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Uvodnik 

Preprečevanje pranja denarja 
b upoštevanju dolžnosti odvetnikov do molčečnosti o vsem, kar jim stranke zaupajo, in drugih 

specifičnosti odvetniškega poklica je naš zakonodajalec v zadnjih spremembah zakona o preprečevanju 
pranja denarja od obveze poročanja o sumih pranja denarja odvetnike izvzel. Odločitev zakonodajalca 
smo pozdravili kot zmago načel demokratične in pravne države, ki mora državljanom zagotoviti za-
upanja vredno pravno pomoč. Do nezaželenega zasuka pa je prišlo po tragičnih dogodkih v ZDA 11. 
septembra lani; kljub do tedaj neusklajenim stališčem je EU, zlasti zaradi preprečevanja terorističnih 
dejanj, sprejela direktivo, ki med zavezance za poročanje o sumu pranja denarja, poleg še nekaterih 
drugih novih zavezancev, uvršča tudi odvetnike. In skladno z novo smernico se je tudi v Sloveniji 
začela pripravljati ponovna novela zakona o preprečevanju pranja denarja, po kateri naj bi postali zave-
zanci za poročanje pristojnemu uradu tudi odvetniki. 

Predstavniki OZS smo v zvezi s predvidenimi spremembami direktorju pristojnega urada predstavili 
povsem jasna stališča slovenskih odvetnikov; ker pa se je izkazalo, da se očitno nameravani dopolnitvi 
zakona skoraj ne bo več mogoče upirati, smo oprli svoja prizadevanja predvsem na naslednje: uzakoni 
naj se, da se poročila uradu lahko uporabljajo izključno le za postopke preprečevanja pranja denarja in 
ne za morebitne druge namene; nadalje, za odvetnike ne sme veljati prepoved obvestila stranke o morda 
potrebnem poročanju uradu; nikakor naj se ne izrabi možnost po morebitnem širjenju obveznosti iz 
direktive; opozorili pa smo tudi na vprašanje nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti iz noveliranega 
zakona pri odvetnikih. Skratka, z našimi predlogi in stališč smo si prizadevali, da predvidene spre-
membe zakona povzročijo odvetništvu čim manjšo škodo in da zares kar najmanj posežejo v temeljna 
pravila in načela, veljavna v odvetništvu; take naše predloge so v glavnem podpirali tudi predstavniki 
ministrstva za pravosodje. 

Katere in kakšne novosti bodo nazadnje sprejete v zakonsko novelo, je še težko predvideti, iz zadnjega 
predloga sprememb in dopolnitev zakona pa je mogoče sklepati, da so naši predlogi v glavnem naleteli 
na gluha ušesa: predlagane dopolnitve namreč nalagajo odvetnikom obvezo poročanja uradu, ko odvet-
nik ugotovi, da so podani razlogi za sum pranja denarja - toda vendar z omejitvijo na primere, kadar 
odvetnik pomaga stranki pri načrtovanju ali izvajanju transakcij v zvezi z nakupom in prodajo ne-
premičnine ali gospodarske družbe, z upravljanjem strankinega denarja, vrednostnih papirjev ali druge-
ga premoženja, v zvezi z odpiranjem ali upravljanjem bančnih računov, hranilnih vlog ali računov za 
poslovanje z vrednostnimi papirji, v zvezi z zbiranjem prispevkov, potrebnih za ustanovitev, delovanje 
ali upravljanje gospodarske družbe in v zvezi z ustanavljanjem, delovanjem ali upravljanjem sklada, 
gospodarske družbe ali druge podobne pravnoorganizacijske oblike, kot tudi v primerih, ko izvaja v 
imenu in za račun stranke finančno transakcijo ali transakcijo v zvezi z nepremičnino. Ne glede na 
navedene omejitve pa bo odvetnik dolžan poročati tedaj, če bo (bi) stranka od njega iskala nasvet za 
pranje denarja. Pomembno pa je predvideno določilo, da odvetnik ne bo zavezan k poročanju o podat-
kih, ki jih bo dobil od stranke pri ugotavljanju pravnega položaja ali pri zastopanju stranke v zvezi s 
sodnim postopkom, ne glede na to, ali je tak podatek pridobljen pred, med ali po končanem sodnem 
postopku. Seveda bo odvetnike doletela tudi obveznost do identifikacije strank . 
Dopolnitve zakona, katerim se očitno ne bomo mogli izogniti, bodo v odvetniških pisarnah povzročile 
kar nekaj dodatnega dela. Pri vsem tem pa je vsaj pomirjujoče, da v "klasično" delo odvetnikov (sve-
tovanje, zastopanje pred sodišči) bistveno očitno ne bodo posegale. 

Organizacije odvetnikov v Evropi so obveznostim, ki jim jih bodo, skladno s sprejeto direktivo EU, 
predpisale zakonodaje posameznih držav očitno v različni meri, načeloma nasprotovale; prizadevanja 
za rešitve, ki bi bile za odvetnike morda še sprejemljive, pa tako v okviru CCBE kot tudi naše zbornice 
še niso prenehala. Docela bi moralo biti jasno, da odvetniki v prizadevanjih za ohranitev temeljnih 
načel odvetništva - zlasti načela molčečnosti in medsebojnega zaupanja - ne iščejo zase nekakšnih pri-
vilegijev, temveč gre izključno in za varovanje naših strank in njihovih z ustavo in zakoni zagotovljenih 
pravic. Za odvetniške organizacije in za odvetnike je po eni strani popolnoma nesprejemljivo in tudi 
zavržno, da bi kakor koli sodelovali pri dejanjih pranja denarja; po drugi strani jih zakon o preprečeva-
nju denarja nikakor ne bi smel spremeniti v "ovaduhe" lastnih strank. 

Boris Grosman 
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Odvetniki v latinskih pravnih rekih (I) 

Odvetnik 
v antičnem Rimu 

dr. Janez Kranjc 

Pred časom me je odgovorni urednik Odvetnika spodbudil, da bi obja-
vil nekaj najbolj znanih pravnih rekov, ki govorijo o odvetnikih. V nekaj na-
daljevanjih si bomo zato ogledali nekaj rekov, ki so nastali v času od anti-
ke do novega veka, in prikazujejo odvetnike in njihovo delo z različnih zor-
nih kotov in v bolj ali manj prijaznih barvah. V današnjem prispevku bi že-
lel na kratko prikazati podobo odvetnika v antičnem Rimu. 

Kdaj in kje se je prvič pojavil po-
klic, podoben poklicu dana-
šnjega odvetnika, ni znano. Z 

veliko gotovostjo pa lahko sklepamo, 
da se je pojavil v istem času kot po-
godbe in sodni postopki. Ljudje, ki so 
želeli skleniti pogodbo ali so bili z ne-
kom v sporu, ki ga ni bilo mogoče re-
šiti brez določenega postopka, so se 
zatekali po nasvet k ljudem, ki so bi-
li prava vešči. Pri tem ni bilo nujno, 
da so jih isti ljudje tudi zastopali. 

Svetovalci in zastopniki 

Za čas rimske republike je značil-
no razlikovanje med pravnimi stro-
kovnjaki, ki strankam svetujejo v 
pravnih zadevah, in odvetniki, ki jih 
zastopajo pred sodiščem. Prvi (t. i. iu-
ris consulti) so o zadevi oblikovali 
mnenje, ga pravno utemeljili in sveto-
vali pri oblikovanju t. i. tožbene for-
mule. Drugi (t. i. oratores) pa so o za-
devi "razpravljali"1 in strankam poma-
gali v sami pravdi. Prvi so bili ljudje 
pravne analize in znanosti ter so se 
osredotočali na pravne razsežnosti za-
deve, drugi pa so bili mojstri govor-
ništva, besednih dvobojev z zastopni-
ki nasprotne stranke ipd.; bolj kot sve-
tovalci so bili "zavezniki v bitki." Se-
veda je bila lahko ista oseba oboje in 
je torej pripravila tako analizo zadeve 
kot tudi sam nastop pred sodiščem. 

Odvetništvo je bilo pomemben del 
rimske republikanske tradicije. Na nek 
način se je štelo, da se mora Rimljan, 
ki ima politične ambicije, ukvarjati z 
advokaturo. Z izjemo Marija, katerega 
politični prestiž je temeljil na njego-
vih izjemnih vojaških zmožnostih, so 

1 Glagol orare pomeni razpravljati, navajati. 

vsi pomembnejši Rimljani v času re-
publike svojo politično kariero in 
predvsem prepoznavnost pri volivcih 
gradili na svojih nastopih pred sodi-
ščem kot odvetniki. Nastopanje v 
pravdah na forumu je bila najpomem-
bnejša učilnica politično ambicioznih 
rimskih mladeničev. Tam so spozna-
vali veljavno pravo, se naučili spre-
tnosti govorništva, zmožnosti logične-
ga argumentiranja, izpodbijanja nas-
protnih trditev in drugih veščin, ki so 
jih kasneje potrebovali pri svojem po-
litičnem udejstvovanju. Odvetniška 
praksa je bila del obvezne politične 
kariere (t. i. cursus honorum). Od uve-
ljavljenega odvetnika se je v času rim-
ske republike pričakovalo, da se bo 
potegoval za najvišje funkcije v drža-
vi.2 

Častna državljanska funkcija 

Prav zaradi tega je imel poklic 
advokata v času rimske republike vi-
sok ugled. Štelo se je, da gre za naj-
žlahtnejši in najbolj koristen poklic, ki 
zagotavlja svobodo posameznika in 
nemoteno delovanje republike. 

Za razliko od kasnejših obdobij, 
odvetništvo v času republike ni bilo 
poklic, temveč častna državljanska 
funkcija. Kot taka je bila brezplačna. 
Sprva je bilo celo prepovedano, da bi 
kdo za zastopanje v pravni zadevi 
sprejemal plačilo ali darila.3 

2 Zato se je npr. štelo za neuspeh, ko je C. Mar-
cius Figulus dosegel le preturo. Kot poroča Va-
lerius Maximus (IX, 3, 2), naj bi zbrane kliente 
po volitvah konzulov, ki jih je bi! izgubil, nahru-
lil z besedami: "za nasvet znate spraševati, da bi 
(me) naredili za konzula, pa ne (vos consulre 
scitis, consulem facere nescitis. Gre za besedno 
igro: glagol consulo pomeni za nasvet vprašati, 
samostalnik consul pa pomeni konzula). 

Vendar pa te prepovedi v praksi 
niso dosledno upoštevali in je posto-
poma izgubila veljavo. Štelo se je, da 
odvetnik nima pravice zahtevati plači-
la, stranka pa ne dolžnosti plačilo da-
ti. Kljub temu je smela stranka po 
končanem postopku dati odvetniku 
nagrado, ki pa je bila del njunega 
medsebojnega odnosa. Pri tem je ve-
ljalo za nemoralno, če bi se odvetnik 
s klientom vnaprej dogovoril za nagra-
do, ki je bila verjetno precej samo-
umevna.4 

Častnost pravnega zastopanja naj-
bolj nazorno kaže naravo rimskega re-
publikanskega odvetništva, ki ni bilo 
samo v korist stranke, temveč tudi sa-
mega odvetnika in seveda rimske re-
publike. Poznavanje prava in pravno 
svetovanje sta bila namreč na nek na-
čin državljanski dolžnosti. Štelo se je, 
da je Rimljan dolžan poznati pravo 
enako kot običaje in religijo republi-
ke, v kateri je želel opravljati poli-
tične funkcije.5 

Ugleden poklic 

V času dominata se je to gledanje 
spremenilo. Iz državljanske dolžnosti 
je odvetništvo degradiralo v poklic, ki 
je sicer še vedno užival visok ugled, 
vendar je bil le eden od poklicev. 

Cesar Klavdij je prvi uradno dovo-
lil, da odvetniki za svoje storitve za-
računavajo honorar.6 Omejil ga je na 
deset tisoč sestercev. V Justinijanovih 
Digestah je kot najvišji znesek, ki ga 
je lahko v posamezni zadevi zaslužil 
advokat, določen znesek stotih zlatni-
kov, kar je bila seveda ogromna vso-
ta.7 

V času dominata so se odvetniki 
povezovali v združenja (collegia ozi-
roma corpora advocatorum), ki so 
imela svoja pravila in kodeks obnaša-
nja. 

In čeprav je bil odvetniški poklic 
samo eden od poklicev, je iz časov re-
publike še vedno ohranil v sebi nekaj 
vzvišenega. To zelo jasno izhaja iz 
konstitucije cesarjev Leona in Ante-

3 Kot navaja Tacit (Ann. XI, 5,3), naj bi to dolo-
čil zakon Lex Cicia leta 204 (ne quis ob causam 
orandam pecuniam donumve acciperet). 
4 Kvintilijan (Inst. orat. XII,7,11) imenuje tako 
dogovarjanje piratsko navado (mos piraticus); 
V nadaljevanju piše, da se tistemu, ki je nekoga 
dobro zastopal, ni bilo treba bati. da se mu ta ne 
bi izkazal hvaležnega. 
5 Gl. Quint. Inst. or. XII, 3,1: Iuris quoque civi-
lis necessaria huic viro scientia est et morum ac 
relifionum eius rei publicae, quam capesset. 
6 Gl. Tac. Ann, XI, 7, 8. 
7 Gl. Ulp. D. 50,13,1,13. 



miusa iz leta 469.8 V njej beremo ver-
jetno najbolj navdušene besede o 
odvetniškem poklicu, ki so bile kdaj 
zapisane. 

Treba je namreč vedeti, da so ime-
li tudi Rimljani že v času republike 
določene predsodke proti odvetnikom, 
ki jih srečamo predvsem pri nekaterih 
piscih. Zdi pa se, da ni šlo za splošno 
gledanje, marveč za neke vrste mašče-
vanje tistih mladeničev, ki so jih oče-
tje morda spodbujali, da bi se v skla-
du s tradicijo (in ambicijo) udejstvo-
vali kot odvetniki, oni pa do tovrstne-
ga dela niso čutili nobenega veselja. 
Zato so se s tem, da so o odvetniškem 
poklicu pisali manj prijazno, kot bi si 
ta zaslužil, na nek način maščevali za 
svoje mladostne težave. Zdi se nam-
reč, da je bilo splošno gledanje odve-
tnikom bolj naklonjeno in bliže bese-
dilu zgoraj omenjene konstitucije 
obeh cesarjev, ki dobesedno pravi: 

Odvetniki, ki rešujejo dvomljivo 
usodo pravnih zadev ter z močjo svo-
je obrambe pogosto v javnih in priva-
tnih zadevah popravljajo, kar je bilo 
storjeno napak, in obnavljajo tisto, 
kar nima več moči, ne skrbijo nič 
manj za človeški rod, kot če bi v bit-
kah in z ranami reševali domovino in 
starše. Menimo namreč, da se ne voj-
skujejo za našo državo samo tisti, ki 
se bijejo z meči, čeladami in ščiti, 
marveč tudi advokati: bojujejo se 
namreč kot zastopniki v pravdah, ki 
na okopih svojih bleščečih besed bra-
nijo upanje, življenje in prihodnost ti-
stih, ki so v stiski. 

Do današnjih dni se je kot pravni 
rek ohranil prvi stavek konstitucije.9 

Že v času svojega nastanka to kajpak 
ni bil zapis obstoječega stanja, temveč 
ideal oziroma cilj delovanja odvetni-
ka. V istem smislu ga lahko beremo 
in upoštevamo tudi danes. Ob najra-
zličnejših predsodkih in stereotipih o 
odvetnikih je namreč gotovo, da je 
odvetniški poklic eden tistih, ki v re-
snici lahko veliko pomaga stranki. 

Delo dobrega advokata pa ni sa-
mo pomagati do zmage, temveč tu-
di pomagati stranki, da sprevidi, kaj 
je prav, oziroma kdaj je prav, da 
odneha. Verjetno je to najtežji del 
kakovostnega odvetniškega dela. 

8 Gl. Impp. Leo et Anthemius C. 2, 7,14. 
9 C. 2, 7,14: Advocati, qui dirimunt ambigua fa-
ta causarum suaeque defensionis viribus in re-
bus saepe publicis ac privatis lapsa erigunt,fati-
gata reparant, non minus provident humano ge-
neri, quam si proeliis atque vulneribus patriam 
parentesque salvarent. 

Odvetnik-specialist 
pomorske spore 

dr. Marko Pavliha 

Sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja sem se (sprva) navdušeno udi-
njal kot pripravnik na Splošni plovbi v Portorožu, željan pomorskopravnih 
zadev, a sem na žalost večino časa preživel ob disciplinskih spisih. "Le kdo 
bo vozil barke, če bodo odpustili vse pomorščake", mi je rojilo po glavi, ko 
sem nemirno in vzneseno čakal na prvo srečanje s slavnim odvetnikom 
Dordem Ivkovičem, tedanjo jugoslovansko in mednarodno starosto pomor-
skega prava, ki je zastopal našega ladjarja. Poleg njega sem že slišal za 
uglednega Dubrovčana prof. dr. Hrvoja Kačiča in slovensko "pomorsko-
pravno trojico", mag. Andreja Pirša, mag. Janeza Branka in mag. Gregorja 
Velkaverha, ki so s tega področja magistrirali na splitski pravni fakulteti, 
prof. dr. Stojana Cigoja in prof. dr. Marka Ilešiča pa sem itak dodobra po-
slušal in bral na ljubljanski pravni fakulteti. 

Čakal sem, čakal in dočakal. Nekoč, pozno jeseni se je v pisarno prima-
jal čokat možak, oblečen v kratke hlače in suknjič iz jeansa, s črnim kov-
čkom v roki. Deloval je kot nekakšen kurir ali električar, izkazalo pa se je, 
da gre za nepremagljivega "doktorja" Ivkoviča (mnogi so ga ogovarjali z 
akademskim nazivom, čeprav mu uradno ni pripadal). Na mizo so mu za-
čeli nositi sila učene in zajetne spise, po katerih je malo pobrskal, natipkal 
nekaj teleksov, malo zagodrnjal, povedal kosmato šalo ali dve in odšel. Če-
prav ne spadam med introvertirane sramežljivce, sem se dolgo časa pri-
pravljal, da ga prosim, naj me uvede v skrivnostni praktični svet pomorske-
ga prava. Odvetnik Ivkovič alias prekaljeni lisjak me je zvito pogledal, se 
namuznil in mi odvrnil: "Mladi kolega Marko, prvih deset godina trebate 
samo študirati "zepepe" ,jer vam je postupak sve, a "material" možete uvi-
jek naučitil" Jah no, postopka še vedno ne obvladam, pomorskega prava pa 
sem se nekako naučil prek ladjarja, turistične agencije, treh fakultet, mon-
trealske odvetniške pisarne in pozavarovalnice. Gospoda advokata, ki je 
med drugim tudi častni član Društva za pomorsko pravo Slovenije, danes 
še vedno ali še bolj občudujem in komaj čakam, da zopet napiše kakšno 
knjigo, ki jo običajno skromno izda v samozaložbi in jo razdeli le nekate-
rim kolegom ter prijateljem. "7o interesira samo pet ljudi v Sloveniji", pra-
vi. Nenazadnje je kljub mnogim križem tudi "e-aktiven" (priporočam ogled 
spletne strani http://www.hazu.hr/jzavod/ppp.html). podobno kot moj bivši 
mentor in svetovno priznan kanadski strokovnjak za pomorsko pravo, pro-
fesor William Tetley, Q.C., ki je svojo "četrto kariero" (po odvetniški, po-
litični in akademski) posvetil oblikovanju in ažuriranju ene od najboljših 
pomorskopravnih spletnih strani (http://tetley.law.mcgill.ca). 

Pomorsko pravo lahko strnjeno 
opišemo kot sistem pravnih 
norm, ki urejajo pravne odnose v 

zvezi s pomorskimi dejavnostmi. Te-
sno je povezano z nekaterimi drugimi 
pravnimi panogami (npr. s civilnim 
materialnim in procesnim pravom, 
gospodarskim pravom), v okviru med-
narodnega pomorskega prava (inter-
national maritime law) pa je po mo-
dernem pojmovanju mogoče ločiti 
pravo morja oziroma pomorsko me-
dnarodno pravo (npr. razmejitev mor-
ja, izkoriščanje morskih bogastev), po-
morsko upravno pravo, pomorsko ci-
vilno ali premoženjsko pravo, pomor-

sko delovno pravo, pomorsko kolizij-
sko pravo in pomorsko procesno pra-
vo. Prof. Cigoj je pred leti zapisal, da 
so posebnosti pomorskega prava na-
stale zaradi specifičnih in predvsem 
večjih rizikov na morju. Ladje so bile 
včasih prepuščene viharjem, valovom, 
čerem, piratom ter drugim nevarno-
stim kot orehove lupinice v deročem 
hudourniku, pa tudi zveze s kopnim so 
bile bistveno slabše kot danes. Ker pa 
je plovba na pragu enaindvajsetega 
stoletja posodobljena ter zato bolj var-
na, se postavlja vprašanje, ali ne bi 
mogli drugačno ureditev pomorskega 
prava nadomestiti s splošnimi institu-

http://www.hazu.hr/jzavod/ppp.html
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cijami obligacijskega, stvarnega, de-
lovnega prava in procesnega prava, 
upravne institucije kot del upravnega 
prava pa so že itak po sami naravi par-
tikularne oziroma v določenih prime-
rih pomorske. Legendarni profesor je 
imel prav, da naj bo pomorsko pravo 
še naprej posebej kodificirano, saj to 
narekujejo velike naravne razlike med 
pomorskim in kopenskim transportom 
ter poseben položaj ladje kot nekakšne 
suverene skupnosti pomorščakov ali 
skoraj quasi podjetja. 

Pomorsko pravo je zaradi svojega 
starodavnega izročila, interdisciplinar-
nosti in mednarodne obarvanosti goto-
vo zanimivo za marsikaterega odvetni-
ka, čeprav se zgolj od "soli in katrana" 
ne da živeti, ker je v Sloveniji zaradi 
pogodbeno določene pristojnosti tujih 
arbitraž in sodišč premalo primerov. 
Kolegi iz odvetniških vrst pravijo, da 
pri nas skorajda ni specialistov, dasi-
ravno to omogoča 33. člen zakona o 
odvetništvu. Odvetniku, ki mu je bil 
podeljen naslov specialista določene 
smeri specializacije ali magistra prav-
nih znanosti, se na njegovo zahtevo 
prizna status odvetnika-specialista, če 
je najmanj pet let opravljal odvetniški 
poklic oziroma pravosodno funkcijo na 
področju, za katerega je podal zahtevo. 
Podobno kot pri izvolitvi v sodniško 
funkcijo se odvetniku, ki je bil izvoljen 
v naziv docenta, izrednega ali rednega 
profesorja pravne fakultete, prav tako 
prizna status specialista s pravnega po-
dročja, na katerem je opravljal pedago-
ško in znanstveno delo, ne glede na to, 
da ne izpolnjuje pogoja petletne pra-
kse. O podelitvi statusa odvetnika-spe-
cialista odloča upravni odbor Odvetni-
ške zbornice Slovenije. 

Upam, da mi ne bo kdo zameril, če 
napišem, da se na pomorsko pravo spo-
zna le peščica slovenskih (primorskih) 
odvetnikov (npr. mag. Gregor Velka-
verh in mag. Josip Rugelj), vendar mi 
ni znano, da bi se kdo odločil za status 
odvetnika-specialista za pomorske 
spore. To ne bi pomenilo, da bi se mo-
ral ukvarjati zgolj s pomorskimi zade-
vami, bi pa dobil dodatno reklamo, ki 
bi bržkone privabila več povpraševanja 
prek meja. Vsekakor je to področje 
lahko velik izziv za mlajše odvetnike, 
ki bi želeli delati na Obali, saj strokov-
njakov primanjkuje, tako v praksi kot 
teoriji. 

Podobno velja v sodstvu, saj tako-
rekoč ni pomorsko podkovanih sodni-
kov (razen redkih izjem kot npr. mag. 
Janez Brank), čeprav v to sili izključna 
stvarna in krajevna pristojnost. Na po-

dlagi 483. člena zakona o pravdnem 
postopku spadajo med gospodarske 
spore tudi spori, "ki se nanašajo na la-
dje in na plovbo po morju ter po notra-
njih vodah, in v sporih, za katere velja 
plovbno pravo (plovbni spori), razen 
sporov o prevozu potnikov". Dikcija je 
tavtološka, saj "plovbno" pravo (pra-
vilno: pomorsko pravo) ureja tudi la-
dje in plovbo po morju ter bi zato lah-
ko vse tovrstne spore označili kot 
"spore, za katere velja pomorsko pra-
vo". Po 101. členu (II/3) zakona o so-
diščih so za sojenje oziroma odločanje 
v gospodarskih sporih, ki spadajo med 
"civilne zadeve", pristojna okrožna so-
dišča. V prvem odstavku 103. člena je 
določeno, da je okrožno sodišče, kate-
rega sodno območje vključuje sloven-
sko teritorialno morje, pristojno tudi 
za sojenje oziroma odločanje na prvi 
stopnji v vseh sporih, ki se nanašajo na 
ladje in plovbo po morju ter sporih, v 
katerih se uporablja pomorsko pravo, 
v sporih glede izkoriščanja morja in 
morskega dna ter za odločanje o vpisih 
v register ladij, kakor tudi za pomor-
ske začasne odredbe (npr. zaustavitev 
ladje). To sodišče je Okrožno sodišče 
v Kopru s sedežem v Kopru, katerega 
sodno okrožje obsega slovensko morje 
in plovila (2. točka prvega odstavka in 
peti odstavek 115. člena). Zlasti na 
tem sodišču bi bilo treba nujno uspo-
sobiti sodnika-specialista, ki bi reševal 
pomorske zadeve! Na drugi stopnji 
odloča Višje sodišče v Kopru s sede-
žem v Kopru, zadnjo instanco pa pod 
določenimi pogoji predstavlja Vrhov-
no sodišče Republike Slovenije s sede-
žem v Ljubljani. 

Morda se bo kdo vprašal, zakaj se 
tudi za območje sodnega okraja Koper 
(Okrajno sodišče v Kopru s sedežem v 
Kopru) šteje teritorialno morje Repu-
blike Slovenije in vsa plovila, registri-
rana v Republiki Sloveniji, ko se naha-
jajo v mednarodnih vodah (14. točka 
prvega odstavka in tretji odstavek 114. 
člena zakona o sodiščih). Takšna opre-
delitev ne pomeni, da je okrajno sodi-
šče pristojno v pomorskih sporih, tem-
več v drugih sporih, ki so "slučajno" 
povezani z morjem ali plovili. Okrajno 
sodišče v Kopru bo na primer pristojno 
v zapuščinski zadevi, ko nekdo umre 
na slovenski ladji v mednarodnih vo-
dah (99. člen - II/3). 

Naj za konec navedem le nekaj pri-
merov, ki bi čakale odvetnika-specia-
lista za pomorske spore, največkrat v 
povezavi s Pomorskim zakonikom 
(Uradni list RS, št. 26/01 in 21/02) in 

številnimi mednarodnimi konvencija-
mi. 

V praksi prevladujejo začasne 
odredbe (zaustavitev ladij) zaradi od-
škodninskih zahtevkov zaradi po-
škodbe, primanjkljaja, izgube ali za-
mude tovora (pomorsko prevozno pra-
vo), tu in tam pa se pojavi kakšna "ve-
lika zadeva" kot npr. požar na ladji v 
Ladjedelnici Izola, ki je sprožil vrsto 
pravnih vprašanj v zvezi s posebnim 
pomorskopravnim institutom reševanja 
na morju. 

Tu je še upravno pomorsko pravo s 
poudarkom na varnosti plovbe (npr. 
plovne poti, pristanišča, pilotaža), de-
lovno pomorsko pravo (pravice in 
dolžnosti članov ladijske posadke), 
vpis ladij in čolnov ter vpis lastnin-
ske pravice in hipoteke na ladji v la-
dijski register, pomorske pogodbe o 
gradnji ladje, izkoriščanju ladij (npr. 
prevoz tovora, potnikov in prtljage, po-
morska vleka), pomorski agenciji, 
pristaniško-prekladalnih storitvah 
(stivadorske pogodbe) in zavarova-
nju, plovbne nezgode (trčenje ladij, 
reševanje, dviganje potopljenih stvari, 
skupne havarije in zunajpogodbena od-
škodninska odgovornost ladjarja, npr. 
za onesnaženje morja z nafto) in izvrš-
ba ter zavarovanje na ladjah. 

V pomorskih sporih je še (naj)bolj 
vpijoče v nebo, da stranke ne potrebu-
jejo pravnih kolobocij in nerazumljivih 
tolmačenj paragrafov, temveč hitro in 
učinkovito razvozlanje poslovnega 
problema, po možnosti izven sodišča s 
pomočjo poravnave. "Your client has a 
commercial, not a legal problem", mi 
je dostikrat dejal gospod David Marler, 
znani odvetnik iz Montreala. Premno-
gokrat se zgodi, da pooblastitelji bi-
stveno boljše poznajo problematiko od 
pooblaščencev, zato je treba imeti ve-
dno pred očmi besede belgijskega 
pravnika Louisa Francka, ki je bil pre-
pričan, da mora pravnik (odvetnik) dr-
žati pero, med tem ko mu praktik nare-
kuje rešitve ... 



ITALIJA 

Odgovornost odvetnika 
in zavarovanje 

dr. Karlo Primožič 

Civilni zakonik iz leta 1942 obravnava "poklicne delavce" v členih 
2229 do vključno 2238. 

Člen 2236 govori izrecno o odgovornosti "poklicnega delavca" ter do-
loča, da ni odgovoren za škodo, če je izpolnitev vezana na reševanje izre-
dno težavnih strokovnih vprašanj, razen v primeru, ko je škoda storjena na-
klepno ali iz malomarnosti. 

Na splošno se pojmujejo kot umski poklici tisti, ki zahtevajo posebno 
visoko izobrazbo in strokovno znanje, ki ga je mogoče pridobiti s študijem 
na univerzi ali vsaj na višjih šolah, in ki zahtevajo vpis v posebne imenike. 
Taki imeniki so bili v liberalnih demokracijah vpeljani najprej za odvetni-
ke in zdravnike, katerim so se pozneje začeli pridruževati novi poklici, kar 
se še danes dogaja. 

Značilno je tudi, da za intelektualne poklice predvideva zakon plačilo, 
ki ga definira kot nagrado, katere višina mora ustrezati pomembnosti dela 
in ugledu poklica in ni nujno vezano na končni rezultat, ki ni vedno dose-
gljiv, medtem ko je za izvajalca dela, ki se ne šteje za umsko (čl. 2225 
Civ.zak.), plačilo vezano na doseženi rezultat in na čas, potreben za njego-
vo doseganje. 

Pri ugotavljanju civilne odgovornosti odvetnika pridejo v poštev tudi 
predpisi, ki jih vsebujeta 1176. in 1218. člen Civilnega zakonika in sicer 
IV. poglavje, ki ima naslov: "O obligacijah na splošno". 

V 1176. členu je predpisano, da se pri spolnjevanju obveznosti mora 
dolžnik vesti z marljivostjo dobrega gospodarja, ki se pri poklicnem um-
skem delu ocenjuje glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja. Člen 1218 
pa pravi, da je dolžnik, ki ne izpolni točno svoje obveznosti, dolžan porav-
nati škodo, če ne dokaže, da gre za neizpolnitev ali zamudo iz vzrokov, ki 
se mu jih ne more pripisati. 

Iz citiranih določb izhaja, da sta pri odvetnikov! odgovornosti važna 
predvsem pojma skrbnost in točna izpolnitev obveznosti. 

Znanost in pravna praksa se strinjata, da je odvetniška dejavnost po-
dvržena načelu obveznosti pravilnega načina razreševanja naloge in ne 
obveznosti doseganja končnega rezultata, čeprav slednji predstavlja kon-
čni cilj, ki ga stranka pričakuje, ko poveri zadevo odvetniku. Tak rezul-
tat predstavljata na primer oprostilna sodba v kazenskem postopku ozi-
roma uspeh v pravdni zadevi, torej rezultat, ki ga pri opravljanju odve-
tniškega poklica ni mogoče vedno doseči. V vsakem primeru je odvetnik 
dolžan vestno, marljivo in strokovno opraviti svoje delo. V takem prime-
ru ne trpi odgovornosti za morebitni negativni rezultat, ker je naravna 
značilnost poklicne obveznosti, kot že rečeno, obveznost pravilnega na-
čina razreševanja naloge. 

Civilna odgovornost odvetnika 

Prvi člen zakona o odvetništvu z 
dne 27.11/33, št. 1578 (zakon je kasne-
je doživel le manjše spremembe, novi 
zakon , ki se pripravlja že več let, pa je 
predmet številnih polemik političnega 
značaja) določa, da se ne more nihče 
posluževati naziva in opravljati odve-
tniške dejavnosti, če ni vpisan v ime-

nik, ki ga vodijo odvetniške zbornice 
pri vsakem okrožnem sodišču. 
Opravljanje takega poklica brez vpisa 
predstavlja kaznivo dejanje, sankcioni-
rano po čl. 348 Kazenskega zakonika. 
Normalno je, da v takem primeru nima 
izvajalec pravice do nagrade. 

Za pogodbo med stranko in odve-
tnikom je značilno, da sloni na zaupa-
nju ("intuitu personae") in mora zato 

odvetnik opraviti poklicno delo le ose-
bno ali prek substituta, za katerega pa 
je osebno odgovoren. Člen 2232 nam-
reč določa, da vsak poklicni delavec 
podjemnik ("prestatore d'opera") mora 
osebno izpolniti obveznosti, ki izhajajo 
iz pooblastila, da pa se lahko posluži 
substitutov in pomočnikov (za katere 
odgovarja osebno), vendar le če to ni v 
nasprotju s sprejetim pooblastilom. 
Njegova odgovornost je zato pogodbe-
na in se ocenjuje na podlagi načel, ki 
jih vsebujejo že citirani členi 1176, 
2232 in 2236 civilnega zakonika. 

Ko odvetnik prevzame zastopanje 
stranke, se torej obveže, da bo naredil 
vse, kar je v njegovi moči, da doseže 
želeni rezultat. Njegova dejavnost se 
ocenjuje predvsem po skrbnosti, s ka-
tero se posveti prevzeti zadevi. Pojem 
marljivosti pa vsebuje nekatere ele-
mente tako deontološkega kot tudi mo-
ralnega značaja in to še pred elemen-
tom strokovnega znanja, ki ga mora 
imeti poleg splošne izobrazbe. 

Pri prevzemu zadeve prihajajo v 
poštev tudi subjektivni elementi in si-
cer: 
• da je odvetnik sposoben (predvsem 

glede na strokovno znanje ali 
specializacijo) prevzeti določeno 
zadevo; 

• da ima zadostne izkušnje na kon-
kretnem področju; 

• da ima dovolj časa, da se posveti 
zadevi. 
Odvetnik mora tudi skladno z de-

ontološkimi in moralnimi dolžnostmi 
informirati stranko o morebitnih te-
žavah v zvezi z zaupano zadevo in ji 
odsvetovati katerokoli iniciativo, če 
meni, da bi bila brezuspešna. Nadalje 
mora obveščati stranko o poteku zade-
ve, skratka: do stranke mora imeti ko-
rekten in lojalen odnos, ker mu to nala-
ga tudi vloga, ki jo ima v družbi in ki 
jo opravlja tudi v javno korist. Vloga 
odvetnika je zato zelo pomembna in 
tudi rizična, ker odgovarja pač tudi za 
povzročeno škodo, zlasti v primeru če 
je naklepno ali iz malomarnosti kršil 
opisana načela. 

Na tem področju je italijanska so-
dna praksa dokaj bogata, ker so ško-
dni primeri vedno bolj pogosti in ker 
postaja delo odvetnika vedno bolj te-
žavno zaradi vedno novih predpisov in 
noveliranja starih. Vse to zahteva viso-
ko specializacijo na omenjenih podro-
čjih in to tudi zaradi večje osveščenosti 
strank, ki vedno manj prizanašajo tudi 
odvetnikom. 

V številnih razsodbah tudi Vrhov-



nega (Kasacijskega) sodišča je podčr-
tano načelo: 

stranka mora v odškodninski tožbi 
zoper svojega odvetnika dokazati bodi-
si opustitev neke dejavnosti ali napako 
kot tudi vzročno zvezo med opustitvijo 
ali napako in nastalo škodo. 

Mora torej dokazati, da bi s pravoča-
snim ali pravilnim ukrepanjem z goto-
vostjo (ali skoraj gotovo) privedlo do 
pozitivnega rezultata. Sodišče mora 
namreč ugotoviti, da bi na primer pravo-
časna vložitev tožbe pred nastopom za-
staralnega roka (seveda v primeru, da je 
bilo pooblastilo dano pravočasno) prive-
dla do ugoditve tožbenemu zahtevku. 

Omejitev odgovornosti 

Ključno določbo na področju inte-
lektualnih delavcev predstavlja člen 
2336 Civilnega zakonika, ki se glasi: 
"Če izpolnitev obveznosti zahteva reši-
tev izredno težavnih strokovnih vpra-
šanj, poklicni delavec ne odgovarja za 
škodo, kije ne povzroči naklepno ali iz 
hude malomarnosti". 

Razlaga te odgovornosti je vezana 
na določila že citiranega 1176. člena 
Civilnega zakonika, ki določa, da je pri 
opravljanju poklica treba ocenjevati 
marljivost z upoštevanjem narave 
("natura") dejavnosti. Iz tega sledi, da 
odvetnik pri razreševanju konkretnega 
primera ni vedno odgovoren za napake 
ali opustitve ("omissione") kakega de-
janja. Ne odgovarja torej za škodo za-
radi lahke malomarnosti ("culpa le-
viš"), če gre za reševanje izredno tež-
kih in kompleksnih vprašanj. 

Teorija in judikatura si seveda za-
stavljata tudi problem definicije pojma 
malomarnosti, ki pa po najbolj uveljav-
ljenemu mnenju zaobjema skrbnost 
("diligenza"), previdnost ("prudenza"), 
izkušenost in znanje ("perizia"). 

Gornja načela so sintetično prika-
zana v sledeči maksimi iz sodbe Kasa-
cijskega sodišča št. 3463 z dne 18. 5. 
1988, ki se glasi: 

"Poklicna odgovornost odvetnika, 
čigar obveznost ni v doseganju rezulta-
ta ampak v nudenju pomoči, ne nastopi 
avtomatično, če odvetnik ne doseže za-
stavljenega cilja, temveč predpostavlja 
kršitev tiste povprečne skrbnosti ("dili-
genza media"), ki jo predvideva drugi 
odstavek 1176. člena Civ.zak. Ugotav-
ljanje kršitve dolžnosti, ki jo predvide-
va pravkar citirani predpis (ki discipli-
nira normalno odgovornost, medtem ko 
omejitve odgovornosti v smislu člena 
2236 Civ.zak. veljajo le za primere, ki 
zahtevajo reševanje izredno težavnih 
strokovnih vprašanj) je prepuščeno 

"meritarnemu" sodniku ("giudice di 
merito"), čigar ocena, če je primerno in 
pravilno obrazložena, ne more biti pre-
dmet preizkusa zakonitosti". (Vrhovno 
sodišče je namreč pristojno le za ugo-
tavljanje zakonitosti). 

Sodna praksa 

Naj po tem kratkem opisu načel, ki 
v Italiji urejajo opravljanje intelektual-
ne poklicne dejavnosti, navedem še ne-
kaj najbolj značilnih primerov, ki jih je 
obravnavalo naše sodstvo: 
• O zastaranju naj k že rečenemu do-

dam, daje v Italiji zastaralni rok za 
odškodninske zahteve v zvezi s 
prometnimi nezgodami dve leti 
(rok je mogoče prekiniti z opomi-
nom v obliki priporočenega dopisa 
s povratnico) oziroma pet let, če je 
dejanje kaznivo in se kazenski po-
stopek ne ustavi že v preiskavi ali z 
oprostilno sodbo (sam sem imel 
priložnost ugotoviti številne prime-
re zastaranja slovenskih oškodo-
vancev!); 

• Vložitev tožbenega zahtevka v pri-
meru, ko je mogoče predvidevati, 
da ne bo rešen v korist stranke, ne 
da bi o tem stranko obvestili in ji 
tudi odsvetovali tožbo; 

• neupoštevanje materialnih in pro-
cesnih prekluzivnih rokov, na pri-
mer roka za vložitev tožbe; 

• opustitev predložitve dokazov; 
• izguba dokazne pravice zaradi opu-

stitve navedbe prič ali drugih doka-
zov; 

• vložitev tožbe brez podpisa; 
• za napačno izbiro procesne strate-

gije odvetnik običajno ni odgovo-
ren; 

• neupoštevanje ali neznanje zakon-
skih predpisov, katerih razlaga ne 
predstavlja posebnih težav (čl. 
2236); 

• neupoštevanje materialnih ali pro-
cesnih prekluzivnih rokov (na pri-
mer roka za vložitev pritožbe in po-
dobno) . 

Disciplinska in kazenska 
odgovornost 

Naj na koncu omenim še disciplin-
sko in kazensko odgovornost. 

Prva sloni na določilih člena 38 že 
citiranega Zakona o odvetništvu in v 
bistvu izhaja iz kateregakoli dejanja, ki 
ga je hote in zavestno storil poklicni 
delavec (naklepno ali iz malomarnosti) 
in ki objektivno gledano škoduje do-
stojanstvu in ugledu storilca samega in 
odvetnikov na splošno. 

Disciplinski postopek je ločen od 
civilnega postopka, v katerem se uve-
ljavlja odškodnina, vsekakor pa je mo-
žno vsako kršitev etičnih načel in ka-
zenskih predpisov upoštevati tudi v od-
škodninskem postopku. 

Kar se tiče razmerja med disciplin-
skim in kazenskim postopkom je prvi 
neodvisen od drugega, vsekakor pa je 
kazenski postopek prejudicialen (med 
potekom le-tega se disciplinski posto-
pek prekine). Vsekakor je disciplinski 
postopek obvezen v primeru kazenske-
ga postopka (seveda za kazniva deja-
nja, ki so posredno ali neposredno po-
vezana z opravljanjem poklica). 

Zavarovanje poklicne 
odgovornosti odvetnika 

V Italiji večje število zavarovalnic 
nudi zavarovanje poklicne odgovorno-
sti, ki pa še ni obvezna za nobenega od 
številnih poklicev, niti ne za zdravnike, 
zoper katere se pogosto vodijo tudi ka-
zenski postopki. Tožilstvo mora začeti 
kazenski postopek po uradni dolžnosti 
v primeru smrti pacienta, ki jo je iz ma-
lomarnosti zakrivil zdravnik (tudi za 
zdravnikovo odgovornost namreč ve-
ljajo podobna načela kot za odvetnika), 
v drugih primerih pa samo na zahtevo 
oškodovanca ("querela"), ki jo mora 
nasloviti na tožilstvo v roku 90 dni. Če 
pride do škodnega primera v bolnici, je 
le-ta solidarno odgovorna. 

Zadnja leta se vedno več odvetni-
kov zavaruje za škodo povzročeno pri 
opravljanju poklica. Pogosto se sklepa-
jo tudi take zavarovalne police, ki kri-
jejo razne vrste rizikov, ki so kakorko-
li povezani s poklicno dejavnostjo (na 
primer poškodovanje oseb in zaupanih 
stvari, razen denarja; odgovornost do 
sodelavcev in uslužbencev in odgovor-
nost le-teh za škodo na osebi ali stva-
reh, povzročeno tretjim). 

Naj navedem dva primera zava-
rovalnih polic, sklenjenih pri dveh za-
varovalnicah, z razlikami glede na ob-
seg zavarovanja poleg poklicne odgo-
vornosti: 

Pred nekaj meseci je naša Blagajna 
za zdravstveno in pokojninsko zavaro-
vanje ("Cassa Nazionale di Previdenza 
e Assistenza Forense") sklenila za svo-
je člane (torej za vse odvetnike vpisane 
v odvetniške zbornice) dogovor z za-
varovalnico Generali o zavarovanju 
poklicne odgovornosti, h kateremu 
lahko pristopi vsak odvetnik. S to poli-
co se zavarovalnica obvezuje, da plača 
oškodovancu ali povrne zavarovancu 
zneske, ki bi jih moral plačati kot civil-
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no odgovoren po zakonu za premo-
ženjsko škodo, nenamerno povzročeno 
tretjim, vključno strankam, iz malo-
marnosti ("negligenza"), neprevidnosti 
("imprudenza") ali neznanja ("imperi-
zia") pri opravljanju poklica Odvetni-
ka, osebno ali prek uslužbencev, sode-
lavcev, substitutov in pripravnikov. 
Zavarovanje krije tudi materialno ško-
do, povzročeno tretjim zaradi izgube 
ali uničenja aktov in dokumentov, ven-
dar samo za stroške potrebne za rekon-
strukcijo istih. 

Zavarovalna polica krije tudi ško-
do, ki bi jo utrpeli tretji zaradi smrti ali 
telesnih poškodb, in škodo na stvareh, 
povezano z dejavnostjo odvetnika in 
pisarniškimi prostori. Krita je tudi ško-
da, ki bi jo utrpeli uslužbenci in za ka-
tero ne odgovarja Zavod za nezgodno 
zavarovanje ("Istituto Nazionale per 
gli Infortuni sul Lavoro" - INAIL). 

Zavarovalne vsote in premije so 
sledeče: 
Zavarovalna vsota Premija 
Euro 258.250,00 Euro 322,00 
Euro 516.500 Euro 426,00 
Franšiza 5 %, minimalna Euro 258,00 
za vsakega oškodovanca 

Kot že rečeno, več zavarovalnic nu-
di zavarovanje poklicne odgovornosti. 
Obseg zavarovanja je v nekaterih poli-
cah še širša vrsta rizikov kot pri opisa-
ni polici. Premija je običajno vezana na 
višino letnega bruto dohodka zavaro-
vanca, seveda ob upoštevanju zavaro-
valne vsote (na primer : letni prejemki 
Euro 250.000,00, zavarovalna vsota 1 
milijon; franšiza Euro 500,00; premija 
približno Euro 2.500,00). 

Naj na koncu pripomnim, da podo-
bna polica Zavarovalnice Triglav krije 
odgovornost odvetnika za "škodo za-
radi grobih napak pri opravljanju re-
gistrirane dejavnosti...". 

Po tem slutim, da odvetnik v Slove-
niji odgovarja samo za grobe napake 
("culpa lata"), medtem ko v italijan-
skem sistemu odvetnik odgovarja tudi 
iz naslova lažje malomarnosti ("culpa 
leviš" in celo "levissima"), razen v pri-
merih, navedenih v že večkrat citira-
nem členu 2236 Civilnega zakonika. 

Za zaključek ugotavljam, da so 
na naši poti vedno bolj številne pa-
sti, v katere se lahko vsak odvetnik, 
tudi zelo vesten, izkušen in strokov-
no podkovan, prej ali slej ujame. 
Zato nam zdrava pamet svetuje in 
poklicna etika nalaga, da se primer-
no zavarujemo in to v lastno korist 
in v korist stranke. 

H Karta pravic strank // 

Ob 150. obletnici svojega obstoja in delovanja je Tirolska odvetniška 
zbornica letošnjega 18. maja predstavila zanimiv akt: "Karto pravic strank". 

Kaj je prijateljsko zbornico vodilo k pripravi in objavi take listine? Pravi-
jo, da je bilo pač v javnosti prepogosto slišati, da so pravice, ki jih ima stran-
ka v razmerju do izbranega odvetnika, bolj pravice ali celo privilegij samega 
odvetnika. Zato skušajo s to listino odgovoriti, da takšna mnenja nikakor niso 
utemeljena - saj velja ravno obratno: pravice strank zavezujejo odvetnika v 
odnosih do njegovih strank. 

Listina pa se glasi takole; 
"Stranka ima 
1. pravico do molčečnosti svojega odvetnika; 
2.pravico do zaupnih pogovorov s svojim odvetnikom; 
3. pravico, da njen odvetnik v sodnih in uradnih postopkih ne nastopa kot 

priča, kolikor ga te prepovedi ne odveze sama stranka; 
4. pravico, da njena pisanja pri njenem odvetniku niso zasežena; 
5. pravico do odvetnika, kije svoji stranki neomajno zvest; 
6. pravico do odvetnika, ki sprejema naloge in navodila samo od svoje stran-

ke in je popolnoma neodvisen od napotkov tretjih; 
7. pravico do odvetnika, ki ne deluje niti neposredno niti posredno v korist 

nasprotnika ali tretje osebe; 
8. pravico do neprizadetega pisnega in ustnega navajanja svojega odvetni-

ka; 
9. pravico do preverjenega in obsežno izobraženega odvetnika; 

10. pravico do tekočega informiranja, strokovnega nasveta, skrbnega zasto-
panja in vestnega izpolnjevanja obveznosti s strani svojega odvetnika; 

11. pravico do podrobnega in preverljivega obračuna nagrade za odvetnika; 
12. pravico, da se denar, ki pripada stranki, hrani ločeno od odvetnikovega; 
13. pravico, da v vseh življenjskih primerih zahteva in tudi dobi odvetnikovo 

pomoč; 
14. pravico do odvetniškega zastopanja tudi v primeru, če nima zadostnih 

sredstev za plačilo odvetnika; 
15. pravico do nadomestila stroškov s strani nasprotne stranke v primeru, če 

se ugotovi, da je bila po krivici zapletena v določeni postopek. 
Komentar: skoraj ne more biti dvoma, da so pravice strank, kakor so jih 

zapisali tirolski kolegi v svoji "karti", prav tako celovito določene in varova-
ne tudi v pravilih našega kodeksa odvetniške poklicne etike. 

Pripravil: Boris Grosman 

Dan slovenskih odvetnikov 2002, Maribor, 7. in 8. junija. Strokovni del 
srečanja v dvorani hotela Habakuk je bil namenjen obveznostim odvetnikov 
glede preprečevanja pranja denarja, družabni pa je bil neprimerno živahnejši... 



Hrvaška 

Tudi odvetnike 
ubijajo, mar ne? 

mag. Bojan Kukec 

Človek ne more ostati neprizadet ob poslušanju medijskih vesti, v dežev-
nem in turobnem marčnem dnevu: "Na sosednjem Hrvaškem so (spet) ubili 
kolegico - odvetnico Marijo Brnič - Bljakaj, iz Podravske Slatine, dne 22. 
4. 2002, v njeni pisarni". 

Naj povzamem zgolj gola (kruta) dejstva, da je v zadnjih 30 letih na Hr-
vaškem tako padla že 5. žrtev iz odvetniških vrst - neposredno pri opravlja-
nju enega najplemenitejših poklicev. 

Ubiti odvetniki in odvetnice 

1. Odv. Josip Brbot iz Zagreba, ubit 
leta 1972 na Občinskem sodišču v 
Zagrebu. 
Med razvezno pravdo je 35-letni J. 

K. s streli iz pištole hladnokrvno usmr-
til svojo 25-letno soprogo A. in njenega 
39-letnega odvetnika. Sodnica in zapi-
snikarica sta se rešili tako, da sta se skri-
li pod mizo. 
2. Odv. Josip Guberina iz Zlatara, 

ubit leta 1977 na ogledu. 
3. Odv. Boško Ojkič iz Orahovice, 

ubit leta 1989 na Občinskem sodi-
šču v Orahovici. 
Nasprotna stranka N. G. ga je naj-

prej napadla z nožem, potem pa ubila s 
streli iz pištole. Pri tem je bil ranjen tu-
di tajnik sodne pisarne. 
4. Odv. Hajra Prohič, ubita leta 

1999 na Občinskem sodišču v Za-
grebu. 
V sodni dvorani, kjer je tekla razve-

zna pravda, je 31-letni M. O. z 10 streli 
iz pištole ubil svojo soprogo G. O. (26 
let), njeno odvetnico H. P. (43 let) in so-
dnico L. H. (38 let), 46-letna sodna za-
pisnikarica S. C. pa je bila težko ranje-
na. 
5. Odv. Marija Brnič Bljakaj iz Sla-

tine, ubita letošnjega 22. aprila v 
svoji odvetniški pisarni. 
Na norem maščevalnem pohodu jo 

je ubil s streli iz pištole 51-letni A. N., 
katerega soprogo M. je zastopala v ra-
zvezni pravdi. N. je pred tem na ulici 
težko ranil svojo soprogo, nato pa seje 
po večurni policijski zasedi sam ustre-
lil. 

• Napadi na odvetnike in 
odvetnice 

1. Leta 1993 je bil v sodni dvorani na 
Reki napaden in pretepen mag. To-
mislav Sabljar, odvetnik z Reke. 
Napadalec S. S. je predtem v raz-

pravni dvorani obračunal tudi s svojo 
prijateljico, ki jo je odvetnik zastopal. 
2. Leta 1995 je neznana oseba postavi-

la eksplozivno napravo pred odve-
tniško pisarno Branke Skansi-Rat-
kovič, odvetnice v Dubrovniku. 
Bomba je eksplodirala v predsobi, 

na srečo pa poškodovanih ni bilo. 
3. Leta 1998 je na Občinskem sodišču 

v Puli prišlo do poskusa umora 
odvetnika Josipa Kompariča iz 
Pule. 
M. F. je v sodni dvorani med premo-

ženjsko pravdo z nožem napadel odve-
tnika, ki je bil pooblaščenec nasprotne 
stranke, ter mu zadal ubodno rano. 
4. Leta 1999 je bil na hodniku Občin-

skega sodišča v Džakovu fizično 
napaden odvetnik iz Džakova Zvo-
nimir Jurič. 
Napadla gaje njegova bivša stranka 

in mu prizadejala lahke telesne poškod-
be. 
5. V letu 2000 so v Dubrovniku ne-

znani storilci streljali in ranili odve-
tnika Srda Jakšiča iz Dubrovnika. 

6. Nekaj let nazaj pa sta bila napadena 
tudi sedaj pokojni odvetnik Mirko 
Franceschi iz Splita in Slobodan 
Budak, odvetnik iz Zagreba.1 

1 Vir: "Odvjetnik" glasilo - časopis Hrvatske 
odvjetničke komore, šl. 1-2, letnik 75, Zagreb 
2002, str. 15. 

In kako je z varnostjo 
odvetnikov pri nas, v Sloveniji? 

Ne glede na dejstvo, daje v sosednji 
državi še ne tako dolgo divjala vojna 
(nenazadnje je bil oboroženi spopad tu-
di v Sloveniji) in daje zaradi tega psiho-
patološko zdravje prebivalstva - klien-
tov in nasprotnih strank ogroženo, do-
segljivost ognjenega in hladnega orožja 
pa bistveno lažja kot v (recimo) Slove-
niji, pa se normalnemu človeku - odve-
tniku ob branju prejšnjih podatkov sa-
mo po sebi postavi vprašanje: 

• Kako pa je z varnostjo odvetni-
kov (iz sploh vseh sodelujočih v so-
dnih postopkih in pravosodju) v Slo-
veniji? 

• Ali tudi nam nekateri dogodki 
že napovedujejo tako tragičen raz-
voj? 

No, na to vprašanje si enostavno ne 
upam odgovoriti, nekaj pa smo v tej 
smeri že slišali in tudi zapisali2. 

• In pred mesecem dni: "Primer 
kranjskega tožilca, ko je moral ukrotiti 
osumljenca, ki se je hotel pognati skozi 
okno v III. nadstropju sodne zgradbe, in 

• primer ropotanja po oknu sobe v 
pritličju ljubljanske sodne palače, v ka-
teri so sredi noči zasliševali osumljen-
ca, ki sta pod avto vrgla bombo. 

Tudi zadnja primera opozarjata! 
Vzeti ju je treba resno in bolj poskrbeti 
za varnost sodnikov, tožilcev, odvetni-
kov in prič, še preden se bo zgodilo kaj 
hujšega..." 

• Eksplozija pred domom mari-
borskega sodnika R. pomeni mejnik 
v pojmovanju varnosti. Je storjenega 
dovolj...?! 

2 Npr. Kukec B.: "Odvetnike (tudi) pretepajo", v 
rubriki Mediji o odvetništvu, Odvetnik št. 6, ma-
rec 2000 str, 28-30 - kjer so kar tri novice, ki opo-
zarjajo na pomanjkljivo varnost in zaščito na na-
ših sodiščih. 
- Tako so samo v oktobru leta 2000 varnostniki 
odkrili ob vstopu v Ljubljansko sodno palačo kar 
80 nožev ... V zadnjem času so zabeležili porast 
groženj sodnikom, poleg tega pa prihaja tudi do 
najrazličnejših napadov in incidentov. Zato so 
varnostni ukrepi še kako na mestu, ne le zaradi 
varnosti uslužbencev na sodišču, odvetnikov, to-
žilcev in pravobranilcev, pač pa tudi zaradi var-
nosti strank ... (tč. 2.) 
- Po nedavnem trojnem umoru na Občinskem so-
dišču v Zagrebu so na vseh hrvaških sodiščih po-
ostrili nadzor, o tem pa razmišljajo tudi v Odve-
tniški zbornici, saj so odvetniki enako izpostavlje-
ni kot drugi delavci hrvaškega pravosodja. Konec 
koncev, so streli na zagrebškem občinskem sodi-
šču pokopali sodnico, tožnico in njeno odvetnico. 
...V članku Nenavadni zločini na Hrvaškem - stric 
ubil svojega nečaka v odvetniški pisarni, (tč. 12) 
- V sredo zvečer je eden od postojnskih odvetni-
kov, nič hudega sluteč, hodil po ulici pred stavbo, 
v kateri je odvetniška pisarna, kjer je zaposlen. 
Naenkrat ga je napadel neki moški. S pestjo ga je 
večkrat udaril po obrazu, nato pa zbežal. Nasilne-
ža, kije odvetnika lažje ranil, še iščejo (tč. 22). 



Končno: novi zakon o 
delovnih razmerjih! 

mag. Bojan Kukec 

V Odvetniku, št. 14 sem delno opisal nastajanje novega zakona o delov-
nih razmerjih (ZDR/2002), ki je trajalo kar 7 let, intenzivneje pa zadnja 3 
leta s (končno uspešnim) kompromisom med socialnimi partnerji. Podal 
sem tudi lastno (pretežno pozitivno) mnenje o tem zakonskem projektu. 
Tokrat pa naj nekoliko podrobneje prikažem sprejete zakonske rešitve in 
med njimi zlasti poglavitne novosti. 

ZDR/2002, ki ga je Državni zbor sprejel 24. aprila letos in bo začel 
veljati prvega januarja 2003, ima 246 členov, ki tvorijo hrbtenico priho-
dnjega enotnega urejanja delovnih razmerij za vse zaposlene v naši državi 
(z dopuščanjem drugačnega urejanja na podlagi posebnih zakonov, kar je, 
denimo, predvideno s predlogom zakona o javnih uslužbencih). Tovrstna 
zakonodaja se ne sprejema pogosteje kot na vsakih nekaj deset let (tudi do 
novega leta še veljavna ZDR in ZTPDR sta bila sprejeta v začetku 90. let), 
tako ali drugače pa zadeva več kot pol milijona aktivnega slovenskega pre-
bivalstva, zato je prav in koristno, da novosti čimbolj podrobno spozna tu-
di čim širši krog "naslovnikov" in drugih "uporabnikov" zakona. 

POGODBA 0 ZAPOSLITVI 
110 členov 

Delovna razmerja bodo po novem 
izpeljana dosledno kot individualna 
pogodbena razmerja (na podlagi po-
godb o zaposlitvi) med delavci in delo-
dajalci, znotraj katerih se vsem delav-
cem kot šibkejši pogodbeni stranki z 
zakonom zagotavljajo minimalne pra-
vice, delodajalcem pa omogoča večjo 
konkurenčnost z dopuščanjem večje 
prožnosti pri zaposlovanju in odpu-
ščanju delavcev. 

• Novost - definicija delovnega 
razmerja: 

Delovno razmerje, je v zakonu 
opredeljeno kot: "razmerje med delav-
cem in delodajalcem, v katerem se de-
lavec prostovoljno vključi v organizi-
ran delovni proces delodajalca in v 
njem za plačilo, osebno, nepretrgoma 
opravlja delo po navodilih in pod nad-
zorom delodajalca". 

• Spodbude novemu 
zaposlovanju 

Eden od ciljev nove sistemske ure-
ditve delovnih razmerij je spodbuditi 
novo zaposlovanje. V tem pogledu je 
pomembna zakonska določba, po kate-
ri dela, ki je sistematizirano in poteka 
trajno ali nepretrgano (če torej vsebuje 
elemente delovnega razmerja), ne bo 

mogoče opravljati honorarno, zgolj na 
podlagi pogodbe o delu, ampak bo tre-
ba zanj skleniti pogodbo o zaposlitvi. 

V tem zakonu torej ni več pogodb 
o delu, kar pa še ne pomeni, da jih pre-
prečuje; dela, ki nimajo značilnosti de-
lovnega razmerja, bo po novem mogo-
če opravljati le po pravilih civilnega 
prava, torej na podlagi civilnih pogod-
benih (ne delovnopravnih) razmerij. 

Če bo inšpektor za delo ugotovil, 
da delavec opravlja pri delodajalcu do-
ločeno delo na podlagi pogodbe o delu 
v nasprotju s tem zakonom (pogoje za 
opravljanje dela na posameznem delov-
nem mestu mora delodajalec določiti s 
splošnim aktom o sistematizaciji de-
lovnih mest), bo za ta prekršek lahko 
delodajalca takoj kaznoval s 300.000 
tolarjev denarne kazni. Enaka mo-
žnost takojšnjega mandatnega kazno-
vanja delodajalca pa je predvidena tudi 
za druge očitne kršitve zakona o delov-
nih razmerjih, na primer, če delavcu v 
15 dneh od nastopa dela ne izroči foto-
kopije prijave v zavarovanje ipd. 

• Dve vrsti splošnih aktov 
delodajalcev 

Določeni sta dve vrsti splošnih ak-
tov delodajalcev: 

S prvimi delodajalec določa orga-
nizacijo dela in obveznosti, ki jih mo-
rajo delavci poznati, da bi lahko izpol-
njevali pogodbene in druge obveznosti 
(sistematizacija delovnih mest), akt o 

varnosti pri delu, pravila reda in disci-
pline, kateri podatki se štejejo za po-
slovno skrivnost). Predloge teh aktov 
mora delodajalec pred sprejemom po-
sredovati v mnenje sindikatu in njego-
vo mnenje obravnavati ter se do njega 
opredeliti. 

V drugo skupino pa sodijo splošni 
akti, ki jih delodajalec lahko sprejme le 
v primeru, če pri njem ni organizira-
nega sindikata. Z njimi določi pravi-
ce, ki se sicer običajno urejajo v kolek-
tivnih pogodbah (razporeditev delov-
nega časa, plačilo), vendar so te za de-
lavce lahko le ugodnejše, kot jih dolo-
ča zakon oziroma zavezujoča kolektiv-
na pogodba, nikakor pa slabše (uve-
ljavi se specialno načelo delovnega 
prava: "in favorem laboratoris"). 

• Vsebina pogodbe 
o zaposlitvi 
Največ sprememb glede na veljav-

no delovnopravno zakonodajo prinaša 
novi zakon z obsežno ureditvijo (do-
slej en člen, po novem 110 zakonskih 
členov) vseh vprašanj, ki se nanašajo 
na pogodbo o zaposlitvi. Biti mora v 
pisni obliki, z natančno opredeljeno 
obvezno vsebino. 

Pogodba o zaposlitvi mora vsebo-
vati: podatke o obeh pogodbenih stran-
kah, datum nastopa dela, naziv delov-
nega mesta oziroma vrsto dela, ki ga 
mora delavec opravljati po pogodbi, 
čas trajanja delovnega razmerja, redni 
delovni čas in njegovo razporeditev, 
znesek osnovne plače v tolarjih, druge 
sestavine plače, plačilni dan in način 
izplačila, letni dopust, odpovedne ro-
ke, zavezujoče kolektivne pogodbe 
oziroma splošne akte delodajalca ... 

Zaradi na novo predpisane obse-
žnejše vsebine pogodbe o zaposlitvi pa 
ob uveljavitvi zakona ne bo potrebno 
za že doslej zaposlene delavce usklaje-
vati in spreminjati vseh starih pogodb 
o zaposlitvi, kar bi povzročilo ogro-
mno "papirnatega" dela. Velja namreč 
načelo, da ima ne glede na spremembe 
zakona delavec tiste pravice, ki so zanj 
ugodnejše. Tako se ob starih pogodbah 
šteje, da so njihov sestavni del lahko 
tudi zakonske določbe, ki urejajo vse-
bino pogodb o zaposlitvi. 

Stare pogodbe torej ostajajo, 
spreminjati pa jih je mogoče na po-
dlagi volje obeh strank - vendar le v 
smeri ugodnejših pravic! 

• Pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas - izjeme 
Pogodbe o zaposlitvi naj bi po no-

vem praviloma sklepali za nedoločen 



čas. Če v sklenjeni pogodbi čas njene-
ga trajanja ni pisno določen, se šteje, 
da je sklenjena za nedoločen čas.V 
(do)sedanji zakonski ureditvi je sicer 
sklepanje delovnega razmerja za dolo-
čen čas omejeno na konkretne, dopu-
stne primere, ni pa časovno omejeno. 
Omenjeno zakonsko vrzel so deloda-
jalci očitno izkoriščali kot lažjo mo-
žnost za odpuščanje delavcev, ki so jih 
prav zaradi negotovosti, ali jim bodo 
pogodbo za določen čas obnovili ozi-
roma podaljšali, laže obvladovali in tu-
di ustrahovali. 

To potrjuje prevladujoča praksa de-
lodajalcev pri novem zaposlovanju, ko 
so pogodbe o zaposlitvi za določen 
čas postale sicer nikjer napisano 
pravilo. Po novem zakonu bo druga-
če! 

Delodajalec v prihodnje ne bo 
smel skleniti ene ali več zaporednih 
pogodb o zaposlitvi za določen čas z 
istim delavcem in za isto delo nepreki-
njeno za več kot dve leti. Četudi bi ho-
tel to določbo obiti z vmesnimi krajši-
mi prekinitvami (za tri mesece ali 
manj) pogodbe o zaposlitvi za določen 
čas, se tega ne bo štelo za prekinitev 
dovoljenega obdobja zaposlitve za do-
ločen čas. Ker se bo delodajalcem na 
to časovno omejitev zaposlovanja za 
določen čas težko privaditi, pa zakon 
določa prehodno obdobje do leta 
2007 (za male delodajalce do leta 
2010), v katerem bo mogoče sklepati 
in obnavljati pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas z istim delavcem in za isto 
delo - za tri leta. 

Sicer pa novi zakon uvršča pogod-
be o zaposlitvi za določen čas med po-
sebnosti pogodb, ki so dopustne pod 
določenimi pogoji: 
1. če gre za delo, ki po svoji naravi 

traja določen čas, 
2. za nadomeščanje začasno odsotne-

ga delavca, 
3. za povečan obseg dela, 
4. za zaposlitev tujca z delovnim do-

voljenjem za določen čas, 
5. za poslovodne, voljene in imenova-

ne delavce, ki so vezani na določe-
no mandatno obdobje, 

6. za javna dela in projektno organizi-
rano delo ter druge primere (manjši 
delojemalci), ki jih določa zakon 
oziroma panožna kolektivna po-
godba. 

• Večje možnosti zaposlovanja 

Možnosti zaposlovanja naj bi po-
večali tudi s sklepanjem pogodb o za-
poslitvi za delovni čas, ki je krajši od 
polnega ("part tirne"), pri čemer je 

predvideno, da lahko delavec sklene 
tako pogodbo tudi z več delodajalci in 
tako doseže polni delovni čas. 

V zakonu so posebej opredeljene 
tudi možnosti, da se delodajalec in de-
lavec s pogodbo o zaposlitvi dogovori-
ta, da bo delavec na svojem domu (ali 
v prostorih po svoji izbiri) opravljal 
delo, ki sodi v dejavnost delodajalca. 

• Presežni (odvečni) delavci 

Kadar delodajalec ugotovi, da ima 
zaradi poslovnih razlogov večjo sku-
pino (najmanj 10 delavcev oziroma 10 
odstotkov vseh zaposlenih) odvečnih 
delavcev (presežkov), bo moral izde-
lati program za razreševanje njihove 
problematike, o razlogih za odpušča-
nje pa obvestiti tudi reprezentativne 
sindikate, ki imajo pri delodajalcu 
svojega zaupnika, se z njimi posveto-
vati o merilih za določanje odvečnih 
delavcev in mogočih ukrepih za ubla-
žitev škodljivih posledic za delavce. O 
nameri za odpustitev večje skupine de-
lavcev mora delodajalec pisno obvesti-
ti tudi zavod za zaposlovanje. 

Pri določanju odvečnih delavcev 
se upoštevajo zlasti: 
1. strokovna izobrazba oziroma uspo-

sobljenost, 
2. delovne izkušnje in usposobljenost, 
3. delovna doba ter 
4. zdravstveno in socialno stanje de-

lavca. 
Pri ohranitvi zaposlitve bodo imeli 

prednost delavci s slabšim socialnim 
položajem (tudi starši oziroma edini 
hranitelji več mladoletnih otrok). Bol-
niška oziroma porodniška odsotnost 
in nosečnost ne smeta biti merilo za 
uvrstitev zaposlenega na seznam odve-
čnih delavcev. Če delodajalec v enem 
letu zaposli nove delavce, imajo od-
puščeni presežni delavci prednostno 
pravico do zaposlitve pri njem. 

• Prenehanje pogodbe 
o zaposlitvi 

Pogodba o zaposlitvi lahko prene-
ha na različne načine in iz različnih 
objektivnih in subjektivnih razlo-
gov: 

Pogodba o zaposlitvi preneha ve-
ljati: 
1. s potekom časa, za katerega je bila 

sklenjena, 
2. s smrtjo delavca ali delodajalca - fi-

zične osebe, 
3. s sporazumno razveljavitvijo, 
4. z redno ali izredno odpovedjo, 
5. s sodbo sodišča, 

6. po samem zakonu, v primerih, ki 
jih določa ta zakon, 

7. v drugih primeri, ki jih določa za-
kon. 

• Pri redni odpovedi veljajo 
minimalni odpovedni roki 

Suspenz pogodbe o zaposlitvi po 
novem zakonu o delovnih razmerjih 
ne pomeni več odstranitve delavca 
zaradi disciplinskega prekrška ali 
povzročene škode, tako kot smo ta po-
jem razumeli in uporabljali doslej. Sus-
penz po novem pomeni začasno pre-
kinitev delovnega razmerja oziroma 
mirovanje pogodbenih obveznosti in 
pravic, do katerega pride v primerih, 
ko delavec zaradi zaporne kazni, var-
stvenega ali vzgojnega ukrepa ne mo-
re opravljati dela šest mesecev ali 
manj, pa tudi v primerih, ko služi vo-
jaški (tudi civilno služenje) rok ali ko 
iz drugih razlogov (pripor) začasno 
preneha delati, pa mu delodajalec zara-
di tega pogodbe o zaposlitvi ne sme 
odpovedati - razen v primerih, ko ima 
razloge za izredno odpoved pogodbe o 
zaposlitvi ali ko gre za prenehanje de-
lodajalca. 

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi 
je v zakonu precejšnja in pomembna 
novost (doslej je "prenehalo delovno 
razmerje") ter obsega več kot 40 čle-
nov. 

Novi zakon ne določa več disci-
plinskih kršitev delovnega razmerja, 
temveč se odgovornost delavca ugo-
tavlja za kršenje pogodbene in dru-
gih obveznosti, iz delovnega razmerja, 
ki so določene s pogodbo o zaposlitvi 
ter zakonom, kolektivno pogodbo 
oziroma splošnim aktom delodajalca. 
Manjšo kršitev lahko delodajalec di-
sciplinsko sankcionira z opominom 
ali odvzemom bonitet, v primeru 
hujše kršitve pa gre za odpoved po-
godbe o zaposlitvi iz krivdnih razlo-
gov ali za izredno odpoved. 

Po novem zakonu je mogoča redna 
odpoved z odpovednim rokom in 
izredna odpoved brez odpovednega 
roka, ker so zanjo razlogi takšni, da ra-
zmerja ni mogoče nadaljevati do izteka 
odpovednega roka (v primerih hudih 
kršitev obveznosti ene ali druge po-
godbene stranke). Delavec lahko re-
dno odpove pogodbo brez obrazloži-
tve, odpovedni rok je v tem primeru 
praviloma 30 dni, razen če ni s pogod-
bo o zaposlitvi oziroma kolektivno po-
godbo določen daljši (največ 5 mese-
cev) rok. Če pa pogodbo o zaposlitvi 
redno odpoveduje delodajalec mora 



V katerih primerih pripada delavcem odpravnina in 
kolikšna? 

• Če se družbeniki dogovorijo za likvidacijo podjetja 
V zakon je vključena tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi začetka po-

stopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave. Do zdaj so bile 
vprašanja v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja v primeru insolventnosti 
delodajalca urejena v zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji tako, 
da so v primeru začetka stečajnega postopka ali sodne likvidacije po zakonu 
prenehala delovna razmerja vsem zaposlenim delavcem stečajnega dolžnika ne 
glede na to, da je bilo delo nekaterih v stečajnem postopku še potrebno. 

Po novem bo pogodbeno razmerje tudi v teh primerih prenehalo z odpove-
djo pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca - stečajnega upravitelja s 15-
dnevnim odpovednim rokom. Tudi v teh primerih se bo moral delodajalec 
pred odpustitvijo večjega števila delavcev posvetovati s sindikatom. 

Zakon je izrecno določil pravico do odpravnine, ki jo da delodajalec tudi 
delavcem, katerim je pogodba o zaposlitvi odpovedana v stečajnem postopku, 
postopku likvidacije in potrjene prisilne poravnave. Tudi v primerih, ko se 
družbeniki dogovorijo za likvidacijo podjetja, je treba upoštevati zakonske 
določbe, ki veljajo za odvečne delavce. 

• Spremenjeni sta osnova in višina odpravnin 

Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali za-
radi nesposobnosti, mora delavcu izplačati odpravnino. Po dosedanji uredi-
tvi in praksi je osnova za odpravnino polovica delavčeve netto plače iz zadnjih 
treh mesecev pred odpovedjo za vsako leto dela, po novem pa bo za osnovo 
služila delavčeva brutto plača, kar pomeni za 20-25 % višjo osnovo. Od-
pravnine za presežke bodo ob krajši delovni dobi pri delodajalcu nižje, z dose-
danjimi bodo izenačene pri zaposlenih, ki so pri delodajalcu delali več kot 15 
let, pri daljših zaposlitvah pa bodo nove odpravnine celo nekoliko višje. 

Če bo delavec zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do pet let, bo do-
bil z odpravnino za vsako leto dela petino osnove; če je bil zaposlen od 5 do 
15 let, bo dobil za vsako leto dela četrtino osnove, če pa bo zaposlen pri delo-
dajalcu več kot 15 let, mu bo pripadala odpravnina v višini tretjine osnove za 
vsako leto dela pri njem. Najvišja odpravnina je omejena na 10-kratnik 
osnove, če v panožni kolektivni pogodbi ni določeno drugače. 

dokazati utemeljen razlog odpovedi. 
Pred redno odpovedjo iz krivdnega ra-
zloga ali zaradi delavčeve nesposo-
bnosti mora delodajalec pisno opozo-
riti delavca, da slabo izpolnjuje de-
lovne obveznosti (pri čemer je odpo-
ved mogoča ob ponovitvi kršitve), in 
mu tudi omogočiti zagovor. Če dela-
vec tako zahteva, mora delodajalec o 
nameravani odpovedi pogodbe o zapo-
slitvi pisno obvestiti delavčev sindi-
kat, ki lahko pisno nasprotuje delavče-
vi odpovedi. V tem primeru lahko de-
lavec zahteva, da se prenehanje po-
godbe o zaposlitvi zaradi nesposobno-
sti ali krivdnega razloga oziroma razlo-
gov za izredno odpoved zadrži do ar-
bitražne odločitve ali sodnega varstva 
(oziroma do odločitve sodišča o pre-
dlogu za izdajo začasne odredbe). Za ta 
čas pa lahko delodajalec prepove de-
lavcu delati, a mu mora vseeno zago-
tavljati nadomestilo plače (polovico 
njegove povprečne plače v zadnjih 
treh mesecih pred odpovedjo). 

Razlogi, da se delodajalec odloči 
za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi 
delavcu, so lahko: 
1. poslovni razlogi (prenehanje po-

treb po opravljanju določenega de-
la zaradi organizacijskih, tehnolo-
ških, strukturnih in podobnih razlo-
gov), ali 

2. delavčeva nesposobnost (če ne 
dosega pričakovanih delovnih re-
zultatov oziroma ne izpolnjuje 
predpisanih pogojev za opravljanje 
dela), ali 

3. krivdni (kršenje pogodbenih obve-
znosti, znaki kaznivega dejanja). 
V primeru odpovedi pogodbe de-

lavcu (ki je pri njem delal najmanj 
pol leta) zaradi njegove nesposobno-
sti ali zaradi poslovnega razloga mora 
delodajalec preveriti, ali ga je mogoče 
prerazporediti na drugih delih in mu 
ponuditi sklenitev nove pogodbe. Če 
delavec ustrezno zaposlitev odkloni, 
ima pravico do odpravnine. 

V novem zakonu, so določeni mini-
malni odpovedni roki in odpravnine za 
redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, 
če jo odpove delodajalec. 
a) Če je razlog odpovedi delavčeva 

nesposobnost je odpovedni rok 30 
dni, če ima manj kot 5 let delovne 
dobe pri delodajalcu, 45 dni, če ima 
najmanj 5 let delovne dobe, 60 dni, 
če ima najmanj 15 let delovne do-
be, in 120 dni, če ima delavec naj-
manj 25 let delovne dobe pri delo-
dajalcu. 

b) V primeru odpovedi pogodbe o za-
poslitvi zaradi poslovnih razlogov 

so minimalni odpovedni roki, ki so 
pri večji delovni dobi daljši; 75 dni 
za najmanj 15 let delovne dobe in 
150 dni za najmanj 25 let delovne 
dobe pri delodajalcu, 

c) Pri krivdnem razlogu za odpoved, 
pa je odpovedni rok 30 dni. Na-
mesto odpovednega roka se delo-
dajalec in delavec lahko dogovorita 
za odškodnino. 

• Tudi delavec bo lahko 
pogodbo izredno odpovedal 

Popolna novost v sistemskem za-
konu je tudi izredna odpoved pogod-
be o zaposlitvi, pri čemer so izrecno 
opredeljeni krivdni razlogi, zaradi ka-
terih bo lahko delavec oziroma deloda-
jalec izredno odpovedal pogodbo. Izre-
dna odpoved učinkuje takoj po vročitvi 
drugi pogodbeni stranki, torej brez od-
povednega roka. 

Delodajalec bo lahko delavcu izre-
dno odpovedal pogodbo o zaposlitvi v 

primeru delavčeve kršitve pogodbene 
in druge obveznosti iz delovnega ra-
zmerja, kršitev pa ima znake kaznive-
ga dejanja, če delavec naklepoma ali 
iz hude malomarnosti hudo krši svoje 
obveznosti, če mu je po pravnomočni 
odločbi prepovedano opravljati dela 
ali mora v zapor ali vzgojni zavod za 
več kot šest mesecev, če ne opravi us-
pešno poskusnega dela, če se po kon-
čanem suspenzu v petih dneh ne vr-
ne na delo in če med bolniško odso-
tnostjo krši navodila zdravnika oziro-
ma zdravniške komisije. 

Pogodbo o zaposlitvi bo lahko izre-
dno odpovedal tudi delavec, in sicer v 
osmih dneh, potem ko pisno opomni 
delodajalca, da ne izpolnjuje svojih 
obveznosti, če mu več kot dva mese-
ca ni zagotavljal dela niti izplačal za-
konsko določenega nadomestila pla-
če, ki mu pripada tudi v primeru, če je 
pristojna inšpekcija prepovedala 
opravljanje delovnega procesa in upo-
rabo strojev, če mu delodajalec trikrat 
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UVODNO 

Osnovni predpis, v katerem so urejena pravila o zača-
snih odredbah v civilnih sodnih postopkih, je zakon o 
izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Ureditvi začasnih odredb je 
namenjeno 25. poglavje z določbami od 266. do 279. čle-
na ZIZ. Relativno kratko poglavje o začasnih odredbah v 
ZIZ seveda ne more samo urediti vseh bistvenih vprašanj. 
Če določbe o zavarovanju z začasno odredbo kakšnega 
vprašanja ne urejajo posebej, se po 239. členu ZIZ smi-
selno uporabijo določbe ZIZ o izvršbi. Če odgovora tu-
di tu ni, sledi po 15. členu ZIZ smiselna uporaba pravil 
pravdnega postopka iz zakona o pravdnem postopku 
(ZPP). 

V ZPP so za nekatere civilne sodne postopke ureje-
na tudi posebna pravila o začasnih odredbah. Ti po-
stopki so: postopek v zakonskih sporih ter sporih iz ra-
zmerij med starši in otroki (406.-423. člen ZPP) in po-
stopek v pravdah zaradi motenja posesti (424.-430. člen 
ZPP). Začasne odredbe v pravu intelektualne lastnine so 
urejene posebej v zakonu o avtorskih in sorodnih pravi-
cah (170. člen ZASP) in v zakonu o industrijski lastni-
ni (123. člen ZIL-1). Nekaj določb o začasnih odredbah 
vsebuje tudi zakon o nepravdnem postopku (114. člen 
ZNP) in zakon o zakonski zvezi in družinskih razmer-
jih (6. odstavek 132. člena ZZZDR). 

PRISTOJNOST SODIŠČ 

Glede razmejitve pristojnosti med okrožnimi in 
okrajnimi sodišči je pomembno, ali je predlog za začasno 
odredbo vložen pred pravdnim postopkom (torej kot samo-
stojen predlog) ali skupaj s tožbo. Po 5. členu ZIZ je v po-
stopku zavarovanja z začasno odredbo stvarno pristojno 
okrajno sodišče, če zakon ne določa drugače. 

Ker je načeloma pristojno za odločitev o predlogu za 
izvršbo okrajno sodišče, bo slednje pristojno vedno, kadar 
pravdni (redni civilni) postopek o terjatvi še ni uveden (1. 
odstavek 266. člena ZIZ) in v primeru, ko je o terjatvi uve-
den postopek, za katerega je pristojno okrajno sodišče. S 
sprejemom zakona o sodiščih (ZSod) je bila z določbo 4. tč. 
II. odst. 99. člena ZSod stvarna pristojnost pri odločanju o 
izvršilnih zadevah predpisana okrajnim sodiščem. O samo-
stojnem predlogu za začasno odredbo (brez tožbe) je okraj-
no sodišče odločalo tudi, če sta bili stranki postopka začasne 
odredbe bodoči stranki v gospodarskem sporu , ki je sicer v 
pristojnosti okrožnih sodišč. 

Stvarno pristojnost sodišč za odločanje o predlogih za iz-
dajo začasnih odredb je pomembno spremenila novela 
ZSod. Z novo 5. točko II. odstavka 101. člena ZSod je bilo 
določeno, da so okrožna sodišča pristojna tudi za odločanje 
o predlogih za izdajo začasnih odredb, vloženih pred začet-
kom spora, o katerem bo sodišče odločalo po pravilih o gos-
podarskih sporih. Še vedno pa je ostalo okrajno sodišče 
stvarno pristojno za odločanje o samostojnih začasnih 
odredbah, čeprav je kasneje vložena tožba, ki jo obravnava 
okrožno sodisče v rednem pravdnem postopku. 

Če je uveden pravdni ali kakšen drug sodni postopek, je 
za odločitev pristojno sodišče, pred katerim teče postopek 
(2. odstavek 266. člena ZIZ). Skupaj s tožbo predlagano za-
časno odredbo v civilnih zadevah, glede na vrednost spora, 
lahko obravnava bodisi okrožno ali okrajno sodišče v re-
dnem pravdnem postopku. 

Katero sodišče bo krajevno pristojno, je odvisno od 
vrste začasne odredbe, kijih bo izbral upnik. Primeroma so 
sredstva zavarovanja z začasnimi odredbami navedena v 1. 

do 4. točki 2. odstavka 271. člena in v 1. do 5. točki 273. čle-
na ZIZ. 

Če bo upnik izbral kot sredstvo zavarovanja prepoved 
odtujitve in obremenitve premičnin, na katere meri terjatev 
ter hrambo teh stvari, bo na podlagi smiselne uporabe 77. 
člena ZIZ krajevno pristojno sodišče, na območju katerega 
so stvari. Če upnik ne bo mogel pred vložitvijo predloga za 
izdajo začasne odredbe izvedeti, kje so stvari, bo lahko pre-
dlagal, naj sodišče izda sklep o začasni odredbi na premični-
ne, ne da bi navedel, kje so stvari (smiselna uporaba 1. od-
stavka 78. člena ZIZ). Tedaj bo za odločitev o tem predlogu 
krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima dolžnik 
stalno ali začasno prebivališče oz. sedež (smiselna uporaba 
2. odstavka 78. člena ZIZ). Če bo izbral sredstvo s prepove-
djo odtujitve in obremenitve nepremičnine, na katero meri 
terjatev z vpisom prepovedi v zemljiški knjigi, bo krajevno 
pristojno sodišče, na območju katerega je nepremičnina 
(smiselna uporaba 1. odstavek 166. člena ZIZ). Ce bo upnik 
predlagal več sredstev zavarovanja hkrati in želel izbrati kra-
jevno pristojno sodišče, bo moral glede na 35. člen ZIZ uvr-
stiti na prvo mesto tisto sredstvo zavarovanja na podlagi ka-
terega bo (glede na določbe o krajevni pristojnosti) na tak 
način izbral krajevno pristojno sodišče. V 35. členu ZIZ je 
namreč določeno, da če je upnik predlagal za izvršbo več 
sredstev ali več predmetov, je krajevno pristojno za odloči-
tev o predlogu tisto sodišče, ki je krajevno pristojno za odlo-
čanje po prvo navedenem sredstvu izvršbe. Smiselno enako 
velja v postopku zavarovanja z začasno odredbo. 

ZAČASNE ODREDBE ZA ZAVAROVANJE 
DENARNE TERJATVE 

a) Verjetnost 

Ob vložitvi predloga za izdajo začasne odredbe (samo-
stojnega ali skupaj s tožbo) mora upnik verjetno izkazati, 
da terjatev obstoji ali da mu bo terjatev zoper dolžnika 
nastala (1. odstavek 270. člena ZIZ). 

Za podajanje trditev in predlaganje dokazov v zvezi s 



tem, prvim izmed dveh kumulativno zahtevanih pogojev za 
začasno odredbo torej zadostuje zatrjevati in dokazati, da je 
podana le stopnja verjetnosti terjatve. Verjetnost je podana 
takrat, ko je razlogov za nek sklep več kot tistih, ki kažejo 
na nasprotno. Upnik mora navesti dejstva in dokaze, s kate-
rimi se ta dejstva ugotavljajo (smiselna uporaba 1. odstavka 
180. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ, zahtevek glede 
glavne stvari in stranskih terjatev). Pri vložitvi samostojne-
ga predloga za izdajo začasne odredbe, pa mora upnik nave-
sti tudi kakšen postopek namerava predlagati proti dolžniku 
in kakšno terjatev bo uveljavljal v takem postopku. Šele po 
tako oblikovanem predlogu je sploh mogoče preizkusiti, ali 
obstajajo pogoji za izdajo začasne odredbe proti stranki, zo-
per katero je predlog vložen. 

Tudi za predlog za izdajo začasne odredbe veljajo določ-
be 2. odstavka 105. člena ZPP. Predlog mora imeti vse obve-
zne sestavine, ki sicer veljajo za vse vloge. Le v primeru for-
malne pomanjkljivosti vloge, ne pa tudi vsebinske neprimer-
nosti, lahko upnik pričakuje, da bo sodišče izvedlo postopek 
poprave ali dopolnitve vloge v smislu 108. člena ZPP v zve-
zi z 239. členom in 15. členom ZIZ. Kljub načelu o hitrosti 
izvršilnega postopka oziroma postopka zavarovanja (1. od-
stavek 11. člena ZIZ) stranka lahko pričakuje od sodišča, da 
jo bo pozvalo k dopolnitvi predloga takrat, ko je predlog for-
malno nepopoln. Ne more pa tega pričakovati kadar je pre-
dlog "nepopoln" v smislu pomanjkljive trditvene in dokazne 
podlage terjatve, katere verjetnost se zatrjuje in izkazuje po 
materialnem pravu. Gre za tako imenovane "nesklepčne" 
predloge. Pri teh namreč sodišče ni dolžno nadomeščati ali 
dopolnjevati pomanjkljive navedbene procesne aktivno-
sti upnika. Če bo upnik vložil "nesklepčen" predlog za iz-
dajo začasne odredbe, ga bo lahko izvršilno sodišče zavrni-
lo brez kakršnegakoli nadaljnjega obravnavanja (brez vroči-
tve dolžniku v odgovor, razpisovanja naroka), 

Procesna predpostavka za obravnavanje predloga za 
izvršbo (torej tudi predloga za začasno odredbo) je plačilo 
sodne takse (4. odstavek 40. člena ZIZ). Če za predlog za 
zavarovanje ni plačana sodna taksa, ki mora biti plačana po 
predpisih o sodnih taksah, in niso dani pogoji za oprostitev 
plačila sodnih taks, ravna sodišče s takim predlogom smisel-
no kot z nepopolno vlogo. Če taksa ni plačana v naknadnem 
roku, se šteje, da je upnik predlog za zavarovanje z začasno 
odredbo umaknil. V 1. odstavku 8. člena ZST je dodan nov 
razlog, da se vloga šteje za umaknjeno, in sicer tudi, če vlo-
gi ni priloženo dokazilo o plačilu sodne takse. 

b) Nevarnost 

Upnik mora v predlogu za izdajo začasne odredbe v za-
varovanje denarne terjatve izkazati, da poskuša dolžnik s 
konkretnimi dejanji (oz. opustitvami) onemogočiti ali zna-
tno otežkočiti izterjavo (2. odstavek 270. člena ZIZ). Ne za-
došča samo ugotovitev, daje dolžnik prezadolžen oz. trajne-
je nelikviden. Nevarnost, da je zaradi dolžnikovega odtuje-
vanja, skrivanja ali kakšnega drugačnega razpolaganja s pre-
moženjem, uveljavitev terjatve onemogočena ali precej ote-
žena, mora biti izkazana ne le objektivno (stanje), pač pa 
tudi subjektivno (delovanje). 

c) Neznatna škoda 

Če upnik izkaže za verjetno, da bi dolžnik s predlagano 
odredbo pretrpel le neznatno škodo, upnik ni dolžan dokazo-
vati nevarnosti (3. odstavek 270. člena ZIZ). Ne zadošča 
zgolj prepis zakonske določbe, ampak mora upnik navesti 
tudi dejstva in predlagati dokaze, ki ga razbremenijo dol-
žnosti dokazovanja te nevarnosti. Dokazno breme izkazova-

nja neznatnosti škode je na strani upnika in ne dolžnika, ena-
ko seveda tudi, če gre za trditev, da sploh ne bo nobene ško-
de. 

č) Uveljavitev terjatve v tujini 

Po 4. odstavku 270. člena ZIZ se šteje, da je nevarnost 
podana, če naj bi bila terjatev uveljavljena v tujini. Določbo 
je treba uporabiti vedno, kadar bi bilo treba sodbo domače-
ga sodišča izvršiti v tujini, ne glede na to, ali sta upnik in 
dolžnik domači ali tuji osebi. 

e) Vrste začasnih odredb 

Sklep o začasni odredbi ima učinek sklepa o izvršbi (1. 
odstavek 268. člena ZIZ). Zato mora že v predlogu upnik 
predlagati kot sredstvo zavarovanja eno izmed primeroma 
naštetih vrst začasnih odredb (ali kakšno drugo po lastni pre-
soji), s katero je mogoče doseči namen zavarovanja iz 2. od-
stavka 271. člena ZIZ. To pa so naslednje vrste oz. sredstva 
zavarovanja: 
1. prepoved, da dolžnik ne sme razpolagati s premičninami 

in hrambo teh stvari; 
2. prepoved, da dolžnik ne sme odtujiti ali obremeniti svo-

je nepremičnine ali stvarnih pravic, ki so v njegovo ko-
rist vknjižene na nepremičnini, z vknjižbo te prepovedi v 
zemljiški knjigi; 

3. prepoved dolžnikovemu dolžniku, da dolžniku ne sme 
izplačati terjatve ali mu izročiti stvari, ter prepoved dol-
žniku, da ne sme sprejeti stvari, izterjati terjatve ali raz-
polagati z njimi; 

4. nalog organizaciji za plačilni promet, da mora dolžniku 
ali komu drugemu po dolžnikovem nalogu odreči izpla-
čilo denarnega zneska, za katerega je izdalo začasno 
odredbo, z dolžnikovega računa. 
Po 3. odstavku 271. člena ZIZ se z začasno odredbo ne 

pridobi zastavna pravica na predmetu zavarovanja. Zato bo 
moral upnik iz previdnosti predlagati trajanje začasne 
odredbe še toliko časa po pravnomočnosti oziroma izvršlji-
vosti odločbe, da bo v tem roku lahko vložil izvršilni predlog 
in s tem dosegel namen, ki ga varuje izdana začasna odred-
ba. 

ZAČASNE ODREDBE ZA ZAVAROVANJE 
NEDENARNE TERJATVE 

a) Verjetnost terjatve 

Tako kot pri začasni odredbi za zavarovanje denarne ter-
jatve mora upnik izkazati za verjetno, da nedenarna terjatev 
obstoji ali da mu bo taka terjatev zoper dolžnika nastala (1. 
odstavek 272. člena ZIZ) Dodatno je predpisana nova pred-
postavka za izkazovanje verjetnosti terjatve: upnik lahko iz-
kaže za verjetno ne samo, da terjatev obstoji, ampak, da mu 
bo terjatev zoper dolžnika (šele) nastala. 

Zavarovanje nedenarnih terjatev v civilnih sodnih po-
stopkih je mnogo širše glede možnosti, ki jih ima upnik po 
materialnem pravu, kot velja pri zavarovanju denarnih terja-
tev. Preseženo je doslej uveljavljeno stališče v sodni praksi, 
ko so se z začasnimi odredbami lahko zavarovali le tako 
imenovani "kondemnatorni" zahtevki, ugotovitveni in obli-
kovalni pa ne. Razlogi in praksa sta spremenjeni z znano 
odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ureditve-
nih oz. regulacijskih začasnih odredbah (Up-275/97 z dne 
16. 7. 1998). Začasna odredba je sicer sredstvo zavarovanja 
terjatve, vendar pa se njen pomen ne izčrpa le v zagotovitvi 
možnosti kasnejše izvršbe. Pomen 2. odstavka 267. člena 



ZIP, ki omogoča izdajo začasne odredbe zaradi preprečitve 
nasilja ali nenadomestljive škode, ni le v tem, da zagotovi 
možnost morebitne izvršbe, pač pa tudi v tem, da začasno 
uredi sporno pravno razmerje. Po omenjeni odločbi se 
pravica do začasnega sodnega varstva obravnava kot pravi-
ca do sodnega varstva pravic iz 23. člena Ustave RS. Ustav-
no sodišče se je pri opisani opredelitvi dopustnosti "regula-
cijskih" začasnih odredb, tudi pozitivno opredelilo do vpra-
šanja ali je lahko začasna odredba identična s tožbenim zah-
tevkom. 

Pri izkazovanju verjetnosti terjatve mora upnik zatrjeva-
ti dejstva in predlagati dokaze, enake tistim, ki se obravna-
vajo v vsebinskem odločanju po stvarnem pravu. Kadar mo-
ra upnik izkazati pogoje za zavarovanje terjatve na izročitev 
stvari na podlagi pogodbe, veljajo za ustreznosti navedene-
ga dejanskega stanja pravila iz pogodbenega prava. 

b) Nevarnost 

Nevarnost, da bo izvršba onemogočena ali precej ote-
žena (1. alinea 2. odstavka 272. člena Z1Z), ni opredeljena 
kot "subjektivna", ampak kot "objektivna". Vendar pa mora 
biti sicer objektivna ustrezno konkretizirana. Zgolj domne-
vano dejstvo morebitne odtujitve še ne kaže na to, da bo 
izvršitev terjatve onemogočena ali precej otežena. 

Pri uporabi sile ali nastanku težko nadomestljive ško-
de (2 alinea 2. dst. 272. člena ZIZ) gre za bodočo grozečo si-
lo ali škodo, ker je le to mogoče preprečiti. Sama višina na-
stajajoče škode praviloma ne daje zadostne podlage za ugo-
ditev predlogu za izdajo začasne odredbe. Škoda ni nenado-
mestljiva, če jo je mogoče nadomestiti s primerno odškodni-
no. 

Tretja izmed alternativno določenih predpostavk, ki jo 
lahko uporabi upnik za verjetno izkazovanje nevarnosti (3. 
alinea 2. odstavka 272. člena ZIZ), je, da dolžnik z izdajo 
začasne odredbe, če bi se med postopkom izkazala za ne-
utemeljeno, ne bi utrpel hujših neugodnih posledic od ti-
stih, ki bi brez izdaje začasne odredbe nastale upniku. 

Enako kot za začasne odredbe za zavarovanje denarne 
terjatve tudi za začasne odredbe za zavarovanje nedenarne 
terjatve velja, da upnik ni dolžan dokazovati nevarnosti, če 
izkaže za verjetno, da bi dolžnik s predlagano odredbo pre-
trpel le neznatno škodo. Šteje pa se, da je nevarnost podana, 
če naj bi bila terjatev uveljavljena v tujini (3. odstavek 272. 
v zvezi s 3. in 4. odstavkom 270. člena ZIZ). 

c) Vrste začasnih odredb 

Upnik lahko poleg primeroma naštetih sredstev zavaro-
vanja iz 2. odstavka 273. člena ZIZ uporabi tudi druga sred-
stva zavarovanja. Od izbire enega ali več sredstev zavarova-
nja je odvisno, ali bo predlagana začasna odredba dosegla 
svoj namen. Pri začasnih odredbah z uporabo sredstva zava-
rovanja, ki predstavlja nenadomestno dejanje in ga lahko 
opravi Je dolžnik sam, bo praviloma uspeh z izrekom denar-
ne kazni (ki se po določbi 226. člena ZIZ ne izvrši takoj, saj 
se dolžniku najprej določi primeren rok za izpolnitev) manj 
gotov kot v primeru nadomestnega dejanja, ki se opravi po 
drugi osebi in ne po dolžniku (225. člen ZIZ). 

Predlogi za zavarovanje nedenarnih terjatev se v praksi 
običajno glasijo, naj se dolžniku naloži izročitev ključa, od-
prtje vrat, odstranitev ovir za dostop. Tako oblikovano zava-
rovanje, z nenadomestnim dejanjem, naslovljenim na same-
ga dolžnika, ni najprimernejše za izvršitev začasne odredbe. 
Upnik bo uspešnejši s širšo opredelitvijo predloga. Npr. že z 
zahtevo, naj se upniku omogoči vstop v stanovanje, je mo-
goče sklep o začasni odredbi uresničiti z nadomestnim deja-

njem po drugi osebi ali samem upniku, ki lahko glede na na-
ravo zadeve ustrezno ukrepa, kar seje pokazalo v praksi kot 
učinkovitejše od izrekanja denarne kazni dolžniku. 

Izjemoma pa so v praksi kot izvršilno sredstvo pri zača-
snih odredbah upniki poskušali uporabiti sodne penale, ki bi 
za izvršitev nenadomestnih dejanj za upnika lahko bili pri-
mernejši od denarnih kazni, ki se plačajo v korist proračuna. 

UGOVOR ZOPER SKLEP O IZDAJI ZAČASNE 
ODREDBE 

Ugovorni razlogi zoper sklep o izdaji začasne odredbe 
niso omejeni le na tiste, ki jih opredeljuje 55. člen ZIZ. Po-
dlaga izdanemu sklepu ni izvršilni naslov, pač pa zgolj trdi-
tve in dokazi, ki jih predloži upnik in ki praviloma niso 
obravnavani v kontradiktornem postopku. Predmet ugovo-
ra bo zato praviloma celotna podlaga začasne odredbe, 
torej verjetni obstoj terjatve, dodatnih pogojev za izdajo za-
časne odredbe ter njena potrebnost za dosego namena zava-
rovanja. 

Če upnik v izvršilnem postopku ne odgovori na ugovor, 
sodišče šteje, da so dolžnikove navedbe v ugovoru resnične 
(glej 57. in 58. člen ZIZ). Teh določb pri odgovoru na ugo-
vor zoper izdano začasno odredbo, glede na predpisano po-
sledico, sodišče v postopku zavarovanja ne bo moglo upora-
biti. Ne bo moglo šteti, da so dolžnikove navedbe v ugovo-
ru resnične le zato, ker upnik v roku ni odgovoril na ugovor. 
Omenjeni določbi o domnevani resničnosti "neodgovorjene-
ga ugovora" namnč sodita v ureditev novih pravnih sred-
stev, ki velja le za postopek izvršbe, zaradi drugačne podla-
ge odločanja, pa se za postopek zavarovanja z začasno 
odredbo ne morejo uporabljati. 

PRITOŽBA 

Določba 4. odstavka 9. člena ZIZ, po kateri je zoper 
sklep, izdan o ugovoru, dovoljena pritožba, velja tudi za po-
stopek zavarovanja z začasno odredbo (239. člen ZIZ). Na 
podlagi 15. člena ZIZ se lahko smiselno uporabljajo tudi do-
ločbe ZPP o pritožbi zoper sklep (363. do 366. člena ZPP) in 
na podlagi 366. člena ZPP določbe o pritožbi zoper sodbo. 
Na podlagi posebnih določb ZPP o pritožbi zoper sklep, je 
treba tudi v pritožbenih postopkih v zvezi z začasno odred-
bo upoštevati, da se stranki pritožba le pošlje v vednost, ni-
ma pa pravice nanjo odgovoriti. Pritožbeno sodišče odgovo-
ra po vsebini ne bo upoštevalo in stranki ne bo priznalo pri-
tožbenih stroškov. 

V zvezi s pritožbo je treba nujno upoštevati določbo 5. 
odstavka 9. člena ZIZ, po kateri pritožba in ugovor ne za-
držka postopka. 

Od uveljavitve ZPP/99 velja kot splošno pravilo določba 
1. odstavka 337. člena ZPP, ki je po ZPP/77 veljala izklju-
čno za gospodarske spore. Po slednji so pritožbene novote 
dopustne le takrat, ko pritožnik brez svoje krivde ni mo-
gel navajati teh dejstev oz. predlagati dokazov v postop-
ku pred sodiščem prve stopnje. Zaradi smiselne uporabe 
15. člena ZIZ ne more biti dvoma, da prepoved oz. omejitev 
pritožbenih novot velja tudi za vse postopke zavarovanja z 
začasno odredbo po ZIZ. 

VEČ ZAČASNIH ODREDB 

Določilo 276. člena ZIZ omogoča upniku predlagati gle-
de na okoliščine primera tudi več začasnih odredb, če je to 
potrebno. Vendar pa načelo "ne bis in idem" velja tudi v po-
stopku zavarovanja z začasno odredbo. Predvsem takrat, ko 
je kljub pravnomočno zavrnjenemu predlogu za začasno 
odredbo, vložen ponoven oz. podvojen predlog za identično 



ali v prvotni začasni odredbi že vsebovano zavarovanje iste 
terjatve. Na podlagi istega dejanskega (in pravnega) stanja, 
kot je bilo ugotovljeno ob zavrnitvi prvotno predlagane za-
časne odredbe, ni mogoče ponovno predlagati zavarovanja z 
isto vsebino. 

ČAS VELJAVNOSTI ZAČASNE ODREDBE 

Čas trajanja začasne odredbe predlaga upnik in je torej 
bistvena sestavina predloga za izdajo začasne odredbe. So-
dišče pa nato v sklepu, s katerim izda začasno odredbo odlo-
či koliko časa naj odredba traja (1. odstavek 277. člena ZIZ). 

Običajno so predlogi glede trajanja začasne odredbe 
oblikovani tako, da naj traja začasna odredba do pravnomo-
čnega zaključka pravdnega postopka, ki so ga upniki že ali 
ga še bodo sprožili na podlagi 2. odstavka 277. člena ZIZ. 

V sodni praksi je uveljavljeno tudi - za varnost upniko-
vega položaja - pomembno stališče, da je lahko začasna 
odredba veljavna še (na primer 30 dni) po pravnomočno-
sti zaključka pravdnega postopka. 

POSTOPEK, KI ZAČASNO ODREDBO OPRAVIČI 

Rok, ki ga določi sodišče po 2. odstavku 277. člena ZIZ 
v primerih, ko je bil vložen samostojen predlog za začasno 
odredbo (pred vložitvijo tožbe), začne teči dan po vročitvi 
začasne odredbe upniku na podlagi splošnih določb ZPP o 
štetju rokov (111. člen ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). 

Upnik lahko tudi predlaga, naj sodišče začasno odredbo 
podaljša (3. odstavek 277. člena ZIZ). Vendar pa mora pre-
dlog za podaljšanje začasne odredbe upnik vložiti (le) do iz-
teka časa, za katerega je bila odredba izdana (4. odstavek 
277. člena ZIZ). Na možnost pravočasnega podaljšanja roka 
se večkrat pozablja. Takšno možnost ima upnik tudi, če pra-
vočasno predlaga podaljšanje roka iz opravičenega razloga 
(glej 2. in 3. odstavek 110. člena ZPP). 

PRENEHANJE VELJAVNOSTI ZAČASNE ODREDBE 

Po 1. odstavku 278. člena ZIZ sodišče po brezuspešnem 
poteku roka za opravičilo začasne odredbe postopka ne usta-
vi, razen če tako dolžnik predlaga. Zaradi nevložitve tožbe 
ali zaradi vložitve neustrezne tožbe začasna odredba prene-
ha veljati le v primeru, če dolžnik tako predlaga. Enako ve-
lja tudi za ustavitev postopka in razveljavitev opravljenih 
dejanj v primeru, če so se okoliščine zaradi katerih je bila iz-
dana začasna odredba, pozneje spremenile tako, da odredba 
ni več potrebna (2. odstavek 278. člena ZIZ). 

Prenehanje začasne odredbe zgolj na dolžnikov predlog 
velja tudi v primeru, ko je bila začasna odredba izdana za čas 
do pravnomočnosti zaključka pravde, sodišče pa v pravdi 
tožbeni zahtevek pravnomočno zavrne. Določba 1. odstavka 
278. člena ZIZ omenja čas, za katerega je bila začasna 
odredba izdana. Ta čas pa je lahko tudi čas do pravnomočno-
sti sodbe. 

V opisani sklop sodi tudi določba 279. člena ZIZ, ki ure-
ja dolžnikovo pravico zahtevati povrnitev škode, ki mu je 
bila prizadejana z začasno odredbo, ki je bila neutemeljena, 
ali je upnik ni opravičil. 

VARŠČINA 

Varščina je urejena v 39., 274. in v 275. členu ZIZ. Po-
laga se praviloma v gotovini. Takšna zakonska ureditev da-
je možnost zahtevati položitev varščine tudi na kakšen drug 
način. Sodišče določi višino varščine glede na vrednost uve-
ljavljene terjatve in ob upoštevanju osebnih in premoženj-
skih razmer tistega, ki jo je dolžan položiti. 

Do položitve varščine namesto začasne odredbe lahko 
pride na upnikov ali dolžnikov predlog. Upnik lahko v pre-
dlogu za začasno odredbo ali pozneje izjavi, da se je name-
sto z začasno odredbo pripravljen zadovoljiti s tem, da dol-
žnik položi določen znesek kot varščino. 

Sodišče lahko dovoli položitev varščine namesto začasne 
odredbe tudi na predlog dolžnika. 

V obeh primerih je položitev varščine namesto, da bi bi-
la zoper dolžnika izdana začasna odredba, odvisna od dol-
žnika. Po 1. odstavku 274. člena ZIZ sicer upnik predlaga 
namesto začasne odredbe položitev varščine, vendar brez 
dolžnikove izjave upnik s takšnim predlogom ne bo mogel 
uspeti. Podlago, daje mogoče predlagati položitev varščine 
tudi še v fazi postopka, ko je začasna odredba že izdana 
in ne samo v fazi odločanja o predlogu za izdajo začasne 
odredbe, daje določilo 3. odstavka 274. člena ZIZ ki določa, 
da če dolžnik položi varščino, ustavi sodišče postopek in ra-
zveljavi že opravljena dejanja. 

Edini primer, ko je mogoče izdati začasno odredbo brez 
izkazanih predpostavk zanjo predstavlja določba 1. odstavka 
275. člena ZIZ. Sodišče izda, na upnikov predlog, začasno 
odredbo tudi, kadar upnik ni izkazal verjetnega obstoja 
terjatve in nevarnosti, če upnik založi v danem roku zne-
sek, ki ga sodišče določi kot varščino za škodo, ki bi jo dol-
žnik utegnil utrpeti zaradi izdaje in izvršitve začasne 
odredbe. Po vsebini je ta določba enaka 1. odstavku 270. 
člena ZIP. 

Ob pogojih za izdajo začasne odredbe bi lahko bila var-
ščina določena tudi na dolžnikov predlog po 2. odstavku 
275. člena ZIZ. Dolžnik, ki predlaga naj upnik položi varšči-
no, bi moral izkazati vsaj do stopnje verjetnosti, da mu bo 
lahko nastala odškodninska terjatev v primeru neutemeljeno 
izdane začasne odredbe. Do tega bi lahko prišlo, če bi upnik 
uspel s predlogom za izdajo začasne odredbe, ki bi močno 
posegala v dolžnikov pravni položaj. 

PRILOGA - STVARNA PRISTOJNOST SODIŠČ 

Za samostojno začasno odredbo (brez tožbe) je ne gle-
de na vrednost spornega predmeta med fizičnimi osebami 
(ne sme iti za osebe za katere veljajo pravila o postopku v 
gospodarskih sporih, 481. - 484. člen ZPP) vedno pristojen 
izvršilni oddelek okrajnega sodišča. Če je vložen samo-
stojen predlog za izdajo začasne odredbe pred vložitvijo 
tožbe, spor pa bi se po pravilih iz 481. - 484. člen ZPP 
obravnaval kot gospodarski spor, je pristojen gospodarski 
oddelek okrožnega sodišča. 

Če je vložen predlog za izdajo začasne odredbe skupaj s 
tožbo, vrednost spornega predmeta pa znaša do 
2.000.000,00 SIT ali če gre za drugo zadevo iz stvarne pri-
stojnosti okrajnega sodišča, je pristojen pravdni oddelek 
okrajnega sodišča. 

Če je vložena tožba skupaj s predlogom za izdajo za-
časne odredbe in je vrednost spornega predmeta nad 
2.000.000,00 SIT ali če gre za drugo zadevo iz stvarne pri-
stojnosti okrožnega sodišča, odloča (če ne gre za gospodar-
ski spor) pravdni oddelek okrožnega sodišča. 

Če je vložena začasna odredba skupaj s tožbo in bi se 
uporabljala pravila o postopku v gospodarskih sporih, 481. 
- 484. člen ZPP, je pristojen gospodarski oddelek okrožne-
ga sodišča. 

"Izvršilno sodišče" je vedno tisto sodišče, ki izda zača-
sno odredbo, saj ima po določbi 1. odstavka 268. člena ZIZ 
sklep o začasni odredbi učinek sklepa o izvršbi. 



PRIMERI PREDLOGOV ZA ZAČASNO ODREDBO 

A) (Samostojen) predlog za začasno odredbo v 
zavarovanje denarne terjatve 

(po 1. in 2. odstavku 270. člena ZIZ) 

OKRAJNO SODIŠČE V PIRANU 
Počitniška 11, Piran 

IZVRŠILNI ODDELEK 

Upnik: AA, Ljubljana, Močvirniška 8 
Dolžnik: BB, Maribor, Vinogradniška 3 

zaradi zavarovanja upnikove denarne terjatve zoper dolžni-
ka v višini 5.000.000,00 SIT 

PREDLOG ZA ZAVAROVANJE Z ZAČASNO 
ODREDBO 

4 x, 
priloge 2 x, pooblastilo 
dokazila o plačilu takse 
(40. člen ZIZ, 8. člen ZST) 
pristojnost po 166. členu ZIZ 

I. (verjetnost terjatve) 

Upnik je dolžniku, ki je njegov dolgoletni prijatelj, dne 
1. 4. 2001 posodil znesek 5.000.000,00 SIT, z zapadlostjo 
1. 9. 2001, s pogodbenimi obrestmi po obrestni meri TOM + 
5 % na letni ravni. Zavarovanja ni bilo. Dogovor o posojilu 
in času vrnitve posojila je bil med strankama zapisan, na za-
pisu je dolžnik tudi potrdil prejem denarja. 
Ob zapadlosti dolžnik posojila ni vrnil, niti ni plačal obresti. 
Upnik je dolžnika najprej ustno in nato še trikrat pisno opo-
minjal, naj mu posojeni znesek vrne, vendar se slednji na to 
ni odzval. Upniku se izmika in je zanj praktično nedosegljiv. 
Ker je rok za plačilo že potekel, ima upnik izkazano terjatev 
zoper dolžnika (celo več kot le) do stopnje verjetnosti, po 
določilu 1. odstavka 270. člena ZIZ. 

Dokaz: 
- zapis dogovora o posojilu z dne 1. 4. 2001 
- trije pisni opomini z dne 1. 10., 1. 11. in 1. 12. 2001 
- po potrebi zaslišanje strank 

II. (nevarnost) 
Upnik je izvedel od skupnih znancev, da je dolžnik del svo-
jega premoženja (avtomobil znamke Mercedes S 320 CDI in 
gliser Elan 18 CC) že podaril svojima mladoletnima otroko-
ma, prvega hčerki CB in drugega sinu DB. Z uradnimi po-
izvedbami v evidenci motornih vozil in plovil se lahko pre-
veri prepis (na podlagi daritve) avtomobila in gliserja na dol-
žnikova otroka CB in DB. Dolžnik je ob tem razlagal prija-
teljem, da mu gre slabo, da je prezadolžen, ker so mu posli 
propadli in da bo tudi preostalo premoženje poskušal neka-
ko rešiti pred upniki. 
Po upnikovem vedenju dolžnik od vrednejšega premoženja 
razpolaga le še s počitniško hišico v Portorožu, na naslovu 
Obala 13. Možnost vračila posojila je z dolžnikovim ravna-
njem že bistveno zmanjšana. Priče lahko potrdijo njegovo pre-
zadolženost, ki izhaja tudi iz dejstva, da upniku, dolgoletnemu 
prijatelju posojila ne vrne in se pred njim skriva. Glede na nje-
govo opisano ravnanje in njegove izjave je očitno, da je uve-
ljavitev upnikove terjatve, že precej otežena. Če bi dolžnik 
razpolagal s počitniško hišico, pa bi bila uveljavitev upnikove 

terjatve praktično onemogočena. Taka dolžnikova namera pa 
je izkazana, saj je 25. 3. 2002 v časopisu "Nepremičnine" na 
6. strani že objavil ponudbo za prodajo navedene počitniške 
hišice in z navedbo, da predlaga plačilo kupnine v tujini. 
Upnik je izvedel, da ima dolžnik še devizno hranilno knjiži-
co pri Alpski banki d.d., Kranj, podružnica Jezersko, pod šte-
vilko 20004/59 na kateri je stanje 3.000,00 USD. Denar naj 
bi hranil pri tej banki zunaj svojega stalnega bivališča in kra-
ja, kjer preživlja počitnice, prav zato, da upniki ne bi odkrili 
tega njegovega denarnega premoženja in ker je blizu meje. 
Stanje na knjižici naj bi še prejšnji mesec bilo kar 10.000,00 
USD, vendar je 7.000,00 USD dolžnik že dvignil 27. 3.2002, 
s pojasnilom bančni uslužbenki EE, da gotovino lažje shraniš 
"za slabe čase". Upnik je skušal pridobiti natančnejše podat-
ke o tej hranilni vlogi, vendar je banka odgovor zavrnila s 
priloženim dopisom, sklicujoč se na bančno tajnost. 
Podana je tako nevarnost v smislu določila 2. odstavka 270. 
člena ZIZ. 

Dokaz: 
- z.k. izpisek za vi. št. 3001 k.o. Portorož, kjer je vpisana 

dolžnikova počitniška hišica 
- fotokopija objave o prodajni ponudbi za dolžnikovo nepre-

mičnino 
- odgovor Alpske banke d.d. Kranj upniku, z dne 29. 3.2001 
- po potrebi izpisek iz evidence motornih vozil in plovil za 

dolžnikova otroka in podatki o hranilni vlogi kar naj prido-
bi sodišče uradoma ter zaslišanje strank in zaslišanje prič 

Podana sta oba pogoja za izdajo začasne odredbe, to je ver-
jetnost terjatve in nevarnost, da je zaradi dolžnikovega rav-
nanja uveljavitev upnikove terjatve precej otežena. Zato 
upnik predlaga, naj sodišče izda naslednjo 

ZAČASNO ODREDBO : 
l.a) Dolžniku se prepoveduje odtujitev in obremenitev ne-

premičnine, vpisane v z. k. vi. št. 1001 k.o. Portorož, v 
naravi počitniške hišice v Portorožu, Obala 13. 

1.b) Prepoved se izvrši s takojšnjim vpisom prepovedi v 
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Piranu, pri dolžni-
kovem z.k. vložku št. 1001 k.o. Portorož. 

2. a) Dožniku se prepoveduje razpolaganje s prihranki na 
hranilni knjižici pri Alpski banki, d.d., Kranj, podružni-
ca Jezersko, pod številko 20004/59. 

2.b) Prepoved se izvrši z obvestilom s prepovedjo Alpski 
banki, d.d., Kranj da po dolžnikovem nalogu ali nalogu 
morebitnega pooblaščenca izplača iz navedene dolžni-
kove hranilne knjižice katerikoli znesek, s katerim bi se 
stanje na tej hranilni knjižici zmanjšalo pod znesek 
5.000.000,00 SIT. 

3. Ta začasna odredba stopi v veljavo takoj in traja še 30 
dni po izvršljivosti odločbe o glavni stvari. 

4. Upnik mora v roku 30 dni vložiti zoper dolžnika tožbo 
na vrnitev posojila v višini 5.000.000,00 SIT spp in te-
mu sodišču predložiti dokazilo o vložitvi tožbe, sicer 
bo začasna odredba prenehala veljati. 

5. Dolžnik je dolžan upniku povrniti stroške tega postopka 
zavarovanja z začasno odredbo po sodni odmeri, z za-
konskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe 
o stroških do plačila v 15 dneh. 

Ljubljana, 1. 4. 2002 

STROŠKI: 
- odvetniški stroški ... 
- stroški sodne takse za predlog in sklep o izvršbi ... 

Upnik 



B) (Samostojen) predlog za začasno odredbo v 
zavarovanje nedenarne terjatve 

(nenadomestno dejanje) 

OKRAJNO SODIŠČE V MARIBORU 

(uvodni del je enak kot pri predlogu za zavarovanje denarne 
terjatve) 

I. (verjetnost terjatve) 

Upnik je že več kot dvajset let z.k. lastnik in posestnik 
zgradbe na naslovu Dravska 23, ki stoji na parceli št. 1500/8 
k.o. Dravsko polje, vpisani v zemljiški knjigi naslovnega so-
dišča v z.k. vložek 222 iste k.o.. Dolžnik je lastnik sosednje, 
doslej nepozidane parcele št. 50/5 vpisane v vložek št. 333 
iste k.o. 
Glede na opisano lastninsko stanje ima upnik po določbah 
42. člena Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih 
(ZTLR), ki se uporabljajo kot predpis Republike Slovenije, 
pravico od vsakogar, tako tudi od dolžnika pravico terjati, da 
se vzdrži ravnanj s katerimi bi ga neutemeljeno vznemirjal v 
njegovih lastninskih upravičenjih. 

Dolžnik s svojo gradnjo ob meji na način, kot je v nadalje-
vanju natančneje opisano in podprto z navedbo dejstev in 
dokazov, nedopustno posega v upnikovo pravico, da mirno 
uživa svojo lastniško posest. Njegovo ravnanje namreč ne 
predstavlja le verjetno, pač pa že očitno kršitev zakonske 
prepovedi neutemeljenega vznemirjanja, kar opravičuje 
upnika, da zahteva prenehanje tega vznemirjanja (I. odsta-
vek 272. člena ZIZ). 

Dokaza: 
- z.k. izpiska za nepremičnini pravdnih strank 

II. (nevarnost) 

Dolžnik, ki je upnikov mejaš, je kar naenkrat, ne da bi se ka-
korkoli dogovoril z upnikom ali ga vsaj vnaprej obvestil, za-
čel z gradbenimi, predvsem zemeljskimi in drugimi priprav-
ljalnimi deli na svojem zemljišču, tik ob meji, za katero na 
upnikovi strani stoji upnikova hiša. Pri tem uporablja stroj-
no mehanizacijo, dela izvaja ne da bi zemljišče prej ustrezno 
pripravil za izkop, del zemljišča, pa je urejal tudi z minira-
njem. Tresenje tal, eksplozije in hrup so tako močni, daje že 
prišlo do pokanja ometa in okenskega stekla na zgradbi, v 
kateri upnik živi s svojo družino in v njej tudi opravlja svo-
jo odvetniško dejavnost. Gradbena jama neposredno ob me-
ji upnikove parcele je globoka več kot 4 metre in nezavaro-
vana, tako, da je upnikova cvetlična gredica, urejena ob hiši 
že zdrsnila čez mejo, v gradbeno jamo dolžnika, zemljišče 
upnika ob meji se je v širini dveh metrov tudi posedlo za več 
kot 30 cm, na posameznih mestih so se odkrili temelji upni-
kove hiše. 
Celo če bi dolžnik imel pravico graditi (kar po podatkih, ki 
jih je upnik pridobil pri pristojni upravni enoti ni podano), 
gradbenih del ne bi smel izvajati tako, da onemogoča nor-
malno bivanje in delo v upnikovi hiši in da zaradi nestrokov-
nih in nesorazmernih posegov obstaja nevarnost protipravne 

poškodbe na upnikovi lastnini, pri čemer manjše poškodbe 
že nastajajo. 
Zaradi opisanega dolžnikovega ravnanja, ki predstavlja ne-
utemeljeno vznemirjanje lastnika in s katerim kljub opozori-
lu ne preneha, upniku grozi, da se bo ob nadaljnjem izkopu 
in drsenju ter posedanju zemljišča začela posedati ali celo 
podirati njegova hiša, kar ogroža tudi življenje tistih, ki v 
njej živijo in delajo. Obstaja torej nevarnost, da bo prišlo do 
nastanka težko nadomestljive, če ne celo nenadomestljive 
škode (2. alinea 2. odstavka 272. člena ZIZ). Navedeno 
opravičuje izdajo predlagane začasne odredbe. 

Dokazi: 
- fotografije in video posnetki izvajanja gradbenih del, po 

potrebi zaslišanje strank in izvedenca gradbene stroke, 
ogled in poizvedbe pri pristojni upravni enoti 

Ker so podani vsi pogoji za izdajo začasne odredbe (po 1. 
odstavku in 2. odstavku 272. člena ZIZ) upnik predlaga, da 
sodišče izda naslednjo 

ZAČASNO ODREDBO: 

1. Dolžniku se nalaga, da takoj, najkasneje pa v 24 urah od 
izdaje te začasne odredbe ustavi začeta gradbena, zemelj-
ska in druga pripravljalna dela na zemljišču svoje parcele 
štev 50/5 k.o. Dravsko polje vpisane v z.k. vložek št. 333 
iste k.o., ob meji z upnikovo parcelo številka 1500/8 k.o. 
Dravsko polje, vpisano v zemljiški knjigi naslovnega so-
dišča v z.k. vložek 222 iste k.o., da s tega dela zemljišča 
odstrani vso gradbeno mehanizacijo in se mu prepovedu-
je nadaljevanje del. 

2. Za primer če ne bo izpolnil navedene obveznosti ter takoj, 
najkasneje pa v 24 urah ne bo ustavil del in odstranil 
gradbene mehanizacije ali če bo po poteku navedenega 
roka v nasprotju s prepovedjo nadaljeval z gradbenimi in 
drugimi deli ob meji z upnikovo parcelo, se dolžniku izre-
če denarna kazen v višini 500.000,00 SIT. 

3. Če dolžnik ne bo izpolnil svoje obveznosti, bo sodišče na 
podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izvršilo izrečeno 
denarno kazen. Hkrati bo sodišče izdalo nov sklep, s ka-
terim bo določilo dolžniku nov rok za izpolnitev obve-
znosti in izreklo novo, višjo denarno kazen za primer, če 
dolžnik niti v novem roku ne bo izpolnil svoje obvezno-
sti. Zoper dolžnika, ki kljub drugi oziroma nadaljnji izre-
čeni kazni ne bo izpolnil svoje obveznosti, bo sodišče po-
stopalo še naprej tako, vse dokler seštevek denarnih kazni 
iz posameznih sklepov ne doseže 10.000.000,00 SIT. 

4. Ta začasna odredba stopi v veljavo takoj in traja še 30 dni 
po izvršljivosti odločbe o glavni stvari. 

5. Upnik mora na dejanski podlagi iz te začasne odredbe v 
roku 30 dni od njenega prejema vložiti zoper dolžnika 
tožbo zaradi neutemeljenega vznemirjanja lastninske pra-
vice in temu sodišču predložiti dokazilo o vložitvi tožbe, 
sicer bo začasna odredba prenehala veljati. 

6. Dolžnik je dolžan upniku povrniti stroške tega postopka 
zavarovanja z začasno odredbo po sodni odmeri, z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe o 
stroških do plačila v 15 dneh. 

V Mariboru, dne L 4. 2002 
Upnik: 

Priglasitev stroškov: .... 



C) Predlog za začasno odredbo v sporih zaradi 
motenja posesti (po ZIZ in po 427. členu ZPP, 

nadomestno dejanje) 

OKRAJNO SODIŠČE V CELJU 

(uvodni del je smiselno enak kot pri predlogu za zavarova-
nje denarne terjatve) 

(ker se predlog praviloma vloži skupaj s tožbo, so navedbe 
predloga hkrati tudi možne tožbene navedbe) 

I. (verjetnost terjatve) 

Upnik je lastnik in že dvajset let tudi posestnik zgradbe, na 
naslovu Cesta miru 20, Celje, ki leži na zemljišču parcele št. 
550/8 k.o. vpisane v zemljiško knjigo naslovnega sodišča v 
vložku št 101 k.o. Moj mir. Pred zaključkom izvoza iz upni-
kovega dvorišča na javno pot, je dolžnik, ki je lastnik in po-
sestnik sosednje parcele št. 550/9 iste k.o., zjutraj dne 
26. 3. 2002, celo brez kakršnekoli predhodne napovedi, po-
stavil cestno zaporo zaradi vzdrževalnih del na svojem zem-
ljišču. Zaporo je postavil na mejo med upnikovo parcelo in 
javno cesto tako, da je zaprl upnikovo posest in mu onemo-
gočil izvoz in dovoz z avtomobilom iz njegovega dvorišča 
na javno pot. Upnik vozilo potrebuje vsak dan, saj z njim vo-
zi otroke v šolo ter ženo in sebe v službo, bolno babico pa na 
zdravljenje. Tudi sicer mora biti dovoz na njegovo dvorišče 
prost za obiske in morebitni dostop intervencijskih vozil. 
Otežen je tudi dostop do upnikove parcele. 
Upnik je dolžnika v zadnjih dneh večkrat pozival naj zapo-
ro odmakne za dva metra proti svoji parceli, vendar se dol-
žnik na te zahteve ni odzval. Zapore ni odstranil niti na pi-
sno zahtevo upnikovega pooblaščenca. S tem še naprej one-
mogoča upniku uporabo izvoza, ki ga ima upnik v nemoteni 
posesti že več kot dvajset let. 

Dokaz: 
- fotografija cestne zapore 
- pisna zahteva pooblaščenca z dne 28. 3. 2002 
- po potrebi zaslišanje strank in ogled 

II. (pevarnost) 

Dolžnik noče premestiti cestne zapore za dva metra in s tem 
omogočiti upniku izvoz in dovoz iz oziroma do njegovega 
dvorišča. S premestitvijo zapore bi dolžniku nastali le stro-
ški prestavitve, s čimer bi pretrpel le neznatno škodo (3. od-
stavek 272. v zvezi s 3. odstavkom 270. člena ZIZ). Iz prilo-
ženega predračuna je razvidno, da bi taki stroški znašali naj-
več 50.000,00 SIT. Dolžnik bi vseeno lahko izvedel vzdrže-
valna dela, upniku pa bi omogočil prevoz in olajšal dostop 
do njegove parcele. Posledice, ki tako nastajajo upniku brez 
izdaje začasne odredbe, so dosti hujše od neugodnih posle-
dic za dolžnika, če bi se začasna odredba kasneje v postop-
ku izkazala za neutemeljeno (3. alinea 2. odstavka 272. čle-
na ZIZ). Podani so tako pogoji za izdajo začasne odredbe po 
določbah ZIZ. 
Podani pa so tudi pogoji za izdajo začasne odredbe po do-
ločbah ZPP. V obravnavani zadevi je očitna potreba po 
preprečitvi nadaljevanja nasilja, ki ga izvaja dolžnik s svo-
jo fizično zaporo na izvozu iz upnikovega zemljišča. Ob-

staja pa tudi potreba po odvrnitvi nenadomestljive škode, 
ki upniku nastaja z onemogočanjem dostopa do javne ceste 
(427. člen ZPP). Upnik namreč nima dostopa do svoje po-
sesti z vozilom, ne more vozila parkirati na dvorišču oziro-
ma v garaži, ob cesti pa ni parkirnih prostorov oz. je parki-
ranje prepovedano, tako da mu je mestno redarstvo že dva-
krat zaklenilo vozilo z "lisicami". Obstaja tako nevarnost, 
da upnik ne bi mogel pravočasno peljati babice na zdrav-
ljenje, kar bi povzročilo nenadomestljivo škodo njenemu 
zdravju, seveda pa škoda nastaja tudi zaradi onemogočenih 
drugih voženj, onemogočen je tudi dovoz kurilnega olja in 
gradbenega materiala za zaključek gradbenih del na strehi 
upnikove hiše. 

Dokaz: 
- zaslišanje strank 
- predračun prestavitve zapore Komunala d.o.o, Celje, št. 

22/02, z dne 28. 3. 200 
- babičini zdravniški izvidi 

Zato upnik, ob podanih pogojih po 427. členu ZPP (ob tem 
ko so podani tudi pogoji za izdajo začasne odredbe po določ-
bah ZIZ) predlaga, naj sodišče izda naslednjo 

ZAČASNO ODREDBO: 

1.) Dolžnik mora takoj prestaviti cestno zaporo, ki stoji na 
meji med javno cesto in upnikovo parcelo št. 550/8 k.o. 
vpisano v zemljiško knjigo naslovnega sodišča v vložku 
št 101 k.o. Moj mir za dva metra zahodno oziroma de-
sno, gledano iz upnikove parcele v smeri glavne ceste ta-
ko, da bo upniku omogočen neoviran izvoz in dovoz ter 
dostop z javne ceste do navedene njegove parcele. 

2) Za primer če dolžnik tako ne bo ravnal, se zaradi izvrši-
tve začasne odredbe zoper dolžnika dovoli izvršba s po-
oblastilom upniku, da na stroške dolžnika zaupa nekomu 
drugemu, da prestavi cestno zaporo za dva metra, kakor 
je navedeno v začasni odredbi. 

3) Dolžnik mora v osmih dneh od dneva prejema te začasne 
odredbe na račun naslovnega sodišča št. 50100-840-000-
3385 založiti znesek 50.000,00 SIT za stroške, ki bodo 
nastali s tem, ker bo nekdo drug po upnikovem naročilu 
opravil dejanje iz sklepa o izdaji začasne odredbe. 

4.) Če dolžnik v roku 8 dni po prejemu sklepa ne bo ravnal 
po tej začasni odredbi in ne bo založil navedenega zne-
ska za stroške, se v izvršitev tega sklepa zoper dolžnika 
dovoli 

i z v r š b a : 
z rubežem denarnega zneska v višini 50.000,00 SIT, iz 
sredstev ki jih ima dolžnik na računu št. 22222-33/456 
pri Solidni banki, d.d., Ljubljana in s prenosom denarne-
ga zneska, za katerega je dovoljena izvršba na upnikov 
račun št. 333333-44/567 pri Kreditni banki, d.d. Celje. 

5) Ta začasna odredba stopi v veljavo takoj in traja še 30 
dni po izvršljivosti odločbe o glavni stvari. 

6) Dolžnik je dolžan upniku povrniti stroške tega postopka 
zavarovanja z začasno odredbo po sodni odmeri, z za-
konskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe o 
stroških do plačila v 15 dneh. 

Stroški: odvetniški stroški 
sodne takse za predlog in sklep Upnik 

Celje, 1. 4. 2002 



D) Predlog za začasno odredbo o varstvu 
in preživljanju skupnih otrok 

(mogoče ga je vložiti le skupaj s tožbo, 
1. odstavek 411. člena ZPP) 

OKRAJNO SODIŠČE V KRANJU 

(uvodni del je smiselno enak kot pri predlogu za zavarova-
nje denarne terjatve) 

(tožbene navedbe) 

I. (verjetnost terjatve in nevarnost) 

glede varstva in vzgoje: 

Toženec je nasilen do tožnice in njunih dveh mladoletnih 
otrok. Vsak dan prihaja domov v vinjenem stanju. Svojih 
starševskih dolžnosti v zvezi z vzgojo in varstvom sploh ne 
opravlja. Zato je primerno, da se otroka dodelita v varstvo in 
vzgojo materi, tožencu pa dovolijo le občasni stiki z otroko-
ma. 

glede preživljanja: 
Tudi za preživljanje skupnih otrok ne prispeva ničesar, saj 
ves denar, ki ga zasluži, porabi le zase. 
Tožnica in toženec mesečno zaslužita vsak po 200.000,00 
SIT. Mladoletna otroka, stara 5 in 7 let potrebujeta za živ-
ljenje (starejši hodi že v šolo in vadi nogomet, mlajši pa 
hodi v vrtec in vadi plavanje ... Natančnejše trditve, s ka-
terimi se izkazujejo pogoji po 1. odstavku 411. člena ZPP 
in v zvezi z merili za določanje preživnine po veljavnem 
79. členu ZZZDR, z upoštevanjem potreb otrok in mo-
žnosti staršev za njihovo preživljanje ...) v povprečju vsak 
po 50.000,00 SIT. Prav je, da toženec, ki ne bo skrbel za 
otroka, prispeva zanju večji delež v denarju. 

Dokaz: 

- izpisek iz rojstne matične knjige za otroka 
- plačilni listi za obe stranki, 
- plačilo položnic za vrtec in šolo, 
- plačilo položnic za nogometni in plavalni tečaj 

Ker so podani pogoji za izdajo začasne odredbe po 1. od-
stavku 411. člena ZPP predlaga, naj sodišče z uporabo do-
ločb 259. člena ZIZ, izda naslednjo 

ZAČASNO ODREDBO : 

1. Mladoletna otroka pravdnih strank XX , roj. ... in YY, 
roj. ... se do pravnomočnosti sodbe v tej pravdni zadevi 
dodelita v vzgojo in varstvo tožnici in zakoniti zastopni-
ci ... 

2. Tožena stranka je do pravnomočnosti sodbe, najdalj pa 
eno leto od izdaje te začasne odredbe dolžna prispevati k 
njunemu preživljanju za vsakega po 35.000,00 SIT me-
sečno, skupaj 70.000,00 SIT mesečno, na tekoči račun 
tožnice in zakonite zastopnice otrok ... š t . . . . pri . . . Ban-
ki, do vsakega petega dne v mesecu za tekoči mesec, v 
primeru zamude ... 

Za primer, če tožena stranka ne bi plačevala take preživnine 
sodišče dovoli 

I Z V R Š B O : 

1. Z rubežem dveh tretjin plače, ki jo dolžnik prejema pri de-
lodajalcu Družba, d.o.o,, Tržič, Podljubeljska 3, vendar 
tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini dveh tre-
tjin zajamčene plače (oz. v skladu z odločbo ustavnega 
sodišča *) in z nalogom delodajalcu, da mora denarne 
zneske, za katere je dovoljeno zavarovanje in izvršba ob 
zapadlosti prenesti na tekoči račun tožnice in zakonite za-
stopnice št. ... pri ... banki... 
Rubež terjatve je opravljen z dnem, ko je sklep o izvršbi 
vročen delodajalcu. 

ali / in 

2. Z rubežem denarnih sredstev, ki jih ima dolžnik na tran-
sakcijskem računu št. ...,pri ... anki, d d., podružnica ... 
in s prenosom denarnega sredstva, za katerega je dovolje-
na izvršba na transakcijski račun tožnice in zakonite za-
stopnice št. ... pri ... banki .. 

Kranj, dne 1.4.2002 

Tožnica: 

Priglasitev stroškov: 

* Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 1. in 2. točke pr-
vega odstavka 102. člena ZIZ (Ur. 1. RS, štev. 72/98). 
* Nezarubljivi del plače je sorazmerno višji v primeru, če 
dolžnik preživlja otroke ali druge osebe, za katere obstoji za-
konita dolžnost preživljanja (Ur. 1. RS, štev. 11/99). 



zapored, ali večkrat v šestih mesecih ni 
zagotovil plačila za delo v dogovorje-
nem roku, če mu ni zagotovil varnih 
delovnih razmer, čeprav ga je na to 
opozoril, če ga je delodajalec žalil ali 
se do njega nasilno vedel, če ga je di-
skriminiral oziroma ga ni zavaroval 
pred spolnim nadlegovanjem. Ker gre 
v teh primerih za delodajalčeve kršitve 
obveznosti, delavcu pripada odprav-
nina, čeprav sam odpove pogodbo. 
Ker je pričakovati, da bodo delodajalci 
izplačilu odpravnine in odškodnine 
(najmanj v višini izgubljene plače za 
čas odpovednega roka) v takih prime-
rih oporekali oziroma se mu hoteli izo-
gniti, je v zakonu predvideno, naj dela-
vec o kršitvi delodajalca predhodno 
pisno obvesti inšpektorja, saj bo na 
tak način (z inšpekcijskim zapisnikom) 
lažje uveljavljal svoje pravice po so-
dni poti. 

DELODAJALCI ZA 
POSREDOVANJE DELAVCEV 

Med posebne pogodbe o zaposlitvi 
sodijo tudi pogodbe med delavci in de-
lodajalci, ki jih slednji (agencije s 
koncesijo) posredujejo drugim delo-
dajalcem (uporabnikom) za opravlja-
nje sezonskih del in za hitro premošča-
nje potreb po delavcih, ne smejo pa jih 
"zlorabiti" kot stavkokaze oziroma 
kot nadomestilo večjega števila pred 
tem odpuščenih delavcev. 

Tak delavec, ki bo napoten na de-
lo k drugemu delodajalcu, sklene po-
godbo o zaposlitvi s prvim delodajal-
cem - posredniško agencijo. V njej 
mora biti določeno, da je njegova pla-
ča odvisna od dela, ki ga opravlja pri 
uporabniku (ne sme pa biti nižja, kot 
jo dobivajo pri uporabniku zaposleni 
delavci), in da mu pripada nadomestilo 
plače za primer, če mu delodajalec za 
dogovorjeni čas ne zagotavlja dela pri 
uporabniku. Delodajalec in uporabnik 
(drugi delodajalec) pred začetkom dela 
skleneta pisni dogovor, v katerem po-
drobneje določita medsebojne pravice 
in obveznosti delavca in uporabnika, 
vezane na opravljanje dela, o katerih 
mora biti napoteni delavec pisno obve-
ščen. 

Pri tem gre za razmeroma novo 
obliko zaposlovanja, s katerim so se 
lahko že doslej ukvarjale nekatere 
agencije za zaposlovanje oziroma po-
sredovanje delavcev s koncesijo mini-
strstva za delo, in sicer na podlagi za-
kona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti. 

PRAVICE DELAVCEV OB 
PODJETNIŠKIH PREVZEMIH 

V novem zakonu so podrobneje 
urejene tudi pravice delavcev v prime-
ru spremembe delodajalca oziroma 
pravnega prenosa (dela) podjetja na 
drugega delodajalca. Gre za dokaj po-
goste prevzeme podjetij, ob katerih 
velja, da preidejo vse pravice in obve-
znosti iz delovnih razmerij, ki so jih 
imeli delavci na dan prenosa pri dose-
danjem delodajalcu, na novega deloda-
jalca - prevzemnika, ki jim jih mora za-
gotavljati najmanj eno leto, razen če 
prej ne preneha veljati kolektivna po-
godba oziroma je sklenjena nova. 

Če se pri delodajalcu prevzemniku 
iz objektivnih razlogov poslabšajo 
pravice iz pogodbe o zaposlitvi in de-
lavec zato odpove pogodbo, mu pripa-
dajo enake pravice, kot če bi mu po-
godbo odpovedal delodajalec iz po-
slovnih razlogov. V tem primeru se pri 
določanju odpovednega roka in od-
pravnine upošteva delovna doba de-
lavca pri obeh delodajalcih. Za terja-
tve delavcev, ki so nastale do datuma 
prenosa in za terjatve, ki so nastale za-
radi odpovedi pogodbe iz omenjenega 
razloga, odškodninsko odgovarjata 
oba delodajalca skupaj. Če pa delavec 
odkloni prehod in opravljanje dela pri 
delodajalcu prevzemniku, mu slednji 
lahko izredno odpove pogodbo o za-
poslitvi. 

Najmanj 30 dni pred prenosom 
morata oba delodajalca obvestiti re-
prezentativne sindikate, ki imajo pri 
delodajalcu svojega delavskega za-
upnika, o predlaganem datumu preno-
sa, o razlogih zanj ter tudi o vseh pre-
dvidenih posledicah in ukrepih za de-
lavce. Da bi dosegli sporazumno reši-
tev, se morata delodajalca najmanj 15 
dni pred prenosom s sindikatom tudi 
posvetovati o pravnih, ekonomskih in 
socialnih posledicah prenosa in o pre-
dvidenih ukrepih. Če pa takega sindi-
kata pri delodajalcu ni, morajo biti de-
lavci, ki jih prenos zadeva, o njem ne-
posredno obveščeni. 

• SKLEPNO 

Dobili smo torej nov zakon o de-
lovnih razmerjih, ki bo na novo določil 
stopnjo pravic zaposlenih. Če je dose-
danji zakon še iz obdobja samouprav-
nega socializma, pa se z novim zako-
nom "socializem" povsem končuje, saj 
bo zaposlitev samo še pogodbeno raz-
merje med delodajalcem in zaposle-
nim. Med večletnimi pogajanji deloda-
jalcev, sindikatov in vlade so deloda-

jalci terjali, da zakon omogoči večjo 
fleksibilnost pri zaposlovanju delav-
cev, češ da so slednji preveč zaščiteni, 
in s tem pogoje za večjo podjetniško 
konkurenčnost. Tako zdaj zakon prvič 
prinaša možnost odpuščanja nesposo-
bnih delavcev. 

Glavni poudarki iz vsebine 
ZDR/2002: 

• Delovno razmerje se sklepa s po-
godbo o zaposlitvi, ki jo zakon na-
tančno ureja, pri čemer se glede ne-
katerih vsebin sklicuje tudi na upo-
rabo splošnih pravil civilnega pra-
va. 

• Drugače kot doslej je urejeno pre-
nehanje pogodbe o zaposlitvi z no-
vostmi, kot so redna in izredna od-
poved, poslovni in krivdni razlog 
ter razlog nesposobnosti. 

• Zakon ureja tudi položaj zaposle-
nih v primeru stečaja in prisilne 
poravnave. 

• Nov je institut spremembe delo-
dajalca, ki bistveno posega v dose-
danjo ureditev prevzema zaposle-
nih k drugemu delodajalcu. 

• Poudarek je na varstvu zasebnosti 
zaposlenega, jasno je opredeljena 
prepoved vsakršne diskriminaci-
je, varstvo plače, varstvo invali-
dov in drugih posebnih kategorij 
zaposlenih. 

• Disciplinski postopek in disciplin-
ska odgovornost zaposlenih sta bi-
stveno drugače urejena, med disci-
plinskimi sankcijami pa ne bo več 
ukrepa prenehanja delovnega ra-
zmerja oziroma sankcij, ki bi trajno 
spremenile delovnopravni položaj 
zaposlenega. 

• Pogodbe o delu ni več, so pa ponu-
jene oblike fleksibilnega zaposlo-
vanja, med njimi pogodba o zapo-
slitvi za določen ali za krajši delov-
ni čas, zaposlovanje delavcev z na-
menom njihovega posredovanja 
drugim delodajalcem idr. 

• Urejeno je delo študentov. 
• Drugače kot doslej je urejeno tudi 

varstvo pravic zaposlenih. 
• Drugačni so vloga delavskih pred-

stavnikov, pomen in vloga splo-
šnih aktov delodajalca. 
Kaj pa zaposleni? Ohranili so ve-

lik del pravic, tudi odmor za malico, 
za katerega seje bila dolga bitka. Prvič 
so nekatere njihove pravice zapisane v 
zakon, na drugi strani pa so se znižale 
odpravnine in skrajšal se je odpove-
dni rok. 



Sodišča za prekrške -
slovenska posebnost? 

Tomaž Marušič 

V Odvetniku št. 14 sta bila objavljena prispevka mag. Boštjana Tratar-
ja "Iz predloga zakona o prekrških" in dr. Karla Primožiča "Prekrški po ita-
lijanski zakonodaji in po predlogu novega slovenskega zakona". Polemičen 
zaključek kolege dr. Primožiča, ali je taka ureditev sodišč za prekrške raci-
onalna in primerna, me je spodbudil za zapis tega prispevka o svojem po-
gledu na stvar, ko smo na pravosodnem ministrstvu pred leti načeli problem 
reforme prekrškovnega sodstva. 

Naj spomnim tudi na članek istega avtorja v Odvetniku, št. 5/99, ki je 
že takrat opozoril na svojevrstne probleme prekrškovnega sodstva. Pisec je 
menil, da bi bilo morda bolje ustanoviti specializirane oddelke za prekrške 
pri rednih - okrajnih sodiščih, drugo stopnjo pa prenesti na višja sodišča. 
Poleg racionalizacije bi imeli dosedanji sodniki za prekrške kot sodniki re-
dnega sodišča možnost usposabljati se še na drugih pravnih področjih iz 
pristojnosti rednih sodišči z možnostjo nadaljevati sodniško kariero. 

Prav ima dr. Primožič, da bi le redkim prvostopnim sodnikom za prekr-
ške bila odprta pot na višje sodišče za prekrške. Če pa bi bili sodniki rednih 
sodišč, bi jim bila odprta karierna pot od okrajnega do vrhovnega sodišča, 
poleg tega omogočena še širša strokovna usposobljenost. 

Tudi to, nazadnje navedeno je še nadaljnji vidik problema, ker je drža-
vi v korist razpolagati s kadri, usposobljenimi za delo tudi na drugih sodnih 
pristojnostih. 

Osnovno vprašanje je, ali nam je 
sploh potrebno poleg delovnih in 
upravnih, ki so v državah Europe 

nekaj povsem normalnega in so doslej 
opravičila svoj obstoj, še tretja posebna 
sodišča - namreč sodišča za prekrške. 

Nikakor ne podcenjujem vloge prekr-
škov in organov, ki izrekajo kazni za pre-
krške. Odkrivanje, prijava in postopek za 
ugotovitev prekrška ter izrekanje kazni na 
prvi in drugi stopnji bi lahko prepustili 
upravnim organom. Sodno varstvo kot 
izredno pravno sredstvo pa bi dali v pri-
stojnost upravnemu, lahko tudi višjim so-
diščem. Težje oblike prekrškov, za katere 
je predpisana zaporna kazen ali drugi ob-
čutljivi primeri prekrškov, ki globlje po-
segajo v človekove pravice, pa prepustili 
v presojo sodnikom okrajnih sodišč. 

Sedanji sodniki za prekrške bi tako 
postali sodniki rednih sodišč na obeh sto-
pnjah. Taka rešitev bi bila za malo državo, 
kot je Slovenija, racionalna in primerljiva 
s sistemi v drugih evropskih državah. Od-
pravila bi se dežurstva sedanjih sodnikov 
za prekrške, predstojništva in administra-
cija. 

Pri sestavi predloga novega zakona je 
bil zakonodajalec verjetno zaskrbljen, da 
postopek pred izvršilno oblastjo ne daje 
obdolžencu zadostnih jamstev za varova-
nje njegovih človekovih in državljanskih 

pravic, zato mu zagotavlja še sodno var-
stvo s posebnim postopkom pred sodišči 
za prekrške. Prav zato v primerjavi s staro 
ureditvijo kaznovanja za prekrške v niče-
mer ni bil poenostavljen postopek. Ohra-
njena je bila stara ureditev le pod novimi 
nazivi in imeni. 

Kot rečeno, gre za odgovor na vpraša-
nje, ali nam je predlagana reforma prekr-
škovnega sodstva potrebna in za državo 
racionalna. Primerjava zakonodaje dru-
gih držav nam bo morda dala odgovor na 
to vprašanje in potrdila našo upravičeno 
skepso. 

Zato ne bo odveč pregled drugih 
ureditev v večini evropskih držav. 

Italija sodišč za prekrške ne pozna. 
Zaradi kršitve zakonitosti je možna pri-
tožba na vrhovno - kasacijsko sodišče. Si-
cer pa je o tej ureditvi več podrobnosti 
najti v omenjenem prispevku dr. Primoži-
ča. 

Prav tako Avstrija. Prekrške predpi-
sujejo razni upravni zakoni, o njih odloča-
jo in izrekajo kazni upravni organi. Pri-
tožbeni organi so upravni senati, ki jih 
imenujejo deželne vlade. Zoper odločbe 
upravnih senatov je možna pritožba na 
upravno sodišče ali vrhovno sodišče. 

Madžarska ima sicer poseben splo-
šen zakon o kaznivih dejanjih in prekr-
ških iz drugih področij. Prekrške in njiho-

va dejanska stanja pa predpisujejo uprav-
ni predpisi. Družbena nevarnost prekrška 
je bistvenega pomena za ločitev med ka-
znivimi dejanji in prekrški. Postopki in 
kaznovanje za prekršek sodi v pristojnost 
upravnih oblasti. Sodno varstvo za storil-
ce prekrškov je omejeno le na primere, ko 
upravni organ izreče zaporno kazen ali pa 
spremeni denarno kazen v zaporno. 

Francija nima sodišč za prekrške, 
ima pa na primer policijsko sodišče za 
prekrške in tudi sicer razne neodvisne 
upravne organe za odločanje o prekrških. 
Zoper odločbe o prekrških je vselej dopu-
stna pritožba na upravno sodišče. Za ne-
katere prekrške so pristojna tudi redna so-
dišča. 

V Švici so postopki za prekrške v pri-
stojnosti upravnih organov. V nekaterih 
primerih je možna, na zahtevo obdolžen-
ca, intervencija kazenskega sodnika. 

Nemčija ima zvezni zakon o prekr-
ških, postavlja okvirna načela postopka in 
kaznovanja, ki je na prvi stopnji v pristoj-
nosti upravnih organov. Storilec lahko 
vloži ugovor zoper odločbo upravnega 
organa na okrajno sodišče in sproži posto-
pek o prekršku pred sodiščem. 

Tudi Švedska ima podobno ureditev. 
Prekrški sodijo v pristojnost upravnih or-
ganov, zoper njihove odločbe je dopustna 
pritožba na sodišče. 

Španija nima sodnikov za prekrške. 
Zoper odločbe o prekrških upravnih orga-
nov je dopustno sodno varstvo. 

Sodišč za prekrške ne poznajo niti 
druge države, kot na primer Grčija, Portu-
galska, Norveška. 

Skratka gre za načelno vprašanje or-
ganizacije organov, ki imajo pravica vo-
diti in izrekati kazni za prekrške, seveda 
ob spoštovanju procesnih pogojev in jam-
stev po 5. in 6. členu Evropske konvenci-
je o človekovih pravicah. Predlagani za-
kon pa se oddaljuje od prakse, ki je priso-
tna v večini držav zahodne Evrope. 

Namesto dosedanjih 55 sedežev so-
dnikov za prekrške, praviloma na obmo-
čju sedeža okrajnega sodišča, s 137 sodni-
ki, bi se po predlaganem zakonu ustanovi-
lo za vsako območje okrožnega sodišča 
sodišče za prekrške z zunanjimi oddelki, 
verjetno po že danes obstoječi organiza-
cijski shemi. 

Razen prekrškov, ki jih storijo mlado-
letniki, in prekrškov, ki imajo kot sankci-
je in ukrepe predpisane večje posege v 
človekove pravice, na primer izgon iz dr-
žave, odvzem listin, predmetov, premo-
ženjske koristi, zapor, bi vse preostale 
prekrške obravnavali upravni organi - po 
novem zakonu prekrškovni organi. 

Res je, da prekrškovni organi vodijo 
postopek po poenostavljenem - hitrem 
postopku. Toda, kolikor je vložena zahte-



va za sodno varstvo, se ves postopek pred 
sodiščem za prekrške v bistvu ponovi. 

Verjetno bo število zahtev za sodno 
varstvo visoko. Čeprav ta zahteva pravi-
loma ne zadrži izvršitve odločbe prekr-
škovnega organa, bo ugotavljanje nena-
domestljive škode kot odložitvenega po-
goja dodatno obremenjevalo sodišča za 
prekrške. Vprašljiva je tudi ustavnost 
pravkar navedene določbe zakonskega 
predloga. 

Naj izrazim svojo bojazen, da bo ta 
postopek prav tako generiral sodne zade-
ve in le malo pripomogel k obravnavanju 
v razumnih rokih in s tem dosegal namen 
kaznovanja, predvsem pa prevzgojo in 
preventivo. 

Iz vidika racionalnega delovanja sod-
stva to ni najboljša rešitev, čeprav zago-
tavlja obdolžencu najširše jamstvo za pri-
padajoče človekove in državljanske pra-
vice. S tem pa ni rečeno, da bi se isti stan-
dard varovanja dosegal in zagotavljal ob 
predpisanem postopku in kavtelami tudi 
pred upravnimi organi na obeh stopnjah. 

Tako se ohranja stara organizacija 
prekrškovnega sodstva. Zamenjani bodo 
le nazivi sodišč, namesto 55 proračunskih 
porabnikov jih bo ostalo le 12, prav tako 
bi se manjšali stroški zaradi znižanja šte-
vila dežurstev, zmanjšanja računovod-
skih uslužbencev in manjšega števila 
predstojništev. 

Drugačna ureditev, se pravi le najte-
žje oblike prekrškov na okrajna sodišča, 
zahteve za sodno varstvo na upravno ali 
višja sodišča, bi pomenila odpravo dežur-
stev pri sodnikih za prekrške in s tem ne-
kaj več kot sto milijonov tolarjev prora-
čunskega prihranka letno, odpravo finan-
čnih služb ali nekaj izpod 70 milijonov le-
tno in odpravo predstojništev, s tem pri-
hranjenih nekaj izpod 70 milijonov tolar-
jev letno - skupaj torej okrog 270 milijo-
nov tolarjev letno. 

Naj zaključim. Se vedno pišemo in 
govorimo o zaostankih v sodstvu, ki jih je 
Europa benevolentno spregledala ob za-
prtju poglavje o pravosodju. Toda, "sine 
ira et studio", sodišča za prekrške so s tem 
zakonom postala nesporno del sodstva in 
seveda s tem prevzema pravosodje breme 
nerešenih spisov sodnikov za prekrške ali 
zaostalih zadev. 

Statistični podatki kažejo, daje ostalo 
pri sodnikih prve stopnje nerešenih 
157.000 zadev, tudi za leto 2001 ne bo bi-
stvenih sprememb, pri senatu za prekrške 
pa 15.900 zadev. 

Ali bo lahko pravosodno ministrstvo 
argumentirano opravičevalo povečanje 
sodnih zaostankov s področja kazenskega 
prava za najmanj 100.000 starih in nere-
šenih spisov. Zaradi ustanovitve posebnih 
sodišč za prekrške? 

Evropska pravna akademija 

Evropska pravna akademija v najstarejšem nemškem mestu Trieru (ERA - Eu-
ropdische Rechtsakademie, Academy ofEuropean Law) je bila ustanovljena v 
obliki odprte fondacije leta 1992 na pobudo Evropskega parlamenta. Zelo hitro 

seje razvila v stalni izobraževalni center in debatni forum za pravnike celotne Evro-
pe. Njeno delovanje je namenjeno vsem članom različnih pravnih poklicev v državah 
članicah EU in njenih kandidatkah. ERA želi posebej pospešiti reforme v Centralni 
in Vzhodni Evropi, da bi se ekonomski in pravni sistemi teh držav prilagodili t. i. 
"aquis communautaire". Akademija razpolaga z izjemnim kongresnim centrom 
(EČC), ki navdušuje z zanimivo arhitekturo in najnovejšo tehnologijo namenjeno 
kongresom, seminarjem, delavnicam, srečanjem in socialnemu druženju. V njenih 
prostorih se lahko enakovredno pripravi srečanje za 5 udeležencev ali tja do 400. 

Za nas je pomembno, da ima ERA poseben štipendijski program, t. i. "Peter Cae-
sar Scholarships", ki je namenjen pravnikom bodočih članic EU, da se jim omogoči 
udeležba v njenim izobraževalnih programih ali seminarjih. Poudariti je, da ta štipen-
dijski program ni omejen (a) po kvotah posameznih držav ali pravnih poklicev, (b) ni-
ti po starosti prosilca. Ta mora biti le državljan države, ki so formalno zaprosile za 
vstop v EU, ter pripadati poklicu kot so sodniki, odvetniki, tožilci ali upravni pravniki. 

Vsak kandidat mora obvladati vsaj enega od treh "konferenčnih jezikov" akade-
mije, tj. nemščino, angleščino ali francoščino. Namreč, vsi letni kongresi, strokov-
na srečanja,seminarji in podobno so vodeni le v enem izmed naštetih jezikov z si-
multanim prevajanjem v ostala dva. 

Prošnje za štipendijo, ki so rešene v mesecu dni, je potrebno poslati na na-
slov: 

Academy ofEuropean Law Trier, Peter Caesar Scholarships, Metzer Alle 4, D 
- 54295 Trier. Podrobnosti so dostopne po internetu na: http: I I www.era.int. 

Ni dvoma, da predstavlja ERA idealno priložnost za izobraževanje slovenskih 
odvetnikov vseh starosti in profilov. Izobraževanja na ERA že danes daje odvetni-
ku posebno referenco, ki bo dobila še dodatno veljavo^ko bo za evropske odvetnike 
vzpostavljen poenoten sistem izobraževanja. Zlasti Čehi so kar doma s pomočjo 
ERA organizirali več izobraževalnih seminarjev, pridno jim sledijo tudi Poljaki. Od 
naših interesov in želja je odvisno ali se bodo tudi slovenski odvetniki začeli inten-
zivneje vključevati v izobraževalen programe ERA. 

Samo letos bo ERA organizirala v različnih državah 36 seminarjev in 18 kon-
ferenc, od katerih posebej opozarjam (z originalnimi naslovi) na: 
• 12. in 13. septembra, Trier: Digital Broadband Services in Europe 
• 18. do 20 septembra, Trier: Proceedings Before the European Courts 
• 19. in 20. septembra, Uppsala: The legal Status of the Same - sex Couples 
• 23. do 27. septembra, Trier: Legal English 
• 7. in 8. oktobra, Trier: Community Law for Lawyers Specialising in Administra-

tive Law 
• 10. in 11. oktobra, Trier: Third Forum on State Aid 
• 10. do 12. oktobra, Bucharešta: Restorative Justice and Its Relation to the Crimi-

nal Justice System 
• 17. in 18. oktobra, Trier: The Feasibility of a General Legislative Framework on 

Fair Trading 
• 30. in 31. oktobra, Trier: Family Law in Europe 
• 14. in 15. novembra, Trier: Fourth Conference on Patent Law in Europe 
• 21. in 22. novembra, Trier: Tax Law in EU 
• 9. in 10. decembra, Trier: Divorce in Europe - The " Brussels I I" Convention. 

V Evropi je ponudba izobraževanja pravnikov močno razširjena tako na nacio-
nalni kot tudi na mednarodni ravni. Vendar spada program in obseg izobraževanja 
ERA med najkvalitetnejše in za vsakogar dostopno obliko pridobivanja znanja. Izje-
mno pomembno je, da se lahko na ERI izobražuje vsakdo, ne glede na leta starosti. 
Ta pravzaprav na Zahodu glede pravnikov postaja vse manj pomembna. Odločilno 
je, koliko si dejansko sposoben opravljati delo na posameznem pravnem področju. 
Velja maksima "in or out"! 

Ne pozabimo: znanje tudi v pravu, razen na klasičnih pravnih področjih, razme-
roma hitro zastareva, ker ekonomski in tehnični razvoj zahtevata stalno prilagajanje 
prava tem procesom. Samo pravo je namreč tisto, ki neki dejavnosti daje ustrezen 
družbeni okvir, s tem da ji določi tudi pravno mesto v neki družbi. Zato je stalno izo-
braževanje pravnikov enako, če že ne pomembnejše kot formalna pridobitev dolo-
čenih strokovnih in akademskih nazivov. 

Zakaj se ne izobraževati tudi na ERA in to celo brezplačno? 
dr. Konrad Plauštajner 

http://www.era.int
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Iz dela UO OZS 
SEJI 7. MAJA IN 6. JUNIJA 

Odvetniška tarifa 

Odvetnik Mihael Jenčič in odve-
tnik Josip Sever, ki sta po sklepu 
upravnega odbora OZS zadolžena za 
pripravo sprememb in dopolnitev odve-
tniške tarife, sta pripravila omenjene 
spremembe, pri čemer sta upoštevala 
vse pripombe posamičnih članov Odve-
tniške zbornice Slovenije kot tudi 
območnih zborov ter predlagala, da 
upravni odbor odloči, ali naj se tako pri-
pravljena tarifa obravnava na skupščini 
Odvetniške zbornice Slovenije kot ce-
lota, ali pa naj se na skupščini obravna-
vajo le določene spremembe odvetni-
ške tarife. 

V zvezi z osnutkom odvetniške tari-
fe je predsednik OZS poudaril, da Mi-
nistrstvo za pravosodje še ni dalo sogla-
sja, da pa je bilo s strani Ministrstva za 
pravosodje izraženo zadovoljstvo z re-
lativnim znižanjem postavk v kazen-
skem postopku, prav tako tudi podprta 
tarifa v delu, ki se nanaša na nagrajeva-
nje v primeru sklepanja poravnav, me-
diacij. Ocenil je nadalje, da bi bilo uvr-
stiti Odvetniško tarifo kot je v osnutku 
pripravljena na dnevni red skupščine 
Odvetniške zbornice Slovenije, saj je to 
v interesu vseh slovenskih odvetnikov, 
v izogib morebitnim neprijetnim posle-
dicam (npr.: sprememba zakonodaje in 
odprava avtonomije glede tarife). 

Odvetnik Mitja Stupan je opozoril, 
da je odgovornost upravnega odbora 
Odvetniške zbornice Slovenije do član-
stva v odvetniški zbornici in porabni-
kov odvetniških storitev takšna, da ter-
ja resni razmislek o tem, da ne bi s spre-
jetjem predlagane odvetniške tarife 
zavlačevali. 

Odvetnik Josip Sever je pojasnil, 
da sta z odvetnikom Mihaelom Jenči-

čem pri opredelitvi postavk v tarifi, ki 
se nanaša na kazenski del, skušala sle-
diti konceptu nagrajevanja v ostalih po-
stopkih. Tako se sedaj v kazenskih po-
stopkih priznava za vsako obravnavo 
po 100 % nagrade, česar v ostalih po-
stopkih ni. Menil je, daje v tem delu ta-
rifo nujno prilagoditi ostalim postop-
kom, kar terja tudi Ministrstvo za pra-
vosodje. 

Odvetnik Mihael Jenčič je ocenil, 
daje popuščanje pri kazenskem delu ta-
rife nujno, kolikor želimo, da bomo pre-
jeli soglasje Ministrstva za pravosodje, 
pri tem pa ne gre prezreti, daje Ministr-
stvo za pravosodje pripravljeno podpre-
ti bistveno povišanje tarife od 100 do 
200 % na področju mediacij, prav tako 
tudi povišanje posamičnih postavk po-
sebnega dela tarife. Menil je, da zniža-
nje tarife pri zagovorih v kazenskih po-
stopkih še vedno predstavlja solidno 
nagrado odvetniku za opravljeno delo, 
pri čemer tarife kot celote nikakor ni 
moč ocenjevati in sprejemati zgolj z vi-
dika nagrad ex offo zagovorov. 

Odvetnik Mitja Stražar je opozo-
ril, da celotna razprava glede znižanja 
odvetniške tarife ni pravilno tolmačena, 
saj se v bistvu govori le o znižanju neu-
streznega nagrajevanja v kazenskih po-
stopkih, torej se razpravlja le o znižanju 
določene postavke v tarifi, ne pa o celo-
tnem znižanju odvetniške tarife. 

Po obširni razpravi je upravni odbor 
nato sprejel sklep: 
• Odvetniška tarifa na podlagi pred-

loženega predloga bo obravnavana 
na skupščini Odvetniške zbornice 
Slovenije decembra 2002. 
Za ta sklep je glasovalo trinajst čla-

nov upravnega odbora, trije člani so bi-
li proti. 
• Čistopis odvetniške tarife se pošlje 

na Ministrstvo za pravosodje s po-
jasnilom, da bo to tarifo obravnava-

la skupščina Odvetniške zbornice 
Slovenije na redni letni skupščini. 

Spletna stran OZS 

Odvetnik Rok Korenje pojasnil, da 
sta dve strani odprti, pri čemer je prva 
stran odprti del za javnost, novinarje, 
druga Stranje zaprti del, na tej strani gre 
za predvideno obveščanje odvetnikov o 
novostih s področja odvetništva oziro-
ma dela Odvetniške zbornice Slovenije. 
Ocenil je, da bo potrebno zadolžiti eno 
od delavk administracije zbornice, ki 
bo vnašala dopolnitve v omenjeni stra-
ni, s tem da bi vsebino obvestil pripra-
vila predsednik OZS in glavna tajnica. 

Podpredsednik OZS doc. dr. Kon-
rad Plauštajner je menil, da bi bilo tre-
ba postaviti rok, ko bo možno obvešča-
ti člane odvetniške zbornice le še po 
elektronski poti. Ocenil je, da bi bil za 
to primeren rok dve do tri leta. 

Sprejeta je bila pobuda predsedni-
ka OZS, da je nujno razmisliti o spre-
membi pravilnika o opremljenosti 
odvetniških pisarn s tem, da bi se zahte-
valo, da mora imeti kandidat za vpis v 
imenik odvetnikov ustrezno opremo za 
elektronsko poslovanje in da se o tem 
obvesti vse odvetniške zbore, ki naj do 
konca meseca junija sporočijo svoja 
stališča v zvezi s tem predlogom. 

Sprejetje bil tudi sklep: 
• Vsi akti Odvetniške zbornice Slove-

nije, ki še niso prevedeni v angleški 
jezik (razen odvetniške tarife, ki še 
ni sprejeta), se prevedejo, zaradi 
vključitve aktov na spletno stran 
OZS. 

Pravno svetovanje 

Gospodarska zbornica Slovenije je 
zaprosila za pojasnilo, kakšno je uradno 
stališče OZS v primerih, ko se svetoval-
ci, ki se bodisi kot samostojni podjetni-
ki bodisi kot svetovalna podjetja vklju-
čeni v združenje Gospodarske zbornice 
Slovenije, v praksi srečujejo z očitki ne-
katerih odvetnikov, češ da gre pri nave-
denem svetovanju za zakotno pisaštvo. 
Svetovanje omenjenih svetovalcev ob-
sega tudi pravno svetovanje, povezano 
s statusom gospodarskih subjektov, 
združitvami in prevzemi družb ter po-
dobno. 

Upravni odbor je sprejel stališče: 
• Pravno svetovanje proti plačilu je v 

pristojnosti odvetnikov in notarjev, 
sicer predstavlja takšno delovanje 
zakotno pisaštvo. To jasno oprede-
ljujeta zakon o odvetništvu in zakon 
o prekrških. 



Sedež odvetniške pisarne 

Obravnavano je bilo zaprosilo, ali 
lahko odvetnik pridobi dodatni prostor 
k svoji odvetniški pisarni, ki je lokacij-
sko in funkcionalno ločen od sedeža pi-
sarne, je pa v istem kraju. 

Upravni odbor je sprejel sklep: 
• Odvetnik lahko posluje le na sedežu 

odvetniške pisarne. 

Sodni red 

Upravni odbor je obravnaval pri-
pombe k obstoječim določbam sodnega 
reda, ki jih je pripravil odvetnik Mitja 
Stupan. Te pripombe predstavljajo 
predlog, da naj bi sodišča z odvetniki 
poslovala v poslovnem času od 8. do 
16. ure in ne le v uradnem času. 

Nadalje naj bi se sodni red dopolnil 
z možnostjo omogočiti odvetnikom 
vpogled v spis na sodišču, na območju 
katerega ima odvetnik svojo pisarno, s 
tem da bi mu bil želeni spis poslan z 
območja drugega sodišča. 

Prav tako je bilo predlagano, da se 
določila sodnega reda dopolnijo tako, 
da je sodišče neporabljene predujme 
dolžno vrniti upravičencu v roku osmih 
dni po obračunu predujma. 

Priglasitev DDV 

Odvetnica je dala pobudo, da uprav-
ni odbor izoblikuje enotno stališče o 
tem, da odvetnik pri predložitvi stro-
škovnika ni dolžan priložjti tudi potrdi-
la o tem, daje davčni zavezanec. 

Sprejetje bil sklep: 
• Zadostuje, če odvetnik v stroškovni-

ku priglasi tudi postavko za DDV 
(sicer pa se odvetnikom priporoča, 
da stroškovnikom prilagajo potrdi-
la, da so davčni zavezanci, kar pa 
po mnenju upravnega odbora ni 
nujno). 

Nezakonito reklamiranje 
in posredovanje 

Odvetniki so opozorili na ravnanje 
družbe Odškodnina d.o.o., družbe Po-
ravnava d.o.o., ki nudita posamičnim 
oškodovancem pomoč pri izterjavi od-
škodnin, pravnim zastopanjem sveto-
vanjem itd. 

Upravni odbor je sprejel sklep: 
• Pristojno tržno inšpekcijo v Ljublja-

ni se opozori na nezakonito rekla-
miranje in posredovanje omenjenih 
dveh družb s predlogom, da ustre-
zno ukrepa. 

S t a t i s t i k a 

Iz odvetniškega imenika - stanje 20. junija 2002 

Odvetniki 

• vpisanih je bilo 906 - 322 odvetnic in 584 odvetnikov; 
• od 1. 1. 2002 se jih je na novo vpisalo 2 4 - 8 odvetnic in 16 odvetnikov; iz 

imenika pa jih je bilo izbrisanih 8 - 2 odvetnici in 6 odvetnikov; 
• samo v razdobju med 10. 3. in 20. 6. 2002 

- v imenik vpisanih 11 novih imen - 4 odvetnice in 7 odvetnikov 
- iz imenika izbrisani 4 odvetniki (2 zaradi prenehanja opravljanja odve-

tniškega poklica, po 1 pa zaradi upokojitve oziroma smrti); 
• odvetnici dr. Tjaši Strobl je UO OZS 7.5. 2002 priznal status specialistke 

za področje delovnega prava in socialne varnosti. 

Odvetniški kandidati 

• vpisanih 96 - 39 kandidatk in 57 kandidatov; 
• od 1. 1. 2002 se jih je na novo vpisalo 2 9 - 1 0 kandidatk in 19 kandidatov; 

iz imenika je bilo izbrisanih 23 - 11 kandidatk in 12 kandidatov; 
• samo v razdobju med 10. 3. in 20. 6. 2002 

- v imenik na novo vpisanih 13 (4 kandidatke in 9 kandidatov), 
- izbrisanih je bilo 10 (5 zaradi prehoda med odvetnike, 5 zaradi preneha-

nja opravljanja kandidatske prakse). 

Odvetniški pripravniki 

• vpisanih 134-89 pripravnic in 45 pripravnikov; 
• od 1. 1. 2002 se jih je na novo vpisalo 37 - 27 pripravnic in 10 pripravni-

kov; iz imenika je bilo izbrisanih 16 (9 zaradi prenehanja opravljanja pra-
kse, 3 zaradi vpisa v imenik odvetnikov in 4 zaradi vpisa v imenik odvet-
niških kandidatov); 

• samo v razdobju med 10. 3. in 20. 6. 2002 
- vpisanih 20 (13 pripravnic in 7 pripravnikov), 
- izbrisanih je bilo 9 (4 zaradi prenehanja opravljanja prakse, 4 zaradi pre-

hoda med odvetniške kandidate in 1 zaradi vpisa v imenik odvetnikov). 

Odvetniške družbe 

• med 5. 2. in 6. 6. 2002 ni OU OZS prejel nobenega zaprosila za izdajo so-
glasja za ustanovitev nove odvetniške družbe; 

• s 1. 5. 2002 je prenehala delovati ena odvetniška družba (njeni družbeniki 
nadaljujejo odvetniško dejavnost kot samostojni odvetniki); 

• soglasje OZS ima 28 odvetniških družb. 

Odvetnik - družbenik 

Odvetnica je zaprosila za tolmače-
nje Kodeksa odvetniške poklicne etike 
v primeru, ko je kot "ustanoviteljica, 
članica družbe" oziroma lastnica po-
slovnega deleža ta svoj delež v celoti 
odsvojila in ostala vpisana v sodnem re-
gistru kot ustanoviteljica oziroma člani-
ca d.o.o. do vpisa drugega pridobitelja, 
pri tem pa skupaj z družbo želi ohraniti 
mandatno razmerje, vključno z odve-
tniškim zastopanjem d.o.o. Zanima jo, 
ali je njeno sodelovanje z d.o.o. v nas-
protju s 1. odst. 49. tč. Kodeksa odve-
tniške poklicne etike OZS. 

Upravni odbor je sprejel sklep: 
• Odvetnica lahko družbo zastopa kot 

odvetnica šele, ko bo črtana iz regi-
stra gospodarskih organizacij. 

Novi prostori OZS 

Odvetniška zbornica se je s 1. juni-
jem 2002 preselila v nove prostore na 
naslov: 

Pražakova 8, Ljubljana. 
Predsednik OZS je v zvezi s preseli-

tvijo predlagal, da upravni odbor sprej-
me ustrezni sklep o tem, ali naj se Ura-
dni listi, ki so arhivirani na zbornici, še 
naprej arhivirajo ali ne, nadalje je pre-
dlagal, da bi se obstoječa oprema zbor-
niških prostorov na Kotnikovi 12 v Lju-
bljani in pohištvo na Pražakovi 8, ki je 
odvečno, prodala. 

Upravni odbor je v zvezi s tem spre-
jel sklepa: 
• V glasilu Odvetnik se objavi oglas 

za možnost brezplačnega prevzema 
Uradnih listov, ki so arhivirani na 
Odvetniški zbornici Slovenije, s 



V novih prostorih Odvetniške zbornice Slovenije so Boris Grosman, 
dr. Konrad Plauštajner, Rok Koren in mag. Mitja Jelenič Novak na ti-
skovni konferenci 4. julija govorili o aktualnih dogodkih v zvezi z uporabo 
posebnih operativnih metod in sredstev (POMS) zoper odvetnike ter predlo-
ženih spremembah zakona o preprečevanju pranja denarja. 

Uporaba POMS je bila v ZKP uvedena po sprejetju zakona o odvetniš-
tvu, zato v ZOdv glede uporabe teh sredstev manjkajo ustrezne kavtele, 
odvetniški poklic pa je takšen, da zaradi interesov strank zahteva natančno 
določen postopek in omejitve. 

Zato upravni odbor odvetniške zbornice Slovenije že razmišlja o tem, da 
bi predlagali spremembo oz. dopolnitev zakona o odvetništvu glede zaostri-
tve pogojev za uporabo POMS zoper odvetnike. Uporaba POMS naj bi se 
tako skrčila le na tiste primere, ko dokazov nikakor ni mogoče zbrati kako 
drugače, o njej pa naj ne bi več odločal le preiskovalni sodnik, temveč senat 
treh sodnikov ob morebitni navzočnosti člana odvetniške zbornice. 

Upravni odbor OZS se ni izrekal do konkretnih primerov - do domnev-
nega prisluškovanja odvetniku dr. Petru Ceferinu in Marjetici Nosan - saj se 
odvetnika na zbornico sploh nista obrnila. Vendar je sprejel načelno stališče, 
in sicer da je uporaba POMS zoper odvetnike lahko le omejena in natančno 
določena, pa ne zato, da bi varovali privilegije odvetnikov, ampak zato, da 
bi varovali pravice in svoboščine strank, saj sta temeljni načeli, ki vežeta 
odvetnika v razmerju do strank, zaupnost in molčečnost. 

OZS se v predlagani noveli o preprečevanju pranja denarja zdi pozi-
tivno le to, da odvetnikom ni treba poročati o tem, kar so izvedeli ob ugo-
tavljanju pravnega stanja (torej v okviru svetovanja) in med sodnimi postop-
ki. Podpredsednik zbornice dr. Konrad Plauštajner pa je dodal, da novela 
ZPPD, ki jo predlaga ministrstvo za finance, spreminja odvetnike v ovadu-
he. Na zbornici zato upajo, da bo parlament vanjo vnesel le tisto, kar je res 
potrebno. "Sicer bomo zakon predlagali v presojo ustavnemu sodišču," je 
dejal dr. Plauštajner. Irena Vovk 

tem, da se v primeru, da ne bo inte-
resentov, po 15. dneh po objavi v 
glasilu Odvetnik, uradni listi, ki ne 
bodo prevzeti od eventualno zainte-
resiranih odvetnikov, uničijo; 

• Staro pisarniško pohištvo v prosto-
rih na Kotnikovi 12 ter del pisarni-
škega pohišh'a iz Pražakove 8 se 
proda. Za prodajo se zadolžita 
predsednik OZS odvetnik Boris 
Grosman in odvetnik Miha Marte-
lanc, s tem da prodaja posamičnih 
odvečnih kosov inventarja ne sme 
biti prodana pod knjižno vredno-
stjo. 

SEJA 2. JULIJA 2002 

Delo disciplinskih organov 

Upravni odbor je na tej seji obrav-
naval delo disciplinskih organov OZS, 
pri tem je ugotovil, daje delo disciplin-
skega tožilca ažurno, da pa je disciplin-
ska komisija I. stopnje od zadnjega po-
ročila dne 4. 3. 2002 do seje upravnega 
odbora meritorno rešila le pet zadev. 

Glede na to, da so sedaj oblikovani 
trije senati omenjene komisije, je 
upravni odbor zadolžil predsednika ko-
misije, odvetnika Milana Krstiča, da se 
do novembra 2002 razpišejo vse odprte 
disciplinske zadeve in le-te po možno-
sti zaključijo. 

Sprememba Pravilnika o 
opremljenosti odvetniških pisarn 

Upravni odbor je sprejel sklep: 
• Pravilnik se dopolni z določilom, da 

mora imeti vsak kandidat za vpis v 
imenik odvetnikov OZS e-mail. 

• Sprememba pravilnika bo veljala s 
1.1.2003. 

Dnevi slovenskih odvetnikov 2002 

Obravnavano je bilo poročilo v zve-
zi z dnevom slovenskih odvetnikov, ki 
so bili v Mariboru 7. in 8. junija 2002. 
Ugotovljeno je bilo, da so stroški teh 
dnevov bili v okviru načrta, da so bili 
korektno organizirani, da je bil odziv 
kolegov in tujih gostov zelo pozitiven. 

Novi prostori OZS 

Odvetniška zbornica Slovenije seje 
preselila na novo lokacijo, Ljubljana, 
Pražakova 8. Glede na preselitev je bil 
sprejet sklep: 
• proda se oprema prostorov OZS na 

Kotnikovi 12, zato se pozove vse za-
interesirane odvetnike, da si opre-
mo ogledajo ter odločijo za eventu-
alni odkup. 

Zakotno pisaštvo 

Podpredsednik OZS, odvetnik doc. 
dr. Konrad Plauštajner, je po sklepu 
upravnega odbora zadolžen: 
• pripraviti mora predlog sprememb 

ZPP v zvezi z zakotnim pisaštvom in 
sicer tako, da bi se v spremembah 
upoštevalo določilo prejšnjega 99. 
člena ZPP. 

Spremembe zakona o pranju 
denarja 

Upravni odbor je na podlagi poroči-

la, ki gaje s tem v zvezi podal odvetnik 
Rok Koren, zavzel stališče: 
• komisija naj pripravi predlog, ki bi 

vseboval določilo, da je Odvetniška 
zbornica Slovenije nadzorni organ 
nad izvajanjem tega zakona v odve-
tništvu, da odvetniška zbornica sa-
ma pripravi seznam indikatorjev in 
da ostane v zakonu določilo glede 
prepovedi obveščanja strank v zvezi 
s pranjem denarja. 

Pripravila: 
Margareta Zakonjšek Rupnik 



Odškodnina odvetniku 
za neupravičeni 

pripor 
1. Kdaj k odvetniku in kdaj k notar-

ju (če vas ne bo odpravila že nje-
gova tajnica ...)? 

Odvetniki so gladko pogoltnili 
prepoved reklamiranja, medtem ko 
so proti ("stimulativni") tarifi sko-
čili kot eden ... Zakaj nam je do-
voljeno dobrega odvetnika prepo-
znati le po kabrioletu ... Ker se 
odvetniki ne smejo predstavljati, 
jih tudi na spletu ne boste našli. 
Le odvetniška pisarna K. in par-
tnerji s Koroške si vas drzne poz-
draviti na svojih spletnih straneh. 
Kodeksu v posmeh jasno pove, s 
čim vse se ukvarja, kje ima boga-
te izkušnje, kakšen kader premo-
re, za kaj vse je usposobljena. 
Kratka, jasna, podrobna informa-
cija, prav takšna, kakršno potrebu-
je človek, ko se znajde v stiski, 
kako izbrati odvetnika ... 
Ciril Brajer: Nedeljski dnevnik, 3. 

2. 2002, str. 10 v nadaljevanki "Dr-
žavljanski priročnik Nedeljskega", v 
članku "Med kladivom in nakovalom" 
- Kodeksu v brk 
2. Tudi v tem romanu divjamo pro-

ti zadnji 341. strani, okusimo av-
torjevo slast do letenja, osupnemo 
ob astronomskih dohodkih profe-
sorjev na Top ten, se zamislimo 
nad voljenim omejenim sodniškim 
mandatom in zgrozimo nad pogol-
tnimi odvetniki in njihovo 50-od-
stotno udeležbo v odškodninah, 
dr. Marko Pavliha, Iz torkle, 

Pravna praksa, 14 . 2. 2002, str. 41 
3. "Sramotni odnos hrvaškega pravo-

sodja do svobode tiska in pravice 
do kritike je dejanska legalizacija 
cenzure", je v ponedeljek sporoči-
lo uredništvo splitskega tednika 
Feral Tribune. Zagrebško županij-
sko sodišče je razsodilo, da mora 
časopis zasebnima tožnikoma za-
radi povzročenih duševnih bolečin 
plačati 6 milijonov tolarjev odško-
dnin in zamudnih obresti ... V dru-
gem tekstu, zaradi katerega so bi-
li obsojeni, je urednik Ferala V. I. 
kritiziral profašistična in antisemit-
ska stališča odvetnika Ž. O., ki je 
izjavil, da v Zagrebu med II. sve-

tovno vojno ni bilo žrtev fašizma, 
da ustaši niso bili fašisti in da so 
Židje sami izsilili genocid, ker so 
ropali in žalili druge narode. 
P. Ž., Delo, 5. 3. 2002, str. 24, v 

članku: "Feralovci spet obsojeni" 
4. V nekem intervjuju je dejala, da 

je žganje skrivaj kuhala zato, ker 
je potrebovala denar za K. odve-
tnike. 
Mojca Grušovnik: Nedeljski 

dnevnik, 24. 3. 2002, str. 6, v član-
ku: "Copat, ki tehta 20 let". 
5. Klerokomunist D. S., nekoč "rde-

či", zdaj pa "črni" advokat, ki ni-
koli ne nastopa v svojem imenu, 
ampak vedno le v tujem in samo 
za denar in v korist svojega po-
hlepa, se je tokrat kot priča v od-
škodninski zadevi izpostavil z ose-
bnimi izjavami in ocenami na moj 
račun! 
Danijel Malenšek: Dnevnik, 27. 

3. 2002 str. 2 
6. Minilo je pol leta od velike trage-

dije, začele so se tožbe in sodni 
spori ... Znani so primeri izraču-
nov za smrtni strah. Neka letalska 
družba je pred leti svojcem potni-
kov, katerih letalo je 5 minut str-
mogljavljalo, plačala več kot 
70.000 dolarjev na minuto ... Ko-
liko so torej vredne druge žrtve iz 
WTC. Borzni posredniki, gasilci, 
tajnice, kuhinjske pomočnice? 
Sklad meni, da med 300.000 in 4 
milijoni dolarjev, pač glede na sta-
rost, dohodke in statistično priča-
kovano življenjsko dobo. Poleg 
pride še po 250.000 dolarjev eno-
tne odškodnine za vsakega mrtve-
ga, plus po 100.000 dolarjev za 
zakonce in otroke ... Nekateri me-
nijo, da to odvetniško preračuna-
vanje ne kaže posebne pietete do 
žrtev. Toda K. (odv.) pisarna od-
govarja s prevladujočimi cenami: 
250.000 dolarjev odškodnine člo-

"Moj sin bo advokat, je rekel 
kmet; odkar je šel v šolo, še ni 
rekel besede po resnici" 
Nemški pregovor. Delo 6. 3. 

2002, str. 24 - Iskrica 

vek dobi že, če mu spodrsne na 
pločniku in si zlomi pogačico na 
kolenu (seveda le v ZDA, op. p.). 
Feljton, Dnevnik 27. 3. 2002, str. 

20: "Cena umorjenih iz WTC" 
7. Slovo od odvetnikov, med kateri-

mi so tudi prave dobričine ... Pre-
dujmi za sodne izvršitelje so po-
gosto višji od samih delavskih ter-
jatev ... Notarjem se tako godi, da 
so si kar sami zbili tarifo ... Bral-
ci so nam natrosili kar nekaj šal 
o odvetnikih. Merile so predvsem 
na njihovo zaslužkarstvo. Postalo 
je že pregovorno, toda ta stereo-
tip je dodobra načel vrhniški odve-
tnik B. K., neverjetno humanisti-
čno usmerjen in socialno čuteč 
človek ... 
Ciril Brajer, v nadaljevanki: Dr-

žavljanski priročnik Nedeljskega, Ne-
deljski dnevnik, 31. 3. 2002, str. 10, 
v članku: "Šef ima škarje, platno je 
pa delavec" 
8. Pri umirjanju odvetnikov mora ve-

dno bolj ostro posredovati tudi 
predsednik senata. Tako smo že 
drugič slišali, da bo sledila prija-
va na Odvetniško zbornico zoper 
njihovega člana, odvetnika M. K. 
iz Ljubljane, ki na sodišču zasto-
pa obtoženega M. V. Včeraj je tu-
di K. zagrozil, da bo vložil kazen-
sko ovadbo zoper sodni senat. 
Oste Bakal, Dnevnik, 4. 4. 2002, 

str. 23, v članku: "Telefonski prislu-
hi na 472 kasetah" 
9. Odvetnica L. S. (New York), ki 

je na procesu proti storilcem pr-
vega napada na WTC branila sle-
pega egiptovskega šejka O. A. R., 
je obtožena sodelovanja s terori-
stičnimi organizacijami. Zvezni 
javni tožilec jo je obtožil, da je z 
glasnim govorjenjem v angleščini 
prekrila pogovor v arabščini, med 
svojim prevajalcem in R., ki je bil 
obsojen na dosmrtno ječo ... Pra-
vosodni minister J. A. ju je obto-
žil sodelovanja s teroristi in prvič 
uporabil protiteroristični patriotski 
zakon o drastični razširitvi policij-
skih pooblastil, ki ga je parlament 
sprejel po 11. septembru. Napove-
dal je, da bo policija odslej sne-
mala vse pogovore med odvetni-
co in šejkom, njej pa bodo sodi-
li. 
Ervin Hladnik Milharčič, Delo 

11.4. 2002, str. 20 v članku: "Odve-
tnica na zatožni klopi" 
10. Predsednik Vrhovnega sodišča M. 

D. je še enkrat opozoril na soraz-
merno nizke sodniške plače ... V 



Nemčiji, denimo, lahko izredno 
pravno sredstvo vloži le določeni 
odvetnik, in takih je v Nemčiji le 
30. M. D. meni, da so prav raz-
mere v naši državi vir vedno no-
vih sporov. V Sloveniji z dobrima 
2 milijonoma prebivalcev dobijo 
sodišča na leto od 240 do 250.000 
primerov. Na Danskem, kjer je 5 
milijonov prebivalcev, pa tamkaj-
šnja sodišča prejmejo na leto le 
200.000 zadev. 
V. I., Dnevnik, 11. 4. 2002, str. 

23 v članku: "Slabe plače in zaostan-
ki" 
11 desnica pa za obe odprti me-

sti (ustavnih sodnikov op. p.) 
sploh ni predlagala nobenega 
ustrezno kvalificiranega kandidata. 
Profesorja, vrhovnega sodnika, vr-
hunskega odvetnika, ipd. ... 
Matež Krivic, Mladina 8. 4. 

2002, str. 35 v kolumni: "Nespodo-
bno razpravljanje?" 
12. G. je dejal, da teče postopek pro-

ti trem osebam že pet let. Ko se 
je tamkajšnja direktorica odločila 
in javno povedala, da bo zamenja-
la odvetnika, in povedala vse po 
resnici, je imela čez nekaj dni pro-
metno nesrečo, v kateri je umrla 

Meta Roglič, Dnevnik, 17. 4. 
2002 str. 5, v članku: "V koroški po-
družnici je bila vrsta nepravilnosti". 
13. Predstojnica Okrajnega sodišča v 

Ljubljani M. B. V. je pred časom 
zabredla v spor tudi z ljubljanskim 
odvetnikom H. J. in na Odvetni-
ški zbornici vložila zahtevo za 
uvedbo disciplinskega postopka. 
Predstojnica Okrajnega sodišča je 
to storila, ko je v sobotni prilogi 
Dela prebrala pogovor s H. J., kjer 
je bilo zapisano, da je odvetnik na 
vprašanje, koliko lahko odvetniki 
pripomorejo k učinkovitejšemu re-
ševanju zadev, oziroma kolikšen 
del odgovornosti nosijo za to, da 
so zaradi uporabe in celo zlorabe 
procesnih pravic postopki nera-
zumljivo dolgi, med drugim odgo-
voril: "Če je predstojnica velike-
ga sodišča pripravljena od soseda 
sodno zahtevati, da mejo, ki teče 
po skupnem zidu in ograji, po 30 
letih prestavi za nekaj cm nazaj, 
kaj lahko potem pričakujemo od 
drugih?" M. B. V. se je v tem od-
govoru prepoznala in odvetniku 
očitala, da je v intervjuju navedel 
podatek, ki ga je dobil, ko je za-
stopal svojo stranko, in ga upora-
bil za javno obračunavanje s pred-

stojnico ljubljanskega Okrajnega 
sodišča. Po njenem mnenju je 
odvetnik kršil določila zakona o 
odvetništvu, določbe statuta OZS, 
odločbo Ustavnega sodišča in ko-
deks odvetniške etike. Zakonca V. 
sta v zadevi, ki se je vmes kon-
čevala s sodbami bolj v prid so-
seda, vztrajala kar do Vrhovnega 
sodišča. 
N. G., Dnevnik, 17. 4. 2002, str. 

27, v članku: "Spor z odvetnikom za-
radi sodne določitve meje". 
14. Pravično sojenje: Komisija podpi-

ra novi zakon Zvezne države Illi-
nois, po katerem morajo biti odve-
tniki, ki branijo obtoženega za 
umor, posebej usposobljeni za 
svoje delo. S tem bi preprečili, da 
bi obsojenca branili slabi odvetni-
ki. Poleg tega bi morali biti za 
takšne primere dodatno izobraženi 
tudi tožilci in sodniki. 
The Economist, Mladina 22. 4. 

2002, str. 9, v članku: "85 načinov, 
kako ostati živ". 
15. "Na sodišču nikoli nisem imel ob-

čutka ogroženosti, razen enkrat 
pred 10 leti, ko sem zastopal oško-
dovanca in mi je neki obtoženec, 
po rodu Albanec, grozil, da me bo 
zaklal", pravi ljubljanski odvetnik 
M. S. 
Miča Vipotnik, Dnevnik 22. 4. 

2002, str. 13, v članku: "Osumljenec 
je izvlekel pas ...". 

16. Mar menite, da se študenti pra-
va ubadajo s sodniškimi dohod-
ki ter s filozofskimi dilemami 
o pravici? Nak, oni berejo v ča-
sopisu, kateri odvetnik vozi 
porscheja, koliko in kakšnih vil 
ima drugi in kakšne pavšale si 
pusti izplačevati tretji. Vsi pre-
ostali, ki tega niso brali, gleda-
jo pa televizijske filme o ame-
riških odvetniških firmah. 
Dore Tomažič, Tretja plat, Ne-

deljski dnevnik, ... str. 3 v humo-
reski: "Naši spet stavkajo" 

17. Na Slovaškem je izbruhnila veli-
ka pravosodna afera, ki velja za 
največji korupcijski škandal v za-
dnjih letih. Državna tožilca in ne-
ka odvetnica iz mesta H. so obto-
ženi, da so s pomočjo vodje kra-
jevnega državnega tožilstva pod-
kupili sodnika tamkajšnjega sodi-
šča, da bi proti varščini izpustil iz 
pripora dva tihotapca cigaret. Vse 
se je začelo lani decembra, ko je 
policija prijela moškega in žensko, 

ki sta poskušala na Slovaško pre-
tihotapiti 800 zavojev cigaret iz 
Moldavije. Čeprav so jima krivdo 
neizpodbitno dokazali, obstajala 
pa je tudi možnost, da v primeru 
oprostitve pobegneta iz države ali 
vplivata na priče, ju je sodišče v 
H. po treh mesecih izpustilo na 
prostost. Obtožnica sedaj trdi, da 
je bil sodnik pod vplivom občin-
skega državnega tožilca J. G. oz. 
njegovih sodelavcev V. R. in A. 
C., ki so po vsem sodeč od odve-
tnice tihotapskega para J. G. do-
bili 100.000 slovaških kron oz. 
okoli 2.500 evrov podkupnine. Ze-
lo verjetno je, da so si predstav-
niki tožilstva znesek zatem razde-
lili s sodnikom, vrhovni državni 
tožilec M. H. pa celo trdi, da je 
(v medijih še neimenovani) sodnik 
denar obdržal. ... Obtožnica je vlo-
žena proti odvetnici G. in name-
stnikoma tožilca G., sam J. G. in 
sodnik pa za sedaj nista obtožena. 
S. besede potrjuje tudi regionalni 
državni tožilec iz Bratislave M. B., 
ki hkrati opisuje običajno podku-
povanje: odvetnik zahteva od ob-
tožene stranke denar, nato polovi-
co obdrži, drugo pa da tožilcu. 
Mediji in opazovalci menijo, da je 
žarišče sodniške in tožilske sko-
rumpiranosti predvsem v njihovih 
sorazmerno majhnih prejemkih -
plače državnih tožilcev se namreč 
gibljejo okoli 1000 evrov (to je 
pravzaprav veliko več kot 250 ev-
rov, kolikor približno znaša pov-
prečna mesečna plača na Slova-
škem). 

Zlatko Starčevič, Delo, 13. 5. 
2002 str. 8, v članku:"Podkupljivi so-
dniki in tožilci - kuverte odpirajo vra-
ta". 
18. Sedanji celjski župan je bil pred 

odhodom v politiko odvetnik ... 
"Res pa je, da me spet vleče v 
advokaturo, kjer je človek svoj 
gospod, odvisen sam od sebe"... 
Mojca Grušovnik, Dnevnik, 15. 

5. 2002, str. 15 v intervjuju: "Vleče 
me nazaj v advokaturo" 
19. Ustavno sodišče je sprejelo pobu-

do za oceno ustavnosti določbe 
ZDSS, po kateri v socialnih spo-
rih vsaka stranka krije svoje stro-
ške postopka. Pobudnik je med 
drugim navajal, da bi morali gle-
de na socialno vsebino teh zako-
nov tudi bolj upoštevati pravico do 
sodnega varstva najbolj ogroženih 
kategorij prebivalstva, kot so de-
lavci, invalidi, upokojenci in dru-



gi, po tej določbi pa so diskrimi-
nirani. Stroške zastopanja morajo 
odvetniku plačati sami ne glede na 
to, ali v sporu kasneje uspejo, 
odvetnika pa tudi težko dobijo. 
Dnevnik, 8. 5. 2002, str. 2, v 

članku: "Sprejeta pobuda za ustavni 
spor". 
20. Ko se bo čez nekaj več kot me-

sec dni v Salzburgu začel kazen-
ski sodni proces o nesreči v Ka-
prunu, se ga bo kot zastopnik za-
sebno udeleženih lahko udeležil 
tudi ameriški odvetnik Ed Fagan. 
Neko določilo še iz časov Hab-
sburške monarhije, na katerega se 
sklicujejo pravni strokovnjaki, do-
voljuje, da "si vsak oškodovani 
lahko izbere za zastopnika kogar-
koli, ki obvlada sodni jezik" ... 
Ker se je nesreča zgodila v Av-
striji, bo proces potekal po avstrij-
skih kazenski zakonodaji. Po po-
datkih Salzburškega deželnega so-
dišča preživele v nesreči in soro-
dnike žrtev zastopa 42 odvetnikov. 
Eden med njimi je tudi E. F., ki 
v civilnem procesu v ZDA zasto-
pa sorodnike 123 žrtev. ... Kljub 
temu, da F., kadar je v Avstriji, 
komunicira bolj ali manj prek pre-
vajalcev, ameriški odvetnik razu-
me in govori nemško, s čimer je 
izpolnjen pogoj obvladovanja so-
dnega jezika. 

21. Nočni pretep mladih Ljubljanča-
nov pred mariborskim klubom 
študentov ... Dva izmed pretepa-
čev imata hujše poškodbe glave, 
kar je za pretep menda običajno 
... Eden od njiju naj bi se nam-
reč spravil na stalnega gosta, men-
da odvetnika, ogromnega moža-
karja, vendar zelo miroljubnega in 
ga zbil na tla. 
S. G., Dnevnik, 15. 5. 2002, str. 

22 v članku: "Med pretepom tekla tu-
di kri". 
22. Poslanec in župan P. R. je obso-

jen na 6 mesecev pogojne zapor-
ne kazni ... Obsojen je, ker je 
stroške zasebne tožbe, ki jo je iz-
gubil, plačal iz občinskega prora-
čuna ... Obramba se je ves čas 
sklicevala, da je bil R. v pravni 
zmoti, češ da so mu plačilo stro-
škov iz proračuna svetovali odve-
tniki. 
Primož Knez, Dnevnik, 16. 5. 

2002, str. 23 v članku: "Zlorabil je 
uradni položaj". 
23. Nekdanji državni sekretar, ki je 

prepričan, da je nedolžen, je okr-
cal tudi svojega nekdanjega odve-

tnika M. S., ki ga je prepričal v 
branjenje z molkom, kar danes ob-
žaluje. 
Vesna Vukovič, Dnevnik, 17. 5. 

2002, str. 24, v članku: "Nasprotniki 
na istem bregu". 
24. Omeniti gre primer, ko so krimi-

nalisti pri zapiranju ilegalne javne 
hiše s sadomazohističnimi stori-
tvami odkrili žgečkljive podrobno-
sti o nekaterih političnih osebno-
stih. Med njimi naj bi bili župa-
ni, odvetniki in drugi gospodar-
stveniki oziroma direktorji. 
Žarko Hojnik, Delo 18. 5. 2002, 

str. 18, v članku: "Prostitucija obra-
ča velike denarje". 
25. Nebo pa se je definitivno razjasni-

lo bivšemu državnemu sekretarju 
E. S., (verjetno pravilno: B. S. op. 
p.), ki ga je prvostopenjsko sodi-
šče obsodilo zaradi jemanja pod-
kupnine. Zoper sodbo se je kajpak 
pritožil njegov odvetnik, naenkrat 
pa se je izkazalo, da advokata 
sploh ne bi potreboval, zakaj kot 
dobri angel se je pojavil višji to-
žilec L S., ki se je iz njegovega 
antagonista spremenil v amicusa, 
ki sedaj sam zahteva razveljavitev 
sodbe sodišča. 
Bernard Nežmah, Mladina 20. 5. 

2002, str. 18, v rubriki Pamflet z na-
slovom: "Hokuspokus". 
26. Pri sestavi ponudbene ali razpisne 

dokumentacije bo zbirka v veliko 
pomoč strokovnjakom ..., še pose-
bej pa odvetnikom, ki vedno po-
gosteje sestavljajo zahtevke za re-
vizijo. 
Nina Gruden, Pravna praksa št. 

19/2000, str. 23, v prikazu: "Zbirka 
odločitev 2000 in 2001 - državne re-
vizijske komisije za revizijo postopkov 
oddaje javnih naročil". 
27. Ko sem prebral članke v časopisju 

in nato članek g. M. B., z veseljem 
ugotavljam, da je končno tudi dru-
ga stran začela sodišče opozarjati, 
da to, kar se dogaja na področju 
posebnih metod in sredstev 
(POMS), ni dobro. Odvetniki na to 
opozarjamo že leta pa ... O tem, 
kaj se med osumljenim in tajnim 
policijskim sodelavcem dogaja v 
času, ko sta sama, vemo odvetniki 
več kot drugi udeleženci v postop-
ku. Indikativne so izkušnje, ki v 
celi vrsti zadev kažejo, da večme-
sečna uporaba POMS (po čl. 153. 
ZKP, op. p.) ni izkazala nobenega 
drugega prepovedanega ravnanja 
osumljenca razen tistih poslov, ki 
so jih režirali tajni sodelavci. Na-

men ukrepov pa je povsem druga-
čen - s pomočjo ukrepov naj se od-
krije vsa ostala, od tajnih sodelav-
cev neodvisna kriminalna dejav-
nost. Če pa bi tajni sodelavci (ob 
ustreznem zakritju identitete) pisa-
li sporočila, ki jih je po zakonu po-
trebno predati državnemu tožilcu 
in nato preiskovalnemu sodniku, 
potem bi bilo delo tajnih sodelav-
cev bolj preverljivo, saj bi za vsak 
dan in uro lahko obdolženi in so-
dnik preverjali, kaj se je dogajalo, 
jasno bi bilo, kdo je deloval pred 
in po odredbi, nič ne bi bilo mo-
goče režirati za nazaj itd. Druga-
čna je tudi odgovornost, če mora 
oseba, ki deluje tajno, o svojem 
delu sproti (in na način, ki omogo-
ča preverjanje časa nastanka) pisa-
ti sporočila. 
Odv. Igor Trebeč, Pravna praksa 

z dne 16. 5. 2002, str. 14 in 15 v ru-
briki Odmevi: "Kje so meje uporabe 
POMS?". 
28. Vodnik je namenjen podjetjem, ki 

se bodo morala slej ko prej prila-
goditi evropskemu pravnemu redu, 
javni upravi - ministrstvom, uprav-
nim enotam, občinam, knjižnicam, 
pa tudi odvetnikom, ki so že po-
kazali veliko interesa Hkrati 
moramo jasno povedati, da bo po-
trebno v resnih primerih še vedno 
najeti specializirano odvetniško pi-
sarno. 
Peter Ješovnik, Pravna praksa 

16. 5. 2002, str. 37 v rubriki: Prika-
zi: "Poslovni vodnik po evropskem 
pravu". 
29. Pisma, ki jih pripornik piše zago-

vorniku ali ta priporniku, je treba 
izročiti oz. odposlati naslovniku še 
istega dne oz. prvi naslednji de-
lovni dan. 
Vacatio legis (je mimo) iz Pravil-

nika o spremembah in dopolnitvah 
PIP, Uradni list RS. št. 39/02, ki za-
čne veljati 21. 5. 2002, PP, 16. 5. 
20002, str. 42. 
30. Zanimivo, da je nosilec Vatikan-

skega odlikovanja reda Gregorja 
velikega z nazivom "Komendator" 
tudi znani ljubljanski odvetnik S. 
F., ki ga je skupina odvetnikov le-
ta 1998 na hitro predlagala za 
ustavnega sodnika, po tem pa se 
njegovo ime ni več pojavljalo v 
javnosti. 
Aleksander Lucu, Nedelo 26. 5. 

2002 str. 17 "Šepet sedmega dne". 
31. Drugi so na dan potegnili vpraša-

nje zavrnjene kandidature maribor-
skega odvetnika S. V. M. za notar-



Q ja in ustavnega sodnika. Smešno. 
SJ Kot bi pozabili, da je ambiciozni 

odvetnik trojanski konj, v katerega 
Q trebuhu se skriva pravi kandidat -

M. M. Vse skupaj zelo legitimno, 
Q a vendarle sprenevedanje. 
C ) Redovalnica, Nedelo, 26. 5. 2002, 

N| str. 3, v članku: "Volitve novega 
ustavnega sodnika". 
32.... Ko so ga povprašali o izjavi, 

ki jo je dal preiskovalnemu sodni-
ku, češ da se je oglasil na polici-
ji zato, ker je imel halucinacije, 
da je vzel sekiro in ubil očeta, je 
odvrnil, da si je vse to izmislil. 
Po njegovih besedah mu je odve-
tnik svetoval, naj se sklicuje na 
neprištevnost. 
M. F. R., Dnevnik, 227. 5. 2002, 

str. 13 v članku: "Očeta je ubil med 
spanjem". 
33.Precej večje leta 1998 dobil odve-

tnik, ki je ždel v priporu 59 dni, 
ker so ga sumili devetih goljufij 
in zatajitve. Pozneje je bil kazen-
ski postopek ustavljen, oziroma so 
mu izrekli oprostilno sodbo, za na-
peljevanje k ponarejanju listin pa 
mu je sodišče izreklo pogojno za-
porno kazen. Primer je bil v os-
predju medijske pozornosti, priza-
det je bil odvetnikov poslovni 
ugled. Ljudje so začeli dvomiti o 
njegovi poštenosti. Sodišče mu je 
prisodilo 1,800.000,00 tolarjev. 
Miča Vipotnik, Dnevnik, 3. junij 

2002, str. 17 v članku: "Muke v za-
poru so poceni". 
34. Poleg tega je v tem mandatnem 

obdobju prišlo tudi do znižanja 
notarskih tarif in z Odvetniško 
zbornico potekajo pogovori o mo-
žnem selektivnem znižanju odve-
tniških tarif, kar pa je seveda gle-
de na kompleksnost tarife kot ta-
ke stvar dolgoročnejših pogovorov 
in usklajevanj. 

Hočete povedati, da lahko že 
na letošnji skupščini Odvetniške 
zbornice pričakujemo znižanje ne-
katerih tarif, kar so sicer lani 
odvetniki odločno zavrnili? 

Verjamem, da bodo odvetniki 
sprejeli predloge in argumente, ki 
jih je vodstvo zbornice pripravilo. 
Saj gre to predvsem v korist 
strank, s tem pa posredno tudi v 
korist odvetnikov, ki stranke zasto-
pajo. Tu mislim zlasti na stimuli-
ranje reševanja sporov v zgodnjih 
fazah, to je pred začetkom sodne-
ga postopka, in na to, da stroški 
podaljševanja pravdnih postopkov 
ne bi smeli iti na račun strank... 

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

Mediacije 

Magistrat deželnega stolnega mesta Ljubljana je 16. julija 1923 poslal 
Odvetniški zbornici v Ljubljani poročilo mestnega Posredovalnega urada za 
čas od 1. januarja do 1. julija 1923 s prošnjo, "da blagovoli cenjena zbornica 
v splošnem javnem interesu na primeren način vplivati na svoje člane v smislu 
zadnjega odstavka navedenega poročila". 

Iz omenjenega poročila Posredovalnega urada izhaja, da je bilo navedene-
mu uradu v tem času prijavljenih 66 civilnopravnih sporov, pri čemer so se 
udeleženci v 50 primerih poravnali. Od kazenskih zadev je bilo neposredno 
Posredovalnemu uradu prijavljenih 57 sporov, od katerih so v 47 primerih do-
segli poravnave, sodišče pa je temu organu odstopilo 175 zasebnih tožb. Od 
teh 175 tožb je bilo 173 zasebnih tožb vloženih s pomočjo odvetnikov. V teh 
primerih je bila poravnava dosežena le v 74 zadevah. 

V tem poročilu med drugim tudi piše: 
"Gospodje odvetniki gotovo tudi upoštevajo vse tu navedeno in svetujejo 

svojim klientom, da se udeleže spravnih poizkusov pri tem uradu. Z ozirom na 
gori navedeni 45 % izostanek tožiteljev pa je le mogoče, da se nekateri gospo-
dje zadovolijo s kratko izjavo tožitelja da hoče na vsak način toženčevo kazno-
vanje in da se noče udeležiti spravnega poizkusa. V takih slučajih bi bilo žele-
ti da gospodje odvetniki nekoliko natančneje pojasnijo dotičnemu tožitelju do-
bre strani spravnega poizkusa pri tem uradu in sigurno bi tak poduk na njega 
od strani dotičnega zastopnika ne bil zaman." 

Zadnji odstavek pa se glasi: 
"Predlagam torej, da blagovoli gospod župan kot predstojnik Posredoval-

nega urada gospode odvetnike primernim potom zaprositi, da postopajo vsi 
enakomerno in da vporabljajo svoj vpliv na stranke v tem smislu, da jim toplo 
priporočajo udeležbo pri spravnih poizkusih". 

Naši sedaj veljavni predpisi neposredno ne nalagajo odvetnikom dolžnosti, 
da vplivajo na stranke, da skušajo spore rešiti s poravnavo. Smiselno 56. pra-
vilo Kodeksa odvetniške poklicne etike sicer določa, da naj odvetnik v spora-
zumu s svojo stranko pred uvedbo postopka "po možnosti poskusi rešiti spor z 
nasprotno stranko z opominom in primernim rokom za zadostitev zahtevku 
stranke". 

Je pa imel zakon o advokatih iz leta 1929 kot edini odvetniški zakon izre-
cno določbo, da je dolžnost odvetnika, da vpliva "na izmirenje stranaka". 

Paragraf 1 tega zakona se namreč glasi: 
"Advokatura je zanimanje javnog poretka. Njo j je cilj da advokat svojim 

stručnim znanjem pomaže savesno i pošteno pojedincima pravnim savetima; 
da uteče na izmirenje stranaka koje dodju u sukob u upravnim odnosima i 
interesima ..." 

Očitno je ta določba prišla v jugoslovanski odvetniški zakon iz leta 1929 iz 
srbskega zakona o pravozastupnicima iz leta 1865, kjer je bilo v paragrafu 27 
še lepše zapisano: 

"Pravozastupnika je dužnost... da se stara da spor, gde je god moguče 
na lep način izravna ...". 

Majda Vukelič, v intervjuju z dr-
žavnim sekretarjem na MP Hinko Je-
nullom, Delo, sobotna priloga, 8. 6. 
2002, str. 5: "Eni se pravdajo iz po-
trebe, drugi iz užitka". 
35. A. Z. (predsednik Okrožnega so-

dišča v Ljubljani - op. p.) je po-
udaril, da imajo v postopkih veli-
ko podporo odvetnikov, saj ti ne-
malokrat prepričujejo stranke, ki 

imajo nerealna pričakovanja... al-
ternativno reševanje sporov z rae-
diacijo se je pokazalo za zelo us-
pešno. 
V. I., Dnevnik, 10. 6. 2002, str. 

16 v članku: "Rešitev na prvem na-
roku" . 

Prebral in izbral: 
mag. Bojan Kukec 



Tadeja Zima 

ZAČASNE ODREDBE V CIVILNIH SODNIH 
POSTOPKIH 

Prispevek predstavlja splošen pregled ureditve posameznih vrst 
začasnih odredb po zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Pri tem 
opozarja na razmejitev pristojnosti med okrajnimi in okrožnimi so-
dišči, na pogoje, ki morajo biti podani za to, da bo sodna odločba 
za upnika ugodna, na pravna sredstva, na postopek, ki začasno 
odredbo opraviči, pa na prenehanje veljavnosti začasne odredbe in 
varščino. 

Osnovna pravila o začasnih odredbah v civilnih sodnih postop-
kih so urejena v ZIZ. Če določbe o zavarovanju z začasno odredbo 
kakšnega vprašanja ne urejajo posebej, se po 239. členu ZIZ smisel-
no uporabijo določbe ZIZ o izvršbi. Če odgovora tudi tu ni, sledi po 
15. členu ZIZ smiselna uporaba pravil pravdnega postopka iz zako-
na o pravdnem postopku (ZPP). V ZPP so za nekatere civilne sodne 
postopke urejena tudi posebna pravila o začasnih odredbah. Ti po-
stopki so: postopek v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med 
starši in otroki in postopek v pravdah zaradi motenja posesti. Zača-
sne odredbe v pravu intelektualne lastnine so urejene posebej v za-
konu o avtorski in sorodnih pravicah in v zakonu o industrijski la-
stnini. Nekaj določb o začasnih odredbah vsebuje tudi zakon o ne-
pravdnem postopku in zakon o zakonski zvezi in družinskih razmer-
jih. 

Tadeja Zima 

TEMPORARY INJUNCTIONS IN CIVIL COURT 
PROCEEDINGS 

The article presents a general overwiev of the regulation of in-
dividual forms of temporary injunction. as defined in the Law on 
execution and insurance (ZIZ). The article points out the deliminati-
on between local and district courts and points out specific conditi-
ons that must be fulfilled in order to reach a satisfactory court deci-
sion fort the creditor, legal means, proceeding excusing the tempo-
rary injunction, termination of the validity of a temporary injunction 
and the question of bail. 

The basic rales on temporary injunctions in civil litigations are 
included in ZIZ. If a specific question is not regulated by the provi-
sions on insurance with a temporary injunction, provisions of ZIZ 
on execution are used, according to Article 239 of ZIZ. Furthermo-
re, if a specific answer can not be found in those provisions, Article 
15 of ZIZ points out to the logical use of the provisions of civil pro-
cedure from the Law on civil procedures (ZPP). ZPP defines special 
rules for temporary injunctions for specific civil court proceedings, 
such as the proceedings in marital disputes, disputes on relations 
between parents and children and proceednigs in civil cases regar-
ding trespass of property. Temporary injunctions in intelectuall pro-
perty law are regulated in the Copyright Act and in the Law on in-
dustrial property. Some provisions on the temporary injunction can 
also be found in the Law on non-litigious civil procedure and in the 
Law on marriage and family relations. 

Prevedel: Jaka Repanšek, sodni tolmač za angleški jezik 

Odvetniška zbornica Slovenije 
posluje od 1. junija 2002 v novih prostorih! 

Naslov: Pražakova 8, 1000 Ljubljana 

Prodaja pisarniškega pohištva - prevzem Uradnih listov 

Na podlagi sklepa, sprejetega na seji 6. junija 2002, objavlja upravnih odbor OZS: 
• naprodaj je pisarniško pohištvo in druga oprema dosedanjih prostorov OZS na Kotnikovi 12, 
• brezplačno pa je na sedežu zbornice mogoče prevzeti več starejših letnikov Uradnega lista. 

Interesenti naj se čimprej javijo za ogled in dogovor o nakupu oziroma prevzemu 
ponujenega blaga! 

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

Izdaja Odvetniška zbornica Slovenije • Predsednik: Boris Grosman 
Odgovorni urednik: mag. Bojan Kukec, tel.: 01/7552-909 ali 7553-827 

Uredniški odbor: Jože lic, Hinko Jenull, mag. Bojan Kukec, dr. Konrad Plauštajner, dr. Karlo Primožič 
Urednik: Dušan Skok • Tehnični urednik: Milan Turel • Računalniški prelom: Vinko Kimovec • Tisk: Tiskarna Ljubljana • 

Naslov uredništva: Odvetniška zbornica Slovenija, Pražakova 8, Ljubljana, 
tel. 061/300-34-20, faks: 061/23-01-965, e-pošta: odvetniska.zborniea@moj.net.si 

Naročnina za leto 2002: 8.000 SIT (posamezna številka: 2.000 SIT: za študente: 500 SIT) 
Glasilo izhaja štirikrat na leto. Naklada: 1500 izvodov 
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