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Uvodnik 
Slovenskemu kulturnemu prazniku na rob 

Ko bi bil odvetnik Prešeren 
namesto poeta - manager 

Cenjeni kolega! 

Navdušil me je slavnostni nagovor, ki Vam ga je podaril 
ob osrednji proslavi kulturnega praznika Slovencev, na 
predvečer obletnice Vaše smrti (čeprav bi mi bilo ljubše na 
predvečer rojstva), letošnji Prešernov nagrajenec, igralec 
Zlatko Sugman, ki se je z Vami pogovarjal kar se da spro-
ščeno, lucidno in duhovito. In razsvetlilo meje . Čemu naj bi 
ne bil - za spremembo - še uvodnik v našem glasilu, poča-
ščen Vam in slovenskemu prazniku, v takšnem slogu. Torej 
kot prijetno in domače pomenkovanje in kramljanje. 

Ne bom z Vami razčiščeval, kje ste (po Vaših nedavnih, 
precej maliganskih nastopih na televiziji), kot je to počel le-
tošnji lavreat - mojster komedije. Tudi nimam namena spra-
ševati, ali ste še zaljubljeni, ali še trpite, ste še žalostni zara-
di tiste punce, ki vas ni marala. Če bi vedeli, kako ji Sloven-
ci to zamerimo! Ti presneta smrklja, ti! Pa saj Vas je že slav-
nostni (na)govornik potolažil rekoč: "Le nič ne marajte, gos-
pod France! Tudi mene ena ni marala, pa mi je stric rekel: 
fant, ne bodi žalosten, takih, ki te ne marajo, dobiš, kolikor 
jih hočeš!" 

Ne mislim Vas tudi spraševati, kaj menite o tistih "ne-
rodnostih", da so Vas po 16 letih preselili iz Cankarjevega 
doma v dolgo in ozko secesijsko dvorano hotela Union, ki je 
gledalcem v zadnjih vrstah onemogočala vidljivost, tako da 
je nekaterim že grozilo, da bodo dobili "gosje vratove", dru-
gi pa so komaj kaj slišali in še manj razumeli govornik ... Pa 
kaj hočemo, če je direktor slovenskega kulturnega hrama 
ministrici za kulturo ob zavrnitvi ponudbe zapisal na papir 
tudi: "... ne se hecat!". Faustovo delo je to, Vam rečem, ne 
zgolj operno. Povabljencev je bilo tokrat manj, saj je v Uni-
onski dvorani le okoli 800 sedežev, med vabljenimi pa je bi-
lo 500 samo dosedanjih nagrajencev. Tako so krčili pred-
vsem sezname z imeni predstavnikov politike, kar je seveda 
zasedalo telefonske linije organizatorjev z ogorčenimi klici 
nepovabljenih. Izbirali so v prvi vrsti ljudi iz umetniškega in 
kulturnega sveta, je pojasnila piarovka (v Vašem času bi se 
ji reklo: vaška bobnarka ali trobilo) ministrice za kulturo. 

Pa kaj zato, saj vem, cenjeni kolega, da se je tudi Vam v 
absolutizmu predmarčne dobe zgodil podoben "numerus 
clausus" kot velespoštovanim gostom letošnje Prešernove 
proslave. Pravosodno ministrstvo je že leta 1830 določilo za 
Krajnsko 22 in za Koroško 15 odvetnikov, in je bilo izvrše-
vanje odvetništva in notariata istočasno mogoče. Vam pa je 
justično ministrstvo šele leta 1846 podelilo mesto odvetnika 
v Kranju. Sicer pa mi je znano, da Vaša dolga čakalna doba 
ni toliko presegala čakalne dobe drugih odvetnikov, sodeč 
po današnjih razmerah. Na splošno je za tedanjo Avstrijo ve-
ljalo, d a j e čakalna doba za advokaturo bila 10 do 12 let, kot 
sem zapisal v monografiji "Slovensko in vrhniško odvet-
ništvo - nekoč in danes", izdani že ob 130. obletnici OZS 
(1998. leta). 

No, pa sva skupaj. Že prav in lepo, da ste bili največji 
slovenski poet, vendar bi lahko svoje managerske sposobno-

sti bolje uveljavili. Imel ste priliko, pa je niste izkoristili. Ka-
ko, vprašate? Enostavno. Moja teza je, da ste bili ne zgolj 
največji poet, marveč tudi velik manager. Seveda bi ta izpo-
sojenka v Vaši Kranjski deželi zagotovo zvenela povsem ne-
zemeljsko, toda poliglot Matija Čop bi jo že razumel... Je že 
tako, da sta slava in čast kot po pravilu zgrešili tiste, ki bi jim 
najbolj pripadali. To je tako kot s kroglo in medaljo. Vedno 
zgrešita prave prsi. Podobne sreče ste bili tudi Vi, cenjeni 
kolega, ki Vas za časa življenja niso nikoli niti pohvalili, še 
manj nagradili. Pa bi lahko odnesli domov, poleg priznanj za 
svoje umetniško delo, še kakšno nagrado druge vrste. Na 
primer podobno tisti, ki jo za izredne podjetniške dosežke 
podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije, ali pa naziv 
"Manager leta". Se najmanj, kar ste opustili storiti v tej sme-
ri, pa je, da bi se udeležili vsaj hitrega izobraževanja v okvi-
ru MBA, saj je Vrba tako blizu Bledu. Sicer pa, kaj bi Vam. 
Jezike ste že tako ali tako obvladali, akademski naslov ma-
gistra niste potrebovali, saj ste bili že (jezični) dohtar. 

V Vaših časih, več ali manj še povsem fevdalnih, tudi ni-
ste poznali pojmov, kot je podjetništvo, serijska proizvod-
nja, know -how, marketing ipd.; vse se je odvijalo na nivoju 
obrti, prvih zametkov manufaktur in omejenega trgovanja. 
Zato ni nič čudnega in razumem Vas, da se niste spustili v 
ekonomijo, ampak ste se lotili dveh nič manj pomembnih 
področij življenja, to je poezije in prava, ki pa sta s prvim 
usodno povezani. 

Zagotovo ni bil mačji kašelj spesniti odličnih verzov, še 
težje jih je bilo natisniti in, konec koncev, tudi prodati. Ime-
li ste srečo, da ste doštudirali pravo in se tako odlično spo-
znali z zakoni, kar je velika prednost tudi današnjih uspešnih 
managerjev - juristov. Predvsem pa ste tako lažje ukanili 
svoje največje sovražnike - cenzorje. 

Naslednja prepreka, ki ste jo morali preskočiti, je bilo 
pomanjkanje denarja za tiskarno in tiskovine. Premagali ste 
jo lahko zato, ker ste imeli dobre zveze in poznanstva z bo-
gataši (npr. z Bleiweisom iz Kmetijskih in Rokodelskih no-
vic, v Ilirskem listu, v Carniolii ipd.), oz. ste znali (medij-
sko) lobirati, kot bi se reklo danes in nad čemer sta razoča-
rani ali prikrajšani današnja slovenska pozicija in tudi opo-
zicija. Slednje je tudi cenjeno umetje modernih direktorjev, 
pa tudi kateri od velikih slovenskih odvetniških pisarn ne 
umanjka. 

Nepravično in krivica, ki "kar v oči kolje", kot bi nekoč 
rekel pok. prof. Stempihar. No, pa ne bodite žalostni, da ste 
naš ljubljeni poklic lahko opravljali zgolj 3 leta pred smrtjo, 
ker ste bili v teku 13 let kar petkrat prosili za podelitev advo-
kature. Žal neuspešno. Marsikdo od mlajših kolegov, pa tu-
di tistih sodnikov, ki pred obravnavo v disciplinskem po-
stopku prestopijo v naše vrste, in so sprejeti, ne da bi čakali 
vsaj en dan in brez kakršnega koli numerus clausus, ne ve, 
kako hudo Vam je bilo. Po drugi strani pa ni dobrega poeta, 
ki ne bi bil (vsaj malo) žalosten ali lačen. 

Tuje pa Vam ni bilo niti trženje, čemur danes pravimo 



Uvodnik 
marketing. Poezije in Krst pri Savici ste med drugim proda-
jali ravno na račun svojega imagea ali, kot bi rekli zdajšnji 
managerji, Vaša celostna podoba v javnosti je bila jasna. 
Pustimo sedaj, da Vas je uradna politika imela za freigeista 
... Skratka, spoštovani doktor, menim, da ste uspešno mana-
gerirali svoje umetniško delovanje. Tudi materialna plat av-
torskih pravic Vam je povzročala težave. Si predstavljate, 
koliko bi danes zaslužili (preko različnih SAZAS-ov itd.), 
če bi lahko pravično obrali plodove svojega dela. Pa ne s ti-
stega zastrupljenega drevesa (ker ste jurist, boste že vedeli, 
da imam v mislih "Mirando") kot slovenski "okuženi sodni-
ki" pred aprilskim sprejemom novele ZKP-ja. Lanskega 
aprila so jo ustavni sodniki s svojo odločbo res zakuhali. Se-
veda pa previdni sodniki niso takoj reagirali, temveč so ča-
kali skoraj eno leto, preden so se začeli izločati, saj je bilo 
treba spis (ponovno) natančno pregledovati, kar pa je pri ne-
kaj tisoč listovnih številkah dodatno (nebodigatreba) delo. 
Pravi sodnik ima svojo "špuro" že zastavljeno, spremeni jo 
zgolj tedaj, če se pokaže kaj novega. Kdo pa bo sicer ujel 
prenapete norme dela ali - kot danes temu rečemo - "priča-
kovani obseg sodnikovega dela". Se odvetniki ga ne bi 
zmogli, pa smo vsega vajeni. To bo še "hec", ko bodo 
ustavni sodniki spoznali, da se jim je bumerang vrnil ter bo-
do v nekaterih zadevah tudi sami "okuženi" - recimo tedaj, 
ko so v neki zadevi najprej odločali o ustavni pritožbi glede 
pripora, nato pa bodo morali v isti zadevi odločati še o glav-
ni stvari zaradi - na primer - sojenja v nerazumnem roku, 
kot to poimenuje ESCP, pri nas pa se temu reče "sojenje 
brez nepotrebnega odlašanja" (23. čl. Ustave RS). Nisem 

gotov, d a j e v tem primeru " čevlje sodil (le) kopitar", ko ste 
Vi obračunali z nasprotniki svoje poezije v satiričnih pe-
smih Apel in čevljar, Nova pisarija itd. ... O pesniškem po-
klicu in poslanstvu ste pisali v Glosi in v Pevcu; le odvetni-
ški ceh ste zanemarili. 

Veseli pa me, da ste bili kot poet precej pred svojim ča-
som in ste imeli vizijo, kar je ena izmed najpomembnejših 
odlik naših managerjev in politikov (čeprav znani upokojeni 
slovenski ustavni sodnik pravi, da se mu naježijo lasje, ko 
zagleda sodnika z vizijo.) Očitno Vam je uspelo svoje vod-
stvene sposobnosti prenesti tudi na področje politike. V svo-
jih pesmih, pesnitvah in pismih ste tako Kranjcem podarili 
dolgoročno osamosvojitveno strategijo, ki se je Slovencem 
pred 13. leti dokončno izpolnila. Zal s precejšnjimi (lepotni-
mi) napakami, pa kaj bi primerjal EU in Dunajski dvor; 
NATO pa je bil v Vaših časih znan zgolj kot pridevnik ... 

Kot mnogi izmed današnjih odvetniških managerjev žal 
tudi Vi, spoštovani doktor, niste imeli urejene "zasebne eko-
nomije". Toda gostilniški dolgovi in podobne slehernosti 
vendarle niso najhujša stvar, ki se lahko pripeti uspešnemu 
direktorju, oprostite managerju. Pa čeprav je bil pred tem 
odvetnik. 

Na zaključku lahko ugotovim, da ste imeli toliko odlik 
modernih managerjev, da bi bili v današnjem času nadvse 
uspešno živeli, pa naj si bo kot poet, manager ali odvetnik. 

S spoštovanjem! 
Oberlaybach, 8. svečana 2003 

Vaš občudovalec: 
advokat Bojan Kukec 

Člana Državnega sveta - odvetnika 
dr. Peter Čeferin in Jože lic 

Vedno se da narediti 
kaj več ... 

Za sogovornika smo tokrat izbrali dva naša kolega, ki sta (bila) izvoljena 
za predstavnika samostojnih poklicev v Državnem svetu. Postavili smo jima 
nekaj enakih vprašanj in vsakemu še eno posebno. Takole sta odgovorila! 

• V katerem obdobju ste delovali 
oziroma bili izvoljeni za državne-
ga svetnika? V katerih organih ste 
bili posebej angažirani? 

Dr. Peter Čeferin: Član Državnega 
sveta sem bil v njegovem prvem manda-
tu. V Državnem svetu sem predstavljal 
interese samostojnih poklicev, poleg te-
ga sem bil član Komisije za politični si-
stem, ves čas svojega mandata pa sem 
tudi predsedoval Interesni skupini kme-
tov, obrtnikov in samostojnih poklicev. 

Jože lic: Prvič sem bil izvoljen za 
državnega svetnika v novembru 1997 za 

mandatno obdobje december 1997 do 
decembra 2002. Drugič sem bil izvoljen 
v novembru 2002 za mandatno obdobje 
od decembra 2002 do decembra 2007. 
Za izvolitev v drugem mandatu se mo-
ram posebej zahvaliti Gorenjskemu 
območnemu zboru odvetnikov, ki meje 
še posebej podprl. Že v prvem in drugem 
mandatu sem član Komisije DS za poli-
tični sistem in član Komisije za malo go-
spodarstvo in turizem. Razen tega sem 
tudi član mešane komisije DZ in DS po 
Zakonu o nezdružljivosti opravljanja 
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo. 

Poleg teh zadolžitev sem v sedanjem 
mandatu tudi predsednik interesne sku-
pine obrtnikov, kmetov in samostojnih 
poklicev in s tem avtomatično član kole-
gija Državnega sveta RS. 

• Katerih zadev, v katerih ste bili tu-
di sami aktivno udeleženi, se naj-
bolj spominjate iz obravnav v delu 
sveta? 

Dr. Peter Čeferin: Ena od možno-
sti, ki jih ima državni svetnik pri oprav-
ljanju svoje funkcije, je tudi ta, da lahko 
postavlja državnim funkcionarjem dolo-
čena vprašanja. Z največjim zadovolj-
stvom se spominjam vprašanja, ki sem 
ga naslovil na takratnega notranjega mi-
nistra, in ki se je glasilo takole: "Ali ste, 
gospod minister, seznanjeni, kako izgle-
dajo prostori za pridržanje v kleti zapo-
rov na Povšetovi 5 v Ljubljani in ali ste 
se, gospod minister, pripravljeni udele-
žiti ogleda teh prostorov skupaj s podpi-
sanim državnim svetnikom?" 

Reakcije na to vprašanje dolgo časa 
ni bilo. Nato pa je ministrstvo sklicalo ti-
skovno konferenco in zbranim novinar-
jem so pokazali prenovljene prostore za 
pridržanje, pri čemer so novinarji ugoto-
vili, da so pravkar sveže prepleskani. 



Jože lic: Ves čas sem se trudil in si 
tudi sedaj prizadevam, da opravičim 
svojo nalogo. Sodeloval sem pri vseh 
aktivnostih Državnega sveta. Moje vo-
dilo je bilo, da ni pomembno, kdo je 
predlagatelj ali iz katere interesne skupi-
ne izhaja, pomembno je, da s svojim de-
lovanjem in sprejetimi sklepi, predlogi 
in zahtevami Državni svet izpolnjuje 
svojo nalogo kot predstavniško telo. Za-
to je težko opredeliti, kaj mi je najbolj 
ostalo v spominu ali s čimer sem najbolj 
zadovoljen. Po svoje pa sem resnično 
vesel, da je uspel moj predlog o spre-
membi in dopolnitvah zakona o prometu 
s prepovedanimi drogami, ki je bil v 
osnovnem besedilu takšen, da bi lahko 
drogo prodajali po šolah, brez sankcij. 
Ravno tako sem bil zadovoljen, da sem 
dosegel spremembo predlaganega zako-
na o jamstvu države za odgovornost le-
talskih prevoznikov po 11. septembru 
2001. Osnutek je bil takšen, da bi plače-
vali za karkoli. 

• Kako ste usklajevali stališča z "vo-
lilno bazo", preden ste se zanje za-
vzeli ob odločanju na seji DZ? Je 
bila kdaj posebej občutna "po-
moč" organov OZS? Je morda (bi-
lo) občutiti kdaj tudi pritisk poli-
tičnih strank? 

Dr. Peter Ceferin: V času, ko sem 
bil član Državnega sveta sem bil tudi 
član Upravnega odbora OZS, kar mi je 
omogočalo maksimalno usklajevanje 
dela. 

Jože lic: Za t. i. volilno bazo sem 
imel stike, kot je v moji navadi. Zborni-
ca me pozna in notarji tudi. V prvem 
sklicu sem tudi takoj poklical Veterinar-
sko zbornico, sestali smo se in dogovori-
li za sodelovanje. Vedno sem bil na raz-
polago vsem. O sami vsebini dela pa 
sem že sam vedel, kaj je problematično 
in katere zadeve se morajo obdelati po-
sebej. Pri mojem delu nikoli ni bilo do 
mene morebitnega pritiska političnih 
strank iz enostavnega razloga. Nikoli ni-
sem bil in tudi nisem član nobene poli-
tične stranke, kar včasih niti ni dobro. 

• Kako - navedite čimbolj konkret-
no - ste (lahko) zastopali stališča in 
tudi interese odvetništva ob posa-
meznih zakonodajnih aktih, ki jih 
je obravnaval Državni svet? 

Dr. Peter Čeferin: Dne 15. 1. 1993 
sem podal pobudo, da Državni svet Dr-
žavnemu zboru posreduje zahtevo za ta-
kojšnje nadaljevanje zakonodajnega po-
stopka za sprejem zakona o odvetništvu. 
V posledici tega je Državni zbor že dne 
25. 3. 1993 sprejel zakon o odvetništvu. 

• Iz poročil OZS se spomnimo 
poudarkov, da ste se močno 
angažirali glede statusa odve-
tništva in v "bitki" glede ob-
davčevanja odvetništva za 
DDV? Slišati je bilo skorajda 
očitke, da niste bili preveč 
"prepričljivi"? Drži? Se je 
sploh dalo narediti kaj več? 
Dr. Peter Ceferin: Mislim, da 

sem bil v času, ko sem bil državni 
svetnik, ustrezno angažiran. Seveda 
pa je mogoče vedno "narediti kaj 
več". 

Jože lic: Moja prva naloga je bila 
doseči veto na Zakon o spremembah 
prometnega davka, s katerim so odvetni-
ke obremenili s 5-odstotnim prometnim 
davkom. DS je veto sprejel, vendar gaje 
DZ kot ponavadi zavrnil. Najbolj pa sem 
zadovoljen za nadaljnjo obrambo odvet-
ništva pri raznih ostalih pobudah in ne-
formalnostih. Ko sem ob neki priložno-
sti razložil raznim "kritikastrom" odvet-
niškega zaslužka, je sicer nekaj časa tra-
jalo, da sem jim pojasnil, kaj je bruto in 
kaj je neto, kaj je faktura, kaj je plačilo in 
kaj je šele tisto, kar ostane odvetniku v 
žepu. Potem ni bilo več besede o odvet-
ništvu in tudi o dohodkih. 

• Ali menite, da (je) Državni svet do-
bro opravlja® svojo nalogo, ka-
kor mu je podeljena z ustavo? 

Dr. Peter Ceferin: Da. 
Jože lic: Državni svet lahko oprav-

lja samo tisto nalogo, ki mu jo podeljuje 
Ustava RS. Delovanje prvega mandata 
bom razdelil v dve obdobji. Od decem-
bra 1997 do poletja 2000 je bil DS zelo 

aktiven. To so mi priznali še celo njego-
vi kritiki. Druga polovica pa je na žalost 
malo "zaspala". Zakaj, ne najdem razlo-
ga. Moje prizadevanje je bilo vedno 
usmerjeno v čim večjo aktivnost. 

• Kaj menite o pravici do veta na do-
ločeni zakonski predlog, sprejet v 
DZ? Seje izkazala kot "učinkovito 
orodje" zoper različne strankar-
ske mahinacije pri oblikovanju 
končne podobe posameznih zako-
nov? 

Dr. Peter Ceferin: Državni svet kot 
drugi dom slovenskega parlamenta ne te-
melji na političnih strankah ampak na in-
teresih petih interesnih skupin; te niso 
organizirane niti kot parlamentarni klubi 
političnih strank, niti ne morejo politične 
stranke članov državnega sveta discipli-
nirati, kar se dogaja v državnem zboru. 

Zato je odložilni veto na določeni, v 
državnem zboru sprejeti, zakonski pred-
log vsaj priložnost za ponovno pretehta-
nje pogosto površnega in celo nerazum-
ljivega zakonskega besedila. 

Jože lic: Pravica do veta je pač pra-
vica, ki jo ima Državni svet. Na žalost je 
časovno izredno omejena, noben drug 
parlamentarni dom v Evropi (senat, dr-
žavni - nacionalni svet) nima rokovno 
tako kratke omejitve 7 dni. Povsod velja 
opcija 15 dni ali celo več. Veto je povsod 
priznana institucija, drugega parlamen-
tarnega telesa in zato o vetu govoriti kot 
o neki "nadležnosti" je neresno. Dejstvo 
pa je, da je Ustavno sodišče RS večkrat 
odločilo v korist pobud DS, ko le-ta ni 
uspel z vetom. Državni zbor je v odnosu 
do Državnega sveta včasih prav sovra-
žen. To ponazarjam še z naslednjim dej-
stvom: Prof. dr. Ivan Kristan je kot pred-
sednik prvega mandata Državnega sveta 
predlagal Državnemu zboru, da bi Dr-
žavni svet lahko sodeloval v zakonodaj-
nem postopku, zlasti pri vlaganju 
amandmajev. To je ustavno popolnoma 
sprejemljivo in utemeljeno. Edina ovira 
je, da zakonodajno proceduro v Držav-
nem zboru ureja njegov Poslovnik. Dr-
žavni zbor bi moral ustrezno spremeniti 
Poslovnik, ki bi omogočil sodelovanje 
Državnega sveta. To se ni zgodilo. Dru-
gi predsednik DS, ing. Tone Hrovat, je 
ponovil isti predlog. Odziva ni bilo, saj 
Poslovnik DZ, ki je bil sprejet v letu 
2002, ni upošteval Državnega sveta. Se-
daj sem predlagal sedanjemu predsedni-
ku, Janezu Sušniku, da ponovimo inicia-
tivo. Zdi se mi skrajno "neokusno", da iz 
vrst poslancev DZ letijo pripombe, da 
nič ne delamo, istočasno pa nam ne do-
volijo, da bi sodelovali v pravem trenut-
ku in kvalitetno izboljšali zakon. Oseb-



no sem mnenja, da bi morali še večkrat 
vlagati veto na zakone. Če nas ne upoš-
tevajo, pa naj znova zasedajo. 

• Koliko časa v resnici jemljejo člo-
veku (ki ima seveda tudi še svoje 
poklicno delo) obveznosti, ki jih 
ima kot član državnega sveta? Ali 
menite, da gre jemati to delo bolj 
kot neko "častno družbeno funkci-
jo" ali gaje treba tudi ustrezno na-
grajevati? 

Dr. Peter Čeferin: Odgovorno 
opravljanje funkcije državnega svetnika 
terja določen čas. Ne gre samo za golo 
sedenje na sejah ampak je potrebna tudi 
temeljita priprava na seje. Potrebno je 
preštudirati obsežno gradivo. Zato je 
potrebno to delo tudi ustrezno nagraditi. 

Jože lic: Vsaka stvar zahteva svoje 
delo in svoj čas. Eno je lastna zavest, 
opraviti dolžnosti, ki so naložene. V tem 
primeru sem vedno spoštoval pravilo 
"noblesse oblige", katerega vedno tol-
mačim tako, da bolj ko ti nekdo zaupa in 
ti poveri neko nalogo, bolj si dolžan ta-
ko delo kvalitetno in častno izpolniti. V 
tem okviru za dolžnosti državnega sve-
tnika ni meja. V mesecu marcu 2003 
sem na sejah raznih teles Državnega 
svet zasedel najmanj 20 ur. Poleg tega 
se mora prišteti še študij materialov, ki 
ga prejemam. Državni svetnik prejme 
isto zakonodajno gradivo kot člani Dr-
žavnega zbora in še materiale Državne-
ga sveta. Zraven moram prišteti, v koli-
kor sem aktiven, še razno sestavljanje 
vprašanj, pismenih pobud in drugih se-
stavkov, ki so sestavni del pristojnosti 
Državnega sveta. Enostavno povedano, 
kolikor si aktiven, toliko časa potrošiš. 
Popolnoma se strinjam, da j e taka funk-
cija po svoje častna. Vseeno pa sma-
tram, da mora biti tudi ustrezno primer-
no nagrajena. Tukaj mi ne gre za dobi-
ček ali zaslužek, ampak samo za spo-
štljivo nadomestilo za izgubljen čas. V 
tem primeru moram samo pojasniti, da 
je Državni svet v prejšnjem mandatu 
predlagal Državnemu zboru RS na 
osnovi člena 97/1-1 sprejem štirih za-
konskih sprememb. Sam sem bil avtor 
treh sprememb. Poudarjam, da to ni no-
bena samohvala, vendar če že nekaj de-
laš, te tudi podcenjevati ni potrebno. 

• Kako ocenjujete stališča, ki se po-
javljajo v razpravah o spremem-
bah ustave, da bi namreč bilo tre-
ba ta naš nadomestek "zgornjega 
doma parlamenta" preprosto od-
praviti - ali pa mu dati resnično 
vlogo "drugega parlamentarnega 
doma"? 

• Kako ste reagirali na notori-
čno neresnico, ki jo je - tudi si-
cer nekorektno - izrekel Vaš 
svetniški kolega dr. Zoltan 
Jan v nedavni razpravi o ča-
stnosti funkcije državnega 
svetnika, da pač ne more biti 
brezplačna, saj navsezadnje 
(je dejal) "odvetnik v enem sa-
mem dnevu zasluži najmanj 
200.000 tolarjev"? 
Jože lic: Odgovoril bi samo, da 

stvari same govorijo. Bil sem avtor 
veta na Zakon o izvrševanju prora-
čuna za leto 2003 in 2004. Ta zakon 
je zmanjšal proračun Državnega 
sveta za približno 25 %. Vse intere-
sne skupine so me podprle, razen 
Komisije za družbene dejavnosti, 
katere član je dr. Zoltan Jan, kije tu-
di sam nasprotoval spremembi veta. 
Ko pa seje začelo obravnavanje, ka-
ko bomo dobili nadomestila oz. pla-
čila, pa je dr. Zoltan Jan najbolj gla-
sno zahteval dostojno plačilo, spoš-
tovanje svojega ipd. 

Dr. Peter Čeferin: Tovrstne razpra-
ve so neutemeljene in nepotrebne. 

Ustava določa, da državni svet dr-
žavnemu zboru predlaga sprejem zako-
nov, da daje državnemu zboru mnenje o 
vseh zadevah iz njegove pristojnosti, da 
zahteva, da državni zbor pred razglasit-
vijo kakega zakona o njem še enkrat 
odloča, da zahteva razpis referenduma, 
in da zahteva parlamentarno preiskavo o 
zadevah javnega pomena. 

Zakon o ustavnem sodišču daje Dr-
žavnemu svetu pravico, da lahko vloži 
zahtevo za začetek postopka za oceno 

ustavnosti in zakonitosti predpisov in 
splošnih aktov. 

Po zakonu o državnem svetu imajo 
državni svet in njegova delovna telesa 
ob obravnavi vprašanj, pobud in predlo-
gov državnih svetnikov, pravico zahte-
vati od državnih organov pojasnila in 
podatke. V tem primeru predsednik Dr-
žavnega sveta določi rok, praviloma je 
to 30 dni, v katerem morajo državni or-
gani Državnemu svetu odgovoriti. 

V okviru teh pristojnosti je vloga Dr-
žavnega sveta jasno definirana in kori-
stna. 

Jože lic: Pojavljajo se razmišljanja, 
da bi bilo potrebno Državni svet ukiniti. 
Odgovoril bom enostavno, niso sloven-
ski "razumniki" in podobni preroki izu-
mili Evrope in ni se evropski parlamen-
tarizem in dvodomni sistem začel s slo-
vensko Ustavo iz leta 1991. V tem po-
gledu je bila slovenska Ustava resnično 
pisateljska oz. pesniška, brez slabšalne-
ga pomena. Redaktorji Ustave so sicer 
ustanovili Državni svet, vendar jim je 
zmanjkalo črnila, volje in vsebine pri 
opredelitvi poslanstva in kvalitete Dr-
žavnega sveta. Primerjava ustavnih si-
stemov evropskih držav pokaže, da no-
ben drugi dom parlamenta nima tako 
omejenih pooblastil kot Državni svet 
RS. Drugi domovi imajo npr. pravico 
sodelovati pri spremembi ustave, pri 
proračunu, zaupnici vladi, zasedbi 
ustavnega sodišča ipd. V sedanjem zapi-
su je naš Državni svet resnično, kot se 
sam včasih zamislim, "nedonošenček" 
drugega doma parlamenta. To ni krivda 
državnih svetnikov, ampak tistih, ki so 
vzpostavili Državni svet. Kakšna je vlo-
ga drugega doma parlamenta, je že zdav-
naj obrazložil prof. dr. Leonid Pitamic v 
svojem delu Država 1927. Takim prav-
niškim avtoritetam je težko oporekati. 

• V Državnem svetu imamo odvet-
niki vseskozi "svoja človeka", kaj 
menite, zakaj pa med poslance DZ 
že dva mandata ni uspelo priti no-
benemu odvetniku (samo za pri-
merjavo: v hrvaškem Saboru je 
zdaj med poslanci kar 11 odvetni-
kov, iz njihovih vrst pa je izbrana 
tudi ministrica za pravosodje)? 

Dr. Peter Čeferin: Poslanec v Dr-
žavnem zboru je profesionalec, ki ne 
more biti sočasno odvetnik. Zato se mi 
zdi funkcija državnega svetnika, ki soča-
sno še naprej opravlja odvetniški poklic, 
za odvetništvo koristnejša. Ne vidim no-
bene težave, da ne bi bil katerikoli 
odvetnik, ki bi se želel vpisati v kakšno 
politično stranko, izvoljen za poslanca, 
če bi si to zaželel. Sicer pa je učinkovi-



tost ali koristnost kateregakoli funkcio-
narja odvisna od njegove osebnosti in ne 
od funkcije, ki jo opravlja. Kolikor vem, 
smo imeli slovenski odvetniki že dva 
pravosodna ministra, ki sta prišla iz 
odvetniških vrst. 

Jože lic: Povedal sem, da nikoli ni-
sem bil in tudi sedaj nisem član nobene 
politične stranke. Ne morem odgovoriti 
na vprašanje, zakaj med poslanci ni 
odvetnikov, saj je to vsebina strankarske 
politike. 

Vprašanja sta postavila: 
mag. Bojan Kukec in 

Dušan Skok 

BPP v letu 2002 
Strokovna služba za brezplačno 

pravno pomoč je v lanskem letu dala 
1750 pravnih nasvetov. Prejeli so 543 
prošenj, rešili so jih 493, 376 predlo-
gom so ugodili, 33 so jih zavrnili, 24 
zavrgli, 21 so jih odstopili drugim 
službam, 14 je bilo umaknjenih, en 
predlog pa je bil ustavljen po uradni 
dolžnosti. Najpogostejša vprašanja, s 
katerim se srečujejo v strokovni služ-
bi BPP, zadevajo motenje posesti, so-
lastnino, služnosti, najemne pogodbe, 
preživnine, ločitve, delitve skupnega 
premoženja, plačevanje RTV naročni-
ne, oporoke, zapuščinske zadeve, in 
podobno. 

