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UVOD

V tej številki so zbrani za objavo prirejeni prispevki avtorjev, ki so kot predavatelji 
sodelovali na SEMINARJU KAZENSKOPRAVNO ODZIVANJE NA KORUPCIJO 
(Brdo pri Kranju, 25. september 2013), na DELOVNO-SOCIALNI SODNIŠKI ŠOLI 
2013 (Čatež ob Savi, 2. do 4. oktober 2013), na GOSPODARSKOPRAVNI ŠOLI 
2013 (Čatež ob Savi, 21. do 23. oktober 2013), na PREKRŠKOVNOPRAVNI ŠOLI 
2013 (Čatež ob Savi, 7. do 8. november 2013), na KAZENSKOPRAVNI SODNIŠKI 
ŠOLI 2013 (Čatež ob Savi, 11. do 12. november, 18. do 19. november in 20. do  
21. november 2013), na ŠOLI ZA DRŽAVNE PRAVOBRANILCE 2013 (Čatež ob 
Savi, 14. do 15. november 2013), na IZVRŠILNI ŠOLI VI/2013 (Čatež ob Savi, 
25. do 26. november 2013 in 13. do 14. januar 2014) in na UPRAVNOPRAVNI 
SODNIŠKI ŠOLI 2013 (Čatež ob Savi, 28. do 29. november 2013), ter so se odločili 
za objavo, za kar smo jim zelo hvaležni. 

Izobraževalne dogodke je organiziral Center za izobraževanje v pravosodju pri 
Ministrstvu za pravosodje v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, 
Državnim pravobranilstvom Republike Slovenije in Upravnim sodiščem Republike 
Slovenije.

Dodana sta dva strokovna prispevka, ki nista bila predstavljena na izobraževanjih 
Centra za izobraževanje v pravosodju, vendar smo ju ocenili kot zanimiva za naše 
bralce.

Ljubljana, marec 2014

Uredniški odbor





ČLANKI
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POSTOPKI ZOPER DRŽAVE ČLANICE ZARADI NEUSTREZNEGA 
IZVAJANJA PRAVNIH INSTRUMENTOV EU (in vpliv teh na 
nacionalne upravne in sodne postopke1)

dr. Rajko Knez
redni profesor
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

I. UVOD

Postopki zoper države članice EU, ki jih sproži Evropska komisija (v nadaljevanju: 
Komisija), niso nič novega za nobeno državo članico; to tudi ni redek postopek – v 
statistiki postopkov Sodišča EU je na tretjem mestu.2 Medtem ko se število postopkov 
veča, število vloženih tožb zadnja leta upada. Ne gre torej za to, da bi se zmanjšalo 
število kršitev in postopkov, ki jih Komisija sproži in se končajo v prvi, t. i. administrativni 
fazi.3 Slovenija je imela v letu 2012 kar 39 takih postopkov, v letu 2013 pa jih je bilo do 
konca oktobra še 11 (približno eden na mesec). Statistika za Slovenijo strmo narašča. 
Področja, na katerih Komisija pogosto ugotavlja kršitve, so: okolje, energetika, varstvo 
potrošnikov, zdravstvo, promet itd.4 To so tudi področja, na katerih bi bila ob sporih 
pristojna upravna sodišča (razen varstva potrošnikov, pa tudi tam je seveda mogoča 
ta pristojnost; npr. izpodbijanje posamičnega akta inšpektorja itd.).

Namen članka ni natančneje opisovati tega postopka (v nadaljevanju je samo nekaj 
najpomembnejših značilnosti, povezanih z nacionalnimi postopki) Komisije in pred 
Sodiščem EU. To je sicer neposredni postopek z naravo subjektivnega spora, ki 
ga Komisija začne po končanem administrativnem postopku, v katerem ugotovi, 
da država članica krši pravo EU. Namen članka je opozoriti na vidik, ki zanima 
državo članico, vse njene organe oblasti, pri vseh treh vejah oblasti (poudarjen pa 
bo vidik sodne veje oziroma znotraj nje upravnega sodišča). Med postopkom pred 
Sodiščem EU namreč zakonodajalec lahko poskuša odpraviti očitano kršitev, a se 
pri tem vendarle postavi vprašanje, kako to vpliva na postopek. Tudi sodišče ima 
lahko zadeve, v katerih mora uporabiti ali nacionalno ali pravo EU, ki je predmet 
spora med Komisijo in državo članico, ta spor pa rešuje Sodišče EU; drugače kakor 
pri zakonodajalcu se tukaj postavi vprašanje, kakšno naj bo primerno ravnanje 
nacionalnega sodišča. In tudi organi izvršilne veje oblasti, pred katerimi tečejo 
upravni postopki, naletijo na vprašanje, kako naj ravnajo, kadar rešujejo zadeve, 

1 Poudarjeni so seveda sodni postopki. Prav tako so poudarjeni postopki Komisije proti Sloveniji.
2 Gl. graf in preglednico 2.
3 Ta postopek je namreč sestavljen iz dveh faz: prva je administrativna in v tej fazi Komisija 

komunicira z državo članico, da sploh ugotovi, ali gre za kršitev ali ne, ali jo država članica 
odpravlja ali je ne misli odpraviti itd. Šele v drugi fazi postopka, ko Komisija ugotovi kršitev in tudi, 
da je država članica ne odpravlja, vloži tožbo, katere izid je deklaratorna sodba sodišča, lahko 
pa tudi sodba, v kateri bo poleg deklaratorne ugotovitve izrečena denarna kazen, ki je lahko t. i. 
povprečnina (lump sum) ali pa obdobna (dnevna, tedenska, mesečna) denarna kazen. Gl. člen 260 
Pogodbe o delovanju EU (v nadaljevanju: PDEU).

4 Gl. graf 1.
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ki so v tesni povezavi ali so celo enake, kot je spor med Komisijo in državo članico 
pred Sodiščem EU.5 Vsa ta vprašanja se pojavljajo med samim postopkom pred 
Sodiščem EU, pa tudi ko je ta končan; kajti na vse še (ne)dokončane postopke 
pred nacionalnimi državnimi organi in sodišči lahko taka sodba prav tako vpliva.

II. GLAVNE ZNAČILNOSTI POSTOPKA EVROPSKE KOMISIJE PROTI 
DRŽAVAM ČLANICAM

Komisija kot ključna institucija EU, ki skrbi za in nadzoruje pravilno izvajanje (watch-
dog) in spoštovanje prava EU (skladno s 4. členom PDEU; t. i. klavzula lojalnosti), 
sproža postopke proti državam članicam v t. i. sistemu varstva v javnem interesu 
(public law remedies). Komisija izve za posamezne kršitve in nespoštovanje prava 
EU v državah članicah na različne načine. Poglavitni vir so pritožbe posameznikov, 
pravnih in fizičnih oseb zoper pravila ali postopke držav članic, ki jih omejujejo pri 
trgovanju, nastopanju na trgu, prostem gibanju itd. Komisija ima zato pripravljen 
obrazec6 in večina informacij o kršitvah prava EU v državah članicah prihaja ravno 
iz tega vira.7 So pa tudi področja pravnega reda EU, na katerih Komisija ne more 
pričakovati takih pritožb (predvsem pri subjektih, ki nimajo dostopa do pravnega ali 
sodnega varstva ali ga redko uporabljajo); ta področja so varstvo okolja, ohranjanje 
narave, varstvo potrošnikov, konkurenčno pravo itd. Običajno bodo stranke lahko 
izkoristile oba sistema varstva v javnem in zasebnem interesu.8 To pomeni, da 
bodo imele stranke v postopkih, pri katerih zahtevajo spoštovanje pravic od države 
članice, na voljo tožbo proti državnemu organu, ki jim pravice ne prizna, in tudi 
omenjeno pritožbo, na katero se bo v sistemu varstva v javnem interesu odzvala 
Komisija. 

Res je, da se Komisija odziva skladno z načeloma diskrecije in oportunitete, 
kar pomeni, da ni zavezana odzvati se in da se o tem odloči sama. Vendar pa 
precej dosledno spoštuje to svojo pristojnost in posamezniki, vsaj glede prve 
(administrativne) faze tega postopka, v kateri se zahteva od države članice, da 
pojasni tudi svoje stališče in opraviči ravnanje, lahko računajo, da bo Komisija 
sprožila postopke. Take so tudi moje osebne izkušnje. 

Torej, posameznik, ki bo iskal pravico od države članice, bo sprožal oba postopka: 
prvega z neposrednim zahtevkom ali tožbo, neposredno v sistemu varstva v 

5 Ni nujno, da bi se vsa ta vprašanja pojavljala zgolj v primerih, pri katerih bi tekel postopek Komisije 
proti državi članici, recimo proti RS, temveč se pojavljajo tudi pri postopkih pred Sodiščem EU in 
torej pri visečih zadevah, katerih predmet je glede pravnega vprašanja tesno povezan z visečimi 
postopki v RS. Tako se ista vprašanja postavijo tudi v postopkih za predhodno odločanje, ki jih 
sprožajo druga sodišča, torej zunaj RS, pri čemer je pravno vprašanje enako pomembno za 
postopek predhodnega odločanja, pa tudi za sam postopek, upravni in npr. sodni v RS. Seveda 
se takoj postavi vprašanje, kako lahko nacionalni upravni organi in sodišča sploh vedo za takšne 
postopke. To je urejeno pregledno – vsi začetki postopkov pred Sodiščem EU se objavljajo v 
Uradnem listu EU serije C (C kot Communication, torej obvestila).

6 Kdor koli ga lahko uporabi in je dosegljiv na strani: http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_
rights_forms_sl.htm.

7 Gl. več o tem tudi pri Craig P., De Burca G, EU law, text, cases and materials, Fourth Edition, 
Oxford University Press 2008, str. 429–431.  

8 Več o razmerju med javnim in varstvom v zasebnem interesu gl. tudi pri prej navedenem viru, str. 
433–434.
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zasebnem interesu, drugega, opisanega zgoraj, pa kot dodaten pritisk na državo. 
Če ima posameznik prav, lahko država članica računa, da bo izgubila oba postopka, 
kar pomeni, da bo posamezniku morala priznati pravico, morda tudi odškodnino za 
povzročeno škodo (le-to v prvem postopku), v drugem, ki ga vodi Komisija, pa jo to 
lahko pripelje tudi do denarne kazni.

Kolikor mi je znano, so postopki, ki bi jih stranke vodile pri istem pravnem vprašanju 
po obeh sistemih, še vedno dokaj redki, saj se bolj odločajo za en ali drug postopek, 
vendar pa v praksi ne obstajajo nobeni zadržki, da se oba postopka, kot je opisano 
zgoraj, ne bi vodila hkrati ali s časovnim presledkom. To je namreč pomembno 
zlasti za nacionalno sodišče, kadar bo stranka sprožila spor pred njim, hkrati pa bo 
spor potekal pred Komisijo oziroma pozneje pred Sodiščem EU. V takem primeru 
obstaja več možnosti ravnanja sodišča, o čemer pišem v nadaljevanju. 

Navedeno velja za vse kršitve, ki jih povzroči država, kot se ta termin razlaga 
po pravu EU. Ta termin ne zadeva samo organov zakonodajne, izvršilne ali 
sodne veje oblasti in lažje ga je opredeliti z negativno definicijo: v termin država 
spadajo vsi oblastni organi, ki v razmerju do posameznikov niso v enakopravnem 
položaju, kakršnega lahko primerjamo s civilnopravnim razmerjem, ampak lahko 
izvajajo primat oblasti oziroma na njihov odnos s posamezniki lahko vpliva država 
s svojo politiko ali možnostjo vplivanja nanje oziroma nadzorovanja. Tako v ta 
pojem spadajo tudi npr. javna podjetja, v katerih ima država ali lokalna skupnost 
prevladujoč vpliv, same lokalne skupnosti (čeprav so po Ustavi RS statusno ločene 
od države), javne univerze itd. Navedeno poudarjam, ker je tako krog tistih organov 
ali subjektov, s katerimi posamezniki prihajajo v pravni odnos, ki ni primerljiv s 
tipičnim, civilnopravnim odnosom, precej širok in se vsi opisani postopki lahko 
zgodijo v vseh primerih naštetih subjektov. 

Ko se postopek pred Sodiščem EU konča, je najpomembnejši učinek obsodilne 
sodbe, da mora država članica odpraviti kršitev. Sodba ima namreč moč res 
judicata in država članica ne sme več uporabljati predpisa (negativna obligacija), 
s katerim krši pravo EU, ali pa se mora odzvati (pozitivna obligacija) s sprejetjem 
kakšnega ukrepa, predpisa, dejanskim ukrepanjem itd. Zakonodajna in izvršilna 
oblast države članice morata kršitev odpraviti, sodna oblast pa predpisa, za 
katerega je Sodišče EU odločilo, da država članica z njim krši pravo EU (oziroma 
določbe, s katero se krši pravo EU), ne sme uporabljati.

A sodba ne daje posebnih pravic posameznikom tako, da bi bila zanje izvršilni 
naslov. Če država ne izpolni njihovih zahtev zaradi sodbe Sodišča EU, morajo 
posamezniki še vedno začeti postopke, se sklicevati na določbo prava, ki ima 
neposredni učinek in za katero je Sodišče EU ugotovilo, da jo državni predpis krši, 
sodba sama pa je dokaz. V zvezi z določbo notranjega prava, ki nima neposrednega 
učinka, pa mora državno sodišče poskrbeti, da se uporabi v skladu z obveznostjo 
po pravu EU (načelo lojalne razlage). Če tudi to ni mogoče, lahko posameznik 
z odškodninskim zahtevkom zahteva nadomestilo, ker mu kršitev države članice 
onemogoča uresničevanje pravice po pravu EU. V tem primeru mora biti ta kršitev 
dovolj resna (sufficiently serious breach). Sama sodba Sodišča EU torej ne 
zadostuje (gre za sodbo v subjektivnem, ne objektivnem sporu), še posebno ne za 
škodo, ki je nastala pred izdajo sodbe. 
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PDEU ne določa, v kolikšnem času mora država članica izpolniti obveznost iz 
sodbe, torej prenehati kršitev, Sodišče EU pa je določilo, da mora to storiti, čim je 
to mogoče. 

Ker je sodba res judicata, Sodišče EU tudi ne more poseči po začasni odredbi (kot 
to omogoča 279. člen PDEU). Noben drug postopek Sodišča EU ni mogoč, razen 
če ga ne začne ponovno Komisija, ki predlaga kazen za državo članico, ker ni 
izpolnila sodbe Sodišča EU.9

III. POSTOPKI KOMISIJE PROTI DRŽAVAM ČLANICAM IN POVEZANI 
NACIONALNI POSTOPKI

V tem poglavju se ukvarjam z vprašanji:

 ● kaj se zgodi, če teče postopek proti državi članici in so doma viseči postopki, 
ki zadevajo enako pravno vprašanje ali so z vprašanjem v tesni povezavi 
(s tem mislim na povezavo, zaradi katere odločitev Sodišča EU in na drugi 
strani nacionalnih organov ne bi bili združljivi), 

 ● kako je s povezanimi postopki, ki tečejo pred organi izvršilne veje oblasti na 
eni strani oz. sodnimi postopki na drugi strani, a gre šele za administrativno 
fazo postopka Komisije proti državi članici (ne pa tudi sodno fazo), in 

 ● kakšen je vpliv (na eni strani postopkov pred Komisijo in na drugi strani 
postopkov na Sodišču EU) na postopke, ki so končani v državah članicah.

Kadar so domači organi izvršilne veje in sodne veje oblasti postavljeni pred dejstvo, 
da pri njih poteka postopek in je sporno pravno vprašanje, ki je hkrati predmet spora 
med Komisijo in državo članico (torej je še v administrativni fazi postopka), imamo 
opravka s tem: Komisija prereka stanje v državi članici, npr. zaradi napačnega 
izvajanja določb notranjega prava, ki nasprotuje PDEU, itd. Samo to dejstvo še ne 
pomeni, da ima Komisija tudi prav. Kadar bo namreč Komisija menila, da je njeno 
stališče pravilno in da država članica krši pravo EU, država članica pa se temu upira, 
nasprotuje ali dokazuje nasprotno in ne namerava spoštovati stališč Komisije, bo 
sledil še sodni postopek pred Sodiščem EU. Toda v tej tožbi ni zagotovljeno, da bo 
Komisija tudi zmagala;10 to pa pomeni, da nacionalni organi ne vedo, kakšen bo 
izid spora, in so zato pred vprašanjem, ali naj postopek nadaljujejo ali ga prekinejo 
ali pa odložijo odločanje, dokler ta spor ne bo končan. 

Npr. vzemimo hipotetični primer, ki bi se kaj kmalu lahko zgodil: ko je 
Komisija zahtevala od RS, da spremeni prvi vinjetni sistem, je bilo hkrati pred 
nacionalnimi sodišči nekaj zahtevkov, s katerimi so stranke (tuji državljani 
držav članic EU) zahtevale, da sodišča uporabijo pravila PDEU o prepovedi 
diskriminacije in prostem opravljanju storitev. Če bi Komisija sprožila spor proti 
Sloveniji (prehitela jo je namreč Slovenija, ko je spremenila vinjetni sistem, kot 
ga poznamo še danes), bi dala odgovor tudi domačim sodnikom ter seveda 
zakonodajalcem in DARS-u, ali je vinjetni sistem skladen s PDEU. 

9 Gl. člen 260 PDEU. 
10 Npr. Komisija tudi v tožbi proti Sloveniji, v kateri je prerekala nekatere določbe Zakona o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ni v celoti zmagala. Gl. zadevo C-185/11 
Komisija proti Republiki Sloveniji, še neobjavljena v ZOdl za leto 2012.
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Sodnik, ki bi imel pred sabo tak spor, bi ravnal najustrezneje, če bi tudi sam 
predložil vprašanje v predhodno odločanje ali vsaj počakal na odločitev 
spora med Komisijo in Slovenijo. V prvem primeru bi Sodišču EU dal vedeti, 
da obstajajo taki spori med posamezniki in državo, kar bi bil za Sodišče EU 
podatek o dejanskem učinkovanju (nesporno diskriminacijskega) vinjetnega 
sistema v Sloveniji. V drugem primeru, če bi samo čakal na odločitev Sodišča 
EU, ne da bi sprožil postopke predhodnega odločanja, bi sicer Sodišču EU 
ne poslal novega primera, bi pa vendarle prejel odgovor. Sodba v sporu med 
Komisijo in državo članico ima učinek inter partes,11 vendar pa je njeno stališče 
ali razlaga pravil prava EU in njenega učinkovanja v državi članici dovolj jasno 
sporočilo domačim sodnikom (in seveda zakonodajalcu in izvršilni veji oblasti), 
da njihove odločitve ne morejo biti neskladne z odločitvijo Sodišča EU.

A niso vsi primeri taki, kot je zgoraj opisani, ko so namreč javno znani oziroma 
prisotni v medijih. Namreč, veliko primerov bo javnost manj zanimala, morda zanje 
sploh ne bo vedela ali pa vsaj ne tako množično. Kadar Komisija začne postopek 
zaradi kršitve prava EU proti državi članici, je to sicer lahko novica v medijih in 
začetek postopka se običajno navede na določeni internetni strani (s področja, s 
katerega je kršitev, npr. davčno pravo, svoboščine notranjega trga itd.). Ampak ta 
postopek ni pregleden, prav tako pa javnosti ni na voljo vse komuniciranje med 
državo članico in Komisijo. 

Torej, ne samo da se postopek ne začne s kakršno koli javno objavo oziroma 
naznanilom ali obvestilom v Uradnem listu EU, kot smo to zgoraj zapisali za začetek 
sodnega postopka, temveč je tudi vse njegovo nadaljevanje – komuniciranje med 
Komisijo in izvršilno vejo oblasti v državi članici – lahko povsem nepregledno. 
Običajno bosta neposredno komunicirala pristojno ministrstvo in Komisija. Vsa ta 
izmenjava pisem, ki se lahko konča z obrazloženim mnenjem (to je končno, zadnje 
pismo Komisije), v katerem Komisija sprejme stališče, da je pravo EU kršeno, njeni 
argumenti in obtožbe pa bodo predstavljali tožbeni zahtevek pred Sodiščem EU. 
Zato sploh ne moremo trditi, da bi upravni organi ali sodišča resnično lahko vedeli 
za vsak postopek Komisije proti državi članici, tudi ko gre za postopke proti njihovi, 
domači državi članici. To pa pomeni, da bodo nacionalna sodišča lahko odločala 
o nekem pravnem vprašanju in ne bodo vedela, da je to tudi vprašanje upravne 
oz. administrativne faze postopka Komisije proti državi članici. Prav mogoče je 
tudi, da bo kdaj na to opozorila upravni organ sama stranka, ki je med pripravo 
svojih argumentov ugotovila, da o nekem pravnem vprašanju že poteka postopek 
Komisije proti državi članici.

Vse zapisano velja tudi za vse tiste zadeve, katerih predmet spora ni popolnoma 
enak in ne moremo govoriti o zadevi eadem re, temveč eadem res. Kljub temu 
so to zadeve, ki so med seboj tesno povezane in pri katerih bi različna odločitev 

11 A nimajo sodbe v vseh postopkih pred Sodiščem EU takih učinkov; npr. sodba v postopku 
predhodnega odločanja (267. člen PDEU) ima retroaktivni učinek (ex tunc), prav tako sodba v tožbi 
zoper ničnost (263. člen PDEU). Gl. sodbo v zadevi C-228/92 Roquette Frères, ZOdl 1994, str. 
I-1445, točka 17. Lahko pa Sodišče EU izjemoma določi samo učinek ex tunc ali ab initio (gl. drugi 
odstavek člena 264 PDEU: »Vendar, če Sodišče razglasi akt za ničnega, določi, če meni, da je to 
potrebno, tiste njegove učinke, ki jih je treba šteti za dokončne.« Take določbe pa ni za postopek 
predhodnega odločanja.
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Sodišča EU in nacionalnih sodišč pomenila nezdružljivost. Ta pa lahko vpliva na 
pravno varnost oziroma je to tudi t. i. zanikanje pravice (denial of justice), kajti 
nacionalna sodišča ne bi priznavala istih pravic, iste razlage pravic kakor Sodišče 
EU. Prav tako se s tem vpliva na t. i. pravni kaos (legal chaos), ko v dveh pravnih 
sistemih, nacionalnem in evropskem, ni skladnih odločitev.12 Tudi v takih primerih 
je smiseln odziv domačega sodnika, da sproži vprašanje za prehodno odločanje ali 
da vsaj prekine postopke do odločitve Sodišča EU v zadevi. Prekinitev postopka 
sicer morda ni najprimernejši institut, kajti druga postopkovna opravila, ki niso v 
zvezi s čakanjem na odločitev o pravnem vprašanju, ki se rešuje pred Sodiščem 
EU, bi v tem času lahko tekla.13 Zato bi bilo dovolj, da sodišče zgolj odloži odločanje 
o tem spornem vprašanju do odločitve oziroma sodbe Sodišča EU.

Vse zapisano ne velja samo za postopke, ki tečejo proti Sloveniji, istočasno pa 
potekajo povezani upravni ali sodni postopki, temveč tudi, kadar poteka postopek 
proti kateri koli drugi državi članici, ali celo, če poteka postopek za predhodno 
odločanje ali ničnostna tožba, a gre za vprašanje, ki je povezano s temi postopki. 
Z drugimi besedami, nikakor se nacionalno sodišče ne more osredotočiti samo 
na postopke pred Sodiščem EU, v katerih je stranka RS, ampak na vse postopke 
pred Sodiščem EU, pri katerih je pravno vprašanje enako ali tesno povezano s 
pravnim vprašanem domačega postopka. To pa ne pomeni, da bi se skrbnost 
spremljanja visečih pravd pred Sodiščem EU nanašala samo na postopke Komisije 
proti Sloveniji, ampak je treba biti pozoren na vse postopke, ki so že odločeni ali 
viseči na Sodišču EU, in to ne glede na vrsto postopka ali stranko, temveč glede 
na pravno vprašanje. Na portalu EUR-Lex14 je mogoče najti vse odprte postopke o 
pravnem vprašanju, ki je predmet postopka (vprašanje razlage, veljavnosti, kršitve 
v državah članicah itd.). Kadar torej sodišče odloča o nekem pravnem vprašanju, a 
ni mogoče trditi, da zadeva zgolj notranje pravo, ampak se uporabi tudi pravo EU, 
je treba pregledati tudi evropsko zakonodajo in sodno prakso, vključno z visečimi 
zadevami.15

12 Tudi v skladu z maksimo v podobnih zadevah je treba soditi enako – De simibilis idem est 
iudicandum.

13 Prekinitev postopka ima posledice, ki jih opredeljuje 207. člen ZPP. Glede na zahtevano 
subsidiarno uporabo ZPP tudi za postopek upravnega spora in glede na 113. a člen Zakona o 
sodiščih, ki velja tudi za Upravno sodišče RS, na tem mestu opozarjam samo, da se vprašanje, 
kako se ravna ob predložitvi vprašanja za predhodno odločanje, rešuje po nacionalnem pravu. Pri 
tem opozarjam, da je terminologija v 113. a členu in v komentarju ZPP neustrezna, kajti ne gre za 
postopek predhodnega vprašanja, ampak za postopek vprašanja za predhodno odločanje (Pravdni 
postopek, Zakon s komentarjem, 2. knjiga, UL RS, GV Založba, Ljubljana 2006, Lojze Ude et al, 
str. 303 in 304). Nepravilna terminologija je uporabljena tudi na internetni strani slovenske sodne 
prakse <http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/baza_seu/>.

 Razlika je v tem, da se pri postopku predhodnega vprašanja odloča o vprašanju, ki ni pravni temelj 
glavnega postopka (eadem res), medtem ko se v postopku vprašanja za predhodno odločanje 
po 267. členu PDEU odločitev Sodišča EU (najsi gre za razlago ali za veljavnost) nanaša na isto 
pravno podlago (in ne neko drugo), kot je pravna podlaga za reševanje spora v glavnem postopku 
pred nacionalnim sodiščem. Gl. več o tem pri Jorg Sladič, Slovenski sodnik in predložitev pravnih 
vprašanj v odločanje Sodišču ES po 234. členu Pogodbe o Evropski skupnosti, PiD, št. 6-7/2003, 
str. 1069–1070.

14 <http://eur-lex.europa.eu/RECH_mot.do>
15 Pravzaprav je tak primer ena zadnjih odločitev Ustavnega sodišča RS, U-I-65/13-16, z dne 26. 

9. 2013, ki je s sklepom odločilo, da o zadevi ne bo odločilo do odločitve Sodišča EU, ki sme 
izključno presojati veljavnost Direktive (Direktiva 2006/24/ES o hrambi podatkov, pridobljenih ali v 
obdelavi v zvezi z zagotavljanem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih sredstev ali javnih 
komunikacijskih omrežij), o kateri teče postopek v zadevah C-293/12 in C-594/12 na Sodišču EU. 
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IV. POSTOPEK PROTI DRŽAVI ČLANICI ZARADI NEIZVEDbE PRENOSA 
ALI POMANJKLJIVEGA PRENOSA (UVELJAVITVE) DIREKTIVE

Komisija sproža postopke proti državi članici iz zelo različnih kršitev pravil prava 
EU.16 Ena takih kršitev je pomanjkljiv ali pa sploh neizvedeni prenos direktive v roku 
za uveljavitev v domačem pravu. Posebnost te kršitve je, da organom izvršilne veje 
oblasti, pa tudi sodiščem manjka pravna podlaga, na katero bi lahko oprli svojo 
odločitev. To bo držalo zlasti za direktivo, ki na novo ureja vprašanje, ki v notranji 
zakonodaji sploh še ni urejeno. Drugače pa bo za direktivo, katere predmet urejanja 
v notranji zakonodaji že obstaja, tako da je več možnosti oziroma več prostora za 
uporabo pravil o lojalni ali konsistentni razlagi (kjer torej odločitev temelji na notranji 
zakonodaji, vendar se ta razlaga konsistentno in skladno s pravom EU). 

Če pa pravna podlaga v celoti manjka in če tudi konsistentna razlaga ni mogoča, 
se organ odločanja znajde pred pravno praznino (lacunae legis) in v tem primeru 
odločanje na podlagi načela konsistentne razlage ni mogoče ali je vsaj zelo 
oteženo.17 V položaju lacunae legis pa še vedno velja pravilo, da morejo nacionalni 
organi – upravni organi in sodišča – storiti vse, da se doseže popoln učinek prava 
EU (effet utile). Naloga bo torej ta, da se poskuša uporabiti notranje pravo s t. i. 
prilagajanjem (kadar je mogoče, da neko normo razlagamo širše, dosežemo 
skladno interpretacijo s pravom EU, pri tem pa ne delujemo contra legem). Prav 
tako je mogoče, da pravno podlago poiščemo v hierarhično višjem predpisu prava 
EU (kadar ne moremo neposredno uporabiti direktive), kot so npr. splošna načela 
Pogodbe o EU, PDEU in Listine EU o temeljnih pravicah (tudi ta se, tako kot obe 
ustanovitveni pogodbi, uporablja neposredno).

