predlagajo, da se otroku 
postavijo dodatna vprašanja ali raziščejo dodatne oko-
liščine. To bo prišlo v poštev predvsem v primeru, če 
bo otrok izpovedal o nekih novih okoliščinah ali dej-
stvih. Če sodnik dodatno vprašanje dovoli, na primeren 
način to sporoči strokovnjaku, ki izvaja zaslišanje. Če 
strokovnjak oceni, da bi bila z določenim vprašanjem 
prizadeta celovitost otroka, o tem obvesti sodnika, ki 
nato vprašanje bodisi prepove ali dovoli, da se zasliša-
nje v tem delu opravi tako, da ne bo prizadeta celovi-
tost otroka. Predvidevam, da bo v takih primerih so-
dnik večinoma sledil oceni strokovnjaka. Vedeti mora-
mo, da se pri zaslišanju otroka ne uporabljajo določbe 
Zakona o kazenskem postopku (ZKP),3 ki urejajo so-
očenje z drugimi pričami ali osumljencem oziroma ob-
dolžencem, prav tako se ne uporabljajo določbe o ukre-
pih za zagotavljanje navzočnosti in reda pri zaslišanju.

Zaslišanje otroka se izvede po Protokolu forenzičnega 
intervjuja z otrokom. Gre za končno različico, sesta-
vljeno na podlagi islandskega projekta Barnahus z dne 
24. februarja 2022, ki je opremljena s pripombami iz 
Slovenije. Protokol je prilagojen slovenski zakonodaji.

Če je treba otroka, ki je že bil zaslišan v Hiši za otro-
ke, ponovno zaslišati, se prav tako uporabi ZZOKPO-
HO, pri čemer sodnik ne dovoli zaslišanja o okolišči-
nah, ki so že bile predmet zaslišanja pri prvem zasli-
šanju. Ponovno zaslišanje otroka praviloma opravi isti 
strokovnjak.

Zaslišanje otroka se vedno zvočno in slikovno posna-
me. Pri tem se ne upoštevajo določbe ZKP o zahtevi 
zaslišanca za predvajanje posnetka ter o pravici poda-
ti pojasnila in pripombe k posnetku. Posnetek foren-
zičnega intervjuja se lahko uporabi za izvedbo kazen-
skega postopka, v drugih sodnih postopkih in za za-
gotavljanje krizne podpore ter psihosocialne pomoči 
otroku. Pomembno je to, da se posnetek forenzične-
ga intervjuja lahko uporabi tudi v družinskih postop-
kih, v skladu z 48. členom Zakona o nepravdnem po-
stopku (ZNP-1).4 V skladu z Družinskim zakonikom5 
lahko na podlagi podatkov, pridobljenih pri zaslišanju 
otroka:
– center za socialno delo izda obrazec glede nujnega 

odvzema otroka in takoj na sodišču predlaga izdajo 
začasne odredbe,

– sodišče izda začasno odredbo tudi glede prepovedi 
stikov ali stikov pod nadzorom,

– sodišče odredi tudi ukrepe trajnejšega značaja, kot 
so omejitev starševske skrbi, nadzor nad izvajanjem 
starševske skrbi, odločitev o zdravniškem pregledu 
ali zdravljenju, omejitev ali odvzem pravice do sti-

3  Ur. l. RS, št. 176/21, UPB-16, odl. US RS, 96/22.
4  Ur. l. RS, št. 16/19.
5  Ur. l. RS, št. 15/17 in 22/19.

kov, odvzem otroka staršem, namestitev otroka v 
zavod ali odvzem starševske skrbi.

Telesni pregled otroka

Za telesni pregled otroka je v Hiši za otroke posebej 
urejen prostor. Poleg prostora je Hiša za otroke dol-
žna zagotoviti pomoč pri opravljanju telesnega pregle-
da tako, da je v največji meri zagotovljeno skrbno in 
obzirno ravnanje z otrokom. Pri izvedenstvu telesnih 
poškodb sodišče posebno skrbno presodi, ali naj se to 
opravi le na podlagi medicinske dokumentacije in po-
datkov v spisu ali tudi s pregledom otroka. Če je treba 
opraviti telesni pregled otroka, se otroku to posebno 
skrbno in pazljivo pojasni. Če otrok kljub temu naspro-
tuje pregledu, se izvedenstvo telesnih poškodb opravi 
s pregledom medicinske dokumentacije in podatkov v 
spisu, razen če bi bilo to v nasprotju z interesi uspe-
šne izvedbe predkazenskega ali kazenskega postopka.

Krizna podpora in psihosocialna 
pomoč otroku

Krizno podporo in psihosocialno pomoč zagotavlja 
svetovalec otroka, ki otroka spremlja ves čas obrav-
nave. Svetovalec sprejme otroka neposredno pred za-
slišanjem ali telesnim pregledom, otroka pomiri, ga se-
znani s potekom zaslišanja ali telesnega pregleda in na-
daljnjo obravnavo. Svetovalec spremlja zaslišanje otro-
ka v ločeni sobi. Po zaslišanju ali pregledu otroku nudi 
strokovno pomoč in podporo ter psihosocialno po-
moč. Psihosocialna pomoč traja šest mesecev od začet-
ka obravnave, tudi če otrok že dopolni 18 let. Po tem 
času lahko otroka, če potrebuje nadaljnjo obravnavo, 
usmeri k ustreznim institucijam izven Hiše za otroke.

Še vedno je precej prisotno prepričanje, da žrtev 
sama izzove spolno nasilje s svojim načinom 
oblačenja in vedenja, torej je soodgovorna 
zanj. Ljudje prelagajo odgovornost za nasilje na 
žrtev tudi takrat, ko je žrtev spolnega nasilja v 
času dogodka pod vplivom alkohola ali drugih 
proaktivnih substanc. To seveda ne drži. Za 
kakršnokoli nasilje je vedno odgovoren tisti, ki 
ga povzroča, in nikoli tisti, ki ga doživlja. Spolna 
zloraba se lahko zgodi otrokom obeh spolov, vse 
od rojstva.

Sklep

Vsi udeleženci zaslišanja otroka, strokovnjaki, ki obrav-
navajo otroka, in vsi člani organov Hiše za otroke se 
moramo potruditi, da bo Hiša za otroke zaživela in da 
bodo otroci obravnavani celostno, hitro, usklajeno in 
prijazno, da bomo storili vse, da se prepreči sekundar-
na viktimizacija otrok.

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

www.gvzalozba.si

Ne spreglejte najnovejših 
izdaj GV Založbe

Strateški in pravni 
vidiki nasledstva 
družinskega podjetja
Avtorici: dr. Mojca Duh,  
dr. Andreja Primec

Cena z DDV: 48,00 EUR 
Število strani: 180 / Leto izdaje: 2022

Zastavna pravica  
2., spremenjena in dopolnjena izdaja
Avtor: dr. Matjaž Tratnik

Cena z DDV: 88,00 EUR 
Število strani: 316 / Leto izdaje: 2022

Pravne panoge in 
metodologija razlage 
prava  
Skupina avtorjev, urednika:  
dr. Aleš Novak, dr. Marijan Pavčnik
Cena z DDV: 68,00 EUR 
Število strani: 380 / Leto izdaje: 2022

Stanovanjski zakon 
z novelo SZ-1E  
z uvodnimi pojasnili
Uvodna pojasnila: Franci Gerbec

Cena z DDV: 156,00 EUR 
Število strani: 300 / Leto izdaje: 2022

Zakon o javnih 
uslužbencih s komentarjem
Skupina avtorjev, urednice:  
dr. Etelka Korpič Horvat,  
Štefka Korade Purg,  
mag. Biserka Kogej Dmitrovič,  
dr. Martina Šetinc Tekavc

Cena z DDV: 421,00 EUR 
Število strani: 812 / Leto izdaje: 2022

Stvarnopravni zakonik  
z novelama SPZ-A in SPZ-B  
z uvodnimi pojasnili
Uvodna pojasnila: dr. Miha Juhart

Cena z DDV: 156,00 EUR 
Število strani: 180 / Leto izdaje: 2022

Argumentacija v pravu  
Od življenjskega primera 
do pravne odločitve 
4., pregledana in dopolnjena izdaja
Avtor: dr. Marijan Pavčnik

Cena z DDV: 78,00 EUR 
Število strani: 568 / Leto izdaje: 2022

Instituti javnega 
naročanja
2., dopolnjena izdaja
Urednica: Miriam Ravnikar Šurk

Cena z DDV: 88,00 EUR 
Število strani: 540 / Leto izdaje: 2022
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V nadaljevanju podajam poročilo o svojih aktivno-
stih v VI. mandatu Državnega sveta RS (2017–2022). 
Kot državna svetnica sem v tem mandatu opravljala 
te funkcije:
– vodja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in sa-

mostojnih poklicev,
– članica Komisije Državnega sveta (DS) RS za dr-

žavno ureditev,
– članica Komisije DS za mednarodne odnose in 

evropske zadeve,
– članica v Skupini za skupni parlamentarni nadzor 

Europola (Joint  parliamentary Scrutiny group on 
Europol – JPSG), imenovana na 10. redni seji DS, 
ki je potekala 12. septembra 2018.

Kot vodja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in sa-
mostojnih poklicev sem bila tudi članica kolegija DS; 
do zdaj smo imeli 72 rednih sej in 14 izrednih sej.  

Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih 
poklicev je imela do zdaj 53 rednih sej in 14 izrednih 
sej. Interesna skupina lahko predlaga odložilni veto in 
zavzema stališča glede vseh zadev, ki jih obravnava DS.

Do sestave tega poročila (tj. 23. septembra 2022) je 
imel DS 54 rednih sej in 31 izrednih sej, na katerih je 
odločal o zadevah iz pristojnosti DS. Pristojnosti DS 
pa so: daje mnenja o zadevah iz pristojnosti državne-
ga zbora, lahko zahteva, da državni zbor pred razgla-
sitvijo kakega zakona o njem še enkrat odloča (odlo-
žilni veto), lahko zahteva preiskavo o zadevah javne-
ga pomena (parlamentarna preiskava), lahko zahteva 
začetek postopka pred Ustavnim sodiščem o ustavno-
sti in zakonitosti akta ter drugo.

Kot članica sem sodelovala na sejah Komisije za držav-
no ureditev (do zdaj 79 rednih sej). Komisija obrav-
nava zadeve, ki se nanašajo na notranje zadeve, pravo-
sodni sistem, javno upravo in obrambo države. Obrav-
navana je tako materialnopravna kakor tudi procesna 
zakonodaja in druge zadeve, ki so pomembne za de-
lovanje odvetnikov. Mnenja komisije sem kot poroče-
valka večkrat predstavljala na Odboru za pravosodje v 
Državnem zboru RS. 

Sem tudi članica Komisije za mednarodne odnose 
in evropske zadeve (do zdaj 89 rednih in 17 izrednih 
sej), ki obravnava področje zunanjih zadev države, 
položaj Slovencev v zamejstvu in po svetu, zadeve 

1  Ur. l. RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US, 46/16 in 36/19. 

Evropske unije in sodelovanje s tujimi parlamentar-
nimi institucijami. Komisija daje tudi mnenja k sta-
liščem Vlade RS o evropski zakonodaji, kar je po-
membno za oblikovanje stališč že v času njenega na-
stajanja.

V sklopu delovanja v Komisiji za državno ureditev 
bi izpostavila soglasno pozitivno mnenje komisije 
o predlogu Zakona o odvetništvu (ZOdv-G), in sicer 
na 56. seji dne 10. septembra 2022; s predlogom 
se spreminja 17. člen ZOdv, in sicer tako, da za 
zastopanje v primeru BPP in zastopanje po uradni 
dolžnosti plačilo odvetniku ni več omejeno na 
50 odstotkov. 

Pri pripravi mnenj zelo dobro sodelujemo s predstav-
niki Odvetniške zbornice Slovenije in se skupaj trudi-
mo, da mnenja odvetnikov v čim večji meri vnesemo 
v zakonodajni postopek.

Poleg rednih aktivnosti, tj. sodelovanja na sejah DS, 
kolegija, interesne skupine in komisij, katerih članica 
sem, v nadaljevanju izpostavljam še nekatere svoje ak-
tivnosti v tem mandatu DS. 

Zahteva za presojo ustavnosti in 
zakonitosti ZOdv 

Sem pobudnica za sprejem zahteve za začetek postop-
ka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Za-
kona o odvetništvu.1 Državni svet je na 52. seji, ki je 
potekala 8. junija 2022, podprl mojo pobudo. Zahte-
va je bila nato vložena na Ustavno sodišče, ki pa o za-
devi še ni odločilo. DS je prejel sporočilo, da se bo za-
deva obravnavala prednostno.

Svetniško vprašanje oziroma pobuda 
1. Vprašanje glede regresnih zahtevkov Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zoper 
delodajalce iz naslova poškodb pri delu (5. seja, 
14. marec 2018), ki je bilo naslovljeno na ZZZS 
(odgovor smo prejeli 20. aprila 2018).

2. Vprašanje in pobuda v zvezi z vračanjem v ponovno 
odločanje v upravnih postopkih (8. seja, 13. junij 
2018), naslovljena na Vlado (odgovor smo prejeli 

Bojana Potočan
odvetnica v Ljubljani in državna svetnica v Državnem svetu RS 

Poročilo o delu v VI. mandatu Državnega 
sveta RS (2017–2022)

Tako kot vse preostale ustanove je epidemija covida-19 zaznamovala tudi delo Državnega sveta RS, 
v katerem sem opravljala funkcijo državne svetnice od leta 2017 do leta 2022. V času epidemije sicer 
delo ni bilo prekinjeno, saj so seje in druge aktivnosti potekale preko svetovnega spleta. Delo je 
torej ves čas potekalo, a na drugačen način. 
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18. julija 2018) in Ministrstvo za javno upravo (od-
govor smo prejeli 18. julija 2018).

3. Pobuda za izdajo razlage glede izvajanja 93. člena 
Gradbenega zakona in sprejem novele Gradbenega 
zakona (9. seja, 4. julij 2018), naslovljena na Mini-
strstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za javno 
upravo (skupen odgovor, 18. julij 2018).

4. Pobuda Vladi glede ureditve pro bono nudenja 
pravne pomoči odvetnikov (10. seja, 12. september 
2018), naslovljena na Vlado (odgovor smo prejeli 
26. oktobra 2018).

5. Vprašanje in pobuda Vladi glede resolucije o nacio-
nalnem programu preprečevanja nasilja v družini in 
nasilja nad ženskami (46. seja, 8. december 2021), 
naslovljena na Vlado (odgovor smo prejeli 12. ja-
nuarja 2022).

Bilateralna in multilateralna srečanja 
1.  Srečanje Skupine za parlamentarni nadzor nad 

delovanjem Europola, Bolgarija, 18.–19. marec 
2018. 

2.  Sprejem delegacije poljskega senata pod vod-
stvom predsednika Stanislava Karczewskega, 21. 
marec 2018.

3.  Srečanje Skupine za skupni parlamentarni nadzor 
nad delovanjem Europola (JPSG), Bruselj 24.–25. 
september 2018.

4.  Srečanje Skupine za skupni parlamentarni nad-
zor nad delovanjem Europola (JPSG), Bukarešta, 
24.–25. februar 2019.

5.  Uradni obisk v Senatu Češke republike, Češka 
republika, 23.–25. april 2019.

6.  Srečanje članov Komisije za mednarodne odnose 
in evropske zadeve z delegacijo Krasnojarskega 
kraja, Državni svet RS, 8. november 2019.

7.  Medparlamentarno srečanje pristojnih odborov o 
oceni Eurojustovih aktivnosti, videokonferenca, 1. 
december 2020.

8.  Osmo srečanje Skupine za skupni parlamentarni 
nadzor Europola (JPSG/Europol), videokonfe-
renca, 1. in 2. februar 2021.

9.  Sprejem prve podpredsednice Evropskega parla-
menta Roberte Metsolo, Državni svet RS, 22. junij 
2021.

10. Sprejem delegacije Odbora Evropskega parlamen-
ta za državljanske svoboščine, pravosodje in no-
tranje zadeve, Državni svet RS, 15. oktober 2021.

11. Deveto srečanje Skupine za skupni parlamentarni 
nadzor nad Europolom (JPSG), videokonferenca, 
25.–26. oktober 2021 (sovodenje konference).

 V Bruslju je 25. in 26. oktobra 2021 v okviru 
parlamentarne dimenzije slovenskega predsedo-
vanja Svetu EU potekalo 9. srečanje Skupine za 
skupni parlamentarni nadzor Europola. Srečanja 
sva se udeležila državna svetnika Samer Khalil 
in piska tega prispevka, svetnica Bojana Poto-
čan. Srečanju sem kot vodja delegacije Državne-
ga sveta RS v JPSG tudi sopredsedovala, skupaj 
z Nikom Prebilom, vodjo delegacije Državnega 
zbora RS v JPSG, in Juanom Fernandom Lópe-
zom Aguilarjem, vodjo delegacije Evropskega 
parlamenta. Srečanje je potekalo v hibridni obli-
ki.

12. Sprejem delegacije Odbora Evropskega parla-
menta za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve Ljubljana, Državni svet RS, 15. 
oktober 2021.

13. Deseto srečanje Skupine za skupni parlamentarni 
nadzor nad Europolom (JPSG), videokonferenca, 
28. februar 2022.

14. Srečanje s predsednico Republike Kosovo Vjose 
Osmani-Sadriu, Državni svet RS, 4. julij 2022.

Drugo 
1.  Seminar za državne svetnike, 10. januar 2018.
2.  Dnevi državnega odvetništva, Terme Čatež, 6. junij 

2018.
3.  Slovesnost ob dnevu državnih odvetnikov, Terme 

Čatež, 6. junij 2018.
4.  Prireditve ob 150-letnici Odvetniške zbornice Slo-

venije, Ljubljana, 4. in 5. oktober 2018.
5.  Svečana podelitev odlikovanja predsednika Repu-

blike Slovenije Odvetniški zbornici Slovenije za 
izjemne dosežke in dejanja posebnega pomena za 
blaginjo Slovenije, Ljubljana, 20. december 2018.

6. Sovodenje posveta ob izidu zbornika ŽupanJa 18. 
oktobra 2018.
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Komisija za etiko Odvetniške zbornice Slovenije je v 
skladu s 6. pravilom Kodeksa odvetniške poklicne eti-
ke, na podlagi prijave Tržnega inšpektorata RS, obrav-
navala ravnanje odvetnikov in sprejela naslednje sta-
lišče:

Odvetniki iz Odvetniške pisarne A. A., d. o. o., 
so s tem, ko so od potrošnice, ki je na njihovega 
mandanta naslovila zahtevek, zahtevali povračilo 
stroškov, ki naj bi nastali s pripravo odgovora na 
njen zahtevek, kršili 55. člen Kodeksa odvetniške 
poklicne etike.

Obrazložitev

Tržni inšpektorat RS (prijavitelj) je 3. januarja 2022 
na Odvetniško zbornico Slovenije podal prijavo zoper 
odvetnike iz Odvetniške pisarne A. A., d. o. o., (od-
vetniki ali odvetniška pisarna). Prijavitelj navaja, da 
je odvetniška pisarna od potrošnice zahtevala plači-
lo stroškov v višini 182 evrov, ki naj bi nastali njihovi 
stranki, čeprav računa za opravljene storitve ni izsta-
vila niti njej niti svoji stranki, B. B., d. o. o. Tako rav-
nanje je skrajno neetično in pomeni ustrahovalni pri-
stop v odnosu do potrošnikov. 

Odvetniška pisarna je v pojasnilu z dne 14. januarja 
2022 navedla, da so zastopali družbo B. B., d. o. o., ki 
je od potrošnice, s katero njihov mandant ni bil v po-
godbenem odnosu, prejela zahtevek za vračilo kupni-
ne. V pogodbenem odnosu z njihovim mandantom je 
bil potrošničin mož. Za svojo stranko so pripravili ob-
razložen odgovor potrošnici, s katerim so njen zahte-
vek zavrnili. Nastali so odvetniški stroški v višini 182 
evrov, ki jih je njihovemu mandantu s svojim neute-
meljenim zahtevkom povzročila prav potrošnica. Ra-
čun njihovi stranki še ni bil izdan, ker zadeva še ni 
bila zaključena. 

Komisija za etiko je ob skrbni presoji prijave, pojasnil 
odvetniške pisarne in predloženih listin v tej zadevi 
mnenja, da so odvetniki kršili pravila in načela Kode-
ksa odvetniške poklicne etike iz v nadaljevanju nave-
denih razlogov. 

Kodeks odvetniške poklicne etike v 55. členu določa, 
da odvetnik ne sme izkoriščati nepoučenosti, zmote ali 
boječnosti nasprotne stranke, zlasti če ta nima prav-
nega zastopnika, da bi dosegel neupravičen uspeh za 
svojo stranko.

Odvetniška pisarna je v konkretnem primeru od po-
trošnice zahtevala plačilo stroškov v višini 182 evrov, 
ki naj bi s pripravo odgovora na potrošničin zahtevek 
nastali njeni stranki. Komisija za etiko uvodoma ugo-
tavlja, da gre v konkretnem primeru za razmerje med 
ponudnikom blaga (B. B., d. o. o.) in potrošnikom. V 
primerih, ko potrošnik na ponudnika naslovi svoj zah-
tevek, je upravičeno pričakovati, da bo ponudnik nanj 
odgovoril, ne glede na to, ali je takšen zahtevek ute-
meljen ali ne. Presoja zahtevka in priprava odgovora 
sta dolžnost ponudnika, ki mu jo nalaga Zakon o var-
stvu potrošnikov. Ponudnik seveda lahko angažira od-
vetnika, vendar pa mora stroške odvetniških storitev v 
tem primeru kriti sam. 

Zato poziv potrošniku, naj povrne odvetniške stroške 
priprave odgovora na njegov zahtevek, ki je bil zavr-
njen, pomeni nedopusten pritisk na potrošnika. Potro-
šnik kot šibkejša stranka je na tak način postavljen v 
podrejen položaj in je s strani ponudnika ustrahovan. 
Potrošniki svojih pravic ne morejo učinkovito uvelja-
vljati, če se bojijo, da bodo v primeru pritožbe morali 
kriti še odvetniške stroške za sestavo odgovora.

Komisija za etiko nadalje ugotavlja, da tudi nesporno 
dejstvo, da odvetniki ponudniku še niso izstavili raču-
na in mu torej stroški sploh še niso nastali, potrjuje 
ugotovitev, da gre za ravnanje, katerega namen je izko-
riščanje nepoučenosti in boječnosti nasprotne stranke. 

Glede na vse navedeno je Komisija za etiko sprejela 
mnenje, da so odvetniki s tem, ko so od potrošnice, 
ki je na njihovega mandanta naslovila zahtevek, zahte-
vali povračilo stroškov, ki naj bi nastali s pripravo od-
govora na njen zahtevek, kršili 55. člen Kodeksa od-
vetniške poklicne etike.

Komisija za etiko: 
odvetnica Živa Drol Novak
odvetnica Tatjana Ahlin
odvetnik mag. Dejan Gracer

Mnenje o skladnosti ravnanja odvetnikov iz 
Odvetniške pisarne A. A., d. o. o., z načeli in 
pravili Kodeksa odvetniške poklicne etike
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Med podeljenimi donacijami izpostavljamo naslednje:   
–  donacijo Društvu Materina dušica za otroke 

Pilštanj; s tem smo omogočili izvedbo taborov za 
socialno ogrožene otroke; z doniranimi sredstvi se 
otrokom zagotavlja prevoze, prehrano, higienske 
potrebščine, delavnice, varstvo itd.; 

– donacijo Zvezi prijateljev mladine Slovenije 
(ZPMS); v okviru akcije »Pomežik soncu« smo 
z donacijo omogočili letovanje otrok;

– donacijo Zvezi prijateljev mladine Ljubljana 
Moste - Polje; v okviru projekta »Veriga dobrih 
ljudi« smo z donacijo omogočili nakup zvezkov, 
šolskih nahrbtnikov in preostalih šolskih potreb-
ščin. 

Društvo Materina dušica, ZPMS in Zveza prijateljev 
mladine Ljubljana Moste - Polje so nam poslali za-
hvalna pisma! 