Miča Vipotnik v članku: "Pre-
plitki žepi za pravdanje", Dnevnik, 17. 
3.2003. 

Visoke številke 
Mislim, da je pri nas problem sa-

mo to, da bi morali ločiti plačevanje 
odvetnikov po uradni dolžnosti, ki jih 
plačuje država, in plačilo odvetnikov s 
pooblastilom. Če je nekdo za svojo 
obrambo pripravljen plačati veliko de-
narja, je to logično, ni pa logično, da 
država plačuje enormne zneske za pla-
čilo odvetnikov po uradni dolžnosti. 

Vpr.: Lahko omenite kak, po ho-
norarju, posebno visok primer? 

Odg.: Niti ne. S tem so sodniki 
bolj seznanjeni. 

Vpr.: V kazenskih zadevah pred 
velikim senatom, kjer je več obdol-
žencev, dobi odvetnik 120.000 tolar-
jev na dan, če gre za primer pred tri-
članskim senatom, pa 90.000 tolarjev. 
To so ogromne številke, mar ne? 

Odg.: Se strinjam. Zelo visoke 
številke so to. In ni čudno, da se lahko 
zgodi, da je v interesu odvetnikov, da 
se zadeve karseda vlečejo. 

Borut Mehle, Miča Vipotnik, v 
intervjuju z J. B. B: "Nobeden od 
odmevnih procesov še ni padel" Zele-
na pika, Dnevnik 8.3.2003, str. 27. 

Odvetniki v latinskih pravnih rekih (IV) 

Predsodki proti 
odvetnikom 

d r . Janez Kranjc 

Poklic odvetnika je bil vedno deležen pozornosti. Podobno kot zdravni-
ki ali duhovniki so bili nekdaj tudi odvetniki deležni posebne vrste ugleda, 
ki je bil hkrati pozitiven in negativen. Zaradi narave njihovega dela so bili 
pri ljudeh enako priljubljeni kot nepriljubljeni. Ljudje so imeli o njih pav-
šalne sodbe, ki so včasih sicer temeljile na osebnih izkušnjah, velikokrat pa 
so bile izraz splošnih in neutemeljenih predsodkov. 

Ker lahko v pravdi zmaga le ena 
stran in je druga z izidom pra-
viloma nezadovoljna, je mo-

goče razumeti hkrati negativni in po-
zitivni ugled odvetnikov. Zlasti kveru-
lanti so za svoj neuspeh vedno krivili 
odvetnike, za morebitni uspeh pa so 
bili kajpak zaslužni sami. 

Pri tem je zanimivo, da se je bil 
odnos do odvetnikov artikuliral izrazi-
teje, bolj osebno in ostreje kot do sod-
nikov. To je mogoče po eni strani po-
jasniti s tem, da so sodniki vedno na-
stopali kot del pravosodnih institucij, 
po drugi strani pa je v preteklosti 
odnos do sodišče zaznamovala tudi 
določena stopnja strahospoštovanja, ki 
je morda nekoliko brzdala konkretnej-
še (morda bi lahko rekli, proti določe-
ni osebi naravnane) izraze nezadovolj-
stva. S tem seveda ni rečeno, da tudi 
sodniki in sodišča niso bili deležni kri-
tičnih pripomb. 

Ob tem je gotovo, da se je kritični 
odnos do sodišč, ki so se pri svojem 
delu kajpak sklicevala na zakone, po-
gosto izražal s splošnim kritičnim 
odnosom do zakonov oziroma prava. 
V zvezi s tem je bila morda najbolj 
razširjena trditev, da so zakoni pisani 
le v korist bogatih. Tako je že zname-
niti rimski elegik Propercij1 zapisal, 
da zakon sledi zlatu (Aurum lex sequ-
itur). Zlato, tj. denar, kot pravi, nače-
nja poštenost, z njim se kupuje pravi-
ca, sledijo mu zakoni, in ko teh ni več, 
tudi občutek za spodobnost. 

Ta ugotovitev, ki jo je mogoče sli-

1 Gl. Elegiae 3, 13, 49: auro pulsa fides, auro 
uenalia iura, / aurum lex sequitur, mox sine lege 
pudor. Znameniti rimski pesnik Sextus Properti-
us se je rodil v Umbriji sredi zadnjega stoletja 
republike (okrog leta 50). Bil je najpomembnejši 
rimski pisec elegij. Znane zlasti pesmi Cynthiji. 

šati tudi danes, in se nanaša na temelj-
ni problem prava, tj. na načelo enako-
sti, je v vsakem času verjetno v dolo-
čeni meri utemeljena. Vendar pa tovr-
stna trditev še zdaleč ni nujno odraz 
konkretnih izkušenj. Izraža namreč 
splošni občutek, ki ponazarja enega od 
najbolj tipičnih stereotipov v odnosu 
(preprostega) človeka do prava. Gre 
za izraz značilne resignacije nad tem, 
da bi navadni človek lahko kdajkoli 
dosegel pravico, kakršno si predstav-
lja, da bi morala biti. Pravica je zato 
po njegovem nekaj, kar je pridržano le 
bogatim in vplivnim, ki jim je na sve-
tu pač v vsem bolje. 

Ta stereotip je prastar. Med dru-
gim ga izraža rek, ki pravi, da je ma-
lo vredna pomoč zakona, ko se vme-
šavata sila (nasilje) ali denar (Invali-
dum legum auxilium cum vis aut pe-
cunia intersunt)? Zato naj bi bil, kot 
pravi nek drug rek, ki ga pripisujejo 
Tacitu, najboljši dokaz veljave zakona 
dejstvo, da velja tudi proti uglednim 
in vplivnim. 

Ista misel se pojavlja v različnih 
variacijah. Ena od njih je očitek, da 
zakoni samo leporečijo, da imajo to-
rej lepo besedilo, ki pa se v praksi 
uporablja povsem drugače. 

To med drugim izraža latinski rek 
neznanega avtorja, ki pravi, da so za-
koni v razpravi (tj. ko se o njih govo-

- Ta rek se navadno pripisuje Tacitu, vendar ga 
pri Tacitu v tej obliki ni najti. Verjetno gre za ka-
snejšo predelavo njegovih besed v Dialogus de 
oratoribus 19,5,19, 7, kjer pravi, da se mora za-
govornik pri sodnikih, ki odločajo na temelju si-
le in oblasti, ne pa po pravu in zakonih, posluzi-
ti novih in izbranih poti govorništva, da bi se iz-
ognil naveličanosti poslušalstva (novis et exqui-
sitis eloquentiae itineribus opus est, per quae 
orator fastidium aurium ejfugiat, utique apud 
eos iudices, qui vi et potestate, non iure et legi-
bus cognoscunt). 
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ri v šoli in na splošno) nedolžne devi-
ce, na sodišču pa vlačuge (Leges in 
schola virgines, in foro meretrices). 

Ta rek pa verjetno nehote opozar-
ja tudi na povsem drugo razsežnost 
prava, v kateri tiči samo bistvo pro-
blema: pravo kot tako sicer velja za 
vse; s tem pa ni rečeno, da ga vsi tu-
di razumejo, oziroma da so zmožni o 
njem kompetentno razpravljati. Če-
prav zna zakon brati vsak, ki je pi-
smen, to ne pomeni, da je zmožen do-
jeti tudi njegovo bistvo. Zaradi tega 
bo pogosto (neprijetno) presenečen 
nad načinom njegove, sicer morda po-
vsem korektne praktične uporabe. 

Zato nepravnik v primeru spora 
tudi potrebuje nekoga, ki bo vešč 
prava. Tu pa se začne poslanstvo 
odvetnika. 

In čeprav je bistvena pri odvetni-
ku njegova veščina, saj vedno nasto-
pa kot pravni strokovnjak (iure peri-
tus), je bilo v preteklosti pogosto mo-
goče slišati tudi splošne očitke na stro-
kovnost odvetnikov. Zanimivo je, da 
so se ti očitki navadno pojavljali sku-
paj z očitki glede njihove pogoltnosti, 
ki, kot smo že ugotavljali, predstavlja 
glavni stereotip v odnosu ljudi do 
odvetnikov. 

V tej zvezi velja morda omeniti 
rek znanega angleškega odvetnika 
Franka Benthama Stevensa (roj. 
1879), ki izraža enako mero značilne-
ga angleškega humorja kot samokriti-
ke. Bentham je namreč dejal, da so 
odvetniki edini ljudje, ki za nepozna-
vanje prava niso kaznovani, temveč 
plačani. 

Kljub temu pa, kot rečeno, glavni 
stereotip proti odvetnikom ni očitek, 
da ne poznajo prava, temveč, da so la-
komni. 

Tako naj bi bil odvetnik, kot ugo-
tavlja stavek neznanega nemškega 
pravnika s konca 19. stoletja, oseba, ki 
varuje klientovo premoženje pred nas-
protniki zato, da bi si ga lahko sam 
prilastil. V istem stilu je tudi neznani 
angleški pravnik iz istega časa opre-
delil razliko, ki obstaja za obtoženca, 
med državnim tožilcem in odvetni-
kom; po njegovem naj bi bila razlika 
enaka kot med aligatorjem in kroko-
dilom. 

Zelo posplošen in negativen pred-
sodek proti odvetnikom izraža tudi 
srednjeveški rek neznanega avtorja, ki 
pravi: Kaj je mogoče reči o odvetni-
ku? Da je podoben ali enak poceni po-
cestnici (Quid de causidico possum ti-
bi dicere? Dici debet enim similis vel 
par vili meretrici). Takih in podobnih, 

predvsem pa še bolj grobih in neute-
meljenih stereotipov je mogoče najti v 
sodobnem času veliko zlasti v ZDA, 
kjer se poklic odvetnika zelo odmika 
od tradicionalnih predstav. 

Ob tem bi bilo seveda napak, če 
bi mislili, da je šlo v preteklosti pri 
odvetnikih za izjemno nepriljubljen 
oziroma nečislan poklic. Najbrž je 
res prav nasprotno. Na splošno so 
uživali odvetniki velik ugled. 

Stereotipi v zvezi z njimi so zato 
pretirane in osamljene sodbe, ki pa bi 
jih bilo mogoče najti v zvezi z vsakim 
poklicem, in jih ni mogoče sprejeti kot 
odraz resničnih razmer. 

Večina kritik se je v preteklosti su-
kala okrog odvetniških honorarjev. 
Zlasti stranki, ki je pravdo izgubila, se 
je zdelo plačilo honorarja verjetno več-
krat odveč in krivično. Vendar pa je 
treba razlikovati med odvetniškim ho-
norarjem in oderuštvom. Čeprav smo 
že omenili predpise, ki so prepovedo-
vali kakršenkoli honorar, je od nekdaj 
veljalo, da ima odvetnik pravico do na-
grade ali plačila. Sporna je bila lahko 
le prehuda lakomnost ali izsiljevanje s 
strani odvetnika. Zato niso redki pred-
pisi, ki skušajo to preprečiti. 

Tako je npr. Karel Veliki določil, 
da je treba odvetnika, ki bi bil v pre-
vzeti zadevi zaloten pri nepošteni la-
komnosti, izključiti iz zbora poštenih 
(odvetnikov) in iz skupnosti na sodi-
šču (Si advocatus in causa suscepta 
iniqua cupiditate fuerit repertus, ex 
conventu honestorum et iudiciorum 
communione separetur). 

Besedilo tega predpisa jasno kaže, 
da je šlo za kaznovanje nečesa, kar je 
bilo izjema, in da večini odvetnikov ni 
bilo mogoče očitati lakomnosti. Žal pa 
so se, podobno kot pri drugih poklicih, 
tudi med odvetniki vedno znova pojav-
ljali ljudje, ki poklicu niso bili v čast, 
ker so ravnali v nasprotju s poklicno 
etiko. Seveda pa so bili (in so še) odve-
tniki neredko tisti strelovod, prek kate-
rega so stranke razelektrile svoje neza-
dovoljstvo nad izgubljeno pravdo. 

Prav to pa je verjetno najbolj po-
gost posredni očitek zoper odvetnike. 

Znameniti nemški romantični 
pesnik Mathias Claudius (1740-
1815) je to lepo izrazil v svoji pe-
smi z naslovom Kmet po končani 
pravdi:3 

3 Der Bauer nach geendigtem Prozefi: 
Gottlob, dafi ich ein Bauer bin/und nicht ein 
Advokat J Der alle Tage seinen Sinn/Auf Zank 
und Streiten hat. 
Und wenn er noch so ehrlich ist,/Wie sie nicht 

Bog bodi hvaljen, da sem kmet, 
In ne kak advokat, 
Ki ves čas umni svoj nasvet 
V prepirih daje rad. 

In naj bo še tako pošten, 
Kar niso vedno vsi, 
Gnoj raje vozim prepoten, 
Ko lije in sneži. 

Iz setve bomo želi kdaj 
Brez pomoči sodišč, 
Iz nič pri meni zraste kaj, 
Pri njem iz česa nič. 

Bog bodi hvaljen, da sem kmet, 
In ne kak advokat, 
Naj poči mi kolo, ko spet 
Zavil bi k njemu rad. 

Iz te pesmi lepo vidimo, da glavni 
protagonist odvetniku ne očita nič 
konkretnega. Z njim je nezadovoljen, 
ker pač mora bit nekdo kriv za njegov 
neuspeh in za denar, ki ga je zaprav-
dal. Na žalost ta odnos tudi danes ni 
redkost, le da se pogosto izraža v manj 
kultiviranih oblikah kot v Claudiusovi 
pesmi. 

Ker gre med odvetnikom in man-
dantom za poseben, zaupen odnos, 
srečamo podobne očitke pri drugih po-
klicih verjetno redkeje, razen morda 
pri zdravnikih, ki jim mnogi pacienti 
brez utemeljitve radi očitajo, da so jih 
"zašuštrali". 

Stereotipi proti odvetnikom so ver-
jetno del njihovega poklica. Morda bi 
bil brez njih odvetniški poklic manj 
zanimiv in prepoznaven. In čeprav gre 
v večini primerov verjetno za neute-
meljena in krivična posploševanja, je 
seveda dolžnost vsakega odvetnika, še 
posebej tistih, ki jih nezadržno vleče 
medijska popularnost, da vedno znova 
preverja, ali daje tudi sam s svojim 
delom povod za nastajanje in ohranja-
nje stereotipov proti odvetnikom. 

Enako kot sodniki in drugi pravni-
ki pa bi si morali vsi odvetniki priza-
devati, da bi se s svojim delom čim 
bolj približali idealom prava in odvet-
niškega poklica. Vsem stereotipom 
navkljub, ali pa prav zaradi njih. 

alle sindJFahr ich doch lieber meinen Mistlln 
Regen und in Wind. 
Denn davon wachst die Saat herfiirj Ohn Hilfe 
des Gerichts;/ Aus nichts wird efvraj dann bei 
mir J Bei ihm aus etwas nichts. 
Gottlob, dafi ich ein Bauer bin/und nicht ein 
Advokat J Und fahr ich wieder zu ihm hinj So 
breche mir das Rad! 



Novela zakona o pravniškem državnem izpitu 

Hitreje do 
pripravništva 

Tina Stergaršek 

Opravljen pravniški državni izpit je zakonsko predpisan kot pogoj za 
opravljanje poklica odvetnika in notarja ter funkcije sodnika, državnega to-
žilca in državnega pravobranilca. Sodniško pripravništvo, ki ga j e potrebno 
opraviti za pristop k pravniškemu državnemu izpitu, in sam izpit ureja Za-
kon o pravniškem državnem izpitu (Ur. L RS, št. 13/94, 71/94 in 5/99). 

Vlada Republike Slovenije je 27. 
februarja 2003 določila besedilo 
predloga zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o pravniškem 
državnem izpitu (ZPDI-C)1 in ga po-
slala Državnemu zboru v obravnavo po 
skrajšanem postopku. Namen predloga 
je zmanjšanje oziroma odprava čakal-
nih dob za vstop v sodniško pripravniš-
tvo ter izboljšanje kvalitete sodniškega 
pripravništva in pravniškega državne-
ga izpita. 

1. Razmere na področju 
izobraževanja v pravosodju 

V zadnjem času je pritisk kandida-
tov na opravljanje sodniškega priprav-
ništva2 in pravniškega državnega izpi-
ta vedno večji. Opravljen pravniški dr-
žavni izpit pomeni pomembno pred-
nost tudi pri zaposlovanju na delovnih 
mestih, za katera sicer ne predstavlja 
formalnega pogoja. Poleg tega se dosti 
mladih pravnikov po diplomi še ni do-
končno usmerilo v določen poklic, ali 
pa gledajo na sodniško pripravništvo 
kot na izobraževanje, ki ga je najbolje 
opraviti takoj po univerzitetnem študi-
ju in šele potem začeti z delom. Zato se 
velika večina pravnikov po diplomi 
odloči za opravljanje pravniškega dr-
žavnega izpita. 

Upoštevajoč navedeno in dejstvo, 
da je sistem izobraževanja za pravo-
sodne poklice ostal bolj ali manj enak, 

' Poročevalec Državnega zbora - 2003114. 
2 Zakon o pravniškem državnem izpitu določa 
kot pogoj za opravljanje pravniškega državnega 
izpila dvoletno pripravništvo, ki se izvaja obve-
zno eno leto na sodiščih (sodniško pripravništvo) 
ter kot izbirno usposabljanje. Zakon določa obli-
ke pravnih področij, na katerih je mogoče opra-
viti izbirno usposabljanje, med njimi naj izposta-
vim usposabljanje pri odvetniku - odvetniško pri-
pravništvo. 

je prišlo do zastojev pri vstopu v sodni-
ško pripravništvo. V Sloveniji je skup-
no 336 prostih mest za opravljanje sod-
niškega pripravništva, ki se opravlja v 
treh oblikah3. Ob tem je potrebno 
upoštevati, da na obeh pravnih fakulte-
tah diplomira v povprečju 380 oseb let-
no, lansko leto pa je skupno diplomira-
lo kar 500 oseb. Meseca aprila 2002 je 
na vstop sodniško pripravništvo čakalo 
1.187 kandidatov, ki bi lahko ob pred-
postavki, da ne bi bilo novih kandida-
tov, prišli v povprečju na vrsto šele po 
petih letih. 

Pomisleki o skladnosti dolge čakal-
ne dobe za vstop v sodniško priprav-
ništvo z ustavo RS imajo določeno te-
žo, saj se tako stanje približuje omeje-
vanju možnosti za pridobitev ustrezne 
izobrazbe in zaposlovanje. Zaradi 
upoštevanja čakalnih dob je bil zakon 
o pravniškem državnem izpitu, ki je v 
prvotnem besedilu določal zasedbo 
vseh pripravniških mest na sodiščih le 
na podlagi kriterija povprečne ocene, 
dosežene v času študija, že noveliran4. 

2. Reforma izobraževanja v 
pravosodju 

Vprašanju, kako odpraviti dolge 
čakalne dobe za vstop v sodniško pri-
pravništvo, se pridružuje naslednje: Če 
želijo nekateri kandidati opraviti prav-
niški državni izpit samo zato, da bi lah-

3 Od 336 prostih mest jih je 208 namenjenih pri-
pravnikom, ki sklenejo delovno razmerje na so-
dišču. 128 mest je skupno namenjenih volonter-
skim pripravnikom (niso v delovnem razmerju) 
in pripravnikom, ki opravljajo sodniško priprav-
ništvo v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja 
delodajalec. Med slednje spadajo odvetniški pri-
pravniki. 
4 V skladu z novelo ZPD1-B (Ur. 1. RS, št. 5199) 
se sedaj polovica vseh razpoložljivih mest zase-
de na podlagi čakalne dobe od časa prijave, dru-
ga polovica pa na podlagi povprečne ocene. 

ko pravno svetovali in zastopali pred 
sodišči in drugimi državnimi organi, in 
ne želijo delati v pravosodju, ali jim 
lahko država to možnost ponudi? In po 
drugi strani - ali je pravosodje dolžno 
izobraževati tiste, ki v njem ne bodo 
delali? Poleg tega primerjalnopravne 
ureditve kažejo, da je lahko izobraže-
vanje v pravosodju urejeno tudi v okvi-
ru enotne organizacije, ki celostno ure-
ja ne samo začetno izobraževanje ozi-
roma sodniško pripravništvo, ampak 
tudi stalno izobraževanje vseh pravo-
sodnih poklicev. Ugotovitev, da seda-
nji sistem izobraževanja v pravosodju 
ni več ustrezen, je bila eno izmed izho-
dišč mednarodnega posveta "Izobraže-
vanje pravosodnih poklicev", ki je po-
tekal oktobra 2001 na Otočcu5. 

Zaradi proučitve sistemskih spre-
memb izobraževanja v pravosodju je 
minister za pravosodje v začetku leta 
2002 imenoval delovno skupino. Kot 
član delovne skupine, ki jo sestavljajo 
predstavniki obeh pravnih fakultet in 
pravosodnih organov v širšem smislu, 
je pri iskanju rešitev aktivno sodeloval 
tudi predstavnik Odvetniške zbornice 
Slovenije. Delovna skupina je na sejah 
poleg problema predolge čakalne dobe 
za vstop v sodniško pripravništvo 
obravnavala tudi vprašanja o ustrezno-
sti časa obveznega usposabljanja na 
sodiščih (in njegovega morebitnega 
skrajšanja); nadalje o ureditvi izobra-
ževanja po opravljenem pravniškem 
državnem izpitu in pred vstopom v 
pravosodno funkcijo ter o preureditvi 
položaja strokovnih sodelavcev; pa o 
potrebah po dodatnem preverjanju 
pred vstopom v pravosodno funkcijo, o 
ureditvi stalnega izobraževanja sodni-
kov in drugih pravosodnih poklicev ter 
vzpostavitvi institucije, ki bo enotno 
skrbela za vse oblike izobraževanja v 
pravosodju. 

Delovna skupina je sklenila, da je 
potrebno izvesti široko sistemsko re-
formo izobraževanja v pravosodju. Na 
tej podlagi je bil pripravljen osnutek 
predloga zakona o oblikah izobraževa-
nja in državnih izpitih v pravosodju (v 
nadaljevanju: ZOIDIP). V skladu z 
ZOIDIP bi kandidati, ki bi želeli le za-
stopati pred sodišči, morali opraviti 
sodniško pripravništvo in pravniški dr-
žavni izpit. Sodniško pripravništvo je v 
skladu z ZOIDIP polovico krajše, kot 
je sedanje dveletno pripravništvo, 
pravniški državni izpit pa splošnejši in 
manj zahteven od izpita po veljavni 

5 Hinko Jenull: Izobraževanje pravosodnih po-
klicev, Pravna praksa št. 3412001, stran 12. 



ureditvi. Kandidati, ki bi želeli oprav-
ljati pravosodne funkcije, bi morali po-
leg navedenega opraviti dodatno pri-
pravništvo (pravosodno specializacijo) 
in izpit (državni pravosodni izpit). 
ZOIDIP poleg obeh pripravništev in 
izpitov ureja tudi stalno izobraževanje 
pravosodnih funkcionarjev, Slovensko 
pravosodno akademijo in štipendiranje 
za potrebe pravosodnih organov. 

Širša reforma izobraževanja v pra-
vosodju je bila začasno odložena iz 
dveh razlogov: 
• Člani delovne skupine in predsed-

niki višjih sodišč so ocenili, da je 
pred uvedbo dodatnega izpita nuj-
no potrebno najprej odpraviti dolge 
čakalne dobe. Uvedba dveh izpitov 
in drugačna ureditev dostopa do 
pravosodnih funkcij bi ob seda-
njem številu kandidatov lahko po-
vzročila nasproten učinek od priča-
kovanega, saj bi še podaljšala ča-
kalne dobe in posegla v pridobljena 
pričakovanja glede na sedaj veljav-
ne prednostne vrstne rede kandida-
tov. 

• Drugi razlog je povezan z odločit-
vijo o predlogu ustavne spremem-
be, ki predvideva uvedbo posku-
snega sodniškega mandata in bi te-
meljito posegla v ureditev izobra-
ževanja v pravosodju. 
Zaradi tega je bil namesto predloga 

novega sistemskega zakona v zakono-
dajni postopek najprej vložen predlog 
novele: 
• njen osnovni namen je zmanjšanje 

čakalnih dob za vstop v sodniško 
pripravništvo; 

• hkrati se želi s predlaganimi spre-
membami na podlagi izkušenj pri-
merjalnopravnih ureditev izboljšati 
sodniško pripravništvo in pravniški 
državni izpit v tolikšni meri, kot je 
v okviru danega sistema izobraže-
vanja še mogoče. 
V nadaljevanju bomo prikazali bi-

stvene značilnosti predloga novele. 

3. Ukrepi za zmanjšanje 
čakalne dobe 

3.1. Odprava obveznega usposablja-
nja na višjih sodiščih 

Za skrajšanje čakalne dobe za vstop 
v sodniško pripravništvo predlog nove-
le določa spremembo zasnove progra-
ma sodniškega pripravništva.6 Iz ugo-

6 Sodniški pripravniki se v skladu z veljavnim 
podzakonskim aktom v okviru sodniškega pri-
pravništva obvezno izobražujejo na višjih sodi-
ščih na področju kazenskega in civilnega sod-
st\'a. 

tovitev na posvetu s predsedniki višjih 
sodišč izhaja, da na višjih sodiščih pri-
haja do zastojev pri izobraževanju več-
jega števila pripravnikov. Minister za 
pravosodje bo zaradi tega s pravilni-
kom o programu pripravništva in prav-
niškem državnem izpitu (v nadaljnjem 
besedilu: Pravilnik) odpravil obvezno 
usposabljanje na višjih sodiščih, uspo-
sabljanje na prvi stopnji pa bo ustrezno 
podaljšano. 

3.2. Alternativna določitev 
usposabljanja v gospodarskem in 
delovnem sodstvu 

Po veljavni ureditvi se sodniški pri-
pravniki usposabljajo štiri mesece v 
kazenskem sodstvu, štiri mesece v ci-
vilnem sodstvu, dva meseca v gospo-
darskem sodstvu in dva meseca v de-
lovnem sodstvu. Pripravniki se bodo v 
skladu s predlagano novelo usposablja-
li po svoji izbiri štiri mesece v gospo-
darskem sodstvu ali pa v delovnem 
sodstvu. S tako spremembo bo večje 
število pripravnikov lahko opravilo 
pripravništvo v krajšem času, zaradi 
česar bodo sodišča lahko sprejela večje 
število kandidatov. 

3.3. Povečanje števila pripravniških 
mest 

Predsedniki višjih sodišč so podali 
oceno, da bi bilo ob spremembah pro-
grama pripravništva možno povečanje 
števila pripravniških mest na posamez-
nih sodiščih za sodniške pripravnike, ki 
jim izobraževanje zagotavlja delodaja-
lec, oziroma za volonterske pripravni-
ke. Minister za pravosodje bo skladno z 
navedeno oceno po uveljavitvi novele 
ter Pravilnika lahko s sklepom najmanj 
za dvakrat povečal število pripravni-
ških mest na posameznih sodiščih za 
navedene sodniške pripravnike. 

4. Sodniško pripravništvo 

4.1. Podaljšanje postaj 
usposabljanja 

V skladu s Pravilnikom bodo po 
zgledu nemške ureditve postaje usposa-
bljanja7 podaljšane. Pripravništvo bo v 
okviru enega področja potekalo le pri 
enem sodniku okrajnega ali okrožnega 
sodišča (sodnik mentor). S podaljšanimi 

7 Sodniško pripravništvo v skladu z veljavno ure-
ditvijo poteka z usposabljanjem po posameznih 
postajah, kar je urejeno s podzakonskim aktom. 
Postaj je skupaj 14 oziroma 15 in trajajo večino-
ma en mesec; na vsaki postaji pripravnik sodelu-
je z drugim sodnikom mentorjem. 

postajami bo pripravnik deležen kvalite-
tnejšega izobraževanja, zaradi dolgo-
trajnejšega dela s sodnikom mentorjem 
se bo intenzivneje usposabljal, omogo-
čeno pa mu bo tudi spremljanje reševa-
nja zadev v daljšem obdobju. Postaje 
bodo podaljšane tudi z alternativno do-
ločenim usposabljanjem na delovnem in 
gospodarskem področju, pri čemer bo 
moral pripravnik opraviti obvezne obli-
ke izobraževanja na obeh področjih. 

4.2. Obvezne oblike izobraževanja 

Predlog zakona bo omogočil tudi 
zakonsko podlago za dodatne obvezne 
oblike izobraževanja8, ki bodo podrob-
neje urejene s podzakonskim aktom. V 
okviru programa sodniškega priprav-
ništva bodo po nemškem vzoru za več 
pripravnikov skupaj potekali celodnev-
ni seminarji o izbranih temah in kolo-
kviji. Z njimi bo zagotovljen ustrezen 
prehod iz teorije v prakso, saj jih bodo 
vodili praktiki9. To bodo predvsem vi-
šji sodniki, ki bodo na ta način lahko 
kljub odpravi usposabljanja na višjih 
sodiščih pripravnikom posredovali 
svoje bogate izkušnje. 

Z obveznimi oblikami izobraževanja 
bo tudi delno poenoteno izobraževanje 
sodniških pripravnikov, ki so po veljav-
ni ureditvi prepuščeni le posameznemu 
sodniku mentorju na določeni postaji 
izobraževanja10. Z dodatnim preverja-
njem znanja s kolokviji bo pripravniku 
kot povratna informacija zagotovljena 
tudi usmeritev za nadaljnje delo. 

5. Pravniški državni izpit 
V skladu z veljavno ureditvijo se 

sodniško pripravništvo zaključi z 
opravljanjem pravniškega državnega 
izpita, ki poteka tri dni in je sestavljen 

8 V praksi so sicer že organizirane določene 
oblike, na primer predavanja iz zemljiške knjige 
in iz sodnega registra, ki pa so bolj predstavitve-
ne narave. 
9 Pritegnitev praktikov k usposabljanju sodni-
ških pripravnikov, odpravo izobraževanja pri vi-
šjih sodiščih ter podaljšanje usposabljanja pri 
enem sodniku mentorju priporočajo tudi tuji 
strokovnjaki, ki so v okviru predpristopnega 
twinning projekta Slovenija - Nemčija "Moder-
nizacija sodstva in izobraževanje sodnikov" pri-
pravili Analizo izobraževanja v pravosodju in 
Dopolnilno poročilo: Analiza izobraževanja pri-
pravnikov. 
10 Podrobneje o problemu vezanosti sodniškega 
pripravništva na enega sodnika mentorja ter o 
problematiki izobraževanja v pravosodju z zor-
nega kota odvetniških pripravnikov: mag. Jorg 
Sladic: Pripravništvo za opravljanje pravniške-
ga državnega izpita - težave in perspektive s sta-
lišča neposredno prizadetih. Gradivo je na voljo 
na Ministrstvu za pravosodje. 



iz pisnega in ustnega dela. Pozitivno 
opravljen pisni del je pogoj za pristop 
k ustnemu delu. V okviru pisnega dela 
izpita kandidati izdelajo dve pisni na-
logi, in sicer s civilnega in kazenskega 
področja, eno izmed teh področij lahko 
kandidati zamenjajo z izbirnim po-
dročjem. Na ustnem delu izpita, ki lah-
ko traja največ tri ure, kandidati odgo-
varjajo na vprašanja s šestih pravnih 
področij. Pravniški državni izpit je do-
voljeno dvakrat ponavljati. 

Poleg tega, da statistični podatki 
kažejo stalno padanje uspešnosti pri 
opravljanju izpita11, so ukrepi na po-
dročju opravljanja izpita potrebni pred-
vsem zaradi tega, ker na pisnem delu 
izpita zaradi ureditve, po kateri vsak 
kandidat piše drugačni pisni nalogi, ni 
ustrezno zagotovljena primerljivost 
ocenjevanja. 