Kadar gre za vertikalna razmerja, odsotnost direktive ne bo težava, če to ne bo 
povzročilo pravne praznine. Za vertikalno razmerje je značilen primat oblasti, torej 
da organ, ki ga lahko pojmujemo kot »državo« (eminence of the state), deluje s 
primatom de iure imperii na eni strani, na drugi pa je posameznik. Kadar imamo 
opravka z vertikalnim razmerjem, neizvedba ali izvedba prenosa direktive v domači 
pravni sistem ne bo povzročala težav. Pravno podlago bo mogoče poiskati, v 
opisanem razmerju posameznika proti državi, v še neizvedeni direktivi. 

Ustavno sodišče RS je postopek prekinilo do odločitve Sodišča EU in šele nato bo odločalo o 
ustavnosti izpodbijanih določb Zakona o elektronskih komunikacijah. Navedeni dve viseči zadevi 
sta »tuji«; gre namreč za predlog za sprejetje sodbe v postopku predhodnega odločanja, ki sta 
ga predložili sodišči iz Irske in Avstrije. V tej zadevi se postavi še dodatno vprašanje, ali ne bi bilo 
smiselno, da bi vprašanje postavilo za predhodno odločanje tudi Ustavno sodišče RS, kajti tako 
bi Sodišče EU lahko izvedelo še za pravna vprašanja navedene direktive v drugih okoliščinah, 
prav tako pa bi se zadevi lahko združili (skladno s 54. členom Poslovnika Sodišča EU se lahko 
dve ali več zadev združi, če gre za istovrstne zahtevke; torej če bi šlo v vseh primerih za postopek 
vprašanja za predhodno odločanje). Če pa so postopki različne vrste, npr. postopek zaradi kršitve 
Komisije proti državi članici, na drugi strani pa postopek o istem pravnem vprašanju, vendar kot 
postopek o vprašanju za predhodno odločanje – v tem primeru združitev ni mogoča.  

16 Izraz obveznost po PDEU (an obligation under this Treaty) zajema vsa pravila prava EU, ki 
zavezujejo države članice in ne le PDEU samo. To pomeni, da so zajeti vsi obvezujoči akti EU (t. i. 
sekundarno pravo: uredbe, direktive, odločbe), mednarodne pogodbe, ki jih je sklenila EU, terciarni 
predpisi, celo predpisi, ki so po obliki sicer mehko pravo, a vsebujejo obveznost. To so po drugi 
strani (razen PDEU in PEU) tudi akti, ki so lahko predmet ničnostne tožbe. Obveznost po PDEU 
pa so tudi splošna načela prava, na podlagi katerih odloča Sodišče EU. Primerjajte tudi zadevo 
104/81, Hauptzollamt Mainz proti Kupferberg, ZOdl 1982, str. 3641.

17 Primerjaj tudi Betlem, G., Nollkaemper, A.: Giving Effect to Public International Law and European 
Community Law before Domestic Courts; A Comparative Analysis of the Practice of Consistent 
Interpretation. European Journal of International Law (EIJL) 14(3), 2003, str.  569–589.



16

Npr. če bi nekdo zahteval povrnitev stroškov zdravljenja v tujini po tem, ko je rok 
za uveljavitev direktive o čezmejnih zdravstvenih storitvah (2011/24) že potekel, 
Slovenija pa je še ni prenesla v svoj pravni sistem, bi moral upravni organ, 
ob upravnem sporu pa tudi sodišče, neposredno uporabiti direktivo in njene 
posamezne določbe, na podlagi katerih ima posameznik pravico do povrnitve 
stroškov zdravljenja v tujini. Ali bi proti Sloveniji potekal postopek zaradi kršitve 
prava EU (neizvajanje direktive) ali ne, je v tem primeru popolnoma nepomembno. 

V horizontalnem razmerju (ki večinoma ustreza civilnopravnemu razmerju v našem 
pravu oziroma razmerju de iure gestionis), ko se direktiva praviloma ne more uporabiti, 
prav tako lahko kot pravni temelj odločitve uporabimo tisto normo primarnega prava 
(običajno bo to norma PDEU), ki jo direktiva natančneje ureja.18 Tudi za take primere 
velja, da postopek Komisije proti državi članici ne bo igral večje vloge. 

Pravzaprav je neizvedba prenosa direktive v nacionalni pravni sistem še najbolj 
preprost položaj, kajti zelo malo možnosti je, da bo država članica v takem 
postopku zmagala,19 in v vsakem primeru sodišče (in tudi upravni organi) ne 
more storiti nič narobe, kadar utemelji svojo odločitev s pravom EU, kar izhaja iz 
načela primarne uporabe tega prava v razmerju do nacionalnega prava. Kadar 
pa nacionalnim upravnim organom in sodiščem ne bo preostalo nič drugega, kot 
da posamezniku pravice ne priznajo (zaradi pravne praznine, ki je ni mogoče 
napolniti, ker ne morejo uporabiti niti prava EU, ker gre za horizontalna razmerja, 
odsotnost hierarhično višjega pravila, pomanjkanje izvedbe s strani nacionalnega 
zakonodajalca), posameznik ne bo prejel pravice in preostal mu bo samo zahtevek 
zoper državo članico; vendar ne o pravici, temveč zahtevek za zadoščenje, ker mu 
pravica ne pripada. Gre za odškodninsko odgovornost države članice zaradi kršitve 
prava EU, kar pomeni, da bo moral posameznik spremeniti tožbeni zahtevek in 
pravno podlago ter tega vložiti pri rednem sodišču, če bo tožba seveda potrebna.20 
Odsotnost izvajanja se vedno šteje kot dovolj resna kršitev, tako da posameznik v 
takem primeru ne bi smel imeti pretežkega dela doseči del odškodnine. 

Kadar bo sodišče pred postopkom, kakršen je opisan zgoraj, in hkrati imelo 
informacijo, da poteka postopek Komisije proti Sloveniji, mu ni treba čakati na 
dokončanje postopka pred Sodiščem EU, ampak lahko postopek nadaljuje, 
kot je opisano zgoraj. To je pomembno tudi zato, da se posameznik ne znajde 
pred zanikanjem pravice (denial of justice) zaradi časovne razsežnosti spora 
(dolgotrajnost postopka). 

Drugačno pa bo ravnanje sodišča, če se bo direktiva izvajala, pojavilo pa se 
bo vprašanje ustreznosti izvedbe. To pomeni, da je sporen prenos direktive – 
nismo popolnoma prepričani, ali se direktiva izvaja tako, da ne krši prava EU. Ne 
pozabimo, da je ni treba (se ne sme) dobesedno prepisati v domačo zakonodajo 
in da transpozicija ne pomeni vedno neposrednega prenosa,21 ampak da je država 

18 Gl. npr. C-555/07, Kücükdeveci, ZOdl. 2010, str. I-00365, in C-144/04, Mangold, ZOdl. 2005, str. 
I-9981.

19 Po spremembi tožbe Komisija proti državi članici zaradi kršitve prava EU po Lisbonski pogodbi 
je ob neizvedbi direktive že takoj mogoča zahteva Komisije, da sodišče dosodi denarno kazen. 
Slovenija je trenutno v nekaj takšnih postopkih (neizvajanje direktiv iz 3. energetskega svežnja). 

20 26. člen Ustave RS.
21 Predsednik Sodišča ES (Vassilios Skouris) je sicer ob neki priložnosti zapisal: »Zakonodajalcem je 

primerno svetovati, da prenesejo direktive takšne, kot so (tel quel)« - V. Skouris, Rechtswirkungen 
von nicht umgesetzten EG-Richtlinien und EU-Rahmenbeschlüssen gegenüber Privaten – 
neuere Entwicklungen in der Rechtsprechung des EuGH, Uvodni prispevek v reviji Zeitschrift für 
Europarechtliche Studien, december 2005, str. 465.
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zavezana zgolj k doseganju ciljev direktive, ne pa tudi, kako se ti dosežejo.22

Npr. Slovenija in Madžarska (podatek za slednjo je iz leta 2007) sta edini državi 
članici EU, ki poznata t. i. obvezno garancijo za brezhibno delovanje blaga. 
Evropska unija v Direktivi 1999/44 take ureditve ne pozna. Garancijo opredeljuje 
kot enostransko obljubo nekoga (proizvajalca, prodajalca itd.), da bo blago 
brezhibno delovalo oziroma da se bo brezhibno uporabljalo (garancija namreč 
ne velja samo za t. i. tehnično blago, ampak prav za vsako blago razen nekaj 
izjem po 2. členu direktive) in se opredeljuje tudi kot sredstvo za konkurenčnost. 
Kar je obvezno, so samo določila o jamčenju za stvarne napake; obvezne so tudi 
nekatere vsebine garancije, kadar je ta izdana – npr. jasno pojasnilo potrošniku, da 
pravice iz garancije ne vplivajo na zakonske pravice zaradi stvarnih napak. 

Če npr. inšpektor v trgovini zahteva obvezno garancijo po slovenskem pravu za 
neko blago,23 prodajalec pa je ne da in je ne da niti proizvajalec, zaradi česar 
inšpektor naloži globo,24 prodajalec pa zoper tako odločitev išče pravno varstvo in jo 
izpodbija, se bo pritožbeni organ (lahko pa tudi sodišče v upravnem sporu) ubadal 
z vprašanjem, ali je slovensko pravo pravilno izvedlo omenjeno direktivo. Direktiva 
določa med drugim tudi minimalne pogoje (t. i. direktiva minimalne uskladitve). Ali 
uvedba strožjega pogoja, tj. obvezne garancije za t. i. tehnično blago, pomeni, da 
smo zgolj izkoristili možnost minimalne uskladitve? In tudi, če bi držalo, da je to 
del minimalne uskladitve (kar po mojem mnenju ne drži, kajti ni cilj direktive, da bi 
bila garancija obvezna, ampak da bi bila konkurenčno sredstvo, to pa z obvezno 
naravo izgubi), moramo še vedno spoštovati pravilo, da strožja določila, kot so 
v direktivi, veljajo samo za zadeve, ki nimajo čezmejnega elementa (čeravno se 
direktiva uporabi za zadeve s čezmejnim elementom, pa tudi za zadeve brez 
njega), zato bi lahko notranjo zakonodajo uporabili samo še za tiste primere, pri 
katerih gre za doma proizvedeno blago, ki se prodaja v Sloveniji.25

Zgodbo bi sicer lahko nadaljevali v smislu, ali velja biti bolj papeški od papeža 
(zahtevati garancijo od slovenskih proizvajalcev, ne pa tudi od tujih), a to presega 
namen članka.26

Kadar bo torej sodišče odločalo o vprašanju, ali je izvajanje ustrezno ali ne, ter 
bo hkrati potekal postopek pred Sodiščem EU zoper državo članico, je smiselno 
postaviti vprašanje za predhodno odločanje Sodišču EU. To postopka ne bo 

22 Že res, da veliko direktiv, predvsem direktive t.i. popolne harmonizacije, ne puščajo veliko prostora 
za implementacijo, vendar pa je tudi veliko direktiv t.i. minimalne harmonizacije, kjer pa je možnost 
diskrecije, kako se bo dosegel cilj iz direktive, precej širša.

23 Gl. Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje (Ur. l. RS, št. 14-
536/2012) v zvezi z 19. členom Zakona o varstvu potrošnikov, Uradni list RS 25-1/1998, RS 20-
815/1998, RS 23-1031/1999, RS 110-5391/2002, RS 51-2306/2004, RS 46-1969/2006, RS 126-
6416/2007, RS 86-3804/2009, RS 78-3297/2011.

24 Npr. skladno s členom 78 ZVPot.
25 To vprašanje sem izbral zato, ker je tudi glede njega potekal postopek Komisije proti Sloveniji, pri 

čemer pa prva ni dala izrecnega odgovora, ali je obvezna garancija kršitev prava EU ali ne. V takih 
primerih je seveda tudi prostor za vprašanje za predhodno odločanje. Gl. Communication from 
the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of Directive 
1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects 
of the sale of consumer goods and associated guarantees including analysis of the case for 
introducing direct producers’ liability, Brusselj, 24. 4. 2007, COM (2007) 210 final.

26 Več o tem lahko preberete v Rajko Knez, Nova ureditev jamčevalnih zahtevkov in garancij pri 
prodaji blaga potrošnikom v Evropi in posledice za slovenske izvoznike ter uvoznike. Podjet. delo, 
2002, 28, 5, str. 806–821, isti avtor, Garancije za brezhibno delovanje blaga v pravu Evropske 
skupnosti. Revizor, jul. 2004, letn. 15, št. 7/8, str. 81–103.
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moglo združiti (ker sta različne vrste), bo pa vendarle pazilo, da bo odločitev v 
obeh primerih konsistentna. Če pa nacionalno sodišče vprašanja za predhodno 
odločanje ne postavi, je smiselno prekiniti odločanje v postopku ali ga odložiti do 
odločitve Sodišča EU. Navedeno pa ni mogoče za upravni organ, ki vprašanja za 
predhodno odločanje ne more postaviti, ker ni sodišče oziroma razsodišče,27 prav 
tako pa ne more odložiti odločanje, kajti vezano je z rokom splošnega ali posebnih 
upravnih postopkov. Lahko pa organ izda odločbo, ki bi bila časovno omejena28 do 
odločitve Sodišča EU, in si tako pusti možnost, da bo o zadevi ponovno odločal, ko 
bo znana odločitev Sodišča EU. Pri tem mora ravnati v skladu z načelom potrebne 
skrbnosti (due diligence) in še posebno z načelom zahteve, da se zmanjša ali omeji 
škoda, ki je nastala, ali škoda, ki grozi (duty to mitigate damage).

Vedno pa seveda odločitve ne bo mogoče časovno vezati. Tako npr. v zgornjem 
primeru, ko nekdo izpodbija odločitev državnega organa in ne bo šlo za podeljevanje 
določene (časovno omejene) pravice, temveč za odločanje o tem, da neki akt 
izpodbijemo, kar pomeni, da je neobstoječ, in se bo treba odločiti ne glede na 
to, ali pred Sodiščem EU že poteka postopek. Slednje velja za upravne organe. 
Kot je bilo zapisano zgoraj, pa lahko sodišča postavijo vprašanje za predhodno 
odločanje. Upravni organi bodo to odločitev morali sprejeti, pri čemer morajo še 
vedno paziti, da omogočijo pravu EU popoln učinek (effet utile),29 in morajo torej 
odločiti najbolje, kot znajo, da bodo spoštovali pravo EU. Če bo odločitev Sodišča 
EU drugačna od njihove in za stranko ugodnejša, bo ta s sistemom pravnih 
sredstev v notranjem pravu lahko ponovno odprla zadevo in s sklicevanjem na 
sodbo Sodišča EU poskušala doseči drugačno odločitev.30

Navedeno pa zgolj smiselno velja za tiste primere, ko poteka postopek Komisije 
proti državi članici v administrativni fazi, torej ko še ni dosegel sodišča in tudi ne 
vemo, ali ga bo sploh dosegel. V takem primeru ne upravni organ ne sodišče ne 
more zagotovo računati, da bo o zadevi sploh odločalo Sodišče EU, zato se mora 
postopek nadaljevati. V vsakem primeru pa velja, da lahko nacionalno sodišče 
postavi vprašanje za predhodno odločanje. Sodišču EU, ki bo prejelo vprašanje 
za predhodno odločanje in pozneje morda postopek Komisije proti državi članici, 
bo postavljeno isto pravno vprašanje, o katerem mora odločiti, vendar teh dveh 
postopkov, ker nista iste vrste, ne bo moglo združiti, bo pa moralo paziti na 
združljivost izida sodb. 

V. VPLIV ODLOČb SODIšČA EU NA DOKONČANE UPRAVNE IN 
SODNE POSTOPKE

Posebno pa je vprašanje o učinkovanju takih odločb na že dokončane postopke pred 
nacionalnimi organi izvršilne veje oblasti in sodišč, kajti kljub procesni avtonomiji 
nacionalnih pravnih sistemov sodbe Sodišča EU učinkujejo tudi za nazaj. To pa 
pomeni, da bi tudi v že dokončanih postopkih morali uporabiti tako rešitev, kot jo 
je sprejelo Sodišče EU (še posebno to velja za postopke predhodnega odločanja, 
pri katerih ima učinek sodbe Sodišča EU iz tega postopka učinek erga omnes in 
ex tunc, ne pa ab initio). Sodišče EU je o takih vprašanjih že odločalo, in sicer je 

27 Gl. 267. člen PDEU in t. i. merila Vassen, zadeva 61/65, Vassen, ZOdl. 1966, str. 261.
28 Začasna odločba po 221. členu Zakona o splošnem upravnem postopku.
29 Gl. zadevo 103/88, Fratelli Costanzo SpA proti Comune di Milano, ZOdl 1989, str. 1839.
30 Več o tem gl. zadevo C-453/00, Kühne & Heitz NV proti Produktschap voor Pluimvee en Eierenin, 

sklepni predlogi generalnega pravobranilca Legerja v tej zadevi, ZOdl. 2004, str. I-837.
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nanje odgovorilo v zadevi Kühne & Hietz iz leta 2004, predloženi z nizozemskega 
sodišča.31 V tej zadevi lahko najdemo odgovor, kako na postopke v državah članicah 
vpliva odločitev Sodišča EU iz postopka predhodnega odločanja. Sodišče EU je 
zapisalo pogoje, pod katerimi lahko odločitev v postopku predhodnega odločanja 
vpliva na že dokončan postopek pred nacionalnimi upravnimi organi.

Načelo sodelovanja, ki izhaja iz 10. člena Pogodbe ES (danes 4. člen Pogodbe o 
EU), upravnemu organu, ki mu je predložen predlog v zvezi s tem, nalaga ponovno 
preučitev pravnomočne upravne odločbe, zato da bi se upoštevala razlaga ustrezne 
določbe, ki jo je medtem sprejelo Sodišče EU, kadar:

 ● je v skladu z nacionalnim pravom pristojen za ponovno obravnavo te odločbe;
 ● Je odločba postala pravnomočna zaradi sodbe nacionalnega sodišča, ki je 

odločalo na zadnji stopnji;
 ● glede na poznejšo sodno prakso Sodišča EU navedena sodba temelji na 

napačni razlagi prava Skupnosti (zdaj prava EU), ne da bi bilo Sodišču EU 
v skladu s tretjim odstavkom 234. člena (zdaj tretji odstavek 267. člena) 
predloženo vprašanje za predhodno odločanje, in

 ● se je stranka obrnila na upravni organ takoj, ko se je seznanila z navedeno 
sodno prakso.

Zadeva Kühne & Heitz nikoli več ni bil odprta oziroma se niti ne pojavlja v drugih 
sodnih odločbah Sodišča EU. To bi si želeli, kajti merila za ponovno odpiranje 
že končane (dokončne, morda celo pravnomočne) zadeve so napisana tako 
abstraktno, da si lahko različno predstavljamo, kako se uporabijo v posameznem 
nacionalnem pravnem sistemu glede na nacionalne rešitve (avtonomija 
nacionalnega procesnega prava). 

Vsekakor je Sodišče EU najprej začelo z okvirom, to je t. i. klavzulo lojalnosti  
(4. člen PDEU), ki kaže smer delovanja nacionalnih organov, potem pa je v ta okvir 
postavljalo pogoje, ki so precej strogi. Pri pogoju, da je organ pristojen za ponovno 
obravnavo te odločbe, je treba izhajati iz pravila, da pravo EU ne zahteva novih, 
nacionalnih pravnih sredstev (nov new legal remedies, kot to izhaja še iz odločbe 
Rewe Handelgesellschaft Nord32), pri čemer je s tem pogojem mišljeno, da obstaja 
sistem rednega ali izrednega pravnega sredstva, ki omogoča ponovno obravnavo 
dokončne odločbe in tako doseganje popolnega učinka prava EU.

Vendar pa se je treba lotiti razlage teh meril pri vprašanju retroaktivnega učinka 
sodb Sodišča EU. Kot je omenjeno zgoraj, je pri postopku predhodnega odločanja  

31 Sodba v zadevi C-453/00, Kühne & Heitz NV proti Produktschap voor Pluimvee en Eieren, ZOdl. 
2004, str. I-837.

32 Zadeva 158/80, Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH and Rewe-Markt Steffen proti Hauptzollamt 
Kiel, ZOdl. 1981, str. 1805.
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in ničnostne tožbe učinek sodbe Sodišča EU praviloma retroaktiven (razen kadar 
Sodišče EU učinka samo ne omeji):

»41. As was later emphasised in the judgments cited above, Roders and 
Others and Bautiaa and Société Française Maritime, the Court has taken 
such a step only in certain specific circumstances,33 adding that these arose 
where there was a risk of serious economic repercussions owing in particular 
to the large number of legal relationships entered into in good faith on the 
basis of rules considered to be validly in force, and where it appeared that 
both individuals and national authorities had been led into adopting practices 
which did not comply with Community law by reason of objective, significant 
uncertainty regarding the implications of Community provisions, to which 
the conduct of other Member States or the Commission may even have 
contributed.34 Only in such circumstances may the Court be moved to restrict 
for any person concerned the opportunity of relying upon the provision as 
thus interpreted with a view to calling in question those legal relationships.35

42. It has consistently been held that such a restriction may ... be allowed only in 
the actual judgment ruling upon the interpretation sought.36 The reason for this is 
that the fundamental need for a general and uniform application of Community 
law implies that it is for the Court of Justice alone to decide upon the temporal 
restrictions to be placed on the interpretation which it lays down.37, 38«

Sodišče EU pa je prav tako vedno trdilo, da morajo vse nacionalne oblasti (tudi vsi 
organi izvršilne veje oblasti), tudi sodišča, narediti vse, da se doseže učinek prava 
EU (effet utile, gl. tudi klavzulo lojalnosti, 4. člen PEU). Slednje je še zlasti močno 
poudarjal pravobranilec Léger, ki je predlagal tudi, da je treba zaradi retroaktivnega 
učinka sodbe v postopku predhodnega odločanja (kadar Sodišče EU samo tega ne 
omeji) »ponovno odpreti« postopek in upoštevati odločitev Sodišča EU (skladno s 
klavzulo lojalnosti iz 4. člena PDEU, nekdaj 10. člena Pogodbe o ES). To velja za 
upravne organe. Sodišče EU ni popolnoma sledilo generalnemu pravobranilcu in je 
določilo dodatne pogoje, kdaj to postane obveznost nacionalnih oblasti (zapisane 
zgoraj). Zaradi odmika od sklepnih predlogov generalnega pravobranilca je mogoče 
razumeti zadržano držo Sodišča EU do ponovnega odpiranja zadev, zato se lahko 
nagibamo k ozki razlagi teh možnosti. Vendarle je vprašanje načela pravne varnosti, 
prepovedi poseganja v pravic tretjih, ogibanje okoliščinam, ki bi lahko pomenile 
pravni kaos, itd. toliko močno, da Sodišče EU ne odpira preveč vrat za ponovno 
vodenje že dokončnih postopkov. Podobno je Sodišče EU odločilo v zadevah 

33 Zadeva C-367/93 to C-377/93 Roders and Others, točka 43, ZOdl 1995, str. I-2229.
34 Prav tam.
35 Po zadevi Defrenne (149/77) je Sodišče EU to izjemoma naredilo v zadevah C-262/88, C-163/90, 

C-126/94, C-437/97 in še nekaterih drugih.
36 Gl. zadeve 16/79, Denkavit Italiana (točka 18), 811/79, Ariete (točka 8) itd.
37 Gl. sodbe v zadevah 16/79, Denkavit Italiana (točka 18), 811/79, Ariete (točka 8), 826/79 Mireco 

(točka 9), 24/86, Blaizot in drugi (točka 28), Legros in drugi (točka 30), Bosman (točka 42) in EKW 
in Dunaj & Co. (točka 57).

38 Navedena odstavka sta točki 41 in 42 sklepnih predlogov generalnega pravobranilca Légerja v 
zadevi C-453/00, Kühne & Heitz, citirana zgoraj.
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Kapferer in Köbler.39 Pri obeh je šlo za sodbi sodišč in ne več za dokončne odločitve 
upravnih organov. V tem primeru je Sodišče EU popolnoma jasno odgovorilo in ni 
postavljalo pogojev, da se v res judicata ne sme posegati. Poudarilo je, da sodne 
odločbe, ki so postale pravnomočne in ko so bila uporabljena vsa pravna sredstva 
oziroma ko so potekli vsi roki zanje, ne morejo več biti sporne. Zato pravo EU ne 
zahteva, da bi se domače procesno pravilo o pravnomočnosti umikalo pravu EU; 
tudi ne za ceno, da bi se odpravila kršitev uporabe prava EU.40 Zadevo Kühne & 
Heitz je zato treba razumeti, kot da obstaja možnost ponovnega odprtja zadeve, 
tudi v upravnem postopku, če še obstajajo možnosti uporabe nacionalnih rednih in 
izrednih pravnih sredstev. Sodišče EU ni zahtevalo novega pravnega sredstva (new 
legal remedies) in še vedno spoštuje meje nacionalne procesne avtonomije, tudi ko 
ne gre zgolj za sodne, ampak za upravne postopke in dokončnost. Je pa seveda 
še vedno mogoče, da stranka uveljavlja pravilno uporabo prava EU v nacionalnem 
sodnem postopku (upravnem sporu), če pa tudi tega ne more več, ji še vedno 
ostane na razpolago odškodninska tožba zoper državo, ker je njen upravni organ 
nepravilno uporabil pravo EU in to lahko dokazuje s sodbo Sodišča EU.

VI. ZAKLJUČEK

V prispevku se poskušam opredeliti do nekaterih vprašanj, za katera lahko 
predvidevam, da se pojavijo na eni strani upravnim organom, na drugi pa sodiščem, 
kadar odločajo o pravnem vprašaju, o katerem poteka tudi postopek Komisije proti 
državi članici zaradi kršitve prava EU ali kakršen koli drug postopek (predvsem 
postopek predhodnega odločanja in ničnostne tožbe), pri čemer bo izid sodbe 
Sodišča EU ta, da bo vplival ali z učinkom erga omnes ali inter partes med državo 
in Komisijo na nacionalne postopke. Pri tem navajam nekaj poudarkov: 

 ● postopki Komisije proti državi članici vplivajo na odločanje (upravnih) sodišč; 
 ● na to ne vplivajo samo postopki zaradi kršitve prava EU, ampak tudi postopki, 

vloženi proti drugim državam članicam, postopki za predhodno odločanje, 
tudi t. i. ničnostne tožbe za Sodišče EU;

 ● sodišča lahko te postopke najdejo na portalu EUR-Lex, pri čemer je treba za 
iskanje uporabiti merilo pravnega vprašanja, ki je predmet tudi nacionalnega 
sodnega postopka, ne pa merilo postopka Komisije proti državi članici. 
Iskanje po pravnem vprašanju in njegovi pravni podlagi v pravu EU bo dalo 
rezultate za vse postopke pred Sodiščem EU, kjer se je končal ali je viseč 
kakšen od postopkov glede tega vprašanja; 

39 Gl. sodbo v zadevi C-234/04, Kapferer, ZOdl 2006, str. I-2585, in sodbo v zadevi C-224/01, Köbler, 
ZOdl. 2003, str. I-10239. Iz točke 20 prve sodbe: »Načelo sodelovanja, ki izhaja iz člena 10 
Pogodbe ES (danes člen 4 PEU, nacionalnega sodišča ne obvezuje, da ne uporabi nacionalnih 
postopkovnih pravil, zato da bi ponovno preučilo pravnomočno sodno odločbo in jo razveljavilo, 
če se izkaže, da je v nasprotju s pravom Skupnosti. Da bi se namreč zagotovili stabilnost prava in 
pravnih razmerij in učinkovitost sojenja, je pomembno, da sodnih odločb, ki so postale dokončne po 
tem, ko so bila izčrpana vsa razpoložljiva pravna sredstva, ali po tem, ko so se iztekli roki zanje, ni 
več mogoče izpodbijati.«

40 Gl. tudi sodbo v zadevi C-126/97, Eco Swiss, ZOdl. 1999, str. I-3055.
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 ● kadar sta odločitev nacionalnega sodišča na eni strani in Sodišča EU na 
drugi strani v neskladju in prva postane pravnomočna, pravo EU ne posega 
v to in res judicata ostane nedotakljiva. Vendar pa ima posameznik možnost 
začeti nov postopek, ki zaradi načela učinka res judicata in pravila ne bis 
in idem lahko pomeni samo iskanje zadoščenja za neskladno odločitev 
nacionalnega sodišča s Sodiščem EU;

 ● kadar nacionalno sodišče odloča o istem pravnem vprašanju, kot ga ima tudi 
viseča zadeva na Sodišču EU, lahko odloži odločanje do rešitve spora pred 
Sodiščem EU ali postavi vprašanje za predhodno odločanje Sodišču EU, ki 
postopkov sicer ne bo moglo združiti (ker sta različne vrste), bo pa pazilo na 
združljivost odločitev; 

 ● sodišče, ki je zadnje instančno, mora pri tem paziti na obveznost postavitve 
vprašanja za predhodno odločanje po 267. členu PDEU, pri čemer drži, 
da s čakanjem na odločitev v viseči zadevi pred Sodiščem EU lahko prav 
tako prejme odgovor tudi samo zaradi učinka erga omnes sodb Sodišča 
EU v postopkih ničnostne tožbe ali vprašanj za predhodno odločanje (acte 
eclaire);

 ● pri vprašanju neizvajanja direktive in zato v postopku proti državi članici 
nacionalnemu sodišču ni treba čakati na odločitev, temveč neposredno 
uporabi pravo EU v tistih razmerjih, kjer je to mogoče. Odločitev Sodišča EU 
bo namreč samo deklaratorna, saj bo pravna podlaga v nacionalnem pravu 
še vedno manjkala;

 ● sodišča morajo pri neizvajanju in pomanjkljivem izvajanju direktiv storiti vse, 
da dosežejo popoln učinek prava EU (effet utile), to pa pomeni, da morejo 
ali uporabiti konsistentno razlago in nacionalno pravo, če ne gre za lacunae 
legis, glede na pravo EU ali pa uporabiti hierarhično višje pravilo (tudi načela 
prava EU) in doseči odločitev, ki bo skladna z zahtevami prava EU; 

 ● če bi bila kršitev države članice taka, da bo ustvarjala lacunae legis in bo 
nacionalnemu sodišču popolnoma onemogočeno uporabiti nacionalno 
pravo ali konsistentno razlago, bo prišlo do t. i. zanikanja pravice (denail of 
justice oziroma deni de justice), zaradi česar bo posameznik imel možnost 
zahtevati odškodnino za škodo, ki mu je pri tem in zaradi tega nastala.
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Graf 1 – Število postopkov za ugotavljanje kršitev prava EU zaradi prepoznega 
prenosa direktiv in najpogostejša področja

Vir: POROČILO KOMISIJE – 30. LETNO POROČILO O SPREMLJANJU 
UPORABE PRAVA EU (2012); Bruselj 22. 10. 2013, COM(2013) 726 final
http://ec.europa.eu/eu_law/docs/docs_infringements/annual_report_30/
com_2013_726_sl.pdf
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Graf in preglednica 2 – Vložene zadeve - Vrste postopkov (2008-2012)

VIR: Poročilo Sodišča EU za leto 2012, str. 84, dosegljivo na internetni strani: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013 
04/192685_2012_6020_cdj_ra_2012_sl_proof_01.pdf.
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USTAVNOPRAVNI VIDIKI IZVRšbE IN ZAVAROVANJA

Igor Vuksanović
svetovalec pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije

I. UVOD

125. člen ustave določa, da so sodniki pri opravljanju sodniške funkcije neodvisni in 
vezani na ustavo in zakon. Zato mora sodišče v vsakem postopku upoštevati tudi 
njegove morebitne ustavnopravne vidike (tako procesne kot materialne). To velja 
tudi za postopke izvršbe in zavarovanja. V okvir ustavnosodne kontrole v širšem 
smislu uvrščam tudi kontrolo skladnosti zakonov in sodnih odločitev z mednarodnimi 
pogodbami oziroma človekovimi pravicami, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb. Za 
slovenska sodišča je tu gotovo v prvi vrsti pomembna Konvencija o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). 