Veseli smo, da so donirana sredstva dosegla svoj 
namen in prispevala nekaj dobrega za pomoč 
tistim, ki so pomoči potrebni.

Nina Gregorin, odvetnica in predsednica skrbniškega 
odbora Sklada OZS za humanitarno pomoč 

Donacije Sklada OZS za humanitarno pomoč 
Skrbniški odbor Sklada Odvetniške zbornice Slovenije za humanitarno pomoč je na seji 9. junija 2022 
odobril več donacij.
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Seja, 10. maj 2022

1. Pobuda OZS v zvezi z Zakonom o odpravi 
krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega 
registra v obdobju od 23. julija 1999 do  
15. januarja 2008
V skladu s sklepom Upravnega odbora Odvetniške 
zbornice Slovenije (OZS) z dne 15. februarja 2022 
je OZS pri Varuhu človekovih pravic podala pobudo, 
da ta v okviru svojih pristojnosti poda zahtevo za oce-
no ustavnosti oziroma zakonitosti druge alineje prve-
ga odstavka 5. člena Zakona o odpravi krivic zaradi iz-
brisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 
23. julija 1999 do 15. januarja 2008. OZS je 13. apri-
la 2022 prejela odgovor Varuha, da po njegovi oce-
ni niso izpolnjena merila za vložitev zahteve za oceno 
ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa. 
Varuh meni, da je zakonodajalec želel preprečiti, da 
bi bili upravičeni do odškodnine tisti, ki že v predho-
dnih postopkih in ob pravni pomoči odvetnika niso 
uspeli z zatrjevanjem, da niso imeli vpliva na poslova-
nje družbe – v zvezi z njimi je namreč že bilo vsebin-
sko odločeno, da niso bili zgolj pasivni družbeniki. Kot 
še navaja Varuh, zakonodajalec sledi navedenemu ci-
lju z vzpostavitvijo neizpodbojne domneve, po kateri 
se šteje, da so bile osebe, ki so bile neuspešne v pred-
hodnih postopkih in so imele odvetnike, neuspešne iz 
vsebinskih razlogov in ne morebiti zaradi neustrezne-
ga pravnega zastopanja. Odvetniki so pravni strokov-
njaki, poleg navedenega pa je lahko oseba odvetniku, 
s katerim ni bila zadovoljna, preklicala pooblastilo in 
pooblastila drugega odvetnika, od nevestnega odvetni-
ka se nenazadnje lahko terja odškodnina. 
Navzoči člani Upravnega odbora se s stališčem Varu-
ha niso strinjali, zato je bil sprejet sklep, da se Varu-
hu posreduje odziv v smislu, da OZS ne more deli-
ti stališča, da niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahte-
ve za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa. 
Prav tako se Varuha seznani, da se OZS ne more stri-
njati z razlogi, ki jih je navedel. 

2. Stališče Agencije za zavarovalni nadzor glede 
Pravilnika o vzajemni pomoči 
Agencija za zavarovalni nadzor je 25. marca 2022 OZS 
poslala zahtevo za poročanje glede Pravilnika o vzaje-
mni pomoči z dne 20. aprila 2013. OZS je 20. apri-
la 2022 na sestanku na agenciji predstavila svoje sta-
lišče, da vzajemna pomoč ne predstavlja izvajanja za-
varovalnih poslov, na kar se je nanašal očitek agencije. 
Zbornica je svoje argumente agenciji poslala še pisno. 
Devetega maja 2022 je prejela ugotovitev agencije, da 
zbornica na podlagi Pravilnika o vzajemni pomoči v 
praksi ne opravlja zavarovanih poslov v smislu 7. čle-
na Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1). 

Seja, 30. maj 2022
1. Delovno gradivo nove sodniške zakonodaje
OZS je od Slovenskega sodniškega društva prejela v 
vednost delovno gradivo nove sodniške zakonodaje, 
ki naj bi bila v fazi strokovne razprave med sodniki in 
Ministrstvom za pravosodje. Predsednica Sodniškega 
društva je OZS zaprosila za stališče zbornice glede pre-

dloga nove sodniške zakonodaje na Dnevih slovenske-
ga sodstva, ki so potekali 10. junija 2022.  
OZS v razpravo o novi sodniški zakonodaji še ni bila 
vključena, od ministrstva ni prejela niti delovnega gra-
diva nove sodniške zakonodaje. Takšno izključevanje 
zbornice s strani pristojnega ministrstva je po mne-
nju predsednika OZS nedopustno, saj bi morali biti 
odvetniki, kot uporabniki sodne uprave in del pravo-
sodja, v razpravo o predlaganih spremembah vključe-
ni že od vsega začetka. 
Člani Upravnega odbora so se strinjali, da lahko OZS 
v tej fazi brez predhodne širše razprave med članstvom 
in v okviru pristojne delovne skupine OZS poda zgolj 
načelno stališče glede predlaganih sprememb sodniške 
zakonodaje. Po sklepu Upravnega odbora je podpred-
sednik OZS Aleksander Cmok na Dnevih slovenskega 
sodstva javno podal načelno stališče OZS glede nove 
sodniške zakonodaje. 

2. Osnutek Deklaracije evropskih odvetnikov v 
podporo vladavini prava
Predsednik OZS Janez Starman je člane Upravne-
ga odbora zaprosil za potrditev osnutka Deklaracije 
evropskih odvetnikov v podporo vladavini prava, ki ga 
je pripravila francoska odvetniška zbornica v okviru 
francoskega predsedovanja Svetu EU.  
Osnutek je v imenu OZS potrdila delegacija OZS pri 
CCBE, deklaracija pa je bila sprejeta v okviru Pred-
sedniške konference, ki je na Dunaju potekala 11. ju-
nija 2022.  

Seja, 16. junij 2022

1. Pobuda OZS za spremembo Uredbe o davčni 
obravnavi povračil stroškov in drugih prihodkov 
iz delovnega razmerja
OZS je v skladu s sklepom Upravnega odbora OZS z 
dne 10. maja 2022 Ministrstvu za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti, Ministrstvu za finan-
ce in Ministrstvu za pravosodje posredovala predlog 
spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stro-
škov in drugih prihodkov iz delovnega razmerja. 
Na predlog OZS se je 25. maja 2022 odzvalo Ministr-
stvo za finance, ki meni, da do zvišanja neobdavčenih 
povračil stroškov ne more priti, dokler ne bo v okviru 
kolektivnih pogodb na ravni države zakonskega poo-
blastila za spremembo zneskov v uredbi. 

2. Sum o nepravilnostih pri postavljanju 
pooblaščencev strank na Okrajnem sodišču v 
Ljubljani
OZS je prejela dopis anonimnega pošiljatelja, naslo-
vljen tudi na predsednico Okrajnega sodišča v Lju-
bljani in vodjo Nepravdnega in zapuščinskega oddel-
ka tega sodišča, v katerem pošiljatelj naproša, da se pre-
veri njegov sum o nepravilnostih pri postavljanju odve-
tnikov v zadevah, kjer je zastopanje po odvetniku ob-
vezno. V skladu s sklepom Upravnega odbora OZS z 
dne 10. maja 2022 je predsednica ljubljanskega območ-
nega zbora odvetnikov (OZO Ljubljana) Alenka Ko-
šorok Humar opravila sestanek s predsednico Okraj-
nega sodišča v Ljubljani in vodjo Nepravdnega in za-
puščinskega oddelka ter o tem podala pisno poročilo. 

Iz dela Upravnega odbora OZS
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Po mnenju predsednice sodišča dodeljevanje zadev 
poteka skladno z listami odvetnikov, ki jih pripravi 
OZO Ljubljana. Ne glede na navedeno pa bodo so-
dnice in sodniki izrecno opozorjeni, naj se postavljajo 
odvetniki, ki so na določen dan na listi. Dogovorjeno 
je bilo tudi, da bo okrajno sodišče (po zgledu okro-
žnega sodišča) vzpostavilo sezname postavljenih po-
oblaščencev in o tem vsako trimesečje poročalo ob-
močnemu zboru odvetnikov. 
Sodišče se sicer priprav takšnih kvartalnih poročil ote-
pa, vendar si bo predsednica OZO Ljubljana še naprej 
prizadevala za čimprejšnjo vzpostavitev prakse redne-
ga poročanja o postavljenih odvetnikih tudi na okraj-
nem sodišču. 

3. Prijava Pravne družbe Pavkovič in odvetniki, 
d. o. o., pri Tržnem inšpektoratu RS (TIRS)
OZS je 18. septembra 2020 zoper gospodarsko druž-
bo Pavkovič in odvetniki, d. o. o., vložila prijavo zara-
di uporabe besede »odvetniki« v firmi družbe, čeprav 
ne gre za odvetniško družbo, ter zaradi suma zastopa-
nja strank v postopkih na sodišču proti plačilu. OZS je 
10. februarja 2022 je prejela obvestilo, da je TIRS pri 
inšpekcijskem pregledu ugotovil kršitve 2. člena Zako-
na o odvetništvu (ZOdv) in 13. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (ZGD-1) ter zoper družbo ukre-
pal skladno s svojimi pooblastili. 
Na podlagi zahteve OZS za posredovanje informacij 
javnega značaja je TIRS 8. junija 2022 OZS posredo-
val odločbo o prekršku, iz katere izhaja, da je bila prej 
navedeni gospodarski družbi za prekršek po 2. točki 
prvega odstavka 686. člena ZGD-1 v zvezi s prvim od-
stavkom 14. člena Zakona o prekrških (ZP-1) za pre-
kršek po prvem odstavku 71.a člena ZOdv v zvezi s 
prvim odstavkom 14. člena ZP-1 ter za prekršek po 
prvem odstavku 71.a člena ZOdv v zvezi s prvim od-
stavkom 14. člena ZP-1 izrečena globa v skupni viši-
ni 40.000 evrov, odgovorni osebi gospodarske družbe 
pa v višini 6.300 evrov. 

4. Digitalizacija sodstva – sestanek Sveta 
uporabnikov 
Na Vrhovnem sodišču RS je potekala predstavitev na-
predka pri digitalizaciji sodstva. OZS je bila povablje-
na zgolj kot opazovalka, kar je neustrezno, saj so od-
vetniki vsakodnevni uporabniki digitalnih rešitev sod-
stva, odvetništvo pa je tudi sicer del pravosodja. 
Strokovna služba OZS bo od sodišča zahtevala pisno 
poročilo o sestanku, da ga bo mogoče proučiti in po-
dati pripombe ter predloge.  

Pripravila: Jana Huč Uršič, strokovna sodelavka OZS 

• 17. 6. 2022: Anita Kočevar, odvetnica iz Brežic, Levstikova ulica 6 
(zaposlena v Odvetniški družbi Podgoršek, o.p., d.o.o.); prenehala je  
opravljati odvetniški poklic.

• 30. 6. 2022: Franc Goličič, odvetnik iz Kranja, Staneta Žagarja 34, ker 
se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve

 Prevzemnica: Lara Savnik, odvetnica iz Radovljice, Gorenjska cesta 2.
• 30. 6. 2022: Denis Potočnik, odvetnik iz Celja, Prešernova ulica 23/A 

(zaposlen v odvetniški pisarni Primoža Feguša) ker je prenehal opra-
vljati odvetniški poklic.

• 30. 6. 2022: Eva Golob, odvetnica iz Raven na Koroškem, Dobja vas 
186, ker je prenehala opravljati odvetniški poklic.

 Prevzemnica: Staša Ternik Krištofelc in Ema Vajt iz Odvetniške pi-
sarne Ternik Krištofelc in Vajt, d.o.o. iz Slovenj Gradca.

• 2. 7. 2022: Irma Rupnik Prelovec, odvetnica iz Idrije, Prelovčeva 5, ker 
se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

 Prevzemnica: Metka Lavrenčič Lozej iz Ajdovščine.
• 3. 7. 2022 : Petra Zapušek, odvetnica iz Ljubljane, Derčeva ulica 35 

(zaposlena v Odvetniški pisarni Sedmak d.o.o.), ker je prenehala opra-
vljati odvetniški poklic.

• 15. 7. 2022: Žiga Novak, odvetnik iz Ljubljane, Komenskega ulica 36 
(zaposlen v odvetniški družbi Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o.) 
ker je prenehal opravljati odvetniški poklic.

• 21. 7. 2022: Mojmir Jesenko, odvetnik iz Ljubljane, Kolodvorska 14a, 
ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokoji-
tve.

 Prevzemnik: Luka Jesenko, Davčna ulica 1, Ljub ljana.

• 24. 7. 2022: Anton Pregelj, odvetnik iz Ljubljane, Beethovnova 5, za-
radi smrti.

 Prevzemnica: Alja Šiška, odvetnica iz Ljubljane, Beethovnova 5.
• 26. 7. 2022: Maja Ivanović, odvetnica iz Ljubljane, Dunajska cesta 

167 (zaposlena v Odvetniški pisarni Ulčar & partnerji d.o.o.), ker je 
prenehala opravljati odvetniški poklic.

• 31. 7. 2022: Živa Nučič, odvetnica iz Ljubljane, Dunajska cesta 167, 
ker je prenehala opravljati odvetniški poklic.

 Prevzemnik: Marko Ketler, Dunajska cesta 167, Ljubljana.
• 15. 8. 2022: Ignac Horvat, odvetnik iz Murske Sobote, Staneta Roz-

mana 10, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi 
upokojitve

 Prevzemnik: Daniel Katalinič, Staneta Rozmana 10, Murska Sobota.
• 31. 8. 2022: Vukosava Jovanović Krevatin, odvetnica iz Portoroža, 

Obala 114, p.p. 241, ker je prenehala opravljati odvetniški poklic.
 Prevzemnik: Marko Butinar, Obala 114, Portorož.
• 31. 8. 2022: Igor Zemljarič, odvetnik iz Ljubljane, Slovenska cesta 29, 

ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokoji-
tve.

 Prevzemnik: Mitja Vidmar, Slovenska cesta 29, Ljubljana. 
• 13. 9. 2022: Miha Matijević, odvetnik iz Sežane, Partizanska cesta 101, 

zaradi smrti.
 Prevzemnik: Ivo Čarman, odvetnik iz Kopra, Ferrarska 5a.

Izbrisi odvetnikov iz odvetniškega imenika OZS 

Pojasnilo o uporabi Odvetniške tarife  
Pojasnilo k tarifni številki 41 Odvetniške tarife1 

Na podlagi prvega odstavka 42. in 43. člena Zakona o odvetništvu 
(ZOdv),2 8. točke 28. člena Statuta odvetniške zbornice3 in prvega 
odstavka 19. člena Odvetniške tarife4 je Upravni odbor Odvetniške 
zbornice Slovenije na seji 5. julija 2022 sprejel

POJASNILO 
k tarifni številki 41 Odvetniške tarife.5 

V postopku v zvezi s prekrški se v primeru več očitanih prekrškov vre-
dnost storitve obračuna za vsak prekršek posebej na način, kot dolo-
ča tarifna številka 41 Odvetniške tarife. 

Janez Starman
predsednik OZS

1  Ur. l. RS, št. 2/15, 28/18 in 70/22.
2  Ur. l. RS, št. 18/93, 24/96 ‒ odl. US, 24/01, 111/05 ‒ odl. US, 54/08, 35/09, 97/14.
3  Ur. l. RS, št. 15/94, 10/95, 55/96, 4/00, 13/02, 90/03, 131/04, 103/11, 86/13, 41/14, 47/19 in 58/21.
4  Ur. l. RS, št. 2/15, 28/18 in 70/22.
5  Ur. l. RS, št. 2/15, 28/18 in 70/22. 
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Dne 8. junija 2022 so pred predsednikom OZS 
Janezom Starmanom prisegli

Dne 5. julija 2022 so pred predsednikom OZS  
Janezom Starmanom prisegli

Sanda Aćimović                                       
odobren vpis: 8. 6. 2022
sedež: Barjanska cesta 3,  

1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški pisarni 

Senica & partnerji, d.o.o).

Martina Baškovič                                      
odobren vpis: 8. 6. 2022
sedež: Taborska cesta 13, 

1290 Grosuplje
(zaposlena v Odvetniški družbi 

Čeferin. Pogačnik, Novak, 
Koščak in partnerji o.p., d.o.o)

Meta Bevc                                                    
odobren vpis: 8. 6. 2022

sedež: Tavčarjeva 13,  
1000 Ljubljana

Ana Bonča                                                  
odobren vpis: 8. 6. 2022

sedež: Trg republike 3,  
1000 Ljubljana

(zaposlena v Odvetniški družbi 
Kavčič, Bračun in  

partnerji, o.p., d.o.o.).

Ana Kališnik                                              
odobren vpis: 8. 6. 2022

sedež: Nazorjeva 6a,  
1000 Ljubljana

(zaposlena pri odvetniku Mihi 
Kuniču)

Klara Marin                                                  
odobren vpis: 8. 6. 2022

sedež: Masarykova cesta 14, 
1000 Ljubljana

zaposlena v Odvetniški pisarni 
Kavalič, d.o.o.)

Ana Oštir                                                              
odobren vpis: 8. 6. 2022

sedež: Tavčarjeva 6,  
1000 Ljubljana

(zaposlena v Odvetniški pisarni 
Jadek & Pensa d.o.o.)

Maja Petelinšek                                             
odobren vpis: 9. 6. 2022
sedež: Ferrarska ulica 12, 

6000 Koper

Sara Vrhunc                                                    
odobren vpis:  15. 6. 2022

sedež: Poljanski nasip 8,  
1000 Ljubljana

Martin Čarni                                                      
odobren vpis: 8. 6. 2022

sedež: Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana

(zaposlen v Odvetniški družbi 
Fatur Menard o.p., d.o.o)

Maja Bahor                                              
odobren vpis: 5. 7. 2022
sedež: Ulica 15. maja 21, 

6000  Koper

Klavdija Kek                                               
odobren vpis: 5. 7. 2022

sedež: Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljubljana

(zaposlena v Odvetniški pisarni 
Fabiani, Petrovič, Jeraj,  

Rejc d.o.o.)

Rebeka Sikošek                                        
odobren vpis: 5. 7. 2022

sedež: Ulica talcev 1,  
2000 Maribor

(zaposlena pri odvetnici  
mag. Cvetki Žirovnik)

Dejan Kokalj                                             
odobren vpis: 5. 7. 2022

sedež: Ulica heroja Bračiča 15, 
2000 Maribor

(zaposlen pri odvetniku  
Jerneju Kokalju)
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Dne 18. julija 2022 so pred predsednikom OZS 
Janezom Starmanom prisegli

Dne 23. avgusta 2022 so pred predsednikom OZS 
Janezom Starmanom prisegli

Nina Kekec Šterbenk                                
odobren vpis: 18. 7. 2022
sedež: Šmihelska cesta 2,  

3330 Mozirje
(zaposlena pri odvetniku Ivanu 

Kekcu)

dr. Katja Triller Vrtovec                            
odobren vpis: 1. 9. 2022

sedež: Bleiweisova cesta 30 
1000 Ljubljana

(zaposlena v Odvetniški pisarni 
Fabiani, Petrovič, Jeraj,  

Rejc d.o.o.)

Nina Žiberna Topolovec                            
odobren vpis: 18. 7. 2022

sedež: Tovarniška cesta 2a, 
5270 Ajdovščina

(zaposlena pri odvetnici  
Vidi Mali Lemut)

mag. Uroš Goričan                                    
odobren vpis: 15. 8. 2022

sedež: Partizanska cesta 13a, 
Maribor

Grega Mali                                                
odobren vpis: 18. 7. 2022
sedež: Brnčičeva ulica 13, 

Ljubljana

Matija Potočan 
odobren vpis: 18. 7. 2022

sedež: Dalmatinova ulica 7, 
1000 Ljubljana                

(zaposlen pri odvetnici  
Bojani Potočan)

Miha Uršič                                                
odobren vpis: 18. 7. 2022

Vodovodna 5a,  
5000 Nova Gorica

Tevž Žižak                                                
odobren vpis: 18. 7. 2022

sedež: Trg republike 3,  
1000 Ljubljana

(zaposlen v Odvetniški družbi 
Kavčič, Bračun in partnerji, 

o.p., d.o.o.)

Mojca Pušnar                                                
odobren vpis: 23. 8. 2022

sedež: Dunajska cesta 167, 
1000 Ljubljana

(zaposlena v Odvetniški pisarni 
Ulčar & partnerji d.o.o.)

Erik Ravbar                                                   
odobren vpis: 23. 8. 2022

sedež: Partizanska cesta 17, 
6210 Sežana

(zaposlen pri odvetniku  
mag. Ivanu Ravbarju)
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Tjaša Andree Prosenc (letnik 1943) je takoj po pra-
vosodnem izpitu, ki ga je opravila leta 1968, odprla 
svojo odvetniško pisarno v Ljubljani, in sicer kot naj-
mlajša odvetnica v takratni Jugoslaviji. Kot odvetnica 
je aktivna še danes.  

V mladosti je bila uspešna športnica, v kotalkanju in 
drsanju je bila večkratna državna prvakinja Jugoslavije, 
tako posamezno kot v paru, na univerzijadi v Villarsu 
pa je leta 1962 osvojila bronasto medaljo. 

Po končani tekmovalni karieri je zasedala vodilne funk-
cije, najprej v Jugoslovanski drsalni zvezi, po osamosvo-
jitvi pa v slovenski kot predsednica Zveze drsalnih špor-
tov Slovenije. Od leta 1974 je kot mednarodno uvelja-
vljena sodnica najvišje stopnje (International Skating 
Union – ISU) sodelovala na številnih evropskih in sve-
tovnih prvenstvih ter na olimpijadah v Sarajevu, Calga-
ryju, Albertvillu, Naganu, Torinu in Sočiju.

Zelo pomembna je njena vloga članice predsedstva 
ICAS (International Council of Arbitration for Sport 
oziroma Mednarodni svet arbitražnega razsodišča za 
šport v Lozani), kjer je bila do leta 2001 edina ženska v 
20-članskem organu. Nato pa je – tudi z njenim posre-
dovanjem – na tem športnem razsodišču prišlo do ena-
kopravnega in uravnoteženega zastopstva obeh spolov.

V letih 2015 in 2019 je bila izbrana za podpredsedni-
co ICAS.

Od leta 1996 do leta 2010 je bila članica pravne komi-
sije pri Mednarodni biatlonski zvezi.

Od leta 1991 je članica Izvršnega odbora Olimpijske-
ga komiteja Slovenije.

Pomembno vlogo je imela na zimskih olimpijskih 
igrah v Pjongčangu leta 2018 v Južni Koreji in tudi 
na letošnji zimski olimpijadi v Pekingu, kjer je delovala 

kot podpredsednica ene od dveh hitrih arbitraž ICAS, 
ki mora v 24 urah reševati vse primere kršenja olim-
pijskih pravil.

Je prejemnica Bloudkove nagrade (1991), ki je najviš-
je slovensko državno priznanje za šport, in priznanja 
Državnega sveta RS za izjemne dosežke na področju 
prostovoljstva (2009).

Tjaša Andree Prosenc je 27. junija 2022 v Olimpijski 
hiši v Lozani prejela visoko priznanje MOK – srebrni 
olimpijski red, ki ji ga je na posebni svečanosti 
podelil predsednik MOK Thomas Bach.

Naša kolegica je četrta med predstavniki Slovenije, ki 
so prejeli to dejansko najvišje priznanje za izjemne do-
sežke v športu (zlati red je namenjen predsednikom 
držav ob posebnih priložnostih); pred njo je bil srebr-
ni red podeljen Leonu Štuklju, Miru Cerarju in Ja-
nezu Kocijančiču (posthumno). Zanimivo je, da so 
vsi štirje nagrajenci iz Slovenije pravniki, dva – Miro 
Cerar in Tjaša Andree Prosenc – sta tudi odvetnika. 

Visoko priznanje MOK je dobila povsem zasluženo, 
saj je bila članica Mednarodnega sveta arbitražnega 
razsodišča za šport (ICAS) vse od njegove ustanovi-
tve leta 1993, torej 29 let, v Mednarodni drsalni zve-
zi (ISU) deluje 38 let, v slovenski in jugoslovanski dr-
salni zvezi je sodelovala 54 let in v Olimpijskem ko-
miteju Slovenije 29 let. 

Naša kolegica je lahko upravičeno ponosna na svo-
jo pot, prehojeno v športu. Kot mi je dejala ob po-
govoru za revijo Odvetnik, je še zlasti ponosna na to, 
da je celotno poklicno kariero delovala kot samostoj-
na odvetnica, ker ji neodvisnost pomeni več kot var-
nost redne službe. 

Na vprašanje, kako je lahko usklajevala delo v pisarni, 
kjer je bila sama, in obveznosti v mednarodnih špor-
tnih institucijah ter na mednarodnih športnih priredi-
tvah, je odgovorila, da so ji pomagali starši in soprog 
Tone Prosenc, ki je bil prav tako odvetnik. Vendar ni-
koli ni mogla biti odsotna iz pisarne več kot sedem dni, 
kajti le tako je lahko opravila delo v skladu s sodnimi 
roki. Pri obravnavah, ki jih je bilo včasih tudi po šest 
na dan, so ji pomagali mlajši kolegi s substitucijami.

Odvetnica Tjaša Andree Prosenc je dokazala in 
še dokazuje, da je s trdim in predanim delom 
uspešno poklicno kariero mogoče združevati 
s prostovoljnim delom v športu ali drugih 
družbenokoristnih dejavnostih.

Andrej Razdrih

Visoko priznanje MOK slovenski odvetnici
Odvetnica Tjaša Andree Prosenc, nekdanja umetnostna drsalka in kotalkarica ter dolgoletna članica 
Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije, je v Lozani kot četrta iz Slovenije prejela olimpij-
ski red, visoko priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK). Dobitniki olimpijskega reda 
v preteklosti so še Miroslav Cerar, Leon Štukelj in dr. Janez Kocijančič.

Thomas Bach 
in Tjaša Andree 
Prosenc
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I.
Ne morem si kaj, da ne bi tega eseja začel z genialnim 
prebliskom našega pisatelja Miloša Mikelna. Ta je v 
svoji udarni politični satiri »Poročilo delovne skupi-
ne za ruiniranje države in kratki kurz Vladanje za sre-
dnjo (usmerjeno) stopnjo« neki prijateljski pogovor 
povzel takole: »[...] Zakaj pa, misliš, se gruntarska hči 
ni smela možiti s kajžarjem? Ker on ne more imeti pra-
ve pameti za grunt [...]. Sebenjkar1 ne računa z lesom, 
temveč z ostanki [...].« Z ostanki, ki jih pobira po goz-
du, in ne z gozdom.

Z ustaljenim samopomilovanjem se pri nas rado reče, 
da smo bili v preteklosti trpni del zgodovine predvsem 
po krivdi tujcev, ki so bili lačni naše zemlje. V zadnjem 
času med krivci izstopa knez Valjhun, ki se je spajda-
šil s tujci in – kot se rado govori – za vse »večne čas 
zasenčil sonce naše svobode« ter nas za dobrih tisoč 
let pahnil med sebenjkarje. Oboje pa je le deloma res. 

Najprej ne drži trditev, da so bili staroslovenski verski 
boji temeljni činitelj za izgubo politične samostojno-
sti. Posredno so morda tudi vplivali, a neposredni in 
temeljni razlog je bila po mojem mnenju udeležba v 
ponesrečenem uporu kneza Ljudevita Posavskega zo-
per frankovsko nadoblast. Kajti ta ponesrečena poli-
tična poteza je imela za nas vsaj dvoje negativnih po-
sledic: odstavitev upornih domačih knezov, ki je po-
spešila nastajanje frankovskega fevdalnega reda, in po 
vojnem pravu tudi pripad zemlje vstajnikov zmagovi-
temu frankovskemu vladarju, ki jo je nato masovno po-
deljeval svojim nemškim vojakom in pristašem. Če pa 
so se k njej prištele še mnoge pustote,2 ki so po fran-
kovskem pravu itak pripadale kralju, je tedaj kralj na 
staroslovenskem naselitvenem območju kmalu razpo-
lagal z ogromnimi površinami, ki jih je bilo treba tudi 
gospodarsko izkoristiti. Seveda pa so najprej franko-
vski kralji in nato nemški cesarji kar hitro spoznali, da 
je daleč najučinkovitejši način za obvladovanje staro-
slovenskega prostora preprečitev njihove politične in 
gospodarske konsolidacije. Od tod do načela »deli in 
vladaj« ni bilo več daleč.

Pa tudi trditev, da so naši predniki postali zgolj se-
benjkarji na svoji zemlji, je preveč površna, da bi se 
jo dalo kar slepo sprejeti. Preveč je dokazov, da po-
drejenost Slovencev nemškim vladarjem vsaj v tistem 
delu srednjega veka, ki je predmet moje obravnave, 
ni bila tolikšna, kot se kar počez navaja. Skratka, niso 
bili samo sebenjkarji in tudi njihov položaj se je pre-
cej razlikoval tako glede na čas kot tudi glede na de-
žele, v katere se je razdrobila nekdanja Velika Karan-
tanija, ki je (ne vštevši začasno pridružene Furlanije) 
segala od Donave do Jadrana in od izvira Drave do 

1  Sebenjkar je po SSKJ gostač oziroma kajžar. V SSKJ tudi osebénjkar.
2  Pustote so po SSKJ pusta, neobdelana zemlja, v tem kontekstu pa tudi neposedena zemlja.

Panonske nižine. Staroslovenskim deželam so v nekem 
obdobju namreč neposredno vladali tako oglejski pa-
triarhi kot tudi salzburški nadškofje, nemški vojvode 
in staroslovenski knezi, dokler se niso vanje globoko 
zagozdili Ogri ter s tem sprožili usodne državnoprav-
ne, gospodarske in naselitvene spremembe.

II.
In zakaj sem izbral prav srednji vek? Zato, ker njegov 
začetek sovpada s časom, ko so se naši predniki nase-
lili na območju jugovzhodnih Alp in zahodne Pano-
nije, njegov iztek pa s časom, ko se je srednji vek pri 
nas iztekal, ob sočasnem poslabševanju razmer za naše 
ljudstvo. Poslabševanju, ki je kljub trudu naših pro-
testantskih piscev in začetkom kmečkih uporov naše 
prednike počasi odrivalo od oblastnih ali vsaj vplivnej-
ših funkcij med navadne podložnike in s tem sproži-
lo veliko zamero do tujih vladajočih socialnih plasti – 
zlasti do plemstva in visoke duhovščine. 

Preden pa nadaljujem, naj v zvezi z uporabljeno me-
todologijo spisa pojasnim še naslednje:
– V spisu sem v zvezi z jezikom, knezi ipd. uporabljal 

pridevnik »staroslovenski« – morda samovoljno, 
a pridevnik »karantanski« se mi je zdel preozek, 
pridevnik »staroslovanski« pa zavajajoč, ker se obi-
čajno uporablja za dosti širši prostor.

– S poenostavljenim pojmom »uporaba starosloven-
skega jezika v javnem življenju in pravnem prome-
tu« v obravnavanem dolgem obdobju zajemam 
pojavljanje tako staroslovenskega kot tudi nastaja-
jočega ali že nastalega slovenskega jezika v širšem 
smislu in prostoru.

– Z obravnavo pa sem zajel le obdobje po izgubi po-
litične samostojnosti staroslovenskih plemenskih 
kneževin in počasnem razkosavanju starosloven-
skega naselitvenega prostora. Prvih nekaj stoletij 
srednjega veka je sorazmerno dobro znanih vsaj iz 
tujih virov, zlasti iz znamenitega dela Pavla Diako-
na Zgodovina Langobardov (Historia Langobar-
dorum) in dela še neznanega avtorja Spreobrnitev 
Bavarcev in Karantancev (Conversio Bagoariorum 
et Carantanorum), ki sta dokaj sistematično opisala 
tisto, kar sta vedela o staroslovenskih Karantancih. 
Od tu naprej pa ni niti tujih niti domačih virov, 
ki bi sistematično opisovali, kaj se je s Karantanci 
poslej dogajalo. A to še ni bil razlog za odrinjenje 
v sebenjkarstvo. 

Ob tem, ko se zavedam pasti domoljubnega roman-
ticizma, ki ga je tudi srečati v virih, pojasnjujem, da 
s pojmom obravnavanega dela srednjega veka mislim 
predvsem na naslednja obdobja:

Stanislav Fortuna
upokojeni odvetnik iz Ljubljane 

Sebenjkarji ali gruntarji 
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– obdobje v letih od 819 do 876, ko so uporne sta-
roslovenske krajine izgubile neposredne domače 
vladarje;3

– obdobje okrog leta 1000, ko se je staroslovenska 
plemenska ureditev s knezi, kosezi, župani in ljud-
stvom začela utapljati v frankovskem fevdalnem 
redu;  

– vladanje koroškega vojvode (kot staroslovenskega 
kneza) Bernarda Spanheima v letih od 1202 do 
1256;

– obdobje v letih od 1260 do 1270, ko je v dogaja-
nje na slovenskih tleh posegel češki kralj Otokar II. 
Přemisl;

– obdobje med letom 1286, ko je bil za koroškega 
vojvodo izvoljen Majnard Goriški, in letom 1349, 
ko se je končal niz velikih nesreč;

– obdobje v letih od 1358 do 1365, ko je slovenskim 
deželam vladal nadvojvoda Rudolf IV. Habsburški, 
imenovan Ustanovnik, ki je v Ljubljani izpeljal t. 
i. knežji kongres in ustanovil mesto Rudolfswörth, 
sedanje Novo mesto;

– obdobje celjskih grofov in knezov v letih od 1341 
do 1456;

– obdobje nepretrganih turških vpadov v letih od 
1469 do 1483;

– vladanje nemškega kralja in cesarja Svetega rimske-
ga cesarstva Maksimilijana I. Habsburškega, ime-
novanega tudi Zadnji vitez (rojenega leta 1459, 
umrlega leta 1519). 

Posamezne letnice, obdobja, osebe in drugi orientacij-
ski podatki dobijo smisel, ko se jih poveže z dogodki 
in dogajanji, zaradi katerih sem jih tudi navedel. A o 
tem več v nadaljevanju. 

III.
Letnic in imen, zapisanih v II. poglavju, nisem navedel 
naključno, marveč zato, ker se navezujejo na obravna-
vano tezo o prvih dveh ključnih trditvah: 
(a) o uporabi staroslovenskega jezika in iz njega na-

stajajočega ter tudi že nastalega slovenskega jezika 
v javnem življenju in pravnem prometu – zaradi 
pričevalnosti k staroslovenskemu jeziku prištevam 
tudi staroslovenska imena, k slovenskemu jeziku 
pa tudi slovenska imena, ter 

(b) o preranem odrivanju celotnega ljudstva med sre-
dnjeveške sebenjkarje.

Prvo obdobje v letih od 819 do 876 se je pri staro-
slovenskih plemenskih kneževinah razlikovalo zlasti 
po tem, ali je do podreditve frankovskim kraljem pri-
šlo zaradi priznanja njihove vrhovne nadoblasti, kot na 
primer v Karantaniji, ali zaradi odstavitve upornih ne-
posrednih domačih vladarjev4 zaradi udeležbe v vstaji. 
V prvem primeru zemlja razen pustot ni postala kra-
ljeva last, zato so se pojavljale obširne posesti t. i. svo-
bodnih Slovanov. Simbioza obeh družbenih sistemov, 
v kateri so staroslovenski knezi postajali bolj dežel-
ni upravitelji kot pa resnični vladarji, se je nadaljevala 

3  Neposredni domači vladarji so bili tako staroslovenski knezi kot tudi vojvode in mejni grofi, ki so bili domačega ali nemškega porekla, a so kljub podrejenosti cesarju še 
ohranjali socialni stik z ljudstvom; med njih so šteli tudi oglejskega patriarha in salzburškega nadškofa.
4  Neposredni domači vladarji so bili tako staroslovenski knezi kot tudi vojvode in mejni grofi, ki so bili domačega ali nemškega porekla, a so kljub podrejenosti cesarju še 
ohranjali socialni stik z ljudstvom; med njih so šteli tudi oglejskega patriarha in salzburškega nadškofa.
5  Zakon sodni ljudem je najstarejši zapis slovanskega prava. Dr. Sergij Vilfan je možnost njegovega nastanka umestil v Kocljevo kneževino, mlajši zgodovinarji pa temu 
nasprotujejo. 

vse do X. stoletja. V Karantaniji so bila tako celo po-
sestva velikih staroslovenskih plemenitašev, kot na pri-
mer grofa Vitigoja v Admontski dolini in grofa Sveto-
polka v Krki na Koroškem (menda naj bi bila sv. Hema 
njegova vnukinja ali pravnukinja). V Spodnji Panoni-
ji sta grofa in staroslovenska kneza Pribina in Kocelj 
dobila od kralja celo fevde. Se je pa knez Kocelj začel 
malo za hrbtom salzburških nadškofov odtegovati pre-
hudemu frankovskemu objemu, še posebej s tem, da 
je k sebi povabil solunska brata Cirila in Metoda. Vsi 
ti primeri kažejo, da sta v takratnem mešanem siste-
mu staroslovenski in staroslovanski jezik še imela ve-
liko veljavo – zlasti če drži teza, da je bil na območju 
Kocljeve kneževine okrog leta 870 spisan Zakon sodni 
ljudem,5 ki pa se je zaradi propada Kocljeve kneževi-
ne začel uporabljati le pri vzhodnih sosedih. V Štiva-
nu na drugi strani staroslovenskega ozemlja je v pri-
bližno istem času v starodavnem samostanu sv. Jane-
za nastal pomemben jezikovni spomenik – Čedadski 
ali Štivanski evangelij, v katerem se vrstijo zapisi imen 
cele vrste darovalcev, na primer Budislav, Dražič, Zle-
bor, Nosimir, Unislav, Trebibor, Sebidrag, Predislav, 
Vitogoj, Radoslav in drugi, pa darovalk, na primer Lju-
ta, Sobeslava, Mala, Slavenka, Zemidraga, Mojslavka, 
Miroslava, ter celo ime bolgarskega kralja Borisa, ki so 
ga zapisali z njegovim novim krstnim imenom Mihael.

V obdobju okrog leta 1000 se je, kot rečeno, staro-
slovenska plemenska ureditev s knezi, kosezi, župa-
ni in ljudstvom začela utapljati v frankovskem fevdal-
nem redu. Prvo ozemlje, ki je bilo tarča pospešene-
ga gospodarskega ponemčevanja v t. i. Vzhodni mar-
ki (Ostarrichi → Österreich) kot jedru današnje Av-
strije, je bilo Podonavje, kamor so prihajale cele tru-
me nemških kmetov iz Bavarske, Švabske in Sakson-
ske. A precej dolgo so se ohranile staroslovenske na-
selbine v okolici samostana sv. Florijana (blizu me-
sta Linz), koder so živeli staroslovenski svobodnjaki, 
ki so samostan tudi obdarovali ali pa so nastopali kot 
priče na različnih listinah, na primer Ljubosta, Lastej, 
Trebež, Primislav. Celotna Štajerska kot del nekdanje 
Karantanije je še nekaj časa ohranjala precej slovenski 
značaj, kar se vidi tudi iz imen prič na različnih listinah, 
na primer Preslav, Svojslav, Leskovar, Stangoj, Stojan. 
Najdemo jih tudi med ustanovitelji cerkva, na primer 
Trdislava in Slavo, ki sta na svoji zemlji blizu Admonta 
v XI. stoletju ustanovila cerkev sv. Valburge, pa tudi v 
zapisih o pridobivanju soli iz rudnikov v gornjeavstrij-
skem Hallu, kjer je staroslovenska domačinka Sova že 
precej prej podarila samostanu Mondsee kočo in dva 
kotla za kuhanje soli (iz izkopane kamene soli). Po-
dobno je bilo pri kraljevi posesti na Bledu, ki jo je leta 
1004 cesar Henrik II. podaril briksenški škofiji, a se v 
darilnih in kupnih listinah za tisti čas in tisto obmo-
čje najdejo zapisana tudi imena plemenitaša Nepoko-
ra ter svobodnjakov Prisnoslava, Vencegoja in drugih 
Slovencev. Iz zbranih podatkov je zato mogoče sklepa-
ti, da v X. in XI. stoletju kljub izraziti nemški nadvladi 
še ni prišlo do tega, da bi bilo slovenstvo izrinjeno iz 
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sočasnega gospodarskega in družbenega življenja – ali 
z metaforo: da bi Slovenci postali sebenjkarji.

Ena najzanimivejših osebnosti, ki so vladale Sloven-
cem v nekdanji Karantaniji, je bil koroški vojvoda Ber-
nard Spanheimski (1202–1256), ki je poosebljal tudi 
nekdanjega karantanskega kneza. Čeprav se je deže-
la vmes že precej ponemčila, se zdi, da je svojo dvoj-
no vlogo prav resno jemal. In to ne samo s spoštova-
njem slovenskega jezika ob svojem ustoličenju, kot ga 
je popisal opat Janez iz Vetrinja, ali uporabo tega je-
zika v družabnem življenju, temveč tudi z uporabo v 
nekaterih postopkih. Pozdrav, ki ga je ob prihodu na 
Koroško namenil vitezu Ulriku Liechtensteinskemu, 
»Bog vas sprejmi, kraljeva Venus« (Buge waz primi, 
gralva Venus), je pri nas skoraj splošno znan. Manj je 
znano, da je bil ob cesarjevi navzočnosti dolžan raz-
sojati v slovenskem jeziku in se pred njim v tem jezi-
ku tudi zagovarjati zoper obtožbe, ki so nanj letele. 
Iz tega je mogoče sklepati, da je slovenski jezik poleg 
ljudstva uporabljalo tudi plemstvo in da je bil na voj-
vodskem dvoru ta jezik še domač. Verjetno je mogo-
če utemeljeno sklepati, da se je kaj podobnega doga-
jalo tudi na ljubljanskem gradu, kjer je bival njegov 
mlajši brat Henrik in upravljal posesti na Kranjskem.

Obdobje v letih od 1260 do 1270 je tudi v slovenskih 
deželah zaznamovalo prizadevanje češkega kralja Oto-
karja II. Přemisla, ki se je namenil združiti vse vzho-
dne alpske pokrajine, zlasti dežele nekdanje Karanta-
nije, s češkimi deželami in s tem ustvariti državo, ki bi 
se raztezala od Krkonošev do Jadranskega morja ter bi 
bila primerljiva z državo kralja Sama. Ker je ta prilju-
bljen kralj užival tudi naklonjenost Ulrika Spanheim-
skega, zadnjega iz tega rodu, in oglejske patriarhije, 
so se njegovi načrti zdeli uresničljivi. A leta 1273 je 
bil za nemškega cesarja izvoljen švicarski grof Rudolf 
Habsburški, ki se je povezal z Madžari in pri Dürnkru-
tu premagal Otokarja. Da je novi cesar res žaloval za 
viteškim nasprotnikom, se mi zdi bolj malo verjetno. 
Vsekakor pa je bila Habsburžanu s tem odprta pot za 
ustanovitev avstrijskih dednih dežel, v katere so bili za-
jeti tudi glavni deli nekdanje Karantanije.

Na Goriškem so šle zadeve malo drugače. Okoli leta 
1100 je goriška posest koroških vojvod prešla na neko 
tirolsko plemiško rodbino t. i. pustriških grofov. Na-
selila se je potem na Goriškem in si pridobila naslov 
goriških grofov. Že prvi od njih, grof Majnard I. Go-
riški, ni bil kaj prida; menda je bil sicer bojevit, a tudi 
nasilen in nezmeren. Razen tirolske nemščine ni go-
voril ničesar, zato si je pri komuniciranju z ljudmi mo-
ral pomagati s slovenskimi in italijanskimi tolmači. Do-
sti drugačni niso bili niti nasledniki. Še posebej neo-
tesan je bil Majnard IV., ki je postal koroški vojvoda 
1. septembra 1286 in ob umestitvi naduto zavrnil slo-
venska obredna vprašanja. Takrat se je že videlo, da 
je starodavni obred postal le še gola forma brez vse-
bine in da slovenskega jezika vojvoda ne obvlada več. 
Čeprav so se še v časih pred izumrtjem te grofovske 
rodbine med goriškimi meščani še pojavljala sloven-
ska imena, na primer Vodopivec, Zlatolasec, Šinigoj, 
Budigoj idr., se je tudi pokazalo, da je bila uporaba 

6  Menda je bil problem visokih obresti židovskim bankirjem glavni argument njihovih nasprotnikov za izgon. Je pa vladar v to privolil šele, ko so se mu deželni stanovi 
zavezali pokriti izgubo.

slovenskega jezika takrat že bolj odvisna od dobroho-
tnosti posameznega velikaša kot od sistemske enako-
pravnosti slovenskega prebivalstva. Pot v sebenjkar-
stvo je bila s tem tlakovana.

Nič drugače se ni nadaljevalo pod Habsburžani, ki so 
jim po medsebojni dedni pogodbi po izumrtju gori-
ških grofov pripadle vojvodina Koroška in druge nji-
hove posesti. Vojvoda Oton, imenovan Veseli, se je 2. 
julija 1335 sicer dal umestiti na knežjem kamnu, ven-
dar so njegovi dvorjani ob tem godrnjali, da je obred 
»surov in smešen«. Prihod Habsburžanov je napove-
dal hude čase, pa ne toliko zaradi njihovih lastnosti, 
marveč bolj zaradi zaporednih naravnih nesreč. Te so 
se kar vrstile: napad zelo velikih in požrešnih kobilic 
leta 1338, zelo hud potres leta 1348, ob katerem se je 
preklal Dobrač in pokopal mnoge vasi ter zrušil me-
sto Beljak, naposled pa leta 1349 še silovita epidemi-
ja kuge, ki je po nekaterih ocenah vzela kar polovico 
evropskega prebivalstva. Začeli so se nemiri, ki so mar-
sikje sprožili masovna čudaštva, na primer pojav bičar-
jev, včasih pa celo pogrome proti Židom, ki so jim bili 
ljudje itak gorki zaradi visokih obresti.6 Razmere so se 
deloma začele umirjati šele z enim od naslednjih Habs-
buržanov, Rudolfom IV., imenovanim Ustanovnik, ki 
si je prvi nadel naslov nadvojvode. Leta 1360 je izpe-
ljal t. i. knežji kongres v Ljubljani, leta 1364 je izvzel 
in povzdignil Kranjsko v samostojno ter od Koroške 
neodvisno vojvodino, leta 1365 pa je ustanovil mesto 
Rudolfswerth (današnje Novo mesto). Poleg naravnih 
nesreč so slovenske kmete pestile tudi druge nesreče: 
nekdanji kosezi so začeli izginjati, svobodnjakov je bilo 
vse manj, večji del sodstva je z deželnega kneza prešel 
na zemljiškega gospoda, političnih pravic pa slovenski 
kmetje itak niso imeli – te so bile pridržane plemstvu, 
višji duhovščini in zastopnikom mest.

Zdaj so začeli Habsburžanom na naših tleh mešati 
štrene celjski grofi in knezi. Podatkov, da bi pri nji-
hovem poreklu šlo za kak slovenski poganjek, nimamo. 
Pa saj je bilo tudi marsikje drugod po Evropi podobno: 
Špancem so vladali tujerodni Mavri, Angležem tuje-
rodni francoski Normani, Rusom tujerodni skandina-
vski Rjurikoviči in še bi lahko našteval. A ker so izvir-
na ljudstva – če tvegam to poenostavljanje – pravoča-
sno razvila vse svoje družbene plasti, pri njih ni prišlo 
do tako obsežne odrinjenosti od upravljalskih veščin. 
Če ni šlo drugače, so jih pa pred osvajalci skrivali. Si-
cer sem prepričan, da so naši Celjani že zaradi družin-
skih vezi (obe ženi Friderika II. sta bili hrvaški plem-
kinji, žena Ulrika II. pa je bila srbska kneginja), ope-
rativnosti, potrebne pri kontaktih s podložniki, in za-
gledanosti v vizijo, da si na južnoslovanskem prostoru 
stešejo lastno kraljestvo, gotovo obvladali slovenski je-
zik, a kaj dlje od vsakodnevne pogovorne rabe pri tem 
najbrž ni šlo. Kako se je njihovo častihlepje končalo, 
je med Slovenci itak splošno znano. Manj pa je znano, 
da so se približno v istem času med prebivalci Trsta 
znašli tudi številni slovenski priseljenci s Krasa, katerih 
imena se berejo na različnih listinah, na primer Dome-
nik Sivec, Martin Mulec, Peruša s Proseka in celo go-
spe Vodanka ter Imica. Zdi se, da so bili Slovenci na 
območjih, kjer je sicer prevladoval oglejski in beneški 
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denar, tako uspešni trgovci, da se je po njih celo ime-
novala denarna enota: slovenska lira (lira schiavone-
sca); kot zanimivost naj k tej posebnosti pristavim, da 
sočasnega dunajskega denarja v tistem času niso do-
sti marali. In tudi v notranjosti je trgovina še dolgo 
ostala v slovenskih rokah, medtem ko so pri obrtnih 
dejavnostih po mestih prevladovali nemški naseljenci. 

Leta 1469 se je v naših krajih začela doba vsakoletnih 
turških napadov, ki so se skoraj nepretrgano vrstili vse 
do leta 1483. Glavni zgodovinski vir tega obdobja je 
župnik Jakob Unrest iz Dholice (Techelsberg) na Ko-
roškem. Turki so plenili po vseh slovenskih pokrajinah 
in celo na Goriškem ter v Furlaniji. Izgube človeških 
življenj so bile zastrašujoče, vsaj 100.000 ljudi je bilo 
pomorjenih, drugih 100.000 (zlasti dečkov in deklic) 
pa odpeljanih v sužnost – da porušenih krajev, cerkva 
in samostanov niti ne naštevam (med drugim so ta-
krat uničili tudi kartuzijo Jurklošter z grobnico Vero-
nike Deseniške vred). Za Slovence dotlej ni bilo huj-
ših časov, kot so bila zadnja tri desetletja XV. stoletja, 
ko so bìli obupen boj za obstanek. Pa vendar se je tudi 
takrat, zaradi nuje, ne le v liturgičnem, marveč tudi po-
svetnem življenju še uporabljal jezik, ki je bil bržčas 
mešanica slovenskega, hrvaškega in cerkvenoslovan-
skega. V liturgiji se je uporabljal po različnih krajih, v 
posvetnem življenju pa v t. i. turških glasih7 in celo v 
pozivih za sklice kranjskega deželnega zbora. Za funk-
cionalno rabo je očitno gospodi tudi takšna slovanska 
mešanica še zmerom prišla prav in tudi z glagolico ozi-
roma krovaškimi puhštabi, kot jih je imenoval Tru-
bar, so se morali sprijazniti. Pod novim cesarjem Ma-
ksimilijanom I., imenovanim Zadnji vitez, ki je vladal 
med letoma 1493 in 1519, so se razmere vsaj začasno 
vendarle obrnile na bolje. Sklenil je namreč premirje 
z novim sultanom Bajazitom in se obenem temeljito 
posvetil organizaciji obrambe v naših deželah. Njegov 
vzgojitelj je bil Celjan Tomaž Prelokar, ki je cesarja 
naučil slovenskega jezika in menda zanj sestavil celo 
slovensko slovnico in slovarček. Vsekakor pa je vedo-
željni mladi cesar s tem uresničil tudi v t. i. zlati buli 
zapisano pravilo cesarja Karla IV., da mora vsakokra-
tni nemški cesar govoriti vsaj en slovanski jezik. In on 
si je izbral slovenskega, ki pa ni bil več jezik dvorov, 
temveč le še jezik ljudstva in komuniciranja iz nuje.

A gotovo je bil jezik, ki se ga je še zmeraj rabilo pri žu-
panovanju po slovenskih vaseh, pri nekaterih gospo-
darskih dejavnostih in pri uradovanju v mestih s slo-
venskim prebivalstvom ali zaledjem. Če ne bi bilo tako, 
ne bi bilo t. i. kranjskih priseg8 z začetka XVI. stoletja, 
ko se je pri nas končeval srednji vek. Ohranjeno je be-
sedilo treh: meščanske prisege (pred mestnim sodni-
kom), sodniške prisege (sodnika, ki je bil izvoljen, a 
je za krvno sodstvo po naročilu deželnega kneza pre-
jel posebno pooblastilo deželnega glavarja) in prisego 
priče (v postopku). Za primer navajam besedilo sodni-
ške prisege, ko je izvoljeni sodnik zaprisegel, da bo: 

7  Turški glasi so bili pisna sporočila o gibanju turške vojske.
8  Nekateri viri omenjajo štiri kranjske prisege, vendar se besedilo domnevne četrte ni ohranilo. 

»[...] en glih pravi rihtar (= sodnik) timu bozimu 
koker bogatemu, bogatimu koker bozimu, glih pra-
vo pravdo vošiti jeni dopomagati skozi eneriga svitu, 
daru, strahu oli skuzi eneri perjazni oli sovraštva ver-
hindrat (= zadržati), temveč naprej dopomogati jenu 
to, kar se v pravdi oli svetu reče, pro (= prav) naprej 
pernesti reči nikar tiga preoberniti jenu drugu skaza-
ti, vse to kar meni en pošten rat (= svet) jenu gmaj-
na (= srenja) mej sebo sverojeno meni poroče, to isto 
zvestu glih deržati, to malu jeno veliko, breš nih sveta 
ništer dijati, to hudu štrafati, malefici (= hudodelstva) 
oli v druzih rečeh po mojem promošejnem, koker jest 
očo tiga na moji duši užiti proti gospodi Bogu [...].«  

Iz prisege se torej dà sklepati, da se slovenski jezik ni 
uporabljal samo med ljudstvom, temveč še vedno tudi 
kot funkcionalni jezik, ki pa je že sprejemal tudi nem-
ške besede. Iz preostalih okoliščin, ki se navezujejo na 
to obdobje, pa se dà istočasno sklepati, da slovenski je-
zik ni bil več jezik vladarjev, dvorov in plemstva ‒ izje-
ma pri cesarju Maksimilijanu I. zgolj potrjuje pravilo. 

Zaradi odrinjenosti od krogov političnega odločanja 
tekom stoletij je pri našem ljudstvu nastal sindrom se-
benjkarstva. Kot sebenjkar ni znal gospodariti z grun-
tom, tako podložnik ni znal gospodariti z deželo ali 
celo državo. Nastali deficit državniških in vladarskih 
izkušenj se vleče vse do današnjih dni in morda bi kot 
narod sploh izginili, če se ne bi pojavil Primož Tru-
bar s slovenskim tiskom in slovenskim bogoslužjem 
ter če ne bi bilo pomladi narodov, ko smo se trudili 
dohiteti zamujeno. Po mojem mnenju pa zaradi zna-
čilne slovenske nesloge še zmerom zaostajamo, kar je 
razlog, da ne zmoremo tiste nacionalne konsolidaci-
je, pri kateri bi moralo imeti prizadevanje za skupno 
korist prednost pred nagajanjem, drobnjakarstvom in 
osebno ozkosrčnostjo. Še kar nekaj časa bo trajalo, da 
bomo nehali zidati gradove iz peska in jih potem v tre-
nutku zamere drug drugemu podirati. Časi so resni in 
samo upati je, da nam igračkanje ne bo vzelo preveč 
dragocenega časa, ki bi ga lahko bolje porabili za re-
sne, da ne rečem usodne stvari.

Viri:                 
– Josip Gruden: Zgodovina slovenskega naroda, Družba sv. 

Mohorja v Celovcu, Celovec 1912;
– Milko Kos: Zgodovina Slovencev od naselitve do reforma-

cije, Jugoslovanska knjigarna, Ljubljana 1933;
– Josip Žontar: Zgodovina mesta Kranja, Muzejsko društvo 

za Slovenijo, Ljubljana 1939;
– Zdenko Čepič in drugi: Zgodovina Slovencev, Cankarjeva 

založba, Ljubljana 1979;
– Sergij Vilfan: Uvod v pravno zgodovino, ČZ Uradni list RS; 
– Enciklopedija Slovenije, Mladinska knjiga, Ljubljana 1987–

2002;
– Miloš Mikeln: Poročilo delovne skupine za ruiniranje drža-

ve in kratki kurz Vladanje za srednjo (usmerjeno) stopnjo, 
Samozaložba, Ljubljana 1989;

– Wikipedia.
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V 82. letu starosti nas je zapustil izjemen človek, od-
vetnik in vrhunski jurist, kolega doc. dr. Konrad Pla-
uštajner. Vse do zadnjega je aktivno opravljal svoje 
odvetniško delo.  

Odvetnik doc. dr. Ko-
nrad Plauštajner je ob 
srečanju z odvetniki 
zmeraj poudarjal, da 
smo odvetniki kole-
gi in da se med seboj 
lahko tikamo ne glede 
na starost in staž v od-
vetniških vrstah. Zato 
bom v tem nekrolo-
gu uporabljal besedo 
kolega.

Kolega doc. dr. Konrad Plauštajner je postal odvetnik 
leta 1970, ko je odprl odvetniško pisarno v Žalcu, ki 
jo je kasneje preselil v Celje in leta 2007 v Ljubljano. 
Svojo vezanost pri opravljanju odvetniškega poklica na 
Celje je ohranjal s podružnico v Celju. Priznan mu je 
bil status specialista za civilno in gospodarsko pravo.

Doc. dr. Konrad Plauštajner je bil odličen, plodovit in 
vsestranski odvetnik, ves čas opravljanja odvetniškega 
poklica pa se je udejstvoval tudi na drugih področjih, 
zunaj odvetniških okvirov. Tako je leta 1991 na Prav-
ni fakulteti v Ljubljani doktoriral s področja civilnega 
prava, kar mu je omogočilo še celo vrsto pedagoških 
aktivnosti: bil je nosilec predmeta za stvarno pravo in 
predavatelj pri tem predmetu, docent za civilno in go-
spodarsko pravo na PF Univerze v Mariboru, na PF 
Univerze v Mariboru in PF Univerze v Ljubljani je v 
okviru predmeta gospodarsko pravo predaval o grad-
beni pogodbi in investicijskem pravu, habilitiran je bil 
za profesorja na IBS ‒ Mednarodni poslovni šoli v Lju-
bljani. Bil je dolgoletni član Upravnega odbora OZS, 
podpredsednik Odvetniške zbornice Slovenije (OZS), 
vodja delegacije OZS pri Svetu evropskih odvetniških 
zbornic in pravniških organizacij (CCBE) v Bruslju, 
član uredniškega odbora revije Odvetnik, arbiter pri 
International Center for Investment Disputes v Wa-
shingtonu in Stalni arbitraži pri GZS Ljubljana, ki ji je 
tudi predsedoval. Bibliografija kolega doc. dr. Konra-
da Plauštajnerja obsega okoli 150 strokovnih in znan-
stvenih člankov, ki so bili objavljeni v revijah Odve-
tnik, Pravnik, Pravna praksa, Podjetje in delo ter v hr-
vaški reviji Odvetnik. Je tudi soavtor Komentarja Usta-
ve Republike Slovenije in Komentarja Zakona o jav-
no-zasebnem partnerstvu.

Kolega doc. dr. Konrad Plauštajner je bil zaradi svoje 
pokončne in etične drže, pronicljivih misli, poguma, is-
krivosti in kolegialnosti v odvetniških vrstah zelo spo-
štovana osebnost. Kot profesor je veljal za strogega in 
pravičnega človeka, ki od študentov zahteva znanje.

Odvetnik doc. dr. Konrad Plauštajner je s svojim dol-
goletnim predanim delom v odvetništvu vedno ude-
janjal pravne vrednote, visoko strokovnost in najvišje 
standarde poklicne etike. Zmeraj je govoril, da je od-
vetništvo najlepši poklic na svetu, ki pa zahteva mno-
go trdega vsakdanjega dela. Ljubezen do prava in od-
vetništva je prenesel tudi na svoji hčerki Katjo in Petjo.

Kolega doc. dr. Konrad Plauštajner je za svoje predano 
delo v odvetništvu na Dnevu slovenskih odvetnikov v 
Celju, svojem rojstnem kraju, leta 2015 prejel najvišje 
priznanje na odvetniškem področju, plaketo dr. Dani-
la Majarona, za delo na drugih področjih prava pa je 
leta 2010 prejel tudi nagrado za življenjsko delo, ki jo 
podeljuje Zveza društev pravnikov Slovenije.

Ob prejemu plakete dr. Danila Majarona je kolega doc. 
dr. Konrad Plauštajner v zahvalnem govoru med dru-
gim dejal: »Odvetništvo je poklic s poslanstvom in 
če je to res, potem se mora odvetnik po svojih lastnih 
etičnih normah ravnati bolj, kot to zahtevajo družbe-
ne norme. Odvetniki smo dolžni dati svoj prispevek 
družbi, v kateri živimo, kajti odvetništvo je nemalokrat 
zadnji branik zakonitosti, demokracije in pravne drža-
ve.« Te njegove besede odražajo tudi njega samega in 
njegov odnos do odvetništva. Seveda pa naj bodo te 
besede tudi njegova zapuščina za nas.

Na koncu bom povzel še del njegovega govora s po-
delitve plakete dr. Danila Majarona, ko se je spomnil 
eminentnih odvetnikov in njihove zapuščine za odve-
tniški poklic: »Čeprav vemo, kaj so ti prenesli na nove 
generacije, včasih na to kar pozabimo. Zato sem pre-
pričan, da se moramo za digniteto odvetništva bori-
ti predvsem z lastnim delom ter s strokovnim in ar-
gumentiranim nastopom bodisi v profesionalnem bo-
disi v zasebnem življenju. Ne počnimo torej ničesar, 
kar bi morda lahko bilo nedostojno, in pazimo tudi 
na disciplino v naših vrstah. Tako bomo prihodnjim 
generacijam dali tisto, kar nam nalaga generacijska in 
zgodovinska naloga. In morda se nas bodo spominja-
li s spoštovanjem in z besedami: 'Bili so vredni svo-
jega poklica.'«

Spoštovani kolega Plauštajner, tudi tebe ne bomo po-
zabili, kot tudi ne tvoje zapuščine, ki si jo zapustil nam, 
mlajšim odvetnikom, tvojih misli, etičnosti, pokončne 
drže ter kolegialnosti, ko si v strokovnih pogovorih na 
nas nesebično prenašal svoje znanje. Tudi ti si eden 
izmed eminentnih odvetnikov.

»Bil si vreden svojega poklica.«

Aleksander Cmok

V spomin odvetniku  
doc. dr. Konradu Plauštajnerju 

(1941–2022)
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Ko začnemo govoriti o nekom v pretekliku, je vedno 
boleče, predvsem za bližnje. 

Pred devetimi leti sem imela čast TEBI, eminentne-
mu kolegu Borisu Grosmanu, nekdanjemu predsedni-
ku Odvetniške zbornice Slovenije (OZS), pred števil-
nim občinstvom na prireditvi ob tradicionalnem dne-
vu slovenskih odvetnikov izreči besede hvaležnosti 

slovenskega odvetni-
štva. Priznam, da je 
bilo takrat pri govo-
ru ob podelitvi pla-
kete dr. Danila Maja-
rona, največjega pri-
znanja v odvetništvu, 
ki si ga takrat prejel, 
precej lažje, kot mi 
je danes tu, ko se 
od tebe poslavljamo. 
Kakšne ovacije si ta-
krat doživel, aplavz je 
bil nedvomno zaslu-
žen, saj je bil zahvala 

za tvoje dolgoletno profesionalno odvetniško delo in 
požrtvovalne aktivnosti za našo zbornico! 

Danes ostajajo globoka tišina in solza za kolegom in 
prijateljem, lepi spomini in nepozabni trenutki. Imela 
sem to čast, da sem te od ranih dni poznala na oba na-
čina. Najprej tesni družinski prijatelji, potem še bližnji 
kolegi. Ti si nam vsem bil profesionalni vzornik, s po-
sebnimi zaslugami za razvoj slovenskega odvetništva 
ter njegove samostojnosti in neodvisnosti kot ustavne 
kategorije. Vedno vsestransko poklicno aktiven, v do-
bro svojih klientov in s spoštovanjem vseh deležnikov 
v pravosodju. Vedno si visoko strokovno, etično in od-
govorno zastopal svoje stranke in skrbno negoval ko-
legialnost, dvigoval raven našega strokovnega znanja, 
tudi z vzgojo in skrbjo za strokovni ter etični razvoj od-
vetniškega podmladka. Nenazadnje si tudi vsa ta dol-
ga leta v odvetništvu predano gojil stike in ugled slo-
venskega odvetništva v evropskem in mednarodnem 
prostoru nasploh, na mnogih kongresih in forumih. A 
vedno skromen. Vzor plemenitega odvetnika.

Naš uspeh in naš status sta odvisna od nas samih, na-
šega dela, našega odnosa do strank, odnosa do oblasti, 
predvsem pa tudi od našega spoštovanja ne samo ko-
deksa poklicne etike, pač pa tudi povsem običajnega 
bontona, katerega več kot nobel Gospod si bil. Tudi 
v časih, ko je bilo modernejše biti tovariš.    

Velik odvetnik, resnično z veliko začetnico, klasično iz-
obražen, kakršnih ni več. Mojster poklica, ki si mu bil 
predan od pripravniških časov naprej, a z življenjem, 
ki ti nikakor ni prizanašalo, ne pri zdravju ne pri naj-
hujših izgubah, ki lahko doletijo človeka. Izguba sina 

edinca. Znal si tudi jokati in tega nisi skrival. Pet let 
nazaj si potožil, da je edino, kar te še drži pri življe-
nju, misel na vnuka Marka, ki mu hraniš sedež v pisar-
ni. Pa si res dočakal. Markovo diplomo in magisterij 
cum laude in še kaj. A vse teče, vse se spreminja, neki 
povsem novi časi bodo prinesli bržkone nova spozna-
nja in nove poti. 

Naj v nekaj stavkih strnem tvojo bogato poklicno  
pot … 

Boris Grosman ‒ bil si predsednik in dolgoletni član 
zborničnih organov ter nosilec pomembnih funkcij v 
zbornici (dolgoletni podpredsednik). Kmalu po diplo-
mi leta 1961 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 
si stopil na pot odvetništva, utrjenega z več generaci-
jami tvojih znanih odvetniških prednikov (po materi-
ni liniji peta generacija odvetnikov, po očetovi tretja – 
Grosmani in Ahačiči), najprej kot odvetniški priprav-
nik, v imenik odvetnikov pa si bil vpisan leta 1965. 

Tudi v OZS si predano opravljal številne odgovorne 
funkcije praktično od pripravniških časov dalje, med 
drugim mnoga leta v Upravnem odboru, kjer si skrbel 
in bil znan kot velik poznavalec odvetniške tarife, po-
krival pa si tudi druga področja. Podpredsednik OZS 
si bil od novembra 1995 do konca oktobra 1999. Kot 
predsednik OZS v obdobju od leta 2000 do leta 2003 
si si zelo uspešno prizadeval za ugled odvetništva v 
družbi. To so bili res povsem drugi časi. Ko si zavrtel 
telefon in na drugi strani dobil ministra, predsednika 
Vrhovnega sodišča ali predsednika države. Ker si uži-
val visok ugled in spoštovanje, ki si si ju več kot zaslužil. 

Poglobil si mednarodne stike naše zbornice in dose-
gel, da smo v tem obdobju uveljavili sodobno in do-
bro odvetniško tarifo. Pod tvojim vodstvom se je za-
čelo tudi konstantno izobraževanje odvetnikov na Od-
vetniški šoli, ki se nadaljuje s stalnim usposabljanjem 
vseh članov zbornice na vseh področjih prava v okvi-
ru Odvetniške akademije OZS. Vedno si si prizadeval 
za to, da bi bila naša zbornica popoln servis za naše 
odvetnike in da bi se tudi strokovno profesionalizi-
rala. Kot si nekoč dejal, lahko priljubljenost odvetni-
štva v družbi povečamo in njegov pravi položaj ustva-
rimo le sami, s kvaliteto našega dela, korektnim zasto-
panjem in odnosom do strank ter tudi institucij, pred 
katere stopamo. Vedno so bili afirmacija odvetništva 
in razvijanje kolegialnosti ter skrb za vzgojo in stro-
kovni dvig podmladka v odvetništvu tvoje prioritete. 
Za tabo ostaja praznina. 

Boris Grosman je nenazadnje tudi dobitnik najvišjega 
hrvaškega odvetniškega priznanja, plakete dr. Iva Poli-
tea, in, kot rečeno, najvišjega priznanja slovenske od-
vetniške zbornice, plakete dr. Danila Majarona. 

Alenka Košorok Humar
odvetnica, direktorica Odvetniške akademije OZS, članica Upravnega odbora OZS in predsednica ljubljanskega OZO 

Borisu Grosmanu v slovo 
(17. 2. 1938–21. 7. 2022)
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Matevž Bedič 

Problematika instituta exceptio illegalis v 
slovenskem pravnem redu
Besedilo obravnava institut exceptio illegalis, ki ga v slovenskem prevo-
du razumemo kot spregled neustavnega oziroma nezakonitega podza-
konskega predpisa. Izpeljan je iz 125. člena Ustave, po katerem so so-
dniki vezani na ustavo in zakon – a contrario pa ne tudi na akte, niž-
je od zakona. Ob tem so omenjena splošna izhodišča ustavnosodnega 
nadzora nad podzakonskimi predpisi. Izpostavljena je problematika nji-
hovega izločevanja iz pravnega reda. 
Avtor prispevka se dotakne tudi neuspele reforme ustavnega sodstva, 
po kateri bi pristojnost za odpravo oziroma razveljavitev podzakonskih 
predpisov dobilo drugo sodišče, Ustavno sodišče pa bi bilo v pomemb-
nem delu razbremenjeno. V zvezi s tem je relevantna še vprašljiva ure-
ditev Zakona o urejanju prostora, ki upravno sodišče pooblašča, da pro-
storske izvedbene akte lahko odpravi oziroma razveljavi.

Matevž Bedič 

The Issue of the Exceptio Illegalis Institute in 
the Slovenian Legal Order
The following paper focuses on the exceptio illegalis institution, accor-
ding to which unconstitutional and unlawful executive regulations can 
be overlooked. Exceptio illegalis is an institution defined by Article 125 
of the Constitution of Slovenia, which states that judges are (only) bo-
und by the constitution and by law. The foundations of constitutional 
control over administrative regulations are mentioned and the issues of 
their elimination from the legal order are also highlighted. 
Furthermore, the unsuccessful constitutional reform is described, with 
which the proposer intended to pass on the judgment of constitutiona-
lity and lawfulness of executive regulations from the constitutional ju-
diciary to the ordinary judiciary. In this regard, the issue of the Spati-
al Management Act is relevant, as it allows the Administrative Court 
to annul or repeal spatial implementing documents.

dr. Marko Pavliha 

Kdo je vreden zaupanja za opravljanje 
odvetniškega poklica? 
Prispevek se ukvarja z enim od mnogih vidikov pravne kulture in od-
vetniške etike – zaupanjem. Avtor  ponuja odgovore  na dve vprašanji, 
in sicer kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica po 
zakonu o odvetništvu, kodeksu odvetniške poklicne etike in drugih ob-
čih vrednotah ter kaj vse vpliva na posameznika, da postane (ne)vre-
den zaupanja. Zaupanje je prvenstveno pridobljena vrednota, vendar na-
njo poleg družine (edipalnega trikotnika), preostale družbe, vzgoje, izo-
braževanja in prvih delovnih izkušenj vplivajo tudi prirojene lastnosti.

Dr. Marko Pavliha 

Who Is Trusted to Practice the Legal 
Profession?  
The paper deals with one of numerous aspects of legal culture and layers’ 
ethics (professional responsibility), i.e. trustworthiness. The author of-
fers answers to two questions: first, who is a trustworthy person in accor-
dance with the Attorneys Act, the Lawyers Professional Code of Ethi-
cs and other common values, and second, which are the factors influ-
encing an individual to become a trustworthy person. Trust is prima-
rily an acquired value, affected also by family (the Oedipal triangle), 
upbringing, the rest of society, education, first working experience and 
the prenatal period.
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