5.1. Primerljivost 
V skladu s Pravilnikom bodo zara-

di poenotenja podlage in meril za oce-
njevanje pisne naloge s posameznega 
področja v istem mesecu enake za vse 
kandidate. Posledično bodo vsi kandi-
dati, za katere je določen isti izpitni 
rok, opravljali pisni del izpita skupaj. 
Ustni del izpita se bo opravljal v na-
slednjem mesecu po opravljenem pi-
snem delu. 

5.2. Izpitna komisija 
Zaradi zagotovitve čim večje 

objektivnosti predlog novele razširja 
krog ocenjevalcev izpita. Za izvedbo 
pisnega dela bosta zadolžena za vsako 
področje dva člana, ki bosta pripravila 
in ocenila pisno nalogo, ostala pa bo 
šestčlanska komisija za ustni del izpita. 
V skladu s Pravilnikom člani komisije, 
določeni za pisno nalogo, ne bodo mo-
gli biti hkrati izpraševalci na ustnem 
delu izpita za kandidate, za katere so 
pripravili in ocenili pisne naloge. 

5.3. Pisna naloga 
Pisna naloga bo lahko v skladu s 

predlogom novele zajemala samo izde-
lavo sodne odločbe prve stopnje. Zara-
di preprečitve možnih zlorab bo v skla-
du s Pravilnikom v primeru, da bo po-
dlaga za nalogo dejansko obstoječa 
sodna zadeva, šlo lahko le za zadevo, v 
kateri sodišče prve stopnje še ni izdela-
lo odločbe. Naloga bo morala biti pri-
pravljena tako, da iz posameznih listin 

" Leta 1994 je bilo 6,5 % neuspešnih kandida-
tov, leta 2001 že 19 J %; v letu 2002 pa je v pr-
vem poskusu v celoti uspešno opravilo izpit samo 
68 % kandidatov. 

ne bo mogoče ugotoviti, za katero sod-
no zadevo gre. 

5.4. Odprava izbirnega področja 

Zaradi dejstva, da je sodniško pri-
pravništvo zasnovano kot splošno izo-
braževanje na nekaterih najpomemb-
nejših sodnih oddelkih in mora temu 
ustrezati tudi vsebina izpita, je mož-
nost zamenjave enega izmed področij 
pisnega dela izpita neustrezna. Poleg 
dejstva, da se za zamenjavo odloči ze-
lo malo kandidatov, je možnost, da na 
izpitu ne bi bilo preverjena sposobnost 
pisnega izražanja na področju civilne-
ga in kazenskega prava, neustrezna tu-
di zato, ker lahko oseba z opravljenim 
pravniškim državnim izpitom opravlja 
katerokoli delo v pravosodju. 

6. Posebne kadrovske potrebe 
v pravosodju 

Četrti odstavek 8. člena veljavnega 
zakona daje pooblastilo predsedniku vi-
šjega sodišča, da mimo prednostnih vr-
stnih redov, oblikovanih na podlagi vi-
šine povprečne ocene, ki so jo kandida-
ti dosegli v času študija, oziroma časa 
vložitve prijave za opravljanje priprav-
ništva, sprejme v pripravništvo kandi-
date zaradi posebnih kadrovskih potreb 
v pravosodju. Opisano dokaj široko za-
konsko možnost predsednika višjega 
sodišča predlog novele natančneje in 
strožje ureja, kar se kaže na več podro-
čjih. Zagotavlja se podlaga za odločitev 
predsednika višjega sodišča z mnenjem 
ministra za pravosodje, ki na podlagi 
podatkov ministrstva lahko ustrezno 
presoja posebne kadrovske potrebe za 
posamezna območja in področja dela 
pravosodnih organov; določa se obve-
znost zaposlitve oziroma pripravniko-
vega povračila pravosodju ter obve-
znost pripravnika, da v razumnem roku 
poskusi opraviti izpit; uvaja se central-
na evidenca prijavljenih kandidatov. 

7. Evidenci 
Zaradi spremljanja stanja na podro-

čju sodniškega pripravništva se z nove-
lo predlaga vzpostavitev centralne evi-
dence o prijavljenih kandidatih za 
opravljanje sodniškega pripravništva. 
Evidenca bo med drugim pokazala re-
alno sliko števila kandidatov, ki čakajo 
na sprejem v pripravništvo, in omogo-
čila oblikovanje ustreznih ukrepov za 
hitrejši dostop do pripravništva. Pred-
lagana je tudi vzpostavitev evidence o 
opravljanju pravniških državnih izpi-

ZKP - sračje gnezdo ... 
Ravno zato smo dobili zakon, ki 

ga je B. M. Z. imenoval skrpucalo oz. 
sračje gnezdo, kjer je edina kontradik-
tornost notranja kontradiktornost za-
konskih določb. ZKP sije ves čas sam 
s sabo v nasprotju, vsake toliko doži-
vimo izbruh, nazadnje je na dan tako 
priplavalo vprašanje okuženih doka-
zov. Če bi res hoteli imeti kontradik-
torni sistem, potem sodnik sploh ne bi 
smel imeti v rokah kazenskega spisa, 
ki se začne z zbiranjem podatkov, s 
prijavo kaznivega dejanja, z ovadbo, 
ki vsebuje albume slik, ki jih je posne-
la policija na podlagi osumljenčeve 
izjave. Potem osumljenčevo izjavo 
policiji licemersko izločimo iz spisa, 
saj je sodnik ne sme videti, vse drugo, 
kar je bilo narejeno na podlagi te izja-
ve, pa ostane v spisu kot dokaz. Tudi 
to so sadeži zastrupljenega drevesa, ki 
bi po isti doktrini, ki ji je sledilo 
Ustavno sodišče, morali biti izločeni. 
In ko se bodo zagovorniki lotili še teh 
vprašanj, se lahko zgodi, da bo padla 
verodostojnost celotnega predkazen-
skega in preiskovalnega postopka, ra-
zmišlja P. 

Olga Cvetek, v članku: "Mafij-
ski pevci ne pojejo za drobiž - Slove-
nija še nima skesanca", sobotna pri-
loga Dela,22.2.2003,str. 14. 

tov, ki jo bo v skladu s predlogom vo-
dilo Ministrstvo za pravosodje. 

S predlogom novele se popravljajo 
tudi posamezne neskladnosti veljavne-
ga besedila z zakonom o državnem to-
žilstvu in z zakonom o strokovnih in 
znanstvenih nazivih. Redakcijsko 
ustreznejše se določa priznavanje pri-
pravništva in strokovnega izpita, daje 
se tudi zakonska podlaga za poročila o 
pripravnikovem delu. 

8. Zaključek 

Novela zakona o pravniškem držav-
nem izpitu bo kljub svoji navidezni 
skromnosti prinesla pomembne izbolj-
šave na področjih vstopa v sodniško 
pripravništvo, opravljanja sodniškega 
pripravništva in pravniškega državnega 
izpita. 

Z ukrepi za zmanjšanje čakalnih dob 
na vstop v sodniško pripravništvo bo 
odvetniškim pripravnikom omogočen 
hitrejši dostop do poklica odvetnika. 

Hkrati bo novela predvsem s po-
močjo podzakonskih aktov, sprejetih 
na njeni podlagi, omogočila bodočo ši-
roko sistemsko reformo izobraževanja 
v pravosodju. 



Po številnih novostih v nepremičninski zakonodaji 
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Prednosti novega zakona o zemljiški knjigi (v nadaljevanju - ZZK-1) 
bodo zaradi sistemsko zaokroženih pravil zemljiškoknjižnega postopka ne-
dvomno hitrejši postopki vpisa stvarnih pravic v zemljiško knjigo, urejena 
bo tudi vsebina razpolagalnega pravnega posla, ki je nujen za pridobitev 
stvarne pravice na nepremičnini. ZZK-1 uvaja tudi dva nova posebna po-
stopka: postopek dopolnitve zemljiške knjige in postopek vzpostavitve 
zemljiškoknjižne listine. V skladu z določbami svarnopravnega zakonika, 
ki je uvedel dve novi stvarni pravici, se z ZZK-1 ureja vpis zemljiškega 
dolga, ki predstavlja nov način zavarovanja dolga z nepremičnino in vpis 
stavbne pravice, ki predstavlja izjemo od načela "superficies solo cedit". 

I. Nepremičninska zakonodaja 

Nepremičninska zakonodaja je v 
zadnjih letih naredila nekaj velikih vse-
binskih preskokov, vse z namenom, da 
bi prilagodili zakone novemu zasebno-
lastninskemu konceptu, posodobili in 
povezali nepremičninske evidence ter s 
tem dosegli ažurne vpise nepremičnin 
in stvarnih pravic, poenostavili upravne 
postopke na področju urejanja okolja in 
prostora, kar vse vpliva tudi na učinko-
vito delovanje trga z nepremičninami. 
Gre za sklop zakonodaje, ki služi potre-
bam države, lokalnih skupnosti in posa-
meznikom. 

Naj navedem le nekaj zakonov, ki 
so že polno zacveteli v našem pravnem 
redu, nekateri pa so stopili v veljavo z 
začetkom letošnjega leta. Za civiliste je 
bil pomemben sprejem dveh kodifikacij 
- Obligacijskega zakonika (Ur. 1. RS, št. 
83/01) in Stvarnopravnega zakonika 
(Ur. 1. RS, št. 87/02), ki kažeta na visok 
razvoj civilnega prava v Sloveniji. Ge-
odeti so dobili Zakon o geodetski dejav-
nosti (Ur. 1. RS, št. 8/00) in Zakon o evi-
dentiranju nepremičnin, državne meje 
in prostorskih enot (Ur. 1. RS, št. 52/00), 
s katerim se ureja zemljiški kataster in 
vzpostavlja kataster stavb. Letos pa sta 
začela veljati še Zakon o urejanju oko-
lja in Zakon o graditvi objektov (oba 
objavljena v Ur. 1. RS, št. 110/02). Se-
veda je tu še vrsta drugih zakonov in 
podzakonskih predpisov, ki pa jih na 
tem mestu zaradi preobsežnosti ne na-
vajam. Opozorila bi le še na predlog 
stanovanjskega zakona in predlog za-
kona o nepremičninskem posredova-
nju, ki sta v zakonodajni proceduri. 

Kljub številnim pozitivnim premi-
kom, ki so jih navedeni zakoni po-
vzročili v praksi, pa seveda ne more-
mo mimo dejstva, da so nekateri s 
številnimi novostmi odprli nova še 
nerazrešena vprašanja, na katera pa 
praksa še vedno išče odgovore. Ak-
tualno je na primer vprašanje uveljav-
ljanja predkupne pravice občin na sta-
novanjih, glede na določbe Zakona o 
urejanju prostora (ZUreP), da lahko 
občina z odlokom določi območje 
predkupne pravice na nepremičninah 
na celotnem območju poselitve ali le 
na njegovem delu. 

Nedvomno je, da so zaradi vseh no-
vosti predvsem odvetniki tisti, ki lahko 
najbolj ocenijo "kvaliteto" sprejetih za-
konov. Naloga odvetnika je, da varuje 
svojo stranko in je dolžan stranki poja-
sniti pomen določenega pravnega pra-
vila ali kar celotnega zakona. Stranke 
vse več iščejo ustrezno pravno pomoč 
in se zanjo obračajo na odvetnike v pre-
pričanju, da oni poznajo strokovno, 
učinkovito in koristno storitev. 

II. Urejanje stanja nepremičnin 
tudi s projekti 

Že od leta 2000 pa v Republiki Slo-
veniji uspešno poteka Projekt posodo-
bitve evidentiranja nepremičnin1, kate-
rega cilj je zagotoviti vzpostavitev 
osnovnih podatkov o nepremičninah in 
njihovem lastništvu ter z uvajanjem no-
vih tehnologij in informatizacijo evi-

' Več o projektu glej na spletnih straneh 
http:/l193.2.111.281gu/projekti/nepremiclnepre-
mic.asp. 

dene omogočati enostavnejšo in hitrej-
šo nadgradnjo teh podatkov za različne 
namene. Ministrstvo za pravosodje je s 
sprejetjem stvarnopravnega zakonika 
uspešno zaključilo svojo nalogo v pro-
jektu. 

Zastavljenim ciljem v projektu pa 
sledi tudi podprojekt zemljiška knjiga, 
katerega nosilna institucija je Vrhovno 
sodišče RS, k i je zadolženo za informa-
tizacijo zemljiške knjige. V času traja-
nja projekta so zemljiškoknjižna sodi-
šča v informatizirano zemljiško knjigo 
skupno prenesla že 62,17 odst. (ta delež 
je vsak dan večji) vseh zemljiškoknjiž-
nih vložkov. V Ljubljani je npr. v elek-
tronski obliki vodenih 63,54 odst., ne-
katera manjša sodišča pa so že na ma-
gičnih 100 odst. (npr. Idrija, Ptuj, Mur-
ska Sobota). Pozitivno pa je bilo zasle-
diti novico, da se kažejo tudi premiki v 
odpravi zaostankov na zemljiških knji-
gah. Do konca leta 2004 naj bi na vpis v 
zemljiško knjigo čakali največ do 6 de-
lovnih dni. 

III. Priprava novega zakona o 
zemljiški knjigi 

Glede na vsa navedena dejstva je v 
tem obdobju dozorel čas tudi za spre-
membe ZZK. Vprašanje je le bilo, kako 
korenito se jih lotiti. 

Ob pripravi zakona se je delovna 
skupina, v katero so bili s strani Mini-
strstva za pravosodje imenovani prizna-
ni pravni teoretiki, predstavniki sod-
stva, Geodetske uprave RS in Ministr-
stva za pravosodje, že na prvem sestan-
ku odločala, ali iti v spremembe in do-
polnitve Zakona o zemljiški knjigi 
(Uradni list RS, št. 33/95 - v nadaljeva-
nju ZZK) ali v popolnoma nov zakon. 
Zaradi razlogov, ki jih v nadaljevanju 
navajam, je bila odločitev za pripravo 
novega zakona sprejeta soglasno. 

Osnutek zakona je bil poslan v mne-
nje tudi Odvetniški zbornici Slovenije. 

IV. Razlogi za sprejem ZZK-1 

a) Sprejem stvarnopravnega 
zakonika 

Že pri pripravi stvarnopravnega za-
konika se je vedelo, da se bo njegovim 
novostim (zlasti uvedbi novih stvarnih 
pravic: zemljiškega dolga in stavbne 
pravice, ter končno zakonsko definira-
nemu pojmu zemljiškoknjižnega dovo-
lila,...) nedvomno moral prilagoditi tu-
di ZZK. Spremembo ZZK je pogojeval 
tudi Zakon o spremembah in dopolnit-
vah zakona o izvršbi in zavarovanju 
(Ur. 1. RS, št.75/02), k i je v drugem od-



stavku 170. člena določil, da upnik z za-
znambo izvršbe v zemljiški knjigi pri-
dobi zastavno pravico na nepremičnini 
in ne le poplačilno pravico. 

Vendar pa to ni bil edini razlog, da 
se je začelo delo na pisanju popolnoma 
novega zakona o zemljiški knjigi, saj bi 
uskladitev s pravili novega SPZ in ZIZ 
lahko dosegli tudi s spremembami in 
dopolnitvami ZZK. 

b) Odprava pomanjkljivosti 
sedanjega ZZK 

Znano je, da smo v Sloveniji po dru-
gi svetovni vojni uporabljali kot pravna 
pravila številne zemljiškoknjižne pred-
pise, sprejete v Kraljevini Jugoslaviji. 
Če samo preletimo naslove določb 
predpisov o zemljiškoknjižnih postop-
kih2 iz tistega časa, ugotovimo, da je 
ZZK sledil notranji zgradbi prejšnjih 
predpisov, s to razliko, da smo leta 1995 
dobili en zakon in na njegovi podlagi 
sprejet Pravilnik o vodenju zemljiške 
knjige (Ur. 1. RS, št. 77/95). V osemlet-
nem obdobju veljavnosti ZZK pa so se 
pokazale njegove številne pomanjklji-
vosti oziroma nedoslednosti, na katere 
so opozorili in tudi predlagali rešitve 
pravni strokovnjaki zemljiškoknjižne-
ga prava. V praksi so zemljiškoknjižna 
sodišča zaradi različnih tolmačenj do-
ločb ZZK v identičnih primerih popol-
noma različno odločala, kar je največ 
nejevolje povzročalo predlagateljem 
vpisov. Dejstvo pa je, da na tem področ-
ju kljub osemletnem obdobju ni poeno-
tene sodne prakse, saj so tudi odločbe 
VS RS v zemljiškoknjižnih zadevah 
maloštevilne. 

V zadnjih letih pa je prišlo do kriti-
ke sedanje ureditve in racionalizacije 
postopkov tudi s strani tujih institucij, 
ki so v okviru posameznih projektov 
proučevale sistem delovanja zemljiške 
knjige v Sloveniji. Omenim naj le Nem-
ško ustanovo za mednarodno pravno 
sodelovanje in Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj. 

c) Prilagoditev zemljiškoknjižnih 
pravil novi značilnosti - informatizi-
rani glavni knjigi zemljiške knjige 

Zemljiška knjiga kot centralna evi-
denca stvarnih pravic gre v korak s ča-
som, saj se projekt informatizacije po-
spešeno odvija. To je tudi eden od ra-
zlogov za nov zakon o zemljiški knjigi, 
ki predvideva tudi možnost splošnega, 
neposrednega elektronskega dostopa. 

2 Glej "Predpisi o zemljiškoknjižnih postopkih in 
o prometu z nepremičninami" (Časopisni zavod 
Uradni list Republike Slovenije, letnik 1991). 

V. Iz vsebine novega zakona o 
zemljiški knjigi 

ZZK-l je zasnovan kot sistemsko 
zaokrožena ureditev vseh pravil zemlji-
škoknjižnega prava: splošne določbe, v 
katerih bodo opredeljeni temeljni poj-
mi; temeljna načela, ki so usmeritev za 
oblikovanje pravnih pravil v predlaga-
nem zakonu; vsebina vpisov; razdelane 
so vrste vpisov in listine, ki so podlaga 
za glavni vpis; zemljiškoknjižni posto-
pek; način opravljanja vpisov in vode-
nje zbirke listin; na koncu zakona pa 
bodo določbe v zvezi s posebnimi po-
stopki, izbrisno tožbo ter prehodnimi in 
končnimi določbami. 

V nadaljevanju predstavljam le 
nekaj predlaganih sprememb in no-
vosti v primerjavi s sedanjim ZZK, 
za katere menim, da bodo odvetni-
kom najbolj dobrodošle. 

a) Zemljiškoknjižno dovolilo 

V 49. členu SPZ je določeno, da se 
lastninska pravica na nepremičnini pri-
dobi s pravnim poslom z vpisom v zem-
ljiško knjigo. Določba drugega odstav-
ka 49. člena, ki izrecno določa, da se 
vpis dovoli na podlagi listine, ki vsebu-
je zemljiškoknjižno dovolilo, je kori-
stna tudi za odvetnike pri sestavi po-
godb, saj se s tem dokončno odpravlja 
dvom o potrebnosti intabulacijske kla-
vzule v listini, ki je podlaga za vpis v 
zemljiško knjigo. 23. člen SPZ daje 
opredelitev pojma zemljiškoknjižnega 
dovolila: "Izrecna nepogojna izjava ti-
stega. čigar pravica se prenaša, spre-
minja, obremenjuje ali preneha, da do-
voljuje vpis v zemljiško knjigo. Podpis 
na zemljiškoknjižnem dovolilu mora bi-
ti overjen." 

ZZK-l ustrezno prilagaja sistem 
vpisov zemljiškoknjižnemu dovolilu. 
Določeni bodo pogoji glede vsebine, ki 
jih morajo izpolnjevati vse listine, ki so 
podlaga za vpis, glede zemljiškoknjiž-
nega dovolila pa so določeni dodatni 
pogoji o njegovi vsebini. 

Veljavni ZZK ne ureja vsebine raz-
polagalnega pravnega posla za pridobi-
tev oziroma prenehanje stvarnih pravic 
na nepremičnini, zato je v praksi priha-
jalo do tolmačenja, da razpolagalni 
pravni posel ni potreben. Vendar pa sta 
za pridobitev stvarne pravice na nepre-
mičnini potrebna dva posla: 
• zavezovalni pravni posel (npr. pro-

dajna pogodba, na podlagi katere se 
prodajalec zavezuje, da bo kupcu 
izročil nepremičnino, ki je predmet 
pogodbe, kupec pa se zavezuje, da 
bo plačal kupnino) in 

• razpolagalni pravni posel, ki šele 
povzroči prenos pravice na kupca 
(zemljiškoknjižno dovolilo na po-
godbi). 
Prejšnja pravila zakona o zemljiških 

knjigah so vsebino razpolagalnega 
pravnega posla, potrebnega za pridobi-
tev stvarne pravice na nepremičnini, 
izrecno določala.3 

b) Racionalizacija poslovanja sodišč 
v zvezi z odločanjem o vpisih 
v zemljiško knjigo 

Zemljiškoknjižni postopek je po-
sebna vrsta nepravdnega postopka, v 
katerem se pogoji za vpis dokazujejo 
samo z listinami, ki so podlaga za vpis. 
Sedanja ureditev v (ZZK) in še zlasti v 
drugih zakonih4, ki urejajo promet s po-
sameznimi vrstami nepremičnin pa je 
vsaj delno nedosledna oziroma nekon-
sistentna z opisano naravo zemljiško-
knjižnega postopka oziroma je nesmo-
trna, saj se posamezni pogoji za vpis v 
zemljiško knjigo preverjajo dvakrat, in 
sicer najprej v postopku notarske ove-
ritve podpisa in nato ponovno (na po-
dlagi istih listin) še v zemljiškoknji-
žnem postopku. 

Ker je eden od namenov novega 
ZZK-l racionalizirati poslovanje v zve-
zi z vpisi v zemljiško knjigo tako, da 
zemljiškoknjižno sodišče preverja sa-
mo splošne pogojev za vpis, kijih dolo-

J Več o zavezovalnih in razpolagalnih pravnih 
poslih glej: dr. Ptavšak, Frantar in dr. Juhart: 
Zakon o zemljiški knjigi s komentarjem, Ljublja-
na, Gospodarski vestnik 1998, strani 110 do 119. 
4 Predpisi, ki po sedanji uredit\'i vežejo overitev 
podpisa na pogodbi na izpolnitev določenih po-
gojev, so: 
• pn>i odstavek 197. člena Zakona o davčnem po-

stopku (ZDavP), po katerem brez dokaza, da je 
plačan prometni davek, ni mogoče overiti pod-
pisov na pogodbi o prenosu nepremičnine, 

• šesti odstavek 87. člena Zakona o ohranjanju 
narave (ZON), po katerem je overitev podpisov 
na pogodbi o odtujitvi nepremičnine na zavaro-
vanem območju (ter zemljiškoknjižni prenos la-
stninske pravice) mogoča le na podlagi soglasja 
upravne enote oziroma potrdila upravne enote, 
da soglasje ni potrebno; v postopku izdaje so-
glasja upravna enota preverja spoštovanje pra-
vil o zakoniti predkupni pravici, 

• šesti odstavek 20. člena Zakona o kmetijskih 
zemljiščih (ZKZ),po katerem je overitev podpi-
sov na pogodbi o odtujitvi kmetijskega zemlji-
šča, gozda ali kmetije (ter zemljiškoknjižni pre-
nos lastninske pravice) mogoča le na podlagi 
odobritve upravne enote oziroma potrdila 
upravne enote, da odobritev ni potrebna; v po-
stopku izdaje soglasja upravna enota preverja 
spoštovanje pravil o zakoniti predkupni pravici, 

• določba šestega odstavka ZKZ se smiselno upo-
rablja tudi za zakonito predkupno pravico na 
vodnem zemljišču po 22. členu Zakona o vodah 
(ZV-1), 

• določbe o predkupni pravici občine po 85. do 
91. členu ZUreP-1. 



ča predlog ZZK-1, drugi (posebni) po-
goji za vpis pa se preverjajo v postopku 
notarske overitve podpisa na zemljiško-
knjižnem dovolilu, je bilo treba temu 
ustrezno določiti posebna pravila o ove-
ritvi zemljiškoknjižnega dovolila. 

Tudi v postopku notarske overitve 
podpisov je treba dodatne (posebne) 
pogoje za vpis v zemljiško knjigo doka-
zovati z listinami, zato morajo biti te li-
stine priložene zemljiškoknjižnemu do-
volilu . 

c) Popolna ureditev zaznamb 
Eden od razlogov za novo ureditev 

pravil zemljiškoknjižnega prava je tudi 
okoliščina, da je ureditev številnih in-
stitutov v veljavnem ZZK pomanjklji-
va. S tem dejstvom se odvetniki nedvo-
mno strinjajo, saj so tudi oni opozarjali 
na nedoslednosti in pravne praznine v 
ZZK. 

ZZK npr. ne ureja oziroma pomanj-
kljivo ureja učinke zaznamb, zlasti ti-
stih, katerih namen je varovanje vrstne-
ga reda pridobitve stvarnih pravic na 
nepremičnini (predznambe, zaznambe 
vrstnega reda in zaznambe spora). Tak-
šne pravne praznine je sedaj potrebno 
izpolnjevati z analogijo pravil, ki velja-
jo za istovrstne pravne institute, to pa 
lahko ogroža pravno varnost. 

Predlog zakona določa značilnosti 
in tudi pogoje za naslednje zaznambe: 
osebnih stanj, vrstnega reda, odpoklica 
terjatve in zaznamba hipotekarne tož-
be, spora, izvršbe, neposredne izvršlji-
vosti notarskega zapisa, stečaja, prepo-
vedi odtujitve in obremenitve, izredne-
ga pravnega sredstva, javnega dobra, 
razlastitvenega postopka in nadhipote-
ke. 

č) Zemljiškoknjižni vložek 

ZZK-1 bo določil tudi tehniko vo-
denja zemljiške knjige. Zaradi pregled-
nosti zemljiškoknjižnih vložkov se 
vzpostavlja pravilo, po katerem se vsa-
ka nepremičnina vpiše v svoj zemlji-
škoknjižni vložek. Določene so tudi 
izjeme. 

Novima stvarnopravnima pravica-
ma - zemljiškemu dolgu in stavbni pra-
vici - je bilo treba prilagoditi tudi teh-
nična pravila vpisa v zemljiškoknjižne 
vložke. 

d) Posebni zemljiškoknjižni postopki 

Predlog zakona o zemljiški knjigi 
ureja tudi dva nova posebna postopka, 
in sicer postopek dopolnitve zemljiške 
knjige in postopek vzpostavitve zemlji-
škoknjižne listine. 

• Postopek dopolnitve zemljiške knji-
ge za tiste primere, če zemljiška par-
cela ni vpisana v zemljiški knjigi in 
vpisa te parcele ni mogoče opraviti 
po splošnih pravilih zemljiškoknjiž-
nega postopka in če predlagatelj po-
stopka verjetno izkaže, da ima na 
nevpisani parceli lastninsko pravico 
oziroma drugo stvarno pravico. 

• Postopek vzpostavitve zemljiško-
knjižne listine pa bo rešil problem 
mnogih lastnikov na posameznih 
delih stavbe v etažni lastnini, ki so 
kot imetniki stanovanjske pravice 
po določbah stanovanjskega zakona 
(iz leta 1991) kupili stanovanja in ne 
razpolagajo z originali kupoprodaj-
nih pogodb (nekateri nimajo ne ori-
ginala ne kopij), podpisov prodajal-
ca na kopijah pa iz različnih razlo-
gov ni več mogoče overiti. 
Predlagatelj postopka bo moral v 

predlogu navesti podatke o vsebini listi-
ni, katere vzpostavitev bo s predlogom 
zahteval in podatke o osebi, ki je to listi-
no izstavila ter o osebi, v korist katere je 
bila ta listina izstavljena. Štelo se bo, da 
je ta pogoj izpolnjen, če bo predlagatelj 
priložil kopijo listine, katere vzpostavi-
tev bo zahteval ali če bo verjetno izka-
zal, da ima nepremičnino v lastniški po-
sesti in bo predložil overjene izjave la-
stnikov sosednjih nepremičnin, ki bodo 
to potrdili. Sodišče bo objavilo tudi 
oklic o začetku postopka vzpostavitve 
zemljiškoknjižne listine. 

e) Izbrisna tožba 

Zaradi načela formalnosti postop-
ka5 lahko zemljiškoknjižno sodišče 
(pravno pravilno) dovoli in opravi 
vknjižbo (pridobitve oziroma izbrisa) 
pravice, čeprav vsi materialnopravni 
pogoji za pridobitev oziroma preneha-
nje te pravice niso izpolnjeni. V tak-
šnem primeru vpisa ni mogoče izpodbi-
jati s pravnimi sredstvi (ugovorom ozi-
roma pritožbo) proti sklepu o dovolitvi 
vpisa, temveč samo z izbrisno tožbo. 

Gre za pomembno novost, na katero 
bodo morali biti pozorni odvetniki pri 
vlaganju izbrisne tožbe. 

Zahtevka za izbris pa ne bo več 
mogoče uveljavljati proti dobrover-
nemu pridobitelju. 

Načelo zaupanja v zemljiško knjigo 
je izvorno načelo zemljiškoknjižnega 
prava (sedaj 5. člen ZZK), ki ga ponav-
lja SPZ v 10. členu in ga s tem nedvo-

5 Načelo formalnosti pomeni, da sodišče v zemlji-
škoknjižnih postopkih odloča o pogojih za vpis 
samo na podlagi listin, za katere zakon določa, da 
so podlaga za vpis in na podlagi stanja vpisov v 
zemljiški knjigi. 

mno postavlja v načelo, ki velja za ce-
lotno materialnopravno področje.6 Po 
prvem odstavku 11. člena SPZ velja do-
mneva, da je lastnik nepremičnine tisti, 
ki je vpisan v zemljiški knjigi. Dobro-
verne osebe, ki so pridobile pravice v 
zaupanju v zemljiško knjigo, se varuje-
jo tudi zoper pravice tretjih oseb, ki so 
nastopile (nastale) na podlagi pravnih 
dejstev (na primer priposestvovanje, 
pridobivanje po pravilih skupnega pre-
moženja zakoncev in podobno), ki niso 
bila vpisana v zemljiško knjigo.7 S tak-
šno ureditvijo v SPZ se tako uveljavlja 
načelo zaščite dobrovernega pridobite-
Ija, čeprav to načelo v poglavju SPZ o 
temeljnih načelih ni izrecno zapisano. 
To načelo predstavlja izjemo od splo-
šnega načela, da nihče ne more na dru-
gega prenesti več pravic, kot jih ima 
sam. Zaščita dobrovernega pridobitelja 
stvarne pravice izhaja iz dejstva, da bi 
bilo nemogoče pri vsakem prenosu pre-
verjati, če je isti, ki s stvarjo razpolaga, 
tudi upravičen do razpolaganja. Zaradi 
tega je bilo potrebno v določenih prime-
rih omogočiti dobrovernemu pridobite-
lju, da pravico pridobi tudi od nelastni-
ka.8 Izraz teh materialnopravnih pravil 
pa je določba predloga ZZK-1, po kate-
rem tisti, ki izpolni pogoje za vpis pra-
vice v svojo korist in tega vpisa ne pred-
laga, nosi vse škodljive posledice tak-
šne opustitve. Škodljive posledice tak-
šne opustitve pa bodo nastopile v prej 
opisanih primerih, ko bo dobroverni 
tretji pridobil pravico in proti njemu ne 
bo več mogoče vložiti izbrisno tožbo. 

V prispevku je naštetih le nekaj 
najbolj opaznih novosti predloga 
ZZK-1, seveda pa je potrebno poča-
kati na sprejem zakona, ki bo prine-
sel popolnoma nov pregled nad zem-
ljiškoknjiožnimi pravili. Že število 
predlaganih zakonskih členov (250) 
kaže, da gre za korenite spremembe 
v ureditvi zemljiške knjige. 

Predlog zakona je Vlada RS po-
slala Državnemu zboru v prvo 
obravnavo, ki bo v mesecu aprilu. 
Objavljen je v Poročevalcu DZ RS, 
št. 16/03. 

Zakon naj bi začel veljati 90. dan 
po objavi v Uradnem listu RS, saj je 
potrebno, da se praksa dobro seznani 
z novimi zemljiškoknjižnimi pravili. 

6 Dr. Miha Juhart: Stvarnopravni zakonik / 
Uvodna pojasnila, GV Založba, Ljubljana 2002, 
stran 27. 
7 Dr. Andrej Berden: Novo stvarno pravo, Studio 
linea, Maribor 2002, stran 23. 
8 lbidem, stran 24. 



Spremembe v obveznem 
zdravstvenem 
zavarovanju 

Veljajo od 7. januarja 2003 - tudi za zaposlene pri odvetnikih 

m a g . Bojan Kukec 

S 1. januarjem 2003 so začele veljati določbe Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (ZZVZZ-F; Ur. 1. RS, št. 60/02; v nadaljevanju: zakon), ki 
uvajajo korenite spremembe pri postopku uveljavljanja pravic iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, in novi Zakon o delovnih raz-
merjih (ZDR; Ur. I. RS, št. 42/02), ki uvaja spremembe pri pravici do 
nadomestila plače za čas odsotnosti od dela zaradi bolezni ali poškod-
be, ki ni povezana z delom. Omenjene spremembe se nanašajo na ob-
vezno zdravstveno zavarovanje, katerega izvajalec je Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS). 

Spremembe pri postopku odločanja o 
pravicah iz obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja sledijo odločbi 

Ustavnega sodišča RS, ki zahteva uskladi-
tev postopka odločanja o pravicah iz obvez-
nega zdravstvenega zavarovanja z določ-
bami zakona o splošnem upravnem postop-
ku ter prilagoditev postopkov odločanja o 
pravicah iz obveznega zdravstvenega za-
varovanja načelu racionalnosti in hitrosti. 
Temeljni cilji zakonskih sprememb naj bi 
izboljšali pravno varstvo zavarovanih oseb 
v postopkih odločanja o pravicah, poeno-
stavili postopke odločanja o pravicah iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja ter 
povečali pomen strokovno-medicinskih in-
dikacij pri odločanju o pravicah iz obvez-
nega zdravstvenega zavarovanja. 

Najpomembnejša sprememba je uki-
njanje zdravstvenih komisij kot izveden-
skih organov ZZZS. To delo po novem 
opravljajo "imenovani zdravniki" in 
zdravstvene komisije zavoda, ki imajo 
ustrezna pooblastila, da zavarovanim ose-
bam in delodajalcem v splošnem upravnem 
postopku omogočajo učinkovito varstvo 
pravic. 

Spremembe pri pravici do nadomestila 
plače za čas odsotnosti od dela sledijo no-
vostim uvodoma navedenih zakonov in se 
kažejo zlasti v razširitvi pravice v breme 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
novi razmejitvi obveznosti med delodajal-
ci in zavodom, v urejanju področja nado-
mestila za čas začasne zadržanosti od dela 
v smislu izboljšanja evidenc o začasni za-
držanosti od dela, ki so podlaga za razmeji-
tev obveznosti med delodajalci in Zavo-
dom ter razširitev pravice do nadomestila 

plače tudi v primerih prostovoljnega daro-
vanja krvi. 

1. Spremembe v postopkih 
odločanja o pravicah iz 
obveznega zdravstvenega 
zavarovanja 

Doslej je zakon o zdravstvenem var-
stvu in zdravstvenem zavarovanju določal, 
da je podajanje strokovnih medicinskih 
mnenj v pristojnosti zdravnika oziroma 
zdravniških komisij kot izvedenskih orga-
nov zavoda, ki sodelujejo v postopkih uve-
ljavljanja pravic. O samih pravicah iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja pa 
je odločala pristojna območna enota zavo-
da oziroma direkcija zavoda. 

1.1. Po novem bodo na prvi stopnji v 
postopkih za uveljavitev pravic iz obvez-
nega zdravstvenega zavarovanja odločali 
"imenovani zdravniki", ki jih imenuje 
upravni odbor zavoda. Imenovani zdravnik 
tako: 
• odloča o začasni nezmožnosti za delo 

iz bolezenskih razlogov za delo nad 30 
dni in v vseh drugih primerih, ko je iz-
plačevalec nadomestila plače obvezno 
zdravstveno zavarovanje, razen če gre 
za nego, spremstvo ali izolacijo zava-
rovane osebe, o kateri odloča njen 
osebni zdravnik; 

• odloča o zahtevi zavarovanca ali delo-
dajalca za presojo ocene izbranega 
osebnega zdravnika o začasni nezmož-
nosti za delo do 30 dni (bolniška); 

• odloča o napotitvi na zdraviliško 
zdravljenje; 

• odloča o upravičenosti zahteve do me-

dicinsko-tehničnega pripomočka pred 
iztekom trajnostne dobe in o pravici do 
zahtevnejših medicinsko-tehničnih 
pripomočkov; 

• odloča o upravičenosti zdravljenja v 
tujini. 
O svoji odločitvi imenovani zdravnik 

izda sklep. Pritožba zoper sklep ne zadrži 
njegove izvršitve. Na sklep imenovanega 
zdravnika se lahko pritoži zavarovana ose-
ba ali delodajalec. Pritožbo obravnava 
zdravstvena komisija, ki jo imenuje 
upravni odbor zavoda in jo sestavljata dva 
zdravnika in pravnik. Komisija o svoji 
odločitvi izda sklep, kije dokončen. Zoper 
sklep zdravstvene komisije je možna tožba 
na (DSS) Delovnem in socialnem sodišču 
v Ljubljani. 

1.2. Drugačen je postopek v prime-
rih odločanja o pravici do nadomestila, po-
grebnine, posmrtnine, povračila potnih 
stroškov, o pridobitvi, spremembi ali izgu-
bi lastnosti zavarovane osebe, pravici do 
proste izbire zdravnika in o drugih pravicah 
iz zakona ter drugih zahtevah iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, saj o njih na 
prvi stopnji odloča območna enota zavo-
da, na drugi stopnji pa direkcija zavoda. 

2. Spremembe pri pravici do 
nadomestila plače za čas 
odsotnosti od dela 

2.1. Od 1.1.2003 velja novi ZDR, ki 
v 137. členu opredeljuje pravico delavca do 
nadomestila plače za čas odsotnosti od de-
la kakor tudi trajanje te pravice. 

V 3. odst. 137. člena ZDR je določe-
no, da delodajalec izplačuje nadomestilo 
plače iz lastnih sredstev v primerih ne-
zmožnosti delavca za delo zaradi njegove 
bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z de-
lom, in sicer do 30 delovnih dni za posa-
mezno odsotnost z dela, vendar po novem 
le največ za 120 delovnih dni v koledar-
skem letu. 

To pomeni, da se začasne nezmožnosti 
za delo do 30 dni seštevajo, in ko dosežejo 
skupno število 120 delovnih dni v koledar-
skem letu, preide obveza plačila nadome-
stila plače na obvezno zdravstveno zavaro-
vanje že za 1. naslednji dan začasne ne-
zmožnosti za delo, torej že za 121. delovni 
dan. Za ugotavljanje, kdaj preide breme iz-
plačila nadomestila na zavod, se pravi za 
pridobitev dokazil o izpolnitvi cenzusa 120 
dni, se v postopek uvede načelo, da je do-
kazno breme na strani delodajalca. De-
lodajalec mora zato obvestiti svojega de-
lavca, da mu je že izplačal v svoje breme 
nadomestilo plače za 120 delovnih dni v 
koledarskem letu zaradi bolezni ali po-
škodbe izven dela. Le na ta način bo delav-
čev osebni zdravnik seznanjen z datumom, 



ko preide nadomestilo v breme obveznega 
zdravstvenega zavarovanja in ga pravoča-
sno napotil k pristojnemu "imenovanemu 
zdravniku" zavoda. Zavod bo za te primere 
povrnil delodajalcu nadomestilo plače le 
tedaj, če bo "imenovani zdravnik" zavoda 
ugotovil, da je začasna nezmožnost delav-
ca za delo utemeljena. 

Nadalje določa 4. odst. 137. člena ZDR, 
da, če gre za dve ali več zaporednih odsotno-
sti z dela zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki 
ni povezana z delom (recidiv), v dolžini do 
30 delovnih dni, v posameznem primeru pa 
traja prekinitev med eno in drugo odsotno-
stjo manj kot deset delovnih dni, izplača de-
lodajalec za čas nadaljnje odsotnosti od pre-
kinitve dalje nadomestilo plače v breme 
zdravstvenega zavarovanja. Praktično to 
pomeni, da v primeru, ko je delavec spoznan 
na podlagi mnenja osebnega zdravnika kot 
začasno nezmožen za delo (na primer: za 
obdobje 3 dni in mu je nato začasne ne-
zmožnost za delo prekinjena, po 9 dneh pa je 
zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki ni pove-
zana z delom ponovno spoznan kot začasno 
nezmožen za delo), velja, da od 1. dneva no-
ve začasne nezmožnosti za delo dalje nado-
mestilo plače že bremeni zavod. Vendar pa 
bo v primeru recidiva osebni zdravnik moral 
zavarovanca takoj napotiti k "imenovanemu 
zdravniku" zavoda. 

2.2. Višina nadomestila plače in 
osnova zanjo je opredeljena v 31. členu za-
kona o zdravstvenem varstvu in zdrav-
stvenem zavarovanju. Nadomestilo znaša 90 
odst. osnove od zadržanosti z dela zaradi 
bolezni, oziroma 80 odst. osnove od zadrža-
nosti z dela zaradi poškodbe izven dela, za-
radi nege družinskega člana in spremstva, 
ki ga odredi zdravnik. Osnova je povprečna 
mesečna plača za nadomestila oziroma pov-
prečna osnova za plačilo prispevkov v kole-
darskem letu pred letom, v katerem je nasta-
la začasna zadržanost z dela. 

Do sedaj je bila osnova in višina nado-
mestila enaka v primerih začasne nezmož-
nosti za delo do 30 dni kakor tudi nad 30 
dni. V skladu z 8. odstavkom 137. člena 
ZDR pa je sedaj določeno, da znaša višina 
nadomestila plače delavca zaradi bolezni 
oziroma poškodbe izven dela, ki bremeni 
delodajalca, 80 odst. plače delavca v prete-
klem mesecu za polni delovni čas. To prak-
tično pomeni različno višino in osnovo 
nadomestila plače v primerih začasne ne-
zmožnosti za delo zaradi bolezni in po-
škodbe izven dela do 30 dni in nad 30 dni, 
kakor tudi v primerih, opredeljenih v 3. in 4. 
odst. 137. člena zakona, torej tudi znotraj 
30 dni začasne nezmožnosti za delo. 

2.3. Pomembno novost uvaja tudi 2. 
odst. 169. člena ZDR z določilom, da iz-
plačilo nadomestila plače v primeru od-
sotnosti z dela zaradi darovanja krvi (in 

sicer za dan, ko delavec prostovoljno daru-
je kri) bremeni obvezno zdravstveno zava-
rovanje, in sicer v višini 100 odstotkov 
osnove za nadomestilo plače. V primeru 
zadržanosti od dela na dan darovanja krvi 
zavarovanca ni potrebno napotiti k imeno-
vanemu zdravniku zavoda, niti ni treba iz-
polniti Potrdila o upravičeni zadržanosti od 
dela, temveč bodo delodajalci v ta namen 
zavodu predložili Potrdilo o darovanju 
krvi, ki ga izda Zavod RS za transfuzijsko 
medicino in posebno Potrdilo, iz katerega 
je razvidna osnova za nadomestilo plače. 
Delodajalec obe potrdili predloži zavodu 
ob vložitvi refundacijskega zahtevka. 

ZDR ureja oziroma velja le za de-
lovna razmerja, ki se sklepajo s pogod-
bo o zaposlitvi med delavcem in deloda-
jalcem, zato se določbe 137. in 169. čle-
na ZDR uporabljajo le zanje. 

Te določbe torej ne veljajo za t. i. 
samozaposlene osebe, se pravi za od-
vetnike, kmete, samostojne podjetni-
ke, samostojne kulturne delavce idr. 

To med drugim pomeni, da osebni 
zdravniki napotujejo k "imenovanemu 
zdravniku" zavoda za odločanje o zača-
sni nezmožnosti za delo v primerih iz 
137. člena ZDR (nad 120 koledarskih 
dni izplačanega nadomestila v breme 
delodajalca in v primeru recediva) sa-
mo tiste zavarovance, ki so v delov-
nem razmerju; torej zaposlene pri 
odvetnikih1 oziroma v odvetniških pi-
sarnah in odvetniških družbah. 

' Na podlagi zakonodaje, kije stopila v veljavo 1. 
1.2003, je Zavod izvedel postopek dopolnjevanja 
in usklajevanja Pravil obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, kijih je 10.12.2002 obravnavala in 
sprejela skupščina Zavoda na decemberski seji, 
nanje pa mora dati skladno z zakonom soglasje še 
minister za zdravje. Da bi zagotovili nemoteno 
uveljavljanje pravic zavarovanih osebje Uprav-
ni odbor zavoda dne 6.11. 2002 sprejel tudi Pra-
vilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, na podlagi česar je 
Zavod pripravil spremembe nekaterih listin in 
prečiščena besedila navodil za izpolnjevanje teh 
listin, kijih je objavil v Zavodovem glasilu Obča-
snik - akti in navodila št. 4/2002. Omenjena navo-
dila so pričela veljati 1.1.2003. 

"Navodilo o uresničevanju pravice zavarovancev 
do začasne zadržanosti od dela in do nadomesti-
la plače« natančneje določa upravičence do na-
domestila plače v breme obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja, pristojnosti za ocenjevanje zača-
sne nezmožnosti za delo in za izdajo nove listine 
Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (Obr. 
BOLH), ki nadomešča dosedanjo listino Potrdilo 
o upravičeni zadržanosti od dela (Obr. BOLIOl), 
vsebino in način izpolnjevanja omenjene nove li-
stine ter uveljavljanje in obračun nadomestila 
plače. Bistvena novost je, da bo potrebno v Potr-
dilo o upravičeni zadržanosti od dela posebej vpi-
sati prejšnjo zadržanost od dela - recidiv, povsem 
nova pa je zadnja stran navedene listine, kamor 
vpiše podatke delodajalec oziroma pristojna iz-
postava Davčne uprave RS. 

Iz sodne prakse 

Izbris pravne 
osebe -
pooblastilo 
odvetnika1 

Kako obravnavati poobla-
stilo za zastopanje odvetnika 
stranke - pravne osebe, ki je 
bila izbrisana, oziroma kako 
obravnavati opravljena prav-
dna dejanja ob dejstvu, da 
lahko med datumom izbrisa 
in objavo podatka v Uradnem 
listu ter vpisom v SRG mine 
dalj časa? 

Pravilnost pooblastila je proce-
sna predpostavka, na katero mora 
sodišče paziti po uradni dolžnosti 
med vsem postopkom (V. odstavek 
98. člena ZPP). Če sodišče šele nak-
nadno ugotovi, da je bila stranka iz-
brisana iz registra, in že nekaj časa 
ne obstaja več, je vprašanje, kdaj je 
prenehala obstajati. Če je bilo to že 
pred vložitvijo tožbe, tudi poobla-
stilno razmerje ni moglo veljavno 
nastati. Tudi če je pooblastilno raz-
merje morda nastalo že pred prene-
hanjem pravne osebe (in še pred 
vložitvijo tožbe - torej če bi odvet-
nik predložil pooblastilo z datumom 
še pred prenehanjem pravne osebe, 
do prenehanja pa je prišlo še pred 
vložitvijo tožbe), pooblastilo prene-
ha s prenehanjem pravne osebe (I. 
odstavek 101. člena ZPP). Če pa je 
do prenehanja pravne osebe prišlo 
šele med postopkom, bo moralo so-
dišče izdati deklaratorni sklep o 
prekinitvi postopka. Postopek se bo 
lahko nadaljeval le s pravnim nasle-
dnikom, ki bo za zastopanje lahko 
pooblastil (istega ali novega) poo-
blaščenca. 

Izbra l : B. K. 

' Članek je povzet po referatu višjega sodni-
ka na Višjem delovnem in socialnem sodišču 
v Ljubljani Marijana Debelaka, iz šole za so-
dnike in pravosodne funkcionarje, ki jo Je v 
septembru in oktobru 2001 na Bledu izvedlo 
Vrhovno sodišče RS, v okviru programa Cen-
tra za izobraževanje v pravosodju. 
Glej: Debelak M.: "Odgovori in razlage na 
vprašanja iz materialnega in procesnega de-
lovnega prava", Pravosodni bilten št. 
112002, str. 99 - 127 . 



"Odvetniška pisarna" 
ni nosilec odvetniške 

dejavnosti in ni 
pooblaščenec 

m a g . Peter Prodanov ič 

Po določilu prvega odstavka 1. člena Zakona o odvetništvu (Ur. 1. 
RS, št. 18/93, 24/94 in 24/01) velja, da je odvetništvo kot del pravoso-
dja samostojna in neodvisna služba, po 3. odstavku tega člena pa se 
pravica do opravljanja odvetniškega poklica pridobi z vpisom v imenik 
odvetnikov. Iz 4. člena tega zakona nadalje izhaja, da odvetnik lahko 
opravlja svoj poklic individualno ali v odvetniški družbi. Merila za ugo-
tavljanje pogojev za opravljanje odvetniškega poklica ter dela in prakse 
v odvetniški pisarni določa Statut Odvetniške zbornice Slovenije. In po 
določilu iz 56. člena statuta mora tisti, ki želi opravljati odvetniški po-
klic ali delo v odvetniški pisarni kot odvetniški kandidat ali odvetniško 
pripravniško prakso, vložiti pri upravnem odboru zbornice predlog za 
vpis v imenik odvetnikov, odvetniških kandidatov ali odvetniških pri-
pravnikov; upravni odbor zbornice si na podlagi določila iz 58. člena 
statuta pridobi od območnega zbora odvetnikov, na območju katerega 
želi predlagatelj opravljati odvetniški poklic, mnenje o tem, ali ima pred-
lagatelj poslovni prostor in opremo, ki sta potrebna za opravljanje odvet-
niškega poklica. 

Ni moj namen razpravljati še na-
dalje o ugotavljanju vseh po-
gojev za opravljanje odvetni-

škega poklica, temveč o tem, kako in 
v kakšnih oblikah opravljajo odvetni-
ško dejavnost nekateri odvetniki. 
Odvetniki, odvetniški kandidati in 
odvetniški pripravniki opravljajo svoj 
odvetniški poklic tako, da odvetniški 
kandidati opravljajo svoje poklicno 
delo, odvetniški pripravniki pa svojo 
odvetniško prakso v odvetniški pisar-
ni ter ko zastopajo stranke pred sodi-
šči in drugimi državnimi organi, lo-
kalnimi skupnostmi, gospodarskih 
družbah in drugih organizacijah. 

Menim, da je pravno povsem 
nevzdržno, da nekateri odvetniki, teh 
pa ni malo, sestavljajo vloge, na ka-
terih je napis "odvetniška pisarna 
. . .". Podobno uporabljajo tudi žige s 
takšno vsebino. Stranke vendar ne za-
stopa kot pooblaščenec "odvetniška 
pisarna", temveč individualni odvet-
nik ter odvetniška družba. 

Če tožeča stranka pri okrožnem 
sodišču vloži tožbo po pooblaščencu, 
ki nima pravniškega državnega izpi-
ta, ji sodišče s sklepom naloži, da v 
roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni, 

imenuje pooblaščenca v skladu z do-
ločbo 3. odst. 87. člena ZPP ali izja-
vi, da se bo zastopala sama. V skle-
pu pa tudi opozori na pravne posle-
dice, če ne ravna po nalogu sodišča 
(prvi odstavek 88. člena ZPP). Če to-
žeča stranka ne ravna v skladu s tem 
sklepom, sodišče tožbo kot nedovo-
ljeno zavrže. Če torej tožeča stranka 
med postopkom pred okrožnim sodi-
ščem opravlja pravdno dejanje po po-
oblaščencu, ki ni oseba iz tretjega od-
stavka 87. člena ZPP in torej ni niti 
odvetnik niti nima državnega pravni-
škega izpita, se šteje, da ta dejanja 
niso opravljena po določilu tretjega 
odstavka 87. člena ZPP1. 

Menim, da je za vse tiste tožbe in 
pravna sredstva in druge vloge, ki jih 
v postopku vlagajo kot pooblaščenci 
"odvetniške pisarne", utemeljeno šte-
ti, da jih vlagajo osebe, ki niso no-
silci odvetniške dejavnosti ter zato ni-
so pooblaščenci strank v civilnem, ka-
zenskem in tudi ne v drugih postop-
kih, saj gre za pravno nepriznane obli-

' Lojze Ude: Civilno procesno pravo, ČZ Urad-
ni list RS, Ljubljana 2002, str. 178-183. 
Peter Prodanovič: mag. naloga "Slovensko 
odvetništvo in celostna podoba odvetnika, Ljub-
ljana 2002, str. 106-111. 

ke nosilcev pravne pomoči. Zaradi te-
ga gre praviloma pozvati na enak na-
čin s sklepom takšno stranko, da v 
roku, ki ne sme biti daljši kot 15 dni, 
imenuje pooblaščenca v skladu z do-
ločilom iz tretjega odstavka 87. čle-
na ZPP, ali pa da se izjavi, da se bo 
zastopala sama, ter jo opozori na 
pravne posledice, da bo po določilu 
iz prvega odstavka 88. člena tega za-
kona morala takšno vlogo zavreči. 

Nedvomno bo zaradi velikega šte-
vila priglašenih pooblaščencev pod 
"odvetniška pisarna", ki torej niso 
osebe, upravičene nuditi pravno po-
moč, nemara treba postaviti diagno-
zo, da se je "sodniški virus" iz ka-
zenskega prenesel tudi v civilni po-
stopek. 

Kot vem, sodniki ne zahtevajo od 
strank, ki so priglasile kot poobla-
ščenca "odvetniško pisarno", priglasi-
ti pooblaščenca, ki je oseba iz tretje-
ga odstavka 87. člena ZPP. Takšen 
pooblaščenec je nedvomno oseba, ki 
že po zakonu o odvetništvu ni in ne 
more biti nosilec pravne pomoči ter 
tudi ni oseba iz tretjega odstavka 87. 
člena ZPP. Zaradi tega takšne stran-
ke pozneje ne morejo odobriti posa-
meznih pravdnih dejanj take osebe, 
zato je tudi podana bistvena kršitev 
določb iz 11. točke 339. člena ZPP, 
saj pomeni kršitev procesnih predpo-
stavk sposobnosti biti stranka in pro-
cesne sposobnosti. 

Na sodniški "virus" v kazenskem 
postopku je opozorilo Okrajno sodišče 
v Mariboru in Ustavno sodišče Repu-
blike Slovenije je z ustavno odločbo2 

le potrdilo diagnozo. Pričakujem, da 
se bo, mojemu mnenju, pridružila stro-
kovna javnost ter potrdila, da je do-
puščanje nastopanja "odvetniških pi-
sarn" kot pooblaščencev v pravdnem 
in drugih postopkih "virusno obole-
nje", ki prihaja od nekod iz zahoda in 
v naš pravni prostor ne sodi. 

Bo sama Odvetniška zbornica Slo-
venije začela zdraviti to "obolenje"? 

2 Št. U-I-92/96 z dne 21. 3. 2002, Ur. 1. RS, 
št. 32102. 
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s* Varstvo pravic 
I davkoplačevalcev ali 

farsa iz sodniških klopi 
Ana Jug 

Preden vam podam svojo pripoved o farsi iz sodniških klopi, naj jo pod-
krepim s citatom, žal že pokojnega, dr. Mirka Ilešiča, ki pravi, da je učin-
kovito in avtoritativno upravno sodstvo osrednji steber pravne države: 

"Videti je, kot da bi predlagatelj zadnjih sprememb zakona o sodnih 
taksah želel že na začetku zadati ideji o "odprtem" upravnem sodstvu smrt-
ni udarec, saj je predpisal prohibitivno visoke takse za tožbe in sodbo, pri 
čemer le delno potolaži "pojasnilo" k 28. točki tarife ZST, da uspešni to-
žnik takse na sodbo ne plača. Taksa v višini 1.500 točk - kar tako počez, ne 
glede na vrednost in pomen zadeve - navaja na nesimpatično misel: drža-
va meni, da naj tisti, ki se z njo ne strinja, pač plača. Tudi argument, da 
je stranka že imela na voljo dve upravni instanci, ne vzdrži presoje z vidi-
ka pravne države: ker govorimo namreč o pravici do sodnega (ne le "prav-
nega") varstva, je treba tožbo na upravno sodišče šteti kot prvo in ne mor-
da kot tretjo instanco. Upam, da gre pri obeh navedenih zakonskih "mi-
movsekih" le za posamične, ne pa za globalne znake nerazumevanja pome-
na sodnega varstva v upravnih zadevah in da bo novo upravno sodstvo te 
in druge otroške bacile uspešno prebolelo, kar mu (še bolj pa sebi in vsem 
drugim potencialnim subjektom varstva) od vsega srca želim ..." 

Namesto, da bi sodniki sledili 
gornji ideji, je celo njihovo 
vsakodnevno ravnanje v nas-

protju z njo, da o izjemah, ki potrjujejo 
pravilo, ne govorimo. Žal, goriški pri-
mer ni izjema, saj ga je potrdilo tudi 
Vrhovno sodišče. 

In zgodba: 

• pravna oseba sukcesivno uvaža 
svežo solato dvajset delovnih dni, 

• carinski organi ugotovijo, da je ne-
pravilno uvrščena v carinsko tarifo 
(kdo bi sploh znal vse hibride ra-
zvrstiti v to tarifo), 

• izdajo 20 odločb o dodatni carinski 
obveznosti. 
Državni red spoštujoča pravna ose-

ba, ki želi enkrat za vselej vedeti, kako 
naj uvršča solato, vloži upravno tožbo 
zoper carinske odločbe - seveda po na-
čelu ekonomičnosti postopka v smislu 
33. člena ZUP, saj nedvomno gre za 
primer iste dejanske in pravne podla-
ge! Dr. Mirko Ilešič bi verjetno rekel, 
da gre za primer, ko sodniškim glavam 
ne bo treba dvajsetkrat aktivirati sivih 
celic, temveč le enkrat. In to je eden 
izmed razlogov, ki ga zasleduje določ-
ba 33. člena ZUP. 

Vendar je razmišljanje sodnikov 

drugačno. Zakaj tako, ne vem. Morda 
je temu kriva sodniška norma? Nam-
reč, upravno sodišče je dvajset odločb 
za solato posortiralo v dvajset 
upravnih sporov pod dvajset opra-
vilnih številk in, da bi bila farsa v 
sodniških klopeh še večja, izdalo 
dvajset taksnih nalogov ... Zoper ta-

Avtor karikature Bine Rogelj, 
objavljene v knjigi mag. Bojana Kukca 

"Veliki družinski pravni priročnik" 

ko odločitev sodišča pa zapisalo, da ni 
pritožbe (čeprav zoper združitev po-
stopkov pritožba je ...)!!? Kako na-
prej? Seveda se ob tem sodniki lahko 
trkajo po prsih, da imajo dvajset novih 
primerov. 

Mimogrede: kako je ob takem 
ravnanju sodišča sploh mogoče ver-
jeti, da so zasuti z delom! 

Koliko je med spori, ki jih rešuje 
sodišče, takih, ki bi jih brez problemov 
obravnavali združeno? Se je kdo vpra-
šal o tem? Gotovo ne, ker je sodstvo 
neodvisno in si ne pusti blizu. 

Sodišče s svojo odločitvijo ni rav-
nalo le v nasprotju s 33. členom ZUP 
in s tem kršilo enega izmed temeljnih 
načel upravnega postopka - načelo 
ekonomičnosti; ravnanje sodišča po-
sledično pomeni tudi kršitve drugih 
bistvenih vodil in načel upravnega 
postopka - zlasti pa njegov smisel -
varstvo pravic državljanov, saj po-
meni kratenje pravic davkoplačeval-
cev in nepotrebno zapravljanje njiho-
vega časa in denarja po ustanovi in 
ljudeh, ki naj bi krojili pravno državo 
v praksi. 

V tej resnični zgodbi je ostalo še 
eno upanje - umik tožbe za vsaj nekaj 
odločb in zahteva za izdajo sklepa o ta-
ksi za tožbo (nič še nisem potožila o 
tem, da odmerjene takse skoraj prese-
gajo vrednost sporne solate, pa tudi o 
tem še ne, da bi tudi sama kot odvetni-
ca lahko izdala stranki dvajset računov 
in tega nisem storila, temveč se zanjo 
celo literarno zavzemam) - seveda je 
tej zahtevi sodišče ugodilo, vendar ni 
odmerilo le ene takse za vloženo tožbo, 
temveč kar dvajset taks za vsak posa-
mezni zahtevek iz tožbe, celo brez 
upoštevanja umikov. Tudi tisto zadnje 
upanje - VRHOVNO SODIŠČE, kjer 
naj bi stroka in etika presegli osebne 
interese, je z dvajsetimi odločitvami z 
enakim besedilom, sprejetimi celo po 
več senatih, je padlo v vodo. 

To je zgodba s tragičnim kon-
cem, kajti izgubljena je bitka z dr-
žavo. Pa ni tragika v tem, tragika 
je v izgubi zaupanja v najvišje fo-
rume, ki nam krojijo "svojo normi-
rano" pravico. Nimam namena po-
izvedovati, če so sodniki na račun 
solate moje stranke pridobili v pla-
čilni kuverti. 

Morda pa bo ta zgodba le padla 
na plodna tla, kajti minister za pra-
vosodje bo gotovo našel v njej eno 
izmed idej za iskanje notranjih re-
zerv v sodstvu ... 



Prenizka tarifa 
Evropskega sodišča 

za človekove pravice? 
dr . K o n r a d P laušta jner 

Vedno več slovenskih odvetnikov se pojavlja pred Evropskim sodiščem 
za človekove pravice v Strasbourgu v vlogi zastopnikov strank. Zato posta-
ja stroškovni vidik razmerja med odvetnikom in klientom vse bolj pomem-
ben. Veljavna odvetniška tarifa namreč ne govori ničesar o honorarjih 
odvetnikov v zvezi z zastopanjem strank pred evropskimi sodišči, med ka-
terimi je zaenkrat zagotovo najbolj aktualno ESČP v Strasbourgu. To po-
manjkljivost bo potrebno čimprej odpraviti, da se bodo lahko naši odvetni-
ki sklicevali pri vložitvi stroškovnikov na konkretne postavke slovenske 
odvetniške tarife. 

Zastopanje strank pred ESČP v 
Strasbourgu je za koga samo na 
videz lahka stvar. To morda ve-

lja za začetek postopka, kjer se lah-
ko vloga pripravi v angleškem, fran-
coskem ali nacionalnem jeziku tožni-
ka, torej tudi v slovenščini. Zadostu-
je že izpolnitev znanega vprašalnika 
(requete, Application). Na tej stopnji 
se v večini primerov zadeva tudi kon-
ča, ker sodišče nadaljnjega obravna-
vanja zadeve ne dovoli. 

Vendar, če senat treh sodnikov na 
tej prvi stopnji obravnave vloge to-
žnikovo (pri)tožbo sprejme, se zade-
va predloži senatu petih sodnikov. So-
dnik poročevalec pripravi dosje, po-
skusi se doseči poravnava in če te ni, 
pride do odločitve. Sledi še lahko pri-
ziv; če petčlanska komisija ugotovi 
njegovo upravičenost, se zadeva od-
stopi t. i. velikemu senatu (Grand 
Chamber), ki ga sestavlja 17 sodni-
kov. 

Pri tem je potrebno vedeti, da se 
od pozitivne odločitve prvega senata 
dalje, da je torej tožnikova vloga spre-
jemljiva, postopek nadaljuje le v an-
gleškem ali francoskem jeziku.To po-
stavlja pred slovenskega odvetnika še 
dodatne strokovne in jezikovne izzi-
ve kot posebno obveznost do stranke, 
da bo zadevo izpeljal profesionalno. 
Vsako visoko strokovno in odgovor-
no delo terja tudi ustrezno plačilo. Za-
to se pojavlja vprašanje, po katerih 
kriterijih naj odvetnik zaračuna stran-
ki takšno storitev. 

ESČP strankam priznava pravi-

co do povračila stroškov odvetni-
škega zastopanja. 

Če prizadeti s svojo zahtevo us-
pe, mu mora država povrniti vse do-
kazane odvetniške in druge stroške. 
Dolžnost vlagatelja (pri)tožbe je, da 
zahteva povrnitev teh stroškov in da 
predloži ustrezne dokaze. 

Pri odmeri stroškov je ESČP vo-
dilo načelo, da se odvetniški stroški 
priznajo v skladu z nacionalnimi 
odvetniškimi tarifami. Z našo tarifo si 
ESČP pri tem kaj posebno ne bi mo-
glo pomagati, razen če bi se zgledo-
valo po tistih njenih postavkah, ki 
urejajo tarife za zastopanje pred na-
šim ustavnim sodiščem. Iz tega razlo-
ga je dopolnitev naše tarife nujna in 
razmisliti gre, da bi bilo zlasti sode-
lovanje odvetnika na obravnavah in 
zaslišanjih še posebej primerno nagra-
jeno. Odvetnik mora namreč tedaj de-
jansko pokazati svoje jezikovno zna-
nje in znati v tujem jeziku takoj re-
agirati, medtem ko mu lahko pisne 
vloge prevede tudi kdo drug. 

ESČP ima tudi svojo tarifo prav-
ne pomoči, ki izhaja iz povprečnih 
zneskov za nagrade odvetnikom. To 
pomeni, da se lahko v posameznih 
primerih določi nižji ali višji odvetni-
ški honorar. Pri tem sodišče upošte-
va zlasti odvetnikovo dejansko anga-
žiranje v zadevi, kar se kaže v obse-
gu in kvaliteti njegovih vlog. Marsi-
kateri odvetnik pripravi pravi elabo-
rat o spornem vprašanju, kar je pri 
delu ESČP še posebej cenjeno. Ven-
dar ni nobena skrivnost, da se odve-
tnikom znanih pisarn iz Londona ali 

Pariza ipd. priznavajo "primernejši" 
honorarji kot ostalim. 

Od 1. junija 2002 dalje ima 
ESČP naslednjo tarifo pravne po-
moči, ki temelji na povprečnih zne-
skih: 

a. nagrade: 

1. priprava zadeve € 320 
2. predložitev pisnih vlog na zahtevo 

sodišča: 
• izjava o dopustnosti ali 

utemeljenosti zahtevka € 285 
• dodatne vloge na zahtevo 

sodišča € 160 
• vloge o pravični odškodnini 

ali sporazumni rešitvi € 1 0 0 
3. ustna obravnava ali 

zaslišanja € 290 
4. sodelovanje v poravnalnih 

pogajanjih € 165 

b. stroški: 

• administrativni stroški, 
vključno s prevodi € 55 

• dokazani potni stroški v zvezi z 
obravnavami ali zaslišanji 

• dnevnice v zvezi z udeležbo na 
obravnavah ali zaslišanjih 

Po moji oceni je tako postavlje-
na tarifa ESČP skopa in ni v sora-
zmerju z odvetnikovim vloženim 
delom ter zahtevanim znanjem. Ob 
takšni tarifi večina slovenskih odve-
tnikov ne bo rada prevzemala zadev 
pred ESČP, ker ne daje nobene sti-
mulacije glede specialnosti zadeve 
in s tem povezanih posebnih znanj 
in tudi ne povečanja za uporabo tu-
jega jezika. 

Zato je dobro, da vemo, v kak-
šnem obsegu lahko pričakujemo 
odmero nagrade in stroškov v primeru 
uspeha. S tem morajo biti stranke vna-
prej seznanjene, ker jih večina priča-
kuje, da bo ESČP radodarno ne samo 
z odškodninami za povzročene krši-
tve, ampak tudi glede stroškov po-
stopka. Stranke sicer lahko zaprosijo 
za brezplačno pravno pomoč po 91. 
členu Pravilnika ESČP, vendar ne na 
začetku postopka. Takšna pomoč se 
pritožniku lahko odobri, ko se zadeva 
obravnava pred petčlanskim senatom 
in po predložitvi ustreznih dokazil. V 
takšnih primerih bi ESČP pri odmeri 
odvetnikov ih stroškov dosledno upo-
rabilo svojo tarifo. 



31. konferenca predsednikov evropskih 
odvetniški zbornic 

Odvetnik 
v evropski ustavi 

Boris Grosman 

Letošnja konferenca predsedni-
kov odvetniških zbornic evropskih 
držav je potekala od 27. februarja do 
1. marca na Dunaju pod naslovom: 
Odvetnik v Evropi - svoboden in ne-
odvisen poklic v novi evropski ustavi. 

Osrednjo temo konference je v 
imenu CCBE predstavil lord Brennan 

in orisal pomen nove evropske ustavne 
listine, ki se pripravlja. Menil je, da bo 
"ustavna pogodba" uspešna le, če bodo 
državljani Evrope imeli občutek, da v 
Evropo, v postopke njenih institucij in 
sistem pravne varnosti lahko zaupajo -
da se bodo zavedali, da "Evropa deluje 
za svoje državljane". 

Ko je govoril o smeri zagotavljanja 
pravne varnosti je opozoril na zagotav-
ljanje demokratičnega političnega si-
stema, ki bo vsakemu posamezniku in 
pravni osebi nudil možnost, da pred ev-
ropskim sodišči uveljavijo zavarovane 
pravice in izpodbijajo vse državne akte, 
ki bi kršili take pravice. Zato pa bi bilo 
po njegovem mnenju treba temeljne 
človekove pravice na novo opredeliti. 
Sama deklaracija o pravicah, ne da bi 
bila opremljena z ustreznimi mehaniz-
mi za varstvo pravic, ne pomeni nič. 
Zavzel se je tudi za institucionalizacijo 
evropskega varuha človekovih pravic. 

Vsekakor bo evropska "ustavna po-
godba" pomembna tudi za evropsko 
odvetništvo, je nadalje poudaril Bren-
nan. Odvetniki so pač tisti, ki morajo 

Resolucija 31. konference predsednikov 
odvetniških zbornic 

Dunaj, 28. februar 2003 

Nova Ustavna pogodba 
za Evropo 

"za narode Evrope" 
Konferenca predsednikov: 

• razglaša, da mora vsaka nova Ustavna pogodba za 
Evropsko unijo vzbuditi zaupanje njenih državlja-
nov: zaupanje v vrednote in cilje evropske integra-
cije, zaupanje v postopke evropskih ustanov, zau-
panje v ljudi, odgovorne za njihovo izpeljavo, in 
predvsem zaupanje v sistem sodnega varstva, ki 
se zagotavlja v Uniji; 

• priznava vitalni pomen zagotavljanja temeljnih pra-
vic in dostopa do sodišča v vsaki novi Ustavni po-
godbi; 

• priznava, da si moramo mi, evropski odvetniki, pri-
zadevati, da se državljanom Evropske unije zago-
tovi celovito sodno varstvo pred Evropskimi sodi-
šči; 

• soglaša s programom, po katerem naj bi naše na-
cionalne odvetniške zbornice v svojih državah nuj-
no ukrepale glede Evropske konvencije, s sodelo-
vanjem Sveta odvetniških zbornic Evropske unije 
(CCBE), ki zahteva, da naj vsaka Ustavna pogod-
ba vsebuje določbe za zagotavljanje varstva po za-
konu, kot sledi: 

I. 

1. Da se kot osrednja vrednota podpira vladavina pra-
va in da se zagotovi ustrezen dostop do Evropskih 
sodišč za posameznike ali pravne osebe; 

2. Da Evropska sodišča zagotovijo celovito sodno var-
stvo, kar vključuje 
a) temeljno spremembo 4. odstavka 230. člena Po-

godbe, da bi državljanom in organizacijam omo-
gočili širši dostop do Evropskega sodišča; 

b) dolžnost Evropskega sodišča, da izvaja Evrop-

sko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP) in 
njene odločitve, in 

c) zavezo, da se Listini temeljnih pravic da pravno 
zavezujoč učinek, z ustreznimi pravnimi sredstvi 
za tiste njene pravice, ki so iztožljive. 

3. Da se v primeru kakršnekoli kršitve ustavnih določb 
in temeljnih pravic vsem našim državljanom in 
pravnim osebam zagotovi ustrezno varstvo. 

II. 

Da se na področju svobode, varnosti in pravičnosti 
poskrbi za transparenten, odgovoren in pošten sistem 
evropske zakonodaje, tako da se kot minimum zagoto-
vi: 
4. da se zakonodaja vseh stopenj, vključno s pobudo, 

svetovanjem in izvajanjem, preizkuša v razmerju 
do področja postavljenih temeljnih pravic in temelj-
nih vrednot; 

5. daje zakonodaja skladna z EKČP ali Listino temelj-
nih pravic in da jo kot tako potrdi Komisija in Svet 
Ministrov; 

6. da se za zagotovitev take skladnosti ustanovi urad 
Varuha; 

7. da se vsako leto opravi revizija na podlagi analize 
izvajanja evropske zakonodaje. 
Za doseganje teh ciljev: 

1. si bo vsaka nacionalna odvetniška zbornica priza-
devala zagotoviti predstavitev Evropske konvencije 
svojim članom ter svojim vladam in parlamentom, 

2. in se bo povezala s CCBE glede kakršnekoli po-
trebne dokumentacije, 

3. in bo od CCBE prejemala tekoče podatke o napre-
dovanju Konvencije, 

4. in bo dajala pobude za medijske informacije na na-
cionalni in evropski ravni, 

5. in bo skupaj s CCBE preverjala napredovanje Kon-
vencije, upoštevajoč možni urnik za poletje 2003, 
nacionalne parlamentarne razprave poleti in jeseni 
2003 ter medvladno konferenco o Konvenciji v letih 
2003/4, 

6. tako da bodo nacionalne odvetniške zbornice in 
CCBE storile vse potrebno za pospeševanje ciljev 
te resolucije. 



skrbeti, da povsod vlada pravičnost - in 
zato gre paziti, da bo omenjena ustav-
na listina zagotovila ustrezno varstvo 
pravic državljanov. Svojo razpravo je 
sklenil s prepričanjem, da mora vsak 
sistem svobode, varnosti in pravičnosti 
biti pregleden, odgovoren in razumljiv 
za vse državljane Evrope - in v tej sme-
ri morajo potekati tudi prizadevanja 
evropskega odvetništva. CCBE je zato 
že predala vrsto predlogov Konvenciji, 
ki pripravlja ustavno listino, in je s 
predstavniki Konvencije tudi v rednih 
osebnih in pisnih stikih. 

V razpravi je potem bilo slišati vr-
sto zanimivih misli: francoski odvetnik 
je menil, da je treba v Evropi ohraniti 
različnosti, pri tem pa skrbeti za varnost 
in pravičnost, kar je zmeraj tudi dolž-
nost odvetnikov; dr. Benn-Ibler je opo-
zoril na spoštovanje temeljnih načel 
odvetništva in med njim zlasti na obvez-
nost odvetniške molčečnosti; dr. Wolf iz 
Salzburga je dejal, da mora priti odvet-
ništvo v evropsko ustavno listino iz-
ključno zaradi varovanja pravic strank, 
ne zaradi obrambe nekih "odvetniških 
privilegijev"; po mnenju dr. Greiterja iz 
Innsbrucka bi morali vsi evropski odvet-
niki upoštevati "karto pravic strank", ki 
so jo pripravili pri njih; dr. Hellvvig iz 
CCBE pa je poudaril, da mora biti od-
vetništvo ustavno priznano zaradi po-
sebnosti odvetniškega poklica... 

V svoji razpravi sem navzoče sez-
nanil, da imamo v Sloveniji odvetništ-
vo opredeljeno kot ustavno kategorijo. 
Vest je bila sprejeta z velikim zanima-
njem in ugotovitvijo, da smo edina dr-
žava, ki v svoji ustavi opredeljuje me-
sto odvetništva (menda se zdaj na to 
pripravljajo tudi v Bolgariji). 

Na konferenci je bilo slišati še vrsto 
poročil raznih organizacij, tako organi-
zacije mladih pravnikov, predstavnika 
UIA, Evropskega sveta, posebej zani-
mivo pa je seveda bilo poročilo CCBE: 
še vedno potekajo pogajanja z GATS o 
prostem pretoku storitev, kar je po-
membno zaradi tega, ker se izvenev-
ropski odvetniki močno zanimajo za 
delovanje v Evropi; prav tako si CCBE 
še nadalje prizadeva, da bi bile odvetni-
ške storitve obdavčene z nižjo stopnjo 
DDV (z dodatno zanimivo informacijo, 
da na Danskem in v Grčiji odvetniške 
storitve sploh niso obdavčene z DDV!). 

Konferenca je sprejela posebno re-
solucijo v zvezi z zahtevo, da se v ev-
ropsko ustavno pogodbo vnesejo dolo-
čila, ki bodo vzbudila zaupanje držav-
ljanov v vrednost in cilje evropske in-
tegracije. Resolucijo objavljamo v ce-
loti! 

Sodba ESČP - pravica do 
svobodnega združevanja 

Veni imed italijanskih regij so izdali predpis, ki ureja način in pogoje 
za kandidiranje na določene regijske službe. Tako je določena med 
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, tudi dokumentacija, katero 

mora predložiti: poleg diplome, poklicnega življenjepisa, orisa zasebnih po-
slovnih aktivnosti bi moral kandidat "predložiti" tudi dokaz, da ne obstaja 
nobena interesna kolizija s službo, za katero kandidira, da ni za nastop služ-
be nobenih kazensko- ali civilnopravnih ovir in končno - kandidat mora po-
dati izjavo, da ni član prostozidarske lože. 

Zoper obveznost izdaje take izjave je Veliki (prostozidarski) Orient Ita-
lije začel spor pred Sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu. 

Sodišče je zadevo sprejelo v obravnavo in s sodbo Veliki Orient Italije 
proti Italiji, št. 35972/97 z dne 2. 8. 2001, ugotovilo: 
• omenjena zahteva je v nasprotju z italijansko ustavo, ki državljanom za-

gotavlja pravico do prostega in svobodnega združevanja, in prav v nas-
protju z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ki tudi zagotavlja 
pravico do svobodnega združevanja; 

• nobene omejitve te pravice niso dopustne, razen tedaj, ko je to nujno v 
demokratični družbi ali v interesu državne varnosti; 

• zato določba regijskega predpisa, da morajo kandidati za nekatere služ-
be podati tudi izjavo, da niso člani prostozidarske lože, krši 11. člen Ev-
ropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Taka odločitev strasbourškega sodišča je pomembna po eni strani zato, 

ker je zavarovala temeljno človekovo pravico do svobodnega združevanja, 
po drugi plati pa pomembna tudi samo prostozidarsko gibanje: sodišče je 
namreč s svojim jasnim stališčem povedalo, da so marsikje očitno še navzo-
če negativne predstave o prostozidarstvu neutemeljene in da članstvo v pro-
stozidarski loži nikakor ne more biti razlog za nesprejem v določeno (regij-
sko) službo. 

Nenazadnje pa je sodišče zavzelo tudi stališče o razmerju med zakono-
dajnimi pristojnostmi posamezne države in človekovimi pravicami ter doka-
zalo, da tudi zakonodajne pravice niso neomejene. 

Pripravil: B.C. 

Odvetniki in ICC -
komu 1 milijon €? 

Nadaljuje se projekt izobraževanja odvetnikov Centralne in Vzhodne 
Evrope za pridobitev statusa odvetnika - branilca pred ICC - Mednarodnim 
kazenskim sodiščem v Haagu. Evropska komisija je že odobrila skoraj 
1.000.000 evrov vreden program izobraževanja odvetnikov omenjene regi-
je, ki ga bo ob asistenci CCBE izvajala ERA - Akademija za evropsko pra-
vo v Trieru. 

Od sredine tega leta dalje se bodo lahko zainteresirani kolegi(ce) prija-
vili za to izobraževanje. Razpisanih bo skoraj 100 prostih mest. Do konca 
leta bosta opravljena testiranje in končna izbira kandidatov. Ti se bodo lah-
ko prvih izobraževalnih seminarjev, ki bodo potekali v Trieru, udeležili že 
v začetku prihodnjega leta. 

Oris izobraževalnega programa je bil predstavljen v Odvetniku, 
št. 15/2002, str. 23! 

Odvetniško zbornico Slovenije veseli, da se bodo za status odvetnika -
zagovornika pred ICC potegovali tudi slovenski odvetniki(ce). Nadaljnja 
obvestila bo OZS pravočasno posredovala članstvu prek Odvetnika in 
območnih odvetniških zborov. 

dr . K o n r a d Plaušta jner 
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Iz dela UO OZS 
SEJE 21. januarja, 18. februarja 
in 11. marca 2003 

Odvetniška tarifa 

Predsednik OZS, odvetnik Boris 
Grosman je člane upravnega odbora se-
znanil z vsebino sestanka pri ministru za 
pravosodje, ki je bil 20. januarja 2003 v 
zvezi z odvetniško tarifo in katerega se 
je udeležil tudi odvetnik Mihael Jenčič. 
Pojasnil je, da ministrstvo vztraja pri 
spremembi odvetniške tarife in da je 
sprememba tarife, kot je pripravljena, za 
ministrstvo sprejemljiva. S strani Mini-
strstva za pravosodje je bilo pojasnjeno, 
da bo v primeru, če Odvetniška zborni-
ca Slovenije ne bo sprejela na skupščini 
sprememb odvetniške tarife, v tej smeri 
ukrepal zakonodajalec bodisi s spre-
membami ZKP bodisi s spremembo za-
kona o odvetništvu, ali s kombinacijo 
sprememb obeh zakonov. 

Ministrstvo je soglašalo, da OZS 
skliče ponovno skupščino za obravnavo 
in sprejem korigiranega in z novostmi 
usklajenega teksta Odvetniške tarife, pri 
čemer je opozorilo na predlagane spre-
membe ZKP, ki bodo omogočale odvet-
nikom več dela v kazenskih zadevah. 

Odvetnik Mihael Jenčič je pri tem 
poudaril, da gre pri predlogu spre-
memb Odvetniške tarife v bistvu le za 
razhajanje pri tarifiranju kazenskih za-
dev in da predlagani osnutek spre-
memb tarife, gledano v celoti, pomeni 
v bistvu zvišanje vseh postavk, razen 
postavk za kazenske zadeve. 

Sprejeta sta bila sklepa: 
• vsem članom Odvetniške zbornice 

Slovenije je treba pred skupščino 
dostaviti dopolnjen predlog spre-
memb Odvetniške tarife skupaj s 
spremnim dopisom, iz katerega bo 
razvidno, katere postavke se spre-
minjajo in zakaj; 

• predlagana sprememba Odvetniške 
tarife naj se na skupščini OZS spre-
jema kot celota. 
Člani upravnega odbora so menili, 

da bi tako sprejeta tarifa predstavljala 
izhodišče za urejanje nadaljnjih odpr-
tih vprašanj v zvezi z ureditvijo zako-
nodaje na področju odvetništva, zlasti 
glede delovanja številnih d.o.o., ki se 
ukvarjajo z urejanjem odškodnin (po-
dana je bila pobuda, da se zakonodaja 
spremeni tako, da bi soglasje za usta-
navljanje takih družb morala dati odvet-
niška zbornica), urejanje pripravništva 
za odvetniške pripravnike, sprememba 
kazenske zakonodaje z uvedbo kazni-
vega dejanja zakotnega pisaštva itd. 

Urejanje vseh teh vprašanj bi po 
mnenju članov upravnega odbora bilo 
seveda bistveno olajšano, če bi s spre-
jemom predlagane spremembe Odvet-
niške tarife izkazali na ta način pri-
pravljenost sodelovanja z Ministr-
stvom za pravosodje. 

Predsednik OZS je poudaril, da je 
do sprememb odvetniške tarife prišlo 
po lastnem preudarku članov odvetni-
ške zbornice v želji, da se tarifa uskla-
di s spremenjeno zakonodajo in opozo-
ril, da je pred sprejemom sprememba 
zakona o kazenskem postopku, v kate-
ri bi se lahko vprašanje tarifiranja ex 
offo zagovorov v kazenskih postopkih 
določilo mimo odvetniške tarife. 

Priprave na volilno skupščino 
Glede na to, da organom, ki jih vo-

li skupščina, poteče mandat v aprilu 
2003, je bil sprejet sklep: 
• Imenuje se kandidacijska komisija 

v sestavi: odvetnik Alojz Poljanšek, 
predsednik komisije, člana: odvet-
nik Andrej Razdrih in odvetnik 
Marko Knafeljc. 

• Za predsednika delovnega pred-
sedstva skupščine OZS je bil pred-

lagan in imenovan odvetnik Rok 
Koren, za predsednika volilne ko-
misije pa odvetnik Hari Danilo. 

Odvetniška šola 2003 

Upravni odbor je sprejel program 
Odvetniške šole 2003, ki bo 4. in 5. 
aprila 2003 v Portorožu. 

Dnevi slovenskih odvetnikov 2003 

Za organizacijo Dnevov slovenskih 
odvetnikov 2003 je zadolžen Območni 
zbor odvetnikov Koper. Dnevi bodo od 
6. in 7. junija 2003 v Portorožu. O pro-
gramu Dnevov bo upravni odbor odlo-
čal na seji aprila 2003. 

Zastopanje tujih odvetnikov 

Ministrstvo za notranje zadeve je 
zaprosilo za pojasnilo, ali je lahko 
odvetnik iz Loznice zastopnik strank 
pred sodišči in drugimi državnimi or-
gani v republiki Sloveniji. 

Sprejet je bil sklep: 
• da odvetnik iz Loznice, ne more bi-

ti strankin zastopnik pred sodišči in 
drugimi državnimi organi v repu-
bliki Sloveniji. 

Sodno pripravništvo odvetniških 
pripravnikov 

V zvezi s problematiko odvetniških 
pripravnikov, zaposlenih pri odvetni-
kih, je bila podana ponovno pobuda, da 
se uredi možnost opravljanja obvezne 
prakse na sodiščih za te pripravnike in 
s tem v zvezi sprejet sklep: 
• predsednik OZS se dogovori z Mi-

nistrstvom za pravosodje, da bi se 
skrajšala čakalna doba odvetniških 
pripravnikov za opravljanje sodni-
ške prakse na sodiščih. 

Posredovanje podatkov za odmero 
in izterjavo davkov 

Upravni odbor je zavzel stališče: 
• sodišča niso dolžna dajati podat-

kov v zvezi z odmero in izterjavo 
davkov Davčni upravi Republike 
Slovenije v zadevah, ki jih zastopa-
jo posamezni odvetniki, niti o tem 
voditi evidence. 

Določitev predstavnika OZS 
pri CCBE 

Za predstavnika OZS pri CCBE za 
nadaljnja tri leta je bil imenovan doc. 
dr. Konrad Plauštajner, odvetnik iz Ce-
lja. 



Prodaja zborničnih poslovnih 
prostorov na Kotnikovi 12, Ljubljana 

Na pobudo predsednika OZS je bil 
sprejet sklep: 
• za prodajo prejšnjih zborničnih po-

slovnih prostorov na Kotnikovi 12 
se angažira ustrezna nepremičnin-
ska družba, za kar sta zadolžena 
odvetnik Rok Koren in odvetnica 
Bojana Potočan. 

Sprejem poročila in sklepov po 
zaključnem računu za leto 2002 

Upravni odbor je potrdil zaključni 
račun OZS za leto 2002 ter sprejel 
sklep: 
• zaključni račun OZS za leto 2002 

se pošlje nadzornemu odboru, s či-
mer bodo podani pogoji za obrav-
navo in odločanje o zaključnem ra-
čunu na naslednji redni letni skup-
ščini OZS. 

Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o pravniškem 
državnem izpitu 

Upravni odbor je zadolžil odvetni-
ka Mitjo Stražarja za pripravo pisnih 
pripomb na omenjeni predlog zakona, 
te pripombe bodo nato posredovane 
pristojnemu odboru Ministrstva za pra-
vosodje. 

Odvetnik - ustanovitelj podjetja 

Obravnavano je bilo zaprosilo, ali 
je lahko oseba, ki opravlja odvetniško 
dejavnost in je registrirana kot odvet-
nik, ustanovitelj podjetja in ali lahko 
opravlja kot ustanovitelj v drugem pod-
jetju še vedno odvetniško dejavnost. 

Upravni odbor je sprejelo nasled-
njo razlago: 
• odvetnik je lahko ustanovitelj pod-

jetja in je hkrati lahko tudi odvet-
nik, ki zastopa stranke v skladu z 
zakonom o odvetništvu. 

SKILEX SLOVENIJA - zaprosilo 
za finančni prispevek 

Društvu SKILEX SLOVENIJA je 
bila odobrena finančna pomoč v višini 
100.000,00 sit v zvezi z organizira-
njem SKILEXA 2003. 

Vrednost odvetniške točke 

Na seji UO, ki je bila 11. marca 
2003, je bil sprejet sklep: 
• vrednost točke v odvetniški tarifi se 

določi na 110,00 sit; 
• ugotovljeno je namreč bilo, da je v 

Statistika 5 
Iz odvetniškega imenika - stanje 10. marca 2003 

919 odvetnikov -107 kandidatov -162 pripravnikov O 

Odvetnice - odvetniki ^ 
• vpisanih je bilo 919 - 327 odvetnic in 592 odvetnikov, 
• od začetka leta 2003 se je na novo vpisalo 6 odvetnikov, izbrisala pa 2 

(zaradi upokojitve); 
• samo v času med 9. 12. 2002 in 10. 3. 2003: 

- na novo se je vpisalo 9 odvetnikov (dosedanjih kandidatov), 
- izbrisalo pa 6 4 zaradi upokojitve, 2 sta umrla). 

Odvetniške kandidatke - kandidati 
• vpisanih je bilo skupaj 107 - 48 kandidatk in 59 kandidatov, 
• od začetka leta 2003 se jih je na novo vpisalo 5, izbrisalo pa 12; 
• samo v času med 9. 12. 2002 in 10. 3. 2003: 

- na novo se jih je vpisalo 17 (11 kandidatk in 6 kandidatov), 
- izbrisalo pa 14 - 10 zaradi vpisa v imenik odvetnikov, 4 zaradi preneha-

nja opravljanja kadidatske prakse. 

Odvetniške pripravnice - pripravniki 
• vpisanih je bilo skupaj 162 - 111 pripravnic in 51 pripravnikov, 
• od začetka leta 2003 se jih je na novo vpisalo 18, izbrialo pa 16; 
• samo v času od 9. 12. 2002 do 10. 3. 2003: 

- na novo se jih je vpisalo 28 (19 pripravnic in 9 pripravnikov ), 
- izbrisalo pa 20 (12 pripravnic in 8 pripravnikov). 

Odvetniške družbe 
• v času med 9. 12. 2002 in 10. 3. 2003 ni bilo novih predlogov za izdajo 

soglasja za ustanovitev odvetniške družbe. 

obdobju od 1. 6. 2001 do 31. 1. 
2003 indeks cen življenjskih potreb-
ščin znašal 111, zato je UO na po-
dlagi pooblastila iz 3. odst. 7. člena 
Odvetniške tarife odločil, da se 
vrednost točke zviša na 110,00 sit. 
K temu sklepu je potrebno pridobi-

ti še soglasje Ministrstva za pravo-
sodje. 

Odločba o BPP: 
odvetniško pooblastilo 

Odvetnica je zaprosila za stališče 
do primera, kadar sodišče s sklepom 
zahteva pooblastilo od odvetnice kljub 
temu, da je od sodišča prejela odločbo 
o brezplačni pravni pomoči. 

Upravni odbor je ocenil: 
• odločba o brezplačni pravni pomo-

či nadomešča pooblastilo. 

Objava podatkov AJPES 

Odvetnik je želel tolmačenje 
upravnega odbora v zvezi z predlaga-
njem podatkov zaradi objave AJPES 
za vse samostojne podjetnike. 

Sprejet je bil sklep: 
• odvetniki posamezniki ne spadajo v 

kategorijo oseb, ki so dolžne pred-

lagati podatke zaradi javne objave 
AJPES. Odvetniki namreč niso sa-
mostojni podjetniki. 

Tolmačenje tarife 

Odvetnica je želela pojasnilo, kako 
naj zaračunava odvetniške storitve v 
primerih, ko je prevzela zastopanje 136 
fizičnih oseb proti pravni osebi, in od-
govor na vprašanje, ali je kot magister 
ekonomskih znanosti upravičena zara-
čunavati pribitek na tarifo v smislu 6. 
člena Odvetniške tarife in kdaj. 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
• kadar odvetnik zastopa več oseb, 

obračunava svoje storitve v skladu 
sil. členom Odvetniške tarife; 

• magister ekonomskih znanosti ni-
ma pravice do statusa odvetnika 
specialista in torej ne more zaraču-
navati pribitka na odvetniško tarifo 
iz tega naslova. 

Prokurist - odvetnik 

Upravni odbor je zavzel stališče: 
• odvetnik ne more biti prokurist. 

Zapisala: 
M a r g a r e t a Zakon jšek Rupn ik 



"Odvetništvo" "odvetnik 
v angleščini 

t i 

dr . M a r k o Novak 

Z vstopom v Evropsko unijo si bodo tudi naši odvetniki "rezali" večji kos 
evropske pogače: bodisi da bodo v veliko večji meri kot do zdaj zastopali tuje 
stranke pred našimi sodišči, bodisi da bodo pogosteje nastopali kot zastopniki 
naših strank v tujini. Pri tem je seveda zelo pomembno, kako se bodo predstav-
ljali v takšnem tujem okolju oziroma kako bodo predstavljali svoj poklic. Ker 
je danes lingua franca predvsem angleščina, ki je gotovo glavni delovni jezik 
tudi v evropskih pravnih oziroma sodnih telesih, je tu predvsem govor o poi-
menovanju terminov "odvetništvo" in "odvetnik" v angleškem jeziku. 

Attorneyship - attorney 

Naj že takoj v začetku izpostavimo, da 
v tem kontekstu podpiramo rešitev, ki jo je 
sprejel novi prevod slovenske ustave oziro-
ma prevod 137. člena ustave iz leta 2001, ki 
sicer govori o odvetništvu (o odvetniku pa 
izrecno ne). Če je prejšnji prevod 137. čle-
na ustave iz leta 1993 - pod določenim av-
stralskim vplivom, saj sta bila prevajalca 
Avstralca: Sherrill 0'Connor-Sraj in Garry 
Moore - prevajal "odvetništvo" kot practi-
sing lawyers, pa ga novi prevod prevaja kot 
attorneyship. Se pravi, iz tega logično sle-
di, da za razliko od prejšnjega prevoda, ki 
je izhajal iz temeljne odločitve za prevaja-
nje "odvetnika" kot practising lawyer, no-
vi prevod prevaja odvetnika kot attorney. 
V nekem bolj formalnem smislu oziroma s 
polno besedo pravilnega naziva v anglešči-
ni pa je v tej vrsti rešitve odvetnik attorney 
at law. Obstaja namreč tudi izraz attomey 
in fact, ta pa preprosto pomeni nekoga, kije 
agent ali predstavnik nekoga drugega, ki 
mu je dal pooblastilo, da deluje zanj in v 
njegovem imenu. To bi lahko prevedli tudi 
kot nekakšen dejanski zastopnik ali agent. 
Attorney at law pa se nanaša prav na prav-
no zastopanje pred sodišči in drugimi prav-
nimi organi. 

Pooblastilo odvetniku ali siceršnjemu 
drugemu zastopniku se tako imenuje po-
wer ofattorney. No, tu je treba v zvezi z 
izrazom attomey tudi malce paziti, kajti 
attorney general je v ameriškem pravu v 
bistvu pravosodni minister, district attor-
ney pa zvezni okrožni javni oziroma dr-
žavni tožilec. Tako je tožilec prosecutor 
ali prosecuting attorney, zagovornik pa je 
lahko defense attorney. To pa naj nas ne 
odvrne od tega, da za "odvetnika" upora-
bljamo navedene rešitve. 

Takšno rešitev, torej prevod izraza 
odvetnik kot attorney oziroma attorney at 
law, ko gre za bolj formalno poimenovanje, 
zagovarja v našem prostoru tudi Tomaž 

Longyka, sicer avtor edinega kolikor toliko 
obširnega slovensko-angleškega pravnega 
slovarja v Sloveniji. Drugje, v nekaterih 
parcialnih ali zgolj priložnostnih angleško-
slovenskih ali slovensko-angleških pravnih 
slovarjih pa za izraz "odvetnik" uporabljajo 
nekako bolj splošne izraze, kot so lawyer, 
counsel ali advocate. 

V bistvu je attorney ameriška varian-
ta, saj tam pravijo odvetnikom attorneys. 
Mislim pa, da je ta prevod danes ustaljen 
tudi v mednarodni angleščini. Odločitev 
za uporabo izraza attorney v prevodu naše 
ustave je pravzaprav odločitev za medna-
rodno angleščino. V ekspertni skupni 
pravnikov, prevajalcev in lektorjev sta bi-
la izmed tujcev zastopana tako Anglež g. 
Roger Metcalfe kot Američan g. Dean De 
Vos, tako daje bila skupina uravnotežena, 
kar se tiče ameriške oziroma britanske an-
gleščine. Prevladala pa ni ne ameriška ne 
angleška varianta, temveč mednarodna. 

Lawyer 
Odločitev za prevod "odvetnika" kot 

attorney in nt (practising) lawyer izhaja iz 
dejstva, da se slednje poimenovanje v 
mednarodni angleščini bolj nanaša na 
pravnike v nekem bolj splošnem smislu in 
ne toliko na odvetnika kot na določen spe-
cialen poklic znotraj pravniškega poklica. 
Res je, da v anglosaškem svetu tudi odve-
tnikom večkrat pravijo lawyers, a to velja 
bolj v nekem splošnem smislu, ki lahko 
velja tudi za druge pravniške poklice. 

Barrister - solicitor 
Sicer pa sta za razliko od ameriškega 

pravnega sveta v angleškem svetu za 
"odvetnika" uveljavljena pojma barrister 
in solicitor. Funkcija barrister-ja je podo-
bna tisti funkciji v ameriškem pravu, ki jo 
izvajat, i. trial lawyer oziroma attorney, to 
je tisti odvetnik, ki zastopa primer pred so-
diščem. Toda barrister za razliko od ame-

riškega odvetnika ne pripravlja primera 
vse od začetka. Tako njegov solicitor pri-
pravlja potrebna gradiva in materiale za 
zastopanje primera na sodišču in opravlja 
v tej zvezi tudi druga izvensodna opravila. 
Sicer pa solicitor lahko zastopa določene 
primere na nekaterih sodiščih nižje vrste. 
Izraz solicitor pa poznajo tudi v ZDA, kjer 
lahko pomeni šefa pravne službe v nekem 
mestu ali v določenem vladnem telesu. Ta-
ko solicitor general zastopa zvezno vlado 
v primerih pred Vrhovnim sodiščem kot 
tudi pred nižjimi zveznimi sodišči v prime-
rih, kjer gre za interese ZDA. 

Beseda barrister pa slej ko prej izhaja 
iz besede bar, ki v splošnem pomeni sodi-
šče, v posebnem pomenu pa prav tisto mi-
zo, za katero sodi sodeči sodnik. - V go-
stilni ali lokalu je bar pravzaprav pult, 
kjer gostje pijejo, ali šank. - Tako na pri-
mer v številnih filmih vidimo, kako so-
dnik pozove odvetnika in tožilca, da pri-
stopita k njegovi mizi (to approach the 
bar). Zato je barrister oseba, ki ji je dopu-
ščeno, da pristopi k tej mizi, kar pa v veli-
ko primerih solicitor-ju kot nižji vrsti 
odvetnika ni dovoljeno, ker praviloma ne 
more zastopati strank na sodišču. Sicer pa 
besedo bar uporabljajo tudi za odvetniš-
tvo na splošno. Tako je odvetniška zbor-
nica Bar Association, odvetniški izpit pa 
bar examination. 

Counsel - counsellor 
No, dolžni smo pojasniti še pomen 

izraza counsel oziroma counsellor, ki se 
tudi pojavlja v primeru poimenovanja 
"odvetnika". Ti besedi se navadno upora-
bljata kot sinonima za besedo lawyer ali 
attorney v nekem bolj splošnem smislu. 
Tako je counsel nekdo, ki daje nasvete ali 
nudi pomoč v pravnih zadevah, je nek 
svetovalec v pravnih zadevah. Lahko bi to 
bil zagovornik, ki pa seveda ni nujno, da 
je odvetnik. 

Besede counsellor pa ne gre zamenja-
ti z besedo councillor, ki pomeni svetnika 
ali člana denimo občinskega sveta ali v 
slovenskem primeru člana Državnega 
sveta. 

Advocate 
Navsezadnje pa je tudi izraz advocate, 

ki ga nekateri uporabljajo za izraz odve-
tnik, le nek splošen izraz za pravnega zago-
vornika. Sicer se teoretično lahko upora-
blja tudi za odvetnika, vsaj Black's Law 
Dictionary na to napeljuje, a njegova upo-
raba v strokovni angleški pravni terminolo-
giji je sila redka. Na to kaže tudi dejstvo, da 
drugi, od Black-sa manj izčrpni, angleško-
angleški pravni slovarji tega izraza sploh 
ne omenjajo. 



Mag. Mitja Deisinger 

Kazenski zakonik 
s komentarjem, 

posebni del 
mag. M i t j a Jelenič Novak 

So dela, ki že zaradi obsežnosti mate-
rije, s katero se ukvarjajo, same po 
sebi zbujajo spoštovanje. In komen-

tar posebnega dela Kazenskega zakonika 
mag. Mitje Deisingerja nedvomno sodi v 
to kategorijo, saj skupaj s stvarnim kaza-
lom in seznamom uporabljene literature 
obsega 1036 strani. Preostalih 60 strani so 
priloge, ki obsegajo celoten tekst splošne-
ga dela Kazenskega zakonika, kar je s sta-
lišča uporabnika komentarja posebnega 
dela nedvomno izjemno prikladno ter z 
avtorjevim komentarjem opremljen za-
konski tekst 60. člena ZZLPPO iz stran-
ske kazenske zakonodaje. 

Komentar smiselno sledi zakonske-
mu besedilu in obsega določbe od petnaj-
stega do petintridesetega poglavja, kjer so 
v zakonskem tekstu opredeljena posame-
zna kazniva dejanja ter šestintridesetega 
poglavja, ki obsega prehodne in končne 
določbe, ki so posebej zanimivo in dokaj 
obsežno opremljene z avtorjevim komen-
tarjem tistih kaznivih dejanj, katerih ve-
ljavnost je prenesena tudi v sedanji KZ ter 
se uporabljajo in veljajo iz razlogov varo-
vanja družbenega premoženja v postop-
kih lastninjenja oz. do takrat, dokler le-ti 
ne bodo v celoti končani oz. dokler ne bo 
nastopilo absolutno zastaranje zadevnih 
kaznivih dejanj. 

Stvarno kazalo je za posebni del KZ 
dovolj podrobno, da lahko bralca napoti 
na posamezno konkretno kaznivo deja-
nje, ki ga zanima, čeprav je morda postav-
ljeno malce nerodno nekam tja proti sre-
dini knjige, tako daje treba imeti kar ne-
kaj sreče za takojšen "zadetek". Vendar to 
ni pripomba na račun avtorja, ampak ti-
stega, ki je delo oblikovno tiskarsko po-
stavil. 

Je pa zato izjemno pohvalno, da se 
vsebinsko kazalo nahaja na začetku knji-
ge, kot se za pravno literaturo spodobi. 
Kar pri nas v preteklosti ni bilo vselej v 
navadi in samo po sebi umevno.1 

V poplavi komentarjev različnih no-
vih ali noveliranih pravnih predpisov, na-
pisanih s strani bolj ali manj znanih avtor-
jev, katerih dela, resnici na ljubo, vsa ne 
zaslužijo svojega imena, se zdi komentar 

1 Tako je tudi prejšnja izdaja komentarja iz leta 
1981 imela vsebinsko kazalo na koncu. 

KAZENSKI 
ZAKONIK 

S KOMENTARJEM 
POSEBNI DEL 

posebnega dela Kazenskega zakonika 
mag. Deisingerja kot dobro staro vino. 

Že avtor sam je ugleden pravni stro-
kovnjak, ki ima kot sodnik Vrhovnega so-
dišča RS bogate izkušnje iz pravosodne 
prakse ter lahko obenem, kot soustvarja-
lec kazenske zakonodaje, ponudi in v ra-
zlago vnese tisto, kar naj bi bil resnični 
namen zakonodajalca - in slednje avtor v 
uvodu tudi sam poudari. Čeprav še pose-
bej pri kazensko-pravnem normiranju na-
čeloma sploh ne bi smelo biti nobenega 
dvoma o vsebini pravne norme, saj se si-
cer postavlja vprašanje zakonitosti za-
konskega besedila, ki bi bilo v tolikšni 
meri nejasno, da bi bilo treba posebej ra-
zmišljati o namenu zakonodajalca. In 
vprašanje je, ali bi v resnici vse novelira-
ne in nove inkriminacije po noveli iz leta 
1999 prestale preizkus zakonitosti, na kar 
avtor v predgovoru sam sramežljivo opo-
zarja, ko govori o posameznih nepretehta-
nih rešitvah, ki so se pojavile v zakono-
dajnem postopku. 

Ker je Kazenski zakonik v posebnem 
delu v pretežni meri prevzel rešitve prej-
šnjega Kazenskega zakona Republike 
Slovenije, gre tudi v pričujočem komen-
tarju mag. Deisingerja pretežno za poso-
dobljeno besedilo njegovega prejšnjega 
komentarja h Kazenskemu zakonu RS, 
kateremu so dodane razlage na novo in-
kriminiranih kaznivih dejanj ter sodna 

praksa slovenskih sodišč (prej pretežno 
sodna praksa jugoslovanskih sodišč). 

Avtor v predgovoru pove, daje v knji-
gi zbrana skoraj celotna sodna praksa slo-
venskih sodišč. Zato je morda najbolj za-
nimivo pogledati, kje sodne prakse ni. 

Če sodimo po komentarju mag. Dei-
singerja, očitno ni nobene sodne prakse 
na precej aktualnem področju kaznivih 
dejanj zoper človekovo zdravje, kamor 
sodijo med drugim tudi kazniva dejanja, 
kot so malomarno zdravljenje, opustitev 
zdravstvene pomoči, proizvodnja in pro-
met škodljivih sredstev za zdravljenje, 
proizvodnja in promet zdravstveno opo-
rečnih živil in drugih izdelkov; razen se-
veda pri kaznivem dejanju neupravičene 
proizvodnje in prometa z mamili in omo-
gočanje uživanja mamil, ki pa ni tipično 
kaznivo dejanja iz poglavja kaznivih de-
janj zoper človekovo zdravje. 

Za drugo vrsto aktualnih kaznivih de-
janj, to je kaznivih dejanj jemanja in daja-
nja podkupnine, pa ima sodna praksa oči-
tno že kar sivo brado (citirani sta Odločbi 
Vrhovnega sodišča iz leta 1964 in 1956). 

Relativno malo sodne prakse je tudi 
na področju kaznivih dejanj zoper gospo-
darstvo, kamor se po noveli iz leta 1999 
uvršča tudi na novo, sicer povsem po ne-
potrebnem, inkriminirano kaznivo deja-
nje organiziranja denarnih verig, ki je ti-
pičen odraz tistega, čemur pravimo nepo-
trebna prenormiranost. 

Največ sodne prakse je po pričakova-
nju na področju klasičnih kaznivih dejanj, 
to je zlasti kaznivih dejanja zoper življe-
nje in telo ter na področju premoženjskih 
kaznivih dejanj. 

Če sodimo po sodni praksi, ki je zbra-
na v komentarju mag. Deisingerja, se le-
ta zdi na pogled dovolj obsežna. Čeprav 
se človek, v tako majhnem prostoru, kot je 
slovenski, nikakor ne more znebiti občut-
ka (kar ne velja samo za področje kazen-
skega prava), da enostavno primanjkuje 
tiste zadostne kritične mase odločb inš-
tančnih sodišč, ki bi omogočala presojo o 
tem, ali je obstoječa sodna praksa zares 
dovolj kvalitetna ali ne; predvsem pa tudi, 
ali se odločbe inštančnih sodišč zares 
ukvarjajo z zadosti relevantnimi vpraša-
nji in dilemami, saj ob prebiranju zbrane 
sodne prakse kaj hitro ugotoviš, da se po-
samezne citirane odločitve ukvarjajo z 
vprašanji, ki sploh niso problematična oz. 
so popolnoma jasna, zaradi česar je tak-
šna sodna praksa povsem nezanimiva. 
Nadaljnji problem je tudi v tem, da slo-
venska sodna praksa nima nikakršnega 
precedenčnega učinka, in da lahko tako 
kateri koli slovenski sodnik, tudi najnižje-
ga sodišča, še vedno ravna v nasprotju s 
stališči Vrhovnega sodišča RS kot najvi-
šjega sodišča v državi. Problem je seveda 
tudi v tem, da je sodna praksa slovenskih 



sodišč dokaj neenotna, kar nam je prakti-
kom še (pre)dobro znano. Takšno stanje 
pa napravlja slovenska kazenska (pa tudi 
druga) sodišča za skrajno nepredvidljiva, 
kar je za sodno prakso pravzaprav po-
vsem nevzdržno; vsakršen pomen pa iz-
gubi zato tudi zbiranje in urejanje takšne 
sodne prakse, na katero se stranke v po-
stopku enostavno ne morejo zanesti. Pre-
senetljivo je tudi, da očitno v zvezi z ma-
terialnim kazenskim pravom, razen 
odločbe v zvezi s kaznivim dejanjem pre-
povedanega prehoda čez državno mejo 
(311. člen KZ), ki je citirana tudi v priču-
jočem komentarju, ni prav nobene odloč-
be Ustavnega sodišča RS, kar je svojevr-
sten dokaz o tem, da se nam morda tudi 
odvetnikom ne odpirajo v zadostni meri 
sporna vprašanja materialnega kazenske-
ga prava, ki bi terjala ustavno presojo. 

Čeprav je problemov dejansko kar ne-
kaj, na kar v predgovoru opozarja tudi av-
tor sam, ko pravi, daje nekatere nepreteh-
tane in nelogične rešitve, ki so se pojavile 
v zakonodajnem postopku, poskušal ra-
zložiti na način, da v praksi ne bi povzro-
čale prevelikih težav. Kar pa je nedvomno 
težko. Ne samo zato, ker ni tako dobrega 
zakona, da ga slab sodnik ne bi skvaril, 
ampak tudi zato, ker so nekatere zakono-
dajne rešitve enostavno takšne, da jih ni 
mogoče racionalno razložiti. 

Kako bi bilo namreč sploh mogoče 
pojasniti povsem nelogično alternativo 
pri kaznivem dejanju izsiljevanja po 1. 
odst. 218. člena KZ, kateremu je zadnja 
novela prinesla novo obliko izvršitvenega 
dejanja, po kateri je inkriminirano tudi 
dejanje, kadar kdo od drugega "izterja 
dolg", kar zadevno inkriminacijo, ob še 

nadaljnjem obstoju elementa protiprav-
nosti premoženjske koristi, postavlja sa-
mo s seboj v nasprotje. Ali sprememba 
starosti iz 14 na 15 let v poglavju o kazni-
vih dejanjih zoper spolno nedotakljivost; 
ob siceršnji kazenski odgovornosti mla-
dostnika z dopolnjenimi 14 leti starosti, 
kar vzpostavlja povsem absurdno situaci-
jo, po kateri sicer mladostnik postane ka-
zensko odgovoren z dopolnjenimi 14 leti 
(71. člen KZ), privolitev za sporazumni 
spolni odnos pa lahko da šele z dopolnje-
nimi 15 leti starosti. In tako naprej.2 

Avtor se zadevnih nelogičnosti in ne-
doslednosti kritično ne dotakne, ampak 
zakonodajne rešitve zgolj komentira. Ne-
kateri menijo,3 da bi avtor moral biti do 
posameznih nelogičnih in neustreznih za-
konodajnih rešitev bolj kritičen. Sam me-
nim, da to ni pomanjkljivost pričujočega 
dela. 

Namen komentarja ni, da bi bil do za-
konodajnih rešitev nujno kritičen, ampak 
mora, kolikor je to mogoče, na kar najbolj 
primeren način razrešiti nastale dileme ali 
nelogičnosti tako, da v sodni praksi ne bi 
povzročale prevelikih problemov. Kar pa 
je nedvomno težko in bo, glede na to, kak-
šne spremembe Kazenskega zakonika se 
nam bojda obetajo v letošnjem letu, po-
stalo še bistveno težje. In bojim se, da tu-
di mag. Deisinger kmalu ne bo več kos za-
konodajalčevim zablodam ter jih ne bo 
mogel pojasniti na način, ki bi omogočal 
spokojno delovanje sodne prakse. Prav na 

2 Podrobneje o tem glej dr. Ivan Bele. Razkraja-
nje prava, Pravna praksa, letnik 1999, št. 428 in 
434 ter dr. Vid Jakulin. Spremembam KZ na 
rob, Pravna praksa, letnik 1999, št. 428. 

področju kazenskega prava (tako materi-
alnega kakor tudi procesnega) namreč za-
konodajalec v zadnjih letih sprejema re-
šitve, ki kažejo na njegovo globoko nera-
zumevanje kazenskega prava. 

Prizadevanja mag. Mitje Deisingerja 
pa je treba pohvaliti tudi drugače, saj nje-
govo delo zapolnjuje praznino na področ-
ju kazenskega prava, ki bi brez njega sko-
raj zagotovo ostala nezapolnjena. 

Posebni del kazenskega zakona je 
namreč na akademski ravni vselej zane-
marjan. S stališča teorije kazenskega pra-
va je to do neke mere razumljivo, saj se 
bolj zanimiva teoretična vprašanja dejan-
sko odpirajo na področju splošnega dela, 
to je temeljnih institutov kazenskega pra-
va, medtem ko se opredelitve posameznih 
kaznivih dejanj s stališča znanstvenega 
obravnavanja in raziskovanja po večini 
zdijo malce dolgočasne. Za sodno prakso 
pa je situacija seveda povsem drugačna. 

Tudi sam moram priznati, da sem se 
šele kot odvetnik, ob srečanju s sodno 
prakso, resnično privadil na to, da najprej 
(po procesnih vprašanjih) proučim obstoj 
elementov posameznega kaznivega deja-
nja po opisu dejanja, kot izhaja iz obtož-
be. Iz tega razloga je novi komentar Ka-
zenskega zakonika mag. Deisingerja, s 
katerim sem se v preteklosti (še v njegovi 
stari verziji kot Komentar KZ RS) vselej 
"posvetoval" in se bom tudi v bodoče, ne-
dvomno dobrodošel in izjemno koristen 
pripomoček za sodno prakso, seveda tudi 
za odvetnike. 

Glej dr. Marko Bošnjak. Kazenski zakonik s 
komentarjem - posebni del, Pravna praksa, let-
nik 2002, št. 33. 

Furlan, 
naš sogovornik 

dr . M a r k o Novak 

V tem sestavku prikazujemo delo Borisa Furlana (1894-1957), nekda-
njega odvetnika, dekana ter rednega profesorja za filozofijo in teorijo pra-
va na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegovo delo "Problem real-
nosti prava" sta nedavno izdali Pravna fakulteta v Ljubljani in Cankarjeva 
Založba v zbirki Pravna obzorja. Gre za zbir Furlanovih razprav iz filozo-
fije in teorije prava ter z nekaj esejev o pomembnih mislecih in filozofih, ki 
so odločilno vplivali na njegovo ustvarjanje. Razprave in eseje je zbral in 
uredil prof. dr. Marijan Pavčnik, ki je tudi napisal izčrpno spremno bese-
do k Furlanovem delu. 

In katera misel se bralcu že takoj poro-
di ob bolj ali manj poglobljenemu pre-
biranju Furlanove miselne arhitektu-

re? Mar ne ta, da je Furlan nedvomno tu-
di sogovornik našega časa? In - treba je 
reči - presenetljivo aktualen sogovornik! 

Zakaj, pravzaprav? Kaj nam ima danes 
Furlan povedati? Kje so tista torišča nje-
gove misli, ki zadevajo v polno današnje 
pravniške duše? No, sprehod skozi njego-
vo ustvarjanje nam lahko sestavi denimo, 
naslednji mozaik iz delcev njegovih 
iskanj in razglabljanj. Pri tem ne bomo 
skušali njegovega dela prikazati popolno 
ter izčrpno, kajti to delo je odlično opravil 
že urednik. V tem prikazu prereza Furla-
novega dela bomo raje poskušali izposta-
vili le tiste niše njegove miselne zgradbe, 
skozi katere se zdi, da še najbolj zadeva v 
tarčo današnjih pravoznanstvenih iskanj. 

V njegovem delu sta izstopajoči pred-
vsem dve potezi: 
(a) okvir časa, iz katerega je izhajal in 
(b) dejstvo, da je svoj časovni okvir tudi 

presegel. 
Predvsem slednje dejstvo pa botruje 

temu, da po svoji aktualnosti Furlan ne-
dvomno sega tudi v naš čas in zato lahko 
nagovori - tudi pravnika današnjega časa. 
Toda pustimo njegov današnji pomen za 



kasneje in povejmo najprej nekaj o misel-
ni zibelki, v kateri je Furlan pil mleko 
svojega časa. Čas, v katerem se je Furlan 
rodil, torej na prehodu v dvajseto stoletje, 
je bil še močno zasidran v racionalistično-
razsvetljenski viziji sveta. Neomajna vera 
v človekov razum, kot osvoboditev člove-
ka od narave, je še močno "blestela" v 
vsem sijaju naravoslovnih odkritij ter teh-
ničnih izumov. Doba pozitivizma, ki je 
poudarjala predvsem čutno komponento 
spoznavanja, je bila v smislu pozitivnih 
znanosti naperjena proti filozofiji. Toda 
mladi, uporni duhovi so iskali izhod iz 
mehanicistične enodimenzionalnosti ma-
terialne kulture. Tako je tudi Furlan pri-
sluhnil novemu idealizmu, ki se je zgle-
doval pri Kantu in se ponovno zanimal za 
pravno filozofijo. Novi idealisti so nam-
reč menili, da "še tako popolno poznava-
nje dejstev ne more nadomesti filozofske-
ga spoznanja". Za neki celostni vpogled v 
naravo stvari je treba zgolj pojavni svet 
namreč miselno prekoračiti (transcenden-
tirati). Kot bi slutili grozote, do katerih je 
pripeljal skrajni pozitivizem v prvi polo-
vici dvajsetega stoletja, se v okviru prav-
ne filozofije oziroma pravne teorije niso 
zadovoljevali le s pravom, kakršno je (bi-
lo) oziroma z njegovo legalnostjo, temveč 
so iskali predvsem njegovo najstveno ali 
moralno-vrednostno legitimnost. Tu jim 
je bil Kant prav gotovo dober učitelj. Ta-
ko jim je končni cilj prava lahko bila le 
najvišja vrednota prava, torej pravičnost. 
Furlan je namreč profetično slutil sodni-
ka, ki bi se lahko odrekel kritičnemu mo-
trenju zakonov in bi jih - v nasprotju z 
vsakršnim spraševanjem o njihovi moral-
nosti - sprejel kot dejstvo ter tako postal 
stroj in ne bi bil več človek. To so bili ča-
si, ko je Furlan napisal razpravo Filozofi-
ja prava in splošne znanosti o pravu. 

Furlanovo kasnejše ustvarjalno obdo-
bje se nanaša na nadaljnjo "razmislitev" 
ideje pravičnosti. Ta se zdi tu po zače-
tnem idealističnem zagonu nekako bolj 
"otreznjena", namreč uravnotežena z re-
alnostjo snovnega sveta. Furlan svojo in-
tuicijo namreč "ozemlji" z bolj realisti-
čnim pogledom. V tem okviru je najpo-
membnejša razprava "Problem realnosti 
prava". Tu zagovarja določeno kritično 
stališče racionalnega naravnega prava. Po 
eni strani pristaja na strogi pravni relativi-
zem, ko pravi, da "se pravičnosti ne more 
transcendentalno utemeljiti in da ne ob-
stoji neka pravna realnost, ki bi bila vzvi-
šena nad subjektivnim človeškim ustvar-
janjem in neodvisna od historičnega ra-
zvoja". Pravi, da "o kakem pravu višjega 
reda ne vemo ničesar, ker je pravo umo-
t\'or človeka, saj na meji racionalnosti 
empiričnega subjekta preneha tudi oblast 
prava". Tako "pravo ne predstavlja ab-
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solutne pravičnosti, temveč se zadovolju-
je z relativno pravičnostjo, z neko ab-
straktno skonstruirano povprečnostjo ali 
normalnostjo, ki se po kraju in času spre-
minja" . A vendarle pri tem Furlan prizna-
va, da s trditvijo o nezmožnosti absolutne 
pravičnosti kritizira predvsem teoretsko, 
najbrž spekulativno osnovo naravnega 
oziroma objektivnega prava, da pa sogla-
ša z načeli, ki jih je to oznanjalo. Takšna 
naravnopravna načela pa se lahko izraža-
jo le skozi pozitivno pravo oziroma kot 
vodila pri razlagi pozitivnopravnih do-
ločb, tudi v smislu zapolnjevanja pravnih 
praznin. 

To pa je že vsebina njegove naslednje 
razprave z naslovom "Naravna pravna 
načela". V njej pa Furlan še kako dosega 
torišča današnjih pravnih razglabljanj. Tu 
Furlan nagovarja tudi postmodernega 
človeka. Za današnji čas je aktualen pred-
vsem njegov pogled na (pravno) interpre-
tacijo oziroma razlago, ko pravi, da si 
"moramo biti na jasnem, da je vsaka in-
terpretacija individualna, ker je delo člo-
veka" . - "Da zija med abstraktno normo 
in konkretnim dejanskim odnošajem pre-
pad, ki ga ne bi bilo moč premostiti." Ta-
ko po Furlanu "teksti ne morejo biti zase 
začetek in konec pravnoznanstva". Ab-
straktna norma torej potrebuje ustvarjajo-
čo silo interpretacije, ki pa lahko s seboj 
prinaša celo paleto nekih novih vrednot v 
socialnem življenju. 

Furlan je torej mnenja, da norme ne 
izvirajo neposredno iz ideje prava, tem-
več iz konkretnih potreb socialnega živ-
ljenja. Tu je Furlan globoko v pravnem 
realizmu, ki je v določeni meri značilen 
tudi za tedaj porajajočo se šolo svobodne-
ga prava. - Sicer pa je takšen pravno-rea-
listični pogled na pravo aktualen tudi da-
nes predvsem zaradi vpliva anglosaškega 
prava na kontinentalno pravo. Pri tem da-

našnji pravni realizem oziroma njegovi 
nasledniki kritizirajo mit o nevtralni nara-
vi zakonov oziroma mit o nevtralni, sicer 
liberalni pravni državi. - Gotovo pa je tu-
di Furlanova misel, da "je glavno vpraša-
nje jurisprudence v tem, kako more imeti 
subjektivnost razlagalca objektivno ve-
ljavo, kako more individualni pravec as-
pirirati na objektivno pravilnost," danes 
še kako aktualna. Bralec naj primerja to 
njegovo misel z mislijo enega izmed 
glavnih filozofov postmoderne, namreč 
Lyotarda, ki se sprašuje, kako v postmo-
derni dobi legitimirati subjektivno skle-
panje. Po hermenevtični dekonstrukciji 
prava, ki je razkrila subjektivnost v pravu 
v vsej njeni razsežnosti, se zdi naslednje 
vprašanje tudi v pravu o tem, kako priti 
nazaj do objekta. Kako naj bo pravo spet 
objektivno? Mar zadošča le ideja proce-
duralnosti, kije v bistvu oropana vsebine? 
Toda vsakršna vnaprejšnja določitev vse-
bine je lahko arbitrarna. A pravo navseza-
dnje obstaja le takrat, ko je objektivno. In 
če je objektivno, je tudi pravično. Sicer pa 
to dilemo med subjektivnostjo in objek-
tivnostjo v pravu Furlan izvrstno nadalju-
je v Teoriji pravnega sklepanja, kjer po-
daja določeno sintetično rešitev, kije lah-
ko še kako aktualna za naš, postmoderni 
čas. 

Njegova teorija pravnega sklepanja 
sloni na naslednjih premisah: najprej pri-
znava, "da se svet prava ustavlja na me-
jah racionalnosti in da se kot tvorba razu-
ma pravo mora obdržati le v razumskih 
sodbah". Pravo se torej je dogajalo, se do-
gaja in se bo dogajalo predvsem v racio-
nalni dejavnosti človeške duše. Sicer pa 
Furlan od "gole racionalnosti prava" sega 
še naprej in raziskuje potencialne učinke 
iracionalnega na pravno sklepanje. Pri 
tem pravi, da praktični pravnik ne izhaja 
iz pravnih norm kot gornjih stavkov silo-
gizma. Njegova prvotna danost so torej 
spodnji stavki, torej konkretni življenjski 
primeri. Ko izhaja iz konkretnega prime-
ra, išče temu ustrezno normo. Toda pogoj 
za podreditev konkretnega primera pod 
normo je v bistvu prepoznavanje, da kon-
kretni primer ustreza abstraktni normi. 
Takšen akt prepoznavanja pa je akt intui-
cije ali - lahko bi celo rekli - pravnega in-
stinkta. - Tu je Bergsonov vpliv več kot 
očiten. - Šele takšnemu prvotnemu aktu 
prepoznavanja pa v bistvu sledi drugi del 
takšnega sklepanja, ki je logično-racio-
nalno sklepanje v smislu sinteze kot tvor-
be razuma. Torej s pomočjo razuma doka-
zujemo to, kar smo našli z intuicijo. Sle-
dnjega temeljna funkcija pa je v tem, daje 
takšno racionalno sklepanje dostopno 
vsem in da se s pomočjo racionalnega de-
lovanja tako opravlja neka socialna funk-
cija oziroma komunikacija med ljudmi, 



kajti intuitivni akt je predvsem notranji 
akt posameznega človeka. Tako ima po 
Furlanu "pravni silogizem nesporno ve-
ljavo kot kontrola, ki jo glede intuitivnih 
spoznav vršimo sami nad seboj s tem, da 
jih prenašamo na logično planoto". Sicer 
pa je ugotovitev oziroma priznanje glede 
določenih iracionalnih prvih v pravnem 
sklepanju dokaj tipično tudi v zdajšnjem 
času postmoderne, kjer se sicer poudarja-
jo razni pravni občutki, občutki za pravi-
čnost ter predvsem vrednotenje kot sicer 
racionalno sklepanje, ki pa je pogojeno z 
iracionalnimi občutji. V tem smislu je 
Furlanov intuitizem svojevrstno presega-
nje paradigme Humeovega in Kantovega 
strogega dualizma med dejanskim in vre-
dnostnim svetom še posebej takrat, ko 
sodnik ni nekakšen subsumpcijski apa-
rat, temveč (lahko) vrednoti. Tu namreč 
prepoznavanje ne izhaja mehanično iz vi-
šjega normativnega stavka, temveč iz 
vrednostno zasnovane medigre med dej-
stvi in normo. Navsezadnje pa takšen de-
lež iracionalnega v sicer pretežno racio-
nalni pravni zgradbi ni niti ekskluzivnost 
Furlanovega časa niti naše dobe, kajti že 
stari so dejali, daje pravo v bistvu umet-
nost dobrega in pravičnega. Predvsem 
umetnost - če je pravo torej tudi umetnost 
- pa je tista dejavnost, kjer se v velikih de-
lih iracionalno in racionalno skrivnostno 
prepletata. 

V zadnjem delu Problema realnosti v 
pravu sledijo trije eseji o pomembnih 
mislecih, ki so vplivali na Furlanovo 
ustvarjanje. Tu Furlan postavi spomenik 
svojim duhovnim očetom: Kantu, Ma-
saryku ter Descartesu. Naj ponovimo, da 
je Furlan izhajal iz razsvetljenstva, ki pa 
ga je s svojim "intuitivnim prepoznava-
njem" v zvezi s teorijo pravnega sklepa-
nja nekoliko tudi presegel. Predvsem je 
tu delno presegel Kanta, ki - po besedah 
Maritaina - ob svojem "tehničnem" inte-
lektu ni poznal intuicije v pravnem po-
menu besede. 

Naj za konec zapišemo še nekaj o 
Furlanovem slogu pisanja. Jezik je za-
radi izvirnosti tekstov, ki segajo v obdo-
bje med obema vojnama, za današnji čas 
mestoma arhaičen. Toda to nikakor ne 
moti, saj so njegove misli zelo nazorne in 
jasne. Furlana odlikuje predvsem tudi to, 
da zna precej zapletene miselne strukture 
predstaviti na dokaj enostaven način. To 
pa pomeni, da je zadeve gotovo prej do-
dobra premislil in dognal, preden jih je 
zapisal. Tu ponovno izstopa razprava o 
teoriji pravnega sklepanja. Predvsem ta, 
se zdi, da uvršča Furlana med velika ime-
na slovenske pravne misli. 

Torej, spoštovani bralec, iskreno po-
vabilo k intelektualno nadvse vznemirlji-
vemu branju! 

Odvetniki v zrcalu • • • 

m a g . Bojan Kukec 

"Qui bene distinguit, bene docet" 
(Dobro poučuje, kdor dobro razločuje), 
je kar nekaj odvetniških kolegov zmrd-
ljivo zamrmralo, po tem ko so prebrali 
briljantno zbirko esejev dr. Marka Pav-
lihe, objavljenih v knjigi pod naslovom 
"Prav(o) iz torkle". "Pa kaj bo ta pr-
foks, saj že vsaj od odvetniškega kolega 
Prešerna velja rek: Le čevlje sodi naj ko-
pitar"! Nekateri drugi kolegi so se posta-
vili na stališče: "Qui cadit a syllaba, ca-
dit a toto" (Kdor se zmoti v črki, se zmo-
ti v celoti), češ da v delih, ko se dotika 
odvetništva in odvetnikov, avtor sicer 
pronicljivo opozarja na probleme, zato 
ima v pretežni meri tudi prav. Vendar pa 
ga včasih le zanese do napačnih ocen, kot 
je na primer tista, da smo ... "gospe od-
vetnice in gospodje odvetniki posvečeni 
juristi, ki so bolj zaščiteni od sibirskih 
medvedov, zato je skoraj nemogoče po-
mesti pred njihovim pragom..." Sam pa 
se bolj nagibam k mnenjem tretje (najš-
tevilčnejše) skupine odvetniških kolegic 
in kolegov, ki ob omenjeni Pavlihovi 
knjigi zastopa stališče "Nemo iudex in 
sua causa" (Nihče ne more biti sam sebi 
sodnik).Tolikšna raznoterost stališč in 
vtisov ob branju Pavlihove knjige je med 
odvetniki razumljiva, saj gre vendar za 
zbir (pokončnih) individualistov ... 

Pa vendar je treba avtorju priznati, 
daje vsaj v tistih delih knjige, ki se nana-
šajo na odvetnike in odvetništvo, dosegel 
nekaj neprecenljivega: vzburkal je celo-
ten odvetniški ceh. Prvi je navdušen, 
drugi zadržan, tretji zamahne z roko, če-
trti pa se zamisli To je nesporni uči-
nek knjige v odvetniški sferi, ki ga je s 
svojimi "heretičnimi" mislimi ter stališči 
povzročil avtor. Pa še nekaj. "Nefair" bi 
bilo avtorju očitati kritična stališča do 
odvetništva, če pa vemo (vsaj uredniš-
tvo), da so nekateri njegovi članki nasta-
li prav na zaprosilo našega uredništva za 
sodelovanje pri (strokovni in kritični) ra-
sti zasnove našega glasila, tako po posa-
meznih področjih (pomorsko pravo je do 
št. 15. bilo popolnoma "nepokrito") kot 
po samemu slogu pisanja. Nasprotno. 
Avtorju, ki se je k sodelovanju prijazno 
odzval (nekaj je tudi vrhunskih sloven-
skih pravnih strokovnjakov, ki se tovr-
stnim prošnjam in predlogom sploh niso 
odzvali), gre zgolj zahvala. 

Če podam temeljno informacijo o 
knjigi, je treba zapisati: vsebuje 68 zapi-
sov, zamejenih z letnicami 1986-2002; 
večinoma so bili že objavljeni, predvsem 

v kolumnah "Iz torkle" v Pravni praksi, 
pa tudi v drugih periodičnih glasilih (tu-
di v našem Odvetniku); gradivo v knjigi 
je razporejeno v 10 zaokroženih vsebin-
skih sklopov in urednik Dušan Skok je v 
podnaslovu kar posrečeno zapisal, da gre 
za pisanje, ki je "bolj ali manj resno o ze-
lo resnih problemih prava". Po večini so 
to kratki esejistični zapisi in premisleki, 
pa tudi kozerije, humoreske in krokiji. 
Na naslovnici z motivom iz vasi Sv. Pe-
ter nad Dragonjo, kjer je avtor našel svoj 
novi dom (naslovno in druge fotografije 
v knjigi so delo Milana Turela), zbudi 
radovednost že večpomenski naslov, ta-
ko da bralec knjige - zagotavljam vam, 
ker sem to sam doživel - ne odloži do za-
dnje (286.) strani, četudi že jutranji pete-
lini pojejo. Iz vsebinskega kazala pa je 
jasno razvidno, da seje avtor v dveh ese-
jih soočil s tematiko odvetništva (stran 
120-125 in str. 196-198). 

V predgovoru je urednik Dušan Skok 
nastavil (tudi) avtorju ogledalo, ko ga 
(o)piše: "Marko Pavliha ni tipičen prav-
nik. Ne deluje zgolj v svojem profesor-
skem kabinetu in na fakultetnem preda-
vateljskem podiju. Ni zamejen le v svoje 
ožje strokovno območje, pa četudi to se-
ga v širine civilnega prava in dveh njego-
vih nikakor malenkostnih predelov, 
namreč prevoznega in zavarovalnega 
prava. Res je priljubljen profesor, zani-
miv predavatelj, ki zna pritegniti poslu-
šalstvo. Nekaj posebnega pa je preprosto 
zato, ker zna povedati ali napisati kaj živ-
ljenjskega in je pri tem še duhovit. Za 
pravnika je obdarjen z nenavadno lastno-



stjo, da zmore tudi najbolj zapletena 
pravna razmerja razložiti na preprost in 
razumljiv način. Takega srečujemo že 
skoraj dve desetletji, odkar po pravniški 
diplomi redneje nastopa v strokovni in 
tudi najširši javnosti, odkar s svežimi, ja-
snimi pogledi govori, piše, razpravlja ali 
se ozira ob posameznih (nikakor samo 
pravnih ali pravniških) pojavih v našem 
družbenem okolju". 

Gre za avtorjevo enajsto knjigo, v 
katero mi je ... "nekega mrzlega, zasne-
ženega decembrskega zgodnjega popol-
dneva v nostalgični vrhniški podstrešni 
pisarni (glej Pavlihovo kolumno "Kako 
je Pavliha Kukca prebral" v PP, št. 3/03) 
v posvetilo zapisal: "Bojanu z občudova-
njem, čestitkami za "pravniško kuhari-
co" in najboljšimi željami..." Prepozna-
ven Pavlihov slog, kajne? 

Sedaj je že skrajni čas za konkretno 
ponazoritev Pavlihovega svežega in priv-
lačnega pisanja. Z odvetništvom se sreču-
je na več mestih, odločil pa sem se za 
predstavitev eseja, v katerem govori avtor 
o (so)odgovornosti odvetnikov za (pra-
vosodne zaostanke (stran 196-198): 

"Odprta je divja jaga na slovenske 
sodnice in sodnike. Brezsrčno jih napa-
dajo, čeprav so krvosesni jagerji često 
bolj zaostali od sodnih zaostankov. Red-
kokdaj so razkriti preostali krivci za 
maličenje pravnih zadev v j are kače, 
največkrat zaradi želje po mastnem za-
služku, ne glede na pričakovanja in ko-
risti strank. V mislih imam gospe odve-
tnice in gospode odvetnike, tiste posve-
čena juriste, ki so bolj zaščiteni od sibir-
skih medvedov, zato je skoraj nemogoče 
pomesti pred njihovim pragom. Odve-
tništvo je po stanovskem zakonu samo-
stojna in neodvisna služba v okviru pra-
vosodja, nad katero bedi Odvetniška 
zbornica Slovenije. V skladu s predpisi 
in kodeksom odvetniške poklicne etike 
morajo advokati vestno opravljati svoj 
poklic, za kršitve dolžnosti pa so odško-
dninsko in disciplinsko odgovorni. Lepo 
se sliši, dejansko pa jim nihče nič ne mo-
re, ker jih na vse pretege ščiti mati Zbor-
nica! 

Oglejmo si primer, ki žal ni osamljen. 
Toženka je novembra 1994 prijavila za-
varovalnici poškodbo svojega avtomobi-
la, ki ga je v času nezgode vozil njen pri-
jatelj. V nekaj dneh je na podlagi kasko 
zavarovanja prejela zavarovalnino v viši-
ni 350.000 tolarjev. Ker se je kasneje po-
kazalo, da je lažno opisala nesrečo (ško-
da je nastala zaradi vinjenosti voznika), 
je zavarovalnica v mesecu marcu 1995 s 
tožbo zahtevala vrnitev neupravičeno 
plačane zavarovalnine in povračilo prav-
dnih stroškov, skupaj z zakonitimi zamu-
dnimi obrestmi. Na pi~vem naroku okto-

bra 1999je tožeča stranka predlagala po-
ravnavo v višini glavnice, a odvetnik to-
ženke jo je gladko zavrnil, dasiravno bi 
razumel sleherni pravniški bruc, da nje-
gova stranka ni upravičena do zavaroval-
nine. Tako je tudi razsodilo okrajno sodi-
šče, vendar odvetnik ni miroval in se je 
pritožil, višje sodišče pa je potrdilo sodbo 
prvostopnega sodišča. Človek bi pričako-
val, da bo takšna "zaušnica" zadoščala, 
vendar je nadebudni advokat nadaljeval z 
molzenjem stranke in vložil revizijo, ki jo 
je vrhovno sodišče zavrglo, ker glede na 
vrednost spornega predmeta sploh ni bila 
dovoljena. Kaj mislite, koliko je celotna 
pravdarska polomija stala naivno stran-
ko? Namesto da bi se poravnala na prvem 
naroku in vrnila neupravičeno prejeto za-
varovalnino v višini 350.000 tolarjev, 
mora sedaj plačati glavnico in zamudne 
obresti v skupnem znesku okoli 1,900.000 
tolarjev! Tožnici je dolžna povrniti tudi 
pravdne stroške in seveda "nagraditi" 
svojega genialnega pooblaščenca, ki sije 
že do izdaje odločbe okrajnega sodišča 
zaračunal krepko prek 100.000 tolarjev 
za svoje "odvetniške storitve". Absurd pa 
očitno še ni dobil dokončnih razsežnosti, 
saj je bila zavarovalnica pred kratkim 
primorana vložiti izvršbo! 

Slovenski odvetniški tarifni sistem 
torej predstavlja z zlatom tlakovano ce-
sto, ki vodi "okoli r.... v varžet, k šume-
čim bankovcem, kar nas pravzaprav ne 
sme čuditi, saj tarifo sprejemajo odvet-
niki sami (zbornica) v soglasju s pravo-
sodnim ministrom. Kaj pa o delu sloven-
skih jezičnih dohtarjev pravijo tuji po-
znavalci? V okviru "twinning" projekta 
o modernizaciji slovenskega sodst\'a in 
izobraževanju sodnikov sta Martin Bert-
zbach in Wolfgang Kirchner z deželnega 
sodišča v Bremnu preučila naše delovno 
sodstvo in med drugim posvetila pose-
bno pozornost predpisom o stroških. 
Strokovnjaka ugotavljata, da hitro in 
učinkovito reševanje zadev najbolj ovi-
rata nejasno procesno pravo in še pose-

bej obstoječa odvetniška tarifa. Narav-
nost nesmiselno je, menita, da slednja 
spodbuja zavlačevanje sodnih postop-
kov, saj odvetniki ne prejemajo več de-
narja le za vsako pisno vlogo (tudi če so 
navedbe v njej zgolj nakazane), marveč 
prav tako za sodelovanje na posamezni 
obravnavi. Katerakoli začeta dejavnost 
odvetnikov je ovrednotena s točkami, ki 
izhajajo iz zakonsko določene tarife. Za-
to "navajanje navedb po kapljicah" in 
zavlačevanje postopka z izsiljevanjem 
novih ustnih obravnav "pozitivno" 
učinkujeta na zahtevek za nadomestilo 
odvetnikov. Bertzbach in Kirchner pri-
poročata spremembe predpisov o nado-
mestilih in pristojbinah tako glede odve-
tnikov kot sodnih taks, in sicer po preiz-
kušenem nemškem vzoru. Ko se v Nemči-
ji začne sodni postopek, primejo odve-
tniki nadomestilo za vložitev tožbe, eno 
samo nadomestilo za udeležbo na ustni 
obravnavi (ne glede na trajanje), nado-
mestilo za udeležbo pri izvajanju doka-
zov (pri čemer se honorira odvetnikov 
čas, ne glede na število prič, izvedencev 
in drugih zaslišanih) in nadomestilo za 
sklenitev sodne poravnave, kar stimulira 
hitro reševanje zadev. V delovnih sporih 
npr. nemški kolegi rešijo le od 10 do 12 
odstotkov primerov s sodbami, okoli 50 
odstotkov s poravnavo, drugi primeri pa 
se zaključijo z umikom tožbe, umikom 
pritožbe, izvensodno poravnavo ipd. 

Menda se obeta posodobitev tarife in 
prilagoditev dejanskemu obsegu dela 
odvetnikov. S posebnim tarifnim delom 
naj bi bili odvetniki motivirani, da bi 
stranke že pred začetkom sodnega po-
stopka sklenile poravnavo. Prav tako bi 
pomagalo, če bi se večkrat odločili za 
plačilo v obliki deleža od prisojenega 
zneska, seveda brez dodatnega zaraču-
navanja stroškov. 

Drage kolegice in kolegi, skrajni čas 
je, da tudi vi prispevate k zmanjševanju 
sodnih zaostankov! (2002)" 

Cenjeni kolegi, priznajte, da je Marko Pavliha "vešč peresa", ki ga zna hitro in 
dobro sukati, ostriti in zaostriti in se, če nanese ta potreba in prilika, tudi "bojevati", 
kot je zapisal dr. Marjan Pavčnik v svoji recenziji knjige (PP, št. 5/2003). In v av-
torjevem "boju" so dobili svoje tudi "zapriseženi pravniki", sodniki, sodni svet, dr-
žava (pravniški državni izpit, slovenske kandidature za sodnike mednarodnih so-
dišč), dekani in redni profesorji, razni "pravni strokovnjaki" in celo študentom ni kaj 
prizaneseno - le odvetnik in pisatelj John Grisham jo odnese malce bolje ... 

Na koncu tega zapisa si dovoljujem podati knjigi dr. Marka Pavlihe Prav(o) iz 
torkle svojo najvišjo oceno. Vsaj zame prinaša svežino, vredno uvrstitve v - po mo-
jem imenovano - "biblijo pravne esejistike", nastajajoče na Slovenskem tam od 
osemdesetih let prejšnjega stoletja in zaznamovane posebej s prispevki dr. Boštja-
na M. Zupančiča. 

Marku Pavlihi želim, da bi tudi v prihodnjem pisanju potrjeval svojo dokazano 
miselno iskrivost, in če se bo loteval odvetništva, naj mu kar "nastavi zrcalo", tako 
kot je to storil v nekaterih delih prikazane knjige. Saj se ne bo razbilo ... 



Ameriški odvetniki 
in mediacija 

Ob koncu preteklega leta, 15. decembra 2002, se je na TV Slovenija pri-
ljubljeni novinar Aleksander Čolnik v svoji nedeljski oddaji "Večerni gost" 
pogovarjal z gospo Nan R. Shuker, sodnico Višjega sodišča Okrožja Kolum-
bija v ZDA (Associate Judge Superior Court ofthe district ofColumbia).1 

Tema pogovora so bile že nekaj desetletij v Ameriki zelo dobro pozna-
ne izkušnje alternativnega reševanja sporov (ADR); to je s pomočjo media-
cije in posrednika, odpra\<iti nakopičene zaostanke na rednih sodiščih. Te-
mo, zelo dobro poznamo tudi pri nas v Sloveniji, kjer že teče kar nekaj pi-
lotnih projektov (npr. na Okrožnem sodišču v Ljubljani, Celju), kako zmanj-
šati sodne zaostanke in povečati učinkovitost sodišč s pomočjo več oblik 
ADR. Najdlje je prišel projekt mediacije v civilnih zadevah (uvajajo pa se 
tudi mediacija v družinskih sporih, na področju gospodarskega - avtorske-
ga prava, itd,). 

Sodnica Nan Shuker sodi med glavne pobudnike tega relativno novega 
načina reševanja sporov, in je svetovala glede mediacije in oblik ADR po 
vsem svetu, tudi v jugovzhodni Evropi. 

Objavljamo del pogovora, povzetega po klipingu agencije Pristop, s prija-
znim dovoljenjem ustvarjalcev oddaje. 

Čolnik: Ameriški pravni sistem po-
znamo s televizije. Zakon v Los Angele-
su, Družinsko pravo, Praksa? Kasneje 
vas bomo vprašali, ali je to, kar vidimo 
na televiziji, resnično, enako kot v pra-
ksi. Alternativno reševanje sporov je 
razmeroma nov pristop k reševanju 
pravnih sporov. Zakaj? Zdi se zelo oči-
ten in starodaven način reševanja spo-
rov.2 V pravni praksi je nov, kajne? 

Shuker: Nov je v pravni praksi, v re-
snici pa je zelo star. Ljudje so sedeli pod 
drevesom in s pogovorom reševali teža-
ve. Mediacija v sedanjem sistemu je nov 
pristop z novimi izrazi k zelo staremu 
načinu reševanja sporov. Malo smo ga 
predelali in ga zdaj vračamo v uporabo 
po vsem svetu. 

Čolnik: Toda vsi spori niso primerni 
za mediacijo, včasih se ljudje sovražijo, 
hočejo zmagati in ponižati nasprotnika. 
To najbrž ni primer za mediacijo. 

' The district of Columbia, pomeni Washington 
D. C., glavno mesto Združenih držav Amerike in 
ima, kot takšno, tudi poseben status v ameriškem 
sistemu. 
2 Leta 1806je (npr.) francoski cesar za reševanje 
delovnih sporov odobril ustanovitev posebnega 
sodišča v Lyonu. Imenovali so ga Conseil de 
Pru d hommes. Sistem teh posebnih delovnih so-
dišč se je postopno razširil po vsej državi in je - z 
reševanjem delovnih sporov, v katerega so vklju-
čili delavce in delodajalce (kot konciliatorje ozi-
roma sodnike); - zelo pomemben, saj se je ohra-
nil do današnjih dni. Še več, pod vplivom franco-
skega sistema posebnih sodišč za delovne spore 
so se podobna sodišča začela razvijati tudi v dru-
gih evropskih državah (npr. v Nemčiji) - op. B. K. 

Shuker: Prav imate, nekaterih pri-
merov se tako ne da reševati. 

Čolnik: Sosedje se lahko sovražijo? 

Shuker: Res je, toda po mojih izku-
šnjah točno te primere lahko rešiš. Težje 
je pri nekaterih primerih, kjer gre za 
pravna vprašanja, kjer se ljudje nočejo 
poizkusiti sporazumeti. Če lahko nave-
dem primer. Imela sem izkušnjo s spo-
rom med dvema sosedoma. Pri tem pri-
meru nisem bila sodnica, ampak media-
torka. Ko sta prišla, je bil eden obrnjen k 
mizi, drugi pa je bil tako jezen, da se je 
usedel s hrbtom k mizi. Ni hotel sodelo-
vati pri reševanju. Nisem obupala, am-
pak sem se začela pogovarjati z gospo-
dom, ki je bil pripravljen govoriti z ma-
no. Ko je govoril slabe stvari o svojem 
sosedu, mu je ta začel odgovarjati, saj je 
bil jezen in mu ni bilo všeč, kar je govo-
ril drugi gospod. Ko je prvi gospod po-
vedal svoje, drugi ni hotel, da slišim le 
eno stran zgodbe, moral je povedati tudi 
svojo. 

Včasih se da spor rešiti s stiskom 
rok. Kot sodnica ne morem nekomu uka-
zati, da se opraviči. Kot mediatorka lah-
ko vprašam: Ste se pripravljeni opraviči-
ti, zdaj ko ste spoznali, da bi lahko rav-
nali drugače? Ne rečeš: Grozni ste! Ne bi 
mu smeli reči tega, ampak: morda bi to 
lahko storili drugače, ste pomislili na to. 
Sodniki in mediatorji uporabljajo različ-
no tehniko. 

Čolnik: Ljudje, ki niso sodniki, se 

morajo naučiti tehnike. Kako se lotijo te-
ga? 

Shuker: Tudi sodniki se morajo. 
Čolnik: Kdo je lahko mediator? 
Shuker: Ponavadi učimo odvetnike, 

toda tudi jaz, kot sodnica, sem se morala 
učiti. Nekateri bi celo rekli, da j e sodni-
ka težje naučiti, saj se mora odpovedati 
svoji moči. Veliko organizacij po vsem 
svetu poučuje mediacijo. Na mojem so-
dišču imamo skupino učiteljev, ki je v 
zadnjih enajstih letih izurila več kot 600 
mediatorjev... 

Če se stranki sporazumeta, se sestavi 
sporazum, ki ga podpišeta. 

Čolnik: Potem je obvezujoč? 
Shuker: Da. 
Čolnik: Ni poti nazaj? 
Shuker: Odvisno od države, v ZDA 

ga podpišemo kot pogodbo. V Tanzaniji 
in drugih državah, kjer sem pomagala 
pri uvajanju mediacije, gredo še dlje. 
Stranki podpišeta sporazum, nato pa ga 
podpiše še sodnik.Tako ostane izvršljiv 
sodni naslov. O tem se posamezna drža-
va odloči ob vzpostavitvi sistema. To je 
ena od stvari, ki se v posameznih drža-
vah razlikuje. 

Čolnik: Mediacijo smo uvedli v Slo-
veniji lani, če se ne motim. 

Shuker: Tako je, leta 2001. 
Čolnik: Poznate ljudi, ki so uvedli 

mediacijo pri nas, obiskali so Vas, saj ste 
nekakšen guru mediacije? 

Shuker: Najprej sem spoznala pred-
sednika okrožnega sodišča, sodnika Za-
larja. To je bilo sredi leta 2001, ko je za-
čel z mediacijami. Prišel je v Washing-
ton in pogovarjala sva se o tem, da bi jim 
pomagali pri urjenju. Sodelovala sem na 
telekonferenci na Pravni fakulteti de-
cembra 2001. Takrat so že začeli z urje-
njem. Sodelovali so s skupino učiteljev 
iz Velike Britanije, ADR Group. Ta je 
urila slovenske strokovnjake pod pokro-
viteljstvom veleposlaništva Velike Bri-
tanije in ZDA. Mislim, da imajo na sodi-
šču dvanajst ali petnajst ljudi, izurjenih 
za mediacije, ki že opravljajo to nalogo. 
Gre za nekaj sodnikov in odvetnikov. 
Zdaj se skupina mediatorjev izobražuje 
za učitelje, da bo Slovenija imela svoje 
učitelje - mediatorje. Pred nekaj meseci 
je štiričlanska delegacija, pod vodstvom 
sodnika Zalarja, na mojem sodišču v 
Washingtonu dva tedna delala na "multi 
door" oddelku. Ta program zajema 
enajst različnih alternativnih oblik reše-
vanja sporov in je med največjimi v 
ZDA. Osem ur na dan, pet dni na teden 
so delali v tem programu in se učili, ka-
ko izbirati mediatorje, kako jih uriti, ka-
ko jih ocenjevati, in spoznali so vse naše 
programe. Trdo so delali, da bi sestavili 



to, kar bo zelo dober, uporaben model za 
Slovenijo, po katerem bodo ljudje prek 
sodišča dobili dostop do postopka medi-
acije. Trenutno je brezplačen, omogoča-
jo ga ljudem, ki se prostovoljno odločijo 
za mediacijo. 

Čolnik: Mislim, da je prek 50 od-
stotkov mediacij uspešnih. 

Shuker: Na začetku prejšnjega me-
seca pa ste začeli tudi z družinsko medi-
acijo. 

Čolnik: Mediacija je hitrejša in ce-
nejša. 

Shuker: Veliko cenejša. 
Čolnik: Poglejva ameriške razmere. 

Koliko stane običajno sojenje? 
Shuker: Ni povprečnega sojenja. Na-

redili smo veliko izboljšav, zato naš si-
stem trenutno deluje razmeroma dobro. 
Razlog za to je, da smo šli korak naprej. 
V Washingtonu smo v civilnih sporih 
uvedli obvezno alternativno reševanje. 
Izbrati morate med mediacijo, nevtralno 
ekspertno oceno in neobvezujočo arbitra-
žo. To zahtevamo in ljudje so se temu pri-
vadili. Ugotovili smo, da je to zelo pro-
duktivno. Imamo enajst različnih progra-
mov. Njihova uspešnost je od 38- do 88-
odstotna. Različni programi so različno 
uspešni, dejstvo pa je, da lahko rečemo, 
da zaradi tega postopka obravnavamo 85 
odstotkov primerov v 18 do 20 mesecih. 
Pred enajstimi leti, preden smo to uvedli, 
je trajalo od 4 do 6 let, daje primer prišel 
na sodišče. Primeri so se poravnali, toda 
naključno. Lahko so se poravnali na dan 
začetka sojenja. V sistemu ste bili tri, šti-
ri leta, stroški so se kopičili. Nimam to-
čnih številk, lahko pa vam povem, da se 
začne alternativno reševanje spora v pe-
tih ali šestih mesecih po vlogi. Če je po-
ravnava uspešna, porabite le pet ali šest 
mesecev za pripravo primera. Če gre pri-
mer v sodno obravnavo, boste tudi v do-
brem sistemu čakali vsaj še eno leto. Se 
eno leto čakanja in dela... 

Čolnik: To je hitreje in ceneje. Mar 
to ne pomeni, da odvetniki izgubljajo 
delo, prihodke? Nekdo se je pošalil, da 
kratica ADR pomeni "vsakič manjši za-
služek." 

Shuker: O tem lahko vprašate wa-
shingtonske odvetnike. Pri nas jih je 
65.000. Nobeden od njih ne prejema so-
cialne podpore. Pri nas imamo odvetni-
ke, ki so redni mediatorji, in to prosto-
voljno. Sodišče mediatorjem plačuje 
majhno vsoto. 

Čolnik: Koliko dobijo? 
Shuker: Sto do 150 dolarjev, odvi-

sno od primera. 
Čolnik: Na uro? 
Shuker: Na zasedanje, ki lahko traja 

dve do tri ure. 

Čolnik: So ti primeri lahko rešeni na 
enem zasedanju? 

Shuker: Nekateri, zahtevnejši pri-
meri ne. Preprosto plačilo dolga, na pri-
mer med dvema poslovnežema, je lahko 
rešeno v dveh do treh urah. Odvetniki bi 
z običajnim delom zaslužili vsaj trikrat 
več kot pri mediaciji. Vseeno so priprav-
ljeni delati to, saj to koristi njihovi pra-
ksi, pridobivajo nova znanja, prav tako 
pa lahko začnejo delati mediacije tudi 
zasebno in zaslužijo 300, 400 dolarjev 
na uro pri velikih korporacijah. Drugi 
razlog je, da odvetniki tako dobijo zado-
voljne stranke. Te potem povedo prijate-
ljem, kako čudovit je njihov odvetnik. 
Naši odvetniki ne le podpirajo program 
in menijo, da niso izgubili nič zaslužka. 
Pri mednarodnih programih, pri katerih 
sem sodelovala, so odvetniki s katerimi 
sem delala pri mediacijah, pogosto celo 
odšli z menoj v te države, da bi povedali 
drugim odvetnikom, da je to čudovit 
proces, da naj ga uporabljajo in naj jih ne 
skrbi, da bi zaslužili manj. To gotovo ne 
drži v ZDA. 

Čolnik: Govorila sva o mediacijskih 
primerih. Je res, da je odvetnik največji 
sovražnik zdravnika? 

Shuker: Verjetno, v ZDA gotovo, bi 
se večina zdravnikov strinjala z vami. 
Med zdravniki in odvetniki ni kakšen 
posebne ljubezni. 

Čolnik: Na začetku sem vas hotel 
vprašati, ali utegnete gledati televizijske 
pravne serije? Se take reči res dogajajo 
na sodišču, ali je to le domišljija ustvar-
jalcev? 

Shuker: V nekaterih serijah pred-
stavljajo resnične primere. Toda obnaša-
nje sodnikov in odvetnikov v teh seri-
jah ... 

Čolnik: Je drugačno? 
Shuker: Pa še kako! Če bi se odvet-

niki tako obnašali pred mano, bi šli vsi v 
zapor zaradi nespoštovanja sodišča. 
Odvetniki v sodni dvorani ne odgovarja-
jo sodnikom in govorijo, da so neumni. 
Noben odvetnik na svetu ne bi rekel te-
ga. Sodniki se ne razjokajo na klopi, ta-
ke reči se ne dogajajo. Naš poklic imam 
za precej dostojanstven. Vsi imamo sla-
be dni, vsi smo včasih razburjeni ali 
jezni in takrat gredo odvetniki lahko ma-
lo predaleč. Rečeš jim: "Dovolj sem sli-
šala. Ne recite ničesar več, pa bo vse v 
redu." Odvetniki ne napadajo sodnikov, 
kričijo in tulijo, ne govorijo jim, da ne 
vedo, o čem govorijo, da so bedaki. To 
se preprosto ne dogaja. Zgodilo se je na 
enem sojenju, toda ne bova govorila o 
tem. Ni bilo moje sojenje. 

Čolnik: Omenili ste nespoštovanje 

sodišča. Ste odvetnika kdaj zaradi tega 
poslali v zapor? 

Shuker: Sem. 
Čolnik: Ste? Za koliko, za tri mese-

ce? 
Shuker: 180 dni, zelo dolga kazen. 

Bilo je zelo žalostno, tega nisem hotela 
storiti. Slo je za zelo bistrega mladega 
odvetnika, ki je zagovarjal obtoženca za 
umor. Slišala sem - upala sem, da ni res 
- da uživa mamila. Med tem sojenjem je 
izginjal, med tem ko ga je čakala porota. 
Izginil je po kosilu in ga nismo mogli 
najti. Naslednji dan je trdil, da mu je po-
begnil pes in da ga je štiri ure lovil. Za-
mujal je na zasedanja. Sojenje smo kon-
čali, med procesom nisem hotela ukre-
pati. Po sojenju sem mu odredila testira-
nje za mamila. Bil je pozitiven na koka-
in. Dala sem mu pogojno kazen, mu uka-
zala zdravljenje, nisem hotela strogo 
ukrepati. Kršil je pravila pogojne kazni. 
Zadnje je bilo, da je hotel oddati vzorec 
urina nekoga drugega. Ujeli so ga. 
Obvestili so me o tem in nisem imela iz-
bire, zaradi nespoštovanja sodišča sem 
ga poslala v zapor. To je bilo enkrat. Te-
ga ne storiš zlahka. 

Čolnik: Opazil sem, da protestirate, 
če rečem, da ste odvetnica. 

Shuker: Sem odvetnica. To sem bila 
petnajst let, preden sem postala sodnica. 

Čolnik: Torej sodnik in odvetnik? 
Shuker: Ne. Pravzaprav smo, toda 

nimamo se za odvetnike. Odvetniki so 
zagovorniki ene strani. Sodniki so nepri-
stranski, ne zagovarjamo nekega stali-
šča. Po poklicu sem pravnica, toda imam 
se za sodnico in zdaj tudi mediatorko... 

Naš sistem je kar zanimiv, saj so 
odvetniki plačani po uspešnosti. Dobijo 
od 30 do 40 odstotkov dosojenega zne-
ska, odvisno od dogovora. 

Čolnik: Torej, ko so starši dobili 10 
milijonov, je odvetnik zaslužil 3,5 mili-
jona? 

Shuker: Tako je, toda odvetniki mo-
rajo financirati pravico. Tožnikov od-
vetnik plača stroške preiskave, svojo 
plačo, vse. Če izgubi, ne dobi nič, ima 
samo stroške. 

Čolnik: Mora tvegati. 
Shuker: Zagovornike ponavadi pla-

ča zavarovalnica na uro. Zavarovalnica 
krije stroške. 

Čolnik: Koliko dobi odvetnik na 
uro? 

Shuker: Različno, od 250 do 600 
dolarjev na uro. To je veliko denarja. 

Čolnik: Upam, da so sodniki enako 
plačani. 

Shuker: Ne, sodniki ne dobijo niti 
približno toliko. 

Pripravil: m a g . Bojan Kukec 



Slovenija - odvetniška država ...? 

Sodnik, ki se zmoti, 
gre med odvetnike 

i . 

Pogosto odvratne šale na njihov (odve-
tniški op. p.) račun odsevajo tudi mržnjo, ki 
nastane iz prizadetosti. Glede na to, da pri 
nas takih šal še ni, pomeni, da je stanje v 
odvetništvu še dobro ... 

Tudi v času socializma je bil odvetni-
kom vsaj do določene mere priznan tak sta-
tus. Ko je v 60. letih UDBA obiskala pisar-
no nekega odvetnika, ker je pri njem hotela 
priti do obremenilnih dokazov zoper nekega 
državljana, jim je odvetnik dejal, naj, če si 
upajo, le vzamejo dokument, ki ga je imel 
pri sebi. In niso ga vzeli, niti tedaj. 

Mija Repovž, Sobotna priloga dela 7. 
12. 2002, str. 4 v intervjuju z odvetnikom 
M. S. v članku: "Ce me hoče klient prepla-
čati, odklonim" 

2. 
Vpr.: Če bodo predlog sprejeli, pomeni, 

da bodo odvetniki zainteresirani, da se po-
stopki čim hitreje končajo. Torej ne bo več 
zavlačevanja, kot so denimo predlogi odve-
tnikov za izločitev npr. predsednika senata 
ali celo predsednika sodišča in podobno? 

Odg.: Upal bi si trditi, da ti odvetniki 
postopajo korektno, zastopajo interese svo-
jih strank in v interesu vsake stranke je, da se 
zadeva čim hitreje uredi. Tako bi zavrnil do-
mnevo, da se odvetniki z načinom svojega 
dela trudijo za čim več obravnav in za čim 
boljši zaslužek. Ker ste omenili predloge za 
izločitev, vas moram opozoriti, da je vsak 
odvetnik dolžan storiti vse za svojo stranko 
in uporabiti vsa sredstva, ki jih zakon dovo-
ljuje za zaščito interesa stranke. Zato teh 
izločevanj ne bi uvrščal med nedovoljena 
zavlačevanja postopkov. 

Miča Vipotnik, Dnevnik 13.12. 2002, 
str. 2 v intervjuju z predsednikom OZS odv. 
B. G., v članku: "Spornapomoč kvaziprav-
nikov" 

3. 

In medtem ko se večino gledalcev zaba-
va ob takšnih in drugačnih neumnostih, s 
katerimi se na malih zaslonih ukvarjajo dol-
gonoge odvetnice in njihovi prav tako greha 
vredni kolegi, da o srhljivih zgodbah, preže-
tih s krvjo, znojem in spermo, ki pridejo 
pred sodišče, sploh ne izgubljamo besed, 
večina naših odvetnikov ob omembi teh na-
nizank le zgovorno zavije z očmi. Tudi 
odvetnik mag. M. J. N., strokovnjak za ka-
zensko pravo, ki je na enoletnem študiju v 
ZDA spoznal ameriško sodno resničnost 

pravi, da teh nanizank ne spremlja... Dogo-
vor o priznanju krivde tako lahko v resnici 
prizadene samo kontinentalne kazenskopro-
cesne puriste, je prepričan J. N.. 

Olga Cvetek, Sobotna priloga Dela, 
14.12.2002, str. 24, v članku: "Barantanje 
z zlikovci" 

4. 
Tipičen storilec gospodarskih kaznivih 

dejanj je visoko izobražen, inteligenten, 
strokoven in izkušen. Pri izvrševanju kazni-
vih dejanj se pogosto že vnaprej posvetuje z 
odvetnikom. 

Suzana Rankov, Vesna Vukovič, v 
članku: "Mali goljufi v zapor, veliki po de-
nar na banko", zelena pika, Dnevnik 14.12. 
2002, str. 28, kot povzetek izjave I. L., vodje 
sektorja za gospodarsko kriminaliteto v 
Upravi kriminalistične policije. 

Zagovorniki po uradni dolžnosti v ka-
zenskih zadevah predstavljajo tudi veliko 
breme za državo oziroma za posamezne 
proračune sodišč. Tako je Okrožno sodišče 
v Ljubljani, kot največje sodišče v državi, 
leta 2001 za tovrstno zastopanje plačalo 
skoraj 385 milijonov tolarjev, kar predstav-
lja 22 % vseh materialnih stroškov celotne-
ga ljubljanskega sodnega območja, letos pa 
pričakujejo 167 % povečanje. Tudi zato so 
nekateri predlagali nekaj rešitev. Med dru-
gim to, da naj bi tarife za odvetnike po ura-
dni dolžnosti določila država in naj bi bile 
izvzete iz siceršnje tarife oz. naj bi določili 
odvetnike, ki bi prevzemali takšno zastopa-
nje in bi bili na plačilni listi države. 

Majda Vukelič: "Dolgotrajnipostopki 
tudi zaradi tarife", Delo 17.12.2002, str. 4 

6. 

Ne gre pozabiti, daje pedofilija v Ame-
riki velik biznis, da so v igri zelo visoke od-
škodnine. Obstajajo advokatske pisarne, ki 
se ukvarjajo samo s tovrstnim lovom na ča-
rovnice. Pričam celo plačujejo, da lažno pri-
čajo. 

Ranka Ivelja, v intervjuju z dr. I. Š. in 
članku: "Škofje, so svoje duhovnike v Ame-
riki narobe ščitili", Dnevnik, 21. 12. 2002, 
str. 26. 

Vpr.: Se vam zdi, da bi lahko pri kak-
šnem svojem varovancu dosegli več? 

Odg.: Redkokdaj se zgodi, daje uspeh 
stoodstoten. Zadovoljen sem z rezultatom, 

Uspešnost odvetnikov je zaslužna, 
da se Slovenija spreminja iz pravne v 
odvetniško državo. In bogu bodi hvala! 

... Po drugi strani pa se velja spomni-
ti dejstva, da se je v času razmaha odve-
tništva za ta poklic odločila velika večina 
tistih pravnikov s sodišč in tožilstev, ki 
so po svoji strokovnosti že poprej prido-
bili ugled in sloves pravnih strokovnja-
kov in garačev. Ali to pomeni, da so v 
pravosodju ostali zgolj tisti, ki tega niso 
imeli, ali pa so se raje zatekli v slabše pla-
čano, a mnogo bolj udobno državno služ-
bo brez velikih možnosti, da bodo kdaj 
krivi nestrokovnega in površnega dela 
ali, bog ne daj, lenobe? Odgovor se zdi 
preprost, a je hudo krivičen, kajti hudič je 
vendarle v - motivu. Zelo malomeščan-
sko rečeno, nam že avtomobili, v kakr-
šnih se vozijo odvetniki, sodniki ali tožil-
ci pa ne; in hiše, v kakšnih živijo odvetni-
ki, sodniki in tožilci pa ne, povedo mar-
sikaj o pričakovani delovni vnemi, ki je 
vendarle potrebna - poleg tiste znane: 
profesionalnosti in ljubezni do poklica. 

Toni Perič, v komentarju "Pravna 
srčnost", Dnevnik, 8.1.2003, str. 3 

ki gaje bilo v danih okoliščinah mogoče do-
seči. Kadarkoli me klient vpraša, ali lahko 
zagotovim uspeh, mu odgovorim z beseda-
mi prof. Cigoja: "Odvetnik ne more garanti-
rati rezultata, lahko zagotovi le, da bo pri-
dno delal".... V razvpitih primerih mora bi-
ti sodnik, ki ugotovi, da ne more izreči obso-
dilne sodbe, izjemno pogumen, da odloči po 
svojem prepričanju in svoji vesti, ter izreče 
sodbo, ki je javnost ni pričakovala. 

Borut Mehle, Miča Vipotnik, v inter-
vjuju z odv. dr. P. C.: "Ne zagovarjam ka-
znivih dejanj, temveč ljudi", Zelena pika, 
Dnevnik, 18.1.2003, str. 22 in 23. 

9. 

Sodnika se ne sme klicati na odgovor-
nost zaradi njegove odločitve. Napaka je 
sankcionirana s pritožbami. Razrešitve so-
dnikov so bile v novejši zgodovini našega 
pravosodja zelo redke. Bolj pogosto so so-
dniki, ki so vedeli, kaj jih lahko doleti, so-
dniške vrste zapustili sami. Tak je bil deni-
mo primer nekdanjega kranjskega sodnika, 
ki je v predalu pozabil spis, ki je zadeval 
Elan, in je primer zaradi tega zastaral. Nobe-
na sankcija ga ni dosegla, saj se je pravoča-
sno umaknil med odvetnike. Na Ministrstvu 
za pravosodje smo izvedeli, da sta od leta 
1999 zaradi negativne ocene Personalnega 
sveta in nato Sodnega sveta iz sodniških vrst 
odšla dva sodnika. Eden z Okrožnega sodi-
šča v Novi Gorici, drugi pa z Okrajnega so-
dišča v Brežicah. 

Miča Vipotnik, v članku: "Sodnik, ki se 
zmoti, gre med odvetnike", Dnevnik, 28. 1. 
2003, str. 1. 



10. 

Državni sekretar F. P., je opozoril, da 
bodo lahko v roku vse pritožbe (v denacio-
nalizacijskih postopkih - op. p.) rešili le, če 
bodo s prerazporejanjem denarja znotraj mi-
nistrstva našli 15 milijonov tolarjev za na-
jem odvetnikov. 

Maja Čepin Čander, v članku: "Boj za 
gradove in dvorce se nadaljuje", Dnevnik 
30.1.2003, str. 2. 

11. 
Vpr.: Se vam zdi, da imajo odvetniki 

zaradi ohlapnih zakonskih določb velik ma-
nevrski prostor za obrambo svojih strank? 

Odg.: Ob takem procesnem zakonu je 
seveda veliko možnosti za obrambo in bi-
stveno več kot v drugih državah, kjer je za-
konodaja drugače zasnovana. Pravica in 
dolžnost zagovornikov je, da za svoje stran-
ke naredijo vse, tudi da izkoristijo takšne 
določbe ZKP. Tega ne odobravam le takrat, 
ko izkoriščajo odvetniki luknje v zakonu za 
zavlačevanje postopka, zato da bi imeli še 
večje finančne koristi. 

Vpr.: Se strinjate s trditvijo našega ko-
lega, da postaja Slovenija odvetniška država 
namesto pravne. S tem je mislil, da pravza-
prav odvetniki vodijo sodne postopke, da v 
resnici sami držijo tempo postopkov? 

Odg.: To je le zunanji vtis. 
Miča Vipotnik, Vesna Vukovič, v in-

tervjuju z predsednikom VS mag. 
M. D., v članku: "Ne strinjam se, da je sod-
stvo glavni problem v državi", Zelena pika, 
Dnevnik, 1.2.2003, str. 22 in 23. 

12. 
Vpr.: Ali drži, da so pri nas odvetni-

ki bolj motivirani za delo? 
Odg.: Tudi moj občutek je, da so 

odvetniki aktivnejše stranke v postopku. 
Če je njihovo ravnanje zakonito in ko-
rektno, je to dobro, ker se bo moralo tu-
di tožilstvo bolj aktivirati. Odvetniki so 
postali strogi. Kaznujejo vsako napako. 
Mislim, da j e to dobro. 

Vpr.: Zakaj je prišlo do tega? 
Odg.: To je ta sprememba mentalite-

te. Odvetniki so bolj gibčni in borbeni. 
Za svojo stranko naredijo vse. Dokler so 
v okviru zakona, dokler ne zlorabljajo 
določenih pravic, kar se sicer tudi doga-
ja, je to v redu. Tožilce bodo s tem, med 
drugim, vzpodbudili, da bodo bolj pazili 
na dokaze. Da bodo ugotovili, kako je za 
določen dokaz bolje, če ga ne uporabijo, 
ker bo sodba sicer razveljavljena. 

Sonja Merljak, v intervjuju z dr. K. 
Š., v članku: "Procesne napake - hvala 
bogu, da jih imajo. So nujen znak demo-
kracije", Sobotna priloga Dela, 1. 2. 
2003, str. 15. 

13. 
J. B., odvetnica iz Ljubljane, je sprožila 

postopek proti M. K. (Slovenske novice), ki 

naj bi kršil kodeks s člankom: "Dedičem fi-
ge, odvetnici milijoni?" ... V članku je pri-
kazano, da M. ni preskrbljena, kar naj bi so-
povzročila odvetnica. Ta naj bi slabo skrbe-
la za interese pok. M., ker ni dosegla, da bi 
postal edini dedič vsega premoženja, in ker 
naj bi, kot navaja novinar, tudi sicer do-
mnevno zlorabljala zaupanje svojih klien-
tov v pravosodnih postopkih in pri upravlja-
nju denarja. Odvetnica je ocenila, da je na-
pačno obveščal javnost o dejstvih, in da je 
objavil neutemeljene obtožbe, laži, razžali-
tve in klevete. N. Č. R. je razsodilo, daje no-
vinar prekršil 1. čl. kodeksa. 

Rok Kajzer, v članku: "Novinar imel 
pesek v očeh - razsodbe novinarskega raz-
sodišča", Delo 5.2.2003, str. 4. 

14. 
Poleg odvetnikov tako tudi novinarji 

postajamo tista vrsta "pernatih škodljiv-
cev", kiji policijski šefi zadnje čase z vso 
vnemo strižejo peruti. 

Žarko Hojnik, Delo 12. 2. 2003, 
str. 

15. 
... Sklad za razvoj je namreč z odvetni-

kom S. Š. že leta 1992 sklenil pogodbo za 
pravno svetovanje v višini 5.000 mark, z 
aneksom pa je SRD leta 1996 pavšalni zne-
sek zvišala na 12.500 mark na mesec in mu 
nudila še nekatere ugodnosti, kar je račun-
sko sodišče ocenilo za nesmotrno ravnanje. 

Alenka Brezovnik, v članku: "Nagra-
de pod drobnogledom", Dnevnik, 14.2. 
2003, str. 9. 

16. 

... Toda njihove cene so za polovico ni-
žje od tarif Odvetniške zbornice... Brezpla-
čno svetovanje in polovico odvetniške tari-
fe za pravno pomoč financira pravosodno 
ministrstvo, saj je PIC decembra lani za 
oboje pridobil koncesijo in sicer po ZBPP. 

Sonja Merljak, v članku: "Modrice se 
ne smejo ponavljati", Delo 20. 2. 2003, 
str. 12 

17. 
Pred dvema dnevoma je vsakoletna 

organizatorica prireditve za izbiro Naj 
Novomeščana, urednica novega medija, 
J. Š., razglasila letošnjega dobitnika pri-
znanja - legendarnega odvetnika Antona 
Škrlja (njegovo pisarno sedaj vodi sin 
B.)... 

Aleksander Lucu, Šepet sedmega 
dne, Nedelo 2.3.2003, str. 16 

PS: Čestitamo!- Uredništvo 

18. 

Tudi na slovenskih televizijah so v za-
dnjem času ves čas na voljo tri ali štiri razli-
čne pravniške serije. Za recenzijo smo pro-
sili pravnika (točneje odvetnika op. p.) S. Z.. 
Ogledal si je Prakso, Družinsko pravo in 

Odvetnika z ulice. Zdel se je kar zadovoljen 
s ponudbo, zlasti še, ker je bila zadnja prav-
niška serija, ki jo je sam od sebe gledal na te-
leviziji, Zakon v L. A. ("rahlo osladno, bi re-
kel") ... "Grisham, to je prava stvar, pravi Z. 
Ko sem bil v Pittsburgu, obiskal neko veliko 
pravno pisarno, je bilo vse natančno tako kot 
v njegovih knjigah. Partnerji so imeli pisar-
ne z okni, mlajši odvetniki pa so delali v maj-
hnih boksih. Opazil sem tudi, da so asistent-
ke vedno izrazito neprivlačne. V brezhibnih 
Guccijevih kostimih, vendar takšne, da niti 
slučajno ne bi mogle zaposlovati odvetnikov 
s kakimi seksualnimi mislimi"... 

Vpr.: Kako je institucija "Pro bono" 
razširjena v Sloveniji? 

Odg.: Mislim, da precej. Slovenski 
odvetniki za socialno šibkejše delajo za-
stonj. Poznam vrsto odvetnikov, ki delajo 
izvršbe za preživnine zastonj, ker jih glede 
na socialni položaj preprosto ni mogoče za-
računati. Tudi pravne nasvete dajejo social-
no šibkim strankam zastonj. Ta praksa je v 
skladu s Kodeksom odvetniške etike. 

Katarina Cunder, v pogovoru z odve-
tnikom S. Z., v članku: "Sodniki so strogi, a 
komentarji jih ne motijo", Vikend od 8.-14. 
3.2003 str. 8 in 9. 

19. 
Sicer pa je po sprejetju dopolnil ena ve-

čjih sprememb predloga zakona (o nepremi-
čninskem posredovanju - op. p.), da bodo 
morali po novem vse pogodbe za nepremi-
čninske agencije sestavljati pravniki s pra-
vosodnim izpitom (in ne zgolj pravniki, kot 
je bilo mišljeno prvotno). To je bila kom-
promisna rešitev, saj je V. P., predsednik 
zbornice notarjev, sprva predlagal, da naj to 
počnejo izključno notarji in odvetniki. 

Maja Čepin Čander, v članku: "Obve-
ljala omejitev provizij", Dnevnik 14. 3. 
2003, str. 4. 

20. 

... Seveda je taka odločitev še povečala 
stroške iskanja pravice v tej zadevi: poleg 
akcije Kolo so tudi stroški procesa, ki je tra-
jal skoraj leto in pol, dosegli nekaj 10 mili-
jonov tolarjev. No, sodnica R. se je odliko-
vala tudi z drugim rekordom: odvetnika K. 
G. je zaradi samovolje kaznovala s kaznijo 
milijon tolarjev. Sicer pa odvetniki niso 
skoparili z ocenami obtožnice: "vse to je hi-
poteza, zgodba za pisatelje"; je dejal V., za-
govornik Ž. K. 

Miran Subic, v članku: "Gorenjski sli, 
s tovori omame in smrti", Zelena pika, 
Dnevnik, 15.3.2003,str.31. 

21. 

Našli smo odvetnika za vse tegobe, ki te 
lahko doletijo, plačaš pa ga le enkrat... Ve-
čina slovenskih družin ima na polici v naj-
bolj priročnem kotu zložene nepogrešljive 
knjige, kuharico, domačega zdravnika, 
zdravilne rastline in priročnike v slogu Sam 
svoj mojster. To je opazil tudi vrhniški 



odvetnik B. K., toda zazdelo se mu je, da 
tam na polici zeva vrzel ... "Skozi to trnje 
sem s priročnikom prav tako skušal olajšati 
pot. Res sem se zgledoval po drugih, kot ku-
harica mora tudi pravni priročnik ponuditi 
jasno in enostavno pomoč, saj je le takšna 
lahko učinkovita". 

Vpr.: Če je res takšna, se ne bojite jeze 
kolegov? Saj jim bo vendar že knjiga sama 
konkurenca. In končno, si z njo niste pljuni-
li v skledo? 

Odg.: Nikakor ne! Doslej ga mnenja 
mojih kolegov, ki so brali knjigo, potrjujejo. 
... Zelo pa sem pazil, da opozarjam na to, ka-
ko ima vsak poleg pravic tudi obveznosti. 
Priročnik nikakor ne vzpodbuja pravdaštva. 
To že samo prebujno uspeva...." K meni je 
prišla na uradni dan gospa, naj ji pomagam 
sestaviti tožbo zoper sosedo. "Zaradi mote-
nja posesti?" sem vprašal. "Ne", je gladko 
odgovorila, "zaradi motenja moža!". Ta go-
spa bi v priročniku zaman iskala primeren 
pravni nasvet, kaj šele vzorec!. Tako je v du-
hovitem uvodu priročnika zapisal recenzent 
dr. K. P. 

Ciril Brajer, (C. B.), v intervjuju z odv. 
mag. B. K. z naslovom: "Odvetnik med ku-
harico in domačim zdravnikom" Nedeljski 
dnevnik, 16.3.2003, str. 14 

22. 

Kot je nedavno poudaril A. Z., predse-
dnik Okrožnega sodišča v Ljubljani, imajo pri 
teh postopkih (posredovanju mediatorjev -
op. p.) veliko podporo odvetnikov, saj ti ne-
malokrat prepričujejo stranke, da imajo nere-
alna pričakovanja. Postopki se večinoma 
končajo z umikom tožbe ali s poravnavo.... 
Odvetniške storitve ne morejo biti poceni, ker 
zahtevajo znanje visoko izobraženega in iz-
kušenega strokovnjaka, je prepričana Z. C:, 
generalna državna tožilka.... Hitreje, kot bi se 
obravnava končala, in prej kot bi bil spor re-
šen, Višje bi moralo biti plačilo odvetniku. 
Dlje kot se vlečejo postopki in bolj kot se 
odmikajo rešitve, manjše bi moralo biti plači-
lo, je še pristavila Z. C.... Kajpada se odvetni-
kom njihove storitve ne zdijo drage, saj kot 
pravi predsednik OZS B. G., imajo odvetniki 
obilo stroškov. Kaj je drago, je relativen po-
jem. Tisti, ki so gospodarsko ali ekonomsko 
šibki, imajo pravico do brezplačne pravne po-
moči. Kodeks odvetniške etike je tako narav-
nan, daje odvetnik slabše situiranim obvezan 
zaračunati nižje stroške, kot jih določa tarifa. 
V skrajnih primerih pa lahko storitve opravi 
brezplačno. Odvetniška tarifa je zasnovana 
tako, da omogoča normalno kritje stroškov 
pisarne (najemnina, plačilo administrativne 
pomoči, nabava materiala, itd.) in primerno 
nagrado oz. zaslužek odvetnika, poudarja B. 
G. Ni pa se strinjal z mnenjem, da bi tarifa 
lahko kakorkoli vplivala na podaljšanje po-
stopka. Dolžnost vsakega odvetnika je nam-
reč, da postopek izpelje čim hitreje. 

Prebral in izbral: 
mag. Bojan Kukec 

Iz arhiva 
Odvetniške zbornice Slovenije 
Prebira in izbira: d r . Peter Čefer in 

Doslednost kranjske odvetniške zbornice 
V sestavku, ki sem ga objavil v tej rubriki v eni od prejšnjih številk Odvetnika 

(dne 16. oktobra 2002) z naslovom "(Ne)vreden zaupanja" sem opisal vsebino 
odločbe, s katero je v času Avstroogrske monarhije Splitska odvetniška zbornica za-
vrnila vpis upokojenega sodnika c. kr. dež. sod. svetnika Davida Mandolfa v imenik 
odvetnikov. Splitski kolegi so namreč menili, daje navedeni kandidat nevreden za-
upanja odvetniškega poklica, "saj si je od svojega domačega zdravnika dal izstaviti 
kar dve zdravniški spričevali, vsako za svoj namen. S prvim spričevalom, s katerim 
je dosegel upokojitev, dokazuje popolno duševno delovno nesposobnost, ki zahte-
va popoln mir; iz drugega spričevala pa izhaja, da bi lahko odpravljal odvetniški kot 
lažji in udobnejši poklic, ki gaje mogoče opravljati tudi s pomočjo drugih oseb." 

Zavrnjeni prosilec se je zoper navedeno odločbo pritožil na C. kr. Vrhovno so-
dišče na Dunaju, ki je odločilo, da ga mora Splitska odvetniška zbornica nemudoma 
vpisati v imenik odvetnikov. Odbor Splitske odvetniške zbornice pa gospoda Man-
dolfa ni vpisal v imenik odvetnikov in tako odklonil izvršitev sklepa najvišjega so-
dišča v državi. 

Disciplinarni senat c. kr. Vrhovnega sodišča na Dunaju je zaradi tega zahteval 
disciplinsko preiskavo in razpravo proti vsem članom odbora Odvetniške zbornice 
v Splitu, za izvedbo tega ukaza - pa delegiral Disciplinarni svet Kranjske odvetniške 
zbornice! Kakšno stališče do ravnanja splitskih kolegov so zavzeli slovenski odvet-
niki, pa je razvidno iz dopisa Disciplinarnega sveta odvetniške zbornice kranjske v 
Ljubljani C. kr. Vrhovnemu sodišču na Dunaju dne 27. julija 1911, št. D 6/11: 

S sklepom z dne 17. maja 1911 -DsIX5lllll je disciplinarni senat c. kr. vr-
hovnega sodišča na Dunaju delegiral podpisani disciplinarni svet za disci-
plinarno preiskavo in razpravo proti vsem članom in namestnikom odbora 
odvetniške zbornice v Splitu, izvzemšipredsednika dr. Rendič Miočeviča ra-
di kršenja stanovskih dolžnosti s tem, da se je zabranil vpokojenemu c. k. dež. 
sod. svetniku Davidu Mandolfu vpis v imenik odvetnikov klub temu, da je c. 
k. vrhovno sodišče ta vpis odboru zavkazalo. 
Podpisani disciplinarni svet je na svoji seji z dne 14. julija 1911 sklenil, da 
se izreka za razpravo te zadeve stvarno nepristojnim. 

Zoper sklep o stvarni nepristojnosti Disciplinarnega sveta Odvetniške zbornice 
Kranjske se je pritožil c. kr. višji državni pravdnik v Gradcu. C. kr. vrhovni sodni 
dvor je tej pritožbi ugodil ter "zaukazal" Disciplinarnemu svetu Odvetniške zborni-
ce Kranjske v Ljubljani, "da ima storiti meritoričen sklep v smislu 1. odstavka pa-
ragrafa 29 zakona z dne 1. aprila 1872 št. 40 drž. zak.". 

Disciplinarni svet kranjske odvetniške zbornice je na obravnavi dne 3. aprila 
1912 pod predsedstvom dr. Albina Suyer in v navzočnosti članov dr. Frana Papež, 
dr. Valentina Krisper, dr. Vladimirja Ravnikar in dr. Alojzija Kokalj v odsotnosti 
vseh obtoženih, kijih je vse zagovarjal dr. Ivan Tavčar-razsodil: 

Dr. I. Karlovac, dr. L. Pezzoli, dr. I. Bulič, dr. A. Škarica, dr. G. Bulat in dr. 
N. Ljubic, vsi odvetniki v Splitu 
oproš čaj o se 
od obtožbe disciplinarnega pogreška zoper poklicne dolžnosti storjenega s 
tem, da so vzlic sklepu c. kr. vrhovnega sodnega dvora na Dunaju z dne 20. 
decembra 1910 št. RIX. 8/10/8 kot člani odbora odvetniške zbornice v Spli-
tu odklonili vpis vpokojenega c. kr. deželnega sodnega svetnika Davida 
Mandolfa v odvetniško listo in od povračila stroškov disciplinarnega posto-
panja. 

Iz obrazložitve te disciplinske odločbe navajam: 
Disciplinarni svet je namreč prišel na podlagi spisov in zagovora obtožen-
cev do prepričanja, da so obtoženci postopali bona fide in da jim je manjkal 
vsak dolus oziroma tudi le zavest, da kršijo s svojim postopanjem poklicne 
dolžnosti odvetniškega stanu. Bili so namreč mnenja, da kot funkcionarji 
odvetniške zbornice, torej javno-pravne stanovske korporacije sploh niso 
podvrženi disciplinarnim predpisom, in da so marveč zavezani ukloniti se 
zgolj naročilu glavne skupščine odvetniške zbornice. 



ODVETNIŠKA SOLA 2005 
4. in 5. aprila 2003 v Kongresnem centru hotela Emona v Portorožu 

P R O G R A M 

PETEK 4. aprila 2003 
9 .00- 9.30 S p r e j e m udeležencev 
9.30 - 10.30 Odgovornost zdravstvenih ustanov in njihovih 

delavcev za škodo pacientu 
dr. Konrad Plauštajner 

10.30 - 11.30 Pregled najpomembnejših odločb Ustavnega 
sodišča RS 
dr. Lojze Ude 

11.30- 12.00 Odmor 
12.00 - 13.30 Načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi po 

novem ZDR 
Marta Klampfer 

13.30- 15.00 Odmor za k o s i l o 
15.00 - 16.00 Izvajanje zakona o preprečevanju pranja 

denarja - problemi v praksi 
Rok Koren in Aleš Paulin 

16.00 - 17.00 Novosti v zakonu o izvršbi in zavarovanju 
Hinko Jenull 

17.00-17.15 Odmor 
17.15 -18.15 Zagovornikove vloge skozi kazenske odločbe 

Vrhovnega sodišča RS 
Alenka Jelene Puklavec 

18.15 -19.15 Posamezna vprašanja iz upravnega spora 
dr. Rajko Pirnat 

Ob 20.30 S p r e j e m in v e č e r j a v h o t e l u Emona 

SOBOTA 5. aprila 2003 

9.00 - 10.30 Stvarnopravni zakonik 
dr. Matjaž Tratnik 

r 
Upravni odbor OZS sklicuje 

s 

ISk upščino Odvetniške zbornice Slove • • »mie 1 
v soboto, 5. aprila 2003 ob 11. uri 

v Kongresnem centru Hotela Emona Bernardin - Portorož 

Dnevni red: 

1. Začetek skupščine, ugotavljanje sklepčnosti, volitve delovnega predsedstva 
in zapisnikarja ter volilne komisije. 
2. Poročilo kandidacijske komisije. 

3. Volitve: 
• predsednika in dveh podpredsednikov zbornice, 

• predsednika in članov disciplinske komisije I. in II. stopnje, 
• članov disciplinskega sodišča, 

• disciplinskega tožilca in njegovih namestnikov ter 
• nadzornega odbora. 

Obravnavanje in sklepanje o predlogu sprememb in dopolnitev odvetniške tarife. 
5. Razno. 

O poteku in vsebini Odvetniške šole 2003 ter odločitvah skupščine OZS 
več v Odvetniku, št. 19! 

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 • 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.zbornica@moj.net 

Naročnina za leto 2003: 8.000 SIT (posamezna številka: 2.000 SIT; za študente: 500 SIT) 
Revija izhaja štirikrat na leto. Naklada: 1.750 izvodov 
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