Sodišče je v prvi vrsti dolžno ves čas po uradni dolžnosti paziti, ali je treba sprejeti 
stališče, da je zakon, ki ga mora uporabiti pri odločanju, protiustaven; če je tako, mora 
sodni postopek prekiniti in z zahtevo začeti postopek za oceno ustavnosti zakona. 
Če tako zahtevo vloži Vrhovno sodišče (VS), lahko vsako sodišče, ki bi moralo pri 
odločanju uporabiti isti zakon, prekine postopek do odločitve Ustavnega sodišča 
(US), ne da bi moralo s posebno zahtevo samo začeti postopek za oceno ustavnosti 
zakona (prvi in tretji odstavek 23. člena Zakona o ustavnem sodišču, Uradni list RS, 
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS). O skladnosti zakona z 
ustavo oziroma ratificirano mednarodno pogodbo odloči US (prva in druga alineja 
prvega odstavka 160. člena ustave). Če stranka ugovarja protiustavnost pravne 
podlage, sodišče pa se s tem ne strinja, se mora sodišče do argumentov stranke 
(če niso očitno nesmiselni) v obrazložitvi svoje odločbe vsebinsko opredeliti. Gre za 
neke vrste »mini ustavno presojo«, za katero se ne pričakuje, da bo tako obširna 
in dodelana kot odločitev US, vendar mora biti iz nje vendarle jasno, da je sodišče 
slišalo vse pomembne ustavnopravne argumente stranke in se do njih opredelilo (ne 
sme biti pavšalna tako, da se začne in konča s skopo ugotovitvijo, da sodišče pač ne 
deli dvoma o ustavnosti pravne podlage za odločanje). 

Treba je vedeti, da mora sodišče, če bi bilo treba v zadevi uporabiti protiustaven 
ali nezakonit podzakonski predpis, odločiti samo in brez posredovanja US. To 
mu omogoča ustavnosodno razumevanje doktrine exceptio illegalis, po katerem 
sodišča niso vezana na predpise nižjega ranga od zakona. Podzakonskih 
predpisov, predpisov lokalnih skupnosti in splošnih aktov, izdanih za izvajanje 
javnih pooblastil, zato ne smejo uporabiti, če menijo, da niso v skladu z ustavo 
ali zakonom. Ustava namreč daje sodniku pooblastilo in nalaga dolžnost, da pri 
odločanju o pravicah in obveznostih v takem primeru sam izloči take predpise (t. i. 
exceptio illegalis).1

1 Glej npr. sklep US št. U-I-312/05 z dne 10. 1. 2008. 
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Če sodišče kljub temu, da je neki zakon protiustaven, ne vloži zahteve za oceno 
ustavnosti, pač pa nadaljuje postopek in na podlagi tega zakona razsodi, lahko 
sporni zakon stranka sama »spravi s sveta« s pobudo za začetek postopka za 
oceno ustavnosti na podlagi 24. člena ZUstS, ki jo vloži skupaj z ustavno pritožbo 
po izčrpanju vseh pravnih sredstev v zadevi. Če je zakon razveljavljen kot 
protiustaven, bo stranka vedno uspela z ustavno pritožbo zoper sodbo, ki sloni na 
tem zakonu. 

Ne tako redko US sprejme ugotovitveno odločbo, s katero ugotovi, da je zakon 
protiustaven, ker določenega vprašanja, ki bi ga moral urediti, ne ureja ali ureja 
na način, ki ne omogoča razveljavitve (48. člen ZUstS). Najpogostejše je tako pri 
protiustavnih pravnih prazninah. Ker pri ugotovitveni odločbi ni nič razveljavljeno, se 
seveda sodiščem zastavi vprašanje, katero pravno podlago uporabljati do trenutka, 
ko bo Državni zbor sprejel nov, ustavnoskladen zakon. V novejšem US običajno 
določi način izvršitve ugotovitvene odločbe (drugi odstavek 40. člena ZUstS) s 
prehodnim pravnim režimom za take primere. Če pa način izvršitve ni določen, je 
pomembno stališče US,2 da ugotovitev neustavnosti zakonske določbe ne pomeni, 
da se v postopkih (upravnih in sodnih) taka določba ne sme več uporabljati. Tako 
določbo je treba uporabljati tako, da njena uporaba ne bo v nasprotju z razlogi, ki 
so US narekovali ugotovitev njene neskladnosti z ustavo. V primeru ustavnosodne 
presoje predpisa namreč izrek in obrazložitev odločbe pomenita celoto, zaradi česar 
ne veže le izrek, temveč vežejo tudi razlogi in stališča, vsebovani v obrazložitvi. 
Seveda je treba priznati, da lahko zapoved ustavnoskladne uporabe ugotovljeno 
protiustavne določbe sodiščem v praksi povzroči velike težave.

V številnih postopkih se izkaže, da z zakonom kot takim ni nič narobe, saj je med 
več mogočimi pravnimi razlagami njegovega besedila mogoče najti vsaj eno, ki je 
v skladu z ustavo. Sodišče mora zakone razlagati ustavnoskladno in pri odločanju 
ne sme sprejeti stališč, ki bi pomenila kršitev z ustavo varovanih človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin posameznika.3 Če zakon ni protiustaven, protiustavna je le 
njegova določena razlaga, seveda ne moreta biti uspešni niti zahteva niti pobuda 
za oceno ustavnosti. Pritožnik lahko uspe z ustavno pritožbo, s katero izpodbija 
sodno odločbo, s katero so bile zaradi sporne razlage kršene njegove človekove 
pravice (prvi odstavek 50. člena ZUstS). Po drugi strani je treba vedeti, da se vsaka 
protiustavnost ne kaže v kršitvi človekove pravice (poleg človekovih pravic so v 
ustavi še številna načela …). 

V tem prispevku želim opisati izbor ustavnopravno zanimivih vprašanj, ki so se 
pojavila v slovenski praksi, pri čemer izhajam predvsem iz prakse US. Pomembno 
se je bilo tudi dotakniti vprašanj, ki bi utegnila biti pomembna za Republiko Slovenijo, 
čeprav sploh ne izhajajo iz zadev pred slovenskimi sodišči. Taka vprašanja se 
praviloma pojavljajo v zadevah, o katerih odloči Evropsko sodišče za človekove 
pravice (EKČP). V izvršilnih postopkih so nekatere človekove pravice pogosteje 
ogrožene ali prizadete, pa tudi uveljavljane, kot druge. Z vidika obeh strank lahko 
pride do težav, kršitev in napačnih razlag predvsem v zvezi s sklopom procesnih 
človekovih pravic od 22. do 25. člena ustave. Samo učinkovita izvršba zagotavlja 

2 Odločba US št. Up-758/06 z dne 6. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 119/07, in OdlUS XVI, 118). 
3 Glej npr. odločbo US št. Up-402/12, U-I-86/12 z dne 5. 7. 2012 (Uradni list RS, št. 55/12). 
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učinkovito sodno varstvo v smislu prvega odstavka 23. člena ustave. Nadalje so 
terjatve, ki jih upnik uveljavlja, varovane s človekovo pravico do zasebne lastnine 
iz 33. člena ustave, izvršilni postopek pa je po drugi strani prav namenjen posegom 
v dolžnikovo lastninsko sfero. Postopki izvršbe ne smejo biti povsem brez omejitev 
in varovalk, ki skladno z načelom socialne države iz 2. člena ustave varujejo 
dolžnikovo pravico do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen ustave) ter 
pravico do socialne varnosti (50. člen ustave). Večina teh človekovih pravic, ne pa 
vse, ima pomenske ustreznice v EKČP. 

Pri izdelavi prispevka sem ravnal tako, da sem prispevek razdelil v več poglavij, 
v katerih povzemam in komentiram odločitve US, delno pa tudi Evropskega 
sodišča za človekove pravice (ESČP). V vsakem poglavju je obdelan določen 
ustavnopravno pomemben pomenski sklop po moji izbiri. Nekateri od pomenskih 
sklopov ustrezajo funkcionalno zaokroženim področjem zakonske ureditve izvršbe 
(npr. omejitve in oprostitve izvršbe), drugi pa se nanašajo na širša vprašanja, ki bi 
se lahko pojavila tudi v drugih tipih postopkov. Vendar se članek v splošnem omeji 
na področje izvršbe in zavarovanja, in sicer na postopke, ki jih vodi sodišče. Glede 
na to, da v postopku izvršbe in zavarovanja ni revizije (10. člen ZIZ) ter da se VS 
razmeroma manj ukvarja z izvršilnimi zadevami, pride pred US sorazmerno veliko 
ustavnih pritožb s tega področja, tudi takih, ki jih je treba vsebinsko obravnavati in 
postavljajo pomembna vprašanja. 

Ključno sporočilo US v zvezi z izvršbo, ki se ali pojavi izrecno ali pa je implicitno 
»ozadje« vsakega odločanja US o teh vprašanjih, je: pravica do sodnega varstva 
iz 23. člena ustave ne zagotavlja zgolj pravice od sodišča zahtevati meritorno, 
vsebinsko odločitev v nekem sporu, temveč vsebuje tudi pravico zahtevati, da 
se doseže izvršitev sodne odločbe, s katero je sodišče odločilo o kakšni pravici 
ali obveznosti. Namen in cilj sodnega varstva je namreč praviloma dokončno 
dosežen šele z uresničitvijo določene pravice oziroma pravnega razmerja in ne 
le z odločitvijo o njegovem obstoju. Zato morajo biti stranki, ki ji je bila v sporu 
s pravnomočno odločbo priznana pravica, dana možnost in sredstva, da to 
pravico tudi dejansko uveljavi. Prisilni uveljavitvi pravnomočne sodne odločbe je 
prvenstveno namenjen izvršilni postopek, v katerem lahko upnik, če dolžnik sam 
ne izpolni svoje obveznosti, doseže njeno izvršitev. Zato 23. člen ustave zahteva, 
da je izvršilni postopek učinkovit. 

Tipičen primer zahtev US po zagotavljanju učinkovite izvršbe in s tem učinkovitega 
sodnega varstva je odločba US št. Up-1268/11 z dne 19. 9. 2012 (Uradni list 
RS, št. 79/12). US sodišče je presojalo stališče Višjega sodišča v izvršbi na 
nepremičnino, ki ga je mogoče kratko povzeti takole: če se izvršilni naslov glasi na 
poplačilo iz nepremičnine v solasti dolžnika, parcele, na kateri stoji stanovanjska 
hiša, ta nepremičnina pa je bila vmes etažno razdeljena v dve ločeni enoti, od 
katerih je ena v izključni lasti dolžnika, je izvršba na nepremičnino, opisano v 
izvršilnem naslovu, onemogočena (predmet izvršbe pravno ne obstaja več). 
Predlog za izvršbo se zavrne.

To stališče je v neskladju s človekovo pravico do sodnega varstva: »… pravnomočno 
določena pravica do poplačila iz določenega premoženja dolžnika ne more pravno 
prenehati zaradi enostranskih ravnanj dolžnika, ki v dejanskem ali pravnem 
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smislu ne pomenijo nepremagljive ovire za uvedbo, tek in zaključek izvršilnega 
postopka. Polovični solastninski delež pravne prednice nasprotnih udeležencev na 
nepremičnini (zemljišče s stavbo) je po opravljenem sodnem postopku za delitev 
stvari v solastnini,v katerem je bilo odločeno o delitvi stvari v naravi tako, da se 
vzpostavi etažna lastnina, formalno sicer prenehal obstajati, saj je prenehala tudi 
lastninska pravica na prej enoviti nepremičnini. Hkrati je namreč kot samostojen 
predmet lastninske pravice prenehala obstajati prejšnja nepremičnina, nastala pa 
sta dva nova samostojna predmeta lastninske pravice v etažni lastnini (posamezna 
dela zgradbe), na katerih je po delitvi obstajala izključna lastninska pravica 
dveh prejšnjih solastnic prejšnje nepremičnine…če je pravnomočno priznana 
obligacijska pravica do poplačila obstajala pred delitvijo (torej na solastninskem 
deležu), potem mora, neokrnjena, obstajati tudi po delitvi (torej na posameznem 
delu zgradbe). Drugače bi prišlo do izničenja pravice, zagotovljene s pravnomočno 
sodno odločbo. Takšno stališče zato edino zaščiti pravni položaj upnika, po drugi 
strani pa ni proti njemu nobenih praktičnih ovir …«

II.  OPROSTITVE IN OMEJITVE IZVRšbE TER DRUGA VPRAšANJA 
VARSTVA DOLŽNIKA IN TRETJEGA

Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11 – ZIZ) vsebuje na več mestih določbe, 
ki določene premoženjske predmete izvzemajo iz izvršbe (oprostitev izvršbe) 
ali izvršbo na te premoženjske predmete omejujejo. Take določbe obstajajo pri 
izvršbi na premičnine (79. in 80. člen ZIZ), izvršbi na denarno terjatev, zlasti plačo  
(101. do 103. člen ZIZ), izvršbi na denarna sredstva pri banki (137. in 149. člen ZIZ) 
in izvršbi na nepremičnine (177. člen ZIZ). Po smislu podoben tem določbam je 
tudi 210. člen ZIZ, ki daje dolžniku, ki kot lastnik stanuje v (v izvršbi) prodani hiši ali 
stanovanju, pravico stanovati v hiši oziroma stanovanju kot najemnik še tri leta od 
dneva prodaje, če to seveda pravočasno zahteva. Splošno pravilo iz 32. člena ZIZ 
pravi, da je lahko predmet izvršbe za poplačilo denarne terjatve vsaka dolžnikova 
stvar ali premoženjska oziroma materialna pravica, če ni z zakonom izvzeta iz 
izvršbe oziroma če ni izvršba na njej z zakonom omejena (določba sama našteje 
določene stvari, ki so izvzete iz izvršbe). 

Navedene oprostitve in omejitve izvršbe ne veljajo vedno za vse primere, saj jih 
zakon na več mestih derogira v korist upnikov, ki so s posojili financirali nakup 
premoženjskega predmeta ali na njem zgolj imajo zastavno pravico (glej npr. druga 
odstavka 79. in 177. člena ZIZ). 

Večina tu naštetih pravnih pravil, ki ščitijo dolžnika, je motivirana s socialnimi 
razlogi, čeprav zagotovo ne vsa.4 Oprostitve in omejitve izvršbe imajo določeno 
ustavno podlago. To ne pomeni, da so prav vse omejitve moči upnika, da se polasti 
dolžnikovega premoženja in dohodkov, ustavno zahtevane. In verjetno tudi ne drži, 
da zakonodajalec pri zaščiti dolžnika ne bi smel nikjer iti še dlje, kot je šel do 
zdaj. Uzakonjeno ravnotežje interesov med upniki in dolžniki je vedno tudi rezultat 

4 149. člen ZIZ, ki iz izvršbe izvzema določena denarna sredstva na računih države, občin in javnih 
zavodov, ima gotovo širši namen. 
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vrednotenja in političnih stališč neke družbe. A to ravnotežje ne sme prekoračiti 
ustavnopravnih okvirov, ki jih s svojo prakso oblikuje US.

Z odločbo US št. U-I-339/98 z dne 21. 1. 1999 (Uradni list RS, št. 72/98 in 11/99, 
ter OdlUS VIII, 13) je US odločilo, da je določba 1. točke prvega odstavka 102. člena 
Zakona o izvršbi in zavarovanju v nasprotju z ustavo, kolikor ne določa, da je 
nezarubljivi del plače sorazmerno višji, če dolžnik preživlja otroke ali druge osebe, 
za katere obstaja zakonita dolžnost preživljanja. V tej odločbi se je US ukvarjalo z 
nekaterimi vprašanji izvršbe na t. i. redne, periodične osebne prejemke (v praksi so 
najpomembnejši plača, pokojnina, nadomestila iz različnih socialnih zavarovanj). 
Neko stališče iz te odločbe pa je tako pomembno, da pravzaprav pomeni glavno 
vodilo ustavnopravnega pogleda na področje izvršbe in zavarovanja. 

US je poudarilo, da v izvršilnem pravu, drugače kot npr. v materialnem civilnem 
pravu, ne gre za to, da bi moral zakon pri vsebinski ureditvi tega pravnega 
področja zagotoviti ravnotežje položajev strank. Zakon, ki ureja izvršbo, mora 
prvenstveno upoštevati interes upnika, da se zagotovi učinkovitost izvršbe in s 
tem dokončna uresničitev upnikove ustavne pravice do sodnega varstva.5 Ta misel 
je tudi temeljno vrednostno vodilo, ki naj usmerja razmišljanje sodnikov pri njihovi 
dolžnosti ustavnoskladne razlage in ustavnopravnega vrednotenja zakonodaje, ki 
jo morajo uporabiti. 

Ne glede na to pa je US sprejelo stališče, da iz ustavnega načela socialne države 
(2. člen ustave) ter iz pravice do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen ustave) 
izhaja, da izvršba za uveljavitev denarne terjatve ni dovoljena na stvareh ali pravicah, 
ki so nujne za zadovoljitev osnovnih življenjskih potreb dolžnika in oseb, ki jih je 
po zakonu dolžan preživljati, ali opravljanje samostojne dejavnosti, ki je dolžniku 
glavni vir preživljanja, ob tem pa je pri opravljanju izvršbe treba upoštevati osebno 
dostojanstvo dolžnika. Tu se dobro vidi, da je to temeljno stališče uporabno tudi za 
druge predmete izvršbe, ne le plačo, kar je v ZIZ na več mestih tudi izpeljano. Po 
mnenju US izvršba na plačo dolžnika ne sme prizadeti v taki meri, da bi bil ogrožen 
njegov eksistenčni minimum. Eksistenčni minimum je torej nekako prevaljen na 
upnika. US je nadaljevalo: »… z vidika skladnosti z Ustavo ne more biti sporna 
določba, da je dolžniku mogoče poseči na dve tretjini plače. Iz okoliščine, da sme 
upnik poseči na dve tretjini dolžnikove plače, namreč ni mogoče v naprej reči, 
da dolžniku ne bo ostalo dovolj denarja za zagotovitev eksistenčnega minimuma. 
Namen zakonskih določb o tem, na kakšen procentualni delež dolžnikove plače 
sme v izvršbi poseči upnik, ni v (ustavno relevantnem) varstvu eksistenčnega 
minimuma dolžnika, pač pa v tem, da se ohrani interes dolžnika za delo - če je 
namreč dolžniku zagotovljeno, da kljub izvršbi na plačo ne bo »delal le za upnika«. 
S tem, ko ohranjajo interes dolžnika za delo, ki mu zagotavlja čim višjo plačo, so 
določbe o procentualni omejenosti deleža plače, na katerega je mogoče poseči v 
izvršbi, posredno v interesu samega upnika …« Dvetretjinski poseg na plačo in 
podobne prejemke je uveljavljen še danes. V osnovi gre za vprašanje zakonske 
primernosti, ne pa skladnosti z ustavo. Eksistenčni minimum, ki je ustavnopravno 
vprašanje, je danes v 102. členu ZIZ varovan s pravilom, da mora dolžniku ostati 

5 Zagotavljanje človekove pravice do sodnega varstva se namreč ne more končati s pravnomočno 
sodbo. 
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minimalna plača (pri izterjavi zakonite preživnine pa dve tretjini minimalne plače). 
To po mojem mnenju ustreza odločbi št. U-I-339/98, saj je US tedaj ohranilo v 
veljavi varovalko, da mora dolžniku ostati vsaj zajamčena plača,6 ker to zadošča 
za eksistenčni minimum. Protiustavnost, ki jo US v navedeni odločbi ugotovilo v 
ZIZ, je bila posledica tega, da ZIZ tedaj še ni upošteval, da je treba zagotoviti tudi 
eksistenčni minimum oseb, ki jih je dolžnik po zakonu dolžan preživljati (otroci, 
zakonec). Dolžniku mora torej ostati nad zajamčeno oziroma danes minimalno 
plačo znesek, ki zadošča tudi za preživljanje oseb, ki jih je po zakonu dolžan 
preživljati. To je danes v ZIZ urejeno. 

Tudi pri razlagi oprostitev in omejitev izvršbe v ZIZ v konkretnih postopkih morajo 
sodišča upoštevati ustavna načela in človekove pravice. Zakonodajalec sicer te 
zadeve ureja z metodo taksativnega naštevanja (glej 79. in 101. člen ZIZ), ki je 
primerna zato, da sodišča ne bi v praksi čez vse mere širila sfero premoženja, na 
katero izvršba ni mogoča.7 Kljub temu ne drži, da tu ne more biti spornih vprašanj. 
32. člen ZIZ vendarle ne more prepovedovati vsakega analognega sklepanja. 
Vprašanje je denimo, kaj se zgodi, ko se neka iz izvršbe izvzeta stvar ali terjatev 
spremeni v denar. Ali nenadoma izvzetje neha veljati? Je tako vedno? Za gotovino in 
denarna sredstva pri banki je to v 5. točki prvega odstavka 79. člena in v 137. členu 
ZIZ izrecno urejeno, vendar v obeh primerih samo za izvzete redne prejemke.8 
Praviloma bo sicer tako, da bo prodaja neke izvzete stvari (pripomoček invalida, 
plemenska živina) pokazala, da te stvari pravzaprav dolžnik ni nujno potreboval, in 
ni razloga, da bi bil denarni izkupiček po neki analogiji izvzet iz izvršbe.  

S sklepom US št. U-I-97/02 z dne 10. 4. 2003 je US pobudo za začetek postopka 
za oceno ustavnosti prvega odstavka 102. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju 
zavrnilo. Pobudnik je želel pokojnino in odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja 
delovne sposobnosti povsem izvzeti iz izvršbe. Sklep je za sodišča morda zanimiv, 
ker prikazuje razmišljanje US, ki je uporabno za primere, ko dolžniki očitajo, da 
je v neskladju z ustavo, ker določena denarna terjatev ni izvzeta iz izvršbe. Ni v 
neskladju s 50. členom ustave, da je z izvršbo mogoče (praviloma do dveh tretjin, 
vendar tako, da ostane minimalna plača) seči na navedena denarna dohodka. 
Pokojnina in odškodnina iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti 
namreč nista primerljivi z nekaterimi povsem izvzetimi terjatvami, kot sta socialna 
pomoč in otroški dodatek. Ti prejemki so praviloma nižji in so socialni korektiv, 
pokojnina in odškodnina pa sta bolj podobni plači in po višini odvisni od plače. 
Socialni razlogi za njun izvzem iz izvršbe do celote ne obstajajo. 

Odločba US št. U-I-93/03 z dne 18. 11. 2004 (Uradni list RS, št. 132/04, in OdlUS 
XIII, 77) se, čeprav z drugega vidika, tudi nanaša na varstvo dolžnika v izvršbi. 
US je kljub temu v tej odločbi dodatno pojasnilo svoja stališča do tega, da mora 

6 US se je strinjalo tudi s – podobno kot je danes – še nekoliko močnejšim položajem privilegiranih 
upnikov, zlasti upravičencev do preživnin. 

7 Višje sodišče v Ljubljani (VSL) je s sklepom št. II Ip 6173/2011 z dne 19. 6. 2012 odločilo, da stroški 
delavca za prevoz, malico in dnevnice za službeno pot z zakonom niso izvzeti iz izvršbe. Prav 
tako iz izvršbe ni izvzeta »vzajemna pomoč ob upokojitvi«, ki jo upokojenemu odvetniku izplača 
Odvetniška zbornica (sklep Višjega sodišča v Mariboru (VSM) št. I Ip 163/2011 z dne 25. 5. 2011). 

8 Drugi odstavek 102. člena ZIZ vendarle nalaga pri izvršbi na denarna sredstva pri banki dolžnost 
upoštevanja eksistenčnega minimuma tudi pri podjetniku. 
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biti izvršilni postopek fundamentalno »nagnjen« v zaščito upnikovih interesov:  
»… Namen izvršilnega postopka je, skladno z ustavno zahtevo po učinkovitosti 
pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave, zagotoviti izpolnitev 
obveznosti, ki praviloma izhaja iz pravnomočne sodbe. Učinkovit izvršilni postopek 
je torej neločljiv element pravice do sodnega varstva … Zakon, ki ureja to področje, 
mora predvsem upoštevati interes upnika, da se zagotovi učinkovitost izvršbe in s 
tem dokončna uresničitev upnikove ustavne pravice do sodnega varstva, biti mora 
torej »prijazen do upnika … O ravnovesju v izvršilnem postopku je mogoče govoriti 
le v smislu opredelitve ustreznega razmerja med varstvom upnika in položajem 
dolžnika, ne pa v smislu enakega upoštevanja interesov obeh strank …« 

Vendar je tudi varstvo dolžnika ustavna zahteva, čeprav nima povsem enake 
teže kot učinkovitost izvršbe. US vidi izvor te zahteve v načelu socialne države, 
dostojanstvu dolžnika in varstvu njegove ekonomske in socialne eksistence. 

V tej odločbi je US odločilo, da sta drugi odstavek 188. člena in drugi odstavek 
194. člena ZIZ v neskladju z ustavo, in je tudi določilo način izvršitve do odprave 
ugotovljenega neskladja. Po vsebini je šlo za to, da tedanji ZIZ ni posebej urejal 
situacije, ki je zdaj urejena v 200. a členu ZIZ.9 Sicer se je drugi odstavek 188. člena 
ZIZ tedaj glasil enako kot zdaj.10 US se je torej moralo opredeliti do situacije, ki jo 
je dopuščal tedanji zakon, da je dolžnik pravzaprav prizadet po dveh plateh: upnik 
kupi na javni dražbi njegovo nepremičnino za ceno, tudi polovico nižjo od ocenjene, 
in (s pobotom) za to vrednost zniža svojo terjatev. Terjatev, ki je višja od kupnine, 
delno še bremeni dolžnika, od svoje nepremičnine, prodane za (pre)nizko ceno, 
pa ne dobi ničesar. US je izhajalo iz stališča, da prodaja dolžnikove nepremičnine 
v izvršilnem postopku pod ocenjeno vrednostjo pomeni poseg v njegovo ustavno 
zavarovano lastninsko pravico, in je dopustnost posega tehtalo po ustaljeni metodi: 
za dopustnost posega v človekovo pravico je potreben dopusten cilj, poleg tega pa 
poseg ne sme biti čezmeren, v nasprotju s splošnim načelom sorazmernosti, ki je 
sestavni del načela pravne države iz 2. člena ustave (strogi preizkus sorazmernosti 
posega – primernost, nujnost, sorazmernost v ožjem smislu).

Presojo sorazmernosti v ožjem pomenu, torej presojo, ali je teža posledic 
ocenjevanega posega v prizadeto človekovo pravico sorazmerna z vrednostjo 
zasledovanega cilja oziroma koristmi, ki bodo zaradi posega nastale, je US 
prilagodilo posebnostim izvršilnega postopka, kar je stališče, ki je širše pomembno: 
»... V ospredju izvršilnega postopka je upnik … Ko pri tehtanju sorazmernosti 
primerjamo na eni strani položaja upnika in dolžnika v izvršilnem postopku, je treba 
zato izhajati iz privilegiranega položaja upnika v izvršilnem postopku. Omejitev 
upnikove pravice do učinkovite izvršbe pride v poštev le, če so temeljne pravice 
dolžnika bistveno prizadete …« Prodaja nepremičnine v izvršbi pod ocenjeno 

9 »Če je upnik ali z njim povezana oseba kupila nepremičnino za ceno, ki je nižja od njene 
ugotovljene vrednosti po 178. členu tega zakona, in pridobljena kupnina ne bi zadostovala za 
popolno poplačilo tega upnika, se pri poplačilu tega upnika, ne glede na dejansko višino kupnine, 
šteje, da je upnik poplačan do višine ugotovljene vrednosti nepremičnine.« 200. b člen ZIZ 
podrobno določa, kdo so povezane osebe. 

10 »Če nepremičnine na prvem naroku ni bilo mogoče prodati, razpiše sodišče drugi narok, na 
katerem se sme nepremičnina prodati pod ugotovljeno vrednostjo, vendar ne za manj kot za 
polovico te vrednosti.«
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vrednostjo sama po sebi še ni nesorazmerna. Vendar se je izkazalo, da je drugi 
odstavek 188. člena ZIZ protiustaven, če dopušča določen položaj, in sicer položaj, 
ko na javni dražbi kupi nepremičnino upnik po vrednosti, nižji od ugotovljene, njegova 
terjatev pa je tako visoka, da iz zneska, dobljenega s prodajo, ni poplačana. Tedaj je 
sorazmerje med ustavno zavarovanima položajema dolžnika in upnika porušeno. 
Poseg v lastninsko pravico dolžnika (33. člen ustave) je bistven in nesorazmeren. 

Čeprav gre za davčno izvršbo, je primerno predstaviti odločbo US št. U-I-166/03 
z dne 11. 11. 2004 (Uradni list RS, št. 128/04, in OdlUS XIII, 69). V neskladju z 
ustavo je 49. a člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP), ki je dovoljeval, da DURS 
poseže na sredstva na računih pri bankah in hranilnicah do 90 odstotkov prilivov. 
Izhodišče odločbe je podobno kot pri plačah in povezano s socialno državo ter 
človekovo pravico do varnosti in dostojanstva: tudi ko gre za izvršbo proti dolžniku, 
ki opravlja samostojno dejavnost kot glavni vir preživljanja (s. p., drug zasebnik), ga 
izvršba ne sme prizadeti v taki meri, da bi bil ogrožen eksistenčni minimum dolžnika 
in oseb, ki jih mora preživljati. V konkretnem primeru zaseg 90 odstotkov sredstev 
sam po sebi ne pomeni, da bo eksistenčni minimum vedno prizadet. Vendar je 
bil sporni člen ZDavP v neskladju s pravico do socialne varnosti in pravico do 
dostojanstva, ker ni vseboval varovalke, po kateri je treba pri odločanju o tem, 
na kolikšen delež sredstev se bo z izvršbo seglo, upoštevati zahtevo po ohranitvi 
minimalne socialne varnosti dolžnika (eksistenčni minimum), in ker ni opredeljeval 
meril, omejitev ali višine zneska, ki mora biti zaradi tega izvzet iz izvršbe.

Pri osebah, ki ne prejemajo rednih, enakomernih prejemkov iz delovnega ali 
podobnega razmerja, je seveda po naravi stvari teže ali nemogoče upoštevati 
eksistenčni minimum pri rubežu posameznih terjatev do dolžnikovega dolžnika. Saj 
ne vemo, koliko terjatev dolžnika do različnih dolžnikovih dolžnikov bo še zapadlo 
do konca meseca, kakšen bo njegov mesečni promet, kje se začne ogrožanje 
eksistenčnega minimuma … Mislim, da je to mogoč ustavnopravni problem, saj 
imamo tudi danes glede podjetnikov ali zasebnikov le varovalke glede izvršbe na 
sredstva, ki so se že »usedla« na podjetnikov račun (drugi odstavek 102. člena ZIZ11 
in tretji odstavek 166. člena12 Zakona o davčnem postopku, Uradni list RS, št. 13/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12; v nadaljevanju ZDavP-2), ne pa prav 
glede njegovih vsakokratnih terjatev. Če upniki v izvršbi pravočasno posežejo npr. 
na sedanje in celo prihodnje terjatve nekega podjetnika do vseh njegovih strank, 
tako da dolžnikov dolžnik plačuje neposredno upniku (nekateri podjetniki dejansko 
delajo le za eno veliko stranko), v ZIZ ni videti za ta položaj kakršnih koli omejitev 

11 »Če dolžnik, ki je podjetnik ali zasebnik, ne prejema nobenega od prejemkov iz prejšnjega 
odstavka, mu mora pri izvršbi na denarna sredstva pri organizaciji za plačilni promet od skupne 
vsote mesečnih prilivov ostati najmanj znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo 
davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo 
osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki 
jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki ureja socialno varstvo, za dodelitev denarne 
socialne pomoči.« 

12 »Na dolžnikova denarna sredstva pri bankah in hranilnicah iz naslova drugih prejemkov fizičnih 
oseb /kamor spadajo tudi prejemki zasebnikov, op. avt./ je mogoče seči z davčno izvršbo z 
upoštevanjem omejitev iz 160. člena tega zakona.« 160. člen ZDavP-2 dopušča poseg do 
višine dveh tretjin mesečnih prejemkov, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 
70 odstotkov minimalne plače po zakonu, ki ureja minimalno plačo. Vendar nikakor ni mogoče seči 
na denarne prejemke, če ti ne presegajo osnovnega zneska minimalnega dohodka po zakonu, ki 
ureja socialno varstvo.
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izvršbe. No, v praksi bi take terjatve hitro nehale sprotno nastajati, saj bi podjetnik 
verjetno prenehal poslovati … Tudi 5. točka prvega odstavka 79. člena ZIZ je prav v 
zvezi s podjetniki ali zasebniki do neke mere problematična, saj določa, da predmet 
izvršbe ni le gotovina dolžnika, »ki ima stalne mesečne prejemke«, do mesečnega 
zneska, ki je po zakonu izvzet iz izvršbe, v sorazmerju s časom do naslednjih 
prejemkov. Čeprav ta dikcija na prvi pogled osebe brez rednih prejemkov izključuje 
iz izvršilnega izvzetja, jo je verjetno mogoče razlagati ustavnoskladno in upoštevati 
tudi njih. 

V tem članku bi se želel deloma dotakniti tudi vprašanja odloga izvršbe. To pravno 
sredstvo ima nedvomno ustavnopravno sestavino v preprečevanju pretrdih in 
neusmiljenih izidov ter nehumanosti v konkretnih primerih. Omejil se bom na 
odlog izvršbe na predlog dolžnika »v drugih primerih, ko so za to podani posebno 
upravičeni razlogi«. Tak odlog je mogoč najdlje za tri mesece in le enkrat (drugi 
odstavek 71. člena ZIZ). Čas konkretnega odloga sicer določi sodišče glede na 
okoliščine primera. Namen te določbe je preprečevanje morebitnih nevzdržnih 
socialnih stisk v primerih, ko upnikovega položaja nekaj mesecev dodatnega 
čakanja na izvršitev izvršilnega naslova ne more zelo poslabšati. Potrebno je 
pretanjeno tehtanje interesov sicer v okviru sistemske obteženosti sodne tehtnice 
v korist upnika, ki pa vendarle ne more vedno prevladati. Pri tem se sprašujem, 
če je v skladu z 2., 34. in 50. členom ustave, da ZIZ določa tako togo in neprožno 
omejitev te vrste odloga izvršbe (največ tri mesece, le enkrat), ko pa se utegnejo 
pojaviti povsem izjemni primeri, ko bi bilo treba odločiti o daljšem odlogu ali več 
odlogih iz istega razloga. Gre za nezaupanje do sodne veje oblasti, da ne bo znala 
pravilno odtehtati relativne teže interesov upnika in dolžnika? Za nameček sodišča 
drugi odstavek 71. člena ZIZ razlagajo neprimerno trdo in ga včasih povsem 
izvotlijo tako, da nima učinka.13

Ukrepi za socialno zaščito dolžnika vendarle obstajajo tudi v pravnih redih, po 
katerih se zgledujemo. Ne drži, da je zaščita dolžnika stvar »minulih časov«. Prav 
odlog izvršbe je v veliki meri tej zaščiti namenjeno pravno sredstvo. 

To je pokazalo tudi US z zanimivim sklepom št. Up-513/10 z dne 10. 5. 2010. 
Pritožnik je dejansko vložil ustavno pritožbo zoper opustitev dolžnega ravnanja 
sodišča (očital je sodišču, da ni odločilo o njegovem predlogu, naj se iz izvršbe 
izvzame avtomobil, namenjen prevozu njegovih invalidnih otrok). Načeloma 
ustavna pritožba neposredno zoper ravnanje oziroma opustitev dolžnega ravnanja 
sodišča ni mogoča. Ker pa bi v zelo posebnem konkretnem primeru opustitev 
odločanja sodišča o predlogu pritožnika privedla do položaja, da bi bila invalidna 
otroka prikrajšana za varstvo svojih človekovih pravic, je US, ki sicer ustavne 
pritožbe v nobenem delu sploh ni sprejelo v obravnavo, to ustavno pritožbo, v 

13 Tako Višje sodišče v Celju (VSC) v sklepu št. I Ip 192/2011 z dne 25. 7. 2011 poudarilo, da zgolj 
zatrjevani socialni razlogi dolžnikoma ne dajejo pravice do bivanja v nepremičnini, ki je last upnika, 
in ne pomenijo posebno upravičenega razloga za odlog izvršbe po drugem odstavku 71. člena 
ZIZ. Menim, da je cilj drugega odstavka 71. člena ZIZ prav zaščita socialne sfere dolžnikov, zato 
se je treba do zatrjevanih socialnih razlogov podrobneje opredeliti (mar je denimo nujna prisilna 
izselitev noseče samohranilke prav januarja sredi najhujše zime in ni mogoče počakati do aprila, če 
je upnik denimo pomembna nepremičninska družba, ne pa oseba, ki sama rešuje svoj stanovanjski 
problem?). 
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delu, ki se nanaša na odločanje o predlogu za izvzetje avta iz izvršbe, odstopilo 
pristojnemu okrajnemu sodišču, da o predlogu odloči, pri čemer je US do 
pravnomočne odločitve o tem predlogu zadržalo opravljanje nadaljnjih izvršilnih 
dejanj v izvršilnem postopku. To odločitev je US sprejelo na podlagi tehtanja nastalih 
položajev – na eni strani pravice upnika, da pride do poplačila svoje terjatve, ter 
na drugi strani pravice dolžnika do sodnega varstva (prvi odstavek 23. člena 
ustave) v zvezi s predlogom, da se iz izvršbe izvzame predmet, ki je življenjskega 
pomena za njegova invalidna otroka. Kot odločilno je upoštevalo okoliščino, da se 
z varstvom pravice dolžnika neposredno zagotavlja varstvo pravic invalidnih otrok, 
ki po drugem odstavku 52. člena ustave uživajo posebno varstvo in skrb države. 

Prvi odstavek § 765 a nemškega Civilnega procesnega reda (Zivilprozessordnung 
– ZPO) določa, da lahko izvršilno sodišče na predlog dolžnika v celoti ali delno 
razveljavi, prepove ali začasno odloži izvršilni ukrep, če ta ukrep ob popolnem 
upoštevanju potrebe po zaščiti interesov upnika zaradi posebnih okoliščin pomeni 
obremenitev v nasprotju z dobrimi običaji. Takoj vidimo večje zaupanje nemškega 
zakonodajalca v sodišča: v primerjavi z drugim odstavkom 71. člena ZIZ ni v ZPO 
nobenih absolutnih omejitev števila in trajanja odlogov izvršbe, saj se samo po 
sebi razume, da bo izvršba iz socialnih razlogov res odložena le tedaj, ko je to 
nujno. Dodatni ukrepi so mogoči na podlagi posebnega zakona o nepremičninski 
izvršbi (Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung – 
ZVG). Na podlagi ureditve v § 30 a do § 33 ZVG je mogoče, tudi ob naložitvi 
določenih pogojev dolžniku (denimo sprotno plačevanje prihodnjih ponavljajočih 
se obveznosti), največ dvakrat zaporedoma na predlog dolžnika izvršilni postopek 
začasno odložiti. In sicer za najdalj šest mesecev, če obstaja možnost, da se bo 
z odlogom mogoče izogniti dražbi, ter če je odlog primeren glede na osebne in 
ekonomske razmere dolžnika in glede na vrsto dolga. Predlog za začasni odlog 
se zavrne, če je to upravičeno glede na premoženjske razmere upnika, zlasti, če 
bi zaradi odloga upnik utrpel nesorazmerno škodo ali če iz kakovosti ali drugih 
okoliščin v zvezi z nepremičnino izhaja, da bi poznejša prodaja na dražbi prinesla 
bistveno manjši izkupiček.

V zvezi z razlago navedene določbe ZPO so se zastavljala tudi ustavnopravna 
vprašanja. Treba je omeniti sklep nemškega Zveznega ustavnega sodišča 
(bVerfG) št. 1 bvR 224/05 z dne 27. 6. 2005, v katerem je bilo ugotovljeno, 
da bi bila z izselitvijo duševno bolne in zaradi grozeče izselitve iz najemniškega 
stanovanja samomorilsko razpoložene dolžnice prizadeta njena pravica do življenja 
in telesne nedotakljivosti). V tem sklepu je poudarjeno, da je zaradi ogroženosti 
dolžnikovih ustavnih pravic v »absolutno izjemnih« primerih mogoč tudi odlog 
izvršbe za nedoločen čas. Ustavno zapovedano je dejansko ugotoviti, ali obstajajo 
v konkretnem primeru predpostavke, ki zadostno blažijo nevarnost poškodbe 
zdravja ali življenja – ni torej dopustno zgolj domnevati ali neobvezno navajati, 
da bodo lahko pritožnici pomagali najti nadomestno stanovanje sorodniki, da se 
v postopek lahko vključi poseben skrbnik (Betreuer) ali da bi bilo lahko koristno v 
samem kritičnem času izselitve pritožnico sprejeti v bolnišnico. Nujno je ugotoviti, 
ali so sorodniki dejansko pripravljeni pomagati, ali je bil skrbnik imenovan, in 
preveriti, ali lahko sodišče dejansko odredi tovrstno hospitalizacijo kot pogoj 
za nadaljevanje izvršbe. Po drugi strani pa BVerfG opozori, da je dopustno pri 
tehtanju pomena ustavnopravno zaščitenih dobrin upnika in dolžnika upoštevati, 
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da dolžnika bremenijo tudi nekatere dolžnosti delovanja v smeri izboljšave položaja 
oziroma odprave tveganja, s katerim grozi izvršba, kot npr., da poišče zdravniško 
pomoč in tudi da si prizadeva poiskati nadomestno stanovanje. 

Kar se tiče avstrijskega izvršilnega prava, je koristno omeniti § 105 Izvršilnega reda 
(Exekutionsordnung – EU), predvsem v zvezi s posrečenim izvršilnim sredstvom, 
ki ga naše pravo ne pozna, pa bi bilo zelo koristno kot nadomestek prisilne prodaje 
nepremičnine zaradi poplačila bagatelnih denarnih terjatev: začasna prisilna 
uprava nepremičnine, pri kateri sodno imenovani upravitelj poskrbi, da se donosi 
oziroma plodovi nepremičnine uporabijo za poplačilo terjatev, ki se uveljavljajo 
v izvršilnem postopku. Navedena določba EO pove, da se dolžniku in njegovim 
družinskim članom, ki ob uvedbi prisilne uprave živijo na zemljišču oziroma v hiši, ki 
je v prisilni upravi, dovoli uporaba stanovanjskih prostorov v nujnem obsegu, ki ga 
določi izvršilno sodišče. Če dolžnik ogroža prisilno upravljanje nepremičnine, lahko 
izvršilno sodišče na predlog odloči, da se mu dovoljena uporaba stanovanjskih 
prostorov odvzame. Uporabe stanovanjskih prostorov ni dovoljeno odvzeti osebam, 
katerih zdravje bi zaradi tega utegnilo biti ogroženo. 

Po mojem mnenju je namreč lahko sporno (33. člen ustave), da se lahko izvršba na 
nepremičnine opravi kar za poplačilo vsake, še tako bagatelne terjatve.14 Seveda 
bi sprejetje tega stališča pomenilo, da se sprejme tudi izhodišče, da uspešno 
poplačilo vsake terjatve ni vrhovni družbeni cilj in da družba dopušča, da določene 
terjatve ostanejo vedno neplačane, čeprav bi se lahko poplačale s prisilno prodajo 
nepremičnine.

Zakonska ureditev izvršbe tudi ne sme docela prezreti položaja t. i. tretjega, torej 
osebe, ki navaja, da ima na predmetu izvršbe pravico, ki preprečuje izvršbo. US 
je odločilo, da je tedanji prvi odstavek 73. člena ZIZ v neskladju s pravico do 
sodnega varstva iz 23. člena ustave, saj (ob ureditvi ugovora tretjega, ko tretji, 
ki z veliko verjetnostjo izkaže, da ima pravico, ki preprečuje izvršbo, ne more 
doseči, da izvršilno sodišče njegov ugovor vsebinsko obravnava) ureditev odloga 
izvršbe ni predvidevala izkaza verjetnosti obstoja pravice, ki preprečuje izvršbo, kot 
samostojnega pogoja za odlog izvršbe in tako ni v zadostni meri varovala pravic 
tretjega (odločba US U-I-110/03, Up-631/03 z dne 14. 4. 2005, Uradni list RS, 
št. 46/05, in OdlUS XIV, 21). US torej ni odločilo, da bi bil protiustaven sistem 
ugovora tretjega, kot je v veljavi še danes v 64. do 66. členu ZIZ (če upnik ugovoru 
nasprotuje, sodišče brez nadaljnje presoje ugovor zavrne, tretji pa lahko začne 
pravdo na ugotovitev, da izvršba na ta predmet ni dopustna, ta pravda sama po 
sebi ne zaustavi ali prekine izvršbe). Vendar je US presodilo, da je ob taki ureditvi 
ugovora tretjega (ko je odločitev o usodi ugovora in potemtakem o nadaljevanju 
izvršbe na sporni predmet prepuščena upniku, in to tudi tedaj, ko je tretji obstoj 
pravice, ki bi preprečevala izvršbo, izkazal z zelo veliko verjetnostjo) odlog izvršbe 
pravzaprav še edino sredstvo, ki tretjemu omogoča ohranitev pravice na spornem 
predmetu, saj je brez odloga verjetno, da bo predmet prodan pred pravnomočnim 
uspehom tretjega v pravdi: »… V vsakem primeru pa mora tretji za ugoditev 
predlogu za odlog izvršbe izkazati, da mu z izvršbo grozi nastanek nenadomestljive 

14 Dolžnik lahko uporabi le pravno sredstvo iz 169. člena ZIZ in v osmih dneh od vročitve sklepa o 
izvršbi predlaga, naj sodišče dovoli drugo sredstvo izvršbe. 
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škode. Po določbah ZIZ je torej mogoča situacija, ko tretji v ugovoru zoper sklep o 
izvršbi z zelo veliko verjetnostjo, ki meji na gotovost (npr. s pravnomočno sodno 
odločbo ali s kakšno drugo javno listino, z zasebno listino, ki ima značaj javne listine), 
izkaže, da ima na predmetu izvršbe pravico, ki preprečuje izvršbo (to je mogoče 
celo pri nepremičninah, ki niso vpisane v zemljiško knjigo), pa je njegov ugovor 
zavrnjen zgolj zato, ker mu upnik nasprotuje, predlog za odlog izvršbe pa zato, ker 
mu z izvršbo ne grozi nastanek nenadomestljive škode /realizacija izvršbe po sodni 
praksi namreč ni taka nenadomestljiva škoda, op. avt./ … cilj izvršilnega postopka ne 
more biti, da upnik pride do poplačila svoje terjatve za vsako ceno (ne iz premoženja 
dolžnika, ampak nekoga tretjega). Če pa zaradi izvršilnega postopka kljub temu pride 
do posega v pravice tretjega, mora ta imeti zagotovljeno učinkovito varstvo svojih 
pravic. Obstoječa ureditev, ko tretji, ki z veliko verjetnostjo izkaže, da ima pravico, 
ki preprečuje izvršbo (npr. svojo lastninsko pravico izkaže z javno listino), ne more 
doseči, da izvršilno sodišče njegov ugovor vsebinsko obravnava, ureditev odloga 
izvršbe v prvem odstavku 73. člena ZIZ pa tudi ne nudi zadostnega varstva njegovih 
pravic, je zato v neskladju s prvim odstavkom 23. člena Ustave. Izpodbijana ureditev 
predstavlja nedopusten poseg v pravice tretjih, ki ni sorazmeren z zasledovanim 
ciljem, to je z zagotavljanjem učinkovitosti izvršb …« 

Danes prvi odstavek 73. člena ZIZ določa, da na predlog tretjega, ki je zahteval, naj 
se izvršba na določen predmet izreče za nedopustno, sodišče odloži izvršbo glede 
tega predmeta, če tretji obstoj svoje pravice na predlaganem predmetu izvršbe 
izkaže s pravnomočno sodno odločbo ali kakšno drugo javno listino, z zasebno 
listino, ki ima naravo javne listine, ali če obstoj svoje pravice opira na dejstva, ki so 
splošno znana.

III.  POPLAČILO UPNIKA NA PODLAGI NEPRAVNOMOČNEGA SKLEPA 
O IZVRŠBI

Gre za vprašanja, ki postajajo v zadnjem času vse zanimivejša, saj se zdi, da 
polagoma vse bolj slabijo suspenzivni učinki ugovora zoper sklep o izvršbi. 46. člen 
ZIZ se glasi (o tem, da ga ja US delno razveljavilo, pozneje):

''Izvršba se začne opravljati pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, če zakon za 
posamezna izvršilna dejanja ne določa drugače.

Upnik ne more biti poplačan pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se upnik poplača pred pravnomočnostjo 
sklepa o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova na denarna sredstva, ki jih ima 
dolžnik pri organizacijah za plačilni promet, pod pogojem, da predlogu za izvršbo 
priloži izvršilni naslov. Izvršilnega naslova ni treba priložiti, če je bil izdan v postopku 
v gospodarskem sporu.

Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se upnik poplača pred 
pravnomočnostjo sklepa o izvršbi na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri 
organizacijah za plačilni promet, izdanega na podlagi predloga iz 41.a člena tega 
zakona.''
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Temeljno pravilo s pomembnima izjemama je torej, da se upnik poplača šele po 
pravnomočnosti sklepa o izvršbi, kar zagotavlja učinkovitost dolžnikovega ugovora 
(in torej njegove pravice do izjave iz 22. člena ustave) ter dolžnikove pritožbe (in 
torej njegove pravice do pritožbe iz 25. člena ustave). Zdi se, da je to še posebej 
pomembno pri postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine. Poplačilo upnika 
šele po pravnomočnosti sklepa o izvršbi se ujema s številnimi drugimi določbami 
sistema ZIZ, ki dajejo vedeti, da bi bilo poplačilo takoj po vročitvi sklepa o izvršbi 
načeloma preveč tvegano, saj se še ne ve, če pravica do izvršbe obstaja. To so 
npr. četrti odstavek 40. člena ZIZ (upniku izvršilnega naslova predlogu za izvršbo 
ni treba priložiti, pač pa le določno označiti), peti odstavek 41. člena ZIZ (upniku 
verodostojne listine predlogu za izvršbo ni treba priložiti, pač pa le določno označiti – 
če seveda ne gre za poseben primer izvršbe na podlagi priložene menice), 45. člen 
ZIZ (zlasti njegov četrti odstavek, ki zapoveduje vročanje sklepa o izvršbi na podlagi 
verodostojne listine tretjim osebam, pri katerih bo izvršen šele po pravnomočnosti). 

Kot smo navedli, poplačilo upnika pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi je 
vendarle mogoče v dveh primerih. 

Oba primera veljata le za izvršbo na denarna sredstva pri bankah.

Kljub jezikovni neusklajenosti prvega stavka tretjega odstavka 46. člena ZIZ in 
ureditve izvršbe na denarna sredstva v gospodarskih zadevah (148. do 151. člen 
ZIZ) velja, da se pri izvršbi na denarna sredstva dolžnika pri bankah vsak (ne le 
»gospodarski«) upnik, ki predlogu za izvršbo priloži izvršilni naslov (tudi le izvršljiv 
notarski zapis), vedno poplača pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi.15 Tako se 
poplača tudi upnik, ki izvršilnega naslova ne priloži, če je bil ta izdan v gospodarskem 
sporu (upnik torej v predlogu za izvršbo navede, da gre za tak izvršilni naslov). 

Poleg tega se upnik poplača pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi v posebnem 
postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine na podlagi priložene menice, ko bi 
v primeru ugovora veljala pravila postopka v gospodarskih sporih. Plačilo se kljub 
pravočasnemu ugovoru dolžnika v treh dneh (prvi odstavek 61. člena ZIZ) opravi po 
poteku roka za ugovor. Ta postopek pravno uokvirjajo 41. a člen ZIZ, šesti odstavek 
45. člena ZIZ, četrti odstavek 46. člena ZIZ, tretji odstavek 67. člena ZIZ, drugi in 
tretji odstavek 138. člena ZIZ ter drugi odstavek 150. člena ZIZ. V meničnem sporu 
sodišče s sklepom o izvršbi na podlagi verodostojne listine vedno (torej ne le v 
primerih izvršbe pred pravnomočnostjo) naloži dolžniku, da v treh dneh po vročitvi 
sklepa plača terjatev skupaj z odmerjenimi stroški ter dovoli izvršbo (tretji odstavek 
44. člena ZIZ). Ne pozabimo na pomembne posebnosti postopka z verodostojno 
listino: »… Smisel izvršbe na podlagi verodostojne listine je, da se v izvršilnem 
postopku zagotovi hitra uveljavitev nespornih denarnih terjatev. V tem postopku 
sodišče odloči o upnikovem predlogu, ne da bi dalo dolžniku možnost izjaviti se 
o upnikovih trditvah…Postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine je torej 
zasnovan tako, da sta združena posebni (skrajšani) pravdni postopek za izdajo 
plačilnega naloga in izvršilni postopek. Zato sklep o izvršbi na podlagi verodostojne 
listine vsebuje dva dela: prvi je nalog za plačilo (kondemnatorni ali dajatveni del), 
drugi pa dovolitev izvršbe …«16

15 Tako banke tudi ravnajo v praksi; glej interno Navodilo o izvrševanju sklepov o izvršbi pri bankah, 
str. 6, dosegljivo na <www.zbs-giz.si/> (7. 10. 2013). 

16 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-169/10 z dne 12. 9. 2013 (Uradni list RS, št. 83/13). 
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Vsaj takojšnja izvršba na podlagi priložene menice je ustavno potencialno sporna. 
Tu se namreč poplačilo z dolžnikovega računa pri banki opravi, še preden je 
pravnomočni t. i. naložitveni del sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine 
(nalog za plačilo), torej še preden je bila terjatev v kakršnem koli sodnem postopku 
pravnomočno ugotovljena. Nasprotna izvršba ali obogatitvena tožba dolžnika je 
mogoča šele po pravnomočni zavrnitvi upnikovega meničnega zahtevka. Drži 
sicer, da lahko upnik poseže na dolžnikov bančni račun na podlagi menice tudi 
zunajsodno. Vendar gre pri ureditvi v ZIZ za sistemsko vprašanje učinkovitosti 
pravic do izjave in pritožbe v sodnem postopku (22. in 25. člen ustave). 

Zakonodajalec se pri poplačilu upnika pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi očitno 
zanaša na to, da dolžnika dovolj varujeta možnosti nasprotne izvršbe (67. člen ZIZ) 
oziroma obogatitvene pravde in odloga izvršbe (71. člen ZIZ). Praktični problem 
vidim med drugim v nevarnosti naklepnih goljufivih operacij, kjer se v predlogu za 
izvršbo navede neobstoječi izvršilni naslov iz gospodarskega spora ali se priloži 
ponarejena menica, kot upnika pa se »skonstruira« samo za ta namen ustanovljeno 
pravno osebo z lastniki in direktorji iz tujine (ti so lahko osebe z družbenega roba, 
za katerimi stojijo pravi storilci). Denar, ki je odtegnjen z dolžnikovega računa, se 
lahko hitro prenakaže v tujo državo, ki ne sodeluje z našimi organi pregona, ali se 
gotovinsko dvigne, tako da ga nikoli več ni mogoče izslediti. 

US se je o poplačilu upnika pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi že izreklo, 
vendar je šlo za prej veljavno ureditev. 

Odločba US št. U-I-339/98 z dne 21. 1. 1999 (Uradni list RS, št. 72/98 in 11/99, 
ter OdlUS VIII, 13) pove, da ni v neskladju z ustavo tedanja ureditev v ZIZ, ki je 
določala, da se upnik poplača pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, če gre za 
sklep o izvršbi na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik na računih pri organizacijah za 
plačilni promet, razen če se izvršba dovoli na podlagi verodostojne listine. Seveda 
je bilo treba tedaj izvršilni naslov vedno priložiti predlogu za izvršbo. Ta postopek je 
bilo mogoče uporabiti le proti dolžnikom – pravnim osebam ali zasebnikom. 

US je presodilo, da ni mogoče reči, da ureditev, po kateri vložitev pravnega sredstva 
nima suspenzivnega učinka, ni združljiva z zahtevo po učinkovitosti pravice do 
pravnega sredstva. Le v primerih, ko po izvršitvi izpodbijane odločbe in nato 
morebitni ugoditvi pritožbi za pritožnika ne bi bilo mogoče več vzpostaviti stanja, 
kakršno je bilo pred izvršitvijo te odločbe, ali bi bila vzpostavitev prejšnjega stanja 
nesorazmerno otežena, iz zahteve po učinkovitosti pravice do pravnega sredstva 
izhaja, da mora vložitev pravnega sredstva zadržati izvršitev izpodbijane odločbe. 
V obravnavanem primeru pa ni šlo za tak primer. Če po poplačilu upnika sodišče 
ugodi dolžnikovemu ugovoru zoper sklep o izvršbi, vzpostavitev stanja, kakršno 
je bilo pred poplačilom upnika, ni nemogoča in tudi ni nesorazmerno otežena – 
dolžnik lahko denar, ki je bil na upnika prenesen na podlagi nepravnomočnega 
sklepa o izvršbi, zahteva nazaj. ZIZ dolžniku v takem primeru vračilo denarja 
mimo splošnih pravil o neupravičeni pridobitvi še posebej olajšuje z institutom 
tako imenovane nasprotne izvršbe. Izpodbijana ureditev tudi ni kršila načela 
enakosti pred zakonom, čeprav so se pred pravnomočnostjo poplačali le upniki, ki 
so predlagali izvršbo na sredstva na bančnih računih, oziroma so morali to trpeti 
le njihovi dolžniki. Za uveljavljeno razlikovanje je zakonodajalec imel razumne 
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razloge, ki so namenjeni ustavno legitimnemu cilju – zagotovitvi učinkovitosti 
izvršbe in s tem (dokončni) uresničitvi pravice do sodnega varstva: omogočenje 
poplačila upnika pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi je že na splošno pri izvršbi 
na denarne terjatve manj problematična, ker je v primeru, da se po poplačilu upnika 
sklep o izvršbi razveljavi, lažje kot v drugih primerih (npr. izvršbi na premičnine ali 
nepremičnine, pri katerih je s prodajo že pridobila pravice tretja oseba – kupec) 
vzpostaviti prejšnje stanje (vračilo denarja dolžniku). Ne nazadnje je bil utemeljen 
razlog za strožje obravnavanje v tem primeru tudi ta, da je izvršba na sredstva na 
računu pri organizaciji, ki opravlja plačilni promet, prišla v poštev le pri dolžnikih, 
ki so bili pravne osebe ali zasebniki, in le pri obveznostih, katerih izpolnitev se je 
opravljala kot plačilni promet.

Vprašanje je, koliko je ta odločba US upoštevna in analogno uporabna za danes 
veljavno ureditev poplačila upnika pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi. Danes 
veljavna ureditev se namreč od takrat presojane razlikuje v več elementih. 
Takojšnjega poplačila na podlagi verodostojne listine leta 1999 sploh ni bilo. 
Izposlovati ga ni bilo mogoče le na podlagi navedbe, da ima upnik izvršilni naslov 
iz gospodarskega spora. In nazadnje, tako se nikakor ni bilo mogoče poplačati proti 
fizičnim osebam. 

V vsakem primeru ostaja z vidika 25. člena ustave ključna tedanja ugotovitev US: 
25.  člen ustave zahteva suspenzivnost pravnega sredstva le, če po ugoditvi pritožbi 
ne bi bilo mogoče več vzpostaviti stanja, kakršno je bilo pred izvršitvijo odločbe, 
ali bi bila vzpostavitev prejšnjega stanja nesorazmerno otežena. Pravzaprav 
je to stališče pri izvršbi enako pomembno ali še pomembnejše kot emanacija  
22. člena ustave, saj se z ugovorom kot prvim pravnim sredstvom v izvršbi in prvo 
priložnostjo dolžnika izreči se zagotavlja ta človekova pravica in ne pravica do 
pravnega sredstva. 

Novejša in zelo pomembna za to obdobje je odločba US št. U-I-79/12 z dne 
7. 2. 2013 (Uradni list RS, št. 17/13). US je delno razveljavilo 38. člen Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS,  
št. 51/10 – ZIZ-H) ter 11. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/11 – ZIZ-I), kolikor sta urejala 
nekatere dejanske situacije. Poenostavljeno povedano, US je razveljavilo pravilo, 
da se nova ureditev poplačila meničnega upnika pred pravnomočnostjo sklepa o 
izvršbi nanaša tudi na menice, izdane v razmerjih, ki bi se sicer obravnavala v 
gospodarskih sporih, ki jih je menični zavezanec, zoper katerega je vložen predlog 
za izvršbo, podpisal, še preden je bila uveljavljena nova ureditev, torej tedaj, ko ni 
mogel pričakovati, da bo menica postala tako močno orožje v rokah upnikov. US 
je odločbo zgradilo okoli prizadetosti načela varstva zaupanja v pravo, ki je zajeto 
v določbi 2. člena ustave, da je Slovenija pravna država. To načelo posamezniku 
zagotavlja, da mu država njegovega pravnega položaja ne bo poslabšala arbitrarno, 
torej brez stvarnega razloga, utemeljenega v prevladujočem in legitimnem javnem 
interesu: »… posebno in od tega ločeno vprašanje, ali je zaradi stvarnih razlogov 
javnega interesa nujno, da ta ureditev velja tudi za osebe, ki so v razmerje menične 
zaveze stopile še pred njeno uveljavitvijo. Če bi bili takšni razlogi podani, bi bilo 
treba tehtati prizadete dobrine, pri čemer je na eni strani ustavno načelo varstva 
zaupanja v pravo. Pri tem bi bilo zlasti pomembno, ali so spremembe na pravnem 



40

področju, za katero gre, relativno predvidljive in so torej prizadeti s spremembo 
lahko vnaprej računali ter kakšni so teža spremembe in pomen obstoječega 
pravnega položaja za upravičence na eni strani, na drugi strani pa teža javnega 
interesa, ki utemeljuje drugačno ureditev od obstoječe …«

US je ugotovilo, da nova ureditev posebnega primera menične izvršbe možnost 
učinkovitega uveljavljanja sicer dopustnih meničnih ugovorov v bistvu izključuje s 
spremembo na procesnopravnem področju, ki pa ima praktično skoraj enak učinek, 
kot bi šlo za materialnopravno izključitev ugovorov: »… S spremembo procesnega 
zakona, ki se v upoštevnem delu nanaša izključno na menično obveznost, je namreč 
v bistvu doseženo po eni strani to, da dolžnik proti prisilnemu plačilu na podlagi 
menice ne more več uveljaviti nobenega ugovora, po drugi strani pa je možnost 
uveljavitve ugovorov, ki mu teoretično ostajajo na voljo, odložena na čas po 
pravnomočni zavrnitvi upnikovega zahtevka v pravdi. Šele tedaj – torej morda čez 
več let – bo dolžnik lahko od »upnika« poskusil z nasprotno izvršbo ali s samostojno 
tožbo s kondikcijskim zahtevkom uveljaviti vrnitev neutemeljeno plačane menice. Pri 
tem ni mogoče niti to, da bi si svoj morebitni bodoči zahtevek zavaroval s kakšnim 
sredstvom zavarovanja ali varščino. Učinkovitost morebitnega sodnega varstva, da 
bo tedaj pridobil nazaj tisto, kar je brez možnosti kakršnega koli ugovora v izvršbi 
prisilno moral plačati na podlagi menice, bo odvisna izključno od (tedanje) plačilne 
sposobnosti nasprotne stranke … bi potencialni zavezanec, če bi se je lahko  
/te nevarnosti, op. avt./ ob odločanju o sprejemu menične zaveze zavedal, gotovo 
po drugačnih kriterijih pretehtal pravne in ekonomske posledice svojega ravnanja 
v zvezi s tem pravnim instrumentom, ki je praviloma namenjen bodisi zavarovanju 
bodisi kreditiranju …« US je še poudarilo, da sprememba za zavezance ni bila 
predvidljiva in z njo niso mogli računati. Zakonodajalec ni izkazal javnega interesa, 
ki bi upravičeval poseg v upravičena pričakovanja oseb, ki so sprejele menično 
zavezo že v preteklosti, oziroma za to, da se nova ureditev uporablja tudi za menične 
upravičence, ki so ta položaj pridobili že pred uveljavitvijo te ureditve.

Izrek te odločbe je dovolj jasen.17 A glede na njeno zgrajenost okoli načela zaupanja 
v pravo, torej »neprave retroaktivnosti«, je zanimivo vprašanje, kako bi US odločilo 
za primere, ko so menični zavezanci menično zavezo sprejeli po uveljavitvi 
nove ureditve, ko so se zavedali ali bi se morali zavedati, da tako rekoč nimajo 
učinkovitih meničnih ugovorov, ker ti ne bodo zadržali prenosa denarja na upnikov 
račun (razen ob malo verjetno uspešnem predlogu za odlog izvršbe). Verjetno se 
bo US v prihodnosti ukvarjalo z ustavno skladnostjo določb ZIZ (verjetno z vidika 
22., 23. in 25. člena ustave), ki omogočajo, da se bistveno izvotli učinkovitost 
dolžnikove obrambe oziroma ugovorov, in to celo, če se nazadnje izkaže, da so 
bili utemeljeni, saj se suspenzivna moč ugovora zoper sklep o izvršbi nadomešča 
s časovno odloženo in negotovo možnostjo nasprotne izvršbe. 

17 Sporno je le, ali je US razveljavilo ZIZ-H in ZIZ-I tudi glede menic, ki so bile pred uveljavitvijo 
nove ureditve le podpisani biancomenični blanketi, po uveljavitvi nove ureditve pa jih je upnik 
izpolnil skladno s pooblastilom. To v bistvu ob dolžnikovem podpisu blanketa še niso bile menice. 
Biancomenica šele z izpolnitvijo manjkajočih sestavin v skladu s pooblastilom postane prava 
menica (sklep VSL št. I Cpg 1065/2011 z dne 15. 11. 2011). To bi kazalo na to, da se odločba 
št. U-I-79/12 ne nanaša na te položaje. Sam sicer mislim, da bi se ob nekoliko pogumnejši 
ustavnoskladni namenski razlagi lahko nanašala. Ne nazadnje: dolžnikov podpis izvira iz časa 
pred ZIZ-H in ZIZ-I, tedaj je dal biancomenico iz rok, tedaj so se oblikovala njegova upravičena 
pričakovanja …
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IV.  RAZLIČNE KAZNI IN PENALI

V tem poglavju je treba ponovno začeti z odločbo US št. U-I-339/98 z dne 
21. 1. 1999 (Uradni list RS, št. 72/98 in 11/99, ter OdlUS VIII, 13). V njej se je 
namreč US spoprijelo tudi s prisilno izvršitvijo obveznosti nenadomestnih storitev. 

Zanje in za obveznosti dopustitev in opustitev se uporabljajo bolj ali manj enaka 
pravila (226. in 227. člen ZIZ). Če mora dolžnik po izvršilnem naslovu nekaj storiti, 
česar ne more namesto njega storiti nihče drug, mu sodišče s sklepom o izvršbi 
določi primeren rok za izpolnitev obveznosti (prvi odstavek 226. člena ZIZ). S 
sklepom o izvršbi izreče tudi denarno kazen za primer, če je dolžnik v določenem 
roku ne bo izpolnil – fizični osebi največ do 10.000 EUR, pravni osebi in podjetniku 
pa do 500.000 EUR (drugi odstavek 226. člena ZIZ). Če dolžnik ne izpolni 
obveznosti, sodišče po uradni dolžnosti opravi izvršbo na podlagi sklepa o izrečeni 
denarni kazni. Hkrati sodišče izda nov sklep, s katerim določi dolžniku nov rok za 
izpolnitev obveznosti, in izreče novo denarno kazen, višjo kot v prejšnjem sklepu, 
za primer, če dolžnik niti v novem roku ne bo izpolnil obveznosti. Če dolžnik še 
naprej ne izpolni obveznosti, sodišče s sklepi kumulira izrečene kazni, vse dokler 
seštevek denarnih kazni ne doseže desetkratnega zneska najvišje posamezne 
kazni (torej za fizično osebo 100.000 EUR, za pravno osebo in podjetnika pa 
5.000.000 EUR – tretji in četrti odstavek 226. člena ZIZ). Sodišče pri odmerjanju 
denarne kazni upošteva pomen dejanja, ki bi ga moral opraviti dolžnik, ter druge 
okoliščine primera (peti odstavek 226. člena ZIZ). Kot je bilo že navedeno, je 
sistem za prisilno izvršbo dopustitev in opustitev skoraj enak. Ker pa prvi odstavek 
227. člena ZIZ ne odkazuje na smiselno uporabo četrtega odstavka 226. člena ZIZ, 
za dopustitve in opustitve ni omejitve višine skupnega seštevka denarnih kazni, 
kar pomeni, da se kazni izrekajo in izvršujejo, dokler dolžnik ne popusti in začne 
spoštovati izvršilni naslov. 

Pravila 226. člena ZIZ (brez omejitve višine skupnega seštevka denarnih kazni) se 
praviloma uporabljajo tudi za izvršbo sodne odločbe o varstvu in vzgoji otroka ter 
za izvršitev odločbe o osebnih stikih (238. d in 238. f člen ZIZ). 

V odločbi št. U-I-339/98 je US zavrnilo očitke o protiustavnosti ureditve v 226. členu 
ZIZ, ki omogoča tudi izrekanje zelo visokih denarnih kazni. Bistvo argumenta US 
je, da iz pravice do učinkovitega sodnega varstva iz 23. člena ustave izhaja, da se 
dolžniku ne sme bolj izplačati plačevati kazni kot izpolniti obveznost iz izvršilnega 
naslova. US je zavrnilo primerjavo obravnavanega instituta s kaznimi v kazenski 
zakonodaji: »… Potrebno je upoštevati, da je bistvo kazni v 226. členu ZIZ v 
tem, da je to edini način, s katerim lahko sodišče vsaj posredno zagotovi, da bo 
upnik od dolžnika dosegel izpolnitev, do kakršne je upravičen v skladu z izvršilnim 
naslovom. V primerih, ko gre za nenadomestno izpolnitev, ki je razen dolžnika ne 
more opraviti nihče drug, kot tudi v primerih, ko iz izvršilnega naslova za dolžnika 
izhaja obveznost opustitve ali dopustitve, so namreč denarne kazni (ob tem ko 
ZIZ ne predvideva tim. »dolžniškega zapora«) edino sredstvo, s katerim sodišče 
dolžnika lahko prisili, da izpolni svojo obveznost. Primerjava s kaznimi v kazenskem 
zakoniku je torej neutemeljena iz razloga, ker je pri kaznih po 226. členu ZIZ 
potrebno upoštevati, da so namenjene zagotovitvi spoštovanja sodnih odločb in 
učinkovite uresničitve upnikove pravice do sodnega varstva, kar je element, ki pri 
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določitvi kazni v kazenskem pravu ne pride v poštev. Prvenstven namen kazni v 
226. členu ZIZ ni kaznovanje dolžnika, pač pa vplivanje na njegovo voljo, da bo 
zaradi teh (zagroženih ali izrečenih) kazni vendarle izpolnil obveznost, ki izhaja 
iz izvršilnega naslova. Upoštevati je potrebno, da ni mogoče vnaprej izključiti 
primerov, ko je ekonomska vrednost obveznosti storitve, dopustitve in predvsem 
opustitve (npr. v gospodarskih sporih zaradi kršitve pravic industrijske lastnine) 
lahko zelo visoka …« 

US je sicer dopustilo možnost, da sodišče izreče v posameznem primeru 
nesorazmerno visoko kazen, tedaj pa bo o morebitni kršitvi človekove pravice 
dolžnika v konkretnem primeru odločalo US. Ravno temu tehtanju je namenjen 
peti odstavek 226. člena ZIZ z zahtevo, da sodišče pri odmerjanju denarne kazni 
upošteva pomen dejanja, ki bi ga moral opraviti dolžnik, in druge okoliščine primera. 

To je precej strogo gledanje na vrednoto izvrševanja pravnomočnih sodnih odločb, 
saj med vrsticami US namigne, da je zaradi zagotovitve te vrednote dopustno 
izrekati mnogo višje denarne kazni kot pri izvrševanju suverene kaznovalne moči 
države v kazenskem pravu. 

US je z odločbo št. Up-1092/07 z dne 21. 6. 2007 (Uradni list RS, št. 58/07, in 
OdlUS XVI, 98) zaradi očitne napačnosti (22. člen ustave) razveljavilo sklep Višjega 
sodišča v Kopru, ki je na način, določen za nenadomestne storitve (konsekutivno 
izrekanje denarnih kazni), izvrševalo pravnomočno obveznost dolžnika »omogočiti 
nakup drugega primernega stanovanja, po pogojih iz Stanovanjskega zakona«. 
Tudi za US je bilo ključno vprašanje, ali gre za nadomestno ali nenadomestno 
obveznost. Vedeti je treba, da US razveljavi sodno odločbo zaradi očitne 
napačnosti ali arbitrarnosti le (znana formula US), »če sodišče svoje odločitve 
sploh ne utemelji s pravnimi argumenti tako, da je mogoče sklepati, da sodišče ni 
odločalo na podlagi zakona, temveč na podlagi kriterijev, ki pri sojenju ne bi smeli 
priti v poštev«. Gre torej za posebej hude, očitne in v oči bijoče napake pri razlagi 
materialnega ali procesnega prava, saj US ne deluje kot nekakšna četrta stopnja 
rednega sodstva. US je presodilo, da je očitno, da je šlo v tem primeru za t. i. 
nadomestno storitev, ko se izvršba lahko opravi tako, da sodišče pooblasti upnika, 
da na dolžnikove stroške sam izvrši obveznost ali njeno izvršitev zaupa tretji osebi. 
Nenadomestne storitve so po gledanju US redke: »… dejanje, ki ga lahko stori 
le dolžnik, je dejanje, ki je vezano na osebnost dolžnika, in sicer, če to izhaja iz 
pogodbe ali iz okoliščin posla oziroma narave stvari.To so dejanja, ki jih ne more 
namesto dolžnika opraviti nihče drug, in sicer zato, ker so tako tesno vezana na 
osebo dolžnika, da za upnika izpolnitev, ki bi jo opravil kdo drug, nima pomena ali 
pa sploh ni mogoča (npr. obveznost umetnika ustvariti določeno umetniško delo, 
obveznost izvajalca nastopiti v gledališki predstavi)....Vse navedeno pomeni, da 
so dejanja, ki jih ne more storiti nihče drug, izjema od pravila, da so obveznosti 
nadomestne …«

US je z razlogom tako strogo pri presoji pravilnosti razločevanja sodišč med 
nadomestnimi in nenadomestnimi obveznostmi, čeprav se je tu skoraj približalo 
nadzoru nad pravilnostjo uporabe prava, kar ni njegova naloga. Gre za to, da ima 
presoja sodišča, da gre za nenadomestno storitev in bo treba uporabiti ustrezna 
izvršilna sredstva, za posledico precej resne posege v dolžnikov položaj. Izrekane 
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bodo visoke denarne kazni, ki so lahko ustavnopravno sprejemljive le tedaj, ko 
je to edini način, da se doseže ravnanje dolžnika v skladu z izvršilnim naslovom. 
Izrek denarne kazni je ustavno dopusten poseg v dolžnikovo pravico do zasebne 
lastnine iz 33. člena ustave, vendar le tedaj, ko izvršitve obveznosti ni mogoče 
zagotoviti drugače.

Iz teh razmislekov US jasno izhaja, da zakonodajalec ni povsem prost pri določanju 
denarne kazni kot izvršilnega sredstva v ZIZ. To lahko stori le tedaj, ko je to nujno. 
Iz navedene odločbe US posredno izhaja, da bo pri presoji teh vprašanj morda 
nekoliko strožje kot sicer in bo prej kot običajno v napaki sodišča prepoznalo očitno 
napačnost, ki legitimira poseg US v odločanje rednih sodišč. 

Ni povsem jasno, zakaj sodišča obveznost plačila davkov in prispevkov, ki jih je 
pri izplačilu plače dolžan obračunati in odvesti delodajalec, ustaljeno obravnavajo 
kot nedenarno terjatev in celo kot nenadomestno storitev.18 Mogoče bi jih bilo 
obravnavati tudi kot denarno terjatev, kar po naravi so, seveda pa bi moral biti 
predlog za izvršbo prilagojen temu, da mora te javne dajatve plačnik odvesti 
neposredno na račune javnih zavodov. Izrekanje in izvrševanje denarnih kazni v 
korist države proti nelikvidnemu dolžniku najbrž praviloma celo manjšata možnosti 
delavca, da bodo prispevki res plačani. 

US se je poleg navedenega tudi že izreklo o sodnih penalih19 (odločba US št. Up-
181/99 z dne 18. 12. 2002, Uradni list RS, št. 7/03, in OdlUS XI, 292). Tu ni šlo 
za abstraktno presojo, pač pa za odločitev o ustavni pritožbi. Če bi sicer US menilo, 
da je sama abstraktna ureditev sodnih penalov v neskladju z ustavo, bi samo hkrati 
z reševanjem ustavne pritožbe začelo postopek za oceno ustavnosti zakona. V 
konkretnem primeru je ustavno pritožbo vložil dolžnik iz posestnega spora, ki so 
mu bili naloženi sodni penali, ker ni izpolnil pravnomočne obveznosti »vzpostaviti 
odstranjeno služnostno pot in omogočiti tožnikoma njeno nemoteno uporabo«. 

Sodni penali, določeni v dnevnem znesku za vsak dan trajanja kršitve in brez 
absolutne zgornje meje, omogočajo obogatitev upnika in so lahko izjemno visoki. 
Vendar po mnenju US visoki sodni penali ne pomenijo vedno kršitve dolžnikove 
človekove pravice iz 33. člena ustave. US je izhajalo iz dejstva, da je prav dolžnik 
tisti, ki s trmastim upiranjem spoštovanju sodne odločbe izsili očitno nesorazmerje 
med vrednostjo nedenarne obveznosti in nateklo višino sodnih penalov – če bi bilo 
to nesorazmerje vedno protiustavno, bi dolžnik vedno lahko izsilil svojo zmago v 
pravdi, ki jo je sicer izgubil. To pa bi izvotlilo upnikovo pravico do sodnega varstva. 
US je dalo veliko težo dejstvu, da je imel pritožnik ves čas v svojih rokah možnost, 
da zaustavi naraščanje obveznosti iz naslova sodnih penalov: vse, kar bi moral za 
to storiti, je spoštovanje izida postopka v motenjski pravdi, ki jo je pravnomočno 
izgubil: »… Dokler dolžnik ne izpolni svoje obveznosti iz pravnomočne sodne 

18 Npr. sklep VSL št. I Ip 2033/2012 z dne 18. 7. 2012. 
19 212. člen ZIZ določa, da o upnikovi zahtevi, naj se dolžniku nedenarne obveznosti, ki izhaja 

iz izvršilnega naslova, naloži plačilo sodnih penalov, odloči sodišče v izvršilnem postopku. Na 
podlagi pravnomočnega sklepa o plačilu sodnih penalov izda sodišče na predlog upnika sklep 
o izvršbi. Plačilo sodnih penalov lahko zahteva upnik vse do takrat, dokler ne predlaga izvršitve 
sodne odločbe iz prvega odstavka tega člena. Od dneva vložitve predloga za izvršbo upnik ni več 
upravičen do sodnih penalov.
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odločbe, se vprašanje sorazmerja med vsebino (obsegom) obveznosti in višino 
nateklih penalov ne more postaviti. Z njim pa se nato ukvarja sodišče, ki odloča 
o morebitnem zahtevku za zmanjšanje višine dosojenih penalov (drugi odstavek 
269. člena OZ). Navedena zakonska določba sodišču daje pooblastilo, da potem, 
ko dolžnik izpolni obveznost, na njegov predlog zmanjša določeno vsoto penalov, 
upoštevajoč namen, zaradi katerega je odredilo njihovo plačilo. Pri odločanju o 
zmanjšanju penalov sodišče upošteva vsebino obveznosti, njen pomen za upnika 
ter tudi okoliščine v zvezi z dolžnikovo izpolnitvijo na eni strani in višino nateklih 
penalov na drugi strani. Šele v tej odločitvi morebiti neupoštevana sorazmernost 
je nato, če so izpolnjene druge predpostavke za ustavno pritožbo, lahko predmet 
ustavnopravne presoje …« 

Morebiten pomislek proti tu izraženim stališčem US, zlasti če bi se analogno širila 
na vse primere, je ta, da ne drži, da so sodni penali vedno nujni za izpolnitev vsake 
pravnomočne nedenarne terjatve. Pri nadomestnih storitvah je izvršitev obveznosti 
mogoče doseči s pooblastitvijo tretje osebe, da opravi določeno delo. Nesmiselno 
je, da lahko v takem primeru tečejo penali, denarnih kazni pa po 225. členu ZIZ ni 
dopustno izrekati. 

Zaradi izjemne trdote instituta sodnih penalov, ki lahko močno prizadenejo 
dolžnikovo človekovo pravico do zasebne lastnine (33. člen ustave), mi je blizu 
stališče (sklep VSL št. III Cp 2178/2004 z dne 4. 5. 2005), da sodni penali niso 
nadomestek izvršbe in bi bilo v nasprotju s pravno varovanim interesom upnika 
(doseči izpolnitev obveznosti), če bi z uporabo instituta sodnih penalov prišlo do 
spremembe upnikovega nedenarnega zahtevka v nedogled trajajočo denarno 
obveznost. Ker imajo sodni penali enak interesni in vrednostni temelj kot denarne 
kazni za izvršitev nenadomestnih obveznosti, bi bilo (tako pravi VSL) v nasprotju z 
načelom pravne enakosti in prepovedjo zlorabe pravic, če ne bi sodišče z analogno 
uporabo četrtega in petega odstavka 226. člena ZIZ omejilo skupne višine 
zagroženih sodnih penalov, pri njihovi odmeri pa upoštevalo pomena dejanja in 
drugih okoliščin primera. VSL se je poleg tega že jasno opredelilo do tega, da sodne 
penale upnik dejansko lahko zlorabi. V sklepu št. III Cp 157/2007 z dne 7. 2. 2007 
je navedlo, da mora upnik sodne penale uveljavljati v skladu s svojim pravno 
varovanim interesom, ki je doseči izpolnitev pravnomočno dosojene nedenarne 
obveznosti. Upnik mora svoje pravice izvrševati v skladu s temeljnimi pravnimi 
načeli in njihovim namenom, tako da se pravica ne zlorablja, s sodnimi penali 
ne zasleduje drug namen, kot je izpolnitev nedenarne obveznosti, ta dolžnikova 
obveznost pa se ne sme spremeniti v nedogled trajajočo denarno obveznost. 
Pri določitvi višine sodnih penalov je treba upoštevati tudi premoženjsko stanje 
dolžnika,20 da se ugotovi, katera višina ga bo že prisilila k prostovoljni izpolnitvi 
obveznosti, omejiti pa je treba tudi skupno višino sodnih penalov. 

Omenjena sklepa VSL sta lahko dober primer ustavno pogojene sodne razlage 
zakona. Sodišča morajo poleg tega zaradi zaščite dolžnika nedvomno v konkretnih 
primerih vedno razmisliti o smotrnosti uporabe drugega odstavka 269. člena 
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo 
– OZ), ki določa (za dolžnika, ki je pozneje izpolnil obveznost), da lahko sodišče 

20 Seveda, če dejanska podlaga, s katero razpolaga sodišče, to omogoča. 
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zmanjša že določene sodne penale, upoštevajoč pri tem namen, zaradi katerega je 
odredilo njihovo plačilo. Bistvo sodnih penalov je izpolnitev nedenarne obveznosti, 
ne pa denarna obogatitev upnika. 

V izvršilnem postopku se lahko izreka tudi povsem druga vrsta denarnih kazni. 
Prvi odstavek 33. člena ZIZ določa, da lahko sodišče izreče denarno kazen 
dolžniku, ki v nasprotju z odločitvijo sodišča skriva, poškoduje ali uničuje svoje 
premoženje oziroma opravlja dejanja, ki lahko upniku povzročijo nenadomestljivo 
ali težko nadomestljivo škodo, ki izvršitelja ovira pri opravljanju posameznih 
dejanj izvršbe ali zavarovanja, ki ravna v nasprotju s sklepom o zavarovanju, ki 
ovira izvedenca pri njegovem delu ali organizacijo za plačilni promet, delodajalca 
oziroma drugega izvrševalca sklepa o izvršbi pri opravi izvršbe, ki ne dovoli ogleda 
nepremičnine ali ovira njen ogled ali cenitev. Osmi odstavek 31. člena ZIZ določa, 
da se ta denarna kazen izreče tudi dolžniku, ki ne pride na narok za ugotavljanje 
dolžnikovega premoženja, na katerega je bil v redu vabljen, ali dolžniku, ki na 
naroku oziroma v seznamu premoženja ne navede popolnih in resničnih podatkov 
o svojem premoženju. Preostanek 33. člena ZIZ podrobneje ureja značilnosti 
te denarne kazni (ki se lahko izreče fizični osebi v višini do 10.000 EUR, pravni 
osebi in podjetniku pa v višini do 100.000 EUR). Za našo temo je pomembno, 
da se fizični osebi in podjetniku v primeru neplačila, če izterjava ni uspešna, po 
posebnem merilu denarna kazen pretvori v zaporno (fizični osebi do 30 dni zapora, 
podjetniku do 100 dni zapora). Osmi odstavek 33. člena ZIZ določa, da se isti 
postopek izvršitve denarna kazni uporablja tudi v drugih primerih, ko sodišče 
dolžniku izreče denarno kazen (npr. kadar je denarna kazen izvršilno sredstvo). Če 
dolžnik po denarni kazni poravna obveznost ali posreduje podatke, ki omogočajo 
opravo izvršbe, sodišče s sklepom odloči, da se dolžnik ne kaznuje ali da se 
kazen zniža (11. odstavek 33. člena ZIZ). US je presodilo, da ta21 ureditev ni v 
neskladju s pravico do osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena ustave, pa 
tudi ne s pravico do sodnega varstva in ustavnimi jamstvi kazenskega postopka 
iz 23. in 29. člena ustave (odločba US št. U-I-344/06 z dne 20. 11. 2008, Uradni 
list RS, št. 113/08, in OdlUS XVII, 61). Ne gre za primer, ki bi bil funkcionalno 
podoben kaznovanju v kazenskem postopku ali kaznovanju za žalitev v pravdnem 
postopku. US je precej podrobno razložilo, zakaj kaznovanje po ZIZ kljub znatni 
naravi in teži sankcije ni kazensko sankcioniranje, saj bi to narekovalo vsa ustavna 
procesna jamstva, kakor jih ustava zahteva za kazenski postopek (in pravzaprav 
onemogočilo izrekanje kazni v izvršilnem postopku). Ta analiza ni bila tako 
enostavna. Upoštevati je namreč treba tudi prakso ESČP, kdaj je neka sankcija 
glede na svojo naravo kazenska ne glede na formalno obliko, v kateri nastopa. 
Čeprav lahko ukrepi po ZIZ v končni posledici pripeljejo celo do tega, da je treba 
dolžnika zapreti, to še ne pomeni, da gre za kazensko sankcijo. Denarne oziroma 
zaporne kazni po ZIZ so izvršilno sredstvo v širšem pomenu, merijo na zagotovitev 
učinkovite izvršbe oziroma sodnega varstva (23. člen ustave), gre za poskus 
vplivati na voljo dolžnika, naj vendarle opravi ravnanja, ki so nujna za učinkovito 
varstvo upnika, oziroma opusti ravnanja, ki tako varstvo preprečujejo.

V nadaljevanju se je US osredotočilo na ustavno dopustnost zaporne kazni za 
svojeglavega dolžnika. Poudarilo je, da ustava ne zahteva, da bi morali o odvzemu 

21 Ob odločanju US je dejansko veljala bolj ali manj enaka ureditev kot danes, najvišje denarne kazni 
pa so bile nižje. 
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prostosti vedno ne glede na naravo in namen tega ukrepa odločati v kazenskem 
postopku oziroma v postopku, ki zadosti jamstvom ustave glede kazenskega 
postopka. Nujno pa je treba spoštovati 19. člen ustave, ki varuje osebno svobodo. 
Poseg v osebno svobodo je imel ustavno dopusten cilj omogočiti upniku, da uresniči 
svojo pravico do sodnega varstva. Prestal je tudi strogi preizkus sorazmernosti:  
»… Kot milejše sredstvo bi v poštev prišle kvečjemu denarne kazni, vendar to pri 
dolžniku, ki se izvršbi izmika ali pa je prezadolžen, pogosto ne bi bilo učinkovito. 
Izvrševanje denarnih kazni (ki gredo v korist državnega proračuna) pa bi položaj upnika 
še bolj ogrozilo in otežilo, saj bi imel na voljo še manj razpoložljivega premoženja 
dolžnika, na katerega bi lahko segel z izvršbo…Ko pri tehtanju sorazmernosti 
primerjamo na eni strani položaj upnika in dolžnika v izvršilnem postopku, je treba 
zato izhajati iz privilegiranega položaja upnika v izvršilnem postopku…Ob upoštevanju 
kriterijev ustavnosodnega varstva pravic dolžnika v izvršilnem postopku, ki izhajajo 
iz privilegiranega položaja upnika v tem postopku, je poseg v upnikovo pravico do 
učinkovitega sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave zaradi varstva 
pravic dolžnika utemeljen le v primeru, ko izvršba pomeni za dolžnika nesorazmerno 
težo in so bistveno prizadete njegove človekove pravice …« 

Zato je 33. člen ZIZ prestal ustavno presojo. US je seveda opozorilo, da bi 
bila njegova presoja bistveno drugačna, če bi šlo na primer za zaporne kazni 
za dolžnika v primeru, ko mu objektivni razlogi (na primer slabo premoženjsko 
stanje) preprečujejo, da bi lahko v celoti in brez ogrožanja svoje eksistence izpolnil 
obveznost. Odvzem prostosti dolžniku, ki svoje obveznosti ne more izpolniti, bi bil 
jasno ustavno nedopusten. Pri ustavnoskladni razlagi 33. člena ZIZ morajo sodišča 
upoštevati, da se kazni (denarne in zaporne) lahko izrekajo le za voljno in naklepno 
ravnanje dolžnika, ki preprečuje izvršbo, čeprav bi tako ravnanje lahko dolžnik v 
vsakem trenutku opustil. 

V.  UGOVOR KOT SREDSTVO ZAGOTAVLJANJA PRAVICE DOLŽNIKA 
NA PRVI STOPNJI DO IZJAVE IZ 22. ČLENA USTAVE 

Pravica do izjave, ki je sestavni del pravice do enakega varstva pravic iz 
22. člena ustave, je praviloma opisana s to ali podobno formularno opredelitvijo:  
»… Iz 22. člena Ustave izhaja, da se mora pravdni postopek voditi ob spoštovanju 
temeljne zahteve po enakopravnosti in procesnem ravnotežju strank ter spoštovanju 
njihove pravice, da se branijo pred vsemi procesnimi dejanji, ki lahko vplivajo na 
njihove pravice in interese. S tem temelji na spoštovanju človekove osebnosti, 
saj zagotavlja vsakomur možnost priti do besede v postopku, ki zadeva njegove 
pravice in interese, in tako preprečuje, da bi človek postal le predmet postopka. 
Stranki in vsakemu, ki ima stranki enak položaj, mora zato biti omogočeno, da 
navaja argumente za svoja stališča, da se v sporu izjavi tako glede dejanskih kot 
glede pravnih vprašanj. Enako kot drugi stranki mu mora biti zagotovljena pravica 
navajati dejstva in dokaze, možnost, da se izjavi o navedbah nasprotne stranke ter o 
rezultatih dokazovanja kot tudi pravica, da je prisoten ob izvajanju dokazov. Pravici 
stranke, da se v postopku izjavi, pa na drugi strani odgovarja obveznost sodišča, 
da vse navedbe stranke vzame na znanje, da pretehta njihovo relevantnost ter da 
se do tistih navedb, ki so za odločitev bistvenega pomena, v obrazložitvi sodbe tudi 
opredeli …«
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Zagotavljati pravico do izjave je namen ugovora kot pravnega sredstva dolžnika 
zoper sklep o izvršbi, s katerim je predlogu za izvršbo ugodeno (drugi odstavek 
9. člena ZIZ). 

To velja tudi za ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine 
v delu, s katerim je dolžniku naloženo, da poravna terjatev, pri čemer mora biti 
ugovor obrazložen, torej mora dolžnik navesti dejstva, s katerimi ga utemeljuje, in 
predlagati dokaze, s katerimi se ugotavljajo dejstva, ki jih navaja v ugovoru (drugi 
odstavek 61. člena ZIZ). V praksi so se pojavljale težave z ocenami, da ugovor ni 
obrazložen, če je dolžnik kot dokaz svojih trditev predlagal le svoje zaslišanje, ne 
pa listin (glej odločbi US št. Up-854/05 z dne 7. 2. 2007, Uradni list RS, št. 16/07, 
in OdlUS XVI, 37, in št. Up-2216/06 z dne 20. 5. 2008, Uradni list RS, št. 59/08, 
in OdlUS XVII, 34). 

Stališče, ki ga US ponavlja v tovrstnih odločbah, je, da je lahko neobrazložen 
samo tak ugovor, ki ne navaja nobenih pravno pomembnih dejstev oziroma ki za 
trditve, ki jih navaja, ne vsebuje nobenih argumentov in/ali dokazov, ki bi bili v 
zvezi s temi dejstvi oziroma trditvami. Če dolžnik ugovarja zoper sklep o izvršbi na 
podlagi verodostojne listine v celoti oziroma v delu, v katerem mu je bilo naloženo 
plačilo terjatve, pa je treba pri presoji izpolnjevanja meril obrazloženosti ugovora 
upoštevati tudi pravila o dokaznem bremenu. Če dolžnik zanika obstoj temelja za 
nastanek terjatve, mu dokazov o tem v izvršilnem postopku ni treba predlagati, saj 
je dokazno breme o tem na upniku in ne na dolžniku. Če dokaze predlaga, pa pri 
tem ne veljajo nobene omejitve glede izbora dokaznih sredstev. Drugačno stališče 
dolžniku odvzame z 22. členom ustave zajamčeno možnost, da se o njegovi 
obveznosti na podlagi vseh razpoložljivih dokaznih sredstev odloči v pravdnem 
postopku.

Na postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine se nanaša tudi podobna, 
čeprav od zgornjih dveh nekoliko drugačna odločba US št. Up-343/09 z dne 
5. 10. 2010. Tudi tu je bil kršen 22. člen ustave s stališčem sodišč, da je ugovor 
dolžnika neobrazložen. Dolžnik je navajal, da je vse račune plačal tako, da je 
denar izročil na roke upnice oziroma njenemu možu, ni pa konkretno povedal, kdaj, 
kje in kolikšne zneske je tako plačal (predlagal je svoje zaslišanje in zaslišanje 
navedenega moža). Po mojem mnenju je ta odločba pomembna, ker iz nje posredno 
izhaja, da sodišče dolžnikov v izvršbi na podlagi verodostojne listine enostavno ne 
sme obravnavati bistveno slabše kot dolžnike iz rednih pravd, ki bi bili ob nekoliko 
bolj posplošenih trditvah iz odgovora na tožbo vsekakor deležni materialnega 
procesnega vodstva na naroku za glavno obravnavo. Zato naj bodo izvršilna 
sodišča previdna pri presoji, da je neki malo splošnejši ugovor že neobrazložen: 
»… Pri tem se je postavilo na stališče, da zgolj posplošeno navajanje, da je vse 
račune plačal tudi tako, da je denar izročil na roke upnici oziroma njenemu možu, 
ne da bi konkretno zatrjeval kdaj, kje in kolikšne zneske je plačal na roke predlagani 
priči, ne zadostuje. Po mnenju Višjega sodišča zato sodišče prve stopnje tudi 
dokaza z zaslišanjem te priče ni moglo upoštevati. S tem, ko je pritožbeno sodišče 
štelo, da ugovor ni obrazložen, je…odločilo o njegovi utemeljenosti, pritožniku pa 
je bila odvzeta možnost, da se o njegovi obveznosti na podlagi vseh razpoložljivih 
dokaznih sredstev odloči v pravdnem postopku …« 
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Opozoriti je treba na utemeljena stališča teorije22 o spodjedanju pravice do 
poštenega sojenja v postopkih izvršbe na podlagi verodostojne listine, še zlasti 
v avtomatiziranem elektronskem postopku. Z vidika ustavnega sodstva je tako, 
da se stališča US o tem, da je izvršilni postopek namenjen predvsem uveljavitvi 
upravičenj upnika in da je ravnotežje procesnih položajev nekako nagnjeno v 
upnikovo korist, nanašajo na izvršbo na podlagi izvršilnega naslova. Nikakor pa 
niso uporabna za postopek z verodostojno listino, v katerem plačilni nalog še ni 
postal pravnomočen. Tako morajo ZIZ razlagati tudi redna sodišča. 

Kot pravi Ljubimski:23 »… S pojasnjenim pristopom je zakonodajalec glede 
na postopek po ZPP bistveno olajšal pogoje, pod katerimi je upnik upravičen 
do sodnega varstva, ki je s priključitvijo sočasne dovolitve izvršbe postalo še 
obsežnejše. Po drugi strani pa je ohranil obvezno obrazložitev dolžnikovega 
ugovora. Identičnost ureditve glede ugovora je presenetljiva, ko upnikov predlog 
ne vsebuje navedb o dejanski podlagi zahtevka (niti navedbe temelja), dolžnika 
pa kljub temu bremeni obveznost, da se substancirano izjavi o taki okrnjeni vlogi. 
To mora storiti tako, da konkretno in določno navede pravno odločilna dejstva, na 
podlagi katerih bi bil lahko upnikov zahtevek zavrnjen, in zanje predlaga dokaze. 
Če poenostavimo: kar ni treba upniku, mora storiti dolžnik – določno navesti 
relevantno dejansko podlago …« Ni čudno, da je US ugodilo ustavni pritožbi zoper 
sklep, da ugovor ni obrazložen, ko je pritožnik v ugovoru navedel med drugim 
tudi to, da upniku ne dolguje ničesar, saj ima vse obveznosti do njega poravnane, 
in da mu ni znano, na podlagi katerega pravno zavezujočega razmerja je upnik 
izstavil verodostojno listino, ter da mu vsebina listine ni znana (odločba US št. Up-
1264/10 z dne 17. 5. 2012). V primeru spora med poslovnima partnerjema, ki imata 
veliko odprtih in že zaključenih medsebojnih pogodb ter potencialno tudi sporov, 
je na podlagi sklicevanja na upnikovo kontno kartico v borih osmih dneh, ki so na 
voljo za ugovor, nemogoče ugotoviti celo to, za terjatve iz katerega medsebojnega 
posla gre, kaj šele pripraviti zelo konkreten in obrazložen ugovor. 

Splošna praksa naknadnega zagotavljanja kontradiktornosti v postopkih izvršbe in 
zavarovanja (dolžniku se vroči šele sklep o izvršbi ali zavarovanju, ne že predlog) 
je ustavno dopustna – sklep US št. Up-321/96 z dne 15. 1. 1997. US meni, da 
ukrep zavarovanja, kot je začasna odredba, doseže svoj namen le, če je izdan v 
hitrem postopku, v določenih primerih tudi brez vnaprejšnjega opozorila nasprotni 
stranki (vse navedeno gotovo velja tudi za sklep o izvršbi). Tedaj se načelo 
kontradiktornosti zagotavlja naknadno, v postopku z ugovorom, nujno pa seveda 
še pred sodiščem prve stopnje, ki bo izdani sklep o izvršbi ali zavarovanju obdržalo 
v veljavi ali razveljavilo.24 Dolžnik se mora imeti možnost o predlogu za izvršbo 
izreči pred sodiščem prve stopnje, ne šele v pritožbi. 

Sicer pa mora biti pravica stranke do izjave (ki mora biti seveda zagotovljena glede 
vsega procesnega gradiva, pomembnega za vsebinsko odločanje o zahtevku) 
zagotovljena samo pri pomembnih procesnih odločitvah (na primer pri odločitvi o 
izločitvi sodnika, vrnitvi v prejšnje stanje, zavrnitvi prepozno navedenih dejstev in 

22 J. Ljubimski, Avtomat COVL – sodni espresso pregrenkega okusa, Pravna praksa, št. 23/12.
23 Prav tam. 
24 Glej tudi odločbo US št. Up-232/99 z dne 17. 2. 2000 (Uradni list RS, št. 24/00, in OdlUS IX, 131).
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dokazov, določitvi brezplačne pravne pomoči), ne pa tudi pri procesnih odločitvah, 
ki jih je mogoče označiti kot procesnotehnične (na primer združitev, razdružitev 
pravd, določitev naroka, dovoljenje za vročitev ponoči), kot pripravljalne (na 
primer dokazni sklep) ali kot ukrepe procesnega vodstva.25 V praksi je bila taka 
pomembna procesna odločitev tudi sklep o prekinitvi postopka za nedoločen čas 
na podlagi sukcesijskih predpisov, zato je bilo treba stranke seznaniti z mnenjem 
Republike Slovenije, da gre za sukcesijsko zadevo, ki je lahko vplivalo na odločitev 
o prekinitvi. V zvezi s tem je treba omeniti sklep US št. Up-310/10 z dne 2. 4. 2010 
(Uradni list RS, št. 35/10), v katerem je US povedalo, da morajo sodišča zagotoviti 
spoštovanje pravice do izjave pred sprejetjem lastne (v okoliščinah primera dovolj 
pomembne) odločitve o prekinitvi sodnega postopka, v obravnavanem primeru 
pa je vse začete izvršilne postopke proti družbenikom izbrisanih družb s svojim 
sklepom prekinilo US (in izvršilno sodišče ni bilo dolžno omogočiti strankam izjave 
o tej prekinitvi, ki tako ali tako ni bila avtonomna odločitev sodišča, na katero bi 
lahko stranke vplivale, pač pa jo je sprejel drug organ). V tem sklepu je US podalo 
tudi razlago prvega in drugega odstavka 4. člena Zakona o spremembah Zakona 
o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 31/07 – ZFPPod-B),26 ki ju je 
sicer prav US razveljavilo:

»… Iz (razveljavljenega) prvega odstavka 4. člena ZFPPod-B jasno izhaja, da je 
do ustavitve izvršilnih postopkov prišlo neposredno na podlagi zakona, sklepi, 
ki so jih o tem po uradni dolžnosti po drugem odstavku istega člena izdajala 
sodišča, pa so bili le deklaratorni. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-117/07 
odločilo, da se do njegove končne odločitve o vloženih zahtevah in pobudah zadrži 
izvrševanje ZFPPod-B in da v tem času ustavitve postopkov iz prvega odstavka 
4. člena ZFPPod-B nimajo pravnih učinkov, pač pa so ti postopki prekinjeni. Z 
odločbo št. U-I-117/07 je kasneje Ustavno sodišče zakonsko podlago za ustavitev 
postopkov proti družbenikom izbrisanih družb (katere učinkovanje je bilo zadržano) 
razveljavilo in odločilo, da se (med drugim) vsi prekinjeni izvršilni postopki, začeti 
zoper njih pred uveljavitvijo ZFPPod-B, nadaljujejo in končajo po določbah Zakona 
o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99 – ZFPPod). Iz 
navedenega izhaja, da pravnomočnost morebitnih deklaratornih sklepov o ustavitvi 
izvršilnega postopka, izdanih na podlagi razveljavljenega drugega odstavka  
4. člena ZFPPod-B, sama po sebi ne more preprečiti nadaljevanja izvršb, ki ga je 
odredilo Ustavno sodišče, katerega odločbe so obvezne (tretji odstavek 1. člena 
ZUstS) …« 

Gotovo se v praksi pogosto zastavi vprašanje – koliko časa pa je treba pred 
odločitvijo (o ugovoru, pritožbi) zagotavljati kontradiktornost. Zdi se, da ZIZ tega 
vprašanja ne rešuje celovito. Ugovor (zoper sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega 
naslova) se na podlagi 57. člena ZIZ vroča upniku v odgovor (s posledicami 

25 A. Galič, Pravica do poštenega sojenja v pravdnem postopku, doktorska disertacija, Univerza v 
Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana 1998, str. 235 in 236.

26 Prvi odstavek 4. člena ZFPPod-B: Vsi pravdni, upravni in izvršilni postopki, začeti na podlagi 
Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99 in 93/02 – odločba US), 
v katerih upniki izbrisane družbe uveljavljajo terjatve zoper družbenike take družbe, ki na dan 
uveljavitve tega zakona še niso končani, se z dnem uveljavitve tega zakona ustavijo.

 Drugi odstavek 4. člena ZFPPod-B: Sodišče oziroma upravni organ izda po uradni dolžnosti v 30 
dneh od uveljavitve tega zakona sklep o ustavitvi postopkov v skladu s prejšnjim odstavkom.
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upnikovega molka, da se šteje, da so dolžnikove navedbe v ugovoru resnične). 
Podobno velja za ugovor tretjega (tretji odstavek 64. člena ZIZ). Ureditev iz izvršbe 
se smiselno uporablja v postopkih zavarovanja (239. člen ZIZ). V obeh vrstah 
postopkov se je zastavila dilema: ali to, da ZIZ omenja le dve upnikovi vlogi (predlog 
za izvršbo in odgovor na ugovor) ter eno dolžnikovo vlogo (ugovor) pomeni, da 
tukaj sodišče »povleče črto« in upnikovega odgovora na ugovor enostavno ne 
vroči dolžniku, »ker ni predvideno, da bi imel dolžnik odgovor na upnikov odgovor«. 
In enako naj bi veljalo za morebitne nadaljnje vloge obeh strank, ki jih utegneta 
stranki pod oznako »pripravljalnih vlog« pošiljati sodišču – če ZIZ ne pravi izrecno, 
da se vročajo nasprotniku, se pač ne vročajo. Omeniti je treba, da se po četrtem 
odstavku 9. člena ZIZ izrecno vroča nasprotniku v odgovor pritožba zoper sklep 
o ugovoru, po logiki, ki bi sledila le izrecnemu napotilu zakona, pa se ta odgovor 
pritožniku sploh nikoli ne bi smel vročati v nadaljnjo opredelitev.

Taka toga stališča so (po dosedanji presoji US vsaj glede postopka na prvi stopnji) 
ustavnopravno nepravilna. Seveda je v neki fazi treba postopek končati. Vendar je 
bila uspešna ustavna pritožba zoper odločitvi o začasni odredbi, ko sodišče prve 
stopnje pred izdajo sklepa o ugovoru zoper sklep o začasni odredbi pritožnici ni 
vročilo dveh vlog upnikov (odgovora na ugovor pritožnice in pripravljalne vloge) – 
odločba US št. Up-419/10 z dne 2. 12. 2010 (Uradni list RS, št. 107/10). Nosilno 
stališče te odločbe je: če neka vloga vsebuje nova pravno pomembna stališča 
ene od strank, na katera sodišče opre svojo odločitev, ima druga stranka pravico, 
da se z njo seznani in se do nje opredeli. Bistveno je bilo, da sta bila odgovor 
na ugovor in pripravljalna vloga upnikov nedvomno pravno pomembni vlogi. Bili 
sta pravočasni in dopustni, poleg tega pa sta vsebovali nove navedbe, ki so se 
izkazale za pravno pomembne in utemeljene ter sta nanje tako sodišče prve 
stopnje kot sodišče druge stopnje oprli svojo odločitev o ohranitvi v veljavi začasne 
odredbe s prepovedjo odtujitve in obremenitve nepremičnine. Pomembno je tudi 
stališče US, da ne morejo sodišča de facto uvesti fiksne in toge omejitve števila 
vlog v nekem pravnem postopku tako, da bo imela ena od strank vedno »zadnjo 
besedo«. V takem primeru gre za omejitev človekove pravice iz 22. člena ustave. 
Tako omejitev lahko uvede le zakonodajalec, kar v ZIZ ni bilo izvedeno. Menim, da 
bi bilo mogoče drugačno stališče, če bi se izvršilno sodišče sklicevalo na 286. a 
člen ZPP in bi denimo pred narokom za obravnavo ugovora določilo neki rok, v 
katerem mora vsaka stranka povedati vse, kar ima za povedati. Ni pa mogoče reči, 
da se neka vloga ne vroča v odgovor samo zato, ker so v njej le pravne navedbe 
(tudi tako stališče se je pojavljalo v praksi sodišč). 

Vročanje vseh in vsakršnih vlog nasprotni stranki v seznanitev in opredelitev »kar 
tako«, dokler pač prihajajo, seveda ni nekaj, kar bi ustava zahtevala. To je pravilno 
izpeljano v nekaterih zakonskih določbah, ki sankcionirajo vlaganje neobrazloženih 
vlog (tretji odstavek 53. in 58. člena ZIZ, peti odstavek 62. člena ZIZ). Poleg tega je 
očitno, da vloge, ki je vsebinsko povsem prazna (glasi se na primer: »vztrajam pri 
dosedanjih stališčih«), nasprotniku ni treba vročati. US je v zgoraj navedeni odločbi 
povedalo: »… Najpomembnejši procesni institut, ki služi uresničevanju pravice 
do informacije, je vročanje. Namen vročanja je omogočiti in zagotoviti, da bo 
udeleženec postopka seznanjen s procesnimi dejanji nasprotne stranke in sodišča 
ter da bo temu primerno lahko pripravil svojo obrambo. Vročitev vloge nasprotnika 
v sodnem postopku stranki in priznanje primernega roka za izjavo o navedbah 
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v tej vlogi varuje bistveno vsebino pravice iz 22. člena Ustave, ki posamezniku 
zagotavlja možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za 
odločitev o njegovi pravici, in sicer tako o dejanskih kot o pravnih vidikih zadeve. 
Splošno gledano, ima na podlagi 22. člena Ustave stranka pravico, da se lahko 
izjavi o celotnem procesnem gradivu, ki je v sodnem spisu in ki lahko vpliva na 
odločitev sodišča … ZIZ in ZPP vsebujeta instrumente in omogočata razlage, ki 
lahko učinkovito preprečijo, da bi se postopek zavlačeval s tem, da bi si stranki »v 
nedogled« izmenjavali vloge. V primerih, ko ni jasne in nedvoumne zakonske norme, 
ki bi določala, ali je neko vlogo treba vročiti nasprotniku v opredelitev ali ne, mora 
sodišče izhajati iz težnje po varovanju bistva človekove pravice do izjave, ki je v 
tem, da se lahko posameznik izjavi o vsem, kar je pomembno za odločitev o njegovi 
pravici, in sicer tako o dejanskih kot o pravnih vidikih zadeve…Vlog, ki ne morejo 
vplivati na končni izid postopka, nasprotniku torej ni treba vročiti, vendar mora biti 
sodišče pri takšnem sklepanju previdno, saj je treba praviloma sami stranki prepustiti 
odločitev o tem, ali se bo izjavila o določenem dokumentu. Ne glede na to je jasno, 
da se stranki vročajo le pravočasne in dopustne vloge nasprotnika, saj sodišče 
prepoznih in nedopustnih27 vlog pri odločanju ne sme upoštevati in jih v skladu s 
predpisi praviloma zavrže. Prav tako ne bi imelo smisla omogočati opredelitve do 
očitno pravno nepomembnih ali neutemeljenih navedb nasprotnika. Pri takšni oceni 
je sicer potrebna še posebna previdnost.28 Pravica do izjave nazadnje ne narekuje 
niti seznanitve stranke z vlogami nasprotnika, ki ne vsebujejo po vsebini nič novega 
in so v svojem bistvu le (četudi nekoliko spremenjena) ponovitev tistega, kar je bilo 
že prej povedano in pravilno vročeno …« 

Ob dovolj strogem razumevanju navodila iz te odločbe po mojem mnenju ne bi 
smelo biti težav z izmenjavanjem vlog v nedogled. Nove dejanske trditve bodo hitro 
prekludirane in nedopustne po splošnih izrecnih zakonskih pravilih o pravočasnem 
navajanju dejstev in predlaganju dokazov. Novih pravnih trditev, ki ne bi bile le bolj 
ali manj gostobesedna reciklaža že podanih, pa v resnici ni enostavno dlje časa 
navajati. 

Rok za upnikov odgovor na ugovor je sicer opredeljen v drugem odstavku 57. člena 
ZIZ (osem dni). Smiselno se mora ta rok uporabljati tudi v postopkih zavarovanja. 
Kljub temu je US v sklepu št. Up-106/02 z dne 25. 4. 2002 (OdlUS XI, 128) z vidika 
pravice do izjave in enakopravnosti strank dopustilo, da je sodišče v konkretnem 
primeru, kjer je šlo za hud poseg v položaj dolžnika, skrajšalo zakonski rok za 

27 Nedopustne so vloge, ki nimajo predpisane vsebine (tako že navedeni tretji odstavek 58. člena ZIZ 
določa, da mora odgovor na ugovor vsebovati dejstva in da morajo biti skupaj z njim predloženi 
dokazi, na katere je upnik opiral predlog za izvršbo). Konkretna vloga je lahko nedopustna tudi 
zato, ker so v njej navedena dejstva prekludirana, kar velja med drugim za ugovor zoper sklep o 
izvršbi po izteku roka, ki temelji na razlogih, ki bi jih dolžnik lahko uveljavil v prejšnjem ugovoru 
(drugi odstavek 56.  člena ZIZ).

28 Trditve, argumenti in stališča so očitno pravno nepomembni, če je na prvi pogled jasno, da se 
sodišče pri odločanju niti dejansko niti pravno ne more in ne sme opreti nanje. To velja npr. za vlogo 
v postopku zavarovanja z začasno odredbo za zavarovanje denarne terjatve, s katero dolžnik sploh 
ne izpodbija obstoja pogojev za izdajo začasne odredbe iz 270. člena ZIZ, ampak se opredeljuje 
npr. do splošne kakovosti sodnega odločanja v državi. Očitno pravno neutemeljena je lahko 
vloga, v kateri stranka razlaga svoje doktrinarne poglede na pravno pravilo, ki bi sicer utegnilo biti 
uporabljeno pri odločanju, vendar je strankina vloga tako nerazumna, nekakovostna ali celo logično 
nesmiselna, da je na prvi pogled očitno, da na rezultat spora ne more vplivati.
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odgovor na ugovor, da bi zagotovilo hitrost odločanja v postopku zavarovanja z 
začasno odredbo. Ustavno nedopustno to torej ni. 

V določenih primerih se izvršilni postopek začne ali v postopek pritegne nov dolžnik, 
tisti, ki ni naveden v izvršilnem naslovu. Iz 24. člena ZIZ izhaja, da se izvršba 
dovoli tudi proti nekomu, ki v izvršilnem naslovu ni označen kot dolžnik, če upnik v 
predlogu za izvršbo določno označi javno ali po zakonu overjeno listino, s katero 
lahko dokaže, da je bila obveznost prenesena ali je drugače prešla nanj. Kadar 
to ni mogoče, se prenos obveznosti dokazuje s pravnomočno odločbo, izdano 
v pravdnem postopku. Če pride do spremembe dolžnika po vložitvi predloga za 
izvršbo, se izvršba lahko nadaljuje zoper novega dolžnika, ki jo mora prevzeti v 
tistem stanju v katerem je, ko vstopi vanjo, če se z javno ali po zakonu overjeno 
listino (nazadnje pa s pravnomočno sodbo) dokaže, da je bila obveznost prenesena 
ali je drugače prešla nanj. Sodišče dolžniku, ki vstopi v postopek, vroči sklep o 
izvršbi. V 56. a členu ZIZ je še posebno pravilo, ki določa, da lahko dolžnik, ki je 
bil na opisani način pritegnjen v postopek, izpodbija sklep o izvršbi z ugovorom, da 
obveznost ni prešla nanj. 

Opisana ureditev je delno posledica odločbe US št. Up-357/03, U-I-351/04 z 
dne 20. 10. 2005 (Uradni list RS, št. 96/05, in OdlUS XIV, 103), s katero je bilo 
ugotovljeno, da je 24. člen ZIZ (sprememba dolžnika po vložitvi predloga za izvršbo) 
v neskladju z ustavo, določeno, kako do odprave ugotovljenega neskladja sodišče 
odloča o nadaljevanju prekinjenega izvršilnega postopka zoper novega dolžnika, in 
ugodeno ustavni pritožbi zoper sklep o prekinitvi izvršbe zoper iz sodnega registra 
izbrisano družbo in nadaljevanju izvršbe zoper njenega ustanovitelja (izbrisani 
družbenik). Šlo je za v tistem času precej množičen problem; domnevalo se je, da 
so družbeniki izbrisane družbe prevzeli morebitne neplačane obveznosti družbe 
nase, so pa tej domnevi lahko vedno ugovarjali, da na poslovanje družbe niso imeli 
vpliva in so bili »pasivni družbeniki«.

US ni imelo pomislekov proti sami možnosti subjektivne spremembe na pasivni 
strani med izvršilnim postopkom, saj to zasleduje ustavno pogojeni cilj učinkovite 
izpolnitve obveznosti iz pravnomočne sodbe. Pravno nasledstvo je že tedaj moralo 
biti kvalificirano izkazano. Pa tudi, če to ne bi bilo zakonsko potrebno, to samo po 
sebi ni ustavna zahteva.29 Praksa je bila taka, da se je postopek, ki je bil zaradi 
prenehanja prvotnega dolžnika prekinjen, zoper novega dolžnika nadaljeval 
z izdajo sklepa o nadaljevanju postopka. Po mnenju US je tak sklep navaden 
vmesni procesnotehnični sklep, ki »sam po sebi ne pomeni vsebinske odločitve 
o kakšni dolžnikovi pravici ali obveznosti, vendar pa temelji na predpostavki, da 
je obveznost prešla na dolžnika, zato tudi vsebinsko spreminja sklep o izvršbi«. 
V resnici torej sklep o nadaljevanju postopka v takih primerih pomeni dejansko 

29 Kot je pojasnilo US v odločbi št. Up-521/02 z dne 23. 9. 2004 (Uradni list RS, št. 114/04, in OdlUS 
XIII, 84) za primer, ko je upnik izterjeval na podlagi pravnomočne sodbe proti zapustniku dolg od 
dedičev, čeprav še ni bilo sklepa o dedovanju kot formalnega izkaza pravnega nasledstva: »… 
Pravilo, da mora biti prehod terjatve oziroma obveznosti izkazan na kvalificiran način, je posledica 
tega, da naj bo izvršilno sodišče razbremenjeno ugotavljanja okoliščin v zvezi z obstojem terjatve. 
Vendar pa ureditev, ki takšnega dokaznega pravila ne bi vsebovala, samo zaradi tega ne bi bila 
v neskladju z Ustavo, če bi bila osebi, ki naj bi stopila na mesto dolžnika, zagotovljena ustrezna 
procesna jamstva v postopku …«
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in vsebinsko spremembo sklepa o izvršbi zoper pravnega naslednika, čeprav v 
praksi sklepi o nadaljevanju niso imeli sestavin sklepa o izvršbi niti zakon tega 
ni zahteval. Vendar, 22. člen ustave zahteva, da imajo ti izbrisani družbeniki 
pravico: (1) prejeti poleg sklepa o nadaljevanju postopka tudi sklep o izvršbi zoper 
prvotnega dolžnika, da se sploh seznanijo s terjatvijo, ki se izvršuje, in (2) že na 
prvi stopnji ugovarjati, da obveznost družbe ni prešla nanje, ne šele v pritožbenem 
postopku. Ne nazadnje je US že v zgoraj navedeni odločbi št Up-521/02 poudarilo, 
da pride novi dolžnik v položaj, ko lahko ugovarja prehodu obveznosti nase, šele 
po odločitvi sodišča o vstopu novega dolžnika v izvršbo. Odločanje o prehodu 
obveznosti na novega dolžnika zato zahteva, da se o njem odloča po postopku, 
ki je vsebinsko enak postopku odločanja o ugovoru dolžnika proti sklepu o izvršbi, 
tako da so novemu dolžniku zagotovljena enaka procesna jamstva, kot jih za 
odločanje o takem vprašanju zagotavljata ZIZ in ustava. To seveda ne velja le 
za izbrisane družbenike, pač pa tudi za druge primere nadaljevanja izvršbe proti 
novemu dolžniku, kot npr. pri dedovanju, kot izhaja iz odločbe št. Up-521/02: »… 
Navedeno stališče … je v neskladju z 22. členom Ustave. Vzpostavlja namreč 
neizpodbojno pravno domnevo (presumptio iuris et de iure), da vsak dedič s smrtjo 
zapustnika vstopa v njegov materialnopravni položaj, ne da bi imel v postopku, 
ki se je nadaljeval zoper njega, možnost ugovarjati, da obveznost iz izvršilnega 
naslova (v celoti ali deloma) ni prešla nanj ali da obstaja kateri od razlogov iz 
55. člena ZIZ, ki preprečujejo izvršbo. Tako stališče (novemu) dolžniku odvzema 
možnost izjaviti se glede obveznosti, ki naj bi jo prevzel s smrtjo svojega pravnega 
prednika, razumeti pa ga je mogoče tudi kot odločitev o prehodu obveznosti na 
nova dolžnika …«

Toliko je bilo nesporno, morda pa je problematičen sklep US, da je ZIZ v neskladju 
z ustavo, ker zakonodaja ne omogoča primerne izjave novega dolžnika proti 
prehodu obveznosti nanj (po pravnomočnosti sklepa o izvršbi), saj je sodna praksa 
rednih sodišč take možnosti iskala v ugovoru novega dolžnika po izteku roka 
proti sklepu o izvršbi zoper starega dolžnika ali kar proti sklepu o nadaljevanju 
izvršilnega postopka proti družbeniku izbrisane gospodarske družbe, ki naj bi po 
nekaterih pogledih imel dvojno naravo (naravo procesnega sklepa o nadaljevanju 
postopka in sklepa o izvršbi proti družbeniku).

US je torej sklenilo svojo argumentacijo: »… Iz navedenega izhaja, da 
zakonodajalec možnosti, da bi novi dolžnik uveljavljal razloge, s katerimi nasprotuje 
prehodu obveznosti nanj, že v postopku pred sodiščem prve stopnje, ni uredil. 
S tem je posegel v dolžnikovo pravico, da se izjavi (22. člen Ustave), ker proti 
odločitvi višjega sodišča ni mogoče vložiti pritožbe, pa tudi v pravico do pravnega 
sredstva (25. člen Ustave) …« US je zakonodajalcu naložilo ustrezne zakonodajne 
spremembe ob upoštevanju, da odločanje o prehodu obveznosti na novega 
dolžnika zahteva postopek, ki je vsebinsko enak postopku odločanja o ugovoru 
dolžnika proti sklepu o izvršbi z upoštevanjem ustreznih procesnih jamstev.

Metoda iz načina izvršitve, ki ga je tedaj določilo US, da bo »do odprave neskladja 
sodišče pri odločanju o nadaljevanju prekinjenega postopka moralo novemu 
dolžniku dati možnost, da se izjavi, že v postopku na prvi stopnji. Da mu bo to 
omogočeno, mu bo moralo sodišče skupaj s sklepom o nadaljevanju postopka 
vročiti pravnomočni sklep o izvršbi, ki se glasi na prvotnega dolžnika. Če bo novi 
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dolžnik ugovarjal prehodu obveznosti, pa bo sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, 
dolžno o tem ugovoru odločiti na prvi stopnji s sklepom, zoper katerega bo novi 
dolžnik imel možnost pritožbe na Višje sodišče ...«, se je, kolikor mi je znano, ob 
upoštevanju zdaj veljavnega petega odstavka 24. člena in 56. a člena ZIZ (poseben 
ugovor po izteku roka) v podobnih primerih ohranila še po tem, ko je zakonodajalec 
odpravil protiustavnost ZIZ. Samega procesnotehničnega nadaljevanja postopka s 
pritožbo zoper sklep o nadaljevanju dolžnik s pritožbo praviloma ne more preprečiti, 
lahko pa z ugovorom po izteku roka zoper subjektivno spremenjeni sklep o izvršbi 
prepriča sodišče, da obveznost iz izvršilnega naslova ni prešla nanj. 

Glede na tu prikazana stališča US je zanimiv njegov poznejši sklep št. Up-901/08 
z dne 24. 2. 2009 (Uradni list RS, št. 20/09, in OdlUS XVIII, 88). Zanimiv je z 
vidika, kako US presoja kršitve načina izvršitve svoje odločbe iz drugega odstavka 
40. člena ZUstS in kršitve navadnega zakona. Dejansko je šlo prav za nadaljevanje 
proti pozneje izbrisani pravni osebi pravnomočno začete izvršbe, ki se je nadaljevala 
zoper družbenika. Družbenik je bil na dveh stopnjah deležen vsebinske obravnave 
ugovora, da ni prišlo do prehoda obveznosti družbe nanj. Vendar mu ni bil vročen 
sklep o izvršbi (vročen mu je bil le sklep o nadaljevanju postopka), s čimer (je 
namignilo US) je sodišče kršilo tako Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 17/06 – ZIZ-C) kakor način izvršitve 
odločbe US št. Up-357/03, U-I-351/04. Pa vendar US ni ugodilo ustavni pritožbi. US 
ni pristojno za sankcioniranje navadnih kršitev zakona niti kršitev svojega lastnega 
načina izvršitve, ki ima pravno moč zakona. V zadevnem primeru niso bile kršene 
človekove pravice pritožnika, saj sta sodišči vendarle spoštovali duh in sporočilo 
odločbe US št. Up-357/03, U-I-351/04, s tem pa tudi pritožnikovo pravico do izjave. 
Sodišči sta namreč pritožniku omogočili, da je na obeh stopnjah uveljavljal razloge, 
s katerimi je nasprotoval prehodu obveznosti nanj, do teh razlogov sta se tudi 
opredelili, sklepa o izvršbi pa pritožnik v bistvu za učinkovito obrambo ni potreboval: 
»… Bistvenega pomena je predvsem, da z opustitvijo vročitve sklepa o izvršbi v 
posebnih okoliščinah konkretnega primera pritožnikova možnost uveljavljanja 
pravice do izjave (z vložitvijo ugovora zoper ta sklep) ni bila prizadeta … Ker je 
bil sklep o izvršbi v času nadaljevanja postopka proti pritožniku že pravnomočen, 
je imel pritožnik na voljo ožji krog ugovornih razlogov. Poleg hipotetične možnosti 
uveljavljati ugovor po izteku roka na podlagi 56. člena ZIZ, ki je pritožnik ni izkoristil, 
se je lahko na podlagi 56a. člena ZIZ branil le še z ugovorom, da obveznost ni prešla 
nanj. Ker ni šlo za obveznost, katere prehod bi bil posledica singularnega pravnega 
nasledstva, pač pa za vprašanje obstoja statusa aktivnega ali pasivnega družbenika, 
pritožnik za učinkovito obrambo dejansko ni potreboval sklepa o izvršbi, izdanega 
proti staremu dolžniku. Ne glede na to, katera obveznost izbrisane družbe je bila 
izterjevana, se je lahko pritožnik branil le na en način: da je bil pasivni družbenik, ker 
ni imel zadostnega vpliva na poslovanje družbe. To mu je bilo omogočeno …« 

Problematika zagotavljanja pravice do izjave ne le strankam, pač pa tudi udeležencem 
izvršilnega postopka,30 se je akutno zastavila v odločbi US št. Up-570/10 z dne  
13. 10. 2011 (Uradni list RS, št. 93/11). Dovoljena je bila izvršba z rubežem in 
prenosom v izterjavo terjatve do dolžnikovega dolžnika (pritožnika). Nato je sodišče 

30 Po 5. točki 16. člena ZIZ je udeleženec oseba, ki v postopku izvršbe ali zavarovanja uveljavlja 
kakšno svojo pravico ali pravno korist, pa ni stranka v postopku. 
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prve stopnje takó dovoljeno izvršbo dopolnilo in dovolilo izvršbo z dodatnim izvršilnim 
sredstvom: z rubežem denarnih sredstev, ki jih je imel pritožnik na svojih transakcijskih 
računih. Ugovor pritožnika proti temu sklepu je zavrglo, kar je Višje sodišče potrdilo. 

US je obrazložilo, da s prvotnim sklepom o rubežu in prenosu terjatve do pritožnika 
(torej s sklepom o izvršbi proti dolžniku) še ni bilo poseženo v pravice, pravne 
koristi in interese pritožnika kot dolžnikovega dolžnika. Ne nazadnje mu zakon 
odreka pravna sredstva zoper ta sklep, sam pa niti nima položaja stranke v tujem 
izvršilnem postopku. Ta sklep tako in tako pove le, da dolžnikov dolžnik več ne 
sme izpolniti dolžniku. Po drugi strani pa je bil poznejši sklep o rubežu in prenosu 
denarnih sredstev pritožnika na račun upnika po pravni naravi pravzaprav sklep o 
izvršbi zoper pritožnika, s katerim je bilo poseženo v njegov pravni položaj, kar je 
procesno situacijo bistveno spremenilo. Pritožnika je v postopku s tem sklepom 
treba obravnavati kot stranko izvršilnega postopka, kot dolžnika: »… pritožnica 
je bila tako s sklepom sodišča prve stopnje…dejansko postavljena v položaj 
dolžnice v izvršilnem postopku, v katerem je imela sprva le položaj dolžnikove 
dolžnice. Glede na tak njen dejanski položaj bi morala imeti položaj stranke 
izvršilnega postopka in skladno z zahtevo iz 22. člena Ustave pravico, da se izjavi 
o navedbah nasprotne stranke v izvršilnem postopku. Iz dosedanje ustavnosodne 
presoje Ustavnega sodišča izhaja, da sicer ni nujno, da bi bila kontradiktornost 
zagotovljena že pred izdajo odločbe, vendar pa mora biti v primeru, ko sodišče 
izda odločbo brez zaslišanja nasprotne stranke, tej zagotovljena možnost, da se 
(naknadno) izjavi z ugovorom, o katerem odloča sodišče prve stopnje.To pravico 
pa sta ji sodišči odvzeli s tem, ko sta zavrgli njen ugovor zoper sklep sodišča prve 
stopnje…. Pritožnica tako v postopku na prvi stopnji, v katerem se je odločalo tudi 
o dovolitvi izvršbe zoper njo, ni imela možnosti izjaviti se glede navedene odločitve, 
temveč je bila obravnavana kot objekt postopka …«

Nasploh je treba paziti, da se dolžnikovim dolžnikom glede njihove obveznosti, 
zlasti ko še ni bila pravnomočno ugotovljena, ne odvzame pravica do izjave in do 
poštenega postopka (22. člen ustave). Pravkar omenjena odločba US je govorila 
le o pravici do izjave, vendar osebno v ZIZ sploh ne vidim temelja za to, da bi 
postopek izvršbe zoper dolžnika kar nenadoma preskočil v nekakšno »izvršbo 
znotraj izvršbe«, tokrat zoper dolžnikovega dolžnika – razen kadar je to posebej 
določeno, kot v 134. členu ZIZ glede odgovornosti delodajalca za opuščeno 
odtegnitev in izplačilo zapadlih zneskov pri izvršbi na plačo. S sklepom o prenosu 
terjatve v izterjavo ni ugotovljen obstoj dolžnikove terjatve zoper dolžnikovega 
dolžnika, še manj pa je dolžnikovemu dolžniku naloženo plačilo zarubljene terjatve. 
Ne sklep o rubežu terjatve in ne sklep o prenosu terjatve nimata pravne narave 
sklepa o izvršbi /in ne izvršilnega naslova, op. avt./ in dolžnikov dolžnik z njuno 
izdajo ne postane dolžnik v postopku izvršbe. Gre le za prenos v izterjavo in torej 
tak sklep v ničemer ne posega v pravice dolžnikovega dolžnika, saj se njegov 
pravni položaj zgolj zaradi spremembe upnika ne poslabša oziroma njegovi interesi 
niso prizadeti. S prenosom v izterjavo pridobi upnik le pravico, da namesto dolžnika 
izterja zarubljeno terjatev, pridobi torej le procesno aktivno legitimacijo glede 
dolžnikove terjatve, katere uveljavitev pa ni več stvar tega izvršilnega postopka.31 

31 M. Šetinc Tekavc, Sklep o rubežu terjatve in sklep o prenosu terjatve v izterjavo ali namesto plačila 
– položaj dolžnikovega dolžnika, Pravna praksa, št. 6/13. 
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Tudi z izjavo dolžnikovega dolžnika po 111. členu ZIZ (ali pripoznava zarubljeno 
terjatev, in sicer kolikšen znesek, ter ali je njegova obveznost, da poravna to 
terjatev, pogojena z izpolnitvijo kakšne druge obveznosti) v resnici ne more privesti 
do izdaje nekakšnega izvršilnega naslova v smislu »sklepa o pripoznavi« zoper 
dolžnikovega dolžnika. 

Z zgoraj navedenim so povezani primeri odrekanja položaja stranke32 osebam, 
ki bi tak položaj morale imeti. Na to se nanaša odločba US št. Up-2324/08 z 
dne 16. 12. 2010 (Uradni list RS, št. 110/10). Sodišča so lastnico s hipoteko 
obremenjene nepremičnine, na katero se je vodila izvršba, torej realno dolžnico, 
ki ni bila tudi osebna dolžnica (v nadaljevanju hipotekarni dolžnik),33 štela za 
»tretjo«, s tem povezanim manj ugodnim položajem v izvršbi (glej 64. do 66. člen 
ZIZ). Vprašanje, ali ima pritožnica pravico do položaja stranke v postopku, se je 
presojalo z vidika 23. člena ustave. US je poudarilo, da sledenje ciljem izvršilnega 
postopka ne sme privesti do tega, da bi bila ogrožena ustavnoprocesna jamstva 
dolžnika, kar vključuje tudi pravico do učinkovitega sodnega varstva, ki jo 
zagotavlja prvi odstavek 23. člena ustave. Načelo varstva dolžnika se med drugim 
kaže v varovanju položaja dolžnika v izvršilnem postopku pri procesnih jamstvih 
in v strogih formalnih pogojih za dovolitev in opravo izvršbe. US poudarja, da 
hipotekarni dolžnik ne more biti tretji v izvršbi, saj njegova lastninska pravica 
na predmetu izvršbe sama po sebi ne preprečuje izvršbe. Jasno pa je, da lahko 
uveljavlja zoper upnika ne le ugovore, ki zadevajo hipoteko, pač pa tudi ugovore, 
ki se nanašajo na zavarovano terjatev, katere dolžnik sicer ni (denimo, da je bila 
terjatev plačana). Ugovore lahko hipotekarni dolžnik uveljavlja neodvisno od tega, 
ali je sam zastavil nepremičnino za zavarovanje tujega dolga ali je pozneje postal 
lastnik zastavljene nepremičnine. Imeti mora možnost, da lahko učinkovito brani 
svoje pravice. Kot pravi US: »… Ima pa lahko tako glede hipoteke na predmetu 
izvršbe kot tudi glede terjatve ugovore materialnega prava, ki lahko vplivajo na 
veljavnost obeh pravic in s tem na izid izvršilnega postopka. Zato mora imeti 
na voljo pravna sredstva, s katerimi bo lahko te ugovorne razloge učinkovito 
uveljavljal, in možnost, da jih bo sodišče lahko tudi vsebinsko presojalo. Ni namreč 
učinkovitega sodnega varstva, če se posamezniku ne zagotovi pravno varstvo 
pravic, ki mu pripadajo po materialnem pravu, kar vključuje ne samo dostop, 
temveč tudi meritorno odločitev sodišča …« Ključnega pomena za odločitev US 
je bil sklep, da človekova pravica do sodnega varstva hipotekarnega dolžnika 
zahteva, da ima v izvršbi procesni položaj dolžnika, ne pa tretjega, da ima torej 
pravna sredstva, kakršna gredo dolžniku. In to tudi, če v izvršilnem naslovu ni 
naveden kot dolžnik. Sodišče v izvršbi že po splošnih pravilih ni brezpogojno 
vezano na izvršilni naslov glede legitimacije strank, ki sta v njem označeni. 
Subjektivne spremembe v izvršbi (vstop novega upnika ali dolžnika oziroma 
upnik ali dolžnik, ki ni v izvršilnem naslovu) nastopijo ne le pri prehodu terjatve ali 
obveznosti iz obligacijskega razmerja, temveč tudi pri prehodu predmeta izvršbe, 
ko torej preide na novega dolžnika le obveznost, da se dopusti izvršba. 

32 Iz 3. in 4. točke 16. člena ZIZ izhaja, da je stranka izvršilnega postopka dolžnik, to je oseba, proti 
kateri se uveljavlja ali zavaruje terjatev. 

33 Pritožnica je pridobila lastninsko pravico že na obremenjeni nepremičnini. 
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US je odločbo končalo s temi argumenti:

»… Pritožnici, ki je bila obravnavana, kot da je v položaju tretje osebe, ni bilo 
omogočeno, da bi sodišče meritorno odločilo o ugovornih razlogih zoper sklep o 
izvršbi, ker je bil zaradi nasprotovanja upnika ugovor na podlagi drugega odstavka 
65. člena ZIZ zavrnjen brez vsebinske presoje. V morebitni pravdi za ugotovitev, da 
izvršba na predmet izvršbe ni dopustna, kar naj bi pritožnica po mnenju sodišča še 
imela na voljo, pa je pritožnici v tem položaju že vnaprej onemogočeno, da bi lahko 
uspela z ugovornimi razlogi, ki jih ima kot hipotekarna dolžnica, saj je ta postopek 
namenjen varovanju pravic tretjih. Prav tako ji ni bilo omogočeno, da bi sodišče o 
pritožbenih razlogih zoper sklep o domiku meritorno odločilo, ker je štelo, da je za 
pritožnico kot tretjo osebo izvršilni postopek končan, in je njeno pritožbo zavrglo. 
Stališče sodišča pritožnici, ki jo je štelo za tretjo osebo, zato odreka sodno varstvo …«

O pogojih vložitve ugovora, zlasti o roku, mora biti dolžnik v sklepu o izvršbi jasno, 
določno in enoznačno obveščen (odločba US št. Up-1051/11 z dne 4. 7. 2013, 
Uradni list RS, št. 60/13). Ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne 
listine (menice), izdan v avtomatiziranem postopku elektronske izvršbe, je bil 
zavržen kot prepozen. Prvi odstavek 61. člena ZIZ določa, da je rok za ugovor 
zoper tak sklep v meničnih in čekovnih sporih tri dni. V konkretnem primeru glede 
na peti odstavek 41. člena ZIZ menica predlogu za izvršbo ni bila priložena, temveč 
le označena in naveden je bil datum zapadlosti terjatve. Oznaka verodostojne 
listine (v skladu z ustreznim podzakonskim aktom) in zneska se je v predlogu 
glasila: Kat.: 2, oznaka verodostojne listine: brez protesta, datum: 21. 4. 2006, 
zapadlost: 7. 6. 2010, znesek: 33.327,58 EUR. Že to besedilo očitno ni povsem 
jasno in določno, US pa dodatno pojasnjuje: »… Tipizirani sklep o izvršbi, ki je bil 
vročen pritožnikoma skupaj s predlogom za izvršbo, je vseboval nalog dolžniku, 
naj »v roku 8 dni, v meničnih in čekovnih sporih pa v roku 3 dni po vročitvi sklepa 
upniku poravna v predlogu navedeno terjatev«. Na enak način nedoločen je bil tudi 
pravni pouk. Ta se je v spornem delu glasil: »Zoper sklep o izvršbi lahko dolžnik 
vloži pisni ugovor v 8 dneh, v meničnih in čekovnih sporih pa v 3 dneh od dneva 
vročitve, in sicer pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, CoVL …« Iz sklepa o izvršbi in 
iz priloženih listin torej ni bilo jasno in enoznačno mogoče razbrati, katera terjatev 
se izterjuje in kakšen je rok za ugovor. Zato sta z zavrženjem ugovora, vloženega 
šesti dan po prejemu sklepa o izvršbi, sodišči prve in druge stopnje nesorazmerno 
omejili pravico pritožnikov do izjave iz 22. člena ustave. Ta člen ustave pač narekuje 
tisto, kar je že sicer znano iz prakse rednih sodišč: napačen pravni pouk ne sme iti 
v škodo stranki. In tako nejasen pravni pouk kot v tem primeru je gotovo napačen. 

Določitev prekluzivnih rokov za vložitev pisne vloge v postopku sama po sebi sicer 
ne pomeni nedopustne omejitve strankine pravice do izjave, vendar pa mora dolžina 
prekluzivnih rokov jasno in nedvoumno izhajati iz zakona. Ni namreč dopustno, da 
bi bila zaradi ne dovolj jasne zakonske norme stranki dokončno odvzeta pravica 
do izjave. Smiselno enaka zahteva je naslovljena tudi na sodišča. V konkretnem 
primeru je bila dolžina roka za ugovor kvečjemu šele določljiva, in sicer na podlagi 
vpogleda v podzakonski akt, ki določa vsebino obrazca za elektronsko izvršbo, in 
kratice, ki se v obrazcu uporabijo. Iz tega vpogleda je bilo razvidno, kakšna je narava 
izvršilne zadeve (menična), kar bi dolžniku potem povedalo v kombinaciji s pravnim 
poukom, da je rok za ugovor tri dni. Z vidika 22. člena ustave taka določljivost 



58

roka za izjavo, ki zahteva še vpogled v druge akte/dokumente, ne zadošča. Iz 
sklepa o izvršbi mora biti enoznačno in samozadostno razviden rok za ugovor. 
Pravica do informacije, ki je nujni pogoj pravice do izjave, v primeru roka za vložitev 
pravnega sredstva nalaga sodišču, naj stranki sporoči informacije o roku jasno in 
nedvoumno, kar predpostavlja enoznačno opredelitev roka v konkretnem sodnem 
primeru. To pomeni, da mora biti v pravnem pouku opredeljen en rok, v katerem 
lahko stranka vloži pravno sredstvo prav v konkretni zadevi. Zato ni dopustno, da 
bi bila stranki dokončno odvzeta pravica do izjave, ker sodišče ni jasno opredelilo 
ugovornega roka, v katerem lahko stranka uresniči pravico iz 22. člena ustave. 
Pomembno stališče US je, da je računalniška podpora poslovanju sodišč namreč 
le tehnični pripomoček za delo, ne more pa vplivati na vsebino pravic strank v 
postopkih, še posebej ne, ko gre za ustavna procesna jamstva. 

Povsem očitno je, da je problem spoštovanja te odločbe US pravzaprav tehnični 
problem prilagoditve obrazcev avtomatiziranih sklepov, ki jih izdeluje sistem 
elektronske izvršbe. 

Tudi v drugem primeru se je zastavilo vprašanje ravnanja sodišča, ki je dolžniku 
nesorazmerno otežilo izvrševanje pravice do izjave. Z odločbo št. Up-197/12 z 
dne 4. 10. 2012 (Uradni list RS, št. 84/12) je US zaradi kršitve 22. člena ustave 
razveljavilo sklepe, s katerimi je izvršilno sodišče štelo ugovore zoper sklepe o 
izvršbi na podlagi verodostojne listine za umaknjene, ker pritožnica sodne takse ni 
plačala z obvezno uporabo sklica, navedenega v plačilnem nalogu (sodne takse 
je plačala pravočasno in na pravilni bančni račun sodišča, vendar brez navedbe 
sklicne številke). Sodišče je ravnalo na podlagi 61. a člena ZIZ, ki med drugim 
pravi, da se za nepravočasno plačilo sodne takse šteje tudi, če taksni zavezanec 
ne plača takse z uporabo sklicne številke, navedene v zahtevi. Nepravočasno 
plačilo pa ima za posledico domnevo umika ugovora zoper sklep o izvršbi na 
podlagi verodostojne listine. Utemeljeno vprašanje je, ali je zakonodajalec s takim 
malicioznim oteževanjem položaja dolžnika v sumarnem postopku povsem izgubil 
kompas v brezglavi histeriji ustreči manjšemu delu podjetniških krogov, ki bi najraje 
ukinili jamstva pravice do izjave, kakor hitro blagovolijo izdati račun. Seveda je 
jasno, da je laže knjižiti plačilo, če je opremljeno s sklicem. A taka banalnost ne 
more biti razlog za omejevanje človekovih pravic. 

K sreči je posledice za dolžnika v konkretnem primeru z ustavnoskladno razlago 
preprečilo US. Do ustavne skladnosti same ureditve se ni želelo opredeliti. Pritožnica 
je v plačilnih nalogih navedena sklica na položnici namesto v polje »referenca« 
vnesla v polje »namen«. Pravica do izjave zahteva, da sta vsaki stranki zagotovljeni 
možnost sodelovanja v postopku in obrambe pred vsemi procesnimi dejanji, ki bi 
lahko vplivala na njene pravice ali na njen pravni položaj, ter možnost, da se izjavi o 
dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločitev o njeni pravici. US je presodilo, da 
je ključno vprašanje, ali je sodišče pritožnici dejansko omogočilo pravilno izpolnitev 
procesne predpostavke plačila sodne takse za ugovor zoper sklep o izvršbi na 
podlagi verodostojne listine, s katerim je pritožnica uresničevala svojo pravico do 
izjave. Ker je od vsebine navodil za plačilo sodne takse v plačilnem nalogu odvisna 
pravilna izpolnitev procesne predpostavke pravočasnega plačila sodne takse, s 
tem pa strankina pravica do izjave, mora sodišče izdati plačilni nalog z vsebino, ki 
stranki ne ustvarja prav nobenega dvoma o zahtevah sodišča za pravilnost njenega 
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ravnanja; navodila za plačilo sodne takse morajo biti povsem jasna in nedvoumna. 
Nujno je, da sodišče v plačilnem nalogu da dolžniku dovolj natančna navodila za 
plačilo sodne takse, ki mu poleg pravočasnega plačila sodne takse omogočajo tudi 
pravilno izpolnitev tehničnih pogojev, ki jih terja avtomatizirano vodenje postopka 
izvršbe na podlagi verodostojne listine (torej v bistvu pravilno izpolnitev položnice). 
Sodišče v konkretnem primeru ni tako ravnalo, ker je dolžnici sporočilo nepopolno 
referenco. To pa pomeni, da ne bi smelo izdati sklepa o umiku ugovora in tako 
odvzeti pritožnici možnost izjaviti se o zahtevku na podlagi verodostojne listine. 

Poglejmo še en primer, ko mora sodišče z aktivnim ravnanjem dolžniku omogočiti 
učinkovito uresničevanje pravice do izjave. US je v odločbi št. U-I-83/11, Up-
938/10 z dne 5. 10. 2010 (Uradni list RS, št. 95/12) razveljavilo sklepa sodišč, 
da se brez pozivanja na odpravo napak zavrže ugovor dolžnika zoper sklep 
o izvršbi, ki ga je v njegovem imenu vložila oseba, ki po Zakonu o pravdnem 
postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – ZPP) 
ne more biti pooblaščenec (d. o. o., ki ni odvetniška družba). Teza sodišč je, da 
gre za pomanjkljivost, ki je ni mogoče odpraviti. US je ponovilo, da mora sodišče, 
če ne prekine postopka in začne postopka za oceno ustavnosti zakona, najti 
ustavnoskladno razlago zakonske norme. Nobene zakonske določbe namreč 
ne sme uporabljati ali razlagati tako, da bi s tem kršilo ustavne pravice strank v 
postopku. ZPP oziroma ZIZ res ne določa izrecno, da bi moralo okrajno sodišče v 
izvršbi dolžnika po vložitvi ugovora pozivati k odpravi napake in mu za to določiti 
poseben rok skupaj z opozorilom na posledice opustitve ravnanja po pozivu ali da 
bi moralo dolžnika vnaprej v pravnem pouku sklepa o izvršbi opozoriti na posledice 
vložitve ugovora po »nepravilnem« pooblaščencu. Poleg jezikovne so v pravnem 
redu še druge metode razlage. Vendar sta sodišči izbrali razlago zakona, ki ni v 
skladu z 22. členom ustave. Morali bi izbrati metodo zakonske analogije z določbami 
ZPP, ki odpravo procesne napake omogočajo: »… Gledano z vidika potrebe po 
varstvu pravice pritožnika, da se izreče o predlogu za izvršbo, so si njegov pravno 
neurejeni primer (vložitev ugovora zoper sklep o izvršbi po osebi, ki ne more biti 
pooblaščenec, ker ni poslovno sposobna fizična oseba ali odvetniška družba) in 
pravno urejena primera iz prvega odstavka 88. člena ZPP (vložitev tožbe po osebi, 
ki ne more biti pooblaščenec, ker ni odvetnik oziroma nima pravniškega državnega 
izpita) in iz drugega odstavka 98. člena ZPP (opravljanje pravdnih dejanj po osebi, ki 
bi sicer lahko bila pooblaščenec, vendar ni predložila pooblastila) izrazito podobni, 
ta podobnost pa naravnost zahteva uporabo argumenta zakonske analogije. 
Ti primeri so si različni po vsem tem, kar je partikularno in nebistveno, torej po 
vprašanjih, kakšna napaka natančno sploh bremeni pooblastilo ali pooblaščenca, 
ali gre za stranko, ki ima v postopku ofenzivno ali defenzivno vlogo, oziroma 
kakšne so razlike v pogojih za zastopanje na različnih stopnjah sodnega sistema. 
V bistvenem pa so si enaki glede tistega, kar je pomembno in dejansko bistveno: v 
vseh treh primerih (en pravno neurejen, dva pravno urejena) je stranka – oziroma 
za njo oseba, ki želi nastopati kot pooblaščenec – zagrešila določeno napako, ki 
zadeva pravilno zastopanje v civilnem sodnem postopku. Zaradi te napake, če bi jo 
sodišče brez nadaljnjega kaznovalo z zavrženjem vloge ali ignoriranjem pravdnega 
dejanja, pa bi bile prizadete strankine človekove pravice. Prvi odstavek 88. in drugi 
odstavek 98. člena ZPP to nevarnost odpravljata. Določata procesno aktivnost 
sodišča, katere namen je zaščita človekovih pravic stranke iz 22., 23. in 25. člena 
Ustave … Če bi sodišči sprejeli mogočo ustavnoskladno razlago ZPP, bi moralo 
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Okrajno sodišče po prejemu spornega ugovora pritožnika pozvati, naj se izjavi, ali se 
bo zastopal sam ali ga bo zastopal pravilni pooblaščenec, in mu za to dati primeren 
rok z opozorilom na pravne posledice opustitve ravnanja po pozivu. S tem bi mu 
sodišči dali priložnost doseči vsebinsko obravnavo ugovora zoper sklep o izvršbi.''

To odločbo je treba razumeti kot vezano na prvo stopnjo sodnih postopkov, saj 
bi bila odločitev, če bi šlo za drugo ali tretjo stopnjo, verjetno manj prijazna do 
osebe, ki je storila procesno napako. Šlo je namreč za zavrženje ugovora zoper 
sklep o izvršbi, torej pravnega sredstva, s katerim je dolžniku v izvršbi prvič 
omogočena kontradiktornost, tako zavrženje pa pomeni, da postane sklep o izvršbi 
pravnomočen, ne da bi se sodišče prve stopnje vsebinsko opredelilo do dolžnikovih 
navedb in trditev, usmerjenih v preprečitev ali utesnitev izvršbe. 

V zvezi z dolžnostjo sodišča do opredelitve do strankinih navedb in trditev, ki tudi 
izhaja iz 22. člena ustave, odločba US št. Up-16/06 z dne 7. 12. 2006 (Uradni 
list RS, št. 1/07, in OdlUS XV, 106), ponavlja ustaljeno stališče, da je sestavni del 
pravice iz 22. člena ustave pravica stranke, da se o okoliščinah, pomembnih za 
odločitev, v kontradiktornem postopku izjavi, obveznost sodišča pri tem pa je, da se 
z navedbami strank seznani, ter če so dopustne in za odločitev pravno pomembne, 
do njih opredeli. Za zagotovitev ustavne pravice do poštenega sojenja kot tudi za 
zagotovitev zaupanja v sodstvo je namreč velikega pomena, da lahko stranka, tudi 
če njenemu zahtevku ali pravnemu sredstvu ni ugodeno, spozna, da se je sodišče 
z njenimi argumenti seznanilo in jih obravnavalo, in da ne ostane v dvomu, ali jih 
sodišče morda ni enostavno prezrlo. V konkretnem primeru je dolžnik v pravnih 
sredstvih ugovarjal, da mu izvršilni naslov ni bil vročen, sodišča pa so odgovarjala 
le pavšalno (»dokazno podprta je ugotovitev, da je bila tako upniku kot dolžniku 
odločba pritožbenega sodišča vročena 11. 12. 2003«), pri čemer iz sodnih odločb ni 
bilo razvidno, na podlagi katerega dokaza je bila odločitev pritožniku pravilno vročena 
takrat, kot sta rekli sodišči. Pritožnikova navedba o tem, da ni prejel sodbe Višjega 
sodišča, je bila za odločitev sodišč pomembna, saj je od vročitve drugostopenjske 
sodbe odvisna izvršljivost sodne odločbe – izvršilnega naslova v izvršilnem postopku: 
»… Višje sodišče bi se zato moralo do nje opredeliti. Ker tega ni storilo, je s tem kršilo 
pritožnikovo pravico do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Ustavno sodišče 
je zato sklep Višjega sodišča v Ljubljani razveljavilo in zadevo vrnilo temu sodišču 
v novo odločanje…Ko bo sodišče v ponovljenem postopku ponovno odločalo o 
pritožbi, bo moralo odgovoriti na pritožbeno navedbo pritožnika o nevročitvi sodbe in 
pojasniti, na katerih dokazih utemeljuje svojo ugotovitev …« 

Za sodišča je pomembno, da se zavedajo, da ima institut vrnitve v prejšnje 
stanje pomembno ustavno podlago. Je namreč neposredno povezan s pravico 
do izjave, ki stranki zagotavlja možnost sodelovanja v postopku in obrambe pred 
vsemi procesnimi dejanji, ki bi lahko vplivala na njene pravice ali na njen pravni 
položaj. Zato mora biti stranki tedaj, ko iz upravičenih razlogov ni mogla sodelovati 
v postopku, pa so zato zanjo nastale neugodne pravne posledice, omogočeno, 
da doseže vrnitev v prejšnje stanje ter s tem zagotovitev možnosti učinkovitega in 
enakopravnega sodelovanja v postopku. Sodišča v konkretnih primerih pogojev za 
vrnitev v prejšnje stanje ne smejo razlagati prestrogo, čeprav morajo to možnost 
omejiti le na primere, ko stranka brez svoje krivde ni mogla opraviti procesnega 
dejanja.
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Z odločbo US št. Up-552/09 z dne 23. 9. 2010 (Uradni list RS, št. 81/10) je 
bila razveljavljena odločitev sodišč o zavrnitvi zahteve za razveljavitev potrdila o 
izvršljivosti sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine, zavrnitvi predloga za 
vrnitev v prejšnje stanje in zavrženju ugovora zoper sklep o izvršbi. US je poudarilo, 
da iz ustaljene sodne prakse izhaja, da se pogoj (ne)krivde za zamudo roka ali 
naroka presoja po subjektivnih okoliščinah predlagatelja. To pomeni, da je treba 
najprej ugotoviti, kakšne so osebne lastnosti in okoliščine na njegovi strani, in nato 
presoditi, ali mu je glede na to mogoče očitati, da je zakrivil zamudo.

Stališče, da gospodarska družba kot stranka v sodnem postopku predloga za vrnitev 
v prejšnje stanje ne more nikoli utemeljiti s sklicevanjem na nepravilno ravnanje 
svojih zaposlenih (ker ta razlog izvira iz njene sfere), je preostro. Sodišče prve 
stopnje namreč sploh ni presojalo konkretnih okoliščin primera in je merilo za presojo 
skrbnosti ravnanja pritožnice objektiviziralo (ker ni presojalo, ali je pritožnica glede 
na svoje osebne lastnosti morda ravnala dovolj skrbno, ampak je sprejelo stališče, 
da se lahko od gospodarske družbe neodvisno od tega vedno zahteva, da ima 
brezhibno organizirano svoje poslovanje) ter je pritožnici celo naložilo odgovornost 
za zamudo ne glede na krivdo: »… Pravne osebe uživajo v postopku pred sodišči (v 
bistvenem) enaka ustavna procesna jamstva kot fizične osebe. Zato mora biti tudi 
gospodarski družbi vsaj na načelni ravni dana možnost doseči vrnitev v prejšnje 
stanje ne le v primeru višje sile (katere predpostavka je, da izvira iz »zunanje sfere«), 
ampak tudi, ko zatrjuje, da zamude ni zakrivila, ker naj bi ravnala dovolj skrbno. 
Stopnja zahtevane skrbnosti je pri gospodarskih družbah glede na njihove »osebne 
lastnosti« sicer utemeljeno večja, kljub temu pa tudi pri njih (enako kot velja za fizične 
osebe) presoja skrbnosti ne more biti povsem neodvisna od teh lastnosti. Stališče, da 
gospodarska družba odgovarja za zamudo v sodnem postopku, ki je posledica napak 
njenih zaposlenih, neupoštevaje okoliščine konkretnega primera (npr. neodvisno od 
tega, ali je sicer poskrbela za ustrezno organizacijo dela, in od tega, ali je morda 
šlo za prvo vročitev sodnega pisanja v postopku), dejansko pomeni, da se od nje 
zahteva ne samo skrbnost dobrega gospodarstvenika, ampak celo skrbnost dobrega 
(pravnega) strokovnjaka. Taka zahteva se lahko v posameznem, izjemnem primeru 
izkaže za prestrogo, še posebej ob upoštevanju, da se po določbah ZPP pravnim 
osebam sodna pisanja sicer vročajo pod strožjimi pogoji kot fizičnim osebam.Zato 
jim mora biti v sodnem postopku zagotovljena ne le namišljena, ampak stvarna 
možnost, da lahko tudi zunaj razlogov višje sile dosežejo vrnitev v prejšnje stanje 
…« Sodišči sta čezmerno posegli v pritožničino pravico do izjavljanja po 22. členu 
ustave, ker pa je pritožnica vrnitev v prejšnje stanje predlagala v zvezi z zamudo roka 
za ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, je bilo z zavrnitvijo 
njenega predloga čezmerno poseženo tudi v njeno pravico do sodnega varstva (šele 
z vsebinsko obravnavo prepoznega ugovora bi si pritožnica zagotovila varstvo svojih 
pravic pred sodiščem). 

Želim se opredeliti še do problematike, o kateri se US še ni izreklo. Literatura34 
opisuje določene anomalije izvršbe na podlagi neposredno izvršljivih notarskih 
zapisov kreditnih pogodb, kjer naj bi bili predlogi za izvršbo oblikovani tako, da je 

34 J. Ljubimski, Bančne skrivalnice neposredno izvršljivih kreditnih obveznosti v izvršbi, Pravna 
praksa, št. 42/11, in Sodišče kot bančni servis?, Pravna praksa, št. 10/12. 
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vsebina izterjevanega dolga prikrita ali pomanjkljivo/pavšalno pojasnjena.35 Menim, 
da je na te predloge za izvršbo treba gledati z vidika 22. člena ustave posebej 
pozorno. Ne pozabimo, pravica do izjave zahteva, da se dolžniku omogoči, da 
navaja argumente za svoja stališča, da se v sporu izjavi tako glede dejanskih kot 
glede pravnih vprašanj. V osmih dneh, ki so na voljo za vložitev ugovora zoper 
sklep o izvršbi, mora dolžnik tak obrazložen ugovor vložiti. Sodišča morajo nujno 
poskrbeti, da se izvršba ne vodi na podlagi predloga za izvršbo, ki pomeni preveliko 
breme za možnost učinkovite obrambe dolžnika. To pomeni, da morajo pod grožnjo 
zavrženja nepopolnega ali celo nerazumljivega predloga za izvršbo (ker v njem 
ni navedena dolžnikova obveznost po minimalnih standardih za tako navedbo) 
uporabiti svoje pooblastilo iz prvega odstavka 108. člena ZPP in zahtevati, da 
upnik predlog dopolni tako, da bo popoln/razumljiv. Popoln in razumljiv pa je lahko 
le tak predlog za izvršbo na podlagi neposredno izvršljive kreditne pogodbe:

 ● ki jasno in razčlenjeno pove, kolikšen trenutni skupni znesek banka izterjuje 
in iz katerih elementov, v kakšni posamični višini je sestavljen ter kako so ti 
elementi nastali (glavnica, kapitalizirane pogodbene obresti, kapitalizirane 
zamudne obresti, navedba osnov za obrestovanje, obrestnih mer in obdobij, 
v katerih so se različne vrste obresti natekle, zapadlosti različnih delov 
obveznosti, skupna nadomestila, stroški, kazni …);

 ● ki jasno pove, katere zneske in kdaj je dolžnik (če sploh) že plačal ter kaj od 
celote začetne obveznosti je s tem poravnal.

Predlog za izvršbo bo povprečnemu dolžniku torej razumljiv, če bo podrobno opisal 
trenutno stanje in celotno zgodovino plačil v kreditnem razmerju. Pri zakonodajnem 
urejanju in vzpostavljanju sodne prakse je pavšalizacija nepogrešljiva. Posplošeno 
gledano, le tako stroge zahteve za razumljivost in popolnost predloga za izvršbo 
omogočijo obrambo povprečnemu dolžniku iz neposredno izvršljive kreditne 
pogodbe, za povprečnega upnika pa pomenijo le kakšen pritisk na gumb v bančnem 
informacijskem sistemu več. Zavedati se je treba, kako potekajo plačila v tipičnem 
problematičnem kreditnem razmerju (nekaj časa redno, nato neredno oziroma 
sploh ne več, nekaj časa polna, nato delna plačila obrokov ali anuitet, nekaj plača 
dolžnik sam, nekaj z unovčitvijo menic in posegom na TRR pobere sama banka, 
podpisanih je pet ali šest aneksov z odlogi zapadlosti in delnimi odpusti obresti, 
EURIBOR se ves čas spreminja itd.). Čez nekaj časa dolžniku, ki ni strokovnjak, 
nikakor ni jasno, koliko še dolguje. Ob tem so metode obrestovanja kompleksne in 
skrite v internih aktih banke, na katere se notarski zapis samo sklicuje. Enostavno 
nedopustno je, da banka vloži predlog za izvršbo, v katerem je naveden en skupni 
znesek domnevno do tedaj zapadlih obveznosti do banke iz različnih naslovov, od 
katerega nato za naprej tečejo zakonske zamudne obresti, iz katerega ni mogoče 
razbrati niti to, kaj od tega je glavnica, kaj pa že v plačilo zapadle in kapitalizirane 
obresti. Povprečen dolžnik nikakor ne more preveriti skladnosti takega predloga 
z notarskim zapisom in svojimi dotedanjimi plačili. Če tega ne zmore preveriti niti 
sam izvršilni sodnik, kako lahko podpiše sklep o izvršbi, ki ugodi takemu predlogu?

35 Tretja alineja prvega odstavka 40. člena ZIZ določa, da mora biti v predlogu za izvršbo na podlagi 
izvršilnega naslova navedena dolžnikova obveznost (brez nje torej predlog ni popoln).
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Z vidika varovanja šibkejše stranke in izjemno majhne obremenitve, ki jo navedeno 
zahteva od tipičnega upnika, so te zahteve vrednostno upravičene, po mojem 
mnenju pa tudi izhajajo neposredno iz 22. člena ustave. 

Obenem je treba opozoriti na prakso Sodišča EU v zvezi z razlago Direktive 
Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških 
pogodbah (UL L 95, 21. 4. 1993, str. 29–34; v nadaljevanju Direktiva Sveta 93/13/
EGS). Direktiva Sveta 93/13/EGS je namenjena zatiranju nepoštenih pogojev v 
potrošniških pogodbah. Špansko pravo je posebej urejalo postopek izvršbe na 
podlagi hipoteke. Izvršilno sodišče je smelo ugoditi ugovoru dolžnika le iz treh 
taksativno navedenih razlogov (prenehanje terjatve ali zavarovanja, izkazano 
z javno listino; napaka pri določitvi dolgovanega zneska, ki jo je dolžnik lahko 
izkazal le z bančnim izpiskom – torej dokumentom, ki ga izda upnik; z javno listino 
izkazan obstoj drugega zavarovanja s prednostjo pred uveljavljanim). Drugačne 
ugovore zoper izvršbo (ničnost izvršilnega naslova, zapadlost, določenost, 
prenehanje, višina terjatve) so dolžniki in tretje osebe sicer lahko uveljavljali, 
vendar se je o tem odločalo v pravdi, ne da bi se izvršba prekinila. Dolžnik je 
sicer imel pravico predlagati neke vrste odlog upnikovega poplačila do odločitve 
o nedopustnosti izvršbe, vendar je moralo sodišče vedno presoditi, ali je treba 
odlog pogojevati z zavarovanjem za škodo (zamudne obresti ipd.), ki lahko 
zaradi odloga nastane upniku. Obenem je posebna hipotekarna zakonodaja 
določala, da se lahko stranki kreditne pogodbe »svobodno dogovorita« o tem, 
da je v primeru izvršbe znesek, ki se izterja, tisti, ki je razviden iz ugotovitve 
stanja, ki ga banka opravi na dogovorjeni način. Izročitev nepremičnine kupcu v 
izvršbi je bila praviloma nepreklicna, čeprav se je pozneje v pravdi izkazalo, da 
je izvršba nična zaradi nedopustnih pogodbenih pogojev. S postopkom izvršbe 
se je hipotekarnim dolžnikom v bistvu odvzelo varstvo iz Direktive Sveta 93/13/
EGS, saj ugovorov, ki temeljijo na njej, niti v izvršbi niti v pravdi niso mogli res 
učinkovito uveljavljati. 

Sodišče EU je s sodbo št. C-415/11 z dne 14. 3. 2013 odločilo, da je treba Direktivo 
Sveta 93/13/EGS razlagati tako, da nasprotuje zakonodaji države članice, kakršna 
je ta v postopku o glavni stvari, ki poleg tega, da v okviru postopka izvršbe na podlagi 
hipoteke ne določa ugovornih razlogov v zvezi z nedovoljenostjo pogodbenega 
pogoja, ki je podlaga za hipoteko, sodišču, ki odloča o vsebini in je pristojno za 
presojo nedovoljenosti tega pogoja, ne omogoča, da sprejme začasne ukrepe, med 
drugim zlasti ukrep prekinitve navedenega izvršilnega postopka, kadar je sprejetje 
teh ukrepov nujno za zagotovitev popolne učinkovitosti njegove končne odločbe. 
Po ustaljeni praksi Sodišča EU se tudi zahteva, da mora nacionalno sodišče, ko 
ima za to potrebno dejansko in pravno gradivo, po uradni dolžnosti preizkusiti 
nedovoljenost pogodbenega pogoja, ki spada na področje Direktive Sveta 93/13/
EGS. 

Menim, da je lahko sedanji sistem pravnih sredstev, ki so na voljo v izvršbi 
potrošniku – dolžniku iz izvršljivega notarskega zapisa, kakor jih v praksi razlagajo 
(nekatera?) slovenska sodišča, sporen z vidika prava EU (Direktive Sveta 93/13/
EGS). Slovenska sodišča namreč v izvršbi odklanjajo vsebinsko ukvarjanje z 
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ugovorom ničnosti notarskega zapisa.36 Ugovori dolžnika so tedaj pravnomočno 
zavrnjeni in preostane mu le še tožba za ugotovitev ničnosti ali za razveljavitev 
notarskega zapisa (zdi se, da dolžnik niti tožbe za ugotovitev nedopustnosti 
izvršbe, ki je prednostna zadeva, nima37). Če z njo pravnomočno uspe, bo sicer 
uspešen njegov morebitni pravočasni ugovor zoper sklep o izvršbi iz razloga 
po 2. ali 5. točki prvega odstavka 55. člena ZIZ (listina, na podlagi katere je 
bila dovoljena izvršba, ni izvršilni naslov; poravnava, na podlagi katere je bil 
izdan sklep o izvršbi, je razveljavljena ali izrečena za nično) oziroma bo ne 
glede na pravočasno vložitev ugovora izvršba ustavljena, »ker je izvršilni naslov 
pravnomočno odpravljen, spremenjen, razveljavljen ali izrečen za neveljavnega« 
(prvi odstavek 76. člena ZIZ). Vendar utegne biti izvršba prej že končana, v prej 
dolžnikovi nepremičnini pa je zdaj kupec z javne dražbe … Zdi se mi, da iz sodbe 
Sodišča EU št. C-415/11 posredno izhaja, da mora biti ob taki pravni ureditvi 
izvršbe tudi za potrošnike vendarle vsaj dolžnikova zahteva za odlog izvršbe po 
prvem odstavku 71. člena ZIZ učinkovito in realno pravno sredstvo, ne pa nekaj, 
kar obstaja le na papirju. 

Mislim pa, da je treba pri razlagi dosega prava EU iti še dlje. Sodišče EU ne 
nazadnje zahteva, da nacionalno sodišče, če ima za to potrebno gradivo, po uradni 
dolžnosti preizkuša nedovoljenost pogodbenih pogojev. Če zahtevamo od dolžnika 
v izvršbi, da vloži tožbo za ugotovitev ničnosti notarskega zapisa in zahtevo za 
odlog izvršbe, sicer ne more preprečiti izvršbe, to pravilo ni spoštovano. Menim, 
da se mora izvršilno sodišče v postopku izdaje sklepa o izvršbi vsebinsko ukvarjati 
z dolžnikovimi ugovori ničnosti notarskega zapisa in na to tudi paziