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Tisto, kar se je veliki večini Nemcev 
zdelo lunatično in neverjetno in jih 
je tistega decembrskega jutra pusti-
lo v popolni nejeveri, ni bilo spozna-
nje, da med njimi živijo ljudje, pre-
težno moški poznih srednjih let, ki 
poleg obstoječega družbenega reda 

in povojne nemške državne ureditve zavračajo tudi do-
gnanja sodobne znanosti, ampak dejstvo, da so bili ti 
zamaknjenci očitno pripravljeni, v skladu s temi svoji-
mi blodnjami in fantazijami tudi popolnoma konkretno 
in brezkompromisno delovati. Z orožjem vpasti v Re-
ichstag, razglasiti konec sodobne povojne Nemčije in 
za novega nemškega vladarja razglasiti sedemdesetletne-
ga dandyja v tvidastem suknjiču, ki se odziva na nekaj 
tako idiotsko arhaičnega, kot 
je princ Heinrich XIII., je sce-
narij, za katerega, da bi se zdel 
realno uresničljiv, je potreben 
več kot le kratek stik v doje-
manju realnosti. 

Za tovrsten poskus, z načrtovanjem, konspiracijo in obo-
roževanjem, ki ga je, z masovnimi aretacijami in hišni-
mi preiskavami širom po Nemčiji, onemogočila koordi-
nirana akcija več tisoč nemških policistov in kriminali-
stov, je potrebno – prepričanje. Premalo je zgolj neza-
dovoljstvo z obstoječim stanjem stvari, premalo je zgolj 
dvom o neki splošno sprejeti resnici, ki sta lastna tudi 
večini drugih ljudi. Za tovrstno aktivacijo je potrebno 
prepričanje, in to tisto primarno politično, ki je gluho 
za kompromise in racionalizacije in je tako radikalno, da 
se v svojem stališču, da je radikalna sprememba družbe 
in sveta ne le nujna, ampak tudi zares mogoča, ne pusti 
zamejevati niti z nečim tako temeljnim, kot so povojna 
ustavna ureditev sodobne demokratične družbe in do-
gnanja sodobne znanosti. 

Pravijo si Reichsbürger, državljani rajha. Niso od včeraj, 
obstajajo že nekaj desetletij, a jih je bilo dolgo časa res 
malo, dva tisoč teoretikov zarot (ker so skrajni desni-
čarji, predvsem zarot o tem, da svetu vladajo neke ju-
dovske tajne lože), ki pa so se številčno nesorazmerno 
močno okrepili med pandemijo in trajanjem omejeval-
nih ukrepov. Danes jih je desetkrat več kot pred pan-
demijo in so očitno do zob oboroženi tako z orožjem 
kot z nevarnimi mislimi. Da so pandemija covida-19 in 
ukrepi za njeno omejevanje, ki so brez dvoma močno 
posegli v življenja ljudi, tista odločilna točka preloma za 
številčno in siceršnjo krepitev takega, po ideji obskur-
nega, po potezni moči pa očitno nevarno operativne-
ga skrajnega gibanja, nas ne bi smelo več preveč čudi-
ti. Že pred slabima dvema letoma so bratje ‒ po pame-
ti – nemških rajhsbürgerjev, združeni ameriški qanon-
ci, trumpovci ter drugi vrači in zamaknjenci, za nekaj 
ur zasedli Kapitol, kot simbolni in dejanski sedež ame-
riške demokracije, v začetku letošnjega leta pa je ruski 
predsednik Vladimir Putin ‒ pravijo, da zaradi dveletne 

protivirusne izolacije v predsedniškem bunkerju ‒ napa-
del Ukrajino in začel vojno, ki ima ves potencial, da po-
stane tretja svetovna vojna.

Tudi v Sloveniji smo bili priče dejstvu, da je, v ne-
kem trenutku v času trajanja epidemije, pred vse do-
tlej tradicionalne socialistične, liberalne oziroma kon-
servativne politične opredelitve v ospredje stopilo pri 
mnogih ljudeh najbolj osebno in k srcu vzeto politič-
no prepričanje, in sicer tisto o »lažnem virusu in ne-
varnem cepivu«, ki da je v ozadju omejitvenih ukre-
pov, katerih namen naj ne bi bilo preprečevanje širje-
nja nevarne nalezljive bolezni, ampak izključno ome-
jevanje svobode ljudem in njihova popolna podredi-
tev ne prav natančno imenovanemu centru politične 

moči. Tudi sam sem se, po 
objavi teze o zakonsko do-
ločenem obveznem ceplje-
nju v epidemioloških razme-
rah, v kakršnih smo se takrat 

znašli, lahko prepričal, da ga ni bilo v tistem trenut-
ku drugega političnega vprašanja, ki bi tako ostro in 
močno delilo družbo na dva nasprotujoča si družbena 
pola, pri čemer delitev niti slučajno ni potekala po ne-
kih že obstoječih ali vsaj predvidljivih družbenih raz-
pokah. Tako močne in čustvene podpore na eni in na 
drugi strani nasprotovanja nekemu svojemu pravne-
mu mnenju pred tem še nisem zaznal, pa sem v pre-
teklosti objavil že marsikaj polemičnega. Nekateri so 
mi za izpeljavo teze, da bi moralo biti v takratnih epi-
demioloških razmerah cepljenje obvezno že po veljav-
nem Zakonu o nalezljivih boleznih, snemali kapo, dru-
gi bi mi najraje v čelo oziroma med oči zapičili tisto 
injekcijsko iglo, ki da jo tako zelo reklamiram. Od ni-
koder pa ni bilo tistih tretjih, sicer v normalnih časih 
najbolj številčnih, tistih brez prepričanja in jasnega la-
stnega stališča. Kot bi bila epidemija tista luč, ki je lju-
dem osvetlila pogled na to, kako zelo osebno se nas 
tičejo na videz neosebne in vsakdanje administrativ-
ne oziroma politične odločitve, na kar je denimo, ob 
nasilnih izgredih rumenih jopičev na demonstracijah 
v Parizu in v svojem romanu Kdo je ubil mojega očeta, 
opozarjal francoski pisatelj Edouard Louis. In res so 
omejitveni ukrepi globoko zarezali v povsem intimna 
območja življenj ljudi, omejevali so jim gibanje, dru-
žabne stike, druženje, v slovenski različici celo izraža-
nje mnenj in stališč. Tudi pri nas je v nekem trenut-
ku določenemu delu ljudi, zaradi nejevere, da je obrat 
njihovih življenj na glavo posledica virusa kot naravne-
ga pojava, in ne samonikle želje oblasti, da jih omeju-
je, disciplinira in idiotizira, odneslo pokrov in so svoj 
gnev izkazovali na kar agresivnih množičnih protestih, 
ob boku katerih so bili tisti kolesarski v resnici vide-
ti kot družinski festivali druženja in pozitivnih misli. 

Še enkrat znova se tako izkazuje, da smo ljudje v izre-
dnih in nenormalnih razmerah očitno zmožni skrajno 
nevarnih misli in ravnanj. Izrednost in nenormalnost pa 

  Izrednost in nenormalnost sta naša 
nova normalnost.   
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sta žal, vsaj v sedanjosti in dogledni prihodnosti, naša 
nova normalnost, saj so, tudi če bi bila epidemija v re-
snici stvar preteklosti, tu že vojna, energetska, dolžni-
ška, begunska in nikakor ne nazadnje podnebna kriza, 
ki bodo poskrbele, da se bodo rajhsbürgerji med nami 
zagotovo še nekaj časa pojavljali, se množili in se kot ka-
kšni kradljivci teles utelešali tudi v nam najbolj nepriča-
kovanih osebah. In mislili bodo nevarne misli in načrto-
vali bodo nevarna dejanja. 

Prvo linijo obrambe sodobne demokratične države pred 
slednjimi predstavlja njen represivni aparat – policija in 

preiskovalni organi – ki je tej svoji nalogi lahko kos zgolj, 
če je neodvisen, strokoven, pravočasen in sorazmeren 
oziroma ravno prav represiven, kot kakršen se je v za-
dnji zgodbi izkazal nemški in kot kakršna se pred tem 
nista izkazala niti ameriški (ki je zamujal in bil premil 
pri branjenju Kapitola) niti slovenski (ki je za zavaro-
vanje nekoliko problematičnih protestov porabil večle-
tno zalogo solzivca). Zato je kakršnokoli politično br-
kljanje po policijskih strukturah v teh časih toliko bolj 
nesprejemljivo in do te mere nevarno za demokracijo, 
da bi v kakšnem ciničnem trenutku lahko celo rekli, da 
je rajhsbürgersko samo na sebi. 
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Andrej Razdrih
odvetnik v Ljubljani, odgovorni urednik revije Odvetnik in član Sodnega sveta RS 

Odvetniški uspehi v letu 2022 
V tej številki z veseljem obja-
vljamo intervju z odvetnico Ja
sno Zakonjšek, ki je za svoje 
delo kot soustanoviteljica Prav-
ne mreže za varstvo demokra-
cije prejela nagrado Evropskega 
parlamenta državljan Evrope za 
leto 2022.

Odvetnica Bojana Potočan je 
bila vnovič izvoljena v Držav-
ni svet RS kot predstavnica sa-
mostojnih poklicev in bo začela 
opravljati svoj tretji mandat sve-
tnice, ki ga bo (po našem mne-

nju) tudi dokončala, kljub napovedi ene od zbornic, 
da bo izpodbijala volitve v Državni svet RS pred 
Ustavnim sodiščem RS.

Odvetnica dr. Nataša Pirc Musar je bila izvolje-
na za predsednico Republike Slovenije, kar je naj-
višja funkcija, ki jo je kadarkoli v 155-letni zgodo-
vini odvetniške zbornice dosegel kakšen slovenski 
odvetnik.

Odvetnik mag. Roman Završek je bil na plenarni seji 
Sveta evropskih odvetniških zbornic in pravniških or-
ganizacij (CCBE) v Bruslju brez glasu proti izvoljen 
za tretjega podpredsednika, kar glede na avtomatič-
no vsakoletno napredovanje pomeni, da bo čez tri 
leta predsedoval vsem evropskim odvetnikom oziro-
ma njihovim zbornicam, ki štejejo več kot milijon čla-
nov. Tudi tako visoke odvetniške funkcije v mednaro-
dnem merilu še ni dosegel noben slovenski odvetnik. 

Za konec še dosežek iz športa: odvetnik Primož Fe
guš iz Celja je bil izvoljen za predsednika Atletske 
zveze Slovenije, kar je prav tako prvič. Sicer pa od-
vetnika zasedata tudi funkciji predsednika Košar-
karske zveze Slovenije (Matej Erjavec) in seveda 
predsednika Evropske nogometne zveze (Aleksan
der Čeferin).

Vsem naštetim čestitamo in jim sporočamo, da smo 
ponosni na njihove uspehe in njihovo delo!

Ni naključje, da so se odvetniki v 30 letih po osa-
mosvojitvi tako uveljavili v vseh pomembnih delih 
družbenega življenja (znanost, kultura, politika), saj 
naš poklic zahteva prodornost, zavzetost, razgleda-
nost, sposobnost, neustrašnost in – na koncu – hu-
manost.

Slovenski odvetniki prvino humanosti pri svo-
jem delu izpričujejo vso svojo zgodovino, zato je 

razumljivo, da so 19. decembra 2022 že dvanajstič 
nudili pravno pomoč socialno šibkim in družbeno 
odrinjenim v okviru akcije Dan odvetniške pravne 
pomoči pro bono. Sodelovalo je več kot 300 kolegic 
in kolegov. Vsem izrekamo zahvalo.

Odvetniki smo prek svojih treh predstavnikov priso-
tni tudi kot člani Sodnega sveta, ki je v zvezi z vpra-
šanjem, kako sistem financiranja sodstva vpliva na 
neodvisen položaj sodstva, podal pobudo na Ustav-
no sodišče, o čemer v tej številki piše mag. Emil 
Zakonjšek (Ustava, Sodni svet in odvetniki). Nje-
govo razmišljanje je še zlasti aktualno v luči ome-
njanja možne stavke sodnikov, nezadovoljnih z dol-
goletnimi in perečimi plačnimi nesorazmerji, ki so 
v primerjavi s poslanci in člani vlade v izrazito ško-
do sodnikov. Neustrezno financiranje lahko vpliva 
(morda že vpliva) na neodvisnost sodstva in kako-
vost njegovega dela. Nerazumljivo je, da država naj-
de sredstva za popravo plač 11.000 zdravnikom, ne 
more in noče pa tega storiti za 750 aktivnih sodni-
kov in sodnic! 

Nezadovoljstvo in protesti sodnikov so upraviče-
ni. Odvetniška zbornica Slovenije in Sodni svet se 
zavzemata za ustrezno financiranje sodstva; drugo 
vprašanje pa je, ali je za dosego ciljev primerna obli-
ka sodniška stavka, ki jo napovedujejo nekateri člani 
Slovenskega sodniškega društva. Kot opozarja mag. 
Zakonjšek, sodnikov ni mogoče izenačevati s preo-
stalimi poklicnimi strukturami; sojenje ni zgolj so-
dniška služba, temveč je tudi funkcija. Sodniki iz-
vršujejo sodno oblast in so del oblastne strukture; 
stavka bi lahko pomenila, da sebe ne razumejo kot 
oblast, temveč zgolj kot uslužbence.

Hkrati pa se mora sodstvo nadvse resno lotiti pro-
blema podaljševanja časa reševanja in zmanjševanja 
števila rešenih zadev, kar je razvidno iz analize vzro-
kov za tako stanje, ki jo je izvedla delovna skupina 
pri Vrhovnem sodišču. Negativen trend učinkovito-
sti sodstva traja že od leta 2012, ko je bila ukinjena 
t. i. sodniška norma. Opravičila, da je sodstvo kadro-
vsko podhranjeno, da so spori postali bolj komple-
ksni, da se prehitro in neustrezno spreminja zako-
nodaja in celo da odvetniki zavlačujemo ter pišemo 
predolge vloge (sic!), ne zaležejo več. Sodniki mo-
rajo čim prej sprejeti predlagane časovne standarde 
svojega dela in se po njih ravnati. To bo imelo tudi 
zelo pozitiven odmev v javnosti, zlasti pri »uporab-
nikih« sodnih storitev. 

Ob koncu leta vam želi uredništvo revije Odvetnik 
vesele božične praznike in čim bolj zdravo ter 
srečno leto 2023!
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I. Potreba po omejitvi samovolje in 
problem svobode
Ta naloga je vse prej kot enostavna. Človek je, kot 
vemo, po naravi egoist in kot tak sebi najbližji. Do-
kler gre za fizično preživetje, je to do neke mere ra-
zumljivo. Žal pa pridobivanje materialnih dobrin spre-
mljajo pohlep in želja po oblasti nad drugimi, pa tudi 
strah, sovraštvo itd. Zaradi njih boj za preživetje pre-
raste v boj za prevlado, ki ga spremljajo grabljenje, na-
silje, povzročanje škode itd. 

Od zagotavljanja sredstev, ki so potrebna za obsta-
nek, se človekova prizadevanja usmerijo v izrivanje 
in oškodovanje drugih, saj je laže nekomu vzeti kot 
nekaj sam pridelati ali izdelati. Tisti, ki jemlje tuje, 
se navadno ne ustavi, ko bi moral imeti dovolj. Imeti 
hoče še več in zato še bolj pritiska na šibkejšega. Pri-
zadeti se bo skušal takim posegom postaviti po robu. 
Rekli bi celo, da ima do tega vso moralno pravico. 
Dokler bi bilo tako merjenje moči na ravni dveh po-
sameznikov, bi ne pomenilo nevarnosti za skupnost. 
Če pa bi se razširilo, bi postalo neobvladljivo in bi 
ogrozilo njen obstoj. Preraslo bi v kaos in splošno 
nasilje, ki ga je Thomas Hobbes imenoval vojna vsa-
kega proti vsakomur. 

Splošno velja, da je nasilje in anarhijo mogoče obvla-
dati na dva načina: s silo ali z uveljavitvijo ter spošto-
vanjem vnaprej postavljenih pravil vedenja in ravna-
nja. S silo je, kot vemo, mogoče doseči le začasno ozi-
roma kratkoročno rešitev, saj nasilje vedno generira 
novo, praviloma še hujše nasilje. Dolgoročno in traj-
no je mirno sožitje med ljudmi mogoče zagotoviti le 
s pravnimi pravili in njihovim spoštovanjem. 

S tem pa smo naleteli na prvi problem. Pravna pravi-
la prinašajo omejitve. Med drugim omejujejo svobo-
do, ki je ena od temeljnih dobrin. Vprašanje je torej, 
ali si pravo in svoboda nasprotujeta. 

*  Prispevek s konference »Humanizem kot žlahtna prvina pravniškega dela«, ki je v organizaciji Centra za izobraževanje v pravosodju in Odvetniške zbornice Slovenije 
oziroma Odvetniške akademije OZS potekala 2. decembra 2022 v Ljubljani. 
1  Herm. D. 1, 5, 2: Cum igitur hominum causa ome ius constitutum … (Ker je torej vse pravo ustvarjeno zaradi ljudi …). 
2  Flor. D. 1, 5, 4 pr.: Libertas est naturalis facultas eius quod cuique facere libet, nisi si quid vi aut iure prohibetur (Svoboda je naravna možnost storiti tisto, kar nekdo želi, če 
ni nekaj preprečeno s silo ali pravom).

Rimski klasik Florentin je svobodo opredelil kot na-
ravno možnost storiti tisto, kar nekdo želi, če mu tega 
ne preprečujeta sila ali pravo.2 Po naravi bi torej člo-
vek smel početi, kar ga je volja. Omejitve svobode so 
človeška iznajdba in niso dane po naravi.

Človekova svoboda ima dva vidika. Prvi je material-
ni vidik svobode, ki jo omejujejo biologija in fizikal-
ni zakoni. Zaradi njih mora človek jesti in spati, ne 
more leteti ipd. 

Drugi je njen pravni vidik. Svoboda kot pravica lahko 
obstaja le v skladu s pravnimi normami, ki jo oprede-
ljujejo. Samo po pravni poti je namreč mogoče svobo-
dno odločanje omogočiti vsem članom družbe, in ne 
le močnejšim ter bolj nasilnim. Samo s pomočjo prav-
nih pravil, ki bodo zagotovila enake možnosti za ude-
janjanje svobodnega odločanja vsakomur, lahko zago-
tovimo polno svobodo, ki pa je v skupnosti ljudi nuj-
no omejena. Pravne norme morajo namreč omejiti sa-
movoljo posameznika, ki bi posegala v svobodo in pra-
vice drugega, ter s tem ustvariti enake pogoje za vse. 

Svoboda v pravnem smislu zato pomeni, da smo pri 
svojem ravnanju prosti znotraj omejitev, ki jih posta-
vlja pravni red. Ta vidik svobode je odraz pravne kul-
ture, ki od nas zahteva, da se po eni strani podredimo 
pravnim omejitvam svoje samovolje, po drugi strani pa 
pri svojem ravnanju upoštevamo tudi moralne zahte-
ve obzirnosti in spoštovanja drugega. Pravna kultura 
dopolnjuje pravne omejitve. Med drugim preprečuje, 
da bi v imenu svobode prihajalo do ravnanj, ki sicer 
ne bi bila onkraj meje pravnega, zaradi svoje brezob-
zirnosti ali nespodobnosti pa bi motila mirno sožitje. 

Svoboda v družbi je mogoča le v okviru sprejemanja 
pravnih omejitev. Brez spoštovanja pravnih pravil bi 
samovolja enega nujno trčila ob samovoljo drugega. 
Krepitev prava in pravne kulture zato pomeni tudi kre-
pitev pogojev za udejanjanje resnične svobode. 

dr. Janez Kranjc
akademik, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani 

Vse pravo je zaradi ljudi  
(Hominum causa omne ius constitutum)*

Hermogenianove besede,1 da je vse pravo ustvarjeno zaradi ljudi, načenjajo samo bistvo vprašanja, 
kakšno vlogo ima oziroma bi moralo imeti pravo v družbi. 
Na hitro bi lahko rekli, da mora biti cilj vsakega pravnega urejanja dobrobit ljudi. Vprašanje, ki se 
zastavlja, pa je, kako to doseči oziroma kako oblikovati pravna pravila, ki bodo v korist vseh, in ne le 
nekaterih. Če tvegamo splošen odgovor, lahko rečemo, da so v korist vseh ljudi tista pravna pravila, 
ki omogočajo mirno sožitje med njimi, zagotavljajo njihovo varnost in ne dopuščajo ali poglabljajo 
razlik med njimi. To bi pomenilo, da pravni red služi ljudem, če preprečuje nasilje in samovoljo, s tem, 
da postavlja pravila vedenja in ravnanja oziroma na njihovem temelju sprejema posamične odločitve, 
ki omogočajo mirno in konstruktivno sobivanje ljudi v družbi. 
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II. Pot do prava kot avtonomne 
znanosti
Vemo pa, da pravo ne deluje samo po sebi. Med obli-
kovanjem in uzakonitvijo pravnih pravil ter njihovim 
spoštovanjem je lahko velik razkorak. 

Pravna pravila bodo učinkovala le, če jih bodo njihovi 
subjekti sprejemali kot pravilna in potrebna. Tudi za to 
je poleg kakovosti in prepričljivosti samih pravnih pravil 
potrebna predvsem pravna kultura, ki sprejema pravne 
omejitve kot bistveni pogoj za mirno sožitje med lju-
dmi. Pravna kultura je del splošne kulture. Kaže se pred-
vsem v odrekanju sili in prepuščanju reševanja sporov 
sodiščem ter pripravljenosti podrediti se njihovim od-
ločitvam. To ni nekaj samoumevnega, saj je vsaka ome-
jitev neprijetna. Pravno kulturo krepi zavest, ki je po-
gojena z vzgojo in spoznanjem, da je spoštovanje pra-
va nujno za življenje v družbi. To spoznanje v najve-
čji meri osmišlja prepričanje, da se s pomočjo splošnih 
in individualnih pravnih aktov udejanja pravičnost. To 
prepričanje daje pravnim pravilom njihovo legitimnost. 

Čeprav povedano zveni na prvi pogled logično in eno-
stavno, je bila pot do tega dolga in trnova, dejansko 
uveljavljanje spoštovanja prava v praksi pa je nikoli 
končana zgodba, ki se vedno znova sooča s težava-
mi. Eden od vzrokov za to je, da se v pravno presoja-
nje mešajo nepravne prvine. Skušajo ga izriniti ali nanj 
vplivati. Če pogledamo zgodovinski razvoj prava, vidi-
mo, da to ni nič novega. 

Prvotna reakcija človeka na krivico ali škodo je bila 
čustvena. Ljudje so reagirali v jezi in sovraštvu in so 
se skušali za storjeno zlo maščevati. Verjeli so, da je 
bil porušen naravni red, ki ga je bilo treba in mogo-
če vzpostaviti s tem, da se je npr. prelita kri izmila z 
novo krvjo. Ker so ljudje v sivi davnini živeli v velikih 
družinah, je bilo maščevanje prvotno usmerjeno proti 
družini, in ne nujno proti samemu storilcu. 

(Krvno) maščevanje hromi in uničuje družbo. Zato se 
je že zgodaj uveljavilo spoznanje, da ga je treba brzda-
ti. Za omejitev maščevanja pa je bila po eni strani po-
trebna avtoriteta, ki je bila nad avtoriteto plemenske-
ga starešine ali družinskega poglavarja, po drugi strani 
pa je bilo treba ustvariti pravna pravila, ki bi opredeli-
la postopek ugotavljanja krivde in ustrezno kaznova-
nje storilca. In čeprav se zdi danes načelo oko za oko 
primitivno in barbarsko, je pomenilo v času, ko se je 
pojavilo, ogromen napredek. Reakcija prizadetega je 
bila dvakrat omejena: na osebo storilca in na obseg 
zla, ki ga je ta prizadel. Hkrati je to načelo predstavlja-
lo prvi korak proč od povsem čustvene k pravni reak-
ciji. Razvoj omike in prava pa je šel naprej. Maščeva-
nje in uporabo talionskega načela je z razvojem pra-
va in utrditvijo državne oblasti nadomestila možnost 
plačila denarne odškodnine. Pravna logika je s tem v 
odločilni meri izrinila spontano in čustveno reakcijo.

Uspešnost uveljavljanja pravnih pravil je bila v odlo-
čilni meri odvisna od avtoritete normodajalca. Zato 
ne preseneča, da so npr. sumerski, asirski in babilon-
ski vladarji svoje zakonike razglašali kot posredniki bo-
gov. S sklicevanjem na njihovo voljo so se po eni stra-
ni predstavljali kot legitimni zakonodajalci, po drugi 

strani pa so dali spoštovanju predpisov sakralno raz-
sežnost. 

Močne sakralne prvine najdemo v praktično vseh naj-
starejših pravnih spomenikih. Ker pa je pravna logi-
ka bistveno drugačna od sakralne, je pomenilo posto-
pno ločevanje sakralnega in profanega prava ter s tem 
osamosvajanje prava kot samostojne discipline bistven 
napredek. Ločitev od religioznih prvin je prinesla spre-
membo v naravi samih norm. Te so bile poslej podre-
jene pravni logiki in so človeško reakcijo opirale na 
preverljive okoliščine in dejstva. Svojo veljavo so čr-
pale iz načina uzakonitve in vsebinske prepričljivosti. 

Ločitev od sakralnih prvin je med drugim pripeljala do 
izoblikovanja pravnih institutov in postopkov. Hkra-
ti je terjala nadomestitev sakralnih prvin s posvetni-
mi vrednotami, med katerimi sta igrali osrednjo vlogo 
pravičnost pri reševanju sporov in dobra vera pri pre-
sojanju pogodbenih obveznosti. Ob tem velja opozo-
riti, da sta se tudi ti dve vrednoti, ki sta v svojem bi-
stvu sakralnega izvora, postopno osamosvojili in po-
stali pravni kategoriji, podvrženi pravni presoji.  

Če smo dejali, da se je pravo osamosvojilo v avtono-
mno disciplino, to ne pomeni, da ni bilo še naprej vpe-
to v družbeno realnost. Razlika je bila v tem, da je po-
stalo avtonomna kategorija z lastnim instrumentari-
jem. Do tega je prišlo, ko so se osamosvojili njegovi 
viri, ko se je razvila samostojna pravna metoda in ko se 
je izoblikoval poklic (izobraženega) pravnika. Vse tro-
je se je v polni meri najprej pojavilo v antičnem Rimu. 

Tudi tam so pravo najprej razvijali svečeniki. Ker so 
bili pristojni za obe področji, je bila verjetno njihova 
zasluga, da so ju postopoma ločili: sakralna pravila so 
poslej urejala razmerja med ljudmi in bogovi, pravna 
pravila pa razmerja med ljudmi. 

Že dokaj zgodaj je v rimskem pravu prišlo tudi do lo-
čitve prava od morale. Čeprav ostaja njen vpliv vse do 
danes pomembna prvina pravnih pravil (če npr. pomi-
slimo na neveljavnost pogodb, ki nasprotujejo mora-
li), je mogoče govoriti o ločitvi obeh področij od tre-
nutka, ko so postale moralne norme pravno upoštev-
ne v pravno opredeljenih okvirih, njihove kršitve pa 
so bile pravno sankcionirane. 

Pomembno vlogo pri osamosvojitvi prava je igral rim-
ski postopek, v katerem so se pravna vprašanja obrav-
navala ločeno od dejanskih. Tako so v postopku pred 
pretorjem odločali o vprašanju obstoja pravice in s tem 
možnosti njenega uveljavljanja, v postopku pred sodni-
kom pa so ugotavljali dejstva in opredeljevali pravne 
posledice. Ta delitev je spodbujala abstrakcijo ter omo-
gočila oblikovanje pravnih razmerij in institutov, ki niso 
bili neposredno odvisni od konkretnih dejanskih oko-
liščin. Ločeno obravnavanje pravic in dejstev je bilo 
pomembno za razvoj prava. Omogoča elegantne reši-
tve, med katerimi velja omeniti pravni institut fikcije. 

Bistven pogoj za osamosvojitev prava kot avtonomne 
discipline je bil razvoj poklica pravnika. Pravnik je bil 
(oziroma bi moral biti) iuris peritus, tj. neodvisen prav-
ni strokovnjak, ki je zavezan pravu in zmožen razume-
ti ter upoštevati globlje vzgibe človeške narave in širše 
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razsežnosti družbenih pojavov. K osamosvojitvi pokli-
ca pravnika je v rimski zgodovini v veliki meri doprine-
sla delitev med govorniki in pravniki. Temeljna naloga 
govornikov je bila prepričati poroto. Zato se niso spu-
ščali v pravne finese. Za razliko od njih so bili pravni 
strokovnjaki le redko neposredno udeleženi v postop-
ku. V njem so praviloma sodelovali s pravnimi mnenji, 
ki so jih dajali strankam in pretorjem ter kasneje cesar-
jem. Zato so bila ta mnenja strogo pravna in niso bila 
vezana na nobeno od strank v postopku. Služila so re-
ševanju pravnih vprašanj, in ne posamezni stranki. Ob 
tem je bilo še posebej pomembno, da je pravnik ve-
dno nastopal v lastnem imenu oziroma v imenu svoje-
ga poklicnega ugleda. Tak način delovanja je dajal prav-
nemu poklicu izjemen družbeni ugled in prestiž, ki ga 
danes neredki pravniki žal slabijo s svojo površnostjo, 
kupljivostjo, črkobralstvom in skrivanjem za paragrafi.

Pomemben korak na poti k dokončni osamosvojitvi 
prava kot avtonomne discipline je predstavljal razvoj 
pravne znanosti. Njene glavne sestavine so bile: prav-
na metoda,3 pravni jezik4 in sistem pravnih znanj, ki 
je bil predmet poučevanja in nadaljnjega razvijanja. 

Pravno znanost kot celokupnost pravnih znanj in me-
tod, ki so potrebne za delo pravnika, je rimski prav-
nik Ulpijan opredelil kot »poznavanje božanskih in 
človeških stvari ter znanost o tem, kaj je prav in kaj 
krivično«.5 Pravna znanost torej z uporabo pravne me-
tode celovito presoja razmerja v družbi z vidika njiho-
ve primernosti oziroma ugotavlja, ali so rešitve konkre-
tnih pravnih vprašanj v skladu z načelom pravičnosti. 

III. Ohranjanje avtonomnosti prava
Dejstvo, da se je pravo osamosvojilo kot avtonomna 
disciplina, seveda še zdaleč ne pomeni, da kasneje ni 
bilo poskusov njegove ponovne podreditve. Njegov 
položaj lahko primerjamo s položajem krogle na sre-
dini okrogle mize, ki jo skušajo okoli stoječi z nagiba-
njem ploskve spraviti k sebi. Zaradi vloge, ki jo ima v 
družbi, je pravo ves čas predmet poskusov podreditve 
oziroma poskusov, da bi nanj vplivali. Podrediti si ga 
skušajo različni interesi. Najbolj očitni med njimi so 
politični, ideološki in materialni interesi (pri čemer je 
v ozadju ideologije ali politike zelo pogosto pohlep, ki 
se skuša skriti za ideološkimi ali političnimi frazami). 

Pri kakovosti pravnega sistema pa ne gre le za nedo-
pustne vplive in pritiske. V zvezi z zakonodajnim po-
stopkom lahko ugotovimo, da nanj vpliva še ena okoli-
ščina. V sodobnih parlamentih in drugih zakonodajnih 
telesih je le malo pravnikov. O sprejemu in konkretnih 
formulacijah predpisov torej odločajo ljudje, ki nima-
jo pravnega znanja. Čeprav v zakonodajnem postop-
ku sodelujejo pravni strokovnjaki v strokovnih služ-
bah, je končna odločitev v rokah politikov brez prav-
nega znanja in s političnim načinom razmišljanja. Po-
sledica tega sta vse nižja kakovost in vse šibkejša med-
sebojna usklajenost sprejetih pravnih pravil. 

3  Prvine pravne metode so bile: opredelitev pravnega problema (kar predvsem pomeni, da se dejansko stanje postavi v pravne okvire in se opredelijo pravno relevantna 
dejstva); opredelitev pravnih virov oziroma veljavnega prava, ki ga je treba uporabiti v konkretnem primeru; splošno razumevanje pravnih pravil in njihova razlaga z 
vidika konkretnega primera ter opredelitev rešitve, njena ubeseditev in utemeljitev.
4  Pravni jezik ima tradicionalno dve prvini, in sicer: pravno izrazje ter pravni stil pisnega in ustnega izražanja. 
5  Ulp. D. 1, 1, 10, 2: Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia (Pravna znanost je poznavanje božanskih in človeških stvari 
ter znanost o tem, kaj je prav in kaj krivično).

Najhujši in najbolj brutalni pritiski na pravo so seve-
da značilni za različne totalitarne sisteme. Ločitev pra-
va od temeljnih pravnih vrednot je bila v evropski pol-
preteklosti tako huda, da so s podreditvijo zakonoda-
je po pravni poti legalizirali najhujše zločine proti člo-
večnosti, z uvajanjem ideološke razlage pravnih pravil 
so onemogočali njihovo normalno uporabo, z izloča-
njem poštenih pravnikov in imenovanjem svojih ide-
oloških vernikov ali oportunistov so onemogočali nor-
malno pravno odločanje ipd. 

Bilo pa bi naivno misliti, da lahko pride do podreja-
nja prava le v totalitarnih družbah. Žal tudi svobodna 
in demokratična družba ni imuna pred poskusi nedo-
pustnih vplivov na pravno odločanje, s tem da so vpli-
vi tu manj grobi in vidni oziroma so zaviti v različna 
leporečja, zato pa nič manj usodni. Načinov posega-
nja v pravo je več. 

V naravi politične oblasti je, da hoče biti absolutna in 
trajna. Zato si želi podrediti tudi pravo. To ji laže uspe-
va na normodajnem področju kot na področju pravo-
sodja, kjer lahko (če odmislimo silo in politično ko-
rupcijo) vpliva na sodne odločitve le posredno, pre-
ko ideološke opredelitve sodnikov, kar je bilo morda 
značilno za polpretekli čas. V današnjem času, v kate-
rem prevladuje apolitična porabniška ideologija, je to-
vrstna nevarnost manjša. To pa seveda ne pomeni, da 
porabniška miselnost, ki predvsem ne priznava imate-
rialnih vrednot, ne vpliva na pravno razmišljanje prav-
nikov oziroma ne načenja avtonomije prava. Zaradi 
usmerjenosti v materialno sfero so pravniki predvsem 
bolj izpostavljeni poskusom korupcije. 

Vdiranje nepravnega razmišljanja v pravo se danes 
verjetno dogaja predvsem preko splošnega družbe-
nega ozračja, za katero je značilna vse večja emoci-
onalizacija. Vnašanje čustvenih prvin v pravne nor-
me in odločanje slabi jasnost predpisov in s tem prav-
no varnost.  

Eden od dejavnikov, ki v današnjem času slabijo prav-
ni diskurz, je politična korektnost. Ker daje posame-
znim izrazom vrednostni predznak, povzroča razgra-
dnjo jezika kot nevtralnega sredstva komuniciranja. Je-
zik, ki je, kot vemo, temeljno orodje prava, ni več sred-
stvo za prenos sporočil, temveč vse bolj prepoznavni 
znak pripadnosti svetovnonazorski usmeritvi, ki se po-
tem opredeljuje kot napredna ali kot nazadnjaška. Vre-
dnostni predznaki, ki jih daje posameznim izrazom, 
onemogočajo nevtralno komuniciranje in zmanjšuje-
jo možnost korektne interpretacije pravnih pravil. Ker 
izraz nima več svojega običajnega pomena, se s tem 
zmanjšuje tudi pravna varnost. 

Politična korektnost vrh tega mimo prava uvaja za-
povedi in prepovedi ravnanj. Izraz, ki se mu pripisuje 
neprimerno miselno ozadje, postane nedopusten, če-
prav tega ne določa nobena pravna norma. V imenu 
strpnosti, miroljubnosti ipd. se brez pravne podlage 
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preganjajo ali uvajajo posamezne besedne zveze in kri-
minalizirajo tisti, ki bi jih (ne) uporabljali. 

Na normativni ravni je najbolj vidna posledica tega iz-
ginjanje nekaterih ustaljenih vidikov abstraktnega iz-
ražanja. 

Politična korektnost pomeni nevarnost za pravni na-
čin razmišljanja, ker emocionalizira jezik, spodbuja sa-
mocenzuro, hkrati pa ne poglablja omike in kulture iz-
ražanja, saj ne dopušča razprave. To slabi moč prava, 
saj morajo biti pojmi, ki jih to uporablja, jasni, nedvo-
umni in brez vrednostnih predznakov. 

Posebno nevarnost za konsistentnost prava pomeni 
korupcija. Če nasilje slabi avtoriteto prava od zunaj, jo 
korupcija izvotljuje od znotraj. V svojem bistvu pred-
stavlja negacijo načela enakosti, saj za različne koristi 
daje določenim ljudem nedopustne prednosti. Čeprav 
ni nobenih zanesljivih podatkov o tem in čeprav si že-
lim verjeti, da ni v omembe vrednem obsegu prodrla 
v naše pravosodje, predstavlja Damoklejev meč, ki visi 
nad vsemi institucijami sodobne družbe. Pravni red je 
eden od njenih tradicionalnih ciljev. Od trdnosti in 
poštenosti pravnic in pravnikov, ki v njem delajo, je 
odvisno, v kolikšni meri bo vanj prodrla in v kolikšni 
meri se bo pod njegovim okriljem nemoteno razrasla. 

Predmet politizacije pa niso le pravna pravila in njiho-
va razlaga. Žal smo v zadnjem času priča tudi posku-
som diskreditacije in rušenja ugleda sodstva. Čeprav je 
morda mogoče razumeti razočaranje ljudi, ki gledajo 
nemoč pravosodja v boju z očitnimi krivicami in pri-
meri korupcije, ali jezo tistih, ki na sodišču niso uspe-
li in se jim je po njihovem mnenju po pravni poti in 
»pravnomočno« zgodila krivica, je vsesplošno udri-
hanje po »krivosodju« nesprejemljivo. Sodstvo je in 
ostaja glavno jamstvo za mirno sožitje v družbi. Izgu-
ba zaupanja vanj pomeni izgubo bistvenega dela prav-
ne kulture in bolj ali manj tudi konec organizirane člo-
veške družbe. Zato je nujna odgovornost ljudi, da to 
sprejmejo, in sodstva, da s svojim delom opraviči svo-
je pristojnosti oziroma da svoje delo opravlja učinko-
vito ter v skladu s temeljnimi pravnimi vrednotami.

IV. Pravo in temeljne pravne vrednote
Pravo lahko izpolnjuje svojo vlogo garanta mirnega 
sožitja med ljudmi samo, če je oziroma dokler ostaja 
pravo. Ko se sprevrže v politiko ali ideologijo, se spre-
meni v svoje nasprotje.  

Zato se zastavlja vprašanje, kako lahko ohranimo av-
tonomijo prava, ki lahko edina zagotovi njegovo učin-
kovitost.

Rešitev je treba po eni strani iskati v doslednem spo-
štovanju temeljnih pravnih vrednot in načel, po dru-
gi strani pa v spodbujanju strokovne neoporečnosti 
in poklicne samozavesti pravnic in pravnikov. Pred-
vsem se morajo pravniki in zakonodajalec zavedati, da 
ugled in avtoriteta prava stojita in padeta z zavezano-
stjo ideji pravičnosti. 

6  Filozofija prava, Študijska izdaja, izdala Ralf Dreier in Stanley L. Paulson, slovenski prevod Ljubljana 2001, str. 37, 63 in nasl. ter str. 67.
7  Ulp.-Cels. D. 1, 1, 1, 1: … ius est ars boni et aequi (Pravo je …veščina dobrega in pravičnega (primernega)).

To je zelo prepričljivo formuliral Gustav Radbruch,6 ki 
je zapisal: »Pravo lahko dojamemo le v okviru védenja, 
ki se nanaša na vrednote. Pravo je kulturni pojav, tj. na 
vrednote vezano dejstvo. Pojma prava ne moremo opre-
deliti drugače kakor danost, katere smisel je, da udejanja 
idejo prava. Pravo je lahko nepravično (summum ius – 
summa iniuria), toda pravo je samo v primeru, da ima 
namen biti pravično. … Pravo je resničnost, katere smi-
sel je, da služi pravni vrednoti, ideji prava. Pojem prava 
se torej ravna po ideji prava. Ideja prava pa ne more biti 
nobena druga kakor ideja pravičnosti … Primernost je 
pravičnost posameznega primera, upoštevanje te nas to-
rej ne sili, da bi kakorkoli spremenili svojo formulo: da je 
pravo resničnost, katere smisel je, da služi pravičnosti.«

In čeprav vemo, da je pravičnost kot filozofski pojem 
ideal, ki ga v konkretnem primeru ni mogoče v celo-
ti uresničiti, je dosledno in iskreno prizadevanje vsa-
kega pravnika, da se s svojimi odločitvami temu ide-
alu čim bolj približa, tisto, s čimer pravni red prido-
bi ali zapravi svoj ugled in legitimnost. Biti pravnik in 
še posebej sodnik ali odvetnik ter sodelovati v proce-
su zagotavljanja mirnega sožitja med ljudmi po prav-
ni poti je torej velika odgovornost. Če se je ne zave-
damo oziroma jo podcenjujemo, slabimo s tem moč 
in poslanstvo prava. To lahko prepriča in opravlja svo-
jo vlogo v družbi le, če je oziroma si vsi, ki ga pred-
stavljajo, iskreno prizadevajo za to, da bi bilo »vešči-
na dobrega in pravičnega«.7 

V. Sklep
Svoja razmišljanja lahko sklenemo s trditvijo, da je pra-
vo v korist in zaradi ljudi toliko časa, dokler ostaja pra-
vo, dokler torej pravnice in pravniki dosledno vztraja-
jo pri rigorozni uporabi pravne metode in si iskreno 
prizadevajo uresničevati temeljna pravna načela ozi-
roma biti pri svojem delu pošteni in pravični. Če pre-
vladajo politični, ideološki ali materialni interesi, pra-
vo kljub ohranitvi fasade preneha biti pravo. Spreme-
ni se v orodje v rokah različnih interesov. Posledice 
take preobrazbe so usodne, saj ogrozijo mirno soži-
tje v družbi, predvsem pa ljudem vzamejo upanje, da 
bodo lahko po pravni poti deležni varstva svojih pra-
vic. Igranje s pravom je zato igranje z usodo civilizi-
rane družbe.

Dolžnost vsakega pravnika in pravnice je, da se po 
svojih najboljših močeh bori za avtonomijo in neod-
visnost prava. K temu lahko največ pripomore, če se 
trudi za strokovno odličnost ter ne dopušča, da bi na 
pravnost njegovega dela in še posebej ostrino pravnega 
presojanja vplivali nepravni razmisleki. To predvsem 
pomeni, da se bo znal upreti vplivom čustev ter znal 
reči ne zavajanju in grožnjam oziroma bo ostal trden 
ob poskusih take ali drugačne korupcije.   

Pravo je za ljudi in zaradi ljudi. Svoj obstoj in potreb-
nost utemeljuje s pravičnim reševanjem sporov in ure-
janjem medčloveških razmerij. V njegovem ohranjanju 
in krepitvi je temeljno poslanstvo vseh pravnic in prav-
nikov. Kaj nam namreč, če parafraziramo Pomponija, 
koristijo zakoni, če ni nikogar, ki bi jih znal razlagati 



Odvetnik 108 / zima 2022 11 Članki

in uporabljati oziroma bi s svojim delom prispeval k 
neprestanemu izboljševanju prava.8 

Ugotovimo torej lahko, da pravo zagotavlja mir
no sožitje v družbi, 
–  če ostaja avtonomno, kar pomeni, da na pravno 

presojanje ne vplivajo ideološki, politični, gmo
tni ali emocionalni razmisleki;

8  Pomp. D. 1, 2, 2, 13: … quantum est enim ius in civitate esse, nisi sint, qui iura regere possint?… quod constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit 
cottidie in melius produci (… kaj koristi pravo v državi, če ni tistih, ki bi znali z njim upravljati … ker pravo ne more obstati, če ni nobenega izobraženega pravnika, ki ga 
lahko iz dneva v dan izboljšuje).

–   če krepi zaupanje v pravo in se opira na pravno 
kulturo ljudi, ki so pripravljeni spoštovati prav
ne norme ter sodne in upravne odločbe;

–   če je temeljno vodilo pri uporabi prava nepri
stransko udejanjanje ideje pravičnosti; 

–   če si pravnice in pravniki za to iskreno in vztraj
no prizadevajo.

1

Zakaj sem izbral področje azila? Bistvo pravne zašči-
te prosilcev za azil in tistih tujcev na naših mejah, ki 
so morda prosilci za azil, je namreč prepoved nečlo-
veškega ravnanja; v angleščini se uporablja izraz »in-
human treatment« oziroma v francoščini »le traite-
ment inhumain«.2 Pa ne gre zgolj za besedno podob-
nost s pojmom humanizma. Prepoved nehumanega 
ravnanja je bistvo zaščite beguncev tako v primeru 
statusa begunca,3 subsidiarne zaščite4 kot tudi nače-
la non-refoulement.5 Prepoved nečloveškega ravnanja 
je tudi absolutna. To pomeni, da v to pravico ni do-
voljeno poseči v skladu z načelom proporcionalnosti 
ali s kakšnim drugim še blažjim testom arbitrarno-
sti ali razumnosti. Zato je to področje še zlasti pri-
merno za analizo, kakšno mesto ima lahko premi-
slek humanosti ali humanitarnosti pri razlagi prava. 

Za potrebe tega prispevka bom glede na izrazje So-
dišča EU in ESČP izmenično uporabljal pojme hu-
manost, humanitarnost, sočutje, četudi ne gre za 
sinonime. Moram pa v izhodišču poudariti, da ko 
govorim o humanitarnem premisleku, ne mislim na 
mednarodno humanitarno pravo. Kajti Sodišče EU 

* Prispevek s konference »Humanizem kot žlahtna prvina pravniškega dela«, ki je v organizaciji Centra za izobraževanje v pravosodju in Odvetniške zbornice Slovenije 
oziroma Odvetniške akademije OZS potekala 2. decembra 2022 v Ljubljani.
1  Koncept »mednarodne zaščite« po primarnem pravu EU je sestavljen iz skupne politike o azilu, subsidiarne zaščite, začasne zaščite in načela nevračanja (člen 78(1) 
Pogodbe o delovanju EU). Po Kvalifikacijski direktivi 2011/95/EU (Uradni list EU, L 337/9, 20. december 2011; Kvalifikacijska direktiva) pa je koncept mednarodne 
zaščite sestavljen iz statusa begunca in subsidiarne zaščite (člen 2(a) Kvalifikacijske direktive).
2  Glej člen 4 Listine EU o temeljnih pravicah, Uradni list EU, C 202, 7. junij 2016 (Listina EU).
3  Glej člen 9 Kvalifikacijske direktive 2011/95/EU.
4  Glej člen 15 Kvalifikacijske direktive in sodbo Sodišča EU v zadevi Elgafaji (C-465/07, 17. februar 2009, odst. 28).
5  Glej člen 19(2) Listine EU.
6  C-285/12, 30. januar 2014, odst. 17–35.
7  Convention relating to the status of refugees, in: Collection of International Instruments and other Legal Texts Concerning Refugees and Displaced Persons, Vol. I., 
Universal Instruments, Divison of International Protection of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva 1995, str. 10.

je že izključilo relevantnost mednarodnega huma-
nitarnega prava pri razlagi pojmov v zvezi s pogoji 
za subsidiarno zaščito v zadevi Diakité iz leta 2014.6 
V prispevku se bom omejil na humanitarni premi-
slek v materialnopravnem smislu in ne bom obrav-
naval »humanosti« v procesnih dimenzijah vode-
nja postopka.

1. Humanitarna narava mednarodne 
zaščite?

V Ženevski konvenciji o statusu beguncev, ki je temelj-
ni vir prava beguncev po vsem svetu, je pojem huma-
nitarnosti omenjen, in sicer v peti uvodni izjavi pream-
bule, kjer države podpisnice te konvencije priznavajo 
socialno in humanitarno naravo problema beguncev.7

Sodišče EU je v skladu z določbo člena 78(1) Pogod-
be o delovanju EU sprejelo interpretacijo, da mora biti 
razlaga Kvalifikacijske direktive, ki v Evropski uniji 
ureja pogoje za status begunca, subsidiarno zaščito in 
načelo nevračanja, v skladu z Ženevsko konvencijo o 

dr. Boštjan Zalar
sodnik Upravnega sodišča RS

Pomen »humanitarnega premisleka« v praksi 
interpretiranja mednarodne zaščite 

Sredi hude krize vladavine prava v Evropi se je zagotovo treba pogovarjati tudi o humanizmu, o tej 
predrazsvetljenski vrednoti. Kot sodniku mi izziv predstavljajo meje, do kam lahko seže moj humani-
stični premislek, ko razlagam pravo. Koliko te t. i. žlahtne prvine pravniškega poklica lahko spustim 
v okvir sodniške interpretacije. Za primer bom vzel interpretacijo institutov mednarodne zaščite v 
pravu EU.1 Zaradi izrednega pomena sodniškega dialoga med Sodiščem EU in Evropskim sodiščem 
za človekove pravice (ESČP) se bom dotaknil tudi sodne prakse ESČP. 
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statusu beguncev.8 V tem duhu je veliki senat Sodišča 
EU v zadevi B in D iz leta 2010, ki se povezuje z bojem 
proti terorizmu, zavzel stališče, da je Kvalifikacijska di-
rektiva (št. 2004/839) v bistvu »humanitarna«.10

Sodišče EU se je opredelilo za humanitarno naravo 
direktive kljub dejstvu, da uvodna izjava takratne di-
rektive in tudi zdaj veljavne direktive (v uvodni izja-
vi št. 15) navaja, da obravnava tujcev, ki jim je dovo-
ljeno ostati na ozemljih držav članic EU iz razlogov, 
ki ne izhajajo iz potrebe po mednarodni zaščiti, tem-
več gre za razloge, ki izhajajo iz diskrecijske odločitve, 
ki temelji na »razlogih sočutja ali humanitarnosti«, ne 
sodi na področje uporabe te direktive.11 Postavlja se 
torej vprašanje, kaj pravzaprav pomeni ta humanitar-
na narava azila, ki jo je omenil veliki senat Sodišča EU 
v zadevi B in D, pa tudi v poznejši zadevi Shepherd12?

Veliki senat Sodišča EU je to vprašanje poskušal raz-
čistiti decembra 2014 v zadevi M'Bodj.

2. Primer interpretacije Sodišča EU v 
zadevi M'Bodj

M'Bodj je bil državljan Mavretanije, ki je v Belgiji za-
prosil za subsidiarno zaščito. V Belgiji je utrpel hude 
posledice napada, tako da mu je bolezen ogrožala ži-
vljenje ali telesno celovitost in je obstajalo tveganje, da 
bo v Mavretaniji nečloveško obravnavan, ker tam ne 
obstaja nikakršno ustrezno zdravljenje. Sodišče EU je 
iz določb sekundarnega prava EU na podlagi jezikov-
ne in sistematične razlage – torej ne na podlagi pre-
povedi nečloveškega ravnanja iz 4. člena Listine EU o 
temeljnih pravicah (Listina EU), ki je primarno pra-
vo – izpeljalo, da resna škoda kot pogoj za dodelitev 
subsidiarne zaščite ne more biti izkazana, če je zgolj 
posledica splošnih pomanjkljivosti zdravstvenega sis-
tema v izvorni državi. Za dodelitev subsidiarne zašči-
te je po stališču Sodišča EU treba ugotoviti, da bi šlo 
za namerno odtegnitev zdravstvene oskrbe državlja-
nu v njegovi državi.13 Sodišče EU je dodalo, da razlo-
gi, ki izhajajo iz diskrecijske odločitve in temeljijo na 
razlogih sočutja ali humanitarnosti, ne spadajo na po-
dročje Kvalifikacijske direktive.14

Sodišče EU je pri tem uporabilo sodniški dialog s 
sodno prakso sodišča v Strasbourgu in upoštevalo, 
da pravica iz 3. člena Konvencije o varstvu človeko-
vih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), ki ustre-
za 4. členu Listine EU, v izjemnih situacijah pome-
ni, da se tujca ne sme vrniti v izvorno državo, v kateri 

8  Alo in Osso, C-443/14 in C-444/14, 1. marec 2016, odst. 29; Gnandi, C-181/16, 19. junij 2018, odst. 53; M in X X, C-391/16, C-77/17 in C-78/17, 14. maj 2019, 
odst. 74.
9  To je predhodnica zdaj veljavne Kvalifikacijske direktive 2011/95/EU.
10  B&D, C-57/09 in C-101/09, 9. november 2010, odst. 93. Uvodna izjava št. 9 Kvalifikacijske direktive 2004/83/ES je določala, da državljani tretjih držav ali osebe brez 
državljanstva, ki jim je dovoljeno ostati na ozemljih držav članic iz razlogov, ki ne izhajajo iz potrebe po mednarodni zaščiti, temveč iz razlogov, ki izhajajo iz diskrecijske 
odločitve, ki temelji na »razlogih sočutja ali humanitarnosti,« ne sodijo na področje uporabe te direktive.
11  Tudi v zadevi Shepherd (C-472/13, 26. februar 2015, odst. 32) Sodišče EU ponovi, da je okvir Kvalifikacijske direktive predvsem humanitaren.
12  C-472/13, para. 32.
13  M'Bodj, C-542/13, odst. 35–36.
14  Ibid., odst. 37.
15  Ibid., odst. 39.
16  Ibid., odst. 40.
17  Ibid., odst. 42.
18  Ibid., odst. 44. Države članice se na primer lahko sklicujejo na klavzulo bolj ugodnih pogojev, kot jih predpisuje direktiva, če to klavzulo uporabijo v povezavi z nekim 
ciljem oziroma vrednoto, ki je na primer v Ženevski konvenciji ali direktivi omenjena: na primer združevanje družine ali varovanje največjih koristi za otroka (LW, 
C-91/20, 9. november 2021, paras. 40–57).
19  Ibid., odst. 46.

so sredstva ali možnosti za zdravljenje bolezni manj-
še od možnosti v državi podpisnici EKČP, če prevla-
dajo posebej tehtni humanitarni razlogi proti odstra-
nitvi takšnega tujca.15 Vendar pa 3. člen EKČP zago-
tavlja le prepoved vračanja, medtem ko subsidiarna za-
ščita po Kvalifikacijski direktivi 2011/95/EU daje tuj-
cu tudi določene socialne pravice in poseben status.16 
Zato Sodišču EU ni možno očitati, da je pravnoteh-
nično gledano sprejelo problematično interpretacijo o 
tem, da mora biti odtegnitev zdravljenja namerna, da 
je potem tujec lahko upravičen do subsidiarne zaščite.

Sodišče EU je imelo v tem primeru priložnost, da bi 
omenilo tretji odstavek 52. člena Listine EU, po kate-
rem pravica iz Listine EU lahko zagotavlja širše var-
stvo kot njej ustrezajoča pravica iz EKČP. Sodišče EU 
tega določila ni omenilo. Imelo pa je še drugo mo-
žnost, da bi v pravno zavarovanem okviru pravice do 
subsidiarne zaščite dopustilo elemente humanitarno-
sti. Določba 3. člena Kvalifikacijske direktive namreč 
državam članicam EU omogoča, da uvedejo ali ohra-
nijo ugodnejše standarde za opredelitev subsidiarne 
zaščite od teh, ki so določeni v direktivi, vendar pod 
pogojem, da so ti standardi združljivi s Kvalifikacij-
sko direktivo.17 Sodišče EU je tudi to možnost zavr-
nilo, ker je štelo, da razlogi sočutja in humanitarno-
sti v zvezi z neobstojem ustreznega zdravljenja v iz-
vorni državi »nimajo nobene zveze z logiko mednaro-
dne zaščite«18 in zato ne spadajo na področje njene 
uporabe.19 Tudi to pravnotehnično gledano povsem 
drži. Generalni pravobranilec Yves Bot je bil enake-
ga mnenja kot Sodišče EU.  

3. Primer interpretacije Sodišča EU v 
zadevi X in X

Sodišče EU pa je bilo pred večjim izzivom umeščanja 
humanosti v pravno interpretacijo mednarodne zašči-
te v poznejši zadevi X in X proti Belgiji. V tej zadevi je 
družina iz Sirije, iz mesta Alepo, prišla na veleposlani-
štvo Belgije v Bejrutu. Tam so podali vlogo za izdajo 
vizuma na podlagi člena 25(1)(a) Vizumskega zako-
nika. Naslednji dan so se vrnili nazaj v Alepo. To je 
bilo oktobra 2016. V vlogi so pojasnili, da je cilj za-
prošenih vizumov, da bi si omogočili zapustiti oblega-
no mesto Alepo, da bi lahko prišli v Belgijo in zapro-
sili za azil. Šlo je za družino poročenega para s tremi 
majhnimi otroki, oče oziroma mož v tej družini je bil 
v preteklosti že ugrabljen, mučen, a je bil po plačani 
varščini izpuščen. Bili so tudi pravoslavne krščanske 
vere, zato so se v Siriji bali preganjanja zaradi vere. V 
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državah, ki mejijo na Sirijo, pa se niso mogli registri-
rati kot begunci, zaradi zaprtja meje.

Člen 25(1)(a) Vizumskega zakonika št. 810/2009 
pravi, da se vizum z ozemeljsko omejeno veljavnostjo 
izda izjemoma, ko država članica meni, da je zaradi 
humanitarnih razlogov, nacionalnega interesa ali spo-
štovanja mednarodnih obveznosti treba izdati vizum. 
Generalni pravobranilec Paolo Mengozzi je zavzel sta-
lišče, da originalni namen tožnikov, da po vstopu na 
belgijsko ozemlje zaprosijo za azil, ne more spreme-
niti narave ali predmeta njihovih vlog za vizum. Zato 
teh vlog ni mogoče izključiti iz področja uporabe Vi-
zumskega zakonika in s tem prava EU.20 To posledič-
no pomeni, da je treba spoštovati temeljne pravice iz 
Listine EU.21 Ta pravniška logika generalnega pravo-
branilca se zdi pravilna. V naslednjem koraku se je si-
cer pravobranilec spustil na delikatno področje, ki ga 
Sodišče EU še ni rešilo, zavzel je namreč stališče, da 
temeljne pravice iz Listine EU delujejo v okviru pra-
va Unije  neodvisno od kakršnegakoli merila teritori-
alnosti.22 Vendar je tudi v tem pravna logika, saj se je 
ob tem skliceval na izven- ali ekstrateritorialni učinek 
pravice iz 3. člena EKČP. Pravica iz 3. člena EKČP 
pa po praksi Sodišča EU ustreza pravici iz 4. člena Li-
stine EU.23

Naslednji korak je zelo pomemben za uporabo prava 
EU tudi v drugih zadevah.

Generalni pravobranilec Mengozzi namreč iz navede-
nega izpeljuje stališče, da dejstvo, da imajo države čla-
nice po besedilu Vizumskega zakonika možnost ozi-
roma polje proste presoje pri uporabi humanitarnih 
premislekov, lahko postane obveznost, ker je v kon-
kretnem primeru treba upoštevati pravice iz Listine 
EU.24 To je izredno pomembno tudi v drugih zade-
vah, ko imajo države članice po pravu EU diskrecijo, 
ki pa ob upoštevanju EKČP lahko postane obveznost.

Mengozzi je v zadevi X in X pretvorbo »možnosti« v 
»obveznost« v svojih sklepnih predlogih oprl na in-
formacije o stanju v Siriji, ko je bilo ubitih oziroma je 
v nečloveških razmerah umiralo na desettisoče otrok. 
Zapisal je, da je alternativa bila, ali ostati tam ali pa se 
odpraviti na življenjsko tvegano in ilegalno pot s po-
močjo tihotapcev čez Sredozemsko morje.25

Na tej točki bi generalni pravobranilec lahko končal 
svojo interpretacijo, pa je ni. Na koncu je namreč do-
dal vidik ali argument humanosti. Navedel je, da je 

20  X, X, C-638/16 PPU, 7. februar 2017, Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Paola Mengozzija, odst. 50–51 in nadaljnji odstavki do odst. 70.
21  Ibid., odst. 71–84. To nenazadnje izhaja tudi iz uvodne izjave 29 Vizumskega zakonika (ibid., odst. 29).
22  Ibid., odst. 89–90.
23  Ibid., odst. 94–95, 99. Paolo Mengozzi se je oprl tudi na 32. člen Vizumskega zakonika, ki ureja razloge, na podlagi katerih se vizum zavrne, vendar je ta zavrnitev možna 
brez poseganja v člen 25(1) Vizumskega zakonika (ibid., odst. 119).
24  Ibid., odst. 120–139, 163.
25 Ibid., odst. 146–157.
26  Ibid., odst. 165–168.
27  Ibid., odst. 172.
28  Ibid., odst. 175.
29  V skladu s 1. členom Vizumskega zakonika je cilj tega zakonika določiti postopke in pogoje za izdajo vizumov za tranzit čez ozemlje držav članic ali za načrtovano 
bivanje na ozemlju držav članic, ki ne presega 90 dni v kateremkoli 180-dnevnem obdobju.
30  X in X, C-638/16 PPU, 7. marec 2017, odst. 40–44, 48. Sodišče EU se je pri tem sklicevalo tudi na člene iz Procesne direktive 2013/32 in Dublinske uredbe 604/2013, 
po katerih se direktivi uporabljata za prošnje za mednarodno zaščito, podane na ozemlju držav članic, vključno na meji, v teritorialnih vodah ali tranzitnih območjih 
države članice, vendar se ne uporabljata za prošnje za diplomatski ali teritorialni azil, ki so predložene predstavništvom držav članic (ibid., odst. 49). Ker pritožniki niso 
vložili prošenj za azil na belgijskem veleposlaništvu, ampak so tam vložili le vlogo za humanitarni azil, bi lahko bila tehnično sprejemljiva tudi interpretacija generalnega 
pravobranilca Mengozzija.
31  Ibid., odst. 51.

»zgolj tak odgovor vreden univerzalnih vrednot nedo-
takljivosti in neodtujljivosti človekovih pravic, na kate-
rih temelji evropsko povezovanje ter jih zagovarjajo in 
spodbujajo Unija in njene države članice/... /. Predlog 
/.../ dokazuje, da v okviru prava Unije obstaja huma-
nitarna pot, ki državam članicam narekuje, da prepreči-
jo očitne kršitve absolutnih pravic oseb, ki želijo pridobi-
ti mednarodno zaščito, preden je prepozno /.../ Sodišče 
/.../ ima priložnost, da odločno opozori na spoštovanje 
humanitarnih vrednot in človekovih pravic.«26 General-
ni pravobranilec ob tem ni spregledal, da je belgijska 
vlada manj kot leto prej več sto sirskim državljanom 
krščanske vere iz Alepa v posebej odmevni operaciji 
izdala takšne vizume z omejeno ozemeljsko veljavno-
stjo.27 Njegov zadnji stavek v mnenju se glasi: »Da 
ne bo pomote: tega ne narekujejo čustva, temveč to zah-
teva pravo Unije.«28

Njegova pravna interpretacija ima eno šibkost, ki jo je 
ravno tako po pravni logiki ugotovil veliki senat Sodi-
šča EU. Sodba Sodišča EU je bistveno krajša od skle-
pnih predlogov generalnega pravobranilca in temelji 
na logiki, da je bil Vizumski zakonik sprejet na pod-
lagi člena  62, točka  2(a) in  (b)(ii), Pogodbe ES, v 
skladu s katerim Svet Evropske unije sprejme ukre-
pe v zvezi z vizumi, pri katerih predvideno bivanje ni 
daljše od treh mesecev, vključno s postopki in pogoji 
za izdajo vizumov držav članic.29 Sodišče je navedlo, 
da bi stranke v tem konkretnem primeru po prihodu 
v Belgijo zaprosile za izdajo dovoljenja za prebivanje, 
katerega veljavnost ne bi bila omejena na 90 dni. Zato 
te vloge ne spadajo na področje uporabe Vizumske-
ga zakonika. Dovoljevanje izdaj vizumov z namenom, 
da bi tujci potem v državah članicah EU podali pro-
šnje za mednarodno zaščito, bi tudi ogrozilo splošno 
sistematiko ureditve, vzpostavljene z Dublinsko ured-
bo št. 604/2013.30 

Če ostanem pri pravnotehnični primerjavi obeh inter-
pretacij, je razlika med mnenjem generalnega pravo-
branilca in Sodišča EU nastala zato, ker je generalni 
pravobranilec Mengozzi izhajal iz Listine EU oziroma 
iz temeljne pravice do prepovedi nečloveškega ravna-
nja, Sodišče EU pa iz sekundarnega prava EU in nje-
gove sistematike.

Vendar pa je ključen – morda tudi z vidika humano-
sti – zadnji del povedi v sodbi, kjer Sodišče EU pravi, 
da takšna zadeva spada v pristojnost domačega prava 
članice EU.31 To pa za države članice EU pomeni, da 
morajo upoštevati izventeritorialni učinek pravice iz 



14 Odvetnik 108 / zima 2022Članki

3. člena EKČP. Zdi se, da je veliki senat ESČP v ka-
snejši odločitvi v zadevi M. N. v. Belgium želel pribli-
žati svojo prakso izventeritorialnega učinka sodni pra-
ksi Sodišča EU in je malce bolj zaprl možnost izven-
teritorialnega učinka absolutne prepovedi nečloveške-
ga ravnanja glede na predhodne interpretacije ESČP.32

4. Dve pravni podlagi za uporabo 
humanitarnega premisleka in njegove 
meje v različnih pravnih situacijah 

Humanost oziroma humanitarni premislek ima legi-
timen vpliv na interpretacijo materialnega prava tam 
oziroma v tistih primerih, ko je zakonodajalec EU to 
izrecno predvidel v določbi sekundarnega prava EU;33 
druga legitimna možnost humanitarnega premisleka 
pride v poštev v primerih, ko je predmet spora nače-
lo nevračanja.

Primerov, ko se sekundarno pravo v direktivah ali 
uredbi izrecno sklicuje na humanitarni premislek, je 
več. Gre za določbe, kot so na primer, da:
– država članica, ki opravlja postopek določanja od-

govorne države članice, ali odgovorna država čla-
nica lahko kadarkoli pred sprejetjem prve vsebin-
ske odločitve od druge države članice zahteva, da 
sprejme prosilca, da se zagotovi združitev katerih-
koli sorodnikov »iz humanitarnih razlogov, zlasti na 
podlagi družinskih ali kulturnih vidikov,« tudi kadar 
ta druga država članica ni odgovorna po merilih iz 
Dublinske uredbe 2013/604;34

– države članice lahko uvedejo ali obdržijo ugodnej-
še določbe glede pogojev za sprejem prosilcev in 
drugih ožjih sorodnikov prosilca, ki so prisotni v 
isti državi članici, kadar so od njega odvisni, ali »iz 
humanitarnih razlogov«, če so te določbe skladne s 
to direktivo;35

– v zvezi s konceptom evropske varne tretje države 
članice v nacionalnem pravu v skladu z načelom 
nevračanja določijo načine izvajanja določb prvega 
odstavka in posledice odločb na podlagi teh določb, 
vključno z določitvijo izjem pri izvajanju tega čle-
na zaradi »humanitarnih« ali političnih razlogov ali 
razlogov v zvezi z mednarodnim javnim pravom;36

– v primerih prisilne vrnitve države članice upošte-
vajo vse »nujne humanitarne razloge«, ki vrnitev 
onemogočajo ali zaradi katerih je vrnitev v poseb-
nih primerih nerazumna;37

– se klavzula o prenehanju statusa begunca ne upora-
blja v situaciji, ko gre za begunca, ki lahko predloži 
nujne (angl. compelling) razloge v zvezi s preteklim 
preganjanjem, zaradi katerih ne bi bilo prav vrniti 
begunca v njegovo izvorno državo;38

32  Glej M. N. v. Belgium, App. no. 3599/18 [GC], 5. marec 2020.
33  O tem glej sodbo Upravnega sodišča v zadevi I U 483/21, 17. avgust 2022, odst. 99–106.
34  Člen 17(2) Dublinske uredbe 2013/604.
35  Člen 4 Direktive o sprejemu 2013/33/EU.
36  Člen 39(4) Procesne direktive 2013/32.
37  Člen 22(2) Direktive o začasni zaščiti 2001/55/ES. Izvor ideje, ki stoji za to določbo, je mogoče najti v določbi člena 1C Ženevske konvencije o statusu beguncev.
38  Glej člen 1C Ženevske konvencije o statusu beguncev in člena 11(39) ter 16(3) Kvalifikacijske direktive 2011/95/EU; primerjaj s sodbo Sodišča EU MP, C-353/16, 
odst. 27–35.
39  Člen 6(4) Direktive o vračanju 2008/115/ES.
40  Paposhvili v. Belgium, App. no. 41738/10, 13. december 2016, odst. 182–192.
41  M.S.S. v Belgium and Greece, App. no. 30696/09, odst. 249–264.
42  Glej C. K in ostali proti Sloveniji, C-578/16 PPU, odst. 68; MP, C-353/16, odst. 38; X, C-69/21, 22. november 2022, odst. 61.
43  Savran v. Denmark, 57467/15, 7.12.2021, paras. 126-127, 130–132, 134–135.
44  Ibid., odst. 140.

– se države članice lahko kadarkoli odločijo za izda-
jo nevezanega dovoljenja za prebivanje ali drugega 
dovoljenja, ki iz »sočutja, humanitarnih razlogov« 
ali drugih razlogov zagotavlja pravico do prebivanja 
državljanu tretje države, ki nezakonito prebiva na 
njihovem ozemlju.39

Druga legitimna možnost humanitarnega premisleka 
pri uporabi materialnega prava se nanaša na situaci-
je, ko gre za varstvo načela nevračanja. V sodni pra-
ksi ESČP so to zlasti izjemni primeri vračanja prito-
žnika, ki je v posebej slabem zdravstvenem stanju. Za-
radi sodbe v zadevi Paposhvili v. Belgium humanitarni 
premislek ne pride več v poštev samo v situaciji, ko je 
človek tik pred smrtjo, ampak tudi v situaciji, ko ni tik 
pred smrtjo, a bi zaradi odsotnosti medicinske pomo-
či v primeru vrnitve v izvorno državo pritožnik doži-
vel resno, hitro in nepovratno poslabšanje zdravja, ki 
bi povzročilo intenzivno trpljenje ali bi šlo za obču-
tno zmanjšanje pričakovane starosti.40 To je torej meja 
humanosti po praksi ESČP. V bistveno starejši zadevi 
M.S.S. v Belgium and Greece, kjer je šlo za vračanje pro-
silca v Grčijo na podlagi Dublinske uredbe, sodišče ni 
izhajalo iz argumenta humanitarnosti, ampak iz pravi-
ce do človekovega dostojanstva, čeprav je EKČP niti 
ne ureja.41 To pomeni, da kadar gre za premeščanje 
prosilca za mednarodno zaščito iz ene države članice 
EU v drugo državo članico EU, pride v poštev meja 
humanosti iz sodbe v zadevi M. S. S. Kadar pa gre za 
odstranjevanje tujca v državo, ki ni članica EU, pride 
v poštev standard oziroma meja humanosti iz sodbe 
v zadevi Paposhvili. To velja z vidika EKČP. Ob tem 
moram posebej poudariti, da za varstvo pravice do pre-
povedi nečloveškega ravnanja ni treba izkazati pogo-
ja, da je oblastem v državi izvora mogoče pripisati od-
govornost za morebitno kršitev 3. člena EKČP. Gle-
de tega se je Sodišče EU v zadevah C.K. in ostali pro-
ti Sloveniji in celo veliki senat Sodišča EU v zadevah 
MP in X zmotno sklicevalo na sodbo ESČP v zadevi 
Paposhvili. Sodišče EU je izpustilo pomemben drugi 
stavek v 175. odstavku sodbe v zadevi Paposhvili.42 Pet 
let po sodbi v zadevi Paposhvili je veliki senat ESČP 
izdal podobno, vendar ne čisto enako sodbo kot v za-
devi Paposhvili, in sicer v zadevi Savran v. Denmark.43 
Na podlagi sodbe v zadevi Savran bi kdo lahko naredil 
sklep, da izkazana meja oziroma t. i. »threshold test« 
iz 182. odstavka sodbe v zadevi Paposhvili še ne po-
meni, da oseba ne sme biti vrnjena v izvorno državo, 
ampak pomeni šele to, da je člen 3 EKČP uporabljiv,44 
in ko je ta meja izkazana, se v naslednjem koraku ugo-
tavlja, ali je zdravstveno varstvo za pritožnika v njego-
vi izvorni državi dostopno in ustrezno, tako da bi lah-
ko preprečilo kršitev 3. člena EKČP. Poleg tega bi lah-
ko en (dodan) stavek v sodbi v zadevi Savran vodil k 



Odvetnik 108 / zima 2022 15 Članki

zaostrovanju pogojev za prepoved nečloveškega ravna-
nja, ker je v 145. odstavku navedeno, da mora biti tve-
ganje za nečloveško ravnanje »immediate«,45 torej ne-
posredno grozeče.46 Po drugi strani je sodba v zadevi 
Savran odprla možnost, da se načelo non-refoulement 
aktivira tudi v primeru kršitve pravice do zasebnosti 
iz 8. člena EKČP.47 V zadevi Savran namreč ESČP ni 
ugotovilo kršitve 3. člena EKČP, ampak kršitev pravi-
ce do zasebnosti iz 8. člena EKČP.

Pritožbeni mehanizem na podlagi EKČP je subsidia-
ren glede na sistem varstva pravic iz EKČP pred do-
mačimi sodišči (členi 1, 13 in 35(1) EKČP). Gre torej 
za minimalne standarde, kar pomeni, da države pod-
pisnice EKČP lahko vpeljejo bolj ugodne standarde 
za pritožnike, a je treba biti previden, kadar gre za iz-
vajanje prava EU zaradi že omenjene interpretacije v 
zadevi M'Bodj.

Z vidika sodne prakse Sodišča EU pa mejo za varstvo 
prepovedi nečloveškega ravnanja v primerih, kjer gre 
za posebno zdravstveno stanje (pri)tožnika, predsta-
vlja standard iz sodbe v zadevi MP. Člena 4 in 19(2) 
Listine EU nasprotujeta temu, da država članica iz-
žene državljana tretje države, če bi ta izgon v bistvu 
povzročil znatno in nepopravljivo poslabšanje njego-
vih duševnih motenj, zlasti kadar bi to poslabšanje, 
kot v obravnavanem primeru, ogrozilo njegovo preži-
vetje.48 V tej zadevi je bil tožnik (za razliko od primera 
M'Bodj) žrtev mučenja organov svoje izvorne države 
in v skladu z ustrezno dokazanimi zdravniškimi ugo-
tovitvami zaradi teh dejanj še trpi posttravmatske po-
sledice, ki se lahko tako znatno in nepopravljivo po-
slabšajo, da bi bilo lahko v primeru vrnitve v to drža-
vo ogroženo njegovo življenje.49

Ko gre za premeščanje prosilcev za mednarodno za-
ščito ali tistih, ki že imajo status begunca ali subsidi-
arno zaščito v drugi državi članici EU, se Sodišče EU 
v zadevah Jawo in Ibrahim sklicuje na mejo humano-
sti iz sodbe ESČP v zadevi M.S.S. in pravi, da je treba 
doseči posebej visok prag resnosti tveganja. »Ta po-
sebej visoki prag resnosti naj bi bil dosežen, če bi brezbri-
žnost organov države članice povzročila, da bi se oseba, 
ki je povsem odvisna od javne pomoči, neodvisno od svo-
je volje in osebne izbire znašla v položaju hudega mate-
rialnega pomanjkanja, zaradi katerega ne bi mogla za-
dovoljiti svojih najosnovnejših potreb, kot so med drugim 
hrana, higiena in nastanitev, in zaradi katerega bi bilo 
ogroženo njeno telesno ali duševno zdravje ali bi se zna-
šla v stanju poslabšanja razmer, ki ni združljivo s člove-
kovim dostojanstvom«.50 

Element, glede katerega se praksa Sodišča EU odda-
ljuje od prakse ESČP, je ta, da v definiciji meje nečlo-
veškega ravnanja v zadevah Jawo in Ibrahim najdemo 
koncept svobodne izbire (freedom of choice) pritožni-
ka. To bi lahko bilo problematično spričo tega, da je 

45  Ibid., odst. 145, glej tudi: odst. 134–135.
46  V zvezi s tem primerjaj sodbo ESČP v zadevi Savran v. Denmark, 57467/15, odst. 145, s sodbo Sodišča EU v zadevi X, C-69/21, 22. november 2021, odst. 72–74.
47  Savran v. Denmark, App. no. 5746, odst. 149–202.
48  MP, C-353/16, 24. april 2018, odst. 43.
49  Ibid., odst. 47; primerjaj s sodbo v zadevi C. K. in ostali proti Sloveniji, C-578/16 PPU, 16. februar 2017, odst. 74, 85, 96.
50  Jawo, C-163/17, 19. marec 2019, odst. 91–92; glej tudi Ibrahim, C-297/17, 19. marec 2019, odst. 90.
51  UP, C-825/21, 20. oktober 2022, odst. 42–44.
52  X, C-69/21, 22. november 2022, odst. 86.
53  Ibid., odst. 100; primerjaj s sodbo ESČP v zadevi Savran v. Denmark, App. no. 57467/15, 7. december 2021, odst. 169–202.

vendarle treba upoštevati, da gre za absolutno zava-
rovano pravico.

Da ima sekundarno pravo precejšnjo pomembnost 
v primerjavi s primarnim pravom EU, kaže nedav-
na sodba Sodišča EU v zadevi Centre public d'action 
de Liège. V tem primeru je namreč Sodišče EU ob 
upoštevanju določbe člena 6(4) Direktive o vračanju 
2008/115 sprejelo interpretacijo, da je dopustno, da 
država članica izda »nevezano dovoljenje za prebiva-
nje« ali »drugo dovoljenje, ki zagotavlja pravico do 
prebivanja« iz »sočutja, humanitarnih razlogov ali 
drugih razlogov« in ki je drugačne narave ter za ka-
terega meni, da je primerno, in pri tem imajo države 
članice zelo široko polje proste presoje.51 To bi lah-
ko pomenilo, da ko gre enkrat za zavrnjenega prosil-
ca za mednarodno zaščito ali za tujca, ki nezakoni-
to biva na ozemlju EU, ima tak tujec bistveno večje 
in širše možnosti za zaščito pred nečloveškim rav-
nanjem tudi zaradi varstva humanosti. V tem smi-
slu bi bilo mogoče sklepati, da je pravo EU bolj ugo-
dno od EKČP.

Pa ni čisto tako. To je bila sodba malega senata So-
dišča EU. Približno en mesec kasneje je namreč ve-
liki senat Sodišča EU v zadevi X sprejel interpretaci-
jo, da člen 6(4) Direktive o vračanju 2008/115, ki dr-
žavam članicam omogoča, da iz sočutja ali humani-
tarnih razlogov tujcu priznajo pravico do prebivanja, 
velja na podlagi nacionalnega prava, in ne na podla-
gi prava EU.52 Kljub temu da naj bi šlo za podlago v 
nacionalnem pravu, pa veliki senat Sodišča EU pravi, 
da okoliščina, da tujec v primeru vrnitve ne bi imel 
več na voljo enakega zdravljenja kot v državi članici 
in bi to lahko zlasti vplivalo na razvoj njegovih soci-
alnih odnosov v namembni državi v smislu pravice 
do zasebnosti, sama po sebi na podlagi člena 7 Listi-
ne EU ne more ovirati sprejetja odločbe o vrnitvi ali 
ukrepa odstranitve v zvezi z njim.53 Ta dva odstav-
ka v sodbi velikega senata v zadevi X sta si nekako 
kontradiktorna.

5. Sklep 
Kljub navedenim mejam humanosti, ki sta jih vz-
postavili obe obravnavani sodišči, smo v Evropi so-
dniki, odvetniki in stranke lahko več kot zelo zado-
voljni, da imamo Sodišče EU in ESČP, ker sta to ab-
solutno nepogrešljiva gradnika vladavine prava in ka-
kovosti sojenja v državah članicah EU in podpisni-
cah EKČP. Na nas sodnikih in odvetnikih pa je, da to 
evropsko sodno prakso, standarde in kriterije varstva 
človekovih pravic v polni meri prenesemo v domačo 
sodno prakso, torej da sodno prakso obeh evropskih 
sodišč jemljemo več kot zgolj zelo resno. Sistem ka-
kovosti v sodstvu oziroma v pravosodju pa bi moral 
biti sposoben identificirati vse dejavnike, ki učinko-
vitost in pravilnost tega prenosa ovirajo.
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Obstaja pa še en vzvod možnega vplivanja – sistem 
izvolitve sodnikov. Sedanjo ureditev, ko državni zbor, 
torej zakonodajalec, voli sodnike in predsednika Vr-
hovnega sodišča, sam razumem kot senco starega siste-
ma, ki je deležen vsesplošne kritike, torej sistema »eno-
tne oblasti delovnega ljudstva«. Zakonodajalec je poli-
tična oblast, ki se oblikuje na podlagi volitev, vendar 
v nadaljevanju volilci – ljudstvo nanj nima prav veli-
kega vpliva, še manj na oblikovanje in delo izvršilne 
oblasti. Prav vsaka oblast pa ima bolj ali manj prikri-
to željo imeti vpliv vsaj na izvolitev sodnikov, če že ne 
na konkretne sodne odločitve. 

Naš sistem izvolitve sodnikov odstopa od večine de-
mokratičnih ureditev, s katerimi se radi primerja-
mo. O možnosti spremembe sistema izvolitve se raz-
pravlja že dalj časa, vendar v dosedanjih postopkih 
spremembe ustave tak predlog ni dobil dovolj pod-
pore, niti ni bil resno obravnavan. V sedanjem raz-
merju politične moči pa se pojavlja možnost, da bi 
sprememba dobila podporo in bi se politika uma-
knila iz postopka izvolitve oziroma imenovanja so-
dnikov. Ta želja je v sodstvu stalno prisotna, ven-
dar žal nikoli realizirana. 

V državnem zboru se je ta ideja prvič začela udejanja-
ti. Ustavna komisija državnega zbora je 16. novembra 
2022 na prvi seji odločila, da se bo ustanovila stro-
kovna skupina za »obravnavo vsebinsko zaokroženih 
sklopov v zvezi s predlaganimi spremembami«. Upaj-
mo, da v tem primeru ni v ozadju Churchillovo načelo: 
»Če nočeš ničesar narediti, ustanovi komisijo!«

Niti iz razprave na seji ustavne komisije niti iz objav 
v javnih občilih ni mogoče natančno razbrati, kakšne 
so »predlagane spremembe ustave«, očitno bo to na-
loga strokovne komisije. Jasno je le to, katere stran-
ke – in njihovi poslanci – kakršnimkoli spremembam 
nasprotujejo. 

Sodni svet
Sedanja parlamentarna koalicija se zavzema za reši-
tev, da se iz postopka volitev sodnikov umakne par-
lament in s tem možnost vplivanja politike. Vendar 
brez sodelovanja dela opozicije, poslancev stranke 
NSi, spremembe niso možne. Tu pa se zapleta. Na 

podlagi do zdaj znanega je mogoče sklepati, da NSi 
pogojuje spremembo volilnega sistema s spremem-
bo sestave Sodnega sveta. Jožef Horvat, predsednik 
ustavne komisije državnega zbora, zastopa stališče, 
da struktura Sodnega sveta ni ustrezna in da bi ob 
predlagani spremembi Sodni svet »de facto sam ime-
noval sodnike«. Tako stališče je mogoče razumeti 
kot željo, da bi politika še vedno imela vsaj posreden 
vpliv na imenovanje sodnikov, kar pa je v nasprotju 
z načelnim soglasjem, da se politika iz postopka iz-
volitve sodnikov umakne.

Če bi se uveljavile predlagane spremembe volilnega 
sistema, bi Sodni svet opravil izbiro, predsednik re-
publike pa bi sodnike imenoval. Sodni svet že po se-
danjem zakonito urejenem postopku opravlja izbiro 
in predlaga kandidate za izvolitev v parlamentu. V po-
stopku imenovanja predsednika Vrhovnega sodišča pa 
podaja le mnenje. Ta postopek temelji na strokovnih 
kriterijih, ki jih mora Sodni svet upoštevati, njegove 
presoje in odločitve pa je mogoče izpodbijati v pritož-
benem postopku. Če bi prišlo do spremembe Ustave, 
bi bilo prav gotovo treba preveriti, ali je sedanja ure-
ditev v Zakonu o sodnem svetu in Zakonu o sodni-
ški službi ustrezna.

S spremembami sistema bi dodatno preveritev odlo-
čitve Sodnega sveta zagotavljal tudi postopek imeno-
vanja sodnikov. V takem postopku pristojnosti pred-
sednika republike ne štejem za protokolarni formali-
zem. Predsednik bi imel možnost predloge Sodnega 
sveta strokovno presojati, usklajevanje s Sodnim sve-
tom bi potekalo na strokovni ravni, in ne tako kot se-
daj, ko so nekatere razprave potekale v državnem zbo-
ru in mandatno-volilni komisiji, ko se je posamezne 
kandidate ocenjevalo na podlagi osebnih okoliščin, pa 
tudi na podlagi posameznih konkretnih odločitev v za-
devah, v katerih so kot stranke sodelovali nezadovolj-
ni politiki, ali v zadevah, ki so bile medijsko posebej 
izpostavljene na podlagi kriterijev, ki niso imeli stro-
kovne podlage.

Spreminjanje sistema imenovanja sodnikov tudi ne bi 
pomenilo, da gre za »popolnoma zaprt sistem ene iz-
med vej oblasti«, kot je bilo izpostavljeno na seji ustav-
ne komisije, saj je že po dosedanji ureditvi to onemo-
gočeno. Sodni svet sestavlja enajst članov, pet jih na 

mag. Emil Zakonjšek
odvetnik v Ljubljani in član Sodnega sveta RS 

Ustava, Sodni svet in odvetniki
Slovenija je demokratična in pravna država, ki temelji na delitvi oblasti. Koliko sta zakonodajna in 
izvršilna oblast ločeni, bi bilo mogoče razpravljati, saj sta preko strankarskega sistema (boljšega žal 
ne poznamo) nujno povezani. Vsi pa se vsaj načelno strinjamo, da je sodna veja samostojna in ne-
odvisna. Postavlja se lahko vprašanje, kako sistem financiranja vpliva na neodvisnost sodstva, saj je 
financiranje odvisno od vlade in parlamenta, prek tega sistema pa preostala dva deležnika, posre-
dno ali celo neposredno, vplivata na položaj sodstva in njegovo poslovanje, kar se nedvomno lahko 
odraža tudi na sodniški neodvisnosti. 
S tem vprašanjem se na pobudo Sodnega sveta ukvarja tudi Ustavno sodišče.
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predlog predsednika republike izvoli državni zbor iz-
med univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in 
drugih pravnikov, preostalih šest članov pa izvolijo so-
dniki izmed sebe. Na ta način ima politika – zako-
nodajna oblast, kot predstavnica interesa javnosti, že 
sedaj pravico in možnost izbrati predstavnike v So-
dnem svetu, ki niso del sodstva. Kriterij pa je oziro-
ma bi moral biti njihova strokovnost. V večini zadev 
Sodni svet sprejema odločitve s kvalificirano večino. 
Da neki kandidat dobi podporo, mora s tem soglašati 
najmanj osem članov, zato je nemogoče, da bi o tem 
odločili zgolj sodniki. Sistem že sedaj zagotavlja vpliv 
javnosti na delo Sodnega sveta preko članov, ki jih iz-
voli državni zbor, kar je njegova izključna pravica. Od-
govornost, da bodo izbrani ustrezni, strokovno pod-
kovani člani, pa nosi zakonodajno telo.   

Razmišljanje, da bi član moral biti po funkciji tudi mi-
nister za pravosodje, pomeni zgolj nepotrebno politi-
zacijo Sodnega sveta in omejevanje njegove specifične 
vloge ter pristojnosti, ki jih ima kot neodvisen ustav-
ni organ. Pogosto se spregleda, da Sodni svet ni del 
sodstva, prav tako pa ni del preostalih dveh vej obla-
sti. Ima širše pristojnosti, ne samo v postopkih izvoli-
tve, njegova naloga je zagotavljanje neodvisnosti sod-
stva in sodnikov, kot tudi zagotavljanje kakovosti izvr-
ševanja sodne oblasti. Pri svojih odločitvah mora zato 
upoštevati tudi širši javni interes, in ne zgolj intere-
sov sodnikov.  

Odvetniki
Sodni svet je bil ustanovljen leta 1990. V skladu z 
ustavno ureditvijo se člane – nesodnike izvoli izmed 
univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih 
pravnikov. Poudarek je dan strokovnosti in poznava-
nju delovanja sodstva. Odvetniki sodelujemo pri delu 
Sodnega sveta neprekinjeno od leta 1994 dalje. Glede 
na svoje znanje in izkušnje, predvsem poznavanje raz-
mer v praksi, po mojem mnenju nedvomno lahko pri-
spevamo k osvetlitvi vseh okoliščin, ki so pomembne 
za razpravo in odločanje v Sodnem svetu. Ta aspekt 
je enako pomemben kot je nujno, da so člani Sodnega 
sveta tudi iz akademskega okolja, kar prispeva k širše-
mu znanstvenemu in strokovnemu pogledu, kar je vse 
pomembno pri odločanju Sodnega sveta. 

Čeprav so odvetniki bili in so člani Sodnega sveta v 
vseh sestavah od leta 1994 dalje, se je v zadnjem času 
– to je v javnih nastopih in medijih večkrat izposta-
vil vrhovni sodnik Jan Zobec – pojavilo stališče, da je 
sporno članstvo odvetnikov, ki aktivno opravljajo svo-
je delo, ker naj bi obstajal konflikt interesov v prime-
ru, ko je odvetnik tudi član Sodnega sveta. Po njego-
vem mnenju bi moral odvetnik za ta čas, to je šest let, 
svojo poklicno prakso zamrzniti. 

Kdor pozna odvetniški poklic, ve, da je taka rešitev za 
odvetnike nesprejemljiva. Odvetnik ne more za šest let 
prenehati delati, ker bi to pomenilo, da je njegove od-
vetniške kariere konec, oziroma bi moral po šestih le-
tih vzpostaviti pisarno povsem na novo. Seveda bi iz-
gubil tudi zaupanje strank in zapletlo bi se pri vseh so-
dnih ter drugih postopkih, kjer je zastopal stranke ali 
bil njihov pooblaščenec. Tudi če zanemarimo vse te 
negativne posledice, je jasno, da bi v šestih letih ne-
dela izgubil stik s prakso, kar pa je ravno tista vredno-
ta, ki jo odvetnik prispeva tudi k delu Sodnega sveta.

Seveda je vsako funkcijo mogoče zlorabiti, vendar to 
ne more biti argument, da bi morali odvetniki, ki so 
člani Sodnega sveta, prenehati opravljati odvetniško 
funkcijo. Če bi prihajalo do pritiskov in zlorab s strani 
odvetnikov, bi sodniki nedvomno lahko in bi se mo-
rali ustrezno odzvati. Sam ne poznam primera, da bi 
sodniki v 28 letih opozorili na kakšen tak primer ozi-
roma ukrepali. Prepričan sem, da bi se v takih prime-
rih, če bi do njih prišlo, odzvala tudi Odvetniška zbor-
nica Slovenije.

Tako stališče pa kaže tudi na nezaupanje v neodvisnost 
in suverenost sodnikov, saj izhaja iz predpostavke, da 
sodnik odloča drugače, če v sodnem postopku sode-
luje odvetnik, ki je tudi član Sodnega sveta. V svojih 
osebnih izkušnjah tega nisem zaznal. Končno ni mo-
goče izhajati iz domneve, da so prav odvetniki nagnje-
ni k zlorabam. Tudi sodniki – člani Sodnega sveta od-
ločajo o kolegih, ki jih poznajo in s katerimi sodeluje-
jo. Ali bi morali torej tudi oni zamrzniti funkcijo soje-
nja, da bi čim bolj omejili stike in se za šest let izločili 
iz sodnega kolektiva?

Menim, da taka nevarnost ne za odvetnike ne za dru-
ge člane Sodnega sveta ne obstaja. Seveda pa ni treba 
posebej pojasnjevati, da smo vsi člani Sodnega sveta 
pozorni na nepristranskost pri odločanju in se izloča-
mo v primerih, v katerih obstaja dvom o nepristran-
skosti ali bi bil prizadet zgolj videz nepristranskosti.

Ustava naj bi se spreminjala s tresočo roko, vendar 
upam, da se glede sprememb postopka izvolitve 
sodnikov ne bo preveč tresla in bo do sprememb 
tudi prišlo ter postopek ne bo žrtev političnega 
preigravanja. Nobenega strokovno utemeljenega 
razloga pa ni za spremembo ustavnih določb, ki 
urejajo delo Sodnega sveta, saj bi s spremembami, 
o katerih se razpravlja, dosegli prav nasprotno od 
(vsaj trenutno) večinsko podprtega stališča, da 
se mora politika umakniti iz postopka izvolitve 
sodnikov.
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Meniva, da je k zgornjima sklopoma razlogov mo-
goče dodati še tretjega, v katerem korenini ključen 
problem za zaostanke. Gre za to, da Slovenija gle-
da na tujce kot na (varnostno) tveganje in jih v po-
stopkih pogosto brez potrebe obravnava prestrogo in 
pretrdo. Vse to vpliva na čas trajanja reševanja zade-
ve. Namen tega prispevka ni iskanje razlogov za ta-
kšno obravnavo, ampak prikaz nekaj konkretnih pri-
merov iz upravne prakse.5 Gre za primere, kjer organi 
tujce v imigracijskih postopkih obravnavajo »pretr-
do«, takšne obravnave pa ni mogoče pojasniti druga-
če kot s tem, da Slovenija gleda na tujce kot na (var-
nostno) tveganje. Na koncu predstaviva tudi nekaj re-
šitev, ki bi po najinem mnenju pripomogle k hitrej-
ši obravnavi vlog.

Izrecno poudarjava, da ni namen tega članka 
alokacija krivde za zaostanke pri odločanju na 
katerikoli konkreten organ ali osebo. Razlogi 
so gotovo kompleksni in bi jih bilo nepošteno 
pripisati enemu ali drugemu organu v verigi 
odločanja.

1  Prim.: Hacler, T. (januar 2022). Na upravni enoti zaradi večjih zaostankov več pritožb, vsaka pa vzame čas za reševanje,  
<https://www.24ur.com/novice/slovenija/ue-lj.html>.
2  Prim.: M. Smajila, B. (april 2012). Birokratske nočne more: na rešitev vloge čakajo tudi več let,  
<https://n1info.si/novice/slovenija/birokratske-nocne-more-na-resitev-vloge-cakajo-tudi-vec-let/>.
3  Prav tam.
4  Vprašanje je, katero dejanje je z vidika hitrosti postopka bolj smiselno: tožba zaradi molka (tam, kjer pritožba zoper upravni akt ni dovoljena), o kateri bo sodišče 
»nevsebinsko« odločilo čez leto ali dve in zadevo z navodili vrnilo v reševanje upravnemu organu, ali nedovoljena pritožba, o kateri bo organ odločil s sklepom (jo 
zavrgel), pod katerega se bo podpisala vodja oddelka (se z zadevo seznanila), spis pa se bo »obrnil«? 
5  Da bi se izognila dvomu, poudarjava, da večina naše prakse izhaja iz postopkov, kjer tujci želijo pridobiti bodisi modro karto EU bodisi enotno dovoljenje za prebivanje 
in delo bodisi »direktorsko« dovoljenje. Dopuščava možnost, da se v tem prispevku opisane težave ne pojavljajo (nasploh ali v tolikšni meri) v primerih drugih vrst 
dovoljenj za prebivanje (in delo). A hkrati poudarjava, da so modre karte EU ter enotna in direktorska dovoljenja med pomembnejšimi, saj ponavadi v državo pritegnejo 
tako znanje kot kapital.
6  Ur. l. RS, št. 50/11 in nasl. Gre za člene 31–59. Delno je ureditev navedena tudi v VII. poglavju ZTuj-2, ki se nanaša na postopek in pristojne organe, in v XIII. poglavju 
ZTuj-2, ki se nanaša na vstop in prebivanje državljanov držav članic EU in njihovih družinskih članov ter družinskih članov slovenskih državljanov.
7  Prvi odstavek 31. člena ZTuj-2.
8  Prvi odstavek 32. člena ZTuj-2.
9  Drugi odstavek 32. člena ZTuj-2.
10  Četrti odstavek 32. člena ZTuj-2.
11  Ur. l. RS, št. 47/15 in nasl.
12  Gre za Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter 
ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca (Ur. l. RS, št. 17/22).

Ureditev dovoljenj za prebivanje v 
slovenski zakonodaji

Dovoljenja za prebivanje in postopek njihove izdaje 
so na »krovni ravni« urejeni v IV. poglavju Zakona 
o tujcih (ZTuj-2).6 Tam so opredeljena dovoljenja za 
vstop v Republiko Slovenijo in prebivanje za določen 
čas ter za določen namen ali prebivanje za nedoločen 
čas.7 Najširše se delijo na dovoljenja za začasno prebi-
vanje in na dovoljenja za stalno prebivanje.8 Dovolje-
nje za začasno prebivanje se izda za določen namen9 
in za določen čas, dovoljenje za stalno prebivanje pa 
se izda brez omejitev glede trajanja in namena biva-
nja v Republiki Sloveniji.10 

Poleg ZTuj-2 je pri izdaji dovoljenj za prebivanje, 
ki vsebujejo tudi element dela, treba upoštevati še 
določbe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju 
in delu tujcev (ZZSDT)11 ter številne podzakonske 
akte, izdane na podlagi ZTuj-2 oziroma na podlagi 
ZZSDT. Eden izmed pomembnejših podzakonskih 
aktov je gotovo pravilnik, ki (med drugim) v prilogi 
vsebuje 42 predpripravljenih obrazcev (zahtev, pro-
šenj) za izdajo dovoljenj, njihova podaljšanja, zame-
njavo itd.12

Matija Urankar
odvetnik v Odvetniški pisarni Senica in partnerji, d. o. o.

Antonina Nečemer
odvetniška pripravnica v Odvetniški pisarni Senica in partnerji, d. o. o.

Imigracijski postopki: ali Slovenija gleda na 
tujce kot na (varnostno) tveganje?
V letošnjem letu je bilo v več medijih mogoče opaziti prispevke o temi vodenja imigra-
cijskih postopkov. Avtorji so opozarjali na zaostanke upravnih enot pri reševanju vlog 
za izdajo dovoljenj za prebivanje (in delo). Kot razlog za zaostanke so navajali plejado 
različnih okoliščin in razlogov. Te je mogoče v grobem strniti v dve vrsti: pripad novih 
zadev1 in pomanjkanje kadrov.2 Upravne enote k razlogom dodajajo tudi naslednje: 

oddane vloge so nepopolne.3 Dopuščava možnost, da kdaj h kakšnemu zaostanku paradoksalno 
pripomoremo tudi pooblaščenci. Paradoksalno zaradi tega, ker zaostanek povzročimo z dejanjem, 
s katerim želimo postopek pospešiti.4
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Kompleksnost ureditve

Že ob bežnem pregledu ureditve je mogoče zaključiti, 
da je postopek izdaje dovoljenj za prebivanje izrazito 
kompleksen in tujcu, ki po možnosti ne govori sloven-
sko, težko razumljiv ter doumljiv. Kljub temu, da je po-
stopek predpisan v ZTuj-2, ZZSDT in podzakonskih 
predpisih, je treba upoštevati tudi obvezna navodila, ki 
jih daje Ministrstvo za notranje zadeve upravnim eno-
tam na področju dovoljenj za prebivanje.13 Ta navo-
dila, ki se po najinem vedenju nanašajo predvsem na 
dokazna vprašanja, strankam in pooblaščencem niso 
dostopna, so pa zelo pomembna z vidika učinkovite-
ga vodenja postopka. Skratka, postopki za izdajo do-
voljenj za prebivanje so kompleksni.14

Zaradi tega ne čudi, da tujci v postopkih pogosto an-
gažirajo strokovno pomoč. V zadnjem času v pisar-
ni opažamo porast primerov, v katerih naše stranke 
– tujci pogosto med samim postopkom menjajo »za-
četnega« pooblaščenca, ki ni pravnik oziroma odve-
tnik. Postopki za izdajo dovoljenj za prebivanje so na-
mreč upravni postopki, v katerih je lahko pooblašče-
nec vsak, kdor je poslovno popolnoma sposoben.15 In 
v praksi takšne postopke velikokrat vodijo kadrovske 
agencije, računovodje, kadrovski oddelki podjetij ipd. 
Hkrati opažamo porast postopkov, ki jih vodimo »od 
začetka«. Če smo pred leti tovrstne postopke v veči-
ni primerov vodili kot del kakšnega velikega projekta 
(na primer transakcije – relokacija podjetja in imigra-
cija direktorja podjetja), danes te postopke vedno po-
gosteje vodimo povsem samostojno.16 

Domnevava (in to opažava tudi v praksi), da se stran-
ke odločijo za odvetniško pomoč zaradi vedno večje 
kompleksnosti teh postopkov ter vedno večjih zahtev 
organov pri dokazovanju dejstev v teh postopkih.17

In prav ta pogosto nesmiselna kompleksnost, ki se 
kaže kot presečna množica zakonodaje, upravne pra-
kse in dejanskih ovir v postopku,18 daje vtis, da Slo-
venija tujce obravnava kot (varnostno) tveganje.19 Ne 
trdiva, da tujce takó obravnava ta ali oni uradnik (na 
položaju ali ne) ali da je takšna obravnava posledica 
levega ali desnega ministra. Očitno gre za sistemski 
problem (stanje duha) v Sloveniji. Sociologi bi ta pro-
blem najbrž opisali kot posledico atomiziranega dr-
žavnega aparata, kjer odločitve sprejemajo vsi hkra-
ti, a jih v resnici ne sprejme in za njih ne odgovar-
ja nihče.

13  Prim. 49. člen Zakona o državni upravi.
14  Na tem mestu opozarjava tudi na element prava EU. Prim. 79. člen Pogodbe o delovanju EU. Številne oblike dovoljenj za prebivanje (in delo), ki jih ureja ZTuj-2, so 
predmet regulacije direktiv EU. Pri odločanju v teh postopkih je zaradi tega treba izhajati tudi iz načela lojalne razlage.
15  Prvi odstavek 54. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).
16  In se nato ravno iz imigracije razvijejo drugi projekti (inkorporacija, odpiranje bančnega računa, svetovanje v zvezi s skladnostjo poslovanja ipd.).
17  Gre zlasti za zahteve po dokazovanju pravnih dejstev, ki izvirajo iz tujega prava, na primer veljavnost zakonske zveze po tujem pravu, veljavnost tujih pogodb, vprašanja 
družinskih odnosov po tujem pravu ipd.
18  V mislih imava zlasti jezikovno bariero.
19  Če k temu dodamo še očitno diskriminatorne prakse nekaterih »zasebnih« subjektov na dejansko monopoliziranem in reguliranem trgu, ki nudijo nujne storitve 
za opravljanje posla v Republiki Sloveniji, ne čudi, da se v takšnih in drugačnih lestvicah »How to Do Business« ter primerljivih mednarodnih publikacijah po navadi 
znajdemo nekje na repu »prijaznih« držav. Na primer: problematika odpiranja bančnih računov za državljane nekaterih tretjih držav oziroma njihova podjetja. 
20  Lat.: (Naj) stvari govorijo same zase.
21  Kar je z vidika, da gre za izvrševanje pravice do družinskega življenja posameznika, ki že zakonito prebiva v državi, morda presenetljivo. Na tej točki gre torej tudi za 
vprašanje ustavne (oziroma konvencijske) pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja.
22  Na vseh javnih listinah, ki jih izdajo organi tujih držav, morajo tujci pridobiti pečat apostille (če so te države članice haaške Konvencije o odpravi legalizacije tujih javnih 
listin z dne 5. oktobra 1961, sicer pa je postopek t. i. nadoveritve še bolj kompleksen in dolgotrajen), dokumente pa nato posredovati sodnim tolmačem, ki jih prevedejo 
v slovenski jezik.
23  Drži, da je treba v postopku združitve družine izkazati obstoj sorodstvenega razmerja (na primer sklenjene zakonske zveze). Ne vidiva pa logične razlage, zakaj bi 
upravni organ dvomil o verodostojnosti izpiska iz matičnega registra, ki ga lahko nenazadnje potrdi tudi na način, da pridobi izjavo stranke na podlagi 188. člena ZUP.

Nekaj konkretnih primerov 
birokratskih zagonetk
Res ipsa loquitur.20 V nadaljevanju opisujeva nekaj kon-
kretnih zagonetk, s katerimi smo se srečali v praksi. 
Vsem je skupno to, da ne gre za posamične primere, 
ampak se za vsakim opisom skriva večje število iden-
tičnih (idem factum) primerov. Gre torej za upravno 
prakso, kakršno smo zaznali pri našem delu.

Ugotavljava, da se postopek izdaje dovoljenja za pre-
bivanje pogosto zaplete v fazi združevanja družine.21

Za pravno pomoč se je na nas med postopki, ki so 
bili že v teku, obrnilo kar nekaj tujcev, in sicer običaj-
no zaradi njim nejasne zahteve upravnih enot po pre-
dložitvi dokazila o tem, da je zakonska zveza med tuj-
cem in njegovim partnerjem, sklenjena izven matične dr-
žave tujca, priznana (priglašena) tudi tam. Zahteva je 
bila podana kljub temu, da je bila zakonska zveza iz-
kazana z izpiskom iz matičnega registra države, v ka-
teri je bila sklenjena zakonska zveza.

Zahteve po predložitvi takšnega dokumenta ne dolo-
ča niti ZTuj-2 niti kakšen podzakonski akt, tujci pa se 
zaradi takšne zahteve pogosto znajdejo pred nepremo-
stljivo oviro, saj ne vedo niti, za kateri dokument gre, 
na koga v matični državi se morajo obrniti za njego-
vo pridobitev. Hkrati pridobitev takšnega dokumenta 
(če jim to vendarle uspe) za tujce pomeni dodatno 
stroškovno breme.22

Še bolj skrajen primer, s katerim sva se prav tako sre-
čala v praksi, pa je, da takšen dokument v nekaterih 
državah (na primer v Združenem kraljestvu) objektiv-
no ne obstaja. Nekatere države pač ne poznajo regi-
stra zakonskih zvez, sklenjenih v tujini. To tujce pri-
sili v iskanje »kreativnih« rešitev, s katerimi poskusi-
jo zadostiti zahtevi upravne enote. Pri tem niti ni pov-
sem jasno, kakšen bo njen doprinos h končni odločitvi 
organa,23 poleg tega takšne zahteve bistveno podaljšu-
jejo postopke, s katerimi se nenazadnje uresničuje člo-
vekova pravica do družinskega življenja.

V primeru državljana Združenega kraljestva, ki smo 
ga zastopali, se je postopek zaradi vztrajanja upravne 
enote podaljšal za več kot eno leto. Tujec se je iz te 
zagonetke izvil na način, da je urgiral pri poslancu iz 
njegovega »domačega« okrožja (v Združenem kralje-
stvu). Ta poslanec je nato preko zvez vzpostavil stik z 
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osebo na Department for Work and Pensions (DWP),24 
kjer so, za konkreten primer, ustvarili takšno potrdi-
lo. Ki smo ga, uspešno, predložili v spis. Tujec je to-
rej uspel v postopku, a smo morali zaradi tega anga-
žirati nekaj ljudi, od poslanca parlamenta Združenega 
kraljestva do visokega uradnika na DWP.

Nota bene: takšno dokazilo se ne zahteva zgolj pri iz-
daji prvega dovoljenja za prebivanje, temveč tudi pri 
vlogi za podaljšanje.25 Razumeva, da je vsak postopek 
»samostojen« postopek in da se morda okoliščine v 
vmesnem času spremenijo. Ampak: ali ne gre v »ne-
spornih« primerih tujcu pač verjeti na besedo, da nje-
gova (kot sicer v zgoraj opisanem primeru 25 let tra-
jajoča) zakonska zveza še vedno traja, enako, kot je 
pred enim letom? Meniva, da mu gre verjeti. Ker – 
razen če izhajamo iz predpostavke, da tujec laže oziro-
ma nas želi »prinesti okoli« – ni razumnega razloga, 
da mu ne bi verjeli.

S sorodno birokratsko prepreko se redno srečujejo 
tudi državljani Združenih držav Amerike.

Pri njih upravne enote zahtevajo, da predložijo potrdi-
lo iz kazenske evidence, ki ga izda FBI26 in na katerem je 
z žigom apostille overjen podpis pristojne osebe na FBI, 
ki to potrdilo izda. 

To pomeni, da pri reševanju tujčeve zahteve nikakor 
ni ustrezno niti potrdilo, ki ga izda organ zvezne dr-
žave, iz katere tujec prihaja, niti potrdilo, ki ga sicer 
izda FBI in overi notar, podpis slednjega (torej notar-
ja, in ne pristojne osebe na FBI) pa je nato opremljen 
z žigom apostille.

Pridobivanje dokumentacije pogosto poteka na da-
ljavo, v tem procesu pa redoma sodeluje več oseb. 
Ravno v primerih državljanov ZDA se pogosto zgo-
di, da stranka pridobi potrdilo o nekaznovanosti, na 
katerem ni overjen podpis pristojne osebe FBI, am-
pak notarja, ki je sicer s svojim podpisom overil pri-
stnost potrdila o nekaznovanosti. Do tega pride za-
radi tega, ker agencije, ki jih državljani ZDA naja-
mejo za pridobivanje tovrstnih potrdil o nekaznova-
nosti, potrdilo overijo pri (ameriškem) notarju in ga 
nato opremijo z žigom apostille. Ta žig pa nadover-
ja notarjev podpis, in ne podpisa »izdajatelja« potr-
dila o nekaznovanosti.

Takšno potrdilo v postopku pred upravno enoto ne za-
dostuje in stranke morajo pridobiti novo potrdilo FBI 
o nekaznovanosti. Kar nekaj primerov imamo, ko so 
tujci, državljani ZDA, potrkali na naša vrata po tem, 
ko so jih upravne enote obvestile, da njihova potrdila 
niso ustrezno nadoverjena. To lahko podaljša posto-
pek tudi za pol leta ali več.

Pojavilo se nama je naslednje vprašanje: zakaj ne zado-
stuje potrdilo o nekaznovanosti, na katerem je overjen 

24  Gre za pandan našega Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
25  To običajno pomeni že v roku enega leta po pridobitvi prvega dovoljenja za prebivanje.
26  Gre za Zvezni preiskovalni urad (angl. Federal Bureau of Investigation).
27  Na misel nama pride posnetek, ki je pred leti krožil med študenti prava in je še vedno dostopen na spletni strani Youtube. Na tem posnetku starejši gospod pogleda 
listino, ki jo nekdo javno bere, in sam sebe na glas vpraša: »A gde je pečat?«
28  V primerih, ko tujec ni ali ne more biti prisoten v Sloveniji, bi se takšna izjava lahko pridobila bodisi preko telekonference bodisi preko pristojnega diplomatsko-
konzularnega predstavništva.
29  Določba 62. člena ZUP.

podpis notarja, ki je overil »pristnost« potrdila o ne-
kaznovanosti? Drži, da se overja podpis podpisnika li-
stine. Vendar bi organ lahko sprejel listino, če je pov-
sem očitno, da je ta originalna. Ob tako togem posto-
panju se postavi vprašanje, ali je v resnici sploh po-
membna vsebina, ki se s takšnim dokumentom doka-
zuje, ali šteje zgolj forma.27 In vnovič – ali izhajamo 
iz predpostavke, da tujec laže in nam želi predočiti po-
narejeno potrdilo?

Podobnih primerov je še kar nekaj: plačilne liste brez 
žigov, nepodpisani izpiski stanja na bančnih računih itd.

Opisala sva zgolj nekaj (nepotrebnih) birokratskih 
ovir, ki podaljšujejo odločanje v imigracijskih 
postopkih. Rešitve, ki bi odpravile nekatere ovire, 
se skrivajo tako v drugačni uporabi veljavne 
zakonodaje kot v njeni spremembi.

Rešitve

Naprej je gotovo treba rešiti kadrovski manko na od-
delkih za tujce. Če upravne enote nimajo ustreznega 
personalnega substrata, ne morejo učinkovito in hi-
tro voditi postopkov. Nato bi moralo pristojno mini-
strstvo razrahljati svoja obvezna navodila, ki se nana-
šajo na vprašanja dokazovanja (zahteve po žigih, pod-
pisanih bančnih izpiskih, dokazih o registraciji oziroma 
veljavnosti zakonske zveze itd.).

Kot priročna rešitev v zvezi z drugačno interpretacijo 
veljavne zakonodaje se kaže pogumnejša uporaba Za-
kona o splošnem upravnem postopku. 

Ta temelji na načelu proste presoje dokazov, ki daje 
uradnim osebam možnost, da presodijo, katera dejstva 
štejejo za dokazana. Pri tem izrecno omogoča, da se 
za ugotovitev nekega dejstva, za katero ni dovolj dru-
gih dokazov, kot dokaz sme vzeti tudi izjava stranke.28 
Uradne osebe takšno možnost, ki jo nedvomno ima-
jo, premalokrat uporabijo.

Zakaj ne bi upravni organ, namesto da vztraja pri pre-
dložitvi potrdila o registraciji oziroma veljavnosti zakon-
ske zveze v matični državi, enostavno o tem na zapisnik 
vzel izjave tujca in se odločil, da mu pač verjame, če in 
ko je dejansko stanje očitno »nesporno«? Zakaj ne bi 
upravni organ, namesto da stranko pošlje v ponovno od-
isejado pridobivanja potrdila o nekaznovanosti s »pra-
vilnim« žigom apostille, na zapisnik vzel izjave o tem, 
da sicer originalno, a napačno apostilirano potrdilo o ne-
kaznovanosti, ni ponarejeno?

Ena izmed sistemskih rešitev, ki bi bistveno pripomo-
gle k učinkovitejšemu vodenju imigracijskih postop-
kov, pa je preboj pravila o tem, da se upravni postop-
ki vodijo v slovenskem jeziku.29 Najmanj v delu, ki se 
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nanaša na komunikacijo in svetovanje tujcem, ko gre 
za dovoljenja za prebivanje. Uporaba angleškega je-
zika je dandanes tako razširjena, da bi ga, vsaj ko gre 
za postopke s tujci, morali vpeljati kot jezik upravne-
ga postopka. Verjetno bi bilo smiselno razmisliti tudi 
o spremembi ZUP (ali morda ZTuj-2 kot specialnega 
predpisa), in sicer na način, da bi bilo v postopkih za 
pridobitev dovoljenja za prebivanje vsaj na prvi stop
nji oziroma v »upravni fazi« dovoljeno vlagati vloge, 
pisati odločbe, sklepe, zapisnike, uradne zaznamke in 
druga pisanja ter opravljati vsa dejanja v postopku v 
angleškem jeziku (ali pa postopek vedno voditi dvoje-
zično, torej v slovenščini z angleškim prevodom).30 Pri 
tem ni nepomemben stroškovni vidik, saj je pridobiva-
nje obširne dokumentacije v sodno overjenem prevo-
du za marsikaterega tujca znaten strošek (ki ga mora-
jo tujci pogosto plačati, čeprav uradna oseba povsem 
dobro pozna vsebino dokaza).31

Učinkovitost sodnega varstva
Odločitev o prošnji za prebivanje je odločitev, ki bi-
stveno vpliva na življenje tujca, dolgotrajno postopa-
nje državnih organov pa ga postavlja v negotov polo-
žaj v zvezi z njegovo prihodnostjo, delom in družin-
skim življenjem.

V postopkih izdaje enotnih dovoljenj za prebivanje in 
delo (vključno z modro karto EU) zoper negativne od-
ločitve upravnih enot ni pritožbe, dovoljen pa je uprav-
ni spor.32 Z vidika trajanja postopkov je to negativno, 
saj postopki pred sodišči načeloma trajajo dlje kot pri-
tožbeni postopki pred pristojnim ministrstvom.33

Glede na dolgotrajnost sodnega varstva je povsem 
življenjsko in pričakovano, da tujci do rešitve spo-
ra obupajo in spremenijo svoje načrte glede imigra-
cije v Slovenijo. Ob tem se zato postavlja vprašanje 
učinkovitosti takšnega sodnega varstva. Na mestu je 
razmislek, ali je treba zaradi zagotavljanja učinkovi-
tega sodnega varstva kot ustavno varovane dobrine 
sodne spore v zvezi z dovoljenji za prebivanje opre-
deliti kot prednostne.

Pri tem velja spomniti (na sicer notorno dejstvo), da 
upravno sodišče v upravnih sporih praviloma ne odlo-
ča v sporu polne jurisdikcije (torej ne odloča o stvari 

30  Takšna rešitev bi bila za tujca bistveno enostavnejša in prijaznejša kot teoretična možnost sodelovanja tolmača.
31  Oba sva svoj čas študirala na Nizozemskem in sva morala kot študenta iz druge države članice EU na nizozemski »upravni enoti« urediti številne papirje, začenši 
s prijavo prebivališča. Ugotovila sva, da »upravna enota« v Leidnu posluje v več uradnih jezikih: nizozemščini kot uradnem jeziku, poleg tega pa tudi v angleščini, 
francoščini in nemščini.
32  Določba tretjega odstavka 87. člena ZTuj-2.
33  Primer: upravno sodišče je v zadevi pod opr. št. III U 406/2016-18 z dne 31. januarja 2019 v postopku tožbe zaradi molka organa, ki je bila vložena ob koncu leta 2016 
(kar izhaja iz opisa in opravilne številke), odločilo 31. januarja 2019, tj. več kot dve leti od vložitve tožbe, pri čemer je tožbi ugodilo in zadevo vrnilo v ponovni postopek. 
34  Določba šeste alineje prvega odstavka 55. člena ZTuj-2. Na primer sodbe upravnega sodišča opr. št. III U 406/2016-18 z dne 31. januarja 2019, opr. št. I U 1406/2013 
z dne 17. decembra 2014, opr. št. I U 866/2014 z dne 4. junija 2014 in druge. 

sami). V večini primerov upravni akt odpravi in vrne 
zadevo v ponovno odločanje upravnemu organu.

Ob pregledu dostopne sodne prakse ugotavljava, da 
upravno sodišče v večjem delu zadev presoja predvsem 
pravilnost zavrnitve prošnje za izdajo dovoljenja zara-
di (obstoja) negativnega pogoja – domneve, da se tu-
jec ne bo podrejal pravnemu redu Republike Slovenije.34 
To pomeni, da zgoraj opisane »zagonetke«, s kateri-
mi se tujci po najinih izkušnjah zelo pogosto sreču-
jejo, načeloma niso podvržene sodni presoji (na pri-
mer vztrajanje upravne enote pri zahtevi za predloži-
tev dokazila, ki ga je objektivno nemogoče pridobiti). 
Razlog je očiten: ti posamezniki v postopku obupajo 
in spremenijo svoje življenjske načrte (sama sva žal vi-
dela kar nekaj takšnih primerov). 

In ravno ta »tiha večina« narekuje korenito 
spremembo dojemanja tujcev v imigracijskih 
postopkih in prav v tej »tihi večini« se izgubi 
ogromen potencial za državo.

Sklep  

Imigracijska politika se ne zaključi na izhodih uprav-
nih enot. Je eno izmed ključnih orodij države, s ka-
terim ta vase pritegne delovno silo, znanje in kapital 
ter izboljša svoj makroekonomski položaj. In je hkra-
ti »prvo spoznavanje« tujca s Slovenijo. 

Poleg tega je dobro zastavljena in vodena imigracij-
ska politika najbrž edina dolgoročna rešitev za krpa-
nje strukturnega primanjkljaja, ki nastane kot posle-
dica proračunskega financiranja pokojninskega skla-
da. Jasno je, da bo primanjkljaj zaradi staranja popu-
lacije vedno večji. 

Tujci na uvodnih sestankih pogosto povejo, da so se 
za Slovenijo odločili zaradi tega, ker je varna in ure-
jena država, s solidno geografsko pozicijo in dobrim 
dostopom na trge Evropske unije. Ena izmed pogo-
stejših okoliščin, ki botrujejo odločitvi za imigracijo v 
Slovenijo, je tudi kvaliteta življenja v naši državi. Vse 
to in še več so primerjalne prednosti Slovenije – njen 
kapital. Te prednosti velja izkoristiti.
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V zvezi z vprašanjem pravic dedičev po pokojnem za-
varovancu v postopku odločanja o starostni pokojnini 
je Vrhovno sodišče RS odločilo v sodbi opr. št. VIII 
Ips 56/2021 z dne 10. junija 2022. Vrhovno sodišče 
je v tej sodbi sprejelo stališče, da se v primeru, če po-
stopek za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
do smrti zavarovanca še ni dokončno zaključen, ta po-
stopek ne more nadaljevati z zavarovančevimi pravni-
mi nasledniki.3        

Dejansko stanje, na podlagi katerega je Vrhovno so-
dišče sprejelo navedeno stališče, je opisano v nada-
ljevanju. 

Zavarovanec je vložil zahtevo za priznanje pravice do 
starostne pokojnine. Upravni organ je izdal začasno 
odločbo o odmeri starostne pokojnine in jo poslal za-
varovancu v vročitev. Zavarovanec je umrl tri dni pred 
izdajo odločbe, o čemer upravni organ ni bil obveščen. 
Začasna odločba o odmeri starostne pokojnine je bila 
poslana na naslov bivanja pokojnega zavarovanca in 
vdove pokojnega zavarovanca, zaradi česar se je vdo-
va seznanila z vsebino začasne odločbe o odmeri staro-
stne pokojnine. Vdova je zoper začasno odločbo vloži-
la pritožbo zaradi napačnega izračuna višine starostne 
pokojnine, od katere je odvisna višina njene vdovske 
pokojnine (in tudi višina denarnih sredstev iz naslo-
va starostne pokojnine, ki bi jih podedovala po pokoj-
nem zavarovancu za obdobje od dneva vložitve zahte-
ve do dneva smrti). Upravni organ je postopek usta-
vil in zavrnil pritožbo. 

Po stališču upravnega organa in po stališču Vrhov-
nega sodišča RS dedič nima pravice do zneska sta-
rostne pokojnine, ki bi umrlemu zavarovancu pri-
padal za čas od dneva vložitve zahteve za pridobi-
tev pravice do starostne pokojnine do dneva smrti. 
Nadalje po stališču upravnega organa in Vrhovne-
ga sodišča vdova po umrlem zavarovancu nima pra-
vice do vložitve pritožbe zoper odločbo upravnega 

1  Prim. prvi odstavek 108. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Ur. l. RS, št. 48/22). 
2  Drugi odstavek 108. člena ZPIZ-2. 
3  Točka 14 sodbe Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 56/2021, 10. junij 2022.
4  Ustava RS (Ur. l. RS, št. 33/91-I in nasl.).
5  V skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPIZ-2 v povezavi s prvo alinejo prvega odstavka 60. člena ZPIZ-2 se vdovska pokojnina odmeri v višini 70 odstotkov od 
pokojnine, do katere je bil uživalec upravičen ob smrti. 

organa, iz razloga napačnega izračuna starostne po-
kojnine, kljub temu, da je od višine starostne po-
kojnine pokojnega zavarovanca odvisna višina nje-
ne vdovske pokojnine. 

Stališče Vrhovnega sodišča je z vidika človekovih pra-
vic in temeljnih svoboščin, ki jih določa Ustava RS,4 
nekoliko presenetljivo. Obstoj pravice pokojnega za-
varovanca do starostne pokojnine in njena višina vpli-
vata na pravice dedinje (vdove), in sicer:
-	 na pravico vdove do dedovanja denarnih sredstev 

iz naslova starostne pokojnine, do katerih je bil po-
kojni zavarovanec upravičen do njegove smrti,

-	 na višino vdovske pokojnine, do katere je upravi-
čena vdova.5   

Z odrekanjem pravice do nadaljevanja postopka je 
vdovi odvzeto varstvo njene pravice do uveljavljanja 
izplačila neizplačane pokojnine po pokojnem zavaro-
vancu. Hkrati ji je onemogočen preizkus pravilnosti 
izračuna starostne pokojnine zavarovanca, od katere 
je odvisna višina njene vdovske pokojnine. 

Stališče Vrhovnega sodišča pravnemu nasledniku 
(vdovi) pokojnega zavarovanca onemogoča, da od pri-
tožbenega organa zahteva preizkus pravilnosti izraču-
na višine starostne pokojnine pokojnega zavarovanca, 
od katere je odvisna višina vdovske pokojnine. Po sta-
lišču Vrhovnega sodišča vdova nima nikakršne možno-
sti, da s pritožbo uveljavlja popravo izračuna višine sta-
rostne pokojnine po pokojnem zavarovancu. Obstoj 
oziroma višina starostne pokojnine pokojnega zava-
rovanca neposredno vpliva na pravice vdove. Upošte-
vaje stališče Vrhovnega sodišča vdova nima nikakršne 
možnosti doseči pravilen izračun njene vdovske pokoj-
nine (ki je odvisna od višine starostne pokojnine po 
pokojnem zavarovancu). Ob vsem navedenem se po-
javlja vprašanje morebitne kršitve pravice vdove iz 22. 
člena Ustave (enako varstvo pravic) in 25. člena Usta-
ve (pravica do pravnega sredstva).  

Jernej Orešek 
odvetnik v Odvetniški pisarni Razdrih v Ljubljani 

Odprta vprašanja glede pravice do starostne 
pokojnine 

Zavarovanci, ki so vključeni v sistem obveznega pokojninskega zavarovanja, pridobijo pravico do 
starostne pokojnine z dnem izpolnitve zakonskih pogojev.1 Pogoj za pridobitev starostne pokojnine 
je prenehanje obveznega pokojninskega zavarovanja.2 To pomeni, da je zavarovanec upravičen do 
starostne pokojnine z dnem, ko mu preneha delovno razmerje in je hkrati izpolnil vse zakonske po-
goje za pridobitev pravice. Ali je v praksi res tako? Postavlja se vprašanje obstoja pravic zavarovanca 
in njegovih pravnih naslednikov v obdobju od dneva prenehanja delovnega razmerja (ob hkratnem 
izpolnjevanju zakonskih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine) do dneva vročitve 
odločbe o odmeri starostne pokojnine.  



Odvetnik 108 / zima 2022 23 Članki

V skladu s prvim odstavkom 108. člena ZPIZ-2 za-
varovanec pridobi pravico iz obveznega zavarovanja 
z dnem, ko so izpolnjeni pogoji za pridobitev pravi-
ce po tem zakonu. V skladu s prvim odstavkom 108. 
člena ZPIZ-2 se pokojnina uživalcu izplačuje od pr-
vega naslednjega dne po prenehanju zavarovanja (tj. 
po prenehanju delovnega razmerja). Zdi se, da ni re-
levantno, kdaj je upravni organ izdal upravno odločbo 
o pravici in višini starostne pokojnine, saj pravica do 
starostne pokojnine nastane na podlagi zakona (tj. na 
podlagi 108. člena ZPIZ-2), in sicer z dnem izpolni-
tve zakonskih pogojev za pridobitev pravice. Že z vi-
dika temeljnega pravnega načela pravičnosti pravica 
do starostne pokojnine nastane v trenutku izpolnitve 

zakonskih pogojev, ne pa šele z dokončnostjo uprav-
ne odločbe, saj sta čas trajanja izdaje odločbe uprav-
nega organa in trenutek smrti zavarovanca popolno-
ma izven vpliva zavarovanca. 

Glede na pravice, ki jih določa Ustava, in glede 
na temeljno pravno načelo pravičnosti bi vdova 
po pokojnem zavarovancu morala imeti pravico 
zahtevati preizkus pravilnosti izračuna višine 
starostne pokojnine in pravico do dedovanja 
denarnih sredstev, do katerih bi bil zavarovanec 
upravičen do dneva smrti.  

Simulacija je predstava, namenjena tretjim osebam.1 
Kot pri vsaki predstavi sta v njej skriti laž in resnica. 
S simulacijo namreč pogodbenika ustvarjata navide-
zno pravno stanje (laž), ta pa prikriva dejansko prav-
no razmerje (resnica). Mislimo na navidezne skleni-
tve zakonske zveze (z namenom pridobitve državljan-
stva ali drugih ugodnosti); na pogodbe o prodaji s fik-
tivnimi kupninami; na pogodbe o preužitku, ki pri-
krivajo darilne pogodbe (z namenom izigravanja do-
ločb o nujnem deležu); na raznovrstne pogodbe o sve-
tovanju, ki so zgolj navidezna podlaga za prenos de-
narnih sredstev z enega subjekta na drugega; na fik-
tivne prenose premoženja z namenom oškodovanja 
upnikov itd. Vsem tem pravnim operacijam je sku-
pno zavestno prikazovanje navideznega pravnega sta-
nja z namenom doseganja določenih (večinoma ne-
dopustnih ali moralno spornih) pravno-ekonomskih 
učinkov. Brez te navidezne predstave ne bi bilo mo-
goče doseči teh učinkov oziroma bi bilo njihovo do-
seganje oteženo. 

Simulacija ima številne pojavne oblike. Obstaja obli-
ka, pri kateri ravnanje pogodbenikov spravi v zmoto 
tretje osebe s tem, da pogodbenika dajeta vtis, da se 

1  Za materialnopravne in procesnopravne vidike simulacije glej Varanelli, L.: Pogodbeno pravo III. Patologija pogodbe (prvi del), Ljubljana, 2017, str. 323‒376; S. 
Cigoj, Komentar obligacijskih razmerij – Veliki komentar Zakona o obligacijskih razmerjih, I. knjiga, Ljubljana, 1984, str. 270. 

je njuna pravna situacija spremenila, a je še vedno ista 
kot pred sklenitvijo pogodbe (t. i. absolutna simula-
cija). Tipičen primer, na podlagi katerega je lažje ra-
zumeti mehanizem delovanja absolutne simulacije, je 
navidezni prenos premoženja na škodo upnikov. Tu 
pogodbenika tretjim osebam lažno naznanita, da se je 
lastništvo odtujitelja spremenilo, v resnici pa ni tako. 
Prenos premoženja je namreč le fiktiven, lažen, simu-
liran, saj tako dejansko kot pravno stanje ostane isto. 
Enako velja za raznovrstne svetovalne pogodbe oziro-
ma pogodbe o sodelovanju, ki pogosto niso nič druge-
ga kot fiktivna podlaga za prenos večjih količin denar-
ja (na primer zaradi pranja denarja). Razen kriminal-
nega dogovora med pogodbenikoma tu ni nobenega 
svetovanja. Pri absolutni simulaciji je bistvenega po-
mena ugotovitev dejanske pravne situacije. Če gre na 
primer za fiktivno odtujitev premoženja, je treba oce-
niti, ali obstajajo aktualni oziroma potencialni upniki 
odtujitelja, prav tako razloge prenosa, morebitne po-
vezave (pravne, družinske, poslovne ipd.) med prido-
biteljem in odtujiteljem, pravno naravo oziroma status 
pridobitelja (na primer, ali gre za družbo s sedežem v 
tujini oziroma za družbo, v kateri ni možna preverba 
imetništva poslovnega deleža), finančne sposobnosti 

doc. dr. Luigi Varanelli
odvetnik v Ljubljani, docent na MLC in Novi univerzi, EPF

Simulacija pogodbe kot sredstvo storitve 
gospodarskih kaznivih dejanj 

Obremenjene z nastopom Mihaela Karnerja na 6. konferenci Poslovne forenzike so tam prisotne trume 
novinarjev spregledale druge zanimive teme, o katerih bi se lahko veliko govorilo tudi v širši javnosti, 
ki je v resnici željna konkretnih in poglobljenih pristopov. Izbrane teme nastopajočih strokovnjakov 
različnih področij so bile namreč odraz razmerij v naši družbi v tem burnem zgodovinskem obdobju 
in vsakodnevnem medijskem dogajanju. 
Za prikaz teh razmerij sem si izbral simulacijo pogodbe, saj sem v dolgoletni odvetniški praksi ugoto-
vil, da se ravno s t. i. navidezno ali fiktivno pogodbo, ki jo očitno že laiki dobro obvladajo, dosežejo 
prepovedani pravno-ekonomski cilji. Poznavanje mehanizmov simulacije in njenih mnogoterih vidikov 
je bistvenega pomena pri ugotavljanju kriminalnih ravnanj. 
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pridobitelja, izvedbene načine in sledljivost denarnih 
tokov (prenos večje količine gotovine na primer kaže 
na navideznost posla), objektivno potrebo pridobite-
lja po določeni stvari ter nenazadnje naravo in sesta-
vine prenesenega premoženja (na primer, ali je odtu-
jitelj odtujil celotno premoženje ali samo nekaj stva-
ri). Kar sem opisal, so le nekateri (pogostejši) indici, 
seveda pa obstajajo še drugi. 

Podobna pravila veljajo za svetovalne pogodbe. Tu 
so bistvenega pomena ocena honorarja oziroma viši-
ne plačila za svetovanje, sorazmernost med svetova-
njem in višino plačila, objektivna potreba po svetova-
nju in kompetence svetovalca na področju, predmet 
svetovanja. 

Pri relativni simulaciji dokazovanje poteka z ugotovi-
tvijo resničnega pravnega razmerja med pogodbeniko-
ma. Če pogodba o preužitku prikriva darilno pogod-
bo, namreč ni dovolj ugotovitev, da je pogodba o pre-
užitku navidezna, temveč je treba dokazati tudi, katera 
pogodba se skriva za pogodbo o preužitku. V praksi se 
mi zdi najbolj zanesljiv kriterij ocena možnosti izpol-
nitve navidezne pogodbe. Z drugimi besedami: treba 
bi bilo ugotoviti, ali bi dolžnik (na primer kupec, pre-
vzemnik, preživljalec) lahko izpolnil pogodbene ob-
veznosti, ki so predmet navidezne pogodbe. Če je na 
primer kupec nepremičnine kreditno nesposoben ozi-
roma mu njegovi prihodki ne omogočajo nakupa, se 
je treba utemeljeno vprašati, od kod mu potemtakem 
denarna sredstva za takšen nakup. Če se temu doda, 
da je v takšnih primerih plačilo izvedeno z izročitvijo 
(večje količine) gotovine, se sumi navideznosti pro-
daje le še stopnjujejo. 

Zagotovo je v praksi najbolj pogost primer relativ-
ne simulacije situacija, kadar pogodbenika v pogodbi 

2  Prim. Ogrizek, D.: Prodajna pogodba z navideznim kupcem, Pravosodni bilten, 1-2/1988, str. 56; Varanelli, L.: Pogodbeno pravo, op. cit., str. 334‒339. 
3  O tem Varanelli, L., Pogodbeno pravo, op. cit., str. 328. 

navedeta kupnino, ki je drugačna (nižja ali višja) od 
resnične kupnine. Kadar pogodbenika prikažeta ku-
pnino, ki je nižja od dejanske, to najpogosteje izvaja-
ta z namenom izigravanja davčnih obveznosti; v višjih 
kupninah od dejanskih se pogosto skriva napihovanje 
bilanc in pranje denarja (mislimo na primer na drage 
prestope nogometašev v poklicnem nogometu, ki pa 
nikoli ne igrajo na kakšni tekmi ali le redko). 

Primeri relativne simulacije se ne izčrpajo v navidezno-
sti predmeta obveznosti in/ali kavze pogodbe, tem-
več gre včasih tudi za lažno navajanje stranskih ele-
mentov pogodbe (na primer, pogodbenika antedatira-
ta pogodbo, postavita rok ali pogoj, ki ga v resnici ni). 

Posebna oblika relativne simulacije je simulacija po-
godbenika: kot imetnico pravic in obveznosti pogod-
benih razmerij pogodbenika prikažeta neko tretjo ose-
bo (slamnati mož), dejanski pogodbenik pa se skri-
va v posojevalcu imena.2 Subjektivna simulacija se iz-
vaja, kadar se dejanski pogodbenik navzven noče pri-
kazati kot imetnik pravic iz pogodbe ali, kar je pogo-
steje, kadar ne sme biti pogodbena stranka (na pri-
mer zaradi konkurenčne klavzule, zaradi statusa jav-
nega funkcionarja). 

Včasih je simuliranje izvedeno tako prepričljivo in pre-
finjeno, da uspeta pogodbenika premagati tudi šibke 
točke te pravne operacije. Takšen je primer navide-
zne izpolnitve ali izpolnitve ad pompam.3 Tu ni navi-
dezna le pogodba, temveč je že sama izpolnitev pogod-
bene obveznosti zgolj fiktivna (pri navidezni prodajni 
pogodbi kupec celo nakaže kupnino, ki mu je kasne-
je vrnjena). Dejstvo, da je prišlo do izpolnitve, v ni-
čemer ne posega v strukturo in pravno naravo simu-
lacije, saj je celotna predstava namenjena zgolj temu, 
da se tretje osebe spravi v zmoto. 

Konferenco, ki je potekala 2. decem-
bra 2022 v Best Western Premier Ho-
telu Slon v Ljubljani, sta skupaj otvori-
la ministrica za pravosodje dr. Domi
nika Švarc Pipan in predsednik OZS 
Janez Starman. 

Na njej so kot govorniki spregovorili 
prof. dr. Janez Kranjc, zaslužni pro-
fesor Univerze v Ljubljani, dr. Bo
štjan Zalar, sodnik Upravnega sodišča 
RS, in dr. Matej Accetto, predsednik 
Ustavnega sodišča US; konferenco je 

moderiral odvetnik dr. Blaž Kovačič 
Mlinar. 

Konference so se poleg številnih go-
stov udeležili kar štirje sodniki Evrop-
skega sodišča za človekove pravice, 
in sicer dr. Davor Derenčinovič, dr. 
Ioannis Ktistakis, dr. Branko Lubar-
da in dr. Marko Bošnjak, nekdanji od-
vetnik. 

A. R.

Humanizem kot žlahtna prvina pravniškega dela  
Center za izobraževanje v pravosodju, Odvetniška akademija OZS in Območni zbor odvetnikov 
Ljubljana so soorganizirali mednarodno konferenco »Humanizem kot žlahtna prvina pravniškega 
dela«
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1. Vzpon sodišču pridružene mediacije 
v Sloveniji in streznitev 
Po zaslugi jasno postavljenih ciljev ter z vzpostavitvi-
jo dialoga in sodelovanjem pri načrtovanju projekta, 
ob hkratnem spoštovanju obstoječih procesov, (nam) 
je uspelo uspeli doseči potrebno soglasje pomembnih 
igralcev – vrhovnega sodišča, ministrstva za pravosod-
je, odvetniške zbornice, gospodarske zbornice in »ve-
likih« strank, na primer zavarovalnic. Izrabili s(m)o 
slabost sistema v tistem obdobju – velike sodne za-
ostanke – in jo obrnili sebi v prid. Razumeli s(m)o, 
da mora mediacija, če želimo, da bo zaživela, postati 
del sodnega postopka. Presenetljivo in v nasprotju z 
javnomnenjskimi raziskavami, ki tradicionalno kažejo 
na nizko raven ugleda slovenskega sodstva, se je po-
kazalo, da državljani postopku mediacije zaupajo prav 
zato, ker poteka na sodišču v okviru sodnega postopka. 

Pilotski program je rasel in se razvijal; njegovo ino-
vativnost so prepoznali tudi onkraj slovenskih meja. 
Med mediatorji kroži anekdota, da je moral že pri-
pravljeni Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih 
zadevah,2 sprejet sedem let po začetku pilotskega pro-
grama sodišču pridružene mediacije, za kratek čas v 
predal, da bi se izognili neprijetnemu položaju, ki bi 
nastal, če bi Slovenija Direktivo o nekaterih vidikih 
mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah (v nada-
ljevanju Direktiva)3 implementirala, preden bi ta sploh 
začela veljati. Selitev predsednika Okrožnega sodišča 
Aleša Zalarja na Beethovnovo je nekaj let pozneje bo-
trovala še novemu Zakonu o alternativnem reševanju 
sodnih sporov (ZARSS).4  

Od teh pionirskih časov sodišču pridružene mediacije 
v Sloveniji je minilo dvajset let in zgodba o uspehu se 
je razblinila. Cilj – večje število poravnav v čim zgo-
dnejši fazi postopka v pravičnem in poštenem postop-
ku ter čim večje število prostovoljnih izpolnitev ob-
veznosti – ni dosežen. Z menjavo straže na Beethov-
novi sta presahnili naklonjenost izvršilne veje oblasti 
alternativnemu reševanju sporov in politična volja za 
ukrepe, namenjene spodbujanju teh postopkov in po-
večanju javnega zaupanja vanje.5 Izvajanje mediacij na 
sodiščih prve in druge stopnje pa je, čeprav ZARSS 

1  S pričujočim člankom je mag. Nina Betetto sodelovala v sekciji Mediacija kot del prava in veščine mediatorja kot obvezno znanje modernega pravnika  
v okviru 48. dnevov slovenskih pravnikov, 11. in 12. oktobra 2022 v Portorožu. Članek mag. Nine Betteto je objavljen v reviji Podjetje in delo, št. 6-7/2022, str. 1196. 
2  Ur. l. RS, št. 56/08.
3  Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah, UL L 136  
z dne 24. 5. 2008, ki je začela veljati 13. 6. 2008.
4  Ur. l. RS, št. 97/09.
5  Nazoren je podatek, da je bil po evidenci avtorice zadnji sestanek Komisije za alternativno reševanje sporov (katere članica je avtorica), ustanovljene pri  
Ministrstvu za pravosodje, v letu 2018. 

določa obveznost sodišč, da ponujajo mediacijo, v pre-
več podrejenem položaju in odvisno od dobre volje 
sodne uprave, zlasti predsednika ali predsednice so-
dišča. Kakšen je v resnici ta odnos, smo mediatorji in 
stranke najbolje občutili v času gospodarske recesije, 
ko so proračunske omejitve najprej vplivale prav na 
okrnitev programov sodišču pridružene mediacije in 
je bila strokovna javnost tista, ki je zahtevala, naj so-
dišča vendarle zagotovijo sredstva, da bodo postopki 
tekli naprej. Odraz takega stanja so statistični podat-
ki. Ti na okrožnih sodiščih niso spodbudni, na okraj-
nih sodiščih pa so porazni. Iz spodnjih preglednic iz-
haja, da je bila v pravdnih zadevah na vseh okrožnih 
sodiščih mediacija v letu 2021 ponujena v 1511 zade-
vah, na vseh okrajnih sodiščih pa v 2960 zadevah. Če 
te podatke primerjamo s številom v tem letu pripadlih 
pravdnih zadev, ki jih je bilo 2340 na okrožnih sodiščih 
in 6377 na okrajnih sodiščih, ugotovimo, da je delež 
ponujenih zadev na okrožnih sodiščih 64 odstotkov, 
na okrajnih pa skromnih 46 odstotkov. 

Preglednica 1: Statistični podatki o ponujenih me
diacijah za leto 2021 (okrožna sodišča)

Leto Obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Vrsta zadeve Število v mediacijo ponujenih zadev
N Nepravdne 

zadeve
1.150

P Pravdne 
zadeve

1.511

Pg Gospodarske 
pravne zadeve

2.198

Skupaj 4.859

Preglednica 2: Statistični podatki o ponujenih me
diacijah za leto 2021 (okrajna sodišča)

Leto Obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Vrsta 
zadeve

Število v mediacijo ponujenih zadev

D Zapuščinske 
zadeve

42

N Nepravdne 
zadeve

278

P Pravdne zadeve 2.960
Skupaj 3.280

mag. Nina Betetto1 
vrhovna sodnica na Vrhovnem sodišču RS 

Mediacija v Sloveniji: kako prebuditi Trnuljčico
Na prelomu tisočletja je v Sloveniji potekal eksperiment, neobičajen za deželo z izrazito pozitivi-
stično pravno kulturo. Zanesenjaki s(m)o se po tujem, zlasti ameriškem zgledu na Okrožnem sodi-
šču v Ljub ljani brez kakršnegakoli normativnega okvira odločili zgraditi model sodišču pridružene 
mediacije.
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2. Ali mediacija sploh spada na 
sodišča 
Odnos slovenske strokovne javnosti do sodišču pri-
družene mediacije, zlasti do vprašanja, ali mediacija 
sploh spada na sodišče, je nihal od ambivalentnega iz-
ražanja načelne podpore ob sočasnih pomislekih, ali 
kvantitativni rezultati programov sodišču pridružene 
mediacije sploh upravičujejo obstoj mediacije na so-
dišču, do popolnoma odklonilnega stališča. 

Sodišču pridružena mediacija je le eden od modelov 
s sodiščem povezane mediacije. V Nemčiji in skandi-
navskih državah imajo sodniško mediacijo, ki jo izva-
jajo sodniki, v nekaterih državah so bili ustanovljeni s 
sodiščem povezani nacionalni mediacijski centri (na 
primer v Srbiji in Črni gori), drugje spet se je uvelja-
vil tržni model (na primer v Angliji in Walesu ter na 
Nizozemskem). Najbolj izpopolnjena oblika je sodi-
šče več vrat (multi-door court), ki je kombinacija so-
dniškega in tržnega modela ter se je uveljavila v Zdru-
ženih državah Amerike.

Ali mediacija sploh spada na sodišče, je predvsem 
svetovnonazorsko vprašanje, ki zadeva razmerje med 
posameznikom in državo, ki jo pooseblja sodišče. Po-
jem dostopa do pravnega varstva presega pojem do-
stopa do sodišča. Evropski svet je že leta 1999 od dr-
žav članic zaradi omogočanja lažjega in boljšega do-
stopa do pravnega varstva zahteval oblikovanje alter-
nativnih sodnih postopkov.6 Sodišču pridružena me-
diacija ne omejuje pravice do učinkovitega sodnega 
varstva oziroma je ne omejuje na nedopusten način. 
Danes je splošno sprejeto stališče, da ta pravica ni kr-
šena, če se stranki prostovoljno odločita za mediaci-
jo. Sodišče Evropske unije (SEU) je že zavzelo stali-
šče, da tudi določitev obveznega postopka mediacije 
sama po sebi ne krši pravice do učinkovitega sodne-
ga varstva, seveda pa je treba dopustnost ukrepa pre-
sojati enako kot druge omejitve človekovih pravic – s 
testom sorazmernosti.7

Želja po spodbujanju sodišču pridružene mediacije 
brez meritorne odločitve sodišča se je morda preveč 
poudarjala v funkciji zmanjšanja sodnih zaostankov 
in razbremenitve sodišč. S tem se je ustvarjalo napa-
čen vtis, da je mediacija nekakšna panacea slovenske-
ga sodstva. Na račun števila zadev, ki naj bi bile reše-
ne v mediaciji, se je zanemarjal kakovostni vidik, ki za-
deva njeno bistvo: s spodbujanjem oblik alternativne-
ga reševanja sporov se vzpostavlja zavest, da je mirna, 
sporazumna rešitev spora pravna vrednota. Poveda-
no drugače, ne šteje samo tisto, kar se lahko (pre)šte-
je, ni pomembno samo število zadev, ki so bile uspe-
šno, torej s sodno poravnavo ali kako drugače, reše-
ne v mediaciji. Vsaj enako, če ne pomembnejši so po-
sredni učinki: (1) z vidika stranke možnost, da sode-
luje pri reševanju lastnega spora, ki ne pripada, kot je 
poudarjal pokojni norveški sociolog Nils Christie,8 ne 

6  Zaključki Predsedstva Evropskega sveta, Tampere, 15. in 16. 10. 1999, dostopno na: http:// consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ ec/00200-r1.
en9.htm, tč. 30 (30. 7. 2022).
7  Glej sodbi SEU C-317/08, C-318/08, C-319/08 in C-320/08, Alassini proti Telecom Italia Spa, z dne 18. 3. 2010, in C-75/16, Livio Menini in Maria Antonia Rampanelli 
proti Banco Popolare – Società Cooperativa,, z dne 14. 6. 2017. 
8  N. Christie (1977), str. 1–15.
9  Odločno trdim, da v Sloveniji ne bi bilo tako velikega deleža števila sklenjenih sodnih poravnav v civilnih sodnih postopkih v Sloveniji (ta se približuje 20 odstotkom), 
če sodniki ne bi imeli znanj in veščin, ki so jih pridobili kot mediatorji ali na izobraževanjih za mediatorje.
10  Bundesministerium der Justiz (2017). 

sodišču ne državi, ampak stranki sami; (2) z vidika so-
dnika pridobitev veščin in znanj, ki mu pomagajo spo-
znati, kaj je bistvo spora, kar mu omogoča, da udejanji 
svoje poslanstvo, ki ni v odčrtavanju spisov, ampak v 
reševanju sporov med ljudmi;9 (3) z vidika družbe že 
omenjeno dozorevanje spoznanja, da je sporazumna 
rešitev spora pravna vrednota.

Kje torej vidim prednosti sodišču pridružene media-
cije? Najprej je to dejstvo, da program potrjuje sodi-
šče, ga upravlja in vodi. Sodišču pridružena mediaci-
ja strankam omogoča najboljši možen približek dneva 
na sodišču. V celoti ali delno se financira iz proračuna 
sodišča. Sodišče skrbi za nadzor nad delom in kakovo-
stjo mediatorjev, kar je najboljše jamstvo za zaupanje 
sodnikov, odvetnikov in strank v program sodišču pri-
družene mediacije. In končno, sodišču pridružena me-
diacija nudi boljše in hitrejše povezovanje mediacije s 
postopkom in programi reševanja zadev.

Tržni model vsega tega ne omogoča, zato se ne stri-
njam s tistimi, ki priznavajo, da se je sodišču pridru-
žena mediacija morda izkazala za učinkovito sredstvo 
za večjo ozaveščenost potencialnih uporabnikov me-
diacije, a so prepričani, da je napočil čas, da se medi-
acija izvije iz objema sodišč. Menim, da razvoj media-
cije zunaj sodišča v Sloveniji ni dosegel stopnje, da bi 
jamstvo kakovosti upravičevalo višjo ceno. Ker sodni-
ki ne bi zaupali zunanjim ponudnikom, bi tržni mo-
del pomenil resno tveganje za upad števila napotitev 
na mediacijo, zaradi višje cene in nezaupanja strank 
pa tudi števila mediacij na splošno.

3. Neizpolnjena evropska pričakovanja 
Neizpolnjena pričakovanja v zvezi s sodišču pridruže-
no mediacijo niso slovenska posebnost; prav naspro-
tno, v evropski družini so prej pravilo kot izjema. Če 
beremo poročilo nemškega zveznega ministrstva za 
pravosodje iz leta 2017 o učinkih zakona o mediaciji 
na mediacijo v Nemčiji – ugotovitve se sicer nanaša-
jo na v letu 2013 uvedeno sodniško reševanje konflik-
tov (Güteverhandlung), vključno s sodniško mediaci-
jo, ob pomoči sodnika poravnalca (Güterichter), ki ne 
odloča v zadevi –, njegovi zaključki zvenijo tako zna-
no, da bi besedo Nemčija zlahka zamenjali s Sloveni-
ja: (pre)majhno število napotitev in neenakomernost 
razvoja po deželah in sodiščih.10 

3.1. O »direktnosti« Direktive

Skladno s prvim odstavkom 1. člena je cilj Direkti-
ve olajšati dostop do alternativnega reševanja sporov 
in spodbuditi mirno reševanje sporov s spodbujanjem 
uporabe mediacije in zagotavljanjem uravnoteženega 
odnosa med mediacijo in sodnimi postopki. To meh-
ko pravilo programske narave je, kot lahko sklepamo, 
ubesedilo politični kompromis med državami članica-
mi, ki je bil v danem trenutku možen in dosegljiv. Ob 



28 Odvetnik 108 / zima 2022Članki

dejstvu, da se v državah članicah EU z mediacijo reši 
manj kot 1 odstotek sporov, evropskim institucijam ni 
ušlo, da se cilj Direktive izmika, zato so bile za analizo 
stanja in s ciljem odpraviti ovire za uveljavitev medi-
acije izdelane številne analize, poročila11 itd. Poročilo 
Evropskega parlamenta iz leta 201612 denimo ugota-
vlja, da »so cilji Direktive daleč od doseženega«, in 
predlaga dve možni rešitvi: (1) spremembo drugega 
odstavka 5. člena Direktive,13 ki bi v vseh civilnih in 
gospodarskih zadevah, vključno z družinskimi in de-
lovnimi spori, v katerih stranke prosto razpolagajo z 
zahtevki, kot procesno predpostavko predpisal obve-
zno uvodno srečanje v mediaciji, ali pa (2) uporabo 
obstoječe določbe z doslednejšim spremljanjem rezul-
tatov z upoštevanjem statističnih kazalnikov. 

Vsebina tega predloga ni presenečenje – avtorja poro-
čila, italijanska mediatorja, sta znatno prispevala pri-
spevala k temu, da je postal italijanski »mediacijski 
laboratorij« pomemben izvoznik italijanskega mode-
la obvezne mediacije. Poročilo opozarja,14 in to je nje-
gova dobra plat, da »obvezna mediacija« ni enoten 
pojem. Razlikuje štiri modele: (1) prostovoljno me-
diacijo (full voluntary mediation), ko se stranke pro-
stovoljno odločijo za mediacijo, da bi ob pomoči me-
diatorja našle sporazumno rešitev spora; (2) sistem 
spodbud in sankcij (voluntary mediation with incenti-
ves and sanctions ali opt-in opcija); (3) obvezno prvo 
srečanje z mediatorjem, da se preveri ustreznost reše-
vanja spora z mediacijo v konkretni zadevi (required 
initial mediation session ali opt-out opcija); (4) medi-
acijo kot procesno predpostavko za sodno odločanje 
(full mandatory mediation). Stranke se mediacije mo-
rajo udeležiti, odločitev za sporazum in njegovo vse-
bino pa je vedno prostovoljna. 

Omenjenemu poročilu iz leta 2016 je sledilo poroči-
lo odbora za pravne zadeve Evropskega parlamenta iz 
leta 2018,15 ki ga je pripravil Giuseppe De Palo, soav-
tor poročila iz leta 2016. Ugotavlja, da so se spodleteli 
poskusi držav članic na področju mediacije gibali med 
očitno neskladnimi z ustavo ter bojazljivimi in neučin-
kovitimi. Preveč časa je bilo porabljenega za spozna-
nje, da prostovoljna mediacija v svoji najčistejši obli-
ki ne deluje. Poglavitni vzrok za nezadovoljivo stanje 
je, tako poročilo,16 v premajhni »direktnosti« Direk-
tive oziroma njenega drugega odstavka 5. člena, ki bi 
moral od držav članic zahtevati, ne pa le dopuščati, da 
uvedejo eno od oblik obvezne mediacije. Odbor iz-
raža obžalovanje, ker se državam članicam ni uspelo 

11  Glej na primer G. De Palo (2011). 
12  G. De Palo (2016), str. 28.
13  Drugi odstavek 5. člena Direktive se glasi: »Ta direktiva ne posega v nacionalno zakonodajo, po kateri je mediacija pred uvedbo sodnega postopka ali po njej obvezna 
oziroma povezana s spodbudami ali sankcijami, pod pogojem, da takšna zakonodaja strankam ne preprečuje uveljavljanja pravice dostopa do sodnega sistema.«
14  G. De Palo (2016). str. 11.
15  G. De Palo (2018).
16  Ibidem, str. 11.
17  Besedilo zadnje predlagane spremenjene različice se je glasilo: »Države članice zagotovijo, da je mediacijsko srečanje v civilnih in gospodarskih sporih vključeno v 
sodni postopek, razen v zadevah, glede katerih določijo, da so neprimerne za mediacijo. Minimalna zahteva za mediacijsko srečanje je, da se stranke srečajo z mediatorjem, 
pod pogojem, da je postopek hiter, nezavezujoč, da zadrži tek zastaralnih in prekluzivnih rokov ter da je brezplačen ali povezan z omejenimi stroški, če stranka na uvodnem 
mediacijskem srečanju odkloni možnost uporabe mediacije.«
18  Resolution of 12 September 2017 on the implementation of Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain 
aspects of mediation in civil and commercial matters, dostopno na:  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-
0321+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN (31. 7. 2022).
19  G. De Palo (2018), str. 11.
20  Uredba D. LGS. 28/2010.
21  Uredba D. L. 50/2017, preoblikovana v zakon L. 96/2017.
22  L. Cominelli, A. Jacqmin (2020), str. 11.
23  Stranki se prizna davčna olajšava v določenem znesku. Če je sklenjen sporazum, je stranka upravičena do oprostitve plačila davka za promet nepremičnin, če vrednost 
spornega predmeta ne presega 50.000 evrov.

dogovoriti za revizijo tega najšibkejšega dela Direkti-
ve. Evropski parlament je v zvezi z zadnjim predlo-
gom spremenjene različice drugega odstavka 5. čle-
na, ki mu je bil predložen v letu 2016,17 v resoluciji o 
implementaciji Direktive18 sprejel stališče, da se ta ne 
spremeni ne v drugem odstavku 5. člena ne v katerem-
koli drugem delu. Na koncu poročilo iz leta 2018, ker 
v doglednem času ni mogoče pričakovati revizije Di-
rektive, v pitijskem slogu državam članicam, ki to že-
lijo, priporoča, naj se ozrejo po praksah drugih držav 
in ugotovijo, kaj deluje in kaj ne.19

3.2. Italijanski model mediacije

Kakšen je torej italijanski model mediacije, na katere-
ga očitno cilja avtor poročila odbora za pravne zade-
ve Evropskega parlamenta iz leta 2018, ko drugim dr-
žavam priporoča, naj se ozrejo po tujih zgledih? Prvi 
poskus uvedbe obvezne mediacije v letu 201020 je bil 
popoln faux pas, saj je odvetniški sindikat nezadovolj-
ne pozval k stavki, italijansko ustavno sodišče pa je 
zaradi prekoračitve pooblastil vlade pri sprejemanju 
podzakonskih aktov ugotovilo, da je uredba neustav-
na. Potem ko je vlada zahtevam odvetnikov popustila, 
je reforma v drugem poskusu dobila nov zagon, tako 
da je vlada v letu 2017 sklenila, da je nastopil čas za 
prehod iz poskusnega, časovno omejenega obdobja v 
trajno izvajanje mediacije.21 

Mediacija v civilnih zadevah se lahko začne na štiri 
načine:22 
– Stranke se lahko v vsakem sporu sporazumejo, da 

bodo spor reševale pred akreditiranim ponudnikom 
mediacije; v tem primeru so upravičene do neka-
terih davčnih in drugih finančnih ugodnosti.23 Ob 
sodelovanju odvetnikov in mediatorja sporazum v 
mediaciji avtomatično postane izvršilni naslov. 

– Pravna podlaga za mediacijo je lahko zakonska do-
ločba ali pogodbeni dogovor (ex lege ali ex contractu 
mediacija). 

– Tretji način je obvezna napotitev s strani sodišča v 
kateremkoli sodnem sporu in v kateremkoli stadiju, 
tudi v pritožbenem postopku. V tem primeru mora 
stranka pri akreditiranem ponudniku mediacije v 
15 dneh vložiti predlog za začetek mediacije, ki je 
procesna predpostavka za nadaljevanje sodnega 
postopka. Poleg možnosti napotitve na mediacijo 
imajo italijanski sodniki pooblastilo, da stranke 
povabijo na poravnalni narok, ki se ga morajo po 
odredbi sodnika stranke udeležiti osebno, ne le 
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njihovi odvetniki (185. člen italijanskega zakona o 
pravdnem postopku), in da pripravijo nezavezujoč 
pisni poravnalni predlog (185.bis člen italijanskega 
zakona o pravdnem postopku).

– V omejenem številu civilnih in gospodarskih zadev, 
to je v približno 8 odstotkih vseh zadev v pristoj-
nosti civilnih sodišč,24 mora tožnik pred sodnim 
postopkom vložiti predlog za začetek mediacije 
pri akreditiranem ponudniku mediacije. Prvo me-
diacijsko srečanje, ki ga je treba razpisati v 30 dneh 
po vloženem predlogu, mora potekati ob obveznem 
sodelovanju odvetnika in akreditiranega mediator-
ja. V tej fazi se plača le administrativna taksa; drugi 
stroški nastanejo šele, če stranki soglašata s postop-
kom mediacije, ki traja največ tri mesece. Če se ena 
od strank tega srečanja  brez opravičenega razloga 
ne udeleži, ji lahko sodišče v nadaljnjem sodnem 
postopku naloži plačilo sankcije.25 

Statistični podatki, ki jih navajajo italijanski kolegi, če 
jih primerjamo z evropskimi tekmeci, so osupljivi.26 
Število mediacij na letni ravna presega 250.000, kar je 
dvajsetkrat več, kot znaša sivo evropsko povprečje; če 
upoštevamo, da se uspešno konča 43 odstotkov medi-
acij in da se po prvem mediacijskem srečanju stranke 
za mediacijo odločijo v približno polovici zadev, je, v 
celoti gledano, uspešna vsaka peta zadeva, v kateri je 
predpisano obvezno prvo mediacijsko srečanje. Na-
kazujejo se pomembni multiplikativni učinki obvezne 
mediacije: medtem ko je delež mediacij po napotitvi 
sodnika v letu 2011 znašal 1,7 odstotka vseh opravlje-
nih mediacij, se je v letu 2017 dvignil na 13,4 odstotka. 
Povečuje se tudi število prostovoljnih mediacij.

4. Česa se lahko naučimo iz 
pridobljenih spoznanj in tujih izkušenj

Čeprav v tuji praksi in zlasti teoriji ostaja prevladujoče 
prepričanje, da je prostovoljno sodelovanje v zaupnem 
postopku temeljna vrednota in nujen pogoj mediacije, 
v zadnjem obdobju ni mogoče prezreti, da se, pri če-
mer to gibanje ni omejeno na Italijo, povečuje število 
zagovornikov obveznosti (poskusa) mediacije.27 Kot 
argument med drugim navajajo, da je težko ali celo 
nemogoče vnaprej napovedati, katere zadeve so pri-
merne za mediacijo. Poleg tega ni prepričljivih stati-
stičnih podatkov, da je obvezna mediacija manj uspe-
šna od prostovoljne. Izkušnje kažejo, da stranke, kadar 
so prisiljene v mediacijo, v postopku pogosto tvorno 
sodelujejo in se poravnajo.28 

Ko analiziramo omenjeni rastoči trend, se moramo 
izogniti zmotni predstavi o mediaciji kot dihotomi-
ji med prostovoljno in obvezno mediacijo. Krajina 
mediacije ni, kot nakazuje že poročilo Evropskega 

24  Na primer nekateri stvarnopravni spori, delitev premoženja, dedni spori, zakupi, vključno z najemnimi stanovanjskimi razmerju, odškodninska odgovornost 
zaradi zdravniških napak, odškodninska odgovornost zaradi kršitev časti in dobrega imena, bančne in finančne pogodbe do določene vrednosti spornega predmeta, 
zavarovalniški spori.
25  Plačilo v višini sodne takse v korist proračuna.
26  Podatki so povzeti po P. Lucarelli, N. Amir, D. Rosen, H. Cohen, M. Alberstein (2020), str. 7 in 20.
27  Glej na primer stališče angleškega sveta za civilno sodstvo (telo s (po) svetovalno vlogo v Angliji in Walesu), ki obvezni mediaciji ni nenaklonjen: Civil Justice Council 
(2021), str. 4–6. 
28  Podrobneje Civil Justice Council (2017), tč. 8.6.5. 
29  Na primer Italija, Nemčija, Latvija in Turčija.
30  Guidelines for better implementation of the existing recommendation concerning family mediation and mediation in civil matters, dostopno na: https://rm.coe.
int/16807475b6, tč. 10 in 15 (31. 7. 2022).

parlamenta iz leta 2016 (glej točko 3.1), le črna in 
bela, ampak je med tema skrajnostma še mnogo barv 
in odtenkov. Ali izbrati črno ali belo ali kaj vmes, je od-
visno od številnih dejavnikov. Kar je denimo primerno 
in učinkovito v gospodarskem sporu, je lahko vprašlji-
vo v družinskem ali delovnem sporu; kar je sprejemlji-
vo v enem družinskem sporu, je lahko v drugem ne-
smiselno. Če strnemo, »obvezna mediacija« ni mo-
noliten pojem in vključuje zelo različne oblike in sto-
pnje prisile oziroma spodbude.

Naslednja značilnost, ki jo lahko izluščimo iz evrop-
skih zgodb, je, da si države prizadevajo, da bi s sodi-
ščem povezano mediacijo v čim večji meri vključile 
v nacionalno postopkovno zakonodajo. Ne zadošča 
torej zakon o mediaciji, specifične procesne vidike je 
treba urediti tako, da postanejo sestavni in običajni 
del civilnega postopka. Civilni sodnik v teh pravnih 
sistemih ni več le nosilec sodne oblasti, ki odloča v 
sporu, ampak (tudi) oseba, ki skuša skupaj s stran-
kami poiskati najboljšo metodo za rešitev njihovega 
spora (screening judge). Če denimo analiziramo poo-
blastila nemškega sodnika (stranke lahko napoti na 
mediacijo zunaj sodišča in na sodnika poravnalca) ali 
italijanskega sodnika (stranke lahko napoti na me-
diacijo, jih povabi na poravnalni narok ali pa ime-
nuje »tehničnega« izvedenca, ki pomaga strankam, 
da najdejo sporazumno rešitev; 696. člen italijanske-
ga zakona o pravdnem postopku), se zdi, da uresni-
čitev ameriške vizije sodišča z več vrati (multi-door 
courthouse) ni tako oddaljena. 

In še zadnja lekcija, številne države29 za preverjanje 
posameznih rešitev in ozaveščanje javnosti o predno-
stih mediacije s pridom uporabljajo pilotske sheme, v 
smernicah za implementacijo priporočila Sveta Evro-
pe o mediaciji v družinskih in civilnih zadevah jih pri-
poroča tudi Svet Evrope.30 Slovenski model sodišču 
pridružene mediacije je bil zasnovan kot pilotski pro-
jekt, a zdi se, da smo nekoliko pozabili, kako koristni 
so lahko  tovrstni časovno in/ali geografsko omeje-
ni programi. 

4.1. Kaj bi po zakonu morali delati, pa žal ne

Statistični podatki za posamezna sodišča kažejo na ve-
like razlike glede števila ponujenih mediacij ne samo 
med okrajnimi in okrožnimi sodišči, ampak tudi med 
samimi okrajnimi in okrožnimi sodišči. Ni dovolj, da 
predsedniki sodišč sprejmejo program alternativnega 
reševanja sporov (4. člen ZARSS), njihova dolžnost 
je tudi, da zagotovijo, da se izvaja. Če mediacija ni 
na razpolago vsem strankam, ki bi to želele, jih to po-
stavlja v neenak položaj, kar zadeva dostop do prav-
nega varstva, in pomeni kršitev enega od treh načel, 
na katerih temeljijo smernice Sveta Evrope za boljšo 
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implementacijo priporočil o mediaciji – razpoložljivo-
stjo mediacije (availability).  

ZARSS poleg napotitve na mediacijo na podlagi so-
glasja strank (15. člen ZARSS) pozna tudi napotitev 
po prvem odstavku 19. člena ZARSS, ki določa, da 
sme sodišče v vsaki zadevi po opravljenem posveto-
vanju s strankami, ki so se udeležile informativnega 
naroka (18. člen ZARSS), proučiti možnost napotitve 
strank na mediacijo in skleniti, da se postopek preki-
ne, in stranke napoti na sodišču pridruženo mediaci-
jo. Tudi po taki napotitvi je izvedba postopka media-
cije še vedno odvisna od volje strank, saj lahko izved-
bo postopka preprečijo tako, da vložijo ugovor zoper 
sklep o napotitvi na mediacijo (tretji odstavek 19. čle-
na ZARSS).31 Gre za tako imenovani opt-out model 
oziroma privzeto pravilo, ki je skladno s spoznanji eko-
nomske teorije ena od učinkovitih mehkih spodbud, s 
katero lahko vplivamo na vedenje ljudi.32 

Sodišča informativnih narokov ne opravljajo niti 
strank po opravljenem informativnem naroku ne na-
potujejo na mediacijo, čeprav jim to nalaga zakon. 
Tudi to pomeni kršitev dolžnosti sodišč iz 4. člena 
ZARSS, da strankam v okviru programa alternativ-
nega spora omogočijo uporabo mediacije.33 Sodišče 
mora namreč strankam ponuditi mediacijo v vsaki za-
devi, razen kadar sodnik oceni, da v posamezni zadevi 
ne bi bila primerna (prvi odstavek 15. člena ZARSS). 
Prav tako se v simboličnem obsegu izvaja določba če-
trtega odstavka 28. člena Zakona o brezplačni prav-
ni pomoči,34 po kateri je prosilec za brezplačno prav-
no pomoč dolžan dati soglasje za mediacijo, če da so-
glasje tudi nasprotna stranka, in je dolžan v postopku 
mediacije sodelovati, razen če mediacija ni primerna.

4.2. Kako torej prebuditi Trnuljčico

Kaj bi še lahko storili za hitrejši razvoj sodišču pridru-
žene mediacije? Nisem zagovornica obvezne mediaci-
je v Sloveniji, niti kot procesne predpostavke niti itali-
janskega modela z obveznim prvim mediacijskim sre-
čanjem. V kvantne preskoke ne verjamem; transfor-
macija v družbo, v kateri je mirno reševanje sporov 
»normalen« način reševanja konfliktov oziroma vre-
dnota, je tek na dolge proge. Italijanski model, pisan 
na kožo predvsem odvetnikom, ki so po začetnem od-
poru postali njegova gonilna sila, lahko razmeroma do-
bro, vsaj v statističnem smislu, deluje v sistemu, ki je 
še vedno obremenjen z največjim številom sodnih zao-
stankov v Evropi – sami italijanski kolegi ga označujejo 
»za manjše zlo«. Toda ta model v sebi skriva past, ki 
se je bomo morda resno šele resno zavedeli. Nagiba-
nje k shemam, ki temeljijo na prisili, na škodo temelj-
nih vrednot mediacije, posebej če se temu pridruži še 

31  To se povezuje z možnostjo stroškovne sankcije v sodnem postopku (peti odstavek 19. člena ZARSS).
32  Zelo poenostavljeno gre pri opt-out namesto opt-in opciji za eno od mehkih spodbud, dregljajev (nudge) za to, da ljudje nekaj storijo. Zaželeno vedenje spodbudimo 
tako, da jim damo možnost, da privzeto izbiro odklonijo. Na primer s tem, ko delodajalec samodejno privzame možnost vključitve zaposlenih v pokojninski načrt, ti pa 
se lahko iz sheme kadarkoli in enostavno odjavijo, se bistveno poveča stopnja vključenosti v pokojninski sistem. Kratko o teoriji dregljajev nobelovca Roberta Thalerja 
glej B. Chu (2017).
33  Glej več A. Zalar, v: A. Zalar (2010), str. 33–35.
34  Ur. l. RS, št. 48/01–19/15.
35  Ur. l RS, št. 26/99 in nasl.
36  Primerjaj B. Hrastnik, v: A. Zalar (2010), str. 91. 
37  O praksi avstrijskega gospodarskega sodišča na Dunaju glej A. Zalar (2022), str. 37.
38  A. Zalar (2022), str. 37.

evalvativna mediacija, nosi v sebi nevarnost, da medi-
acija postane približek arbitraže. 

Mediacija kot način reševanja sporov je sociološki po-
jav, zato je vprašanje, kako (ne)uspešni bodo ti po-
stopki, odvisno tudi od mnogih kulturnih in širših 
družbenih dejavnikov. Zakonskih prepovedi in zapo-
vedi Slovenci po mojih izkušnjah praviloma ne razu-
memo kot izhodišče za razumno in odgovorno ravna-
nje, ampak sprožijo odpor. Iskati začnemo pomanj-
kljivosti ali še raje obvode, kako predpisa ne spošto-
vati. Nasprotno pa po zgledu angleških sodišč pod-
piram mehki paternalizem kot orodje upravljanja po-
stopka (case managementa), ki za razliko od trde razli-
čice, ki izključuje svobodo izbire, s spodbudami pred-
vidljivo usmerja vedenje ljudi, ne da bi jim hkrati kar-
koli prepovedoval. Kot že omenjeno, je taka spodbu-
da že vgrajena v naš sistem v 19. členu ZARSS v obli-
ki privzetega (opt-out) pravila, ki ga stranke lahko iz-
ključijo. Druga spodbuda, ki jo prav tako poznamo v 
slovenskem pravnem redu, je »pametna« stroškovna 
sankcija (peti odstavek 19. člena ZARSS). 

Kot omenjeno (glej 4. točko), si države prizadevajo, 
da bi s sodiščem povezano mediacijo v čim večji meri 
vključile v nacionalno postopkovno zakonodajo. Ra-
zlog, da se ne ena ne druga spodbuda ne uporablja-
ta, delno vidim v tem, da se obe določbi nahajata v 
ZARSS. Vsebovati bi ju moral Zakon o pravdnem po-
stopku ,35 informativni narok pa bi moral, z določenimi 
izjemami, postati obligatorna faza pravdnega postop-
ka. Sodišče bi ga lahko razpisalo skupaj s pripravljal-
nim narokom oziroma bi bil informativni narok nje-
gov del ali pa posebej, pred pripravljalnim narokom 
ali v katerikoli fazi postopka. Vodil bi ga sodnik, lah-
ko pa tudi druga oseba,36 denimo strokovni sodelavec, 
kar že omogoča četrti odstavek 18. člena ZARSS. Na-
klonjena sem zamisli, da bi bil lahko navzoč tudi me-
diator, ki bi strankam pojasnil značilnosti in predno-
sti mediacije in odgovarjal na njihova vprašanja.37 Pod-
piram predlog, da bi sodišča obstoječe programe so-
dišču pridružene mediacije lahko dopolnila z uvedbo 
avtomatičnega odstopa določene vrste zadev v media-
cijo na podlagi obvezne napotitve po opravljenem in-
formativnem naroku.38

5. Sklep
Namen programov sodišču pridružene mediacije ni 
privatizacija sodišč. Sodišču pridružena mediacija se 
lahko udejanji le v sistemu, v katerem se človek lahko 
zanese, da bo od sodišča dosegel pravno varstvo svo-
jih pravic in da bo sodnik, ko bo zadevo skrbno pro-
učil, izdal zavezujočo odločitev. Šele v takem konte-
kstu, ki predpostavlja prostovoljno odločitev informi-
rane stranke za mediacijo, lahko govorimo o mirnem 
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reševanju sporov kot o pravni vrednoti. Cilji glede šte-
vila zadev, ki naj bi bile rešene v postopku mediacije, 
zastavljeni v poročilu Evropskega parlamenta iz leta 
2016, so po mojem mnenju močno pretirani,39 a tr-
dno verjamem, da sodišču pridružena mediacija izbolj-
šuje kakovost pravnega varstva in je enakovredna pot 

39  V mediaciji naj bi se reševala vsaka druga zadeva, uspešna pa bi bila vsaka druga mediacija. Glej G. De Palo (2016), str. 18.

za reševanje sporov. Srčno upam, da ne bomo čaka-
li na kraljeviča, da zbudi spečo lepotico. Izkoristimo 
možnosti, ki so nam že na voljo, in razmišljajmo o do-
datnih učinkovitih spodbudah, tako da se bomo lahko 
veselili ponovnega razcveta sodišču pridružene medi-
acije v Sloveniji. 
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Novoizvoljena predsednica republike dr. Nataša Pirc 
Musar se je 13. decembra 2022 udeležila zadnje leto-
šnje seje Upravnega odbora OZS, katerega članica je 
bila dve leti. 

S tem dejanjem se je poslovila kot članica Upravnega 
odbora in kot odvetnica. Dejala je, da bo vedno pod-
pirala odvetništvo, hkrati pa upa, da bo od odvetništva 
dobila pomoč, če jo bo morda potrebovala.

Dr. Nataša Pirc Musar je namreč prva predstavnica 
odvetniškega poklica v Sloveniji, ki je bila izvoljena na 
tako visok položaj. Hudomušno je pripomnila, »da je 
postala tudi prva ženska po Mariji Tereziji, ki je na tem 
prostoru zasedla tako vodilno funkcijo«.

Čestitamo!

Dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Slovenije

Janez Starman in dr. Nataša Pirc Musar
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Si ena izmed soustanoviteljic Pravne mreže za var
stvo demokracije. Za kaj se zavzemate, kdo vse je 
član te mreže in kako se financirate?
Pravna mreža za varstvo demokracije je iniciativa, ki 
nudi pravno podporo posameznikom in posamezni-
cam ter organizacijam, ki se zaradi nenasilnega javne-
ga delovanja znajdejo v pravnih postopkih. S pravnimi 
mnenji, stališči in pozivi se Pravna mreža trudi varova-
ti demokratično, odprto, svobodno in solidarno druž-
bo. V okviru Pravne mreže strokovno pomoč nudijo 
pravnice in pravniki ter odvetniške pisarne. Njene no-
silne organizacije pa so štiri, in sicer Pravni center za 

varstvo človekovih pravic in okolja, Amnesty Interna-
tional Slovenija, Danes je nov dan in Zavod za kultu-
ro raznolikosti Open. Pravna mreža se financira iz do-
nacij, denar za delovanje pa si prizadeva dobiti tudi v 
okviru mednarodnih projektov, a brez dvoma so do-
nacije bile in so še vedno izjemnega pomena za delo-
vanje in obstoj Pravne mreže. 

Pred nedavnim ste soustanoviteljice mreže pre
jele nagrado Evropskega parlamenta, imenovano 
državljan Evrope. Kot je pojasnjeno v utemeljitvi 
nagrade, ste zaslužne za projekt podpore posame
znikom in organizacijam pri uporabi pravnih sred
stev za izpodbijanje ukrepov, postopkov in politik, 
ki so nezakoniti, protiustavni in nedemokratični. 
Kdo vas je predlagal za nagrado? 
Na nagrado državljan Evrope, ki jo podeljuje Evrop-
ski parlament, smo zelo ponosne, saj nam veliko po-
meni, da je delovanje Pravne mreže kot pomembno 
in koristno za demokracijo prepoznano tudi v oko-
lju, ki je morda nekoliko odmaknjeno od domače 
politične scene. Ne vem, kdo nas je predlagal, ker 
se v to niti nisem poglabljala. Bolj sem se posveti-
la veselju ob novici, da smo bile izbrane, saj sploh 
nisem vedela, da smo kandidatke za nagrado. Zelo 
izvirna in zanimiva je bila tudi podelitev nagrade, 
ki jo je organizirala pisarna Evropskega parlamen-
ta v Sloveniji.
Med prvimi odmevnejšimi dosežki je zagotovo uspe-
šna ustavna pobuda zaradi neustavnega omejevanja 
pravice do svobode zbiranja. Pri tem projektu so, kot 
tudi sicer velja za projekte Pravne mreže, sodelova-
li številni strokovnjaki in strokovnjakinje, zato je bilo 

Zdaj vemo, da neodvisni in strokovni mediji niso 
samoumevni in da je njihovo delovanje treba podpreti

Jasna Zakonjšek, 
odvetnica v Ljubljani in soustanoviteljica Pravne mreže za varstvo demokracije   

Jasna Zakonjšek se je takoj po diplomi leta 2003 zaposlila v odvetniški pisarni svojega očeta mag. 
Emila Zakonjška, v kateri kot odvetnica deluje od leta 2007. V odvetništvu vztraja, čeprav se včasih 
pritožuje nad obremenitvami, ki jih zahteva odvetniški poklic. Specializirala se je za medijsko pravo v 
povezavi z osebnostnimi pravicami. Največ spodbude pri odvetniškem delu ji dajejo zanimivi primeri, 
prijetne stranke ter zagnane kolegice in kolegi, ki ob svojem delu niso pozabili na kolegialnost in 
etičnost.
Zadnji dve leti poleg rednega dela v odvetniški pisarni intenzivno sodeluje v Pravni mreži za varstvo 
demokracije, ki je v dveh letih svojega delovanja obravnavala več sto primerov posameznikov, ki so 
se obrnili nanjo, vložila je ustavno pobudo, kazensko ovadbo v zvezi s Slovensko tiskovno agencijo, 
veliko pozivov tožilstvu za ustavitev prekrškovnih postopkov in več kot petdeset različnih drugih 
pravnih sredstev ter opravila veliko pravnih svetovanj. 
Pravna mreža je prejemnica nagrade državljan Evrope za leto 2022, ki jo vsako leto za izjemne dosežke 
podeljuje Evropski parlament. Nagrado je prejelo šest pobudnic za ustanovitev Pravne mreže, med 
njimi tudi naša kolegica Jasna Zakonjšek. V Evropskem parlamentu so v obrazložitvi zapisali, da je 
»mreža nevladnih organizacij, s katero sodeluje petdeset odvetnikov v Sloveniji, postala ena najbolj 
prepoznavnih organizacij na področju varovanja vladavine prava. Po začetku delovanja ji je uspelo 
k svojim projektom pritegniti tudi mlade, ki se v vlogi aktivnih državljanov borijo za demokracijo.« 
Za prejeto nagrado naši kolegici iskreno čestitamo.
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še toliko lepše deliti uspeh. Sledili so še drugi, vča-
sih manj vidni uspehi, ki pa so za posameznika, ki se 
znajde »iz oči v oči« z državo, še kako pomembni. Za 
zelo pomembno štejem spo-
sobnost Pravne mreže, da 
povezuje pravnice in pravni-
ke, pa tudi strokovnjakinje in 
strokovnjake z drugih podro-
čij, saj tak način dela zmanj-
šuje možnost, da bi se posameznik zaradi preobreme-
njenosti izčrpal.

Ali odvetniki sodelujejo z mrežo in ali delujejo pro 
bono?
Odziv odvetnic in odvetnikov je bil že od začetka de-
lovanja Pravne mreže izjemen. Tiste in tisti, ki so le 
lahko, so pomagali s svojim znanjem, pri čemer je bila 

pomoč v začetku brezplačna. Pozneje, ko je Pravna 
mreža pridobila tudi nekaj denarja, pa je lahko pokri-
la tudi del odvetniških stroškov. A menim, da se nih-
če od kolegov in kolegic ni vključil v projekt zaradi de-
narja, ampak zato, ker niso mogli ostati ravnodušni ob 
eklatantnih kršitvah človekovih pravic.

Mrežo ste ustanovile v času covida, ko so vladale 
izredne razmere. Ali ste sedaj, ko je na oblasti dru
ga vlada in se je covid potuhnil, še tako aktivne?

Covid se je potuhnil, proble-
mi pa so ostali. Res je, da se 
je število e-pošte, ki jo Pravna 
mreža za varstvo demokracije 
prejme na dan, nekoliko umi-
rilo. A če je prej Pravna mreža 

gasila požare, je zdaj priložnost, da se lahko loti tudi 
drugih težav. Tudi urgentnih težav, kot je na primer 
pomanjkanje osebnih zdravnikov, ne zmanjka. Vsak pa 
v okviru Pravne mreže deluje po svojih močeh in če 
bi bilo več časa, bi bilo še več priložnosti za delovanje. 

Predstavniki desne opcije v Sloveniji trdijo, da so 
vse nevladne organizacije, vključno z vašo mrežo, 
samo ekspozitura in transmisija levih strank. Kako 
odgovarjaš na te očitke?
Zelo se motijo, in to v lastno škodo. Očitno tudi ne 
poznajo vsebine dela nevladnih organizacij.

Ker si kot odvetnica specialistka za medijsko pra
vo, naj te vprašam še to, kako ocenjuješ stanje jav
nih občil, zlasti javnih, danes v Sloveniji?
Mnogo javnih občil v Sloveniji je zelo kakovostnih in 
zaupanja vrednih. So pa tudi nekateri mediji, ki v re-
snici to niso, saj so le sredstvo za nizkotno obračuna-
vanje. Menim, da nam je dogajanje v zvezi s Sloven-
sko tiskovno agencijo in RTV Slovenija odprlo oči; 
zdaj vemo, da neodvisni in strokovni mediji niso sa-
moumevni in da je njihovo delovanje treba podpreti.

Tudi pri nas so se začele pojavljati t. i. tožbe SLA
PP oziroma strateške tožbe (na primer Snežič proti 
Necenzurirano), ki pomenijo hud pritisk in zastra
ševanje novinarjev. Kako bi s sredstvi pravne drža
ve to lahko preprečili in zaščitili novinarje? Po drugi 
strani se dogaja, da  javna občila ob podpori politi
ke »linčajo« nedolžnega posameznika, ki sicer lah
ko, če ima srečo, na sodišču doseže plačilo odško
dnine, vendar je ta v naši sodni praksi izredno nizka.
Evropska komisija je prepoznala problem tožb SLA-
PP in išče rešitve. Glavna težava takih tožb je njiho-
vo trajanje, saj tožniku ni toliko do tega, da bi uspel 
v postopku, temveč si prizadeva, da bi postopek čim 
dlje trajal in da bi na ta način utrudil toženo stranko. 
Da bi rešili to težavo, bi bilo treba uvesti možnost zgo-
dnje zavrnitve tožbe SLAPP, seveda ob varovalkah, ki 
bi zagotavljale pravico do poštenega sojenja.
Glede odškodnin za posege v čast in dobro ime ali 
zasebnost bi lahko opravila poseben pogovor. Res se 
morda zdi, da so v nekaterih primerih odškodnine niz-
ke, a moramo se spomniti, da odškodnina ni namenje-
na kaznovanju medija, ki je ravnal protipravno, ampak 
satisfakciji oškodovanca. Kaznovanje za posege v čast 
in dobro ime ter zasebnost je pri nas pridržano kazen-
skemu pravu, ki ima določbe o tem v Kazenskem za-
koniku. Ob tem pa tudi ne vem, ali si želimo kazno-
vanja v obliki odškodnin, kakršnega poznajo na pri-
mer v ZDA, ko lahko tožba z astronomsko odškodni-
no medij uniči in za vedno utiša.

Andrej Razdrih 

  Odziv odvetnic in odvetnikov je 
bil že od začetka delovanja Pravne 
mreže izjemen.   

Ustanoviteljice Pravne mreže: Naja Cimerman, Anuška Podvršič, Jasna Zakonjšek, 
Katarina Bervar Sternad, dr. Barbara Rajgelj in Nataša Posel
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Celje, mesto grofov in veličastne zgodovine, kjer se 
prepletata staro in novo, je gostilo bogate dogodke 
našega prazničnega dne, dneva slovenskih odvetni-
kov. 

Celjski območni zbor odvetnikov se je pri tem odlič-
no  izkazal, tako pri organizaciji uradnega dogodka 
kot pri spremljajočih dogodkih na celjskem gradu, 
kjer je med drugim naš ptujski kolega Gregor Re
snik v šaljivi igri na grajskem dvorišču pridobil vi-
teški naslov. 

Uradni del, ki ga je povezovala odvetnica Andreja 
Dajčman, je potekal v Celjskem domu. Tu smo tudi 
svečano podelili plaketo dr. Danila Majarona. 

Podelitev plakete dr. Danila Majarona je posta-
la naša tradicija in pomemben dogodek v pravnem 
in družabnem prostoru, kot vedno, na dan sloven-
skih odvetnikov. To je priložnost, da osvežimo naše 

misli, poglede in pričakovanja glede (odvetniškega) 
poklica. 

Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije je na-
mreč je 31. marca 2022 sprejel sklep, da plaketo dr. 
Danila Majarona prejmeta cenjena kolega dveh različ-
nih generacij in spolov – zamejski odvetnik dr. Ma
tevž Grilc in ptujska odvetnica dr. Vida Mayr – ki 
oba s svojim dolgoletnim predanim delom v odvetni-
škem poklicu in izven njega simbolizirata žlahtno po-
slanstvo dobitnika plakete. 

Iskrene čestitke nagrajencema!  

Strokovna, častna in etiki predana odvetnica in odve-
tnik. Vsi mi se s tem največjim priznanjem zahvalju-
jemo najboljšim med nami za njihove večstranske ži-
vljenjske, poklicne aktivnosti, spoštovanje pravne dr-
žave, visoko strokovnost, etično in odgovorno zasto-
panje strank, nesebično negovanje kolegialnosti, skrb 
za odvetniški podmladek ter dvigovanje ravni strokov-
nega znanja vseh nas in s tem ohranjanje ugleda slo-
venskega odvetništva.

Alenka Košorok Humar
direktorica Odvetniške akademije OZS 

36. dan slovenskih odvetnikov  
v Rogaški Slatini 
Plaketo dr. Danila Majarona za leto 2022 prejmeta  
odvetnik dr. Matevž Grilc in odvetnica dr. Vida Mayr   

Pestro mednarodno skupino odvetnikov smo 21. oktobra 2022 letos popeljali v del Slovenije, ki je 
zgodovinsko bogat in prelep, gričevnat in posejan z naravnimi lepotami ter poln zgodb z dolgole-
tno tradicijo. Ni zaman nekakšno središče Slovenije, nad katerim so bili naši zelo številni tuji gostje, 
odvetnice in odvetniki ter predstavniki tujih odvetniških zbornic, tako presenečeni kot navdušeni. 
Že 36. dan slovenskih odvetnikov je tokrat potekal v Celju in v Rogaški Slatini. 

Alenka Košorok Humar, Janez Starman, dr. Vida Mayr in dr. Matevž Grilc 

mag. Roman Završek, Lydia Izovitova, predsednica ukrajinske 
odvetniške zbornice, in Janez Starman
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Nagrajenka 

dr. Vida Mayr 
Odvetnica dr. Vida Mayr s Ptuja je doktorica znano-
sti s področja prava in odvetnica specialistka gospo-
darskega prava. V imenik odvetnikov je bila vpisana 
1. januarja 1988. Po lastni razlagi je odvetnica posta-
la šele takrat, ko je sprejela odločitev, da bo namesto 
matematičarke raje delala kot odvetnica. 

Biti odvetnik je pri odločanju o poklicni poti pome-
nilo večjo svobodo, zato je naša kolegica Vida, ki sliši 
tudi na ime Urška, kot jo kličejo najbližji, kljub veliki 
ljubezni do matematike izbrala odvetništvo.

Po srcu je odvetnica, ki prisega na poštenost, spošto-
vanje, delo, vztrajnost, zdravo pamet s ščepcem hu-
morja, kar je v našem poklicu redko. Znana je po vi-
soki strokovni usposobljenosti in borbenosti pri zavze-
manju za svoje stranke, z veliko močjo argumentaci-
je. V svoji pisarni je omogočila pripravništvo in kan-
didaturo številnim mladim kolegom, s katerimi je de-
lila svoje bogato znanje. Kolegica Vida Mayr je poleg 
uspešne odvetnice tudi višja predavateljica na Visoki 
šoli za računovodstvo in finance ter avtorica več član-
kov in knjižnega gradiva (npr. knji-
ge Spregled pravne osebnosti, ki je 
izšla leta 2008).    

Vodila je ptujski območni zbor od-
vetnikov (od 21. aprila 2012 do 18. 
februarja 2016), v OZS pa je bila ak-
tivna tudi v Upravnem odboru (v 
mandatih od 21. aprila 2012 do 18. 
februarja 2016) – zaslužna je med 
drugim za to, da lahko odvetniki 
opravljajo svojo dejavnost ne samo 
kot fizične osebe in v družbi z neo-
mejeno odgovornostjo, pač pa tudi 
v družbi z omejeno odgovornostjo. 
Je članica več delovnih skupin, in 
sicer skupine za odvetniško tarifo, 
za spremembo Statuta OZS (2004) 
ter za spremembe in dopolnitve Za-
kona o odvetništvu (2007). Poleg tega je članica Ča-
stnega razsodišča, Komisije OZS za finance, skupine 
za ZGD in predstavnica ustanovitelja (OZS) v Svetu 
Odvetniške akademije. 

Vedno preprosta, umirjena, povezovalna in široko raz-
gledana ter odvetniško daljnovidna. 

Nagrajenec 

dr. Matevž Grilc 

Odvetnik Grilc se je rodil 6. septembra 1946 in otroška 
leta preživel na kmetiji Pri Oberu v Libučah. Obiskoval 
je slovensko gimnazijo, kjer je maturiral leta 1965, od 
leta 1966 do leta 1971 pa je na Dunaju študiral pravo. 

Poklicno pot je leta 1972 začel kot pripravnik v odve-
tniški pisarni dr. Janka Tischlerja, leta 1976 je opra-
vil odvetniški izpit, leta 1979 pa je odprl lastno pisar-
no. »Vsak začetek je težak,« je sam nekoč rekel. Kot 
uspešen odvetnik je deloval do leta 2012, občasno pa 
še vedno sodeluje v sedanji odvetniški pisarni Grilc 
Vouk Škof, kjer so nekaj let nazaj praznovali 40-letni-
co obstoja. Njen ustanovitelj, dr. Grilc, je od vsega za-
četka pri neumornem reševanju pravnih težav številnih 
klientov prisoten tako v Avstriji kot v Sloveniji in še, 
kot v šali rečemo, »malo čez« ... to je danes sodobna 
evropska pisarna. Najbolj odmevni so bili nekateri tudi 
zelo veliki procesi, ki jih je predvsem v 70. in 80. letih 
moral voditi v zvezi z zavzemanjem za pravice koro-
ških Slovencev, bodisi pred avstrijskim Ustavnim so-
diščem, bodisi v kazenskih postopkih proti aktivistom 
koroških Slovencev, bodisi na medijskem področju. 

Dr. Matevž Grilc, vseskozi družbeno angažiran, je leta 
1976 postal tudi predsednik Narodnega sveta koroških 
Slovencev in to ostal vse do leta 1995. Pravo ni le sred-
stvo za uveljavljanje interesov posameznika, temveč tudi 
sredstvo za uveljavljanje družbenopolitičnih in ustavno-
pravnih sprememb, potrebnih v neki družbi. V tem ob-
dobju se je vsa avstrijska javnost prvič začela zanimati 
za manjšinsko vprašanje koroških Slovencev. V tesnem 
sodelovanju z dr. Grilcem jim je uspelo, da je bil Karel 
Smolle izvoljen v avstrijski državni zbor in so koroški 
Slovenci prvič dobili zastopnika na državni ravni. Bil je 
bistveno soudeležen pri formuliranju nekaterih doku-
mentov, kot je operacijski koledar, nato pri zgodovin-

skem kompromisu glede šolskega vprašanja leta 1988 
in pri pogajanjih za prvi vidnejši napredek pri manjšin-
skem vprašanju, ki se je kazal v ustanovitvi Dvojezič-
ne trgovske akademije, uvedbi dvojezičnih televizijskih 
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oddaj in prvem financiranju slovenske manjšine iz jav-
nih sredstev. Tu se nam izriše tudi paralela z dr. Majaro-
nom, tako zaslužnim za uveljavitev slovenskega jezika.

Dr. Matevž Grilc je bil soustanovitelj Slovenske go-
spodarske zveze in nekaj časa tudi njen predsednik. 
Skoraj samoumevno je, da je bil tudi predsednik Dru-
štva koroških slovenskih pravnikov. Leta 2021 je prejel 

Tischlerjevo nagrado za življenjsko delo na narodno-
političnem področju. V odvetniški karieri se je vse-
skozi zavzemal za zakonitost in pravno državo ter bil 
s svojo načelnostjo, kolegialnostjo, visoko strokovno-
stjo in odgovornostjo vzor številnim mladim odvetni-
kom. Nenazadnje pa je kot odvetnik čutil tudi veliko 
senzibiliteto do »malega človeka« in mu vedno po-
trpežljivo prisluhnil ter pomagal.    

Zahvala dr. Matevža Grilca ob 
prejemu plakete dr. Danila Majarona

Spoštovani gospod predsednik Odvetniške zbor
nice Slovenije, gospod Janez Starman, drage ko
legice, dragi kolegi!

Pravkar sem prejel najvišje stanovsko priznanje Od-
vetniške zbornice Slovenije – Majaronovo plaketo. 
Zelo sem počaščen in se zahvaljujem Upravnemu 
odboru Odvetniške zbornice Slovenije.

Ko sem bral življenjepis Danila Majarona, sem ugo-
tovil, da je bilo tisto prvinsko v njem ljubezen do slo-
venskega jezika, ki jo je realiziral z orodjem, s kate-
rim je lahko temu jeziku najbolj pomagal: s pozna-
vanjem prava. Vse življenje se je, med drugim, za-
vzemal za uvedbo slovenščine kot uradnega jezika 
in dejansko je slovenščina, za katero se je desetle-
tja boril, na jesen njegovega življena zavladala v vseh 
uradih Slovenije.

Borba za uporabo slovenščine kot uradnega jezika 
na avstrijskem Koroškem in za dvojezične krajevne 
napise pa je bila med drugim tudi težišče mojega 
delovanja. Tudi mene je pri tem vodila ljubezen do 
slovenskega jezika in slovenskega naroda. 

Ravno te dni mineva 50 let od takrat, ko so nem-
ški nacionalisti v nekaj nočeh na Južnem Koroškem 
odstranili vse dvojezične napise – bilo jih je 205, 
avstrijska vlada jih je dala postaviti na podlagi čle-
na 7 Avstrijske državne pogodbe iz leta 1955. Če-
tudi je bilo jasno, da gre za kazniva dejanja, nih-
če od tistih, ki so se udeležili podiranja tabel, ni 
bil kaznovan.

V tem času smo koroški Slovenci bíli odločilen boj 
za svoj obstoj in seveda so se morala sredstva bor-
be prilagoditi pritiskom, ki smo jih koroški Sloven-
ci doživljali v tem obdobju.

V teh letih sem v približno 60 sodnih postopkih, po-
vezanih z narodnopolitičnimi aktivnostmi, zastopal 
interese pripadnikov slovenske narodne skupnosti 
in v 80. letih smo se v nadaljnjih približno 40 po-
stopkih borili za uporabo slovenščine kot uradne-
ga jezika.

Borba za dosledno uporabo slovenščine kot uradne-
ga jezika in za dvojezične napise pa še do danes ni 
končana.

Seveda sem bil tudi zaradi političnega udejstvova-
nja tesno povezan s koroškimi Slovenci in z institu-
cijami v Sloveniji.

Naše delovno področje se je zelo razširilo na začet-
ku 80. let, ko so začela jugoslovanska podjetja, pred-
vsem podjetja iz Slovenije, vlagati v tako imenovana 
mešana podjetja na Južnem Koroškem in je prišlo 
do ustanovitve različnih podjetij, tako v industrijski 
kot v trgovinski panogi, pa tudi na področju gostin-
stva in turizma. Na ta način je bilo na Južnem Koro-
škem ustvarjenih približno 1000 delovnih mest, ju-
goslovanska podjetja pa so se izognila takrat obsto-
ječim carinskim barieram.

Kmalu se je izkazalo, da sam vsega tega dela ne bom 
zmogel, tudi zaradi političnega delovanja, ki je zah-
tevalo mnogo naporov in časa. Zato se je pisarni 
leta 1983 kot odvetnik pridružil Roland Grilc, ki se 
je specializiral za gospodarske zadeve, predvsem na 
področju čezmejnega sodelovanja. Leta 1997 se je 
pisarni kot odvetnik pridružil še Rudi Vouk in se 
posvetil predvsem ustavnemu, upravnemu ter soci-
alnemu pravu. Leta 2001 je dosegel razsodbo Ustav-
nega sodišča, ki je določilo, da bi morali vsi kraji 
na dvojezičnem ozemlju, v katerih delež slovenske-
ga prebivalstva znaša vsaj 10 odstotkov, dobiti dvo-
jezične napise in da bi v vseh teh krajih in občinah 
Slovenci imeli pravico do uporabe slovenskega je-
zika kot uradnega jezika. Leta 2011 je bil sklenjen 
politični kompromis, ki pa ni skladen z odločitvami 
Ustavnega sodišča. Zato se zavzemanje za manjšin-
ske pravice s pravnimi sredstvi še danes nadaljuje.

V obdobju, ko so se začele priprave na pravne izzi-
ve, ki so bili povezani z vstopom Slovenije v Evrop-
sko unijo, se je pisarni kot odvetnica pridružila kole-
gica Marija Škof, ki je uspešno vodila vrsto postop-
kov pred sodiščem Evropske unije in je danes re-
ferentka slovenskega sodnika na sodišču Evropske 
unije v Luksemburgu.

Pred 10 leti sem se upokojil, vendar še vedno sve-
tujem kolegicam in kolegom, če me vprašajo za na-
svet. Vesel sem, da moji nasledniki nadaljujejo delo, 
ki sem ga začrtal davnega leta 1979, ko sem ustano-
vil pisarno v Celovcu. Prepričan sem, da bodo nada-
ljevali to delo tudi v naslednjih letih in da bo pisar-
na prepoznavna, tako za koroške Slovence kot tudi 
za kolegice in kolege, predvsem v Republiki Slove-
niji, saj smo pripadniki iste kulture in istega naro-
da in nam Evropska unija omogoča neomejeno so-
delovanje.

V tem smislu se še enkrat zahvaljujem za podelitev 
Majaronove plakete. Mnenja sem, da gre za odliko-
vanje ne le moje osebe, ampak vseh slovenskih od-
vetnikov, ki delujejo v zamejstvu. 

Hvala lepa!  
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Ali tudi sodobni odvetnik potrebuje 
komunikacijske kažipote?
Vsebinski del srečanja, ki je potekal v Celjskem 
domu, nam je popestrila gospa Ksenija Benedetti, 
predavateljica in svetovalka za poslovno komunicira-
nje in protokol, s svojim bogatim znanjem, blagimi 
nasveti in iskrivim humorjem. Ali tudi sodobni od-
vetnik potrebuje komunikacijske kažipote? Menim, 
da smo si bili vsi edini, da je odgovor lahko samo 

pozitiven. Če ne drugega, smo pri tem obnovili in 
zloščili svoj parket lepih manir in dobrega obnaša-
nja v vseh možnih trenutkih poslovnega in osebne-
ga življenja. 

Celjske kolegice in kolegi so poskrbeli, da smo se ve-
ličastno, udobno in prelepo počutili tja do poznih 
nočnih in potem jutranjih ur. Res neponovljiva so 
bila doživetja tudi v kraju našega tokratnega biva-
nja, znanem zdravilišču Rogaška Slatina, in njego-
vem Grand hotelu Rogaška, kjer smo v Kristalni dvo-
rani preplesali noč.  

Takšna druženja nas več kot bogatijo.  

Zahvala dr. Vide Mayr ob prejemu 
plakete dr. Danila Majarona

Spoštovani gostje, drage kolegice in kolegi!

Res sem vesela. Moram pa priznati, da se je pono-
su in veselju ob novici, da sem letošnja prejemnica 
plakete dr. Danila Majarona, hitro pridružila zadre-
ga, kaj naj vam ob tej priliki povem. Ponos seveda 
še traja, zadrega pa tudi. Zato bom kratka in bom 
izrekla le nekaj zahval. 

Najprej želim omeniti mojega očeta, odvetnika Fra-
nja Aliča, ki me je s svojim entuziazmom pri opra-
vljanju odvetniškega poklica že v mojih najstniških 
letih navdušil za ta poklic. Njemu posvečam danes 
prejeto plaketo. Odvetnik je bil tudi brat Franček 
Alič, ki je bil po moji vednosti vsaj v novejšem času 
edini slovenski odvetnik, ki je sestavil in tudi vložil 
na sodišče  pritožbo v verzih. Pritožba je bila vlo-
žena 6. januarja 1984, imela je predpisane sestavi-
ne in obrazložitev na več straneh. Višje sodišče je o 
njej odločalo in obravnavalo vse njene argumente. 
Je pa svojo odločitev zapisalo v prozi. 

Kot je povedala že Alenka, sem se vpisala v imenik 
odvetnikov 1. januarja 1988 in začela s spisom šte-
vilka ena. V vseh letih opravljanja odvetniškega po-
klica sem imela vrsto sodelavk in sodelavcev. Upam, 
da sem jim uspela prenesti kaj znanja in kakšno ko-
ristno izkušnjo – jaz sem se namreč nekaj koristne-
ga  naučila prav od vsakega od njih. 

Sem članica enega najmanjših območnih zborov – 
ptujskega območnega zbora odvetnikov. Ustano-
vljen je bil v devetdesetih letih, ko smo na Ptuju 
dobili okrožno sodišče. Nad svojim zborom smo bili 
tako navdušeni, da smo sklicali ustanovno sejo in o 
tem obvestili obe sodišči, tožilstvo, vodstvo obči-
ne in lokalne medije celo pred objavo sprememb 
statuta odvetniške zbornice, ki so pomenile nepo-
sredno pravno podlago naše ustanovitve. Zbor vse 
od takrat uspešno deluje. Za poseben uspeh štejem 
naše dolgoletno in na koncu uspešno prizadevanje 
za spremembo Zakona o odvetništvu, ki je omogoči-
la, da lahko odvetniki svoj poklic opravljamo v obli-
ki družbe z omejeno odgovornostjo. V teh prizade-
vanjih je sodelovalo več članov našega zbora, pose-
bej lahko izpostavim takratnega predsednika, odve-
tnika Branka Resnika. 

Končno, pa ne nazadnje, moram omeniti tudi našo 
zbornico. Predstavlja zaledje in oporo, brez kate-
rih slovenski odvetniki svojega poklica ne bi mogli 
opravljati tako, kot ga opravljamo. 

Vsem, seveda pa tudi svoji družini, se iskreno za-
hvaljujem za spodbudo in podporo pri opravljanju 
odvetniškega poklica. Še posebej pa se želim da-
nes zahvaliti vam, drage kolegice in kolegi, za čast 
in priznanje, ki ste mi ju izkazali z današnjo pode-
litvijo plakete dr. Danila Majarona. 

Zato še enkrat: hvala. 
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Ptujski kolega Gregor Resnik je v šaljivi igri na grajskem dvorišču pridobil 
viteški naslov.

Slavnostni govornik je bil predsednik Vrhovnega sodišča mag. Damjan 
Florjančič.

Podpredsednik OZS in odvetnik iz Celja Aleksander Cmok.

Direktorica Centra za izobraževanje v pravosodju Blanka Javorac Završek in 
Alenka Košorok Humar.

Člani Upravnega odbora OZS Alja Markovič čas, Tatjana Sitar, Lara Savnik in 
Slavko Fartelj.

Predsednik OZS Janez Starman v pogovoru z dr. Bulgarellijem, odvetnikom 
iz Italije, dr. Matevžem Grilcem in Bojanom Šrotom, županom Celja.

Uradni del je povezovala odvetnica Andreja Dajčman. Med povabljenimi gosti so tudi pravosodna ministrica dr. Dominika Švarc 
Pipan in predsednik Ustavnega sodišča RS dr. Matej Accetto.
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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

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

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

Veliki komentar Zakona 
o gospodarskih družbah 
4. knjiga, Komentar novel ZGD-1I, 
ZGD-1J in ZGD-1K
Skupina avtorjev, redaktor:  
dr. Marijan Kocbek
Cena z DDV: 463,10 EUR 
Število strani: 880 / Leto izdaje: 2023
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Dr. Pavliha ugotavlja, da bi morali odvetniki, kot ena 
od izjemno vplivnih družbenih skupin, odigrati bi-
stveno večjo vlogo pri preporodu vrednot in »oči-
ščenju« pravosodja z odločnejšim ravnanjem do ti-
ste peščice odvetnikov, ki jim ni v čast. Tu pa že tr-
čimo na problem, ki je v ustoličenju institucionalne-
ga egoizma, ki je na žalost prisoten tudi v naši odve-
tniški institucijo, ki ima škarje in platno pri odloča-
nju (ne)etičnega in (ne)moralnega obnašanja svojih 
članov in posledično zaupanja, komu bodo podelili 
vrednoto zaupanja za opravljanje odvetniškega po-
klica. Smrad nezaupljivosti, zavisti, prepirljivosti, su-
mničavosti in brezobzirne tekmovalnosti je tako glo-
boko prisoten med člani naše institucije, kar doživlja-
mo sleherni dan ob zastopanjih na sodiščih, ob vlo-
gah odvetnikov, na neformalnih srečanjih. Za uspeh 
in denar bi bili pripravljeni nekateri storiti še kaj več 
od neetičnega in nemoralnega obnašanja, kar je ne-
nazadnje razvidno v javnih primerih obnašanja ne-
katerih odvetnikov. Javno mnenje o odvetnikih nam 
je seveda vsem dobro znano. Zaradi peščice odvetni-
kov in naše institucije, ki si preprosto ne upa dregni-
ti v pozicijo moči nekaterih, kar pa na žalost pome-
ni, da jih v njihovih ravnanjih podpira in jih glede na 
pasivnost do teh ravnanj spodbuja v nadaljevanje ta-
kšnega obnašanja.

Kot je zapisano v Zakon odvetništvu, mora odvetnik 
med drugimi številnimi zavezami ravnati vestno, po-
šteno, skrbno in po načelih odvetniške poklicne etike. 
Glede vrednote zaupanja je ključna določba, ki dovo-
ljuje opravljanja odvetniškega poklica le tistim, ki so 
vredni zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica. 
Zaupanja tako ni vreden, kdor je bil obsojen za ka-
znivo dejanje, zaradi katerega je moralno nevreden 
za opravljanje odvetniškega poklica, ali kdor se ob-
naša tako, da je mogoče na podlagi njegovega ravna-
nja utemeljeno sklepati, da ne bo pošteno in vestno 
opravljal odvetniškega poklica. Kodeks vsebuje kopi-
co členov, ki obravnavajo vrednostno tematiko rav-
nanja in obnašanje odvetnikov, ki pa je v mnogih pri-
merih do obisti poteptana. Disciplinski in vodstveni 
organi naše institucije mižijo na vsaj eno oko, če že 
ne na obe, ko bi bilo treba reagirati in opraviti »či-
ščenje« v naših vrstah. Tako naše institucije ne mo-
tijo odvetniki, ki so obsojeni zaradi družinskega na-
silja, zaradi kaznivih dejanj zoper premoženje, ki so 

1  Članek odvetnice Nuše Maček objavljamo v avtentični obliki in ni lektoriran. (Uredništvo Odvetnika) 
2  Pavliha, M.: Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica?, Odvetnik, št. 4 (107) – jesen 2022, str. 8.

v stečajnih postopkih, ki vedoma ravnajo zoper prav-
ni red in predpise, ki zlorabljajo fiduciarne račune za 
poslovanje, ki se odkrito oglašujejo v javnih medijih 
itd. Da bi bila stvar še resnejša, so to tudi odvetni-
ki, ki so v raznih organih institucije. Tu pa se poka-
že subjektivnost opredelitve in opredeljevanja zaupa-
nja, ki temelji ne etiki in morali. Dvojnost, trojnost 
vatlov odločanja, kaj je etično in/ali moralno, je to-
rej na pretek. Glede na to, da se od odvetnikov pri-
čakuje v tem oziru veliko več kot od navadnih smr-
tnikov, navedeno dejstvo predstavlja resen problem 
za institucijo nasproti javnosti in javnem mnenju, ki 
odvetnikom že tako in tako ni naklonjeno. 

Boštjan M. Zupančič sodi, da je zaupanje pridobljena 
vrednota, podobno kot poštenost, iskrenost ali dobre 
namere. Odvisno pa je od drugih ljudi, gospodarskih 
entitet in družbenih institucij, seveda pa tu govorimo 
o splošnem zaupanju, ki pa je podlaga specifične od-
vetniške morale in zaupanja opravljati odvetniški po-
klic. Tako iz članka dr. Pavlihe.  

Glede zaupanja opravljati odvetniški poklic pa menim, 
da to ne more biti pridobljeno za vse večne čase, kar 
pa za odvetnike in njihovo zaupanje ne more velja-
ti, saj izhaja iz številnih določil, da morajo odvetni-
ki stalno vzdrževati etičnost in moralnost svojega de-
lovanja. Ko postanemo odvetniki, kar je možno samo 
ob izpolnjevanju številnih etičnih, moralnih in pravnih 
norm, to pridobljeno zaupanje ne more veljati kar tako 
in za vedno. To izhaja iz navedenih dejstev, ko odve-
tniki med opravljanjem odvetniškega poklica zlorabijo 
in zlorabljajo pridobljeno zaupanje opravljati odvetni-
ški poklic, v večini primerov nekaznovano in brez po-
sledic, seveda v večini primerov odvisno, kdo so, gle-
de na njihovo kapitalsko velikost, glede na povezave 
in svoj vpliv v instituciji in povezavi v vodstvenih or-
ganih. Tako bi morala naša institucija glede na druž-
beni vpliv v javnosti upoštevati, da pridobljeno zaupa-
nje ni večno. Določila Zakona o odvetništvu in statut 
naše institucije ter etični kodeks imajo številna dolo-
čila o možnosti ukrepanja, ko je iz letala razvidno, da 
gre za eklatantno kršenje etike in moralnih vrednot 
posameznih odvetnikov. Seveda bi tako moralo biti, 
vsakdanjost in realnost pa sta drugačna in ne izgleda, 
da bi se stvari v doglednem času spremenile. Vsa do-
ločila, etična načela, moralna načela so samo bolj ali 

Nuša Maček
odvetnica v Celju  

Kdo je vreden zaupanja za opravljanje 
odvetniškega poklica – ponovno  

K pisanju tega članka1 me je vzpodbudil članek dr. Marka Pavlihe2 na temo zaupanja za opravljanje 
odvetniškega poklica. Obširen članek, ki v dobršnem delu temelji na filozofskih temeljih in na znan-
stvenih razlogih za zaupanje v širšem smislu ter napotuje na razmišljanje glede vseh vidikov zaupanja, 
še zlasti pa zaupanja opravljanja odvetniškega poklica, ki je  moralni in etični standard, na podlagi 
katerega ocenjujemo, kdo je vreden zaupanja opravljanja odvetniškega poklica. 
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manj prazne črke na papirju, ki se uporabljajo v od-
visnosti, na koga in za koga gre v primeru kršitev teh 
določil in načel.

Brez etike in morale zavlada anomija, poruši se druž-
ba, zato je kriza posledica sesutja vrednot. Pravna dr-
žava ni zgolj zapisana postava, temveč primarno po-
notranjenost moralnih, etičnih norm, zato je vse več 
patoloških narcisov, sociopatov, psihopatov in dru-
gih sprevržencev, ki stremijo kvišku v sámo stratos-
fero, divjajo po hierarhičnih lestvicah in se večinoma 
uspešno zavihtijo na vodstvene funkcije. Tako tudi v 
članku dr Pavlihe.  

Odvetniki so, kot trdi Kevin Dutton, omenjen v član-
ku dr. Pavlihe, pri vrhu lestvice funkcionalnih psiho-
patov, edin izmed mnogih, tudi prej naštetih razlogov, 
pa je razlog (ne)delovanja institucije v primerih, ki ka-
žejo na odsotnost vsake etike in morale pri delova-
nju odvetnikov. Kot navaja Dutton, bi bilo za odve-
tnike zelo priporočljivo opraviti test »The Great Bri-
tish Psychopaths Survey«, ki izmeri morebitne psiho-
patske lastnosti. Nekateri se počutijo kot bogovi, ki 
jih je dovoljeno vse. To seveda ne bi bilo možno, če 
bi institucija opravljala svojo nalogo, ki je nenazadnje 
in predvsem nadzor nad ravnanji odvetnikov, ki ne-
prikrito delujejo zoper etiko in moralo, velikokrat pa 
tudi zoper zakone.

Pri tem prav tako ne moremo mimo ravnanj institu-
cije, ki odloča o zaupanju opravljanja odvetniškega 
poklica, tudi ko gre za odvetnike v nekaterih prime-
rih, ki so bili izbrisani iz imenika odvetnikov zaradi 
objektivnih okoliščin, torej iz naslova opravljanja od-
vetniške dejavnosti, ne zaradi kršitve zaupanja opra-
vljanja odvetniškega poklica. Ravnanja institucije v 
teh primerih pa so nenavadno (pre)stroga in selek-
tivna in še posebej subjektivna, s tem, da čeprav po-
trebno za zakonito odločanje upoštevati tudi prejšnje 
obnašanje in ravnanje osebe, ki bi zopet rada opra-
vljala odvetniški poklic, institucija to odločno zavra-
ča kot nepomembno. Pri takšnem odločanju ne more 
zadostovati domneva ali sum na določeno neetično 
ali nemoralno ravnanje, ampak mora biti ob takšnem 
odločanju potrebna stopnja dokazanosti neetičnega 
ravnanja, ki je najlažji razlog za subjektivnost delo-
vanja institucije. Tako na primer navedba institucije 
v eni izmed njenih odločb, da pomeni dokaz preje-
ma nedovoljenih sredstev za zastopanje, ker ni razlo-
ga, da prejema sredstev ne bi bilo, ter da je dokazno, 
da se sredstva izročajo na podlagi zakonskih prejem-
kov brez vsakršne dokazanosti takšnih navedb, prav-
no nedopustna, celo zoper navedbe Ustavnega sodi-
šča v takšnih primerih in ni na čast instituciji kot viš-
ji stopnji prava na vseh nivojih. Prav tako v takšnem 
primeru ne gre samo za kršitev etike in morale, gre 
za kršitev Zakona o odvetništvu. Tu pa pridemo do 
nespornega dejstva, da je treba očitek storitve nekega 
nezakonitega ravnanja dokazati, in ob tem ne smemo 
in ne moremo preprosto skonstruirati, da gre za krši-
tev etike in morale, ob tem pa jasno napisano, da je 
dokazano protipravno dejanje, ki je obenem neetič-
no, nemoralno, in posledično se takšni osebi zaradi 

tega ne more zaupati, da bo vestno in pošteno opra-
vljala odvetniško dejavnost. Če je kdo morda gledal 
zanimiv angleški film Sodnica, je bilo jasno izrečeno: 
pri odločanju o domnevnih nezakonitih dejanjih ne 
gre za etiko, gre zgolj in samo za zakon.

Ob tem je nadalje potrebno ugotavljanje skupka oseb-
nostnih vrednot in prejšnjega odvetniškega življenja 
osebe, kar pa naša institucija, kljub jasnim odločbam 
sodišč in celo Ustavnega sodišča, preprosto ignorira 
in v prav ničemer ne upošteva ter s tem izkazuje su-
bjektivnost obravnavanja ter nespoštovanje Ustavnega 
sodišča in pravnega reda. To velja nenazadnje tudi za 
odvetniške kandidate, ki želijo postati odvetniki. Tako 
kot institucija oziroma njeni organi odločajo, kdo od 
odvetnikov krši pravila institucije in pri deluje subjek-
tivno in arbitrarno, tako tudi pri odločanju, koga bo 
spustila v svoj posvečeni krog, ter deluje subjektivno, 
odvisno, kako je kdo všeč komu. Dejansko stanje, ne-
dokazane trditve, dokazano prejšnje odvetniško življe-
nje, siceršnje življenje in obnašanje ni pomembno in 
vredno ob takšnem odločanju ničesar, kot to izhaja iz 
stališča institucije.

Dr. France Prešeren je petkrat zapored za ljubljansko 
odvetniško prakso pogorel z zaprosilom za opravlja-
nje odvetniškega poklica zaradi njegove nagnjenosti 
do pijače in do poltenosti, šestič pa je končno uspel v 
Kranju. Navedeno kaže in potrjuje moje navedbe o su-
bjektivnosti odločanja institucije oziroma njenih vod-
stvenih organov, saj dr. Prešeren ni nenadoma nehal 
piti in biti polten. Po mojem mnenju pa se navedeno 
stanje ne more spremeniti, dokler bodo v raznih or-
ganih institucije sedeli tisti, ki so sami neetični, nemo-
ralni, nevredni zaupanja opravljati poklic odvetnika ter 
dokler bo ugotovitev zaupanja ob vpisu v imenik od-
vetnikov večna. Dvojnost, trojnost meril pri odločanju 
bo ostala nespremenjena, tako kot v ostalih sferah na-
šega življenja. Zavedam se, da popolne pravičnosti ni, 
poskusiti pa je vendarle treba. Stanje v naši instituci-
ji se slabša generalno, a kot smo slišali – tudi upanje 
v odvetnike umre zadnje.

 

Komentar odgovornega urednika
Za celovitejšo predstavo o dogodkih je treba na-
vesti naslednja dejstva:
– Soprog Nuše Maček, odvetnik Aleš Maček, 

je bil leta 2016 izbrisan iz imenika odvetnikov, 
ker je bil v osebnem stečaju in je s tem izgubil 
popolno poslovno sposobnost.

– V letih 2018 in 2019 je vložil predlog za po-
novni vpis, vendar je bil obakrat zavrnjen, ker 
po obrazložitvi Odvetniške zbornice ni izpolnil 
pogoja vrednosti zaupanja za opravljanje odve-
tniškega poklica.

– Zoper zavrnitveno odločbo po obeh predlogih 
je Aleš Maček sprožil upravni spor.

– Zadeva je v teku pred Upravnim sodiščem RS.

Andrej Razdrih
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Že pri prebiranju prologa v njegovem članku pa mi je 
zastal dih, ko sem prebral, »da so samo v zadnjih me-
secih mediji in prizadeti državljani poročali o nekaterih 
klavrnih primerih neetičnega obnašanja 'jezičnih dohtar-
jev', ki po svojih najslabših močeh blatijo podobo sloven-
ske pravne države«. In na prvem mestu teh »kršilcev« 
je dr. Pavliha navedel »spolzke kritike obsodilne sod-
be glede zloglasnega posla Patria s strani znanih odve-
tnikov«. Če bi se malo pošalil, bi rekel, da sem si kar 
malo oddahnil ob misli, da sem se po petdesetih letih 
odvetništva upokojil in se torej izognil preteči nevar-
nosti, da me zaradi spolzke kritike obsodilne sodbe v 
zadevi Patria nemara kaj zadene. Ampak šalo na stran. 

Ker sem bil eden od zagovornikov v »poslu Patria« in 
ker sem bil tudi sam eden izmed spolzkih kritikov te 
sodbe, dr. Pavlihi oponiram že pri oznaki zadeve Pa-
tria, namreč, da naj bi šlo za nekakšen »posel«. V re-
snici gre za sprevržen in v svetu (pa tudi pri nas) do-
bro znan način, kako onemogočati in obračunati s poli-
tičnim nasprotnikom. Zmeraj in povsod je bilo tako in 
bojim se, da bo tako ostalo še naprej; da se bodo ve-
dno našli tožilci in sodniki, ki bodo – uslužni do obla-
sti – pripravljeni poskrbeti za to, da bo odstranjen ali 
kako drugače kaznovan moteč posameznik ali skupi-
na. Ali ni že Anatole France rekel, da je »justični umor 
najvišja samopotrditev oblasti«? Zadeva Patria je bila 
zgolj ena izmed tovrstnih samopotrditev, res pa zelo 
pomembna, saj je šlo za odstranitev ključnega sloven-
skega politika, vodjo opozicije, ki ga je bilo treba za 
vsako ceno obsoditi in mu s tem onemogočiti zmago 
na prihajajočih volitvah. Na račun tožilstva in sodi-
šča, ki sta »ustvarili« zloglasno sodbo Patria, smo ta-
krat res izrekli številne kritike, vendar ne klavrnih in 
spolzkih, kot naše takratne izjave ocenjuje spoštovani 
dr. Pavliha. Jasno smo povedali, da gre za obsodbo ne-
dolžnih ljudi, za obsodbo brez kakršnihkoli dokazov, 
da gre skratka za skrajno krivično sodbo. Že Sokrat 
pa je rekel, da je tisto, kar je krivično, tudi sramotno. 

Sicer je treba še pripomniti, da zagovorniki obdolžen-
cev nismo bili edini kritiki tega procesa. Naj spomnim, 
da so zelo ostre kritike izrekli tudi številni ugledni ka-
zenski pravniki in drugi javni delavci, novinarji itd. Vse 
te izjave so bile celo bolj »slišane« kot izjave zagovor-
nikov. Naj nekaj teh kritikov naštejem:
· že pokojni dr. Lovro Šturm: »[…] gre za kon-

strukt, saj obdolžencem konkretnega kaznivega 
dejanja sploh ni mogoče dokazati«;

1  Pavliha, M.: Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica?, Odvetnik, št. 4 (107) – jesen 2022, str. 8.

· mag. Matevž Krivic: »[…] proti Janši ni nobene-
ga dokaza«;

· dr. Peter Jambrek: »[…] gre za besedilo, ki prav-
no sploh ni prevedljivo v noben tuj jezik. To sodi v 
koš. Indici so bili napol prikrojeni z namenom, da 
bi prišli do obsodilnega zaključka.«;

· dr. Mitja Deisinger: »[…] takšno sojenje ustre-
za pojmom nepoštenega postopka po 6. členu 
EKČP«;

· dr. Ernest Petrič: »Zlasti bode v oči, da izvršitev 
zakonskega znaka 'sprejem obljube' ni dokazana, in 
to ne s pričami ne z dokumenti, tudi ne, kje, kdaj in 
na kak način je bila ta obljuba sprejeta in to kaznivo 
dejanje storjeno, torej gre le za abstraktno oprede-
litev, ki pa ni konkretizirana v izreku sodbe.«; 

· Jan Zobec: »In vsakomur je tudi jasno, da se zoper 
abstrakten očitek sploh ni mogoče braniti.«; 

· dr. Tone Jerovšek: »Bojim se, da je pravni stan-
dard dokazovanja zdrsnil tako nizko, da je zastra-
šujoče. Po takšnih formulacijah smo lahko obsojeni 
vsi.«;

· dr. Matej Avbelj: »Ne gre mi v glavo, da je mogoče 
nekoga ne le obtožiti, ampak na vseh stopnjah tudi 
obsoditi, da je storil kaznivo dejanje tako, da ne 
vemo niti kdaj, niti kje, niti kako ...«;

 »Vsakdo, ki je v to afero bil kakorkoli vpleten, ker je 
nekaj bodisi storil bodisi opustil, ker je tožil, branil, 
sodil, komentiral ali molčal, ko bi mogel ali celo 
moral govoriti, vsakdo si bo v tej aferi svojo sodbo 
pred svojo vestjo, če jo seveda (še) ima, spisal in 
napisal sam.«; 

· dr. Damir Črnčec: »S tem dejanjem je Slovenija 
postala država, ki je 'uzakonila' sodne politične likvi-
dacije. Nikjer v svetu se še ni zgodilo, da bi zaprli 
vodjo opozicije tri tedne pred volitvami.«; 

· pisatelj Drago Jančar: »Obstajajo vsi indici, da 
gre za politično sodbo. Poleg indicev obstajajo za 
to tudi neposredni dokazi. Težko je verjeti, da je v 
demokratični državi to mogoče.«; 

· odgovorni urednik revije Reporter Silvester Šurla: 
»Rdeči rabelj Kučan je z Janševo obsodbo prestopil 
Rubikon.« 

Znano je, da so bili obdolženci v zadevi Patria obso-
jeni na vseh treh stopnjah rednih sodišč, vendar je za 
tem Ustavno sodišče – in to soglasno – vse te sodbe 
razveljavilo. Čeprav bi sodišče prve stopnje lahko v po-
novljenem postopku odločilo zelo hitro, tega ni stori-
lo in je tako zadeva zastarala. 

Jože Hribernik 
odvetnik v Ljubljani 

Kdo je vreden zaupanja za opravljanje 
odvetniškega poklica? 

Ko sem vzel v roke jesensko številko Odvetnika, me je takoj pritegnil članek z naslovom Kdo je vre-
den zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica? avtorja dr. Marka Pavlihe.1 Pritegnil me je zato, 
ker gre za izredno pomembno temo, nemara celo za usodno tematiko na področju odvetništva. Pa 
tudi zato, ker dr. Pavliho izredno cenim in spoštujem. 
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Seznam osebnosti, ki so obsodile montirani proces v 
zadevi Patria in ki sem jih navedel, seveda ni zaključen. 
Znanih oseb, ki so ta proces obsodile, je še precej. Pri-
čakovali bi, da bi bil na njem tudi dr. Pavliha. Žal se 
to ni zgodilo. Namesto zlorabe prava, ki si jo je v tej 
zadevi privoščilo pravosodje, dr. Pavliha obsoja zago-
vornike, ki smo na to zlorabo jasno opozorili, in nas 
hkrati razglaša za nevredne opravljanja odvetniškega 
poklica. Seveda tokrat in v tem dr. Pavliha nima prav.  

Obsojati in javno razkrinkati takšne zlorabe prava, kot 
so si jih v zadevi Patria privoščili tožilstvo in sodišča, 

je osnovna pravica vsakogar, ki v postopku sodeluje 
kot zagovornik. To ni samo njegova pravica, temveč 
tudi njegova najvišja dolžnost. Vprašati se je mogoče, 
kako bi strokovna javnost komentirala situacijo, v ka-
teri bi zagovorniki ob tako eklatantnih in v nebo vpi-
jočih zdrsih pravne države molčali? 

Sam tega ne bi zmogel nikoli – molčati, namreč. Z 
jasnim razumevanjem svojih dolžnosti kot zagovorni-
kov smo storili vse, kar nam je nalagala poklicna dol-
žnost, in kar je bistveno: pri kritikah se nismo zmotili. 

1

Medijsko poročanje ima velik vpliv na javno mnenje, 
to pa pomembno vpliva na odločitve poslancev držav-
nega zbora in drugih odločevalcev. Če so informaci-
je, ki jih mediji javnosti posredujejo, pristranske in ne-
popolne, si lahko javnost in odločevalci sami o nekem 
dogodku ustvarijo napačno predstavo, kar bo seveda 
vplivalo tudi na njihove odločitve. V sedanjem času 
ima prebivalstvo sicer na voljo različne vire informa-
cij, vendar vseeno velja, da slovensko prebivalstvo in 
odločevalci (člani vlade, poslanci v državnem zboru 
itd.) pomemben del informacij pridobijo z javne tele-
vizije oziroma RTV Slovenija. 

Zakon o RTV Slovenija 
Eden od razlogov, zaradi katerih se del javnosti zana-
ša na informacije, ki jih posreduje RTV Slovenija, je 
strožja zakonska ureditev, ki velja zanjo. Za razliko od 
drugih, zasebnih medijev za RTV Slovenija velja do-
ločba zakona, ki RTV Sloveniji nalaga zagotavljanje 
nepristranske in celovite obveščenosti, ki državljanom 
omogoči svobodno oblikovanje mnenj:

»V programih RTV Slovenija zlasti: 
–  zagotavlja verodostojne in nepristranske infor-

mativne oddaje, s katerimi celovito obvešča o 
političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o 

1  Glenn Greenwald sounds the alarm on a ‘very real threat’ of a nuclear exchange, 3. oktober 2022,  <https://www.youtube.com/watch?v=Ba4HxCPa-g0&t=322s> 
(12. 12. 2022).
2  Prvi odstavek 4. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija – ZRTVS-1 (Ur. l. RS, št. 96/05 in nasl.). 
3  <https://www.rtvslo.si/rtv/kdo-smo/zakoni-predpisi-in-dokumenti/pravilnik-o-poklicnih-standardih/475078> (12. 12. 2022).

pomembnih dogodkih v preostalih evropskih 
državah, zlasti članicah Evropske unije, in o po-
membnih svetovnih temah tako, da posredovane 
vsebine omogočajo objektivno javno obvešče-
nost državljanov […].«2 

Kaj je verodostojno, nepristransko in celovito obve-
ščanje, med drugim določa interni akt RTV Sloveni-
ja, in sicer Pravilnik o poklicnih standardih ‒ Poklic-
na merila in načela novinarske etike v programih RTV 
Slovenija.3

V določbi, ki govori o nepristranskosti, je določe-
no, da je potrebna »celovita predstavitev okoliščin, 
v katerih so stališča nastala« (točka 1.2). V določbi 
o verodostojnosti je med drugim določeno, da mo-
rajo poročila »poslušalcem in gledalcem ponuditi 
dovolj vsestranskih informacij o nekem dogodku ali 
temi, da bodo lahko oblikovali svoj pogled na do-
ločeno zadevo« (točka 1.4). V zvezi z odgovorno-
stjo pravilnik določa, da je glavni namen zbiranja 
in posredovanja informacij »omogočiti uporabni-
kom, da si o določeni zadevi ustvarijo mnenje […]. 
V programih RTV Slovenija poročamo o vsem do-
gajanju doma in na tujem, ki je pomembno za jav-
nost.« (točka 1.5)

Blaž Mrva
odvetnik v Ljubljani 

RTV Slovenija, vojna in ustavne pravice
Glenn Greenwald, prejemnik Pulitzerjeve nagrade za novinarstvo, je oktobra 2022, ko se je v zvezi 
z vojno v Ukrajini veliko govorilo o uporabi jedrskega orožja, dejal: »[…] Velikokrat se eskalacija 
ne zgodi zato, ker bi države to želele, ampak zato, ker se sovražnosti dovolj okrepijo, da pride do 
nesporazumov in napačnega dojemanja namenov nasprotne strani. Zato je, ko se zapletete v vojno, 
kot je ta v Ukrajini, to izjemno nevarno. Svet je nevaren. To orožje lahko naenkrat ubije na stotine 
milijonov ljudi, mi pa se igramo z ognjem, ker nismo pripravljeni niti razpravljati o tem iz strahu, da 
nas bodo označili za nepatriotične.«1
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V delu o uravnoteženosti sporočanja je med drugim 
navedeno,  da morajo »programi RTV, ki obravnava-
jo vprašanja javnega interesa, o katerih obstajajo v jav-
nosti različna stališča, zagotoviti enakovredno in ena-
komerno predstavitev najširšega možnega izbora sta-
lišč o določeni zadevi« (točka 2.3).

Predpisi torej zahtevajo celovito poročanje RTV Slo-
venija o pomembnih dogodkih. 

Ustavne pravice
Pomanjkljivo poročanje o vojni lahko posega v števil-
ne pravice posameznikov in organizacij. 

Najprej posega v posameznikove politične pravice. Dr-
žavljan, ki je pomanjkljivo obveščen, ne more spreje-
mati odločitev, kot bi jih sicer lahko, na primer pri vo-
litvah  (43., 80., 103. člen Ustave), vlaganju peticij (45. 
člen Ustave), uresničevanju pravice do javnega zbira-
nja (demonstracij) (42. člen Ustave), predlaganju za-
konov (88. člen Ustave), dajanju pobud za zakonodaj-
ni referendum (90. člen Ustave). 

Ob na primer povišanih cenah energije posega tudi v 
premoženjske pravice državljanov, v primeru vojaške-
ga spopada, v katerem bi bila neposredno udeležena 
tudi Slovenija, pa tudi v pravico do življenja in zdrav-
ja (17. in drugi členi Ustave). 

Po sodni praksi Ustavnega sodišča je temeljna funk-
cija RTV Slovenija zagotoviti posameznikom uresni-
čevanje njihovih ustavnih pravic iz 39. člena Ustave, 
tj. pravice do obveščenosti  (odločba U-I-106/01 z 
dne 5. februarja 2004). Argumentacija, ki je pono-
vljena tudi v poznejših odločbah Ustavnega sodišča, 
se sicer zdi vprašljiva, saj RTV Slovenija ni omenje-
na v Ustavi. 

Poročanje RTV Slovenija o vojni v 
Ukrajini 

Poročanje RTV Slovenija o vojni v Ukrajini je v najve-
čji meri usklajeno s stališči zahodnih držav o tej vojni. 
Osnovno sporočilo je, da je Rusija napadla sosednjo 
suvereno državo in da je Rusijo treba onemogočiti pri 
njenih ambicijah zasesti Ukrajino ter jo ekonomsko in 

4  Na primer Why is Ukraine the West's Fault?, Featuring John Mearsheimer, 25. september 2015, <https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&t=853s> 
(12. 12. 2022) (28 milijonov ogledov).
John Mearsheimer On Who Gains The Most From The Ukraine-Russia War & What Could End Putin's Assault, 14. april 2022, <https://www.youtube.com/
watch?v=XgiZXgYzI84> (12. 12. 2022).
5  F*** the EU: Alleged audio of US diplomat Victoria Nuland swearing, 7. februar 2014, 
<https://www.youtube.com/watch?v=L2XNN0Yt6D8> (12. 12. 2022).
6  Na primer švicarski obveščevalni oficir in vodja politike pri mirovnih operacijah Združenih narodov Jacques Baud, The Military Situation in the Ukraine, 1. april 
2022, str. 11–12, <https://www.thepostil.com/the-military-situation-in-the-ukraine/> (12. 12. 2022).
7  Interview: #Ukraine is one of the most corrupt countries on the planet and is lying about its dead, 6. december 2022, <https://www.youtube.com/
watch?v=UNuiG5Pm95Y&t=137s> (12. 12. 2022).
8  Douglas Macgregor: Behaving like 3-year old children, <https://www.youtube.com/watch?v=T-Ve8NpE5ZI> (12. 12. 2022).
9  Na primer Tulsi Gabbard: This is exactly why I left the warmongering Democratic Party, 27. oktober 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=X930NjgdnTE> 
(12. 12. 2022).
10  Na primer We Are Using Ukraine To Do WHAT?!, 1. december 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=3F5Yu8hC-Sc> (12. 12. 2022).
11  The Jimmy Dore Show: »We Need To Back Off Ukraine« Military Leaders Tell Biden, 12. september 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=52jwdrH0n-E> 
(12. 12. 2022).
12  <https://www.youtube.com/@TheDuran> (12. 12. 2022).
13  Na primer Tucker Carlson: We are at war with Russia, 8. marec 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=1PC7DzTRS7A>; Tucker Carlson: This is insane, 23. 
september 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=1MJDvr-1Z-A&t=903s> (12. 12. 2022).
14  Na primer Ukraine-Russia War, Latest w/Col. Douglas Macgregor, 8. december 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=XR01cIY6wDU&t=1323s> (12. 12. 
2022).

sicer kaznovati. Drugačni pogledi se na RTV Sloveni-
ja pojavijo zelo redko.

Dodatna dejstva, drugačna mnenja
Nekateri že leta opozarjajo na to, da so ZDA Sov-
jetski zvezi ob padcu Berlinskega zidu zagotovile, 
da se Nato ne bo širil na vzhod. Po tem se je Natu 
priključilo 14 držav. Leta 2014 sta bila v Minsku 
sklenjena dva sporazuma, po katerih bi, tako opo-
zarjajo, Ukrajina morala vzhodnim regijam (Don-
bas) zagotoviti avtonomijo. Opozarjajo, da ima Ru-
sija interes, da Natovega jedrskega orožja ne bo na 
njenih mejah in da Ukrajina ne bo postala člani-
ca Nata, pravi na primer ameriški profesor John 
Mersheimer.4 Nekateri trdijo, da so ZDA sodelo-
vale pri menjavi predsednika v Ukrajini in obliko-
vanju nove vlade leta 2014.5 Nekateri opozarjajo, da 
je pred napadom Rusije ukrajinska vojska vsak dan 
s topništvom obstreljevala mesta v regiji Donbas, 
ki so jo nadzorovali uporniki, po podatkih Ovse v 
dneh pred napadom Rusije z okrog 1200 topniški-
mi granatami dnevno.6

Nekdanji inšpektor Združenih narodov za nadzor 
nad orožjem za množično uničevanje in ameriški 
obveščevalni oficir Scott Ritter vsakodnevno daje 
intervjuje, v katerih navaja številna dejstva v zve-
zi z vojno v Ukrajini.7 Nekdanji svetovalec v uradu 
ameriškega predsednika, upokojeni polkovnik Dou
glas Macgregor, prav tako vsak dan daje intervju-
je za spletne portale in opozarja na dejstva, ki jih v 
osrednjih medijih ni zaznati. Ravnanje ameriške vla-
de denimo primerja z ravnanjem triletnega otroka, 
ki je odkril vtičnico za elektriko in poskuša vanjo 
vtakniti vilice.8 Ravnanju Zahoda v Ukrajini naspro-
tuje na primer nekdanja kandidatka za predsednico 
ZDA in kongresnica Tulsi Gabbard.9 Na dejstva, ki 
jih osrednji mediji ne navajajo, opozarjata na primer 
Russel Brand10 in Jimmy Dore11 v svojih spletnih 
oddajah z več milijoni naročnikov. Podrobnejše in-
formacije posredujeta na svojih straneh na YouTubu 
tudi na primer The Duran12 in najbolj gledana infor-
mativna oddaja v ZDA Tucker Carlson Tonight,13 
ki med drugim gosti omenjene Glenna Greenwalda, 
Tulsi Gabbard, Douglasa Macgregorja in druge. Vo-
jaške analitike gosti v svoji vsakodnevni oddaji pre-
ko YouTuba sodnik Andrew Napolitano,14 o vojni 
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poroča na primer ameriška novinarka Kim Iversen15 
in drugi. Na dejstva, ki se ne omenjajo v osrednjih 
medijih, na primer opozarjata Noam Chomsky16 in 
Jordan Peterson.17 Vsi navedeni ne podajajo le svo-
jih mnenj, ampak se sklicujejo tudi na druge vire kot 
dokaze o dejstvih.

Uporaba jedrskega orožja
V začetku oktobra 2022 je bilo, kot že rečeno, veli-
ko govora o uporabi jedrskega orožja v vojni v Ukra-
jini. Predsednik Ukrajine Zelenski je 6. oktobra 2022 
Nato pozval, naj preventivno uporabi jedrsko orož-
je proti Rusiji.18 

Oktobra 2022 je bila v ZDA spremenjena nacionalna 
obrambna strategija, po kateri je možen tudi napad 
z jedrskim orožjem: »Dokler obstaja jedrsko orožje, 
je temeljna vloga jedrskega orožja odvračanje jedrske-
ga napada na Združene države, naše zaveznike in par-
tnerje. Združene države bi o uporabi jedrskega orož-
ja razmišljale le v skrajnih okoliščinah za obrambo vi-
talnih interesov Združenih držav ali njihovih zavezni-
kov in partnerjev.«19

Možnost prve uporabe jedrskega orožja s strani Nata 
je omenil tudi Natov generalni sekretar Stoltenberg 
(13. oktober 2022): »Okoliščine, v katerih bi Nato 
moral uporabiti jedrsko orožje, so zelo oddaljene. Ru-
ska jedrska retorika je nevarna, nepremišljena in Ru-
sija se zaveda, da če bo uporabila jedrsko orožje pro-
ti Ukrajini, bo to imelo hude posledice. Ve tudi, da v 
jedrski vojni ni mogoče zmagati in da se je ne bi sme-
lo nikoli začeti.«20 

Ruski predsednik Putin je, ko je Zahod omenjal gro-
žnje o uporabi jedrskega orožja, že pred tem opozoril, 
da ima tudi Rusija jedrsko orožje in da se bo branila.21

15  Kim Iversen: Former NATO Analyst & Top UN Official Says THIS Is The REAL Reason For War In Ukraine, 19. april 2022, <https://www.youtube.com/
watch?v=GEIFwLKlq1Q&t=607s> (12.12.2022); Scott Ritter: Ukraine-Russia War Longer than Expected, 7. december 2022, <https://www.youtube.com/
watch?v=67OpqQ7vo5A&t=357s> (12. 12. 2022).
16  Noam Chomsky: Russia-Ukraine War, Finland and Sweden joining NATO, Global Crisis of Neoliberalism #1, 14. oktober 2022, <https://www.youtube.com/
watch?v=Of UyMaJbOzs> (12. 12. 2022).
17  Article: Russia Vs. Ukraine Or Civil War In The West?, 10. julij 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=JxdHm2dmvKE&t=195s> (12. 12. 2022).
18  ‘Monster can destroy planet’: Reverts Russia after Ukrainian President Zelensky urges NATO to launch ‘pre-emptive nuclear strike’,
<https://www.opindia.com/2022/10/ukrainian-president-zelensky-urges-nato-to-launch-pre-emptive-nuclear-strike-against-russia/> (12. 12. 2022); Julia Mueller, 
Zelensky calls for ‘preventive action’ to deter Russian nuclear strikes, The Hill, 6. oktober 2022, <https://thehill.com/policy/international/3677256-zelensky-
calls-for-preventive-action-to-deter-russian-nuclear-strikes/> (12. 12. 2022). Ukrajinska vlada je takšno razlago izjave sicer pozneje zanikala: The Kyiv Independent, 
Zelensky's staff forced to clarify statement after president suggests 'preemptive strike' on Russia, 6. oktober 2022, <https://kyivindependent.com/news-feed/zelenskys-
staff-forced-to-clarify-statement-after-president-suggests-preventive-strike-on-russia> (12. 12. 2022).
19  Nacionalna obrambna strategija ZDA 2022, <file:///Z:/ZZ%20%20%C4%8D%20l%20a%20n%20k%20i%20,%20POBUDE,%20RAZISKAVA/%C4%8C%20
L%20A%20N%20K%20I%20,%20objave/2022/2022-010-31,%20zakon%20o%20RTV%20SLO/2022-NATIONAL-DEFENSE-STRATEGY-NPR-MDR.
PDF> (12. 12. 2022). O tem poročajo na primer Bloomberg Markets and Finance, Putin May Add Nuclear First Strike to Strategy, <https://www.youtube.com/
watch?v=e0CnVhitlUQ> (12. 12. 2022).
20  <https://www.euronews.com/my-europe/2022/10/14/circumstances-in-which-nato-would-use-nuclear-weapons-extremely-remote-stoltenberg-says> (12. 12. 
2022).
21  'I'm not bluffing': Putin warns the west over nuclear weapons, Guardian, 21. september 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=e8gZUQMqDAI> (12. 12. 
2022).
22  President Biden on Nord Stream 2 Pipeline if Russia Invades Ukraine: »We will bring an end to it.«, 7. februar 2022, <https://www.youtube.com/
watch?v=OS4O8rGRLf8> (12. 12. 2022).
23  Na primer CRUX, Why Czech Republic & Germany Are Witnessing Massive Protests Against Sanctions On Putin’s Russia, 30. september 2022, <https://www.
youtube.com/watch?v=0hRl5mTRjTM> (12. 12. 2022); Financial Times: Ordinary Germans are paying: anti-war protests stretch across central Europe, Sam Jones in 
Raphael Minder, 21. november 2022, <https://www.ft.com/content/fedc259f-bf96-4a22-b032-bc181d4dd51d> (12. 12. 2022).
24  Na primer Kaja Sajovic, Igra imperijev: grožnja Rusije kot krinka apetitov ZDA v Ukrajini?,  14. februar 2022, <https://www.rtvslo.si/svet/igra-imperijev-groznja-
-rusije-kot-krinka-apetitov-zda-v-ukrajini/611607> (12. 12. 2022); Kaja Sajovic: Kdo zares preprečuje mirovna pogajanja v ukrajinski vojni?, 11. november 2022, 
<https://www.rtvslo.si/svet/vojna-v-ukrajini/kdo-zares-preprecuje-mirovna-pogajanja-v-ukrajinski-vojni/646728> (12. 12. 2022).

Napad na plinovod Severni tok 2

Ob napadu na plinovod Severni tok 2 so številni opo-
zarjali na izjavo predsednika Bidna s tiskovne konfe-
rence 7. februarja 2022, da če Rusija napade Ukraji-
no, ne bo več Severnega toka 2: »Mi ga bomo pre-
kinili […], zagotavljam vam, da bomo to zmožni na-
rediti […].«22 

Protesti v vzhodni Evropi proti politiki 
vlad glede vojne v Ukrajini 

V vzhodni Evropi, na primer v Nemčiji, na Češkem, 
Slovaškem in v Avstriji, že vso jesen potekajo protesti 
proti politiki njihovih držav glede vojne v Ukrajini.23

Kritični prispevki RTV Slovenija 
Občasno se pojavijo tudi kritični prispevki RTV Slove-
nija glede Zahoda in vojne v Ukrajini, vendar so red-
ki.24

Upoštevanje dodatnih informacij postavlja vojno v 
Ukrajini v drugačno luč, kot prikazujejo osrednji zaho-
dni mediji in novinarske agencije, vključno z RTV Slo-
venija. Predstavitev teh informacij bi v Sloveniji lahko 
oblikovala drugačno javno mnenje in vplivala na stali-
šča slovenskih državnih organov glede tega, kako na-
stopati v Bruslju in kako nastopati nasploh na zuna-
njepolitičnem področju.  

Nihče si ne želi jedrskega spopada niti v Sloveniji niti 
v Ukrajini ali drugih državah. Vsestransko informira-
nje javnosti o vojni v Ukrajini (ali drugih vojnah, ka-
terih posledice lahko sežejo tudi v Slovenijo) je zato 
v interesu vseh. 
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Komisija za etiko Odvetniške zbornice Slovenije je 
v skladu s 6. pravilom Kodeksa odvetniške poklic-
ne etike na podlagi prijave B. B. obravnavala ravna-
nje odvetnika in sprejela stališče, navedeno v nada-
ljevanju.  

Odvetnik A. A. s tem, ko je iz prejetih zneskov 
preživnine za polnoletna otroka poračunal svojo 
terjatev za plačilo odvetniških storitev, ni kršil 
Kodeksa odvetniške poklicne etike.

Obrazložitev

Prijaviteljica B. B. je 8. januarja 2021 na Odvetniško 
zbornico Slovenije (OZS) podala prijavo zoper odve-
tnika A. A. Prijaviteljica navaja, da je mama treh otrok, 
dvema mora plačevati preživnino. Odvetnik v razve-
znem postopku zastopa njenega bivšega moža in od 
nje zahteva, da preživnine, ki jih je dolžna plačeva-
ti otrokoma, nakazuje na njegov fiduciarni račun, kar 
iz sodbe o določitvi preživnine ne izhaja. Iz centra za 
socialno delo so jo obvestili, da otroka podrobnosti o 
višini preživnine ne poznata, kar kaže na to, da se pre-
živnina dejansko ne prenakazuje naprej otrokoma, pač 
pa jo odvetnik porablja za pokritje stroškov odvetni-
ških storitev njenega bivšega moža. 

Odvetnik je v pojasnilu z dne 25. januarja 2021 nave-
del, da v razveznem postopku ni zastopal nobenega, da 
se je razvezni postopek že pred leti končal, da pa res 
zastopa bivšega prijaviteljičinega moža v sporu glede 
delitve skupnega premoženja, ki še traja. Prav tako je 
njene otroke zastopal v postopku glede zvišanja pre-
živnine. Prijaviteljica je po pravnomočnosti sodbe na 
njegov fiduciarni račun nakazala znesek zaostalih ne-
plačanih preživninskih obrokov v višini 4003,34 evra, 
od tega zneska je bil plačan račun za njegove odve-
tniške storitve v znesku 500 evrov, preostanek v zne-
sku 3500 evrov pa je izročil očetu obeh otrok. Zara-
di prošnje zdaj že polnoletnih otrok, ki nimata svoje-
ga bančnega računa, in očeta obeh otrok se preživni-
na nakazuje na njegov fiduciarni račun, odvetnik pa ta 
znesek potem izroči očetu. 

Odvetnik navaja, da je bil celoten znesek preživnine 
vedno izročen očetu in da s temi zneski nikoli ni kom-
penziral svojih odvetniških storitev. Po prejemu prija-
ve je odvetnik tudi vzpostavil stik z obema otrokoma 
in se prepričal, da vesta, kako poteka izplačilo preživ-
nine, ter s tem tudi soglašata. Prav tako sta otroka se-
znanjena z določeno višino preživnine, saj je bila sod-
ba o določitvi višje preživnine poslana njunemu očetu. 

Odvetnik je na dodatno zaprosilo OZS 20. aprila 2021 
posredoval še listine, na katere se sklicuje, in sicer li-
stine o blagajniških izdatkih za leto 2020 in 2021, ra-
čun 2020-00018 z dne 18. februarja 2020, relevantni 

sodbi okrožnega sodišča in višjega sodišča ter poobla-
stili obeh otrok.

Odvetniška zbornica je 19. maja 2021 odvetnika za-
prosila za dodatna pojasnila. Odvetnik je bil zaprošen, 
naj pojasni, zakaj je bil znesek 500 evrov za plačilo ra-
čuna št. 2020-00018 v nasprotju s siceršnjim načinom 
postopanja v tem primeru odtegnjen od zneska plača-
ne preživnine. Prav tako je bil odvetnik zaprošen za po-
jasnilo, ali je prijaviteljici, ki je bila ob začetku sodne-
ga postopka za določitev višje preživnine že polnole-
tna, sodbo posredoval osebno ali po očetu. 

Odvetnik je v pojasnilih 26. maja 2021 navedel, da je 
preživnino prejemal na fiduciarni račun; dejstvo, da je 
bil iz tega plačan njegov račun, pa je skladno z Zako-
nom o odvetništvu (ZOdv) in Odvetniško tarifo. Gle-
de vročanja sodbe prijaviteljici odvetnik pojasnjuje, da 
ji je sodbo vročil preko očeta, po tem, ko se je z njo 
telefonsko dogovoril, da ji to zadošča.

Odvetniška zbornica je odvetnika v dopisu 1.  junija 
2021 dodatno pozvala k posredovanju stroškovnika z 
dne 14. februarja 2020, na katerega se nanaša račun 
št. 2020-00018 z dne 18. februarja 2020, glede poja-
snila razloga, zakaj je iz preživninskih zneskov, ki pri-
padajo otrokoma, poplačal svoje storitve. 

Odvetnik je 15. junija 2021 posredoval stroškovnik in 
pojasnil, da ima na podlagi 18. člena ZOdv pravico, 
da od denarnih zneskov, ki jih je prejel za svojo stran-
ko, obdrži znesek dogovorjenega plačila in stroškov za 
svoje delo, stranki pa mora izstaviti obračun. To je tudi 
storil. Denarnih sredstev ni neupravičeno zadrževal. 

Komisija za etiko je ob skrbni presoji prijave, pojasnil 
odvetnika in predloženih listin v tej zadevi mnenja, da 
odvetnik ni kršil pravil in načel Kodeksa odvetniške 
poklicne etike iz v nadaljevanju navedenih razlogov. 

Prijava v konkretnem primeru se nanaša na dopu-
stnost ravnanja odvetnika, da iz prejetih zneskov pre-
živnine poplača svojo terjatev za plačilo opravljenih 
odvetniških storitev. Kodeks odvetniške poklicne eti-
ke tega neposredno ne ureja, medtem ko ZOdv v 18. 
členu določa, da ima odvetnik pravico, da od denarnih 
zneskov, ki jih je prejel za svojo stranko, obdrži znesek 
dogovorjenega plačila in stroškov za svoje delo. Odve-
tnik je dolžan stranki izstaviti obračun. 

Komisija za etiko ugotavlja, da je odvetnik v konkre-
tnem primeru iz prejetih zneskov preživnine za polno-
letna otroka enkrat poplačal svojo terjatev za plačilo 
opravljenih odvetniških storitev zastopanja v postopku 
zaradi zvišanja preživnine. Odvetnik je predložil poo-
blastili obeh polnoletnih otrok, da v njunem imenu iz-
terja oziroma prejme preživnino na svoj fiduciarni ra-
čun in to preživnino izroči njunemu očetu. Odvetnik 
je prav tako predložil listine o blagajniških izdatkih, 
iz katerih izhaja, da je preživnino tudi v celoti izročal 

Mnenje o skladnosti ravnanja odvetnika A. A. z načeli 
in pravili Kodeksa odvetniške poklicne etike
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očetu, razen v prvem primeru, ko je iz prejetega zne-
ska poplačal svojo terjatev za plačilo opravljenih od-
vetniških storitev, očetu pa je izročil preostanek. Od-
vetnik ima skladno z 18. členom ZOdv pravico, da od 
denarnih zneskov, ki jih je prejel za svojo stranko, ob-
drži znesek dogovorjenega plačila in stroškov za svoje 
delo. Odvetnik je dolžan stranki izstaviti obračun, kar 
je v konkretnem primeru tudi storil. Zakon ne določa, 
da v primeru preživninskih terjatev to ne bi bilo do-
pustno. Komisija za etiko zato ocenjuje, da odvetni-
kovo ravnanje ni sporno.

V konkretnem primeru Komisija za etiko tudi izposta-
vlja, da sta oba otroka polnoletna in bi v primeru, da 
se s takim načinom izplačevanja preživnine ne bi (več) 
strinjala, to lahko sporočila odvetniku oziroma svojo 
pravico do preživnine sama uveljavila. Iz dejstva, da sta 
otroka polnoletna in sta vseeno upravičena do preživ-
nine, je utemeljeno sklepati, da drugih dohodkov, iz 

katerih bi lahko plačala odvetnikove storitve, verjetno 
nimata. Ne glede na navedeno pa je, četudi bi otroka 
imela druge dohodke, pokritje stroškov zastopanja iz 
izterjane preživnine mogoče in dopustno, še posebej 
če gre za stroške zastopanja v postopku, ki se nanaša 
prav na določitev oziroma višino preživnine. 

Komisija za etiko je tako sprejela mnenje, da 
odvetnik s tem, da je iz prejetih zneskov preživnine 
poračunal svojo terjatev za plačilo odvetniških 
storitev, ni kršil Kodeksa odvetniške poklicne etike.

Komisija za etiko:
odvetnica Živa Drol Novak
odvetnica Tatjana Ahlin
odvetnik Pavle Pensa

Seja, 6. september 2022

Predlog sprememb Zakona o notariatu

Člani Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slove-
nije (OZS) so se seznanili z odzivi odvetnice in od-
vetnika na predlog sprememb Zakona o notariatu, ki 
predvideva digitalizacijo notarskih storitev ter poeno-
stavljeno pridobivanje podatkov za notarje iz katere-
koli evidence. Med razpravo so bili izraženi pomisle-
ki glede sklepanja notarskih listin prek videokonferen-
ce, predvsem zaradi zagotavljanja varnosti in prepre-
čevanja morebitnih zlorab. Sicer so se navzoči člani 
strinjali, da je digitalizacija tudi na področju notarskih 
storitev potrebna. 
Prav tako so se člani Upravnega odbora strinjali, da je 
treba v okviru novega Zakona o odvetništvu pri dosto-
pu do podatkov iz evidenc odvetnike obravnavati ena-
ko, kot se pri spremembi Zakona o notariatu obrav-
nava notarje.  

Navidezno samostojno in neodvisno 
opravljanje odvetniškega poklica 

Predsednica Komisije Območnega zbora odvetni-
kov Ljubljana za ogled prostorov je OZS opozorila, 
da komisija opaža večje število primerov, ko za ogled 
prostorov zaprosijo odvetniki, ki odvetniške dejavno-
sti evidentno ne opravljajo samostojno, pač pa gre za 
prikrita delovna razmerja. Takšni odvetniki namreč na 
poslovnih družbenih omrežjih, kot je na primer Linke-
dIn, objavljajo informacije, da so začeli delati v dolo-
čeni odvetniški pisarni, za ogled prostorov pa zapro-
sijo kot samostojni odvetniki. 

Upravni odbor OZS je predsednika OZS pooblastil, 
da s predsednico Komisije za ogled prostorov opravi 
razgovor. Zbornica bo ukrepala po pridobitvi konkre-
tnih informacij o takšnih odvetnikih. 

Seja, 20. oktober 2022

Zaprosilo za stališče Upravnega odbora glede 
strank – neplačnic

Odvetnica je Upravni odbor OZS zaprosila za stališče 
o tem, kako ravnati pri strankah, ki se oglasijo pri več 
odvetnikih in naročenih storitev ne plačajo. Takšne 
stranke se najverjetneje na podlagi odpovedi poobla-
stila s strani odvetnika oglasijo pri drugem odvetniku, 
vendar dejstvo o neplačanih odvetniških storitvah pri 
prejšnjem odvetniku zamolčijo. Nekatere stranke na 
tak način zamenjajo tudi več odvetnikov. 
Odvetnico zanima, ali bi lahko OZS odvetnike na ta-
kšne stranke opozorila, v smislu t. i. črne liste. 

Sklep:  Odvetnici se pojasni, da zaradi načela zaupa-
nja med odvetnikom in stranko ter predpisov 
o varstvu osebnih podatkov takšne liste strank 
ni mogoče voditi. OZS odvetnikom svetuje, da 
pred prevzemom zastopanja od stranke zahte-
vajo potrdilo o plačanih odvetniških storitvah 
pri prejšnjem odvetniku, v smislu drugega od-
stavka 29. člena Kodeksa odvetniške poklic-
ne etike. 

Iz dela Upravnega odbora OZS
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CCBE, organizacija evropskih odvetniških zbornic, 
katere članica je tudi naša zbornica, vsako leto 25. 
oktobra obeležuje evropski dan odvetnikov in do-

loči osrednjo temo za premislek ter razpravo. Leto-
šnja obeležitev je bila pod vplivom agresije na Ukra-
jino in je zato potekala pod geslom »Naj pravo pre
tehta v časih vojne«. O vojni in njenih značilno-
stih ter vplivu na odvetnike pa zna žal največ pove-
dati tisti, na čigar ozemlju se ta odvija, torej ukrajin-
sko odvetništvo. V slovenski zbornici smo bili poča-
ščeni, ko se je ukrajinska odvetniška zbornica z ve-
seljem odzvala na naše povabilo in predlagala, da bi 
nam ukrajinsko realnost predstavila njihova predse-
dnica Lydia Izovitova. 

Izovitova nam je najprej povedala nekaj o tem, kako 
so ukrajinski odvetniki »živeli in delali« pred invazi-
jo. Bistveno se okoliščine, v katerih so naši ukrajinski 
kolegi delali, niti niso razlikovale od naših. Tako je Iz-
ovitova opisala prizadevanja državnih organov, da bi 
okrnili učinkovitost odvetniškega dela. Njena razlaga 
o prizadevanjih policije, da bi v odvetniških pisarnah 
opravljala hišne preiskave, je bila zrcalna slika stanja 
pri nas pred intervencijo Ustavnega sodišča.1 Še več, 
celo taktike, ki so jih uporabljali ukrajinski odvetniki, 
da bi protiustavne posege preprečili, so bile podobne 

1  Odločba U-I-193/15, Up-915/15. 

tistim, ki so jih v stiski uporabili slovenski. Podoben je 
bil tudi razvoj odvetništva, ki je iz »one-man-band« 
oblike, prisotne v preteklosti, začelo prehajati v obli-
ko visoko specializiranih odvetniških družb s skorajda 
korporativno strukturo vodenja. Predsednica je pred-
stavila tudi težave ukrajinskega pravosodja, predvsem 
s stališča (a)političnosti imenovanja sodnikov. Organ, 
imenovan Višji sodni svet, ki je soroden našemu So-
dnemu svetu in je pristojen za to, da predsedniku v 
imenovanje predlaga kandidate za sodnike, je trenu-
tno praktično nedelujoč. Zaradi nedopustnih posku-
sov politike, da bi na organ vplivala, je namreč večina 
članov podala odstopne izjave.

A vse opisane težave zbledijo in stopijo v ozadje, ko se 
začne vojna. In v Ukrajini zdaj poteka vojna, ki se je, 
proti pričakovanjem večine, nenadoma začela 24. fe-
bruarja. Naključje je hotelo, da je prva raketa, ki je za-
dela stanovanjski blok, zadela dom ukrajinskega odve-
tnika. Prve dni po začetku invazije je Izovitova opisala 
kot kaotične. Veliko kolegov odvetnikov je nemudo-
ma vstopilo v vojsko in odšlo branit domovino. Ukra-
jinski kolegi so kaj kmalu prejeli sporočila z okupira-
nih ozemelj, da so prvi aretiranci praviloma odvetni-
ki. Njihova zbornica je zato register odvetnikov karse-
da hitro zaprla za javnost, da ne bi svojih članov spra-
vljala v nevarnost prijetja in ujetništva. 

Vojna je pekel, kjer mora vsak izbrati 
stran

A vojna je pekel, kjer mora vsak izbrati stran. Odve-
tniki s svojimi prizadevanji, da se tudi sovragu, pa če-
prav tistemu, ki je brez povoda ali razloga napadel, 
priznajo občečloveške pravice, seveda niso del »duha 
časa«, ki v vojni vlada. Zato je žalostno, da obe stra-
ni, tudi ukrajinska, odvetnike preganjata. Slednja zato, 
ker šteje, da vsi odvetniki, ki ostanejo na ozemljih, ki 
jih nasprotnik okupira, in tam delajo naprej, s sovra-
žnikom sodelujejo. 

Je torej odvetnik, ki tudi po spremembi grba na 
zgradbi sodišča tam zastopa svoje stranke, se z 
zakonikom v roki bori, da nezakonito priprtega 
okupacijska vojska izpusti, izdajalec, kolaborant? 

Timon Hren
odvetnik v Ljubljani

Vojna je pekel in njena prva žrtev je resnica 
V počastitev tokratnega dneva evropskih odvetnikov sta Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) in Od-
vetniška akademija OZS pripravili dogodek, na katerega sta povabili predsednico ukrajinske odve-
tniške zbornice Lydio Izovitovo. Na predavanju v prostorih PF Univerze v Ljubljani, ki ga je moderiral 
odvetnik mag. Roman Završek, je bil govor o stanju in težavah ukrajinskih odvetnikov v času miru 
ter tudi o pomenu in vlogi odvetnikov v času vojne. 

Predsednica ukrajinske odvetniške zbornice Lydia Izovitova, ki predstavlja  
65.000 ukrajinskih odvetnikov.
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Po pripovedovanju Izovitove se našim ukrajinskim 
kolegom to dogaja. Nobeno pojasnilo o ustavi in no-
beno sklicevanje na človekove pravice ter minimalne 
civilizacijske standarde namreč ne zaleže, ko govo-
ri orožje. Si z nami ali pa proti nam. In kako je neki 
odvetnik »z nami«, če v sodnem procesu zagovarja 
vojake, vojne ujetnike, ki se jim očitajo vojni zločini?

Predavanje Lydie Izovitove je bilo zame preseneče-
nje. V prvem delu zato, ker si nisem predstavljal, da 

so bili problemi odvetnikov v Ukrajini tako zelo po-
dobni problemom, ki jih imamo odvetniki pri nas. In 
to je tudi razlog, da se me je še toliko bolj dotakni-
la pripoved o tem, v kakšnem položaju so odvetni-
ki v Ukrajini danes. Ker to pomeni, da obstaja velika 
verjetnost, da bi se stvari tudi pri nas v primeru voj-
ne odvile podobno. Vojna je pekel in odvetniki smo 
prvi, ki vstopimo vanj. 

Kot prvi je za govorniški oder stopil pisec tega prispev-
ka Aleksander Jakobčič (Pomen in vloga mediacije 
za veščine pravnika v 21. stoletju), ki je argument, za-
kaj so veščine, ki jih usvojijo mediatorji na izobraže-
vanjih, ključne tudi kot del veščin modernega pravni-
ka, razdelal iz treh vidikov. V prvem delu argumenta 
se je lotil pojmovanja različnih konceptov, od poklica 
in veščin do kompetenc ipd. Konceptualizacija je izre-
dnega pomena za razumevanje vloge pojmov in s tem 
operacionalizacije pojmov, ki tvorijo naše razumeva-
nje določenega pojava ali obstoječega stanja. Na pri-
mer, ožje usmerjene definicije veščin se osredotočijo 
na veščine kot sposobnosti (angl. abilities) in zmožno-
sti (angl. capabilities). V prvem delu je govorec uteme-
ljil, da moderne veščine niso omejene izključno na teh-
nične zmožnosti in sposobnosti posameznika in posa-
meznice, ampak zajemajo tudi pomembne družbene 
veščine, kot so sodelovanje, empatija (ali sočustvova-
nje) in celo veščino spoštovanja. 

V drugem delu je predavatelj poudaril razumeva-
nje veščin v kontekstu 21. stoletja. Na podlagi pri-
merjalne kritične analize sekundarne in primarne 
literature je utemeljil in predstavil grobo definicijo 
veščin v 21. stoletju, in sicer: sposobnosti in zmo-
žnosti posameznika, ki so v ožjem smislu zameje-
ne s sposobnostjo in zmožnostjo opravljanja funkcij 

ali nalog poklica ter v širšem smislu hkrati vklju-
čujejo družbene veščine. Družbene veščine so tako 
pomemben gradnik veščin v 21. stoletju in zajema-
jo veščine učenja, komunikacije, kritičnega in sa-
mokritičnega mišljenja ter veščine razumevanja in 
vrednotenja najrazličnejših informacij, s katerimi je 
prežeto naše življenje. 

V tretjem delu predavanja je govorec zožil področje 
izključno na pojmovanje pravniških veščin in jih v 
grobem opisal kot veščine kritičnega poznavanja ter 
razumevanja pozitivnega prava, analize relevantnih 
dejstev, prepoznave relevantnega prava glede na dana 
dejstva, aplikacije tega pravnega področja, logičnega 
sklepanja, tehtne in koherentne uporabe jezika ipd. 
Podal je tudi mogoče provokativno osebno razmišlja-
nje, da je dobro in poglobljeno poznavanje prava za 
naziv pravnika nujno in osnova. Če želi biti pravnik 
v 21. stoletju dober, pa izključno pravna znanja in ve-
ščine ne zadostujejo. To je predavatelj ponazoril tudi 
s konceptom črke »T«. Spodnji del črke (vertikalna 
os) predstavlja poglobljeno in natančno razumevanja 
prava, pravne logike in konceptov – to, kar pravnika 
definira in loči od drugih poklicev. Zgornji del črke 
(horizontalna os) pomeni bolj splošno in širše razu-
mevanje drugih področij, kot sta na primer ekono-
mija ali psihologija. 

Aleksander Jakobčič
podpredsednik Društva mediatorjev Slovenije, pravnik in strokovnjak na področju mednarodnih odnosov

Mediacija kot del prava in veščine mediatorja 
kot obvezno znanje pravnika 

Na največjem tradicionalnem srečanju pravnikov v Sloveniji, že 48. Dnevih slovenskih pravnikov, ki jih 
organizirajo Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, Zveza društev pravnikov Slovenije in GV 
Založba, je bila letos sekcija posvečena tudi mediaciji. Naslov sekcije, ki jo je povezovala predsednica 
Društva mediatorjev Slovenije (DMS) in višja sodnica svetnica mag. Gordana Ristin, je bil »Mediacija 
kot del prava in veščine mediatorja kot obvezno znanje modernega pravnika«. 
V okviru sekcije so kot predavatelji sodelovali še Aleksander Jakobčič, Janez Starman, dr. Neža Pogo-
relčnik Vogrinc, mag. Nina Betetto in mag Gordana Ristin. Izpostavili so izzive, ki so še vedno prisotni 
na področju mirnega reševanja sporov in mediacije, ter ponovno potrdili pomemben položaj, ki ga 
mediacija in veščine mediatorja zasedajo v današnjih pravnih poklicih.
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V sklepu je govorec ponazoril veščine mediatorja kot 
eno izmed poti k bolj kakovostnemu pravniku v 21. 
stoletju. Med mediacijske veščine (veščine reševanja 
sporov) je Jakobčič uvrstil komunikacijske veščine, na 
primer aktivno poslušanje, veščine postavljanja pravih 
vprašanj, tehnike mediatorja za obvladovanje močnih 
čustev, veščino opolnomočenja v okviru ravnovesja 
moči med strankami, analizo spora (pred začetkom 
postopka), vodenje strukturirane razprave (mediacij-
ski postopek), veščine pogajanj (facilitiranje pogajanj 
in načini iskanja rešitev) ter še številne druge. Svoje 
predavanje je zaključil z mislijo, da mora biti nenehno 
izobraževanje (formalno in neformalno) pravnika del 
pravne kulture pravnih poklicev. Gre za pomemben 
poklic v družbi, ki lahko prispeva k napredku družbe 
ali njenemu razkroju. 

Odvetnik v postopku mediacije in 
odvetnik mediator

Sledilo je predavanje odvetnika Janeza Starmana 
(Odvetnik v postopku mediacije in odvetnik media-
tor), tudi predsednika Odvetniške zbornice Sloveni-
je (OZS) in člana Upravnega odbora DMS. Starman, 
izkušen odvetnik in mediator, je predstavil svoje izku-
šnje v obliki nasvetov za ravnanje odvetnikov v medi-
acijskem postopku ter lastno videnje vloge odvetni-
ka v postopkih mirnega reševanja sporov. Izpostavil 
je večplastnost in zapletenost odnosa med odvetni-
kom in stranko. Del takšnega odnosa je tudi dejstvo, 
da ima v nekaterih primerih tudi odvetnik lahko svoj 
pogled na položaj stranke, lastne izkušnje, videnja in 
tudi predsodke. Odvetnik, kot nosilec pomembnega in 
odgovornega poklica v družbi, poleg zastopanja prav-
nih interesov stranke tudi skrbi, predvsem v zgodnji 
fazi, za pravno upravljanje strankinega spora ali njene-
ga pravnega problema. 

Starman je izpostavil tudi 43. člen Kodeksa odve-
tniške poklicne etike (KOPE), ki bistveno oprede-
ljuje odnos med stranko in odvetnikom. V tem čle-
nu je posebej opozoril na zadnji odstavek določila, ki 
med drugim poudarja, da zvestobi do stranke odve-
tnik ne sme podrediti svojega osebnega in poklicne-
ga poštenja. V tem kontekstu je predavatelj poudaril, 
da je še veliko možnosti za napredek na strani odve-
tnikov kot udeležencev v postopkih mediacije. Od-
vetnik med drugim tudi »diagnosticira« pravni spor 
stranke in v tej fazi je pogosto smiselna možnost tudi 
rešitev spora s postopkom mediacije. Predavatelj se 
je v tej točki ponovno zatekel k vsebini KOPE, in si-
cer 60. člena, ki med drugim poudari, da je poklicna 
dolžnost odvetnika tudi prizadevanje za sporazum, ki 
bo v korist stranke. 

V nadaljevanju predavanja je Starman izpostavil ne-
kaj vodil za odvetnike pri pripravi stranke na ude-
ležbo v postopku mediacije. Vodila temeljijo na la-
stnih izkušnjah govorca, zaradi omejitve dolžine pri-
spevka pa bom izpostavil samo nekatera od njih. Med 
drugim je predavatelj izpostavil pomen pojasnitve 
stranki, kakšne so vloga mediatorja, vloga odvetni-
ka in vloga stranke v mediaciji, kakšen je pomen lo-
čitve oseb od njihovih ravnanj ter pomen širše ana-
lize položaja strank, na primer morebitnih drugih 

strankinih zadev, ki niso pravno relevantne, a so za 
stranko pomembne. 

Predavanje je Starman nadaljeval s poudarkom na 
pripravi odvetnika za udeležbo v postopku mediaci-
je. V tej točki je izpostavil pomen zabeležk, preveri-
tve stališč nasprotnega odvetnika glede morebitnih 
pravnih vprašanj, natančne proučitve dejstev v zade-
vi skupaj s stranko in analize možnih posledic, tve-
ganj ipd. V zadnjem delu predavanja je govorec po-
dal tudi krajšo analizo tipov odvetnikov, ki v Slove-
niji izvajajo mediacije. Pri tem je poudaril, da je veli-
ka večina odvetnikov že prepoznala prednosti in ka-
kovost mediacije. V sklepni besedi je predavatelj iz-
postavil pomen konstruktivnega delovanja odvetni-
kov v mediaciji in sporazumnega reševanja sporov ter 
njegove omejitve.

Alternativno reševanje sporov v pravu 
EU in Sveta Evrope

Tretje predavanje v sklopu sekcije z naslovom »Alter-
nativno reševanje sporov v pravu EU in Sveta Evro-
pe« je izvedla dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc. Pre-
davateljica je v uvodu izpostavila, da razvoj alterna-
tivnih postopkov reševanja sporov (ARS) v Evropi 
počasi sledi razvoju v Združenih državah Amerike. 
Opozorila je tudi na pomembne razlike med člani-
cami Evropske unije in na pomen, ki ga imata pri 
promociji ARS unija ter Svet Evrope. Posebej je iz-
postavila mediacijo, kot najpogosteje uporabljen po-
stopek ARS, ki pa v praksi ne dosega želenega obse-
ga, kljub manjšim stroškom, manjšemu pripadu za-
dev na sodišča in večjemu zadovoljstvu strank s skle-
njenim sporazumom, kar je samo nekaj primerov po-
zitivnih vidikov reševanja sporov z uporabo postop-
ka mediacije. 

V nadaljevanju je govorka izpostavila ARS v pravu Sve-
ta Evrope. Pomembna pravna vira, ki državam člani-
cam priporočata spodbujanje uporabe mediacije in za-
gotavljanje ustreznih standardov, sta Priporočilo št. R 
(98) 1 Odbora ministrov državam članicam o družin-
ski mediaciji, sprejeto 21. januarja 1998, ter Priporo-
čilo Rec (2002)10 Odbora ministrov državam člani-
cam o mediaciji v civilnih zadevah. Poleg tega je dr. 
Pogorelčnik-Vogrinčeva poudarila tudi vlogo Delov-
ne skupine za mediacijo (CEPEJ Working group on 
mediation, CEPEJ-GT-MED). Med mnogimi dopri-
nosi Delovne skupine za mediacijo je predstavila Me-
diation Development Toolkit, ki pomeni pomemben 
vir za države članice in sodelujoče v postopku media-
cije. V podrobni analizi je predavateljica  med drugim 
obravnavala tudi European Handbook for Mediation 
Lawmaking (Handbook), ki državam članicam služi 
kot koristen pripomoček pri razvoju pravnega okvira 
za izvajanje mediacij. 

Pomemben poudarek je bil dan tudi razmisleku o 
uvedbi obvezne mediacije s strani CEPEJ. Pri tem je 
pomembno opozoriti, da obvezna udeležba v media-
ciji ali na informativnem srečanju ne nasprotuje nače-
lu prostovoljnosti. CEPEJ med drugim predlaga tudi 
pripravo eksemplifikativnega seznama ravnanj strank, 
za katera se šteje, da so storjena v slabi veri. 
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Dr. Pogorelčnik-Vogrinčeva je v nadaljevanju naslo-
vila ARS v pravu EU. V tem delu predavanja je po-
drobno predstavila ključne vire, ki obravnavajo podro-
čje ARS znotraj EU, na primer Priporočilo Komisije 
98/257/ES z dne 30. marca 1998 o načelih, ki se upo-
rabljajo za telesa, odgovorna za zunajsodno reševanje 
potrošniških sporov, Priporočilo Komisije 2001/310/
ES z dne 4. aprila 2001 o načelih za zunajsodna telesa, 
ki so vključena v sporazumno rešitev potrošniških spo-
rov, Direktivo 2013/11/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju 
potrošniških sporov in Direktivo 2008/52. 

Govorka je v zadnjem delu predavanja obravnavala 
ukrepe za povečanje števila mediacij in pri tem izpo-
stavila neobstoj jasnega pravnega okvira, jasne ideje o 
tem, kaj mediacija v različnih pravnih sistemih sploh je, 
splošno nepoznavanje dostopnosti sredstev ARS, ne-
gativen odnos strokovnjakov do ARS ter pomanjkljivo 
zanimanje medijev za tiste, ki si prizadevajo za upora-
bo mediacije. Predstavila je tudi možnosti in ukrepe, 
od katerih bi si lahko obetali pogostejšo uporabo me-
diacije, na primer zbiranje statističnih podatkov, do-
slednejše spodbujanje strank za mediacijo s strani od-
vetnikov in sodišč, vzpostavitev sistema za nadzor ka-
kovosti mediacije ipd. 

V zaključku je dr. Pogorečnik-Vogrinčeva poudarila, 
da se je Sodišče Evropske unije (SEU) že izreklo, da 
obvezna mediacija ne krši pravice dostopa do sodne-
ga varstva in učinkovitega sodnega varstva pod dolo-
čenimi pogoji. Izpostavila je tudi drugo stran, morebi-
tne slabosti obveznega poskusa mediacije in izkušnje 
v ZDA, ki kažejo, na primer, na povečanje poskusov 
izpodbijanja sporazumov, doseženih v mediacijah, ki 
so se začele z obveznim poskusom. Tako obvezni po-
skus mediacije ne pomeni idealne rešitve, a hkrati po-
datki, ki jih je navedla predavateljica, kažejo, da bi v 
primeru obvezne mediacije za vse civilnopravne spo-
re v EU sklenitev sporazuma že zgolj v 9 odstotkih na 
splošni ravni pomenila prihranke v času.

Mediacija v Sloveniji: kako prebuditi 
Trnuljčico

Sledilo je predavanje mag. Nine Betetto, vrhovne so-
dnice in mediatorke, ki je pod zanimivim naslovom 
»Mediacija v Sloveniji: kako prebuditi Trnuljčico« 
obravnavalo vzpon sodišču pridružene mediacije v 
civilnih in gospodarskih zadevah v Sloveniji ob pre-
lomu tisočletja in zastoj v razvoju dvajset let pozne-
je. Uvodoma je predavateljica izpostavila zanimiv in 
uspešen začetek uvajanja postopka mediacije v Slove-
niji, kjer sicer prevladuje tradicionalno pozitivistična 
pravna kultura. 

V nadaljevanju je predavateljica izpostavila obdobje, ki 
je sledilo, kot obdobje streznitve za mediacijo v Slo-
veniji. Večje število poravnav v čim zgodnejši fazi po-
stopka in čim večje število prostovoljnih izpolnitev ob-
veznosti sta bila poglavitna cilja, ki pa žal nista bila 
dosežena. 

Predavateljica se je tudi vprašala, ali mediacija 
sploh sodi na sodišče, in sklenila, da je to predvsem 

svetovnonazorsko vprašanje. Pri tem je predstavila ne-
kaj modelov, ki jih poznamo po svetu, na primer tržni 
model (v Angliji in Walesu ter na Nizozemskem), in 
kot najbolj izpopolnjen model izpostavila obliko »so-
dišče več vrat« (multi-dor court), kot kombinacijo tr-
žnega in sodniškega modela, ki je uveljavljena v ZDA. 
Mag. Betettova je opozorila tudi na težavo, da se na 
mediacijo gleda le kot na sredstvo pri reševanju sodnih 
zaostankov, posledično pa se lahko zanemarja kakovo-
stni vidik, ki zadeva bistvo mediacije. Opozorila je tudi 
na manko standardov, kakovosti in razvoja pri medi-
aciji zunaj sodišč ter tudi s tem poudarila vlogo sodi-
šča v trenutni fazi razvoja mediacije v Sloveniji. Mag. 
Betettova je poudarila, da je poenostavljanje vprašanja 
obveznosti in prostovoljnosti mediacije napačno, ker 
govorimo o večplastni zadevi, ki lahko v različnih kon-
tekstih različnih sporov nudi različne odgovore. Med 
drugim je tudi izpostavila, da je dolžnost predsednikov 
sodišč, da zagotovijo, da se program alternativnega re-
ševanja sporov tudi izvaja, ne samo sprejme, skratka, 
ZARSS je treba spoštovati. 

V zaključku je predavateljica povedala, da za razvoj 
kulture mirnega reševanja sporov in s tem mediacije 
sprejetje ustrezne zakonodaje ne bo zadostovalo, po-
treben bo tek na dolge proge. Poudarila je tudi nuj-
nost proaktivnega pristopa vseh akterjev na področju 
mediacije in dodala, da nikakor ne smemo čakati na 
princa, ki bo Trnuljčico prebudil.

Postopek rekonciliacije
Kot zadnja predavateljica v sekciji je mag. Gordana 
Ristin predstavila postopek rekonciliacije kot me-
todo, ki je uporabna za reševanje na primer prete-
klih, sedanjih in morebitnih hujših sporov med ve-
čjim številom ljudi. Kot primere takšnih sporov je 
izpostavila delitev na »anticepilce« in »cepilce« 
ter hude travme iz preteklosti. Postopek rekoncili-
acije je nato umestila med postopke alternativnega 
reševanja sporov, in sicer tudi kot pravni postopek, 
predvsem na podlagi dejstva, da, ko gre za reševa-
nje sporov, potrebujemo metodo zaščite ogroženih 
ali oškodovanih subjektov civilnih pravic. Po mne-
nju mag. Ristinove je rekonciliacija samostojna vr-
sta ARS. Pri tem je govorka izpostavila podobnost 
z drugimi načini mirnega reševanja sporov, na pri-
mer s postopkom sprave po končanju vojne v okvi-
ru »restorative justice«. 

Predstavila je tudi postopek mediacije med žrtvijo in 
storilcem (angl. victim-offender mediation) po kazen-
ski obsodbi storilca, meddržavne mediacije po konča-
nih vojnah, kroge pomiritve (angl. peacemaking cir-
cles), ki izvirajo iz Kanade in se uporabljajo za pomi-
ritev v lokalni skupnosti s širšo udeležbo posamezni-
kov, in ne le tistih, ki so neposredno vpleteni v spor 
ali prizadeti zaradi njega. 

Predavateljica je opozorila tudi na predavanje Daga 
Hareideja na Konferenci o postopku rekonciliacije, 
ki je potekala 26. in 27. septembra 2016 na Pravni 
fakulteti v Ljubljani v organizaciji DMS. Hareide je 
predstavil primer iz južne Afrike in delo njihovih 
spravnih komisij. Mag. Ristinova je poudarila, da 
je v tem primeru država sprejela poseben predpis, v 
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skladu s katerim nihče izmed osumljenih, ki so sto-
rili zločine proti pripadnikom druge rase in so se 
pripravljeni pokesati ter udeležiti postopka sprave, 
ne bo preganjan naprej. 

Govorka je opisala tudi izkušnje s študijskega poto-
vanja po Norveški iz leta 2006 v sklopu South Ea-
stern European Mediation Forum (SEEMF), kjer je 
spoznala še enega izmed načinov reševanja sporov, 
in sicer v obliki konference (Conferencing). Nor-
vežani ta način reševanja sporov uporabljajo pri 
družinskih sporih, izzivih pri skrbi za starostnike 
in tudi pri okoljevarstvenih sporih. Pri tem je mag. 
Ristinova spomnila tudi na prvo uspešno okoljevar-
stveno mediacijo Tenetiše iz leta 2008, kjer je tudi 
sama komediirala. 

V zaključku prvega dela predavanja je govorka pouda-
rila eno izmed razlik med mediacijo in spravo. Pri po-
stopku mediacije imamo opredeljen pravni spor že v 
začetku, v postopku rekonciliacije pa se postopek zač-
ne kot »narodna sprava« po več desetletjih in po kon-
cu spopadov ali nekem dejanju, ki predstavlja krivico. 
Predavateljica je nato nadaljevala s postopkom spra-
ve. Pri tem je izpostavila, da je za večino ljudi pojem 
»sprava« povezan z dejanjem opravičila povzročite-
lja oziroma krivca. Do tega pogosto ni več možno pri-
ti, saj je storilec lahko mrtev že več desetletij. Bistve-
no je, da pride do odnosa med udeleženci postopka, 
ki temelji na empatiji. 

V okviru tega je predavateljica naslovila tudi čustvo 
sovraštva, ki ga subjekt občuti do druge osebe, za ka-
tero je lahko celo prepričan, da je zlobna in da ogroža 
njegove vrednote. Sovraštvo je čustvo, ki spodbuja k 
uničenju, celo k uboju osovražene osebe. Mag. Risti-
nova je predstavila korake za zmanjšanje medseboj-
nega sovraštva, ki jih je povzela po dr. Zoranu Mili-
vojeviću: prekinitev nasilnih dejanj, graditev zaupa-
nja, normalizacija življenja in ideološka dekontami-
nacija, za kar je potrebna zgodovinska distanca. Iz-
postavila je tudi besede dr. Tineta Hribarja v zbor-
niku Slovenska sprava: »Slovenska sprava je narodna 
sprava: sprava naroda v sebi in s samim seboj, uteme-
ljena v spravljenosti vsakega od nas s svojo vestjo, ve-
stjo kot glasom lastne biti. Sprava je mogoča med lju-
dmi kot ljudmi, ne med ljudmi kot vlogami. Eno je člo-
vek kot oseba, drugo pa ta isti človek s svojimi takšnimi 

in drugačnimi vlogami; mogoča je le etična sprava na 
medčloveški ravni, med ljudmi kot ljudmi.« 

Na koncu predavanja je mag. Ristinova opisala faze 
postopka, in sicer fazo poslušanja, potem fazo, v ka-
teri mediator v postopku rekonciliacije uvede dialog, 
čemur sledijo izmenjava mnenj in argumentacije ter 
faza, v kateri ljudje odpustijo drugim in opustijo tudi 
lastna negativna čustva. 

V sklepni besedi je govorka izpostavila prepričanje, 
da stranke želijo hitre, cenejše postopke. Predvsem 
pa si želijo biti slišane, razumljene in imeti možnost 
sokreirati postopek. Ko so v družbi prepoznani spo-
ri, ki so v preteklosti povzročali in še v sedanjosti 
povzročajo hujše motnje v odnosih med ljudmi, je 
treba imeti na voljo postopek, ki omogoča transfor-
macijo teh odnosov v znosne oziroma boljše odno-
se. Preglasovanje v parlamentu tu ne prinese rešitve. 
Demokracija je tudi možnost izbire različnih postop-
kov reševanja sporov.

Sklep 
Sekcija v okviru Dnevov slovenskih pravnikov, ki je na-
slavljala mediacijo kot sestavni del delovanja moderne-
ga pravnika in njegovih ali njenih veščin, je bila uspe-
šna. Ne le zaradi pozitivnih odzivov in velikega intere-
sa slušateljev, temveč tudi zaradi vse bolj očitnega dej-
stva, da je mirno reševanje sporov, in s tem tudi me-
diacija, nujen in sestavni del pravne kulture, moder-
nega sodstva ter širše prava v 21. stoletju. 

Kompleksnost in večplastnost globalizirane družbe 
v dobi informacij ter vse večjih globalnih pretresov 
in izzivov, ki ne morejo več biti naslovljeni izključno 
na državni ali celo regijski ravni, ampak terjajo 
globalne rešitve, poudarjata nujnost mirnega 
reševanja in upravljanja sporov med posamezniki, 
med družbami ter tudi na globalni ravni. 
Posledično je dolžnost pravnikov, mediatorjev, 
akademikov idr., da si aktivno prizadevamo za 
razvoj mirnega reševanja sporov tako pri varovanju 
in razvoju visokih standardov kot tudi s svojimi 
vsakodnevnimi dejanji.



Odvetnik 108 / zima 2022 53 Odvetniška zbornica Slovenije

Primož Feguš, odvetnik iz Celja, je bil 12. de-
cembra 2022 na izredni volilni skupščini izvoljen 
za novega predsednika Atletske zveze Slovenije.   
Na skupščini je bil edini kandidat in bo zvezo vo-
dil še dve leti do rednih volitev. Glasovanje je po-
tekalo po tem, ko je Roman Dobnikar 25. oktobra 
na upravnem odboru zveze nepreklicno odstopil z 
mesta predsednika, Feguš pa je od tedaj deloval kot 
v. d. predsednika.

Čestitamo!

Novi predsednik Atletske zveze Slovenije

Skrbniški odbor sklada OZS za humanitarno pomoč je na se-
jah 22. septembra, 20. oktobra in 12. decembra 2022 odo-
bril naslednje donacije:
•  posameznikom, za nakup osnovnih življenjskih potreb-

ščin;
•  Rdečemu križu Kočevje za odpravo posledic prizadetim v 

septembrskih poplavah na območju Kostela in Osilnice;
•  Območnemu združenju Rdečega križa Novo mesto za nakup 

bivalnega kontejnerja za krajana, ki mu je v juliju pogorela 
hiša;

•  Društvu Vesele nogice za novoletno obdarovanje otrok s 
posebnimi potrebami;

• ZPM Ljubljana Moste-Polje v okviru humanitarnega pro-
jekta Veriga dobrih ljudi – pomoč je namenjena socialno 
ogroženim družinam;

• osnovni šoli za financiranja šolskih potrebščin in stroškov 
osnovnošolskega izobraževanja nekaterih učencev.

Nina Gregorin 
predsednica skrbniškega odbora sklada 

Donacije OZS

V prostorih Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) je 
5. decembra 2022 potekal novoletni sprejem za upo-
kojene odvetnike. 

Predsednik zbornice  Janez Starman  je po kratkem 
uvodnem nagovoru upokojenim kolegom predstavil 
dosežke OZS v tem letu (nova odvetniška tarifa, pla-
čilo brezplačne pravne pomoči itd.),  Alenka Košo
rok Humar  pa je zbrane seznanila z dosežki in načr-
ti Odvetniške akademije OZS. Navzoče sta pozdravila 
tudi podpredsednik zbornice Aleksander Cmok, od-
vetnik iz Celja, in glavna tajnica OZS Tanja Sedušak.

V sproščenem vzdušju je beseda tekla o marsičem. 
Upokojeni kolegi so na koncu srečanja kot novoletno 
darilo prejeli lične torbe z emblemom OZS. 

A. R.

Tradicionalni novoletni sprejem za  
upokojene odvetnike
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1. 
Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije (OZS), od-
vetnik Janez Starman, je ugotovil, da je bila skupščina 
po 13. členu Statuta OZS pravilno sklicana. Začetek 
dela skupščine je bil odložen za pol ure, saj ob času, 
določenem za začetek dela skupščine (tj. ob 18. uri), 
ni bila navzoča tretjina odvetnikov. Glede na določi-
lo drugega odstavka 14. člena Statuta OZS je po pre-
teku tega časa skupščina veljala za sklepčno, ne glede 
na število navzočih odvetnikov, zato je predsednik ob 
18.30 otvoril skupščino. 

2. 
Predsednik zbornice je pozdravil navzoče in predlagal 
izvolitev delovnega predsedstva skupščine. Izvolitev je 
potekala z javnim glasovanjem. 

Sklep:  Potrdi se predlagano delovno predsedstvo 
skupščine v naslednji sestavi: odvetnik Pavle 
Pensa kot predsednik delovnega predsedstva, 
odvetnica Klavdija Kerin in odvetnik Ale
ksander Cmok kot člana predsedstva, odve-
tnik Luka Švab kot zapisnikar, odvetnica Blaž
ka Vrsajković in odvetnik Borut Černigoj 
kot overovatelja zapisnika.     
(Sklep je bil sprejet soglasno.) 

Predsednik delovnega predsedstva, odvetnik Pavle 
Pensa, se je zahvalil za zaupanje in predlagal sprejem 
predlaganega dnevnega reda skupščine. 

Sklep:  Potrdi se naslednji predlagani dnevni red 
skupščine OZS: 

1.  Začetek skupščine, ugotovitev sklepčnosti.
2.   Volitve delovnega predsedstva, zapisnikarja in ove-

rovateljev zapisnika.   
3.   Sprememba pravil o izvolitvi predstavnikov OZS 

v volilno telo za izvolitev člana Državnega sveta in 
o določitvi kandidata za člana Državnega sveta.

4.   Poročilo dosedanje članice v državnem svetu, od-
vetnice Bojane Potočan.

5.   Volitve volilne komisije.
6.   Volitve predstavnikov OZS v volilno telo za izvoli-

tev člana Državnega sveta, predstavnika samostoj-
nih poklicev.

7.  Volitve kandidata za člana Državnega sveta, pred-
stavnika samostojnih poklicev.   
(Sklep je bil sprejet soglasno.) 

3. 

Predsednik delovnega predsedstva, odvetnik Pavle 
Pensa, je obvestil skupščino, da je na dan 4. oktobra 
2022 v imenik odvetnikov vpisanih 1889 odvetnikov, 

zato skupščina voli 19 elektorjev v volilno telo za iz-
volitev člana  Državnega sveta, predstavnika samo-
stojnih poklicev. Predlagal je, da se sprejme predla-
gana sprememba 2. člena Pravil o izvolitvi predstav-
nikov OZS v volilno telo za izvolitev člana Državne-
ga sveta in o določitvi kandidata za člana Državne-
ga sveta ter tudi predlagana sprememba 5. in 7. čle-
na Pravil, pri katerih gre za redakcijske popravke, ki 
pomenijo uskladitev Pravil z določbo 21. člena Sta-
tuta OZS. 

Sklep:  Spremeni se 2. člen Pravil o izvolitvi pred-
stavnikov OZS v volilno telo za izvolitev čla-
na Državnega Sveta  in o določitvi kandida-
ta za člana Državnega sveta, in sicer tako, 
da se namesto besedila »1720 članov odve-
tnikov« vnese  besedilo, ki se glasi: »1889 
članov odvetnikov«. Besedilo »18 elektor-
jev« se spremeni, tako da se glasi: »19 elek-
torjev«.
Spremeni se 5. člen Pravil, in sicer tako, da se 
besedilo »in z večino glasov navzočih članov« 
nadomesti z besedilom, ki se glasi: »skladno z 
21. členom Statuta Odvetniške zbornice Slo-
venije«.
Spremeni se 7. člen Pravil, in sicer tako, da se 
besedilo »z večino glasov navzočih članov« 
nadomesti z besedilom, ki se glasi: »skladno 
z 21. členom Statuta Odvetniške zbornice Slo-
venije«.     
(Sklep je bil sprejet soglasno.) 

4.
Odvetnica Bojana Potočan, ki je opravljala funkci-
jo državne svetnice v preteklih petih letih, je poda-
la poročilo o svojem delu. Poročilo je sestavni del 
zapisnika. 

Sklep:  Sprejme se poročilo odvetnice Bojane Poto-
čan, članice Državnega sveta. Poročilo je se-
stavni del zapisnika.   
(Sklep je bil sprejet soglasno.) 

5.
Predsednik delovnega predsedstva, odvetnik Pavle 
Pensa, je predlagal imenovanje volilne komisije, in si-
cer predsednika ter štirih članov.  

Sklep:  Imenuje se volilna komisija v naslednji sestavi: 
predsednik odvetnik Blaž Štumpfl in štirje čla-
ni odvetnica Andreja Dajčman, odvetnica Ma
ruška Trunkl Glavič, odvetnica Špela Voršič 
in odvetnik David Merslavič.   
(Sklep je bil sprejet soglasno.) 

Zapisnik s Skupščine OZS 
Skupščina Odvetniške zbornice Slovenije je potekala 4. oktobra 2022 v Vijolični dvorani Pravne fa-
kultete Univerze v Ljubljani.  
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6. in 7.

Predsednik volilne komisije, odvetnik Blaž Štumpfl, je 
obrazložil potek volitev. Pojasnil je, da so bile kandi-
datne liste sestavljene na podlagi predlogov območnih 
zborov odvetnikov in po obravnavi na seji Upravnega 
odbora zbornice. Vrstni red na glasovnicah je rezultat 
žreba na seji Upravnega odbora. 

Na glasovnici za volitve elektorjev je bilo navedenih 
27 kandidatov, pri čemer se je volilo 19 elektorjev. 
Na glasovnici za kandidata za člana Državnega sveta 
sta bila navedena dva kandidata, pri čemer se je vo-
lilo enega kandidata. Nato so se izvedle volitve s taj-
nim glasovanjem preko glasovnic. Po zaključenih vo-
litvah je predsednik volilne komisije poročal o izidu 
tajnega glasovanja.

Za predstavnike OZS (elektorje) so bili v volilno 
telo za izvolitev člana Državnega sveta izvoljeni: 

1. Nataša Mlakar Sukič, odvetnica iz Celja 
2. Sabina Pavlin, odvetnica iz Novega mesta 
3. Matjaž Šaloven, odvetnik iz Celja 

4. Simona Preininger, odvetnica iz Celja 
5. Žiga Marovt, odvetnik iz Celja 
6. Gregor Resnik, odvetnik s Ptuja
7. Uroš Miklič, odvetnik iz Ljubljane
8. Jasna Simčič, odvetnica iz Novega mesta 
9. David Pogorevc, odvetnik iz Slovenj Gradca 
10. Dušan Dornik ml., odvetnik iz Krškega 
11. Marko Bregar, odvetnik iz Krškega 
12. Jurij Redek, odvetnik iz Novega mesta 
13. Marko Štamcar, odvetnik iz Novega mesta 
14. David Teržan, odvetnik iz Celja 
15. Timon Hren, odvetnik iz Ljubljane
16. Matej Šporar, odvetnik iz Novega mesta 
17. Rok Trbovc, odvetnik iz Celja
18. Tatjana Sitar, odvetnica iz Novega mesta
19. mag. Emil Zakonjšek, odvetnik iz Ljubljane

Za kandidatko OZS za članico Državnega sveta, 
predstavnico samostojnih poklicev, je bila izvo
ljena odvetnica Bojana Potočan iz Ljubljane. 

Predsedujoči se je prisotnim zahvalil za udeležbo in 
ob 19.30 zaključil skupščino. 

• 23. 8. 2022: Maja Vagaja, odvetnica iz Ljubljane, Poljanski nasip 8 
(družbenica v Odvetniški pisarni Soršak, Vagaja in odvetniki, d.o.o.), 
ker se je odrekla opravljanju odvetniškega poklica.

• 31. 8. 2022: Vanja Ferlež, odvetnica iz Ljubljane, Bleiweisova cesta 
30 (zaposlena v Odvetniški pisarni Wolf Theiss – Podružnica v Slove-
niji), ker se je odrekla opravljanju odvetniškega poklica.       

• 18. 9. 2022: Tina Steinman Vrabič, odvetnica iz Ljubljane, Tivolska 
cesta 50 (zaposlena v Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., 
d.o.o.), ker je prenehala opravljati odvetniški poklic.

• 19. 9. 2022: dr. Konrad Plauštajner, odvetnik iz Ljubljane, Mikloši-
čeva 4, zaradi smrti

 Prevzemnica: Petja Plauštajner, odvetnica iz Ljubljane, Miklošičeva 
4

• 30. 9. 2022: Ila Zupančič, odvetnica iz Ljubljane, Hacquetova 8 (za-
poslena pri odvetniku Janu Zupančiču), ker se je odrekla opravljanju 
odvetniškega poklica zaradi upokojitve.       

• 30. 9. 2022: Eva Možina, odvetnica iz Ljubljane, Bleiweisova cesta 30 
(Odvetniški družbi Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc d.o.o.), 1000 Ljublja-
na, ker se je odrekla opravljanju odvetniškega poklica.

• 30. 9. 2022: Andrej Knehtl, odvetnik iz Maribora, Ulica škofa Maksi-
milijana Držečnika 11 (zaposlen pri odvetnici Vesni Gorjup Zupan-
čič), ker je prenehal opravljati odvetniški poklic.

• 30. 9. 2022: Sanda Planinc, odvetnica iz Ljubljane, Komenskega uli-
ca 36 (zaposlena v Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o.), 1000 Lju-
bljana, ker se je  odrekla opravljanju odvetniškega poklica.

• 30. 9. 2022: Mira Puc, odvetnica iz Ljubljane, Dunajska 122, ker se je 
odrekla opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve 

 Prevzemnik: Odvetniška družba Puc & Bernik o.p. d.o.o., Ljublja-
na

• 30. 10. 2022: Maja Dobnikar Rutar, odvetnica iz Radovljice, Gorenj-
ska cesta 6, ker se je odrekla opravljanju odvetniškega poklica zaradi 
upokojitve

 Prevzemnica: odvetnica Lara Savnik, Gorenjska cesta 2, Radovljica

• 31. 10. 2022: Renata Potočnik, odvetnica iz Celja, Savinova ulica 7 
(zaposlena v Odvetniški pisarni Karlovšek d.o.o.), ker se je odrekla 
opravljanju odvetniškega poklica.

• 31. 10. 2022: Marija Stermenszky, odvetnica iz Ljubljane, Središka 
ulica 4, , ker se je odrekla opravljanju odvetniškega poklica zaradi upo-
kojitve

 Prevzemnik: odvetnica Petra Švajger, Središka ulica 4, Ljubljana

• 31. 10. 2022: Sabina Novak, odvetnica iz Ljubljane, Slovenska cesta 
54a, ker se je odrekla opravljanju odvetniškega poklica.

 Prevzemnik: Dušan Korošec, odvetnik iz Celja, Trg celjskih knezov 
6.

• 8. 11. 2022: Marjetka Kenda, odvetnica iz Ljubljane, Dunajska cesta 
9 (zaposlena v Brulc, Gaberščik in partnerji, odvetniška družba, o.p., 
d.o.o.), ker se je odrekla opravljanju odvetniškega poklica.

• 13. 11. 2022: Teja Kundih, odvetnica iz Ljubljane, Tivolska cesta 48 
(zaposlena v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji 
o.p., d.o.o.), ker je prenehala opravljati odvetniški poklic

• 18.11.2022: Karmen Pavlin, odvetnica iz Ljubljane, Nazorjeva 12, ker 
se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. 

 Prevzemnica: odvetnica Gordana Vran, Nazorjeva 12, Ljubljana

• 1. 12. 2022: Mojca Primožič Kužner, odvetnica iz Ankarana, Regen-
tova ulica 4a, ker se je odrekla opravljanju odvetniškega poklica.

 Prevzemnik: Marko Blažič, Bazoviška cesta 16a, 6240 Kozina

• 1. 12. 2022: Katja Doležalek, odvetnica iz Šentjurja, Cesta Valentina 
Orožna 11 (zaposlena v Odvet niški družbi Gregorovič, Dobrajc, Mli-
narič o.p. – d.o.o.), ker je prenehala opravljati odvetniški poklic

Izbrisi odvetnikov iz odvetniškega imenika OZS
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Dne 22. septembra 2022 so pred predsednikom OZS 
Janezom Starmanom prisegli 

Dne 4. novembra 2022 so pred predsednikom OZS 
Janezom Starmanom prisegli 

Gaja Čeferin                                                      
odobren vpis: 22. 9. 2022

sedež: Taborska 13,  
1290 Grosuplje

(zaposlena v Odvetniški  
družbi Čeferin in partnerji, 

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

Petra Francelj 
vpis: 22. 9. 2022

sedež: Komenskega ulica 36, 
1000 Ljubljana

(zaposlena v Odvetniki Šelih & 
partnerji, o.p., d.o.o.)

 

Glorija Meglič
odobren vpis: 22. 9. 2022 

sedež: Tivolska cesta 48,  
1000 Ljubljana

(zaposlena v Odvetniški družbi 
Rojs, Peljhan, Prelesnik in 

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

Tadej Arnuš
odobren vpis: 1. 10. 2022

sedež: Tibolci 13a,  
2272 Gorišnica

Domen Peperko 
odobren vpis: 22. 9. 2022

sedež: Nazorjeva 3,  
4000 Kranj

(zaposlen v Odvetniški družbi 
Jereb d.o.o.)

Jože Šomen 
odobren vpis: 1. 10. 2022
sedež: Pristaniška ulica 45, 

6000 Koper
(zaposlen pri odvetnici  

Nini Spremo)

Nina Bakovnik                             
odobren vpis:  4. 11. 2022

sedež: Tavčarjeva 6,  
1000 Ljubljana

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

Anja Kostanjevec Kravanja                                        
odobren vpis: 4. 11. 2022

sedež: Breznica 1,  
4274 Žirovnica

Ana Rangus                                                                      
odobren vpis: 4. 11. 2022 

sedež: Šlandrov trg 40,  
3310 Žalec

Zvjezdana Simić                                                                       
odobren vpis: 4. 11. 2022

sedež: Komenskega ulica 12, 
1000 Ljubljana
(zaposlena pri  

Jožetu Oberstarju)

Anja Zadnik                                                                      
odobren vpis: 14. 11. 2022

sedež: Vojkovo nabrežje 30a, 
6000 Koper

Jože Golobič                                                                         
odobren vpis: 4. 11. 2022
sedež: Slovenska cesta 47, 

1000 Ljubljana

Andraž Janežič                                                            
odobren vpis: 4. 11. 2022

sedež: Trdinova ulica 7,  
1000 Ljubljana

(zaposlen pri Andreju Rauterju)

Žiga Rozina                                                            
odobren vpis: 4. 11. 2022

sedež: Trg revolucije 2c,  
1420 Trbovlje

(zaposlen v Odvetniški družbi 
Grošelj o.p., d.o.o.)

Nejc Širec                               
odobren vpis: 4. 11. 2022
sedež: Slovenska cesta 54, 

1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški pisarni 

Matej Erjavec in  
partnerji, d.o.o.)

Anže Zalar                               
odobren vpis: 4. 11. 2022

sedež: Barjanska cesta 3,  
1000 Ljubljana

(zaposlen v Odvetniški pisarni 
Senica & partnerji, d.o.o.)
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Dne 10. oktobra 2022 so pred predsednikom OZS 
Janezom Starmanom prisegli 

Natalija Drobne Krajnc
odobren vpis: 10. 10. 2022

sedež: Miklošičeva ulica 9, 
3000 Celje

(zaposlena pri odvetniku 
Davidu Teržanu)

Ema Patricija Končan
odobren vpis: 10. 10. 2022

sedež: Komenskega ulica 36, 
1000 Ljubljana

(zaposlena v Odvetniški družbi 
Šelih & partnerji, o.p.)

Nina Makovec
odobren vpis: 10. 10. 2022

Ulica Ivana Pengova 22,  
1230 Domžale

Sara Makovec
odobren vpis: 10. 10. 2022

sedež: Tavčarjeva 6,  
1000 Ljubljana

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

Jože Stare 
odobren vpis: 10. 10. 2022

sedež: Tivolska cesta 48,  
1000 Ljubljana

(zaposlen v Odvetniški družbi 
Rojs, Peljhan, Prelesnik in 

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

Matic Vončina           
odobren vpis: 10. 10. 2022

sedež: Dalmatinova 11,  
1000 Ljubljana

(zaposlen v Odvetniški družbi 
Rojs, Peljhan, Prelesnik in 

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

Iz odvetniškega imenika – 1. december 2022
1870 odvetnikov, 180 kandidatov, 237 pripravnikov, 259 odvetniških družb in 18 civilnih 
odvetniških družb

Odvetnice/ki
–  vpisanih 1870 – med njimi 979 odvetnikov in 891 odvetnic
–  največ jih je v Območnem zboru odvetnikov Ljubljana (1076 odvetnikov), najmanj pa v OZO Ptuj (26 odvetnikov)
–  od 19. septembra do 1. decembra 2022 se jih je vpisalo 22 – 11 odvetnikov in 11 odvetnic
–  izbrisalo se jih je 18 – 2 odvetnika in 16 odvetnic.

Odvetniške/i kandidatke/ti
–  vpisanih 180 – med njimi 65 kandidatov in 115 kandidatk
 največ jih v OZO Ljubljana (117 kandidatov), najmanj pa v OZO Ptuj (ni kandidatov) 
 od 19. septembra do 1. decembra 2022 se jih je vpisalo 37 – 13 kandidatov in 14 kandidatk
–  izbrisalo se jih je 27 – 13 kandidatov in 14 kandidatk.

Odvetniške/i pripravnice/ki
–  vpisanih 237 – med njimi 92 pripravnikov in 145 pripravnic
 največ jih je v OZO Ljubljana (151 pripravnikov), najmanj pa v OZO Ptuj in OZO Novo mesto (2 pripravnika)
– od 19. septembra do 1. decembra 2022 se jih je vpisalo 12 – 7 pripravnikov in 5 pripravnic
–  izbrisalo se jih je 30 – 13 pripravnikov in 17 pripravnic.

Odvetniške družbe
–  aktivno posluje 259 odvetniških družb in 18 civilnih odvetniških družb.

Imenik tujih odvetnikov 
–  na podlagi 34. b členu Zakona o odvetništvu jih je bilo vpisanih 9 – 6 odvetnikov in 3 odvetnice
–  na podlagi 34. č členu Zakona o odvetništvu jih je bilo vpisanih 8 – 5 odvetniki in 3 odvetnice
–  na podlagi priglasitve po 34. d členu Zakona o odvetništvu sta je vpisan 1 odvetnika.

Poslovil se je od nas: 
doc. dr. Konrad Plauštajner, odvetnik iz Ljubljane
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Uvodni nagovor je pripadal predsedniku CCBE Jame
su MacGuillu, ki je podal poročilo o dogajanjih, pove-
zanih z ukrajinsko problematiko. Izrazil je solidarnost 
z Ukrajino in se zahvalil andorski odvetniški zbornici 
za gostovanje CCBE. Omenil je tudi poletno srečanje 
predsedstva v Talinu, na katerem je predsedstvo s pred-
stavniki nacionalnih odvetniških zbornic baltskih držav 
zelo plodno izmenjalo mnenja o izzivih, s katerimi se 
soočajo odvetniki v baltskih državah. Prav tako je iz-
postavil udeležbo predsedstva in generalnega sekretar-
ja na letnem srečanju ABA, ki je bilo pomembna pri-
ložnost, da se med drugim razpravlja o težavah, s ka-
terimi se trenutno sooča odvetništvo, kot so sankcije 
v zvezi z Ukrajino, preprečevanje pranja denarja, digi-
talizacija in uporaba umetne inteligence v pravosodju.

V nadaljevanju seje je mag. Roman Završek predsta-
vil svojo kandidaturo za tretjega podpredsednika 
CCBE. Med drugim je poudaril, da bo njegov glavni 
cilj okrepiti povezavo med različnimi delegacijami, ne 
glede na velikost delegacije. Prav tako bi si prizadeval 
za čim bolj učinkovito doseganje ciljev, pri čemer bi sle-
dil strategiji CCBE. V zvezi s tem se veseli sodelova-
nja s pravnimi svetovalci in strokovnjaki CCBE. Hkrati 
bi rad z boljšo komunikacijo okrepil sodelovanje med 
različnimi odbori. Izjavil je tudi, da morajo biti umetna 
inteligenca in človekove pravice v središču dela CCBE.

Vnovič je potekala precej pestra in dolga razprava o kla
vzuli v statutu za primere, ko država članica CCBE 
ni več članica Sveta Evrope. Predsednica Delovne 
skupine za pregled statuta Anne Birgitte Gammel
jord je na kratko predstavila delo skupine in pojasnila, 
da bo treba v statut vnesti še druge manjše spremembe, 
v skladu z besedilom, ki bo potrjeno na plenarnem za-
sedanju novembra 2022. Delegacije so predvsem opo-
zarjale (Francija, Italija, Nemčija, Belgija, Češka ...), da 
bi morala biti postavljena jasna ločnica med suspenzom 
in izključitvijo, zlasti glede razlike v posledicah, ter da 
noben izmed ukrepov ni avtomatski. Delegacija Zdru-
ženega kraljestva je podala svoj predlog. Delovna skupi-
na je sprejela vse predloge in predlagala, da do novem-
brske plenarne seje pripravijo usklajen predlog.

Predsednik Odbora PECO mag. Roman Završek je 
poročal o prošnjah Ukrajinske nacionalne odve
tniške zbornice (UNBA) in Zveze odvetnikov Re
publike Moldavije (UAM) za spremembo njune
ga članstva v pridruženo članstvo, in sicer po odlo-
čitvi Evropskega sveta, da Ukrajini in Republiki Mol-
daviji podeli status držav kandidatk. O tem vprašanju 
je Odbor PECO razpravljal in predlagal, da se na na-
slednjem plenarnem zasedanju predlaga sprememba 

statusa članstva UNBA in UAM v status pridruženih 
članic.

Prejeli smo vabilo poljske delegacije, da bi leta 2023 
Poljaki gostili Stalni odbor CCBE. Član poljske dele-
gacije Wojciech Bagiński je na kratko predstavil cilj 
povabila: prisotnost CCBE in predstavnikov evropskih 
zbornic bi pomagala dodatno opozoriti na vprašanje 
pravne države ter na izziv sedanjega ustavnega predlo-
ga in parlamentarnih volitev, predvidenih za oktober 
2023. Dodal je, da bo sporočen akcijski načrt in da 
bodo organizirani s tem povezani dogodki, da bi pri-
tegnili pozornost medijev in nevladnih organizacij, ki 
zagovarjajo pravno državo. V razpravi je večina dele-
gacij poudarila pomen podpore poljskim kolegom pri 
organizaciji tega dogodka, z izjemo delegacije Združe-
nega kraljestva.

Generalni sekretar Simone Cuomo je povedal, da je 
namen Paketa dobrodošlice CCBE in smernic za 
predsednike zagotoviti, da novi člani vedo, kaj se od 
njih pričakuje, in da je dokument lahko koristen tudi 
za osebe, ki so že članice CCBE. Predvsem pa naj bi 
ta vodnik veljal tudi za predsednike odborov in delov-
nih skupin. Cilj je spodbuditi aktivno sodelovanje de-
legacij, članov in tudi samih predsednikov posameznih 
odborov ter delovnih skupin.

Florian Geyer je predstavil poročilo o pravni državi 
(RoL Report) in pregled stanja na področju pravo
sodja v EU ter se zahvalil CCBE za njegov pomemben 
prispevek k pripravi obeh dokumentov. Poleg tega je 
sporočil, da se je Evropska komisija med obiski držav 
sestala s predstavniki nacionalnih zbornic, da bi razpra-
vljali o trenutnih razmerah v teh državah, predvsem na 
področju pravosodja. V zvezi s poročilom RoL 2022 je 
izpostavil njegove štiri stebre: pravosodni sistemi, pro-
tikorupcijski okvir, svoboda medijev ter nadzor in rav-
novesje na nacionalni ravni. Omenil je tudi dva po-
membna vidika, ki ju uvaja to poročilo: podrobnejšo 
oceno posameznih tem in posebna priporočila, name-
njena državam članicam. Povedal je še, da je Komisija 
prvič analizirala izvajanje sodb Evropskega sodišča za 
človekove pravice.

Predstavnik nizozemske delegacije Jeroen Soeteman 
je udeležence seznanil z nacionalno raziskavo z naslo-
vom »Agresija, grožnje in nadlegovanje odvetnikov«. 
Po podatkih raziskave se je 50 odstotkov vseh odvetni-
kov v zadnjem letu vsaj enkrat soočilo z agresijo, gro-
žnjami ali nadlegovanjem, 37 odstotkov pa jih je inci-
dent, ki so ga doživeli, ocenilo kot resen ali zelo resen. 
V zvezi s tem se je nizozemska odvetniška zbornica 

Klavdija Kerin
odvetnica v Krškem   

Seja Stalnega odbora CCBE v Andori 
Oktobrska seja Stalnega odbora CCBE, ki sva se je udeležila z mag. Romanom Završkom, je tokrat 
potekala v Kneževini Andora, v neodvisni evropski celinski državi, ki leži v Pirenejih, med Španijo in 
Francijo, ter je kondominij Republike Francije in Urgellske škofije v Španiji. 
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odločila, da bo organizirala usposabljanje o odporno-
sti, in ponudila varnostne preglede pisarn ter vzposta-
vitev telefonske številke za klic v sili, ki je bila za pri-
mere nenadnega incidenta potem tudi vzpostavljena. 
Raziskava se bo ponovila vsaki dve leti.

Predsednik Odbora za okolje in podnebne spremem
be JeanMarc Gollier je predstavil strukturo in vsebi-
no osnutka izjave, pripravljenega v odboru, ter izposta-
vil zadržke, ki so jih izrazile nekatere delegacije. Ti za-
držki se nanašajo na meje pristojnosti CCBE, ki bi bile 
morda presežene, na proračunske posledice zavez, ki bi 
morale biti znane pred sprejetjem kakršnekoli zaveze, in 
na negativen vpliv, ki bi ga zmanjšanje ogljičnega odtisa 
CCBE lahko imelo na izpolnjevanje njegovega temelj-
nega poslanstva, tj. obrambo pravne države in dostopa 
do pravnega varstva. Predsednik je v nadaljevanju pou-
daril, da je prvi korak priznanje izrednih podnebnih raz-
mer, drugi korak, ki se združuje s prvim, pa je odločitev 
o načelu ukrepanja CCBE: ali naj karkoli storimo ali je 
bolje, da ne storimo ničesar? Zato je predlagal nadalje-
vanje dela odbora, da bi se odzvali na izražene zadrž-
ke, vendar brez čakanja na morebitne proračunske ali 
organizacijske odločitve, nato pa bi v tretji fazi naredi-
li korak v smeri delovanja za koristi podnebja, s spreje-
tjem natančnega akcijskega načrta, ki ni predmet osnut-
ka izjave. Predlagal je, da se osnutek predloži v sprejetje 
pred koncem leta oziroma februarja 2023. 

Teme, o katerih smo odločali v okviru točk za 
potrditev 
1. Predsednik Odbora za davke Jacques Taquet je 

pojasnil tri vprašanja, s katerimi se je odbor v za-
dnjem času ukvarjal. Prvič, na sestanku z OECD, 
ki je bil 29. junija v Parizu, je CCBE opozoril, da 
bi morale odvetniške zbornice sankcionirati odve-
tnike, vpletene v kazniva dejanja, kot so davčne 
utaje, vendar njihova naloga ni zapolnjevanje vrzeli 
v davčni zakonodaji. Za odvetnike je pomembno, 
da zagovarjajo interese strank. Drugič, pri preno-
su DAC6 gre za vprašanje, kakšno vlogo je treba 
pripisati odvetnikom: ali so posredniki, za katere 
veljajo obveznosti poročanja. Tretjič, Odbor za 
davke je pripravil odgovor na javno posvetovanje o 
vlogi spodbujevalcev. Kljub pripombam delegacije 
Združenega kraljestva v zadnjem trenutku je bilo 
besedilo soglasno odobreno.

2. Predsedujoča Odboru za družbeno odgovornost 
podjetij Alix FrankThomasser je predstavila 
spremenjeno različico dokumenta, glede na prvi 
osnutek, predstavljen na plenarnem zasedanju maja 
2022, ter izpostavila napredek in spremembe, ki so 
bile narejene za prilagoditev osnutka glede na pri-
pombe delegacij. Italijanska delegacija je poudarila, 
da je treba upoštevati, da nimajo vsi enake vizije, da 
je odvetniška družba podjetje. Pri tem se je sklice-
vala na italijansko zakonodajo od leta 2001 dalje. 
Delegacije smo potrdile predlog, da je cilj predlo-
žitev končnega osnutka v potrditev, najverjetneje 
na naslednjem plenarnem zasedanju novembra.

Druge aktivnosti CCBE, njegovih odborov in 
delovnih skupin
1. Valentin Gvozdij, podpredsednik UNBA, se je 

predsedniku CCBE zahvalil za udeležbo na sreča-
nju odvetniškega sveta v Ukrajini septembra 2022. 

Poudaril je, da v Ukrajini grožnjo jedrskega napada 
jemljejo resno, zato je za državljane organizirano 
posebno usposabljanje. Kljub temu ukrajinski od-
vetniki še naprej opravljajo svoje poslanstvo varo-
vanja pravic državljanov. Poleg tega je udeležence 
seznanil, da je odvetniški svet septembra 2022 po-
slal pismo generalnemu državnemu tožilcu, zaradi 
prejetja neuradnih informacij o obstoju seznama 
nelojalnih odvetnikov. 

2. Predsednik Odbora za preprečevanje pranja de-
narja Rupert Manhart je predstavil najnovejše in-
formacije o nedavnih lobističnih ukrepih v zvezi s 
svežnjem o preprečevanju pranja denarja. Pojasnil 
je, da je sedanja situacija morda primerna za vklju-
čitev sankcij, sprejetih po ruski invaziji na Ukrajino, 
v paket za preprečevanje pranja denarja.

Seja Odbora PECO

Dan pred sejo Stalnega odbora CCBE je potekala 
seja Odbora PECO, ki ga vodi mag. Roman Završek. 
Člani smo bili obveščeni o prošnjah za spremembo 
članstva, ki sta ju vložili UNBA in UAM. Valentin 
Gvozdij je poročal o glavnih dogodkih v Ukrajini 
in poudaril, da vprašanja pravne države zaradi vo-
jaških aktivnosti trenutno niso v središču pozorno-
sti. Obvestil nas je, da je bil za novega generalnega 
državnega tožilca imenovan nekdanji kolega, odve-
tnik A. Kostin. 

Člani smo bili obveščeni tudi o prošnji, prejeti od al-
banske odvetniške zbornice, in pozvani, da podamo in-
formacije o tem, kako sta organizirana sistem sodišč in 
sistem sodne uprave v posameznih državah. 

Odbor je prejel zaprosilo armenske odvetniške zborni-
ce; njihov predstavnik je udeležence seznanil s temo, 
povezano z osnutkom sprememb, ki omejujejo dostop 
odvetnikov do informacij v zemljiški knjigi. Posame-
zni člani so predstavili situacijo v svoji državi. Armen-
ska odvetniška zbornica bo pripravila vprašalnik o do-
stopu odvetnikov do podatkov in ustreznih postopkih 
ter zahtevah. Pripravljen vprašalnik bo posredovan čla-
nom Odbora PECO. 

Predstavniki pridruženih članic in članic opazovalk so 
podali poročila in predstavili novosti o razmerah v svo-
jih državah (Srbija, Azerbajdžan ‒ pisno). Člani smo 
izmenjali mnenja o možni vsebini seminarja Odbora 
PECO, ki naj bi obravnaval vprašanja v zvezi s pre-
prečevanjem pranja denarja, pomembna za odvetni-
ke. Člani smo bili pozvani, da predlagamo konkretne 
teme za ta dogodek.

Paket dobrodošlice CCBE in smernice 
za predsednike 

Z mag. Romanom Završkom sva se udeležila tudi se-
stanka informacijskih predstavnikov, ki ga je vodil ge-
neralni sekretar Simone Cuomo. Predstavil je t. i. Pa-
ket dobrodošlice CCBE in smernice za predsednike. 

Gre za osnutek smernic za predsednike odborov in 
delovnih skupin, saj je bilo doslej mogoče opaziti, da 
člani v posameznih odborih niso prav aktivni in da se 
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večji delež aktivnosti prepušča predsedniku in sekre-
tariatu. S tem se želi spodbuditi aktivno udeležbo na 
vseh ravneh, po besedah generalnega sekretarja pa je 
glavni namen paketa dobrodošlice zagotoviti, da novi 
člani vedo, kaj se od njih pričakuje, vsekakor pa je lah-
ko koristen tudi za tiste, ki so že člani CCBE. 

Poleg tega CCBE želi, da bi delegacije vsako leto opra-
vile pregled članov odborov in delovnih skupin iz svo-
je delegacije, saj včasih nekateri ne sodelujejo ali pa bi 

lahko drugi strokovnjaki oziroma člani prispevali več. 
Tudi člane bi bilo treba spodbujati, da sporočijo, če ne 
morejo več sodelovati v skladu s pričakovanji. 

Generalni sekretar je predstavil tudi posodobitve 
smernic za predsednike odborov in delovnih skupin 
CCBE. Izpostavil je nekaj elementov. Med bistvene 
točke sodijo delovni načrti in metodologija njihovega 
dela v smernicah, pri imenovanjih predsednikov pa je 
pomemben tudi finančni vidik. 

Plenarna seja se je kot običajno začela z uvodnim poz-
dravom predsednika CCBE Jamesa MacGuilla. To-
kratna gostja, Salla Saastamoinen, namestnica direk-
torja Generalnega direktorata za pravosodje in potro-
šnike, se je dotaknila tematike profesionalne tajnosti, 
transparentnosti v postopkih in digitalizacije ter mo-
dernizacije. 

Naslednja točka dnevnega reda je bilo glasovanje o 
spremembah statuta. Predsednica Delovne skupine za 
statut Anne Birgitte Gammeljord je predstavila pre-
dlog klavzule, ko država članica ni več del Sveta Evro-
pe, in izvedbo postopka CCBE pri tem. O izključitvi 
ali drugem ukrepu v najkrajšem možnem času odloči 
plenarna skupščina, po tem, ko članica (če želi) pred-
stavi argumente, ki ji gredo v korist.

Nato je predsednik Odbora PECO mag. Roman 
Završek poročal o prošnjah Ukrajinske nacional
ne odvetniške zbornice (UNBA) in Zveze odve
tnikov Republike Moldavije (UAM) za spremem-
bo njunega članstva v pridruženo članstvo, in sicer 
po odločitvi Evropskega sveta, da Ukrajini in Repu-
bliki Moldaviji podeli status držav kandidatk. Med 
zadnjima sestankoma Odbora PECO, 6. oktobra in 
24. novembra 2022, sta bili članom odbora predsta-
vljeni poročili obeh držav o trenutnem stanju v zve-
zi z odvetniki in posebnih vidikih na področju pra-
vosodja. Posledično je Odbor PECO na plenarnem 
zasedanju predlagal spremembo statusa članstva iz 
članic opazovalk v pridruženi članici. Oba predloga 
oziroma prošnji smo potrdili.

Proračun CCBE za leto 2023
Claudia Seibel, predsednica Odbora za finance, je 
predstavila proračun za leto 2023. Ta vključuje: pre-
gled operativnih stroškov CCBE, neoperativne stroške, 

dodeljene projektom, sredstva in prihodke, predvide-
ne za naslednje leto. Najpomembnejši vidiki predla-
ganega proračuna zajemajo odpoved najema petega 
nadstropja in s tem povezane prihranke, predvsem pa 
vpliv energetske krize, ki je v Belgiji od začetka leta 
2022 povzročila rekordne zakonske indeksacije plač. 
Nadaljnje indeksacije, ocenjene na do 8,38 odstotka, 
se pričakujejo leta 2023. 

Napovedana zvišanja cen bi lahko vplivala na vse 
operativne stroške CCBE v naslednjem letu. Zato si 
CCBE na priporočilo Odbora za finance prizadeva 
omejiti stroške in predlaga povečanje članarin, ome-
jeno sicer na 3,5 odstotka, kar je manj kot polovica pri-
čakovanega povečanja. Letno stanje denarnih sredstev 
bo izjemoma negativno in bo pokrito z dobički iz pre-
teklih let. Proračun za leto 2023 je bil soglasno potrjen. 

Volitve in imenovanja 
Sledila je težko pričakovana in zanimiva točka dnev-
nega reda, saj je imela naša delegacija kandidata za 
tretjega podpredsednika – mag. Romana Završka. 
Tokrat protikandidata sicer ni imel. Skozi vse leto 
je bilo čutiti močno podporo delegacij CCBE naše-
mu kandidatu. Kot tretji podpredsednik CCBE je bil 
tako izvoljen mag. Roman Završek. Čestitamo mu za 
izjemen uspeh.  

Predsednik James MacGuill iz Irske se je na neki na-
čin poslovil. Bil je izjemno zanimiv in dober predse-
dnik CCBE, včasih sicer težko razumljiv zaradi irske-
ga naglasa, vendar zelo korekten, poslušal je vsakega, 
a znal tudi postaviti stvari in ljudi na svoje mesto. Na-
sledil ga bo Panagiotis Perakis iz Grčije, sedanji prvi 
podpredsednik. Prvi podpredsednik bo postal Pierre 
Dominique Schupp iz Švice, drugi podpredsednik pa 
Thierry Wickers iz Francije. 

Klavdija Kerin
odvetnica v Krškem   

Plenarna seja CCBE v Bruslju  
Za tretjega podpredsednika CCBE je bil izvoljen mag. Roman Završek 

Zadnje plenarne seje v letu 2022, ki je potekala 25. novembra v Bruslju, se je slovenska delegacija 
pri CCBE udeležila s prav posebnim pričakovanjem, saj je imela kandidata za tretjega podpredse-
dnika CCBE mag. Romana Završka. Tokratne seje se je udeležil tudi predsednik Odvetniške zbornice 
Slovenije (OZS) Janez Starman.
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Naj omenim še govor novega predsednika CCBE Pa-
nagiotisa Perakisa, ki se je predvsem zelo lepo zahvalil 
sedanjemu predsedniku, poleg tega pa izpostavil po-
dročja, ki jim bo kot novi predsednik posvečal največ 
pozornosti in med katerimi sta prepoznavnost CCBE 
ter večje sodelovanje delegacij. 

Novo vodstvo CCBE:
-	 predsednik CCBE Panagiotis Perakis iz Grčije, 
-	 prvi podpredsednik Pierre Dominique Schupp iz 

Švice, 
-	 drugi podpredsednik Thierry Wickers iz Francije,
-	 tretji podpredsednik mag. Roman Završek iz  

Slovenije. 

Zaradi poteka mandatov so bili imenovani tudi novi 
predsedniki odborov in delovnih skupin. 

Nagrada CCBE za človekove pravice za 
leto 2022 

Po priporočilu Odbora za človekove pravice se je 
CCBE nagrado za človekove pravice za leto 2022 od-
ločil podeliti ukrajinski odvetnici Nadii Volkovi in 
UNBA za njun pogum, odločnost ter predanost 
pri zaščiti človekovih pravic in pravne države v 
Ukrajini. 

Z nagrado želi CCBE poudariti pomembno vlogo, 
ki jo ima pravna stroka pri obrambi temeljnih pravic 
ukrajinskih državljanov. Nagrada bo izpostavila tudi 
potrebo po ohranitvi integritete pravosodja in pravne 
države, zlasti v času vojne. 

Teme, o katerih smo odločali v okviru točk za 
potrditev
1. Po dolgi diskusiji smo potrdili osnutek dokumen

ta Odbora za družbeno odgovornost podjetij in 

pravni poklic z naslovom »Ključni vidiki za 
odvetniške zbornice in odvetnike«. Odvetniške 
zbornice in odvetniška združenja imajo odločilno 
vlogo pri razvoju odvetniškega poklica, saj svojim 
članom pomagajo, da uspešno opravljajo svojo 
funkcijo v družbi za lepši danes in boljši jutri. Gle-
de na to bi morali biti okoljski, socialni, upravljalski 
in etični vidiki upravljanja, poslovanja ter odnosov 
s strankami del programov usposabljanja, ki jih or-
ganizirajo ali ponujajo odvetniške zbornice in od-
vetniška združenja. Prav tako bi morale odvetniške 
zbornice in odvetniška združenja razmisliti o tem, 
da bi delovali kot vzorniki v zvezi s takšnimi vidiki 
in bi le-te vključili v vsakodnevno upravljanje, v me-
hanizme lobiranja, s čimer bi svoje člane prepričali, 
naj upoštevajo standarde družbene odgovornosti 
podjetij. Italijanska delegacija je vnovič poudarila, 
da je treba upoštevati, da nimajo vsi enake vizije, 
da je odvetniška družba podjetje. Temu stališču so 
se pridružili tudi Španci in še nekatere druge dele-
gacije. Z večino glasov je bil dokument podprt.

2. Predsednik Odbora za nadzor Sebastian Cording 
nas je seznanil z osnutkom stališča o predlogu 
uredbe o določitvi pravil za preprečevanje spol
ne zlorabe otrok in boj proti njej. CCBE meni, da 
posredovanje poročil Europolu ne more potekati na 
splošni in avtomatizirani podlagi. Podpira priporo-
čilo, da je treba v predlogu opredeliti in omejiti oko-
liščine ter namene, v okviru katerih lahko Center 
EU posreduje poročila Europolu. Prav tako bi bilo 
treba zahtevati, da mora biti vsak prenos osebnih 
podatkov Europolu ustrezen, relevanten in omejen 
na to, kar je nujno potrebno, pri čemer je treba za-
gotoviti kakovost in zanesljivost podatkov. Doku-
ment je bil sprejet.

3. Jiří Novák, predsednik Odbora za informacijsko 
tehnologijo, je predstavil osnutek stališča CCBE 
o predlogu uredbe o usklajenih pravilih pošte
nega dostopa do podatkov in njihove uporabe 
(Zakon o podatkih). CCBE ugotavlja, da ima pre-
dlog Zakona o podatkih široko področje uporabe, 
saj zajema številne situacije in naslovnike, ki niso 
nujno povezani, ter vsebuje pravila, ki sledijo raz-
ličnim ciljem. Predlog namreč predvideva pravila o 
pravici uporabnikov do dostopa do podatkov, pri-
dobljenih z uporabo izdelkov ali povezanih storitev, 
in njihove uporabe, o nepoštenih pogodbenih po-
gojih, razpoložljivosti podatkov za javni sektor idr. 
Opredelitve so v tem pogledu pretirano široke. Te 
določbe bi bilo treba črtati iz predloga ali jih omejiti 
vsaj na podjetja, ki niso mikro, mala ali srednje veli-
ka podjetja, kot so opredeljena v členu 2 Priloge k 
Priporočilu 2003/361/ES. Tudi ta dokument smo 
podprli. 

4. Prav tako smo podprli osnutek priporočil CCBE 
o okviru pravne pomoči na področju migracij 
in mednarodne zaščite, ki ga je predstavila pred-
sednica Odbora za migracije Noemí Alarcón. Na-
men dokumenta je zagotoviti vrsto priporočil glede 
dostopa do pravne pomoči za osebe, vključene v 
postopke v zvezi z migracijami in mednarodno za-
ščito. CCBE na podlagi raziskave, ki jo je izvedel 
med svojimi strokovnjaki, ocenjuje trenutno stanje 
glede takšnega okvira pravne pomoči v različnih dr-
žavah članicah. Izhajajoč iz teh ocen navaja več pri-
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poročil in najboljših praks za okvir pravne pomoči, 
ki migrantom in prosilcem za mednarodno zaščito 
zagotavlja dostop do pravnega varstva in zaščito 
temeljnih pravic.

5. Carlo Forte, predsednik Odbora za mednarodne 
pravne storitve, nam je predstavil osnutek smernic 
CCBE za status tujega pravnega svetovalca. Gre 
za nezavezujoče smernice, kjer je opisan model sta-
tusa tujega pravnega svetovalca, vključno s pogoji 
za pridobitev licence in opredelitvijo pravne prakse, 
ki jo lahko odvetniki iz tretjih držav opravljajo v 
državi članici CCBE. Namen smernic je zagotoviti 
tehnično pomoč v zvezi z nekaterimi vprašanji, ki se 
nacionalnim regulatorjem in zakonodajalcem lahko 
zdijo koristna pri opredelitvi takega statusa v njiho-
vih jurisdikcijah. Dokument je razdeljen na tri dele, 
ki obravnavajo pogoje za pridobitev licence (del I), 
deontologijo in disciplino (del II) ter obseg prakse 
(del III). Tudi ta dokument smo podprli. 

Druge aktivnosti CCBE, njegovih odborov in 
delovnih skupin
1. Peter McNamee nas je seznanil z akcijskim načr-

tom za triletni cilj politike na visoki ravni (2021–
2023), in sicer gre za izboljšanje dostopa do sred-
stev EU za usposabljanje odvetnikov, ter konkretno 
z dokumentom z naslovom »Posodobitev izvaja
nja akcijskega načrta za izboljšanje dostopa do 
sredstev EU za usposabljanje odvetnikov«. Iz-
postavil je predvsem učinkovitost webinarjev, pred-
vsem iz razloga, ker zajamejo širši krog ljudi, poleg 
tega so tudi predavatelji lažje dostopni, lahko so 
zelo interaktivni, učinkoviti in fleksibilni, so pa tudi 
cenejši. Maria Slazak je opozorila, da je treba tudi 
članice opazovalke redno obveščati o teh dogodkih 
in jih povabiti k sodelovanju.  

 Peter McNamee je predstavil še poročilo v zvezi 
s sankcijami in zagotavljanjem storitev pravnega 
svetovanja, tematiko, ki se nanaša na ukrajinsko 
problematiko. Delegacije so bile predhodno tudi 
pozvane, naj pošljejo imena predstavnikov svojih 
odvetniških zbornic in pravniških združenj ter od-
vetnikov, ki pomagajo odvetnikom pri obvladova-
nju okvira sankcij. Številne delegacije so v zvezi s 
tem imenovale strokovnjake.  

2. Mag. Roman Završek, predsednik Odbora PECO, 
nas je seznanil z aktivnostmi, s katerimi so se ukvar-
jali. Eno glavnih področij dela Odbora PECO v 
zadnjih dveh letih je bila ocena razmer v Azerbaj-
džanu glede položaja odvetnikov, odvetništva in 
pravosodja na splošno. 

 Odbor PECO od začetka vojne v Ukrajini febru-
arja 2022 spremlja položaj odvetništva v Ukrajini 
in predstavnika Ukrajinske nacionalne odvetniške 
zbornice redno vabi, da poroča o glavnih dogodkih. 

 Ena od rednih točk dnevnega reda sestankov od-
bora je povezana s poročili pridruženih članic in 
opazovalk o stanju odvetnikov in odvetniških zbor-
nic v njihovih državah ter o pomembnih dogodkih 
na področju pravosodja. Poleg tega Odbor PECO, 
zlasti zaradi zanimanja, ki ga je izrazilo več članic 
opazovalk in pridruženih članic, razmišlja o organi-
zaciji dogodka, na katerem bi obravnavali vpraša-
nja, povezana s preprečevanjem pranja denarja, ki 

so pomembna za odvetnike in odvetniške zbornice. 
Evropska komisija vsako leto sprejme širitveni sve-
ženj, ki vsebuje podrobno oceno stanja in napredka 
držav Zahodnega Balkana in Turčije na njuni poti 
v Evropsko unijo, s posebnim poudarkom na izva-
janju temeljnih reform, ter jasne smernice o pred-
nostnih nalogah reform v prihodnje. Odbor PECO 
spremlja te aktivnosti in zagotavlja, da so ustrezni 
pridruženi člani obveščeni o teh poročilih, zlasti ko 
gre za potrebo po razvoju in reformah na področju 
pravosodja.

3. Michael Jürgen Werner je podal kratko poročilo o 
delovanju Evropske odvetniške fundacije (ELF), 
in sicer o dogodkih in projektih, ki so jih v prete-
klem letu izvedli.

4. Seznanili smo se s pisnimi poročili Odbora za pre-
prečevanje pranja denarja, Odbora za zavarovanje, 
Stalne delegacije pri Sodišču Evropske unije, Splo-
šnem sodišču in Sodišču Efte ter Odbora za davke.

Predsedniku Jamesu MacGuillu lahko izrečemo 
vse pohvale, saj je prav tako velik podpornik naše 
delegacije, kar je izkazal tudi z obiskom prireditev 
ob letošnjem dnevu slovenskih odvetnikov v Celju.

Seje odborov

Dan pred plenarno sejo sva se s predsednikom OZS 
Janezom Starmanom udeležila seje Odbora PECO, 
ki ga vodi mag. Roman Završek. Slednji se je po seji 
udeležil tudi več sestankov. Namestnik predsednika 
odbora Marc Jobert se je mag. Završku zelo lepo za-
hvalil za opravljeno delo pri vodenju odbora. 

Udeležila sem se tudi sestanka Odbora za deontolo
gijo ter online sestanka Odbora za okolje in podneb
ne spremembe (ENVCC), katerega člani smo. Ob 
tem naj navedem le, da smo dokončali osnutek do-
kumenta, vsebino katerega bomo pred naslednjim se-
stankom Stalnega odbora CCBE v februarju 2023 še 
uskladili z delegacijami.

V prispevku so izpostavljene le nekatere aktivnosti 
delegacije, sicer pa delo kontinuirano poteka na te-
denski ravni, včasih na dnevni, predvsem z izpolnje-
vanjem različnih vprašalnikov, ki jih v sodelovanju z 
OZS največkrat pripravlja kolegica Katarina Emer
šić Polič.

Naj še enkrat iskreno čestitam novoizvoljenemu 
tretjemu podpredsedniku CCBE mag. Romanu 
Završku. Nedvomno so delegacije prepoznale 
njegovo angažiranost, vsakokratno pripravljenost 
na sodelovanje in strokovnost pri delu. Kot je dejal 
Marc Jobert, je mag. Završek vsakogar pripravljen 
poslušati in – če je to seveda mogoče – vedno 
pomagati.  
Seveda je to velika čast tudi za slovensko 
odvetništvo in OZS.
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Tokrat je bila osrednja tema dveh okroglih miz narava 
oziroma okolje. »Ali je narava nov subjekt prava?« 
je bil zgovoren naslov, ki je v prepolno dvorano pala-
če pariške odvetniške zbornice, katere sedež je tik ob 
glavni sodni palači na Ile de la Cite (Palais de la Justi-
ce), privabil številne udeležence.

Živimo v turbulentnih časih epohalnih sprememb, v 
času miru in vojne ter hkrati v času posebnega »bojne-
ga« polja v naravi, s spremljajočimi klimatskimi spre-
membami, izginjajočimi živalskimi in rastlinskimi vr-
stami, kar se dotika nas vseh, naj si to priznamo ali ne. 
Ne moremo si več zatiskati oči, če želimo ta planet za-
pustiti našim vnukom takšen, da bo še mogoče kvali-
tetno življenje. Zemlja je skozi svoj dosedanji obstoj 
preživela že nepojmljivo veliko, prav dosti je ne gane, 
da so izumrli dinozavri, pa še marsikdo in marsikaj je 
izginilo, zato verjetno posebno tragično naš planet člo-
veka ne bi pogrešal, rečeno malce karikirano. In odpira 
se vrsta vprašanj o tem, ali lahko govorimo o novi veji 
prava. Je ta veja perspektivna, ali je le znanstvena fan-
tastika? Lahko onesnažena reka Sena (pri nas na pri-
mer Ljubljanica) toži (ali je pravni subjekt?), ali je le 
objekt pravne zaščite (kaznivo dejanje, izvršeno proti 
naravi, t. i. »ekocid«)? 

Vsekakor gre za politično in pravno temo. Ne gre samo 
za to, da s tem branimo, ščitimo naravo. Ščitimo tudi 
sebe in naše človekove pravice, najmanj pravico do 
zdravega okolja. Nujno zavedajoč se, da je to hkrati 
naša dolžnost. Človek je del narave, mi smo narava, 
in ne ločeni od nje. Poleg tega se odpira še vpraša-
nje bodočih klimatskih beguncev, ki bodo morali za-
pustiti svoje domove, ker bo postalo življenje nezno-
sno bodisi zaradi ogrevanja bodisi zaradi klimatskih 
katastrof. Ne le kriz, ker te so popravljive, katastrofe 
pa žal ne. Na to že zdaj opozarjajo protestniki tudi v 

evropskem prostoru, nazadnje so takšne protestnike 
imenovali eko teroristi. 

Zanimiva je bila pripoved mlade švicarske kolegice, 
odvetnice MariePomme Moinat, soustanoviteljice 
društva Odvetnik za podnebje (okolje). Z nekaj kole-
gi odvetniki je nedavno prevzela (pro bono) obrambo 
švicarskih protestnikov (imenovanih eko teroristi), 
ki jim je zaradi protestov proti znani banki, ki pod-
pira sumljive ekološke projekte (mimogrede so duho-
vito pobarali tudi Rogerja Federerja, čigar sponzor-
ka je bila dolga leta ta banka), grozila visoka globa. 
Po izčrpnem in odmevnem sodnem procesu, v kate-
rem so zagovorniki dosegli, da se je zaslišalo in upo-
števalo tudi okoljske eksperte ter sodne izvedence, 
so protestnike na koncu oprostili in so le-ti zmagali.   

V okviru enega od spremljajočih dogodkov, na kate-
rem smo ponovno ugotavljali, da smo advokati velika 
skupina brez meja in da nimamo časa za predavanja, 
ki nimajo praktičnih učinkov na naše vsakdanje delo, 
smo se udeležili obiska največje francoske odvetni
ške šole, ki deluje nedaleč od Pariza, v Issy-les-Mou-
lineaux (Ecole de Formation des Barreaux – EFB). To 
je največji od enajstih regionalnih izobraževalnih cen-
trov za odvetnike (osnovno in nadaljevalno, kontinui-
rano usposabljanje). 

Po magisteriju na fakulteti traja izobraževanje za od-
vetnike v Franciji še 18 mesecev (če posameznik se-
veda opravi sprejemni izpit), od tega je nekaj mese-
cev teoretičnega študija na šoli, potem pa sledi tudi 
praktično delo v odvetniških pisarnah. Bodoči odve-
tniki se izobražujejo tudi na področju deontologije, pi-
sanja vlog, pa tudi vodenja odvetniške pisarne in po-
dobnih zelo praktičnih tem. Pariška EFB kot najve
čja šola za odvetnike v Franciji vsako leto sprejme 
tudi do 2000 udeležencev. Zanimiva je tudi zato, ker 
jo vodi nekdanji sodnik (Gilles Accomando), med-
tem ko eno največjih sodniških šol (ENM) vodi nek-
danja odvetnica.

Leta 2005 je v Franciji usposabljanje postalo stalno, 
kontinuirano tudi med opravljanjem odvetniškega po-
klica. Vsak je zavezan opraviti 20 šolskih ur usposablja-
nja letno oziroma 40 v dveh letih. V Parizu z okolico je 
36.000 odvetnikov, vpisanih v register devetih zbornic. 

Takšna obveznost se obeta tudi slovenskim odvetni-
cam in odvetnikom, in sicer z novim Zakonom o od-
vetništvu. A na to smo se pripravili, tudi s široko pa-
leto usposabljanj v okviru Odvetniške akademije OZS.

Alenka Košorok Humar
direktorica Odvetniške akademije OZS 

Otvoritev sodnega leta pariške odvetniške 
zbornice 

V imenu Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) in Odvetniške akademije OZS sem se novembra udeležila 
pariških dogodkov s tradicionalno veliko mednarodno udeležbo predstavnikov zbornic in odvetnikov. 
Pariška »vrnitev« na sodni parket je vedno zajetna posoda novih idej in inspiracij, ki jim obiskovalci 
z veseljem prisluhnemo – in jih potem prinesemo domov. 

Podpredsednik 
pariške odvetniške 

zbornice Vincent 
Niore je imel lep 
uvodni nagovor. 

Pred leti je predaval 
na naši odvetniški 

šoli v Portorožu. 
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Po dolgi vožnji v Dresden je že prvi večer sledilo »ne-
formalno srečanje« ob večerji v restavraciji Schie-
shaus, kjer smo s preostalimi udeleženci govorili 
o problematikah, s katerimi se srečujemo odvetni-

ki različnih dežel pri 
svojem delu. Zlasti 
zanimiva je bila de-
bata o načinu izvaja-
nja brezplačne prav-
ne pomoči v posame-
znih državah, v kate-
rih so kljub mnogim 
podobnostim prav-
nih ureditev načini 
plačila zelo različni. 
Zanimivo je, da ima-
jo v Nemčiji uzako-
njeno obveznost vseh 

odvetnikov, da zagotavljajo pravno pomoč osebam, ki 
si sicer zastopanja ne morejo privoščiti, in za odvetni-
ške storitve v teh primerih dobijo pavšalno plačilo, ki 
je prav tako urejeno z zakonom. Dejansko to pome-
ni, da se nemški odvetniki s takšnimi primeri sreču-
jejo povprečno le dva- do trikrat letno. V Avstriji se 
plačilo odvetniških storitev za socialno šibkejše izva-
ja s plačilom prispevkov za pokojninsko zavarovanje.

Vodenje postopkov v digitalni obliki 
V soboto zjutraj je bil na vrsti glavni dogodek, na ka-
terem smo predstavniki zbornic govorili o stanju gle-
de vodenja postopkov v digitalni obliki. 

Naj na tem mestu nekaj besed nameniva napredni ure-
ditvi vodenja postopkov v Avstriji, kjer so civilni in 
kazenski postopki v pretežni meri digitalizirani, tako 
da pisna komunikacija med kvalificiranimi udeleženci 
postopkov ‒ to so zlasti odvetniki, notarji, odvetniške 
zbornice in finančne institucije ‒ in sodišči v celoti pote-
ka preko sistema e-pravosodje. Sodne dvorane so opre-
mljene z ekrani, na katerih je možno pregledovati spis, 
in sistemi za videokonferenčne naroke. Vročanje listin 
sodišču v elektronski obliki se uporablja za 94 odstot-
kov civilnih tožb in 76 odstotkov izvršilnih predlogov. 
Odvetniki morajo zato nujno uporabljati programsko 
opremo za vodenje pisarne, preko katere je omogoče-
no tudi pošiljanje in prejemanje vlog v sistemu e-pra-
vosodje. Zaradi integracije sistemov odvetniških pisarn 
z e-pravosodjem je možno tudi avtomatsko usklajeva-
nje narokov. Vročanje sodnih pisanj poteka dnevno po 

elektronski poti; če odvetnik ne prevzame pošiljke, gre 
v dostavo preko navadne pošte. Sistem omogoča pre-
gled spisov v kazenskih in tudi civilnih zadevah preko 
varne povezave. Za zaslišanje prič iz krajev izven kraja 
sodišča se uporablja zaslišanje preko videokonference 
pri priči najbližjem sodišču. Avstrijski kolegi so pove-
dali, da pomeni uvedba tega sistema prihranek več kot 
13 milijonov evrov. Težave se pojavljajo pri obsežnej-
ših prilogah, pri primerjavi različnih listin, kot tudi pri 
pregledu kazenskih spisov, kjer odvetnikom ni omogo-
čeno tiskanje nekaterih listin iz sodnega spisa. V času 
epidemije so celotne obravnave izvajali preko Zooma, 
in sicer tako, da je ministrstvo za pravosodje za te po-
trebe vzpostavilo Zoom strežnik. Odvetniki so načelo-
ma naklonjeni tem rešitvam, zlasti ko gre za procesne 
naroke, ne pa takrat, ko gre za zaslišanje prič in vsebin-
ske obravnave (zlasti insolvenčni postopki, dražbe, pro-
cesni naroki) – glede tega so odvetniki v Avstriji pre-
cej kritični. V Avstriji imajo tudi elektronsko vodene 
registre – zemljiško knjigo, register pravnih oseb, ar-
hiv potrdil in javnih listin. 

Elektronsko poslovanje je uvedla tudi odvetniška 
zbornica na Dunaju, ki s svojimi člani v celoti ko-
municira v elektronski obliki, razen v primerih izter-
jav in disciplinskih postopkov. Prav tako je omogoče-
no elektronsko vlaganje poročil in vlog v zvezi s pre-
prečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma. 

Italijanski kolega Roberto Bertoul je predstavil vo-
denje kazenskega postopka v Italiji, ki ima komuni-
kacijo med sodišči, tožilstvi in odvetniki v celoti di-
gitalizirano. Vročanje strankam poteka po pošti. Ko-
lega je opozoril na dolžnost digitalnega podpisa poo-
blastil, ki pomeni težavo v primeru pooblastil strank, 

Lara Savnik
odvetnica v Radovljici in predsednica Območnega zbora odvetnikov Kranj 

Gregor Resnik
odvetnik na Ptuju in predsednik Območnega zbora odvetnikov Ptuj

Srečanje predstavnikov prijateljskih in 
sosedskih zbornic
Odvetniška zbornica Saške je v Dresdnu med 7. in 9. oktobrom 2022 organizirala sre-
čanje predstavnikov prijateljskih in sosedskih zbornic. 
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ki so v priporu in zaporu. Izpostavil je tudi neenotno 
prakso tožilstev po Italiji glede digitalne komunika-
cije, kar naj bi uredila digitalna reforma sodstva, ki 
je v pripravi in ki naj bi pomagala skrajšati trajanje 
postopkov za 25 odstotkov ter poskrbela za uskladi-
tev z Direktivo EU 2021/241. Ob tem je kolega po-
udaril, da prav kazenski postopek nikoli ne bo mogel 
biti v celoti digitaliziran, zaradi načela neposredno-
sti sojenja. Izpostavil je tudi vplive na odločanje so-
dišč in izrazil pomisleke, povezane z erozijo temelj-
nih pravic skozi digitalizacijo. 

Kolega Juraj Veverka iz Slovaške je predstavil slo-
vaški sistem osebnih izkaznic z vgrajenimi digitalni-
mi potrdili, ki se uporabljajo pri podpisovanju poo-
blastil. Vsem slovaškim državljanom država zagotavlja 
tudi varen elektronski predal, vendar ga uporablja le 
10 odstotkov fizičnih oseb. Za pravne osebe je upo-
raba elektronskega vročanja obvezna. 

Nemški kolegi so na kratko predstavili sistem elektron-
skega poslovanja v civilnih postopkih, ki omogoča ele-
ktronsko vročanje in komunikacijo s sodiščem, nujno 
je tudi obveščanje sodišča o napakah. V primeru na-
pak je možno tudi vročanje pošiljk po pošti, vendar 
je, kot rečeno, o napaki treba poročati, še vedno pa 
ni uvedena elektronska zemljiška knjiga.

Po zaključku formalnega dela srečanja smo se nekateri 
udeleženci skupaj z vodstvom saške odvetniške zbor-
nice sprehodili po središču Dresdna, kjer so nam raz-
kazali največje mestne znamenitosti. Zvečer smo se vsi 
skupaj vnovič srečali na večerji, tokrat v slikoviti re-
stavraciji Luisenhof, ki ponuja odličen razgled na me-
sto. V restavracijo smo se pripeljali z zobato železni-
co; odlični večerji je sledilo prijetno druženje, na ka-
terem so naju s kolegico povabili, da se jim spet pri-
druživa naslednje leto, ko bo srečanje organizirala od-
vetniška zbornica v Gradcu. 

Devetnajst odvetnikov Območnega zbora Celje je 
sprejela predstavnica Odvetniške zbornice Srbije Bi
ljana Bjeletić s sodelavci. Po uvodni predstavitvi smo 
udeleženci izmenjevali izkušnje in razpravljali o odve-
tniškem delu, odvetniški etiki, odvetniški tarifi, viši-
ni vpisnine za vpis v imenik odvetnikov, odvetniškem 
izpitu, kriterijih glede (ne)primernosti kandidatov za 
sprejem med odvetnike, dotaknili smo se tudi tema-
tike odnosov med odvetniki. Prav tako smo omeni-
li omejitve in ukrepe, povezane s covidom-19, ki so v 
preteklih dveh letih zaznamovali delo pravosodja in s 
tem tudi močno vplivali na naše odvetniško delo. Ena 
izmed tem so bila tudi prizadevanja Srbije za vstop v 
Evropsko unijo in s tem povezana potrebna usklaje-
vanja srbske zakonodaje s pravom EU. 

Razvila se je živahna razprava o izkušnjah Odvetni-
ške zbornice Srbije z odvetniškimi stavkami v njihovi 
državi. Glede tega imajo srbski odvetniki precej izku-
šenj iz preteklosti. Srbski kolegi so povedali, da imajo 
odvetniki v Srbiji stavko pravno regulirano in v času 
stavke odvetniki ne smejo opravljati odvetniške dejav-
nosti, odločitev o stavki pa sprejme odvetniška zbor-
nica z glasovanjem. 

Odvetniki Območnega zbora Celje smo prepričani, da 
so take izmenjave izkušenj zelo koristne. Seveda pa smo 
nekaj uric namenili tudi ogledu znamenitosti srbskega 
glavnega mesta.  

 

Matjaž Šaloven 
odvetnik v Ljubečni 

Strokovna ekskurzija v Beograd
Odvetniki Območnega zbora Celje smo se maja odpravili na strokovno ekskurzijo v Beograd, kjer 
smo se srečali s predstavniki Odvetniške zbornice Srbije (Advokatska komora Srbije). 
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Kip, ki sta ga oblikovala akademska kiparja Vladimi
ra Vlasta Zorko in dr. Marjan Drev, predstavlja 220 
centimetrov visokega telovadca na konju z ročaji, ki je 
bil Cerarjevo paradno orodje. 

Postavitev kipa sta organizirala Olimpijski komite Slo-
venije (OKS) in občina Grosuplje, kjer Miroslav Ce-
rar tudi živi. Ob odkritju kipa so o našem kolegu spre-
govorili predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, 

župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič, predsednik 
OKS Bogdan Gabrovec, predsednik Evropskih olim-
pijskih komitejev Spyros Capralos in predsednik Gi-
mnastične zveze Slovenije mag. Damjan Kralj.

Predsednik Pahor je slavljenca, ki je tistega dne dopol-
nil 83 let, nagovoril z besedami: »Zelo redko se zgodi, 
da stojimo pred zvezdnikom in njegovim spomenikom. 
In to je mogoče le zato, ker so nesmrtni. Miroslav Cerar 
je izjemen športnik ter izjemna osebnost in je v času svo-
jega življenja postal legenda. Izražamo občudovanje in 
hvaležnost za njegovo vlogo v naši skupnosti, ki jo je za-
znamoval s svojim življenjem in zgledom!«

Miroslav Cerar se je zahvalil za počastitev in pouda-
ril, da to obeležje šteje za poklon številnim generaci-
jam telovadcev in telovadk, predvsem pa ga vidi »v 
luči zlitja moči, spretnosti, osredotočenosti, miselnega sle-
denja, točnosti, upornosti, ravnotežja ter lepote telesa in 
duha. Vse to združeno v gibalno celoto.«

Čestitke Miroslavu Cerarju z velikim občudovanjem 
in spoštovanjem izreka tudi uredniški odbor revije 
Odvetnik.

Andrej Razdrih 

Spominski kip v čast olimpioniku Miroslavu 
Cerarju 

Na ploščadi pred Športno dvorano Brinje v Grosupljem so 28. oktobra 2022 slavnostno odkrili spo-
minski kip v čast olimpioniku in našemu kolegu, upokojenemu odvetniku Miroslavu Cerarju. V času 
svoje športne kariere je Cerar osvojil kar 16 zlatih medalj, dvakrat je bil olimpijski prvak … 

V Ljubljani je 19. novembra 2022 potekalo člansko dr-
žavno prvenstvo v olimpijskem dviganju uteži, na ka-
terem je nastopil tudi dolgoletni tekmovalec v tej di-
sciplini, odvetnik Jernej Orešek.

Orešek je nastopil v kategoriji do 81 kg in z rezulta-
tom 110 kg v potegu in 123 kg v sunku osvojil dru-
go mesto, s čimer je postal državni podprvak v kate-
goriji do 81 kg.  

Čestitamo! 

Olimpijsko dviganje uteži 
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INFORMACIJE IN PRIJAVE
LEXPERA d. o. o. (GV Založba), Tivolska cesta 50, Ljubljana 
telefon: 01 30 91 816, e-pošta: seminar@gvzalozba.si

www.gvzalozba.si

Program:

9.00–10.00 dr. Marjan Odar
• Vrednotenje postavk v računovodskih izkazih  
•  Računovodski izkazi in njihova medsebojna 

povezanost

10.00–11.00 dr. Nina Plavšak
•  Neučinkovitost instituta izbrisa družbe brez 

likvidacije in primerne korporacijske sankcije za 
kršitev obveznosti neobjave letnih poročil

11.00–11.15  odmor

11.15–12.15  dr. Marijan Kocbek
•  Prejemki direktorjev in nadzornikov: pristojnosti, 

pogodbe in pravni akti
•  Korporacijski vrnitveni zahtevek zaradi vračila 

vložkov in ničnost pravnih poslov s tretjimi

12.15–13.15 dr. Peter Podgorelec
• Trajnostne dolžnosti članov poslovodstva po ZGD-1 
• Poročanje o poslih s povezanimi strankami po ZGD-1

13.15–13.30 odmor

13.30–14.30 dr. Borut Bratina
• Odgovornost za prekrške po ZGD-1 
•  Pravni položaj nadzornega sveta in revizijske 

komisije v subjektih javnega interesa

14.30–15.30 dr. Saša Prelič
•  Posebna pravila za sodno imenovanje organov 

vodenja ali nadzora
•  Identifikacija delničarjev in uveljavljanje pravic na 

skupščini

15.30–16.30 dr. Jerneja Prostor
•  Novosti pri d. o. o. po ZGD-1I – vpis družbenika v 

sodni register in nova razloga za prenehanje d. o. o.

Predavatelji: dr. Marijan Kocbek, dr. Borut Bratina, dr. Marjan Odar, dr. Nina Plavšak,  
dr. Peter Podgorelec, dr. Saša Prelič, dr. Jerneja Prostor

Sreda, 25. januar 2023, 9.00–16.30

Aktualne teme ZGD-1
Vabimo vas na seminar (Zoom)

Več o knjigi:

Seminar pripravljamo ob izidu 4. knjige Velikega 
komentarja Zakona o gospodarskih družbah 
(Komentar novel ZGD-1I, ZGD-1J in ZGD-1K). 

Kotizacija znaša 330,00 EUR brez DDV in vključuje gradivo v 
elektronski obliki. Kupci knjige imajo pri kotizaciji 20% popust. 
Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki 
vsebujejo izobraževanja.
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V absolutni kategoriji na 42 km je med moškimi zma-
gal Etiopijec Gebretsadik Abaha Adihana (2:06:09), 
med ženskami pa prav tako Etiopijka Yirga Dagne Si
ranesh (2:21:07), kar je tudi ženski rekord Ljubljan-
skega maratona.

Na Ljubljanskem maratonu so kot vsako leto nastopi-
li tudi odvetnice in odvetniki. 

42 kilometrov

ženske
Sandra Bertoncelj, odvetniška kandidatka 3:40:15

Petra Forjanič, odvetniška kandidatka 3:52:00

Petra Vencelj   3:57:00

moški
Dominik Nemec, odvetnik 3:21:38

Jaka Simončič, odvetnik 3:25:05

Matija Urankar, odvetnik 3:27:21

Martin Čarni, odvetnik 3:56:33

21 kilometrov

ženske
Anita Klobučar, odvetnica 1:59:54

moški 
Žan Peče, odvetniki pripravnik 1:42:47

Miha Kunič, odvetnik 1:44:09

Jan Pajntar, odvetniški kandidat 1:46:54

Borut Leskovec, odvetnik 1:54:29

Matjaž Pantelič, odvetnik 2:02:00

Radovan Cerjak, odvetnik 2:15:00

10 kilometrov

moški 
Tilen Kosec, odvetniški pripravnik 0:47:16

Odvetniki in odvetnice na Ljubljanskih 
maratonih v preteklih letih:  

 2004 16

 2005 ni podatkov

 2006 18

 2007 23

 2008 25

 2009 31

 2010 27

 2011 29

 2012 38

 2013 36

 2014 28

 2015 42

 2016 31

 2017 27

 2018 25

 2019 26

 2021 9

 2022 15

Vsem udeležencem iz odvetniških vrst iskreno 
čestitam, kolegice in kolege pa vabim, da se 
udeležijo 27. Ljubljanskega maratona,  
ki bo 22. oktobra 2023!

Andrej Razdrih

 

Odvetniki na 26. Ljubljanskem maratonu 
Volkswagen Ljubljanski maraton se je v 26. izvedbi vnovič pokazal v stari luči, saj je v dveh dneh, 
tj. 21. in 22. oktobra 2022, sodelovalo več kot 14. 000 tekačev. Ljubljanski maraton je namreč edino 
slovensko tekaško tekmovanje na visoki svetovni ravni, saj ima še vedno zlati znak Svetovne atletske 
zveze (IAAF).

Fo
to

: D
am

ja
n

 K
o

n
ča

r



70 Odvetnik 108 / zima 2022Odvetniške zgodbe

Preiskava se je razvijala in odvijala naprej tako ugo-
dno, da so se že po tednu dni stekli pogoji za odpra-
vo pripora. Spisal sem predlog, sodnik mu je ugodil in 
moj klient je veselo odcapljal na prostost. Sodišče me 
je razrešilo, izstavil sem stroškovnik, spis odložil v ar-
hiv in na zadevo hvaležno pozabil. 

Minilo je kar nekaj časa in nekega dne sem drgnil ko-
molce in trgal rokave v pisarni, ko mi zazvoni telefon. 
Dvignem slušalko in mil glasek tajnice Vrhovnega so-
dišča mi je zažuborel v uho ter povedal, da želi sodnik, 
gospod Neki Nekdo, govoriti z mano. Prevezala je in 
sodnik me je vprašal, ali bi imel čas, da se za trenu-
tek oglasim pri njem v pisarni. V hipu sem se počutil 
strahovito pomembnega in da bi ta veličasten obču-
tek trajal čim dlje, sem se dogovoril za obisk pri njem 
čez tri dni. Te tri dni sem od namišljene pomembno-
sti hodil pet centimetrov nad tlemi in se potem konč-
no odpravil na Vrhovno sodišče. 

Sodnik me je lepo sprejel, bil je  malo v zadregi  in 
po nekaj vljudnostnih frazah v smislu, da se vsaj na 
videz poznava s sodnih hodnikov, je prešel k stvari. 
»Gospod odvetnik,« je začel. »Zagovarjali ste Nič-
krivega Nedolžnića in vložili zahtevo za varstvo za-
konitosti.« 

Takrat sem imel še kar hitre in dokaj bistre možgane 
in takoj se mi je posvetilo, v katerem grmu tiči zajec. 

»In sedaj,  gospod sodnik, če se ne motim, verjetno želi-
te, da zahtevo umaknem?« sem vprašal. 

Še vedno malce v zadregi mi je pritrdil in mi zagoto-
vil veliko hvaležnost, če to storim. Nisem videl razlo-
ga, da mu ne bi naredil te usluge, in obljubil sem, da 
jo bom nemudoma umaknil. Kamen, ki se mu je odva-
lil od srca, je s tako silo treščil na tla, da je skoraj po-
škodoval parket. In v znak hvaležnosti je obljubil, da 
me bo ob prvem srečanju povabil na pivo. 

Šel sem v pisarno, natipkal dokument o umiku zahte-
ve, ga oddal in na zadevo spet hvaležno pozabil. Pa ni 
minilo teden dni, ko sem proti poldnevu hitel na so-
dišče in mi pride naproti gospod sodnik Neki Nekdo, 
očitno po sicer kratkem, a truda polnem dopoldnevu 
že na poti domov. Vljudno sem ga pozdravil in z grozo 
ugotovil, da je ubogi sodnik slaboviden. Na moj poz-
drav je sicer nekaj zamrmral, a očitno me ni  videl in 
prepoznal. In čeprav se po nekem naključju velikokrat 
srečava, mu še dandanašnji nekako ne uspe, da bi me 
videl in  prepoznal. Nekako se zdi, da gleda skozme. 

In sedaj je čas, da pojasnim še naslov prispevka. 
Gospod sodnik Neki Nekdo je namreč potreboval 
približno dve leti, da je nujno priporno zadevo vzel 
v roke in ugotovil, da je še ni rešil.

Primož Cunder
upokojeni odvetnik v Ljubljani 

Hitrost sodišča (sodnika) je počasna 
Že kar nekaj let je minilo od takrat, ko me je kot dežurnega odvetnika poklical preiskovalni sodnik 
in me določil za zagovornika po uradni dolžnosti Ničkrivemu Nedolžniću. Pristopil sem k zaslišanju 
in ko je bilo zaslišanje končano, je sodnik odredil pripor. Odbrzel sem v pisarno in spisal pritožbo, 
ki jo je senat v 48 urah na presenečenje vseh zavrnil. V žaru mladostne zagnanosti, z namenom 
primerne odebelitve stroškovnika, pa tudi iz res utemeljenih razlogov sem nato na Vrhovno sodišče 
vložil zahtevo za varstvo zakonitosti. 

Odvetniška šola 2023
24. in 25. marec 2023, Kongresni center GH Bernardin v Portorožu

Informacije:   Odvetniška zbornica Slovenije,  
Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana 
tel.: 01 / 300 34 20, faks: 01 / 300 34 32, e-pošta: info@odv-zb.si

oglas odvetniška šola-2023_85mm-ok.indd   1 18/12/2022   11:29
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Stvarno  
in avtorsko  
kazalo  
2022
Leto XXIV – 2022, št. 1–5 (oziroma, šteto v celoti, 104–108)

Pojasnilo za uporabo obeh kazal:
uv – uvodnik
čl – članek, razprava 
int – intervju
mn – mnenje  
odm –  odmev na objavljeni prispevek ali stališče 
por –  poročilo (z dogodka, seminarja, seje, srečanja, o dejavnosti organa, 

društva ipd.)
pril – priloga
rec – recenzija ali prikaz knjige, revije, doktorata, elektronskega medija 
sp – sodna praksa
zap –  kratki zapis mnenja ali doživetja, spominski zapis  

(In memoriam ipd.)

V kazalih objavljamo celotni naslov posameznega prispevka, ime avtorja, zvrst 
prispevka ter številko glasila in stran objave.

Primer:
1 (104)/7–18/čl
pomeni, da gre za članek, ki je objavljen v 104. številki glasila na 7 do 18 strani!
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STVARNO KAZALO  
alternativno reševanje sporov
Vladimir Horvat: Kot sodnika me še posebej prizadeva povsem neustrezno vrednotenje 
našega dela  (Andrej Razdrih)   –   3  (106)  /  32  –  35  /  int
20 let mediacije v  Sloveniji   –   sodba o sodišču pridruženi mediaciji: ali smo našli boljšo 
pot reševanja sporov?  (Aleš Zalar)   –   3  (106)  /  36  –  38 / čl
Mediacija   –   višja kultura odnosov  (Andrej Razdrih)  –  3  (106) / 38 – 40 / por
8. dnevi mediacij  (Andrej Razdrih)  –  4  (107) / 21 / por
Mediacija v  Sloveniji: kako prebuditi Trnuljčico  (mag. Nina Betetto)  –  
5  (108) / 26 – 31 / čl
Mediacija kot del prava in veščine mediatorja kot obvezno znanje pravnika  (Aleksander 
Jakobčič)  –  5  (108) / 49 – 52 / por

Avstrija
36. dan slovenskih odvetnikov  –  Plaketo dr.  Danila Majarona za leto 2022 prejmeta 
dr.  Matevž Grilc in dr.  Vida Mayr  (Alenka Košorok Humar)  –  5  (108) / 34 – 38 / zap

azil 
Pomen »humanitarnega premisleka« v  praksi interpretiranja mednarodne 
zaščite  (dr.  Boštjan Zalar)  –  5  (108) / 11 – 15 / čl

bančništvo
Privid pravne države: neskončna pot do pravnega sredstva za iskanje odgovora 
oziroma ali so odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih iz leta 2013 zakonite in 
pravilne?  (Miha Kunič)  –  3  (106) / 24 – 26 / čl

Begunci
glej tudi azil in migracije 
Esej o begunstvu: Kaj neki bi rekel starodavni Abram?  (1. del)  (Stanislav Fortuna)  –  
1  (104) / 62 – 63 / zap
Esej o begunstvu: Kaj neki bi rekel starodavni Abram?  (2. del)  (Stanislav Fortuna)  –  
3  (106) / 68 – 69 / zap
Pomen »humanitarnega premisleka« v  praksi interpretiranja mednarodne 
zaščite  (dr.  Boštjan Zalar)  –  5  (108) / 11 – 15 / čl

Belgija
Konferenca odvetniške zbornice province Antwerpen  (Aleksander Cmok)  –  
1  (104) / 46 / por
Poročilo delegacije OZS pri CCBE za leto 2021  (Klavdija Kerin)  –  2  (105) / 67 – 70 / por

CCBE  –  Svet evropskih odvetniških zbornic  
Plenarna seja je vnovič potekala on‑line  (Klavdija Kerin)  –  1  (104) / 58 – 59 / por
Seja stalnega odbora CCBE v  Bruslju  (Klavdija Kerin)  –  3  (106) / 52 – 53 / por
Nove pridružene članice in opazovalke pri CCBE  (A. R.)  –  3  (106) / 53 / por
Plenarna seja CCBE v  Dublinu  (Klavdija Kerin)  –  3  (106) / 54 – 55 / por
Odvetniški uspehi v  letu 2022  (Andrej Razdrih)  –  5  (108) / 6 / uv
Vojna je pekel in njena prva žrtev je resnica  (Timon Hren)  –  5  (108) / 48 – 49 / zap
Seja Stalnega odbora CCBE v  Andori  (Klavdija Kerin)  –  5  (108) / 58 – 60 / por
Plenarna seja CCBE v  Bruslju  (Klavdija Kerin)  –  5  (108) / 60 – 62 / por

civilna družba
Jasna Zakonjšek: Zdaj vemo, da neodvisni in strokovni mediji niso samoumevni  
in da je njihovo delovanje treba podpreti  (Andrej Razdrih)  –  5  (108) / 32 – 33 / int

civilno pravo
Civilno pravo in nove tehnologije: kriptovalute in pametne pogodbe  (Kristjan 
Zahrastnik)  –  2  (105) / 16 – 18 / čl
Mediacija v  Sloveniji: kako prebuditi Trnuljčico  (mag. Nina Betetto)  –  
5  (108) / 26 – 31 / čl

civilno procesno pravo
glej tudi pravna sredstva, vročanje in zamudna sodba
Novi Zakon o nepravdnem postopku  (Jože Ilc)  –  1  (104) / 27 – 29 / čl
Izvajanje materialnega procesnega vodstva v  upravnem sporu  (dr.  Bruna Žuber)  –  
2  (105) / 12 – 15 / čl
Poslovna skrivnost  (Luka Gaberščik)  –  3  (106) / 16 – 22 / čl
Sankcija nične pogodbe  (Jože Ilc)  –  4  (107) / 22 – 24 / čl

človekove pravice
Odvetniki na razpotju  (dr.  Urška Kežmah)  –  1  (104) / 3 – 4 / uv
Ali je Slovenija Konvencijo o pravicah oseb z  invalidnostjo ratificirala s  figo 
v  žepu?  (dr.  Jasna Murgel)  –  1  (104) / 33 – 36 / čl
Izločitev dokazov  –  ameriška doktrina v  slovenski kazenskopravni sodni praksi   
(dr.  Miha Hafner)  –  2  (105) / 55 – 57 / čl
Vprašanja o življenju in umiranju  (pogled odvetnice)  (dr.  Sara Ahlin Doljak)  –  
3  (106) / 29 – 31 / čl
Podnebne spremembe in človekove pravice  (Blaž Mrva)  –  4  (107) / 28 – 30 / čl
Odgovornost za všečkanje na družbenih omrežjih  (dr.  Rok Čeferin)  –  
4  (107) / 40 – 42 / sp

davki
Katera oblika poslovanja je ustreznejša: s. p. ali d. o. o.  (Katja Rode)  –  
1  (104) / 37 – 39 / čl

diskriminacija
glej človekove pravice

dedno pravo
Odprta vprašanja glede pravice do starostne pokojnine  (Jernej Orešek)  –  
5  (108) / 22 – 23 / čl

dohodnina
Katera oblika poslovanja je ustreznejša: s. p. ali d. o. o.  (Katja Rode)  –  
1  (104) / 37 – 39 / čl
Vrednotenje pravice do pridobitve delnic kot bonitete  –  priložnost za 
spremembo?  (Boštjan Špec)  –  4  (107) / 16 – 17 / čl

dokazno pravo
Dokazna vrednost ugotovitev psiholoških testov  (dr.  Igor Areh)  –  2  (105) / 44 – 47 / čl
Izločitev dokazov  –  ameriška doktrina v  slovenski kazenskopravni sodni praksi   
(dr.  Miha Hafner)  –  2  (105) / 55 – 57 / čl

družinsko pravo
Nekaj vprašanj o skupnem premoženju, na katere novejša sodna praksa še ni dala 
zadovoljivega odgovora  (dr.  Sabina Pavlin)  –  2  (105) / 19 – 21 / čl
Koristi otroka ni mogoče enačiti z  ogroženostjo otroka  (Petruša Jager)  –  
2  (105) / 27 – 30 / čl
Mnenje o skladnosti ravnanja odvetnika A. A. z  načeli in pravili Kodeksa odvetniške 
poklicne etike  (Živa Drol Novak, Tatjana Ahlin, Pavle Pensa)  –  5  (108) / 46 – 47 / por

država
O čem govorimo, ko govorimo o pozitivnih obveznostih države zaščititi življenje 
v  kontekstu covida‑19?  (Marjan Kos)  –  1  (104) / 21 – 26 / čl
John Mercer Walker jr.: Velika težava sodstva je pridobivanje in vzdrževanje spoštovanja 
javnosti  (Timon Hren)  –  1  (104) / 44 – 46 / int
Rajhsbürgerji kot družbeni simptom dolgega covida  (Dino Bauk)  –  5  (108) / 3 – 4 / uv
Imigracijski postopki: ali Slovenija gleda na tujce kot na  (varnostno) tveganje?   
(Matija Urankar in Antonina Nečemer)  –  5  (108) / 18 – 21 / čl
RTV Slovenija, vojna in ustavne pravice  (Blaž Mrva)  –  5  (108) / 43 – 445 / čl

Državni svet RS 
Poročilo o delu v  VI. Mandatu Državnega sveta RS  (2017 – 2022)  (Bojana Potočan)  –  
4  (107) / 48 – 49 / por
Odvetniški uspehi v  letu 2022  (Andrej Razdrih)  –  5  (108) / 6 / uv
Zapisnik s  Skupščine OZS  –  5  (108) / 54 – 55 / por

etika in morala 
Luka Gaberščik: Nova spletna stran OZS  –  veseli bomo vsakega predloga za 
izboljšavo  (Andrej Razdrih)  –  2  (105) / 63 / int
Odvetniški bonton  (dr.  Maruša Varl)  –  3  (106) / 3 / uv
Vprašanja o življenju in umiranju  (pogled odvetnice)  (dr.  Sara Ahlin Doljak)  –  
3  (106) / 29 – 31 / čl
Odvetniki bomo končno upravičeni do polne tarife in ne zgolj do polovice   
(Andrej Razdrih)  –  4  (107) / 5 / uv
Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica?  (dr.  Marko Pavliha)  –  
4  (107) / 8 – 14 / čl
Srečanje slovenskih psihoterapevtov  (Andrej Razdrih)  –  4  (107) / 14 / por
Kodeksa odvetniške poklicne etike  (Živa Drol Novak, Tatjana Ahlin,  
mag. Dejan Gracer)  –  4  (107) / 50 / por
Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica  –  ponovno  (Nuša Maček)  –  
5  (108) / 40 – 42 / odm
Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica?  (Jože Hribernik)  –  
5  (108) / 42 – 43 / odm
Mnenje o skladnosti ravnanja odvetnika A. A. z  načeli in pravili Kodeksa odvetniške 
poklicne etike  (Živa Drol Novak, Tatjana Ahlin, Pavle Pensa)  –  5  (108) / 46 – 47 / por

Evropski parlament
Jasna Zakonjšek: Zdaj vemo, da neodvisni in strokovni mediji niso samoumevni in da je 
njihovo delovanje treba podpreti  (Andrej Razdrih)  –  5  (108) / 32 – 33 / int

Evropsko sodišče za človekove pravice
O čem govorimo, ko govorimo o pozitivnih obveznostih države zaščititi življenje 
v  kontekstu covida‑19?  (Marjan Kos)  –  1  (104) / 21 – 26 / čl
Pravica do pozabe lahko k deindeksaciji oznak članka zavezuje tudi spletne 
časopise  (Mojca Mlinarič)  –  1  (104) / 50 – 52 / sp
Je treba obdolžencu res omogočiti zaslišanje prič ilegalnih prevozov?  (Timon Hren)  –  
4  (107) / 38 – 39 / sp
Odgovornost za všečkanje na družbenih omrežjih  (dr.  Rok Čeferin)  –  
4  (107) / 40 – 42 / sp
Pomen »humanitarnega premisleka« v  praksi interpretiranja mednarodne 
zaščite  (dr.  Boštjan Zalar)  –  5  (108) / 11 – 15 / čl

Evropska unija
Vladavina prava  –  temeljna  (pravna?) vrednota EU  (dr.  Janja Hojnik)  –  
2  (105) / 6 – 10 / čl

evtanazija
Vprašanja o življenju in umiranju  (pogled odvetnice)  (dr.  Sara Ahlin Doljak)  –  
3  (106) / 29 – 31 / čl

Francija
Odvetniška akademija OZS kot primer dobre prakse v  Bordeauxu  (Alenka Košorok 
Humar)
 –  2  (105) / 10 / por
Otvoritev sodnega leta pariške odvetniške zbornice  (Alenka Košorok Humar)  –  
5  (108) / 63 / por

gospodarsko pravo
Katera oblika poslovanja je ustreznejša: s. p. ali d. o. o.  (Katja Rode)  –  
1  (104) / 37 – 39 / čl
Poslovna skrivnost  (Luka Gaberščik)  –  3  (106) / 16 – 22 / čl
Izbris podjetnika iz poslovnega registra  (Valentin Orešek)  –  3  (106) / 27 – 28 / čl
Vrednotenje pravice do pridobitve delnic kot bonitete  –  priložnost za 
spremembo?  (Boštjan Špec)  –  4  (107) / 16 – 17 / čl
Simulacija pogodbe kot sredstvo storitve gospodarskih kaznivih dejanj   
(doc. dr.  Luigi Varanelli)  –  5  (108) / 23 – 24 / čl

Gospodarska zbornica Slovenije
Vprašanja, ki jih odpirajo Posebne gradbene uzance 2020  (Mojca Furlan in Petja 
Plauštajner)  –  1  (104) / 7 – 18 / čl

gradbeništvo
Vprašanja, ki jih odpirajo Posebne gradbene uzance 2020  (Mojca Furlan in  
Petja Plauštajner)  –  1  (104) / 7 – 18 / čl
Nova sodna palača v  Ljubljani  (A. R.)  –  3  (106) / 40 / por

Hrvaška 
Vprašanja, ki jih odpirajo Posebne gradbene uzance 2020  (Mojca Furlan in  
Petja Plauštajner)  –  1  (104) / 7 – 18 / čl

humanitarno pravo 
Pomen »humanitarnega premisleka« v  praksi interpretiranja mednarodne 
zaščite  (dr.  Boštjan Zalar)  –  5  (108) / 11 – 15 / čl
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informatika
Pravica do pozabe lahko k deindeksaciji oznak članka zavezuje tudi spletne 
časopise  (Mojca Mlinarič)  –  1  (104) / 50 – 52 / sp
Civilno pravo in nove tehnologije: kriptovalute in pametne pogodbe   
(Kristjan Zahrastnik)  –  2  (105) / 16 – 18 / čl
Luka Gaberščik: Nova spletna stran OZS  –  veseli bomo vsakega predloga za 
izboljšavo  (Andrej Razdrih)  –  2  (105) / 63 / int
Odgovornost za všečkanje na družbenih omrežjih  (dr.  Rok Čeferin)  –  
4  (107) / 40 – 42 / sp

in memoriam 
Konec leta, začetek novega … odhod, slovo Petra Toša  (1962 – 2021)   
(Alenka Košorok Humar)  –  1  (104) / 69 / zap
V spomin odvetniku doc. dr.  Konradu Plauštajnerju  (Aleksander Cmok)  –  
4  (107) / 61 / zap
Borisu Grosmanu v  slovo  (Alenka Košorok Humar)  –  4  (107) / 62 / zap

insolvenčno pravo
Izbris podjetnika iz poslovnega registra  (Valentin Orešek)  –  3  (106) / 27 – 28 / čl

intelektualna lastnina
Poslovna skrivnost  (Luka Gaberščik)  –  3  (106) / 16 – 22 / čl

internet 
glej informatika 

intervju
John Mercer Walker jr.: Velika težava sodstva je pridobivanje in vzdrževanje spoštovanja 
javnosti  (Timon Hren)  –  1  (104) / 44 – 46 / int
Gospod Leon Štukelj in Tovarišija  (Andrej Pitako)  –  1  (104) / 67 / mn
Boris Grosman: Zmerom se se nagibal k temu, da bi bilo odvetništvo organizirano kot 
notariat  (Alenka Košorok Humar)  –  4  (107) / 35 – 37 / int
Jasna Zakonjšek: Zdaj vemo, da neodvisni in strokovni mediji niso samoumevni  
in da je njihovo delovanje treba podpreti  (Andrej Razdrih)  –  5  (108) / 32 – 33 / int

invalidi
Ali je Slovenija Konvencijo o pravicah oseb z  invalidnostjo ratificirala s  figo 
v  žepu?  (dr.  Jasna Murgel)  –  1  (104) / 33 – 36 / čl
Finančna diskriminacija invalidov  (Martina Golob)  –  4  (107) / 15 / čl

Italija 
Pravica do pozabe lahko k deindeksaciji oznak članka zavezuje tudi spletne 
časopise  (Mojca Mlinarič)  –  1  (104) / 50 – 52 / sp
Mediacija v  Sloveniji: kako prebuditi Trnuljčico  (mag. Nina Betetto)  –  
5  (108) / 26 – 31 / čl

izobraževanje
glej tudi študenti
Odvetniška akademija je primer dobre prakse  (Andrej Razdrih)  –  1  (104) / 6 / uv
Inspiracije  (Alenka Košorok Humar)  –  2  (105) / 3 / uv
Odvetniška akademija OZS kot primer dobre prakse v  Bordeauxu   
(Alenka Košorok Humar)
 –  2  (105) / 10 / por
Uspešno smo končali usposabljanje HELP o svobodi izražanja   
(Alenka Košorok Humar)  –  2  (105) / 15 / por
Osnovno usposabljanje odvetnikov zagovornikov mladoletnih storilcev kaznivih 
dejanj  (Alenka Košorok Humar)  –  2  (105) / 64 / por
Pogled odvetnika na zakonitega sodnika  (Janez Starman)  –  3  (106) / 42 – 43 / čl
Utiramo nove poti  (Alenka Košorok Humar)  –  3  (106) / 44 – 45 / por
Humanizem kot žlahtna prvina pravniškega dela  (A. R.)  –  5  (108) / 24 / por
36. dan slovenskih odvetnikov  –  Plaketo dr.  Danila Majarona za leto 2022 prejmeta 
dr.  Matevž Grilc in dr.  Vida Mayr  (Alenka Košorok Humar)  –  5  (108) / 34 – 38 / zap

iz odvetniškega imenika
glej statistika

izvedenci
Dokazna vrednost ugotovitev psiholoških testov  (dr.  Igor Areh)  –  2  (105) / 44 – 47 / čl

javna občila  
Pravica do pozabe lahko k deindeksaciji oznak članka zavezuje tudi spletne 
časopise  (Mojca Mlinarič)  –  1  (104) / 50 – 52 / sp
Podnebne spremembe in človekove pravice  (Blaž Mrva)  –  4  (107) / 28 – 30 / čl
Jasna Zakonjšek: Zdaj vemo, da neodvisni in strokovni mediji niso samoumevni  
in da je njihovo delovanje treba podpreti  (Andrej Razdrih)  –  5  (108) / 32 – 33 / int
RTV Slovenija, vojna in ustavne pravice  (Blaž Mrva)  –  5  (108) / 43 – 445 / čl

jezik 
Šestjezični pravni slovar  (30.)  /  Six‑lingual legal dictionary  (30.)  (Stanislav Fortuna)  –  
1  (104) / 68 / por
Šestjezični pravni slovar  (31.)  (Stanislav Fortuna)  –  3  (106) / 64 / por
Je treba obdolžencu res omogočiti zaslišanje prič ilegalnih prevozov?  (Timon Hren)  –  
4  (107) / 38 – 39 / sp
Šestjezični pravni slovar  (32.)  (Stanislav Fortuna)  –  5  (108) / 66 / por

kazensko pravo 
Prostitucijski delikti v  novem sistemu spolnih kaznivih dejanj po KZ‑1H   
(dr.  Damjan Korošec)  –  2  (105) / 32 – 43 / čl
Pregled novejše sodne prakse Vrhovnega sodišča RS  (mag. Andreja Sedej Grčar)  –  
2  (105) / 48 – 54 / čl
Osnovno usposabljanje odvetnikov zagovornikov mladoletnih storilcev kaznivih 
dejanj  (Alenka Košorok Humar)  –  2  (105) / 64 / por
Sprememba roka za novo sojenje po razveljavitvi pravnomočne kazenske sodbe   
(novela KZ‑1I)  (dr.  Matjaž Ambrož)  –  3  (106) / 7 – 8 / čl
Mladoletniki in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost  (Timon Hren)  –  
3  (106) / 9 – 11 / čl
dr.  Alenka Šelih, dr.  Mojca M. Plesničar in dr.  Matjaž Ambrož  (ur.): Odzivanje na 
spolno kriminaliteto: modeli, spreminjanje in družbeni kontekst  (Timon Hren)  –  
3  (106) / 58 – 59 / rec
Je treba obdolžencu res omogočiti zaslišanje prič ilegalnih prevozov?  (Timon Hren)  –  
4  (107) / 38 – 39 / sp

Hiša za otroke  –  Barnahus  (Simona Mikec in Zoran Stankič Rupnik)  –  
4  (107) / 44 – 46 / čl
Simulacija pogodbe kot sredstvo storitve gospodarskih kaznivih dejanj   
(doc. dr.  Luigi Varanelli)  –  5  (108) / 23 – 24 / čl
Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica?  (Jože Hribernik)  –  
5  (108) / 42 – 43 / odm

kazensko procesno pravo
Prostitucijski delikti v  novem sistemu spolnih kaznivih dejanj po KZ‑1H   
(dr.  Damjan Korošec)  –  2  (105) / 32 – 43 / čl
Pregled novejše sodne prakse Vrhovnega sodišča RS  (mag. Andreja Sedej Grčar)  –  
2  (105) / 48 – 54 / čl
Izločitev dokazov  –  ameriška doktrina v  slovenski kazenskopravni sodni praksi   
(dr.  Miha Hafner)  –  2  (105) / 55 – 57 / čl
Mladoletniki in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost  (Timon Hren)  –  
3  (106) / 9 – 11 / čl

kaznovalno pravo
Sodne počitnice v  prekrškovnih zadevah  (Hinko Jenull)  –  3  (106) / 12 – 14 / čl

knjige
glej literatura 

koronavirus
Pogoj PCT  (prebolel, cepljen, testiran) in dolgi covid slovenskega sodstva   
(Boštjan Rejc)  –  1  (104) / 19 – 20 / čl
O čem govorimo, ko govorimo o pozitivnih obveznostih države zaščititi življenje 
v  kontekstu covida‑19?  (Marjan Kos)  –  1  (104) / 21 – 26 / čl
Renata Salecl  (ur.): Koga reševati v  času pandemije?  –  Etični, medicinski in 
kazenskopravni vidiki triaže  (dr.  Kristina Čufar)  –  3  (106) / 59 – 60 / rec
Rajhsbürgerji kot družbeni simptom dolgega covida  (Dino Bauk)  –  5  (108) / 3 – 4 / uv

kultura
Janusz Glowacki: Antigona v  New Yorku  (Katarina Rajgelj)  –  1  (104) / 60 / mn
Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica?  (dr.  Marko Pavliha)  –  
4  (107) / 8 – 14 / čl
Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica  –  ponovno  (Nuša Maček)  –  
5  (108) / 40 – 42 / odm
Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica?  (Jože Hribernik)  –  
5  (108) / 42 – 43 / odm

leposlovje 
Esej o begunstvu: Kaj neki bi rekel starodavni Abram?  (1. del)  (Stanislav Fortuna)  –  
1  (104) / 62 – 63 / zap

literatura 
mag. Igor Karlovšek: Samo domov me pelji  (mag. Emil Zakonjšek)  –  1  (104) / 61 / rec
Gospod Leon Štukelj in Tovarišija  (Andrej Pitako)  –  1  (104) / 67 / mn
Esej o begunstvu: Kaj neki bi rekel starodavni Abram?  (1. del)  (Stanislav Fortuna)  –  
1  (104) / 62 – 63 / zap
dr.  Alenka Šelih, dr.  Mojca M. Plesničar in dr.  Matjaž Ambrož  (ur.): Odzivanje na 
spolno kriminaliteto: modeli, spreminjanje in družbeni kontekst  (Timon Hren)  –  
3  (106) / 58 – 59 / rec
Renata Salecl  (ur.): Koga reševati v  času pandemije?  –  Etični, medicinski in 
kazenskopravni vidiki triaže  (dr.  Kristina Čufar)  –  3  (106) / 59 – 60 / rec
Dr. Marko Pavliha, Jernej Veberič, Dejan Srše in Milan Gobec: Zavarovalno 
pravo  (Renata Jakopanec Levart)  –  3  (106) / 61 / rec
Gregor Verbajs: Odvetniške skrivnosti  (mag. Igor Karlovšek)  –  3  (106) / 62 – 63 / rec
Milan Petek Levokov: Vročica  (Tina Šnajder)  –  3  (106) / 63 / rec
Esej o begunstvu: Kaj neki bi rekel starodavni Abram?  (2. del)  (Stanislav Fortuna)  –  
3  (106) / 68 – 69 / zap
Sebenjakarji ali gruntarji  (Stanislav Fortuna)  –  4  (107) / 57 – 60 / zap

Meddržavno sodišče 
(Ne)dopustnost groženj z  uporabo jedrskega orožja  (Denis Baghrizabehi in  
Jure Jakšić)  –  4  (107) / 26 – 27 / čl

mediacija 
glej alternativno reševanje sporov

Mednarodni olimpijski komite 
Visoko priznanje MOK slovenski odvetnici Tjaši Andree  (Andrej Razdrih)  –  
4  (107) / 56 / por

mednarodno pravo
Pomen »humanitarnega premisleka« v  praksi interpretiranja mednarodne 
zaščite  (dr.  Boštjan Zalar)  –  5  (108) / 11 – 15 / čl

migracije 
Imigracijski postopki: ali Slovenija gleda na tujce kot na  (varnostno) tveganje?   
(Matija Urankar in Antonina Nečemer)  –  5  (108) / 18 – 21 / čl

načela 
Izvajanje materialnega procesnega vodstva v  upravnem sporu  (dr.  Bruna Žuber)  –  
2  (105) / 12 – 15 / čl
Ustava, Sodni svet in odvetniki  (mag. Emil Zakonjšek)  –  5  (108) / 16 – 17 / čl
Odprta vprašanja glede pravice do starostne pokojnine  (Jernej Orešek)  –  
5  (108) / 22 – 23 / čl

najem 
Nova ureditev izvensodne odpovedi stanovanjskih najemnih pogodb v  luči prepovedi 
retroaktivnosti  (Jure Jakšič in Boštjan Mumlj)  –  1  (104) / 29 – 32 / čl
Najemna razmerja za poslovne prostore po novem  (Dida Volk)  –  2  (105) / 22 – 26 / čl

Nemčija
Rajhsbürgerji kot družbeni simptom dolgega covida  (Dino Bauk)  –  5  (108) / 3 – 4 / uv
Srečanje predstavnikov prijateljskih in sosedskih zbornic  (Lara Savnik in  
Gregor Resnik)  –  5  (108) / 64 – 65 / por

nepravdni postopek
Novi Zakon o nepravdnem postopku  (Jože Ilc)  –  1  (104) / 27 – 29 / čl
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nepremičnine
glej tudi urejanje prostora in zemljiška knjiga
Nekaj vprašanj o skupnem premoženju, na katere novejša sodna praksa še ni dala 
zadovoljivega odgovora  (dr.  Sabina Pavlin)  –  2  (105) / 19 – 21 / čl

ničnost pogodbe
Sankcija nične pogodbe  (Jože Ilc)  –  4  (107) / 22 – 24 / čl

nomotehnika 
Vprašanja, ki jih odpirajo Posebne gradbene uzance 2020  (Mojca Furlan in  
Petja Plauštajner)  –  1  (104) / 7 – 18 / čl

notariat
Boris Grosman: Zmerom se se nagibal k temu, da bi bilo odvetništvo organizirano kot 
notariat  (Alenka Košorok Humar)  –  4  (107) / 35 – 37 / int

območni zbori odvetnikov
glej tudi odvetništvo, zbornica 
Poročilo o delu OZO Novo mesto  (Vesna Bajec)  –  2  (105) / 47 / por
Poročilo o delu OZO Maribor  (Andreja Dajčman)  –  2  (105) / 65 / por
Poročilo o delu OZO Pomurje  (Slavko Fartelj)  –  2  (105) / 65 / por
Poročilo o delu OZO Celje  (mag. Andrej Janežič)  –  2  (105) / 66 / por
Poročilo o delu OZO Ptuj  (Gregor Resnik)  –  2  (105) / 66 / por
Poročilo o delu OZO Kranj  (Lara Savnik)  –  2  (105) / 65 / por
Poročilo OZO Slovenj Gradec  (David Pogorevc)  –  3  (106) / 51 / por
11. odvetniški teniški turnir  (Alenka Košorok Humar)  –  4  (107) / 34 / por
Humanizem kot žlahtna prvina pravniškega dela  (A. R.)  –  5  (108) / 24 / por
36. dan slovenskih odvetnikov  –  Plaketo dr.  Danila Majarona za leto 2022 prejmeta 
dr.  Matevž Grilc in dr.  Vida Mayr  (Alenka Košorok Humar)  –  5  (108) / 34 – 38 / zap
Srečanje predstavnikov prijateljskih in sosedskih zbornic  (Lara Savnik in Gregor 
Resnik)  –  5  (108) / 64 – 65 / por
Strokovna ekskurzija v  Beograd  (Matjaž Šaloven)  –  5  (108) / 65 / por

obligacijsko pravo 
Vprašanja, ki jih odpirajo Posebne gradbene uzance 2020  (Mojca Furlan in  
Petja Plauštajner)  –  1  (104) / 7 – 18 / čl
Nova ureditev izvensodne odpovedi stanovanjskih najemnih pogodb v  luči prepovedi 
retroaktivnosti  (Jure Jakšič in Boštjan Mumlj)  –  1  (104) / 29 – 32 / čl
Najemna razmerja za poslovne prostore po novem  (Dida Volk)  –  2  (105) / 22 – 26 / čl
Sankcija nične pogodbe  (Jože Ilc)  –  4  (107) / 22 – 24 / čl

Odvetniška akademija OZS 
glej tudi območni zbori odvetnikov, mediji, statistika, zbornica
Odvetniška akademija je primer dobre prakse  (Andrej Razdrih)  –  1  (104) / 6 / uv
Inspiracije  (Alenka Košorok Humar)  –  2  (105) / 3 / uv
Odvetniška akademija OZS kot primer dobre prakse v  Bordeauxu   
(Alenka Košorok Humar)  –  2  (105) / 10 / por
Uspešno smo končali usposabljanje HELP o svobodi izražanja   
(Alenka Košorok Humar)  –  2  (105) / 15 / por
Osnovno usposabljanje odvetnikov zagovornikov mladoletnih storilcev kaznivih 
dejanj  (Alenka Košorok Humar)  –  2  (105) / 64 / por
Je rešitev t. i. delegatski sistem?  (Andrej Razdrih)  –  3  (106) / 6 / uv
Pogled odvetnika na zakonitega sodnika  (Janez Starman)  –  3  (106) / 42 – 43 / čl
Utiramo nove poti  (Alenka Košorok Humar)  –  3  (106) / 44 – 45 / por
Humanizem kot žlahtna prvina pravniškega dela  (A. R.)  –  5  (108) / 24 / por

odvetništvo
glej tudi območni zbori odvetnikov, javna občila, statistika, zbornica,  
Odvetniška akademija OZS
Odvetniki na razpotju  (dr.  Urška Kežmah) )  –  1  (104) / 3 – 4 / uv
Odvetniška akademija je primer dobre prakse  (Andrej Razdrih)  –  1  (104) / 6 / uv
Katera oblika poslovanja je ustreznejša: s. p. ali d. o. o.  (Katja Rode)  –  
1  (104) / 37 – 39 / čl
Konferenca odvetniške zbornice province Antwerpen  (Aleksander Cmok)  –  
1  (104) / 46 / por
O treh elementih, ki izpostavljajo bistvo pravne države  (Aleksander Pevec)  –  
1  (104) / 47 – 49 / mn
Iz dela Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije  (Jana Huč Uršič)  –  
1  (104) / 52 / por
Dan odvetniške pravne pomoči pro bono  (Maša Kranjc)  –  1  (104) / 55 / por
Gospod Leon Štukelj in Tovarišija  (Andrej Pitako)  –  1  (104) / 67 / mn
Konec leta, začetek novega … odhod, slovo Petra Toša  (1962 – 2021)   
(Alenka Košorok Humar)  –  1  (104) / 69 / zap
Inspiracije  (Alenka Košorok Humar)  –  2  (105) / 3 / uv
Koristi otroka ni mogoče enačiti z  ogroženostjo otroka  (Petruša Jager)  –  
2  (105) / 27 – 30 / čl
Poročilo delegacije OZS pri CCBE za leto 2021  (Klavdija Kerin)  –  2  (105) / 67 – 70 / por
Odvetniški bonton  (dr.  Maruša Varl)  –  3  (106) / 3 / uv
Je rešitev t. i. delegatski sistem?  (Andrej Razdrih)  –  3  (106) / 6 / uv
Pogled odvetnika na zakonitega sodnika  (Janez Starman)  –  3  (106) / 42 – 43 / čl
Utiramo nove poti  (Alenka Košorok Humar)  –  3  (106) / 44 – 45 / por
Iz dela Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije  (Jana Huč Uršič)  –  
3  (106) / 48 –  49 / por
Dnevi odvetništva v  Vojvodini  (Aleksander Cmok  –  3  (106) / 57 / por
Gregor Verbajs: Odvetniške skrivnosti  (mag. Igor Karlovšek)  –  3  (106) / 62 – 63 / rec
Izumirajoča vrsta  (mag. Igor Karlovšek)  –  4  (107) / 3 – 4 / uv
Odvetniki bomo končno upravičeni do polne tarife in ne zgolj do polovice   
(Andrej Razdrih)  –  4  (107) / 5 / uv
Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica?  (dr.  Marko Pavliha)  –  
4  (107) / 8 – 14 / čl
Finančna diskriminacija invalidov  (Martina Golob)  –  4  (107) / 15 / čl
11. odvetniški teniški turnir  (Alenka Košorok Humar)  –  4  (107) / 34 / por
Boris Grosman: Zmerom se se nagibal k temu, da bi bilo odvetništvo organizirano kot 
notariat  (Alenka Košorok Humar)  –  4  (107) / 35 – 37 / int
Poziv k večji dostopnosti odvetniške pravne pomoči pro bono  (A. R.)  –  
4  (107) / 42 – 43 / por

Poročilo o delu v  VI. Mandatu Državnega sveta RS  (2017 – 2022)  (Bojana Potočan)  –  
4  (107) / 48 – 49 / por
Kodeksa odvetniške poklicne etike)  (Živa Drol Novak, Tatjana Ahlin,  
mag. Dejan Gracer)  –  4  (107) / 50 / por
Iz dela Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije  (Jana Huč Uršič)  –  
4  (107) / 52 – 53 / por
Visoko priznanje MOK slovenski odvetnici Tjaši Andree  (Andrej Razdrih)  –  
4  (107) / 56 / por
V spomin odvetniku doc. dr.  Konradu Plauštajnerju  (Aleksander Cmok)  –  
4  (107) / 61 / zap
Borisu Grosmanu v  slovo  (Alenka Košorok Humar)  –  4  (107) / 62 / zap
Odvetniški uspehi v  letu 2022  (Andrej Razdrih)  –  5  (108) / 6 / uv
Ustava, Sodni svet in odvetniki  (mag. Emil Zakonjšek)  –  5  (108) / 16 – 17 / čl
Humanizem kot žlahtna prvina pravniškega dela  (A. R.)  –  5  (108) / 24 / por
Dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Slovenije  (A. R.)  –  5  (108) / 31 / por
Jasna Zakonjšek: Zdaj vemo, da neodvisni in strokovni mediji niso samoumevni  
in da je njihovo delovanje treba podpreti  (Andrej Razdrih)  –  5  (108) / 32 – 33 / int
36. dan slovenskih odvetnikov  –  Plaketo dr.  Danila Majarona za leto 2022 prejmeta 
dr.  Matevž Grilc in dr.  Vida Mayr  (Alenka Košorok Humar)  –  5  (108) / 34 – 38 / zap
Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica  –  ponovno  (Nuša Maček)  –  
5  (108) / 40 – 42 / odm
Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica?  (Jože Hribernik)  –  
5  (108) / 42 – 43 / odm
Mnenje o skladnosti ravnanja odvetnika A. A. z  načeli in pravili Kodeksa odvetniške 
poklicne etike  (Živa Drol Novak, Tatjana Ahlin, Pavle Pensa)  –  5  (108) / 46 – 47 / por
Iz dela Upravnega odbora OZS  (Jana Huč Uršič)  –  5  (108) / 47 / por
Vojna je pekel in njena prva žrtev je resnica  (Timon Hren)  –  5  (108) / 48 – 49 / zap
Mediacija kot del prava in veščine mediatorja kot obvezno znanje pravnika   
(Aleksander Jakobčič)  –  5  (108) / 49 – 52 / por
Donacije OZS  (Nina Gregorin)  –  5  (108) / 53 / por
Tradicionalni novoletni sprejem za upokojene odvetnike  (A. R.)  –  5  (108) / 53 / por
Novi predsednik Atletske zveze Slovenije  (A. R.)  –  5  (108) / 53 / por
Zapisnik s  Skupščine OZS  –  5  (108) / 54 – 55 / por
Otvoritev sodnega leta pariške odvetniške zbornice  (Alenka Košorok Humar)  –  
5  (108) / 63 / por
Srečanje predstavnikov prijateljskih in sosedskih zbornic  (Lara Savnik in  
Gregor Resnik)  –  5  (108) / 64 – 65 / por
Strokovna ekskurzija v  Beograd  (Matjaž Šaloven)  –  5  (108) / 65 / por
Spominski kip v  čast olimpioniku Miroslavu Cerarju  (Andrej Razdrih)  –  5  (108) / 67 / zap
Olimpijsko dvigovanje uteži  (A. R.)  –  5  (108) / 67 / por
Odvetniki na 26. Ljubljanskem maratonu  (Andrej Razdrih)  –  5  (108) / 69 / por
Hitrost sodišča  (sodnika) je počasna  (Primož Cunder)  –  5  (108) / 70 / zap

otroci
Koristi otroka ni mogoče enačiti z  ogroženostjo otroka  (Petruša Jager)  –  
2  (105) / 27 – 30 / čl
Mladoletniki in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost  (Timon Hren)  –  
3  (106) / 9 – 11 / čl
Hiša za otroke  –  Barnahus  (Simona Mikec in Zoran Stankič Rupnik)  –  
4  (107) / 44 – 46 / čl
Mnenje o skladnosti ravnanja odvetnika A. A. z  načeli in pravili Kodeksa odvetniške 
poklicne etike  (Živa Drol Novak, Tatjana Ahlin, Pavle Pensa)  –  5  (108) / 46 – 47 / por

pogodbe
Vprašanja, ki jih odpirajo Posebne gradbene uzance 2020  (Mojca Furlan in  
Petja Plauštajner)  –  1  (104) / 7 – 18 / čl
Nova ureditev izvensodne odpovedi stanovanjskih najemnih pogodb v  luči prepovedi 
retroaktivnosti  (Jure Jakšič in Boštjan Mumlj)  –  1  (104) / 29 – 32 / čl
Ali je Slovenija Konvencijo o pravicah oseb z  invalidnostjo ratificirala s  figo 
v  žepu?  (dr.  Jasna Murgel)  –  1  (104) / 33 – 36 / čl
Civilno pravo in nove tehnologije: kriptovalute in pametne pogodbe  (Kristjan 
Zahrastnik)  –  2  (105) / 16 – 18 / čl
Nekaj vprašanj o skupnem premoženju, na katere novejša sodna praksa še ni dala 
zadovoljivega odgovora  (dr.  Sabina Pavlin)  –  2  (105) / 19 – 21 / čl
Najemna razmerja za poslovne prostore po novem  (Dida Volk)  –  2  (105) / 22 – 26 / čl
Simulacija pogodbe kot sredstvo storitve gospodarskih kaznivih dejanj   
(doc. dr.  Luigi Varanelli)  –  5  (108) / 23 – 24 / čl

policija
Mladoletniki in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost  (Timon Hren)  –  
3  (106) / 9 – 11 / čl

politika 
Odvetniki na razpotju  (dr.  Urška Kežmah) )  –  1  (104) / 3 – 4 / uv
Ali je Slovenija Konvencijo o pravicah oseb z  invalidnostjo ratificirala s  figo 
v  žepu?  (dr.  Jasna Murgel)  –  1  (104) / 33 – 36 / čl
Vladavina prava  –  temeljna  (pravna?) vrednota EU  (dr.  Janja Hojnik)  –  
2  (105) / 6 – 10 / čl
Rajhsbürgerji kot družbeni simptom dolgega covida  (Dino Bauk)  –  5  (108) / 3 – 4 / uv
Humanizem kot žlahtna prvina pravniškega dela  (A. R.)  –  5  (108) / 24 / por

posojila
Nekaj vprašanj o skupnem premoženju, na katere novejša sodna praksa še ni dala 
zadovoljivega odgovora  (dr.  Sabina Pavlin)  –  2  (105) / 19 – 21 / čl

potrošniki
Kodeksa odvetniške poklicne etike)  (Živa Drol Novak, Tatjana Ahlin,  
mag. Dejan Gracer)  –  4  (107) / 50 / por

pravdni postopek
glej civilno procesno pravo

pravna država
Odvetniki na razpotju  (dr.  Urška Kežmah) )  –  1  (104) / 3 – 4 / uv
O treh elementih, ki izpostavljajo bistvo pravne države  (Aleksander Pevec)  –  
1  (104) / 47 – 49 / mn
Vladavina prava  –  temeljna  (pravna?) vrednota EU  (dr.  Janja Hojnik)  –  
2  (105) / 6 – 10 / čl
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Izločitev dokazov  –  ameriška doktrina v  slovenski kazenskopravni sodni praksi   
(dr.  Miha Hafner)  –  2  (105) / 55 – 57 / čl
Rajhsbürgerji kot družbeni simptom dolgega covida  (Dino Bauk)  –  5  (108) / 3 – 4 / uv
Ustava, Sodni svet in odvetniki  (mag. Emil Zakonjšek)  –  5  (108) / 16 – 17 / čl
Jasna Zakonjšek: Zdaj vemo, da neodvisni in strokovni mediji niso samoumevni in da je 
njihovo delovanje treba podpreti  (Andrej Razdrih)  –  5  (108) / 32 – 33 / int
Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica?  (Jože Hribernik)  –  
5  (108) / 42 – 43 / odm

pravna kultura
Vse pravo je zaradi ljudi  (Hominum causa omne ius constitutum)  (dr.  Janez Kranjc)  –  
5  (108) / 7 – 11 / čl

pravna pomoč
Dan odvetniške pravne pomoči pro bono  (Maša Kranjc)  –  1  (104) / 55 / por
Privid pravne države: neskončna pot do pravnega sredstva za iskanje odgovora 
oziroma ali so odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih iz leta 2013 zakonite in 
pravilne?  (Miha Kunič)  –  3  (106) / 24 – 26 / čl
Poziv k večji dostopnosti odvetniške pravne pomoči pro bono  (A. R.)  –  
4  (107) / 42 – 43 / por
Odvetniški uspehi v  letu 2022  (Andrej Razdrih)  –  5  (108) / 6 / uv

pravna sredstva
Sodne počitnice v  prekrškovnih zadevah  (Hinko Jenull)  –  3  (106) / 12 – 14 / čl
Privid pravne države: neskončna pot do pravnega sredstva za iskanje odgovora 
oziroma ali so odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih iz leta 2013 zakonite in 
pravilne?  (Miha Kunič)  –  3  (106) / 24 – 26 / čl

pravo varstva okolja
Podnebne spremembe in človekove pravice  (Blaž Mrva)  –  4  (107) / 28 – 30 / čl

pravosodje
glej tudi notariat, odvetništvo, sodstvo in tožilstvo 
Odvetniki na razpotju  (dr.  Urška Kežmah) )  –  1  (104) / 3 – 4 / uv
Odvetniška akademija je primer dobre prakse  (Andrej Razdrih)  –  1  (104) / 6 / uv
O treh elementih, ki izpostavljajo bistvo pravne države  (Aleksander Pevec)  –  
1  (104) / 47 – 49 / mn
Slovesnost ob dnevu pravosodja  (Andrej Razdrih)  –  2  (105) / 21 / por
Mediacija  –  višja kultura odnosov  (Andrej Razdrih)  –  3  (106) / 38 – 40 / por
Pogled odvetnika na zakonitega sodnika  (Janez Starman)  –  3  (106) / 42 – 43 / čl
Hiša za otroke  –  Barnahus  (Simona Mikec in Zoran Stankič Rupnik)  –  
4  (107) / 44 – 46 / čl
Humanizem kot žlahtna prvina pravniškega dela  (A. R.)  –  5  (108) / 24 / por

predsednik republike 
Odvetniški uspehi v  letu 2022  (Andrej Razdrih)  –  5  (108) / 6 / uv
Dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Slovenije  (A. R.)  –  5  (108) / 31 / por

prekrši 
glej kaznovalno pravo 

primerjalno pravo
Upravljanje sodišč s  kverulanti v  sistemih anglosaškega prava  (common law)   
(Boštjan Tratar)  –  1  (104) / 39 – 43 / čl
Ukrepi sodne uprave zoper kverulante vzpostavljajo zaupanje javnosti 
v  sodstvo  (dr.  Boštjan Tratar  –  4  (107) / 31 – 34 / čl

psihologija
Dokazna vrednost ugotovitev psiholoških testov  (dr.  Igor Areh)  –  2  (105) / 44 – 47 / čl
Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica?  (dr.  Marko Pavliha)  –  
4  (107) / 8 – 14 / čl

roki
Sprememba roka za novo sojenje po razveljavitvi pravnomočne kazenske sodbe   
(novela KZ‑1I)  (dr.  Matjaž Ambrož)  –  3  (106) / 7 – 8 / čl
Sodne počitnice v  prekrškovnih zadevah  (Hinko Jenull)  –  3  (106) / 12 – 14 / čl

Rusija
(Ne)dopustnost groženj z  uporabo jedrskega orožja  (Denis Baghrizabehi in  
Jure Jakšić)  –  4  (107) / 26 – 27 / čl

Slovaška
Je treba obdolžencu res omogočiti zaslišanje prič ilegalnih prevozov?  (Timon Hren)  –  
4  (107) / 38 – 39 / sp

Sodišče EU
Vladavina prava  –  temeljna  (pravna?) vrednota EU  (dr.  Janja Hojnik)  –  
2  (105) / 6 – 10 / čl
Odvetniški bonton  (dr.  Maruša Varl)  –  3  (106) / 3 / uv
Pomen »humanitarnega premisleka« v  praksi interpretiranja mednarodne 
zaščite  (dr.  Boštjan Zalar)  –  5  (108) / 11 – 15 / čl

Sodni svet RS
Odvetniška akademija je primer dobre prakse  (Andrej Razdrih)  –  1  (104) / 6 / uv
Je rešitev t. i. delegatski sistem?  (Andrej Razdrih)  –  3  (106) / 6 / uv
Vladimir Horvat: Kot sodnika me še posebej prizadeva povsem neustrezno vrednotenje 
našega dela  (Andrej Razdrih)  –  3  (106) / 32 – 35 / int
Odvetniški uspehi v  letu 2022  (Andrej Razdrih)  –  5  (108) / 6 / uv
Ustava, Sodni svet in odvetniki  (mag. Emil Zakonjšek)  –  5  (108) / 16 – 17 / čl

sodstvo
glej tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, Sodišče EU, Upravno sodišče RS, 
Ustavno sodišče RS, Vrhovno sodišče RS
Pogoj PCT  (prebolel, cepljen, testiran) in dolgi covid slovenskega sodstva   
(Boštjan Rejc)  –  1  (104) / 19 – 20 / čl
Novi Zakon o nepravdnem postopku  (Jože Ilc)  –  1  (104) / 27 – 29 / čl
Upravljanje sodišč s  kverulanti v  sistemih anglosaškega prava  (common law)   
(Boštjan Tratar)  –  1  (104) / 39 – 43 / čl
John Mercer Walker jr.: Velika težava sodstva je pridobivanje in vzdrževanje spoštovanja 
javnosti  (Timon Hren)  –  1  (104) / 44 – 46 / int
O treh elementih, ki izpostavljajo bistvo pravne države  (Aleksander Pevec)  –  
1  (104) / 47 – 49 / mn

Najemna razmerja za poslovne prostore po novem  (Dida Volk)  –  2  (105) / 22 – 26 / čl
Koristi otroka ni mogoče enačiti z  ogroženostjo otroka  (Petruša Jager)  –  
2  (105) / 27 – 30 / čl
Prostitucijski delikti v  novem sistemu spolnih kaznivih dejanj po KZ‑1H   
(dr.  Damjan Korošec)  –  2  (105) / 32 – 43 / čl
Pregled novejše sodne prakse Vrhovnega sodišča RS  (mag. Andreja Sedej Grčar)  –  
2  (105) / 48 – 54 / čl
Sprememba roka za novo sojenje po razveljavitvi pravnomočne kazenske sodbe   
(novela KZ‑1I)  (dr.  Matjaž Ambrož)  –  3  (106) / 7 – 8 / čl
Mladoletniki in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost  (Timon Hren)  –  
3  (106) / 9 – 11 / čl
Sodne počitnice v  prekrškovnih zadevah  (Hinko Jenull)  –  3  (106) / 12 – 14 / čl
Sodna zmaga slovenskih športnikov  (Jernej Orešek)  –  3  (106) / 14 – 15 / čl
Poslovna skrivnost  (Luka Gaberščik)  –  3  (106) / 16 – 22 / čl
Vladimir Horvat: Kot sodnika me še posebej prizadeva povsem neustrezno vrednotenje 
našega dela  (Andrej Razdrih)  –  3  (106) / 32 – 35 / int
20 let mediacije v  Sloveniji  –  sodba o sodišču pridruženi mediaciji: ali smo našli boljšo 
pot reševanja sporov?  (Aleš Zalar)  –  3  (106) / 36 – 38 / čl
Mediacija  –  višja kultura odnosov  (Andrej Razdrih)  –  3  (106) / 38 – 40 / por
Nova sodna palača v  Ljubljani  (A. R.)  –  3  (106) / 40 / por
Pogled odvetnika na zakonitega sodnika  (Janez Starman)  –  3  (106) / 42 – 43 / čl
Problematika instituta exceptio illegalis v  slovenskem pravu  (Matevž Bedič)  –  
4  (107) / 18 – 21 / čl
Ukrepi sodne uprave zoper kverulante vzpostavljajo zaupanje javnosti 
v  sodstvo  (dr.  Boštjan Tratar  –  4  (107) / 31 – 34 / čl
Pomen »humanitarnega premisleka« v  praksi interpretiranja mednarodne 
zaščite  (dr.  Boštjan Zalar)  –  5  (108) / 11 – 15 / čl
Ustava, Sodni svet in odvetniki  (mag. Emil Zakonjšek)  –  5  (108) / 16 – 17 / čl
Mediacija v  Sloveniji: kako prebuditi Trnuljčico  (mag. Nina Betetto)  –  
5  (108) / 26 – 31 / čl
Mediacija kot del prava in veščine mediatorja kot obvezno znanje pravnika   
(Aleksander Jakobčič)  –  5  (108) / 49 – 52 / por
Otvoritev sodnega leta pariške odvetniške zbornice  (Alenka Košorok Humar)  –  
5  (108) / 63 / por
Hitrost sodišča  (sodnika) je počasna  (Primož Cunder)  –  5  (108) / 70 / zap

Srbija
Dnevi odvetništva v  Vojvodini  (Aleksander Cmok  –  3  (106) / 57 / por
Strokovna ekskurzija v  Beograd  (Matjaž Šaloven)  –  5  (108) / 65 / por

statistika
Statistika OZS  –  1  (104) / 70 / por
Statistika OZS  –  3  (106) / 47 / por
Statistika OZS  –  4  (107) / 24 / por
Mediacija v  Sloveniji: kako prebuditi Trnuljčico  (mag. Nina Betetto)  –  
5  (108) / 26 – 31 / čl
Statistika OZS  –  5  (108) / 57 / por

stvarno pravo
Nova ureditev izvensodne odpovedi stanovanjskih najemnih pogodb v  luči prepovedi 
retroaktivnosti  (Jure Jakšič in Boštjan Mumlj)  –  1  (104) / 29 – 32 / čl

Svet Evrope
Uspešno smo končali usposabljanje HELP o svobodi izražanja   
(Alenka Košorok Humar)  –  2  (105) / 15 / por

svoboda izražanja 
Pravica do pozabe lahko k deindeksaciji oznak članka zavezuje tudi spletne 
časopise  (Mojca Mlinarič)  –  1  (104) / 50 – 52 / sp
Odgovornost za všečkanje na družbenih omrežjih  (dr.  Rok Čeferin)  –  
4  (107) / 40 – 42 / sp

šport
Po severni meji Slovenije s  kolesom  (Andrej Razdrih)  –  1  (104) / 64 – 67 / zap
Gospod Leon Štukelj in Tovarišija  (Andrej Pitako)  –  1  (104) / 67 / mn
Sodna zmaga slovenskih športnikov  (Jernej Orešek)  –  3  (106) / 14 – 15 / čl
11. odvetniški teniški turnir  (Alenka Košorok Humar)  –  4  (107) / 34 / por
Visoko priznanje MOK slovenski odvetnici Tjaši Andree  (Andrej Razdrih)  –  
4  (107) / 56 / por
Odvetniški uspehi v  letu 2022  (Andrej Razdrih)  –  5  (108) / 6 / uv
Novi predsednik Atletske zveze Slovenije  (A. R.)  –  5  (108) / 53 / por
Spominski kip v  čast olimpioniku Miroslavu Cerarju  (Andrej Razdrih)  –  5  (108) / 67 / zap
Olimpijsko dvigovanje uteži  (A. R.)  –  5  (108) / 67 / por
Odvetniki na 26. Ljubljanskem maratonu  (Andrej Razdrih)  –  5  (108) / 69 / por

tarifa
Odvetniki na razpotju  (dr.  Urška Kežmah) )  –  1  (104) / 3 – 4 / uv
Odvetniki bomo končno upravičeni do polne tarife in ne zgolj do polovice   
(Andrej Razdrih)  –  4  (107) / 5 / uv

teorija prava
Vse pravo je zaradi ljudi  (Hominum causa omne ius constitutum)  (dr.  Janez Kranjc)  –  
5  (108) / 7 – 11 / čl

terminologija
glej jezik 

tožilstvo
Sodne počitnice v  prekrškovnih zadevah  (Hinko Jenull)  –  3  (106) / 12 – 14 / čl

tujci
Esej o begunstvu: Kaj neki bi rekel starodavni Abram?  (1. del)  (Stanislav Fortuna)  –  
1  (104) / 62 – 63 / zap
Esej o begunstvu: Kaj neki bi rekel starodavni Abram?  (2. del)  (Stanislav Fortuna)  –  
3  (106) / 68 – 69 / zap
Je treba obdolžencu res omogočiti zaslišanje prič ilegalnih prevozov?  (Timon Hren)  –  
4  (107) / 38 – 39 / sp
Imigracijski postopki: ali Slovenija gleda na tujce kot na  (varnostno) tveganje?   
(Matija Urankar in Antonina Nečemer)  –  5  (108) / 18 – 21 / čl
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Turčija
Odgovornost za všečkanje na družbenih omrežjih  (dr.  Rok Čeferin)  –  
4  (107) / 40 – 42 / sp

Ukrajina 
(Ne)dopustnost groženj z  uporabo jedrskega orožja  (Denis Baghrizabehi in  
Jure Jakšić)  –  4  (107) / 26 – 27 / čl
RTV Slovenija, vojna in ustavne pravice  (Blaž Mrva)  –  5  (108) / 43 – 445 / čl
Vojna je pekel in njena prva žrtev je resnica  (Timon Hren)  –  5  (108) / 48 – 49 / zap

upokojitev
Odprta vprašanja glede pravice do starostne pokojnine  (Jernej Orešek)  –  
5  (108) / 22 – 23 / čl

upravni postopek
Sodne počitnice v  prekrškovnih zadevah  (Hinko Jenull)  –  3  (106) / 12 – 14 / čl
Imigracijski postopki: ali Slovenija gleda na tujce kot na  (varnostno) tveganje?   
(Matija Urankar in Antonina Nečemer)  –  5  (108) / 18 – 21 / čl

upravni spor
Izvajanje materialnega procesnega vodstva v  upravnem sporu  (dr.  Bruna Žuber)  –  
2  (105) / 12 – 15 / čl
Imigracijski postopki: ali Slovenija gleda na tujce kot na  (varnostno) tveganje?   
(Matija Urankar in Antonina Nečemer)  –  5  (108) / 18 – 21 / čl

upravno pravo 
Imigracijski postopki: ali Slovenija gleda na tujce kot na  (varnostno) tveganje?   
(Matija Urankar in Antonina Nečemer)  –  5  (108) / 18 – 21 / čl

Ustava RS
Problematika instituta exceptio illegalis v  slovenskem pravu  (Matevž Bedič)  –  
4  (107) / 18 – 21 / čl
Ustava, Sodni svet in odvetniki  (mag. Emil Zakonjšek)  –  5  (108) / 16 – 17 / čl

Ustavno sodišče RS
O čem govorimo, ko govorimo o pozitivnih obveznostih države zaščititi življenje 
v  kontekstu covida‑19?  (Marjan Kos)  –  1  (104) / 21 – 26 / čl
Problematika instituta exceptio illegalis v  slovenskem pravu  (Matevž Bedič)  –  
4  (107) / 18 – 21 / čl
Ustava, Sodni svet in odvetniki  (mag. Emil Zakonjšek)  –  5  (108) / 16 – 17 / čl

Varuh človekovih pravic
Poziv k večji dostopnosti odvetniške pravne pomoči pro bono  (A. R.)  –  
4  (107) / 42 – 43 / por

vera
Vse pravo je zaradi ljudi  (Hominum causa omne ius constitutum)  (dr.  Janez Kranjc)  –  
5  (108) / 7 – 11 / čl

vojna 
(Ne)dopustnost groženj z  uporabo jedrskega orožja  (Denis Baghrizabehi in  
Jure Jakšić)  –  4  (107) / 26 – 27 / čl
Rajhsbürgerji kot družbeni simptom dolgega covida  (Dino Bauk)  –  5  (108) / 3 – 4 / uv
RTV Slovenija, vojna in ustavne pravice  (Blaž Mrva)  –  5  (108) / 43 – 445 / čl
Vojna je pekel in njena prva žrtev je resnica  (Timon Hren)  –  5  (108) / 48 – 49 / zap

Vlada RS
Pogoj PCT  (prebolel, cepljen, testiran) in dolgi covid slovenskega sodstva  (Boštjan 
Rejc)  –  1  (104) / 19 – 20 / čl

volitve 
Ali je Slovenija Konvencijo o pravicah oseb z  invalidnostjo ratificirala s  figo 
v  žepu?  (dr.  Jasna Murgel)  –  1  (104) / 33 – 36 / čl

vrednostni papirji 
Privid pravne države: neskončna pot do pravnega sredstva za iskanje odgovora 
oziroma ali so odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih iz leta 2013 zakonite in 
pravilne?  (Miha Kunič)  –  3  (106) / 24 – 26 / čl
Vrednotenje pravice do pridobitve delnic kot bonitete  –  priložnost za 
spremembo?  (Boštjan Špec)  –  4  (107) / 16 – 17 / čl

Vrhovno sodišče RS
John Mercer Walker jr.: Velika težava sodstva je pridobivanje in vzdrževanje spoštovanja 
javnosti  (Timon Hren)  –  1  (104) / 44 – 46 / int
O treh elementih, ki izpostavljajo bistvo pravne države  (Aleksander Pevec)  –  
1  (104) / 47 – 49 / mn
Pravica do pozabe lahko k deindeksaciji oznak članka zavezuje tudi spletne 
časopise  (Mojca Mlinarič)  –  1  (104) / 50 – 52 / sp
Izvajanje materialnega procesnega vodstva v  upravnem sporu  (dr.  Bruna Žuber)  –  
2  (105) / 12 – 15 / čl
Pregled novejše sodne prakse Vrhovnega sodišča RS  (mag. Andreja Sedej Grčar)  –  
2  (105) / 48 – 54 / čl
Odprta vprašanja glede pravice do starostne pokojnine  (Jernej Orešek)  –  
5  (108) / 22 – 23 / čl

zakonodajni postopek
Ali je Slovenija Konvencijo o pravicah oseb z  invalidnostjo ratificirala s  figo 
v  žepu?  (dr.  Jasna Murgel)  –  1  (104) / 33 – 36 / čl
Mladoletniki in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost  (Timon Hren)  –  
3  (106) / 9 – 11 / čl
Vse pravo je zaradi ljudi  (Hominum causa omne ius constitutum)  (dr.  Janez Kranjc)  –  
5  (108) / 7 – 11 / čl
Mediacija v  Sloveniji: kako prebuditi Trnuljčico  (mag. Nina Betetto)  –  
5  (108) / 26 – 31 / čl

zasebnost
Odgovornost za všečkanje na družbenih omrežjih  (dr.  Rok Čeferin)  –  
4  (107) / 40 – 42 / sp

zavarovalništvo 
Dr. Marko Pavliha, Jernej Veberič, Dejan Srše in Milan Gobec: Zavarovalno 
pravo  (Renata Jakopanec Levart)  –  3  (106) / 61 / rec

zbornica
glej tudi območni zbori odvetnikov, odvetništvo, statistika, Odvetniška akademija OZS
Konferenca odvetniške zbornice province Antwerpen  (Aleksander Cmok)  –  
1  (104) / 46 / por
Iz dela Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije  (Jana Huč Uršič)  –  
1  (104) / 52 / por
Statistika OZS  –  1  (104) / 70 / por
Prisege  –  1  (104) / 54 – 55 / por
Dan odvetniške pravne pomoči pro bono  (Maša Kranjc)  –  1  (104) / 55 / por
Izbrisi odvetnikov iz odvetniškega imenik   –  1  (104) / 56 / por
Plenarna seja je vnovič potekala on‑line  (Klavdija Kerin)  –  1  (104) / 58 – 59 / por
Prednovoletni sprejem na zbornici za upokojene odvetnike  –  1  (104) / 32 / por
Inspiracije  (Alenka Košorok Humar)  –  2  (105) / 3 / uv
Odvetniška akademija OZS kot primer dobre prakse v  Bordeauxu   
(Alenka Košorok Humar)  –  2  (105) / 10 / por
Poročilo o delu OZO Novo mesto  (Vesna Bajec)  –  2  (105) / 47 / por
Poročilo o delu OZO Maribor  (Andreja Dajčman)  –  2  (105) / 65 / por
Poročilo o delu OZO Pomurje  (Slavko Fartelj)  –  2  (105) / 65 / por
Poročilo o delu OZO Celje  (mag. Andrej Janežič)  –  2  (105) / 66 / por
Poročilo o delu OZO Ptuj  (Gregor Resnik)  –  2  (105) / 66 / por
Poročilo o delu OZO Kranj  (Lara Savnik)  –  2  (105) / 65 / por
Luka Gaberščik: Nova spletna stran OZS  –  veseli bomo vsakega predloga za 
izboljšavo  (Andrej Razdrih)  –  2  (105) / 63 / int
Poročilo delegacije OZS pri CCBE za leto 2021  (Klavdija Kerin)  –  2  (105) / 67 – 70 / por
Je rešitev t. i. delegatski sistem?  (Andrej Razdrih)  –  3  (106) / 6 / uv
Utiramo nove poti  (Alenka Košorok Humar)  –  3  (106) / 44 – 45 / por
Utiramo nove poti  (Alenka Košorok Humar)  –  3  (106) / 44 – 45 / por
Zapisnik skupščine OZS  –  3  (106) / 46 – 47 / por
Iz dela Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije  (Jana Huč Uršič)  –  
3  (106) / 48 – 49 / por
Statistika OZS  –  3  (106) / 47 / por
Prisege  –  3  (106) / 50 – 51 / por
Izbrisi odvetnikov iz odvetniškega imenik  –  3  (106) / 50 / por
Poročilo OZO Slovenj Gradec  (David Pogorevc)  –  3  (106) / 51 / por
Seja stalnega odbora CCBE v  Bruslju  (Klavdija Kerin)  –  3  (106) / 52 – 53 / por
Nove pridružene članice in opazovalke pri CCBE  (A. R.)  –  3  (106) / 53 / por
Plenarna seja CCBE v  Dublinu  (Klavdija Kerin)  –  3  (106) / 54 – 55 / por
Statistika OZS  –  4  (107) / 24 / por
Boris Grosman: Zmerom se se nagibal k temu, da bi bilo odvetništvo organizirano kot 
notariat  (Alenka Košorok Humar)  –  4  (107) / 35 – 37 / int
Poziv k večji dostopnosti odvetniške pravne pomoči pro bono  (A. R.)  –  
4  (107) / 42 – 43 / por
Kodeksa odvetniške poklicne etike)  (Živa Drol Novak, Tatjana Ahlin, mag. Dejan 
Gracer)  –  4  (107) / 50 / por
Donacije sklada OZS za humanitarno pomoč  (Nina Gregorin)  –  4  (107) / 51 / por
Iz dela Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije  (Jana Huč Uršič)  –  
4  (107) / 52 – 53 / por
Prisege  –  4  (107) / 54 – 55 / por
Izbrisi odvetnikov iz odvetniškega imenik  –  4  (107) / 53 / por
Humanizem kot žlahtna prvina pravniškega dela  (A. R.)  –  5  (108) / 24 / por
Dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Slovenije  (A. R.)  –  5  (108) / 31 / por
36. dan slovenskih odvetnikov  –  Plaketo dr.  Danila Majarona za leto 2022 prejmeta 
dr.  Matevž Grilc in dr.  Vida Mayr  (Alenka Košorok Humar)  –  5  (108) / 34 – 38 / zap
Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica  –  ponovno  (Nuša Maček)  –  
5  (108) / 40 – 42 / odm
Iz dela Upravnega odbora OZS  (Jana Huč Uršič)  –  5  (108) / 47 / por
Vojna je pekel in njena prva žrtev je resnica  (Timon Hren)  –  5  (108) / 48 – 49 / zap
Donacije OZS  (Nina Gregorin)  –  5  (108) / 53 / por
Tradicionalni novoletni sprejem za upokojene odvetnike  (A. R.)  –  5  (108) / 53 / por
Novi predsednik Atletske zveze Slovenije  (A. R.)  –  5  (108) / 53 / por
Zapisnik s  Skupščine OZS  –  5  (108) / 54 – 55 / por
Izbrisi odvetnikov iz odvetniškega imenik  –  5  (108) / 55 / por
Prisege  –  5  (108) / 56 – 57 / por
Statistika OZS  –  5  (108) / 57 / por
Seja Stalnega odbora CCBE v  Andori  (Klavdija Kerin)  –  5  (108) / 58 – 60 / por
Plenarna seja CCBE v  Bruslju  (Klavdija Kerin)  –  5  (108) / 60 – 62 / por

Združene države Amerike
John Mercer Walker jr.: Velika težava sodstva je pridobivanje in vzdrževanje spoštovanja 
javnosti  (Timon Hren)  –  1  (104) / 44 – 46 / int

zdravstvo
Pogoj PCT  (prebolel, cepljen, testiran) in dolgi covid slovenskega sodstva   
(Boštjan Rejc)  –  1  (104) / 19 – 20 / čl
O čem govorimo, ko govorimo o pozitivnih obveznostih države zaščititi življenje 
v  kontekstu covida‑19?  (Marjan Kos)  –  1  (104) / 21 – 26 / čl
Prehrana in mikrobiota  (Mojca Sekulič)  –  2  (105) / 58 – 59 / čl
Možgani na paši  –  mini prehranska nevroznanost za ohranjanje kognicije in 
razpoloženja  (Katja Jerovšek)  –  2  (105) / 60 – 61 / čl
Sodna zmaga slovenskih športnikov  (Jernej Orešek)  –  3  (106) / 14 – 15 / čl
Vprašanja o življenju in umiranju  (pogled odvetnice)  (dr.  Sara Ahlin Doljak)  –  
3  (106) / 29 – 31 / čl
Renata Salecl  (ur.): Koga reševati v  času pandemije?  –  Etični, medicinski in 
kazenskopravni vidiki triaže  (dr.  Kristina Čufar)  –  3  (106) / 59 – 60 / rec
Sodna rehabilitacija profesorja dr.  Milana Cundra  (Primož Cunder)  –  
3  (106) / 66 – 67 / zap
Finančna diskriminacija invalidov  (Martina Golob)  –  4  (107) / 15 / čl
Srečanje slovenskih psihoterapevtov  (Andrej Razdrih)  –  4  (107) / 14 / por
Hiša za otroke  –  Barnahus  (Simona Mikec in Zoran Stankič Rupnik)  –  
4  (107) / 44 – 46 / čl
Rajhsbürgerji kot družbeni simptom dolgega covida  (Dino Bauk)  –  5  (108) / 3 – 4 / uv

zgodovina
25. junij: Dan državnosti  –  Izjava izvršilnega odbora Območnega zbora odvetnikov 
Ljubljana  (A. R.)  –  3  (106) / 65 / zap
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Sodna rehabilitacija profesorja dr.  Milana Cundra  (Primož Cunder)  –  
3  (106) / 66 – 67 / zap
Pravni paradoks  (Stanislav Fortuna)  –  3  (106) / 70 / zap
Sebenjakarji ali gruntarji  (Stanislav Fortuna)  –  4  (107) / 57 – 60 / zap
Vse pravo je zaradi ljudi  (Hominum causa omne ius constitutum)  (dr.  Janez Kranjc)  –  
5  (108) / 7 – 11 / čl

znanost
Vse pravo je zaradi ljudi  (Hominum causa omne ius constitutum)  (dr.  Janez Kranjc)  –  
5  (108) / 7 – 11 / čl

AVTORSKO KAZALO
avtorjev 81  –  51 iz odvetniških vrst 

Tatjana Ahlin
Mnenje o skladnosti ravnanja odvetnikov iz Odvetniške pisarne A. A., d.o.o., z načeli in 
pravili Kodeksa odvetniške poklicne etike)  (skupaj z Živo Drol Novak, Pavle Pensa)  –  
4  (107) / 50 / por
Mnenje o skladnosti ravnanja odvetnika A. A. z načeli in pravili Kodeksa odvetniške 
poklicne etike  (skupaj z Živo Drol Novak, mag. Dejan Gracer)  –  5  (108)  /  46 – 47  /  por

dr. Matjaž Ambrož
Sprememba roka za novo sojenje po razveljavitvi pravnomočne kazenske sodbe   
(novela KZ‑1I)  –  3  (106) / 7 – 8 / čl

dr. Igor Areh 
Dokazna vrednost ugotovitev psiholoških testov  –  2  (105) / 44 – 47 / čl

Denis Baghrizabehi
(Ne)dopustnost groženj z uporabo jedrskega orožja  (skupaj z Jure Jakšić)  –  
4  (107) / 26 – 27 / čl

Vesna Bajec
Poročilo o delu OZO Novo mesto  –  2  (105) / 47 / por

Dino Bauk 
Rajhsbürgerji kot družbeni simptom dolgega covida  –  5  (108) / 3 – 4 / uv

Matevž Bedič
Problematika instituta exceptio illegalis v slovenskem pravu  –  4  (107) / 18 – 21 / čl

mag. Nina Betetto
Mediacija v Sloveniji: kako prebuditi Trnuljčico  –  5  (108) / 26 – 31 / čl

Aleksander Cmok
Konferenca odvetniške zbornice province Antwerpen  –  1  (104) / 46 / por
Dnevi odvetništva v Vojvodini  –  3  (106) / 57 / por
V spomin odvetniku doc. dr.  Konradu Plauštajnerju  –  4  (107) / 61 / zap

Primož Cunder
Sodna rehabilitacija profesorja dr.  Milana Cundra  –  3  (106) / 66 – 67 / zap
Hitrost sodišča  (sodnika) je počasna  –  5  (108) / 70 / zap

dr. Rok Čeferin
Odgovornost za všečkanje na družbenih omrežjih  –  4  (107) / 40 – 42 / sp

dr. Kristina Čufar
Renata Salecl  (ur.): Koga reševati v času pandemije?  –  Etični, medicinski in 
kazenskopravni vidiki triaže  –  3  (106) / 59 – 60 / rec
Andreja Dajčman 
Poročilo o delu OZO Maribor  –  2  (105) / 65 / por

dr. Sara Ahlin Doljak
Vprašanja o življenju in umiranju  (pogled odvetnice)  –  3  (106) / 29 – 31 / čl

Slavko Fartelj 
Poročilo o delu OZO Pomurje  –  2  (105) / 65 / por
Stanislav Fortuna
Esej o begunstvu: Kaj neki bi rekel starodavni Abram?  (1. del)  –  1  (104) / 62 – 63 / zap
Šestjezični pravni slovar  (30.)  –  1  (104) / 68 / por
Šestjezični pravni slovar  (31.)  –  3  (106) / 64 / por
Esej o begunstvu: Kaj neki bi rekel starodavni Abram?  (2. del)  –  3  (106) / 68 – 69 / zap
Pravni paradoks  –  3  (106) / 70 / zap
Sebenjakarji ali gruntarji  –  4  (107) / 57 – 60 / zap
Šestjezični pravni slovar  (32.)  –  5  (108) / 66 / por

Mojca Furlan
Vprašanja, ki jih odpirajo Posebne gradbene uzance 2020  (skupaj s Petjo Plauštajner)  –  
1  (104) / 7 – 18 / čl

Luka Gaberščik
Poslovna skrivnost  –  3  (106) / 16 – 22 / čl

Martina Golob
Finančna diskriminacija invalidov  –  4  (107) / 15 / čl

David Gracner
Mnenje o skladnosti ravnanja odvetnikov iz Odvetniške pisarne A. A., d.o.o., z načeli in 
pravili Kodeksa odvetniške poklicne etike)  (skupaj z Živo Drol Novak, Tatjano Ahlin)  –  
4  (107) / 50 / por
Mnenje o skladnosti ravnanja odvetnika A. A. z načeli in pravili Kodeksa odvetniške 
poklicne etike  (skupaj z Živo Drol Novak, Tatjano Ahlin)  –  5  (108) / 46 – 47 / por

mag. Andreja Sedej Grčar
Pregled novejše sodne prakse Vrhovnega sodišča RS  –  2  (105) / 48 – 54 / čl

Nina Gregorin 
Donacije sklada OZS za humanitarno pomoč  –  4  (107) / 51 / por
Donacije OZS – 5 (108)/53/por

dr. Miha Hafner 
Izločitev dokazov  –  ameriška doktrina v slovenski kazenskopravni sodni praksi   
(dr.  Miha Hafner)  –  2  (105) / 55 – 57 / čl

dr. Janja Hojnik
Vladavina prava  –  temeljna  (pravna?) vrednota EU  –  2  (105) / 6 – 10 / čl

Timon Hren 
John Mercer Walker jr.: Velika težava sodstva je pridobivanje in vzdrževanje spoštovanja 
javnosti  –  1  (104) / 44 – 46 / int
Mladoletniki in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost  –  3  (106) / 9 – 11 / čl
dr.  Alenka Šelih, dr.  Mojca M. Plesničar in dr.  Matjaž Ambrož  (ur.): Odzivanje na 
spolno kriminaliteto: modeli, spreminjanje in družbeni kontekst  –  3  (106) / 58 – 59 / rec
Je treba obdolžencu res omogočiti zaslišanje prič ilegalnih prevozov?  –  
4  (107) / 38 – 39 / sp
Vojna je pekel in njena prva žrtev je resnica  –  5  (108) / 48 – 49 / zap

Jože Hribernik 
Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica?  –  5  (108) / 42 – 43 / odm

Alenka Košorok Humar
Konec leta, začetek novega … odhod, slovo Petra Toša  (1962 – 2021)  –  1  (104) / 69 / zap
Inspiracije  –  2  (105) / 3 / uv
Osnovno usposabljanje odvetnikov zagovornikov mladoletnih storilcev kaznivih dejanj  –  
2  (105) / 64 / por
Odvetniška akademija OZS kot primer dobre prakse v Bordeauxu  –  2  (105) / 10 / por
Uspešno smo končali usposabljanje HELP o svobodi izražanja  –  2  (105) / 15 / por
Utiramo nove poti  –  3  (106) / 44 – 45 / por
11. odvetniški teniški turnir  –  4  (107) / 34 / por
Boris Grosman: Zmerom se se nagibal k temu, da bi bilo odvetništvo organizirano kot 
notariat  –  4  (107) / 35 – 37 / int
Borisu Grosmanu v slovo  –  4  (107) / 62 / zap
36. dan slovenskih odvetnikov  –  Plaketo dr.  Danila Majarona za leto 2022 prejmeta 
dr.  Matevž Grilc in dr.  Vida Mayr  –  5  (108) / 34 – 38 / zap
Otvoritev sodnega leta pariške odvetniške zbornice  –  5  (108) / 63 / por

Jože Ilc
Novi Zakon o nepravdnem postopku  –  1  (104) / 27 – 29 / čl
Sankcija nične pogodbe  –  4  (107) / 22 – 24 / čl

Petruša Jager
Koristi otroka ni mogoče enačiti z ogroženostjo otroka  –  2  (105) / 27 – 30 / čl

Aleksander Jakobčič
Mediacija kot del prava in veščine mediatorja kot obvezno znanje pravnika  –  
5  (108) / 49 – 52 / por

Jure Jakšić
Nova ureditev izvensodne odpovedi stanovanjskih najemnih pogodb v luči prepovedi 
retroaktivnosti  (skupaj z Boštjanom Mumljem)  –  1  (104) / 29 – 32 / čl
(Ne)dopustnost groženj z uporabo jedrskega orožja  (skupaj z Denis Baghrizabehi)  –  
4  (107) / 26 – 27 / čl

mag. Andrej Janežič
Poročilo o delu OZO Celje  –  2  (105) / 66 / por

Hinko Jenull 
Sodne počitnice v prekrškovnih zadevah  –  3  (106) / 12 – 14 / čl

Katja Jerovšek 
Možgani na paši  –  mini prehranska nevroznanost za ohranjanje kognicije in 
razpoloženja  (Katja Jerovšek)  –  2  (105) / 60 – 61 / č

mag. Igor Karlovšek
Gregor Verbajs: Odvetniške skrivnosti  –  3  (106) / 62 – 63 / rec
Izumirajoča vrsta  –  4  (107) / 3 – 4 / uv

Klavdija Kerin
Plenarna seja je vnovič potekala on‑line  –  1  (104) / 58 – 59 / por
Poročilo delegacije OZS pri CCBE za leto 2021 –  2  (105) / 67 – 70 / por
Seja stalnega odbora CCBE v Bruslju  –  3  (106) / 52 – 53 / por
Plenarna seja CCBE v Dublinu  –  3  (106) / 54 – 55 / por
Seja Stalnega odbora CCBE v Andori  –  5  (108) / 58 – 60 / por
Plenarna seja CCBE v Bruslju  –  5  (108) / 60 – 62 / por

dr. Urška Kežmah 
Odvetniki na razpotju  –  1  (104) / 3 – 4 / uv

dr. Damjan Korošec
Prostitucijski delikti v novem sistemu spolnih kaznivih dejanj po KZ‑1H  –  
2  (105) / 32 – 43 / čl

Marjan Kos 
O čem govorimo, ko govorimo o pozitivnih obveznostih države zaščititi življenje v 
kontekstu covida‑19?  –  1  (104) / 21 – 26 / čl

dr. Janez Kranjc
Vse pravo je zaradi ljudi  (Hominum causa omne ius constitutum)  –  5  (108) / 7 – 11 / čl

Maša Kranjc
Dan odvetniške pravne pomoči pro bono  –  1  (104) / 55 / por

Miha Kunič 
Privid pravne države: neskončna pot do pravnega sredstva za iskanje odgovora oziroma 
ali so odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih iz leta 2013 zakonite in pravilne?  –  
3  (106) / 24 – 26 / čl

Renata Jakopanec Levart
Dr. Marko Pavliha, Jernej Veberič, Dejan Srše in Milan Gobec: Zavarovalno pravo  –  
3  (106) / 61 / rec

Nuša Maček
Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica  –  ponovno  –  
5  (108) / 40 – 42 / odm

Mojca Mlinarič
Pravica do pozabe lahko k deindeksaciji oznak članka zavezuje tudi spletne časopise  –  
1  (104) / 50 – 52 / sp
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Simona Mikec
Hiša za otroke  –  Barnahus  (skupaj z Zoran Stankič Rupnik)  –  4  (107) / 44 – 46 / čl

Blaž Mrva
Podnebne spremembe in človekove pravice  –  4  (107) / 28 – 30 / čl
RTV Slovenija, vojna in ustavne pravice  –  5  (108) / 43 – 445 / čl

Boštjan Mumelj 
Nova ureditev izvensodne odpovedi stanovanjskih najemnih pogodb v luči prepovedi 
retroaktivnosti  (skupaj z Jure Jakšič)  –  1  (104) / 29 – 32 / čl

dr. Jasna Murgel
Ali je Slovenija Konvencijo o pravicah oseb z invalidnostjo ratificirala s figo v žepu?  –  
1  (104) / 33 – 36 / čl

Antonina Nečemer
Imigracijski postopki: ali Slovenija gleda na tujce kot na  (varnostno) tveganje?   
(skupaj z Matija Urankar)  –  5  (108) / 18 – 21 / čl

Živa Drol Novak
Mnenje o skladnosti ravnanja odvetnikov iz Odvetniške pisarne A. A., d.o.o.,  
z načeli in pravili Kodeksa odvetniške poklicne etike)  (skupaj s Tatjano Ahlin,  
mag. Dejan Gracer)  –  4  (107) / 50 / por
Mnenje o skladnosti ravnanja odvetnika A. A. z načeli in pravili Kodeksa odvetniške 
poklicne etike  (skupaj s Tatjano Ahlin, Pavle Pensa)  –  5  (108) / 46 – 47 / por

Jernej Orešek 
Sodna zmaga slovenskih športnikov  –  3  (106) / 14 – 15 / čl
Odprta vprašanja glede pravice do starostne pokojnine  –  5  (108) / 22 – 23 / čl

Valentin Orešek
Izbris podjetnika iz poslovnega registra  –  3  (106) / 27 – 28 / čl

dr. Marko Pavliha 
Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica?  –  4  (107) / 8 – 14 / čl

dr. Sabina Pavlin
Nekaj vprašanj o skupnem premoženju, na katere novejša sodna praksa še ni dala 
zadovoljivega odgovora  –  2  (105) / 19 – 21 / čl

Pavle Pensa
Mnenje o skladnosti ravnanja odvetnikov iz Odvetniške pisarne A. A., d.o.o., z načeli in 
pravili Kodeksa odvetniške poklicne etike)  (skupaj z Živo Drol Novak, Tatjano Ahlin)  –  
4  (107) / 50 / por

Aleksander Pevec
O treh elementih, ki izpostavljajo bistvo pravne države  –  1  (104) / 47 – 49 / mn

Andrej Pitako
Gospod Leon Štukelj in Tovarišija  –  1  (104) / 67 / mn

Petja Plauštajner
Vprašanja, ki jih odpirajo Posebne gradbene uzance 2020  (skupaj z Mojco Furlan)  –  
1  (104) / 7 – 18 / čl

David Pogorevc
Poročilo OZO Slovenj Gradec  –  3  (106) / 51 / por

Bojana Potočan
Poročilo o delu v VI. Mandatu Državnega sveta RS  (2017 – 2022)  –  4  (107) / 48 – 49 / por

Katarina Rajgelj 
Janusz Glowacki: Antigona v New Yorku  –  1  (104) / 60 / mn

Andrej Razdrih 
Odvetniška akademija je primer dobre prakse  –  1  (104) / 6 / uv
Po severni meji Slovenije s kolesom  –  1  (104) / 64 – 67 / zap
Luka Gaberščik: Nova spletna stran OZS  –  veseli bomo vsakega predloga za izboljšavo  –  
2  (105) / 63 / in
Slovesnost ob dnevu pravosodja  –  2  (105) / 21 / por
Je rešitev t. i. delegatski sistem?  –  3  (106) / 6 / uv
Vladimir Horvat: Kot sodnika me še posebej prizadeva povsem neustrezno vrednotenje 
našega dela  –  3  (106) / 32 – 35 / int
Mediacija  –  višja kultura odnosov  –  3  (106) / 38 – 40 / por
Nova sodna palača v Ljubljani  –  3  (106) / 40 / por
Nove pridružene članice in opazovalke pri CCBE  –  3  (106) / 53 / por
25. junij: Dan državnosti  –  Izjava izvršilnega odbora Območnega zbora odvetnikov 
Ljubljana  –  3  (106) / 65 / zap
Odvetniki bomo končno upravičeni do polne tarife in ne zgolj do polovice  –  
4  (107) / 5 / uv
Poziv k večji dostopnosti odvetniške pravne pomoči pro bono  –  4  (107) / 42 – 43 / por
Visoko priznanje MOK slovenski odvetnici Tjaši Andree  –  4  (107) / 56 / por
Srečanje slovenskih psihoterapevtov  –  4  (107) / 14 / por
Svet za alternativno reševanje sporov  –  4  (107) / 17 / por
8. dnevi mediacij  –  4  (107) / 21 / por
Odvetniški uspehi v letu 2022 – 5 (108)/6/uv
Humanizem kot žlahtna prvina pravniškega dela – 5 (108)/24/por
Dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Slovenije  –  5  (108) / 31 / por
Jasna Zakonjšek: Zdaj vemo, da neodvisni in strokovni mediji niso samoumevni  
in da je njihovo delovanje treba podpreti  –  5  (108) / 32 – 33 / int
Tradicionalni novoletni sprejem za upokojene odvetnike  –  5  (108) / 24 / por
Novi predsednik Atletske zveze Slovenije  –  5  (108) / 53 / por
Spominski kip v čast olimpioniku Miroslavu Cerarju  –  5  (108) / 67 / zap
Olimpijsko dvigovanje uteži  –  5  (108) / 67 / por
Odvetniki na 26. Ljubljanskem maratonu  –  5  (108) / 69 / por

Boštjan Rejc
Pogoj PCT  (prebolel, cepljen, testiran) in dolgi covid slovenskega sodstva  –  
1  (104) / 19 – 20 / čl

Gregor Resnik 
Poročilo o delu OZO Ptuj  –  2  (105) / 66 / por
Srečanje predstavnikov prijateljskih in sosedskih zbornic  (skupaj z Laro Savnik)  –  
5  (108) / 64 – 65 / por

Katja Rode 
Katera oblika poslovanja je ustreznejša: s. p. ali d. o. o.  –  1  (104) / 37 – 39 / čl

Zoran Stankič Rupnik
Hiša za otroke  –  Barnahus  (skupaj s Simono Mikec)  –  4  (107) / 44 – 46 / čl

Lara Savnik
Poročilo o delu OZO Kranj  –  2  (105) / 65 / por
Srečanje predstavnikov prijateljskih in sosedskih zbornic  (skupaj z Gregor Resnik)  –  
5  (108) / 64 – 65 / por

Mojca Sekulič 
Prehrana in mikrobiota  –  2  (105) / 58 – 59 / č

Janez Starman 
Pogled odvetnika na zakonitega sodnika  –  3  (106) / 42 – 43 / čl

Matjaž Šaloven
Strokovna ekskurzija v Beograd  –  5  (108) / 65 / por

Tina Šnajder
Milan Petek Levokov: Vročica  –  3  (106) / 63 / rec

Boštjan Špec 
Vrednotenje pravice do pridobitve delnic kot bonitete  –  priložnost za spremembo?  –  
4  (107) / 16 – 17 / čl

Boštjan Tratar 
Upravljanje sodišč s kverulanti v sistemih anglosaškega prava  (common law)  –  
1  (104) / 39 – 43 / čl
Ukrepi sodne uprave zoper kverulante vzpostavljajo zaupanje javnosti v sodstvo  –  
4  (107) / 31 – 34 / čl

Matija Urankar
Imigracijski postopki: ali Slovenija gleda na tujce kot na  (varnostno) tveganje?  (skupaj z 
Antonino Nečemer)  –  5  (108) / 18 – 21 / čl

Jana Huč Uršič
Iz dela Upravnega odbora OZS  –  1  (104) / 52 / por
Iz dela Upravnega odbora OZS  –  3  (106) / 48 – 49 / por
Iz dela Upravnega odbora OZS  –  4  (107) / 52 – 53 / por
Iz dela Upravnega odbora OZS  –  5  (108) / 47 / por

doc. dr. Luigi Varanelli
Simulacija pogodbe kot sredstvo storitve gospodarskih kaznivih dejanj  –  
5  (108) / 23 – 24 / čl

dr. Maruša Varl
Odvetniški bonton  –  3  (106) / 3 / uv

Dida Volk 
Najemna razmerja za poslovne prostore po novem  –  2  (105) / 22 – 26 / čl

Kristjan Zahrastnik
Civilno pravo in nove tehnologije: kriptovalute in pametne pogodbe  –  
2  (105) / 16 – 18 / čl

mag. Emil Zakonjšek
mag. Igor Karlovšek: Samo domov me pelji  –  1  (104) / 61 / rec
Ustava, Sodni svet in odvetniki  –  5  (108) / 16 – 17 / čl

Aleš Zalar
20 let mediacije v Sloveniji  –  sodba o sodišču pridruženi mediaciji: ali smo našli boljšo 
pot reševanja sporov?  –  3  (106) / 36 – 38 / čl

dr. Boštjan Zalar
Pomen »humanitarnega premisleka« v praksi interpretiranja mednarodne zaščite  –  
5  (108) / 11 – 15 / čl

dr. Bruna Žuber
Izvajanje materialnega procesnega vodstva v upravnem sporu  –  2  (105) / 12 – 15 / čl

Predstavitev knjig na straneh Odvetnika: 
mag. Igor Karlovšek: Samo domov me pelji (mag. Emil Zakonjšek)  –  1 (104) / 61 / rec

dr.  Alenka Šelih, dr.  Mojca M. Plesničar in dr.  Matjaž Ambrož  (ur.): Odzivanje na spolno 
kriminaliteto: modeli, spreminjanje in družbeni kontekst (Timon Hren)  –  3 (106) / 58 – 59 / rec

Renata Salecl (ur.): Koga reševati v času pandemije?  –  Etični, medicinski in kazenskopravni vidiki 
triaže (dr. Kristina Čufar)  –  3 (106) / 59 – 60 / rec

Dr. Marko Pavliha, Jernej Veberič, Dejan Srše in Milan Gobec: Zavarovalno pravo  (Renata 
Jakopanec Levart)  –  3 (106) / 61 / rec

Gregor Verbajs: Odvetniške skrivnosti (mag. Igor Karlovšek)  –  3 (106) / 62 – 63 / rec

Milan Petek Levokov: Vročica (Tina Šnajder)  –  3 (106) / 63 / rec
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mag. Nina Betetto 

Mediacija v Sloveniji: kako prebuditi 
Trnuljčico
Avtorica v prispevku obravnava vzpon sodišču pridružene mediacije 
v civilnih in gospodarskih zadevah v Sloveniji ob prelomu tisočletja 
in zastoj v njenem razvoju dvajset let pozneje. Ugotavlja, da slovenska 
sodišča do zdaj niso uporabljala spodbud za večjo uporabo mediacije, 
predvidenih z zakonom. Proučuje vzroke za takšno stanje in po zgledu 
evropskih praks predlaga rešitve, ki bi bile v skladu s slovensko kultu-
ro in pravno tradicijo. Zavzema se, da institut informativnega naroka o 
mediaciji postane sestavni del zakona o pravdnem postopku.

mag. Nina Betetto  

Mediation in Slovenia: How to wake up 
Sleeping Beauty
The article examines the rise of court-annexed mediation in civil and 
commercial disputes in Slovenia in early 2000s and its stagnation twen-
ty years later. It notes that Slovenian court so far have not applied the 
incentives for using mediation provided for by the law. It identifies the 
causes of such situation and, inspired by European practices, proposes 
solutions tailored to Slovenian culture and legal tradition. The author 
suggests that further steps be taken to integrate the information ses-
sion on the use of mediation into the national Civil Procedure Act. 
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mag. Emil Zakonjšek 

Ustava, Sodni svet in odvetniki
Razprava o spremembi postopka izvolitve sodnikov v državnem zboru 
je že dalj časa prisotna v strokovni javnosti in uživa enotno podporo v 
sodstvu. V sedanjem razporedu politične moči v parlamentu se je prvič 
tudi formalno začel postopek spremembe Ustave, ki bi omogočil umik 
politike iz postopka imenovanja sodnikov, kar bi nedvomno okrepilo 
neodvisnost sodstva. Obstaja pa resna nevarnost, da do premika ne bo 
prišlo, saj del opozicije, ki sicer načelno podpira spremembe, te pogo-
juje s spremembo sestave Sodnega sveta. Upoštevaje sedanjo ustavno 
in zakonsko ureditev je sprememba nepotrebna in bi pomenila le kre-
pitev političnega vpliva na postopek imenovanja sodnikov. 
Sestava Sodnega sveta, v katerem že 28 let aktivno sodelujejo tudi od-
vetniki, in sistem odločanja že sedaj zagotavljata potreben vpliv javne-
ga interesa na njegove odločitve. Lahko le upamo, da tudi tokrat poli-
tični interesi ne bodo prevladali nad strokovnimi. 

Emil Zakonjšek, LLM

The Constitution, the Judicial Council and 
Attorneys
Discussions about changing the procedure for electing judges in the Slo-
venian parliament, the National Assembly, have been present for a long 
time in the professional public and enjoy uniform support in the judici-
ary. Taking into account the distribution of political power in the par-
liament, the formal process of amending the Constitution has also be-
gun for the first time, which would allow the removal of politics from 
the process of appointing judges, which would undoubtedly strength-
en the independence of the judiciary. There is, however, a severe risk 
that the change will not occur, as part of the parliamentary opposition, 
which otherwise supports the changes in principle, makes this condi-
tional on a change in the composition of the Judicial Council. Tak-
ing into account the current constitutional and legal arrangements, the 
change is unnecessary and would only mean strengthening the politi-
cal influence on the process of appointing judges. 
The current composition of the Judicial Council, in which attorneys 
have actively participated for 28 years, and the decision-making sys-
tem already ensure the necessary influence of the public interest on its 
decisions. We can only hope that political interests will also not pre-
vail over professional interests this time. 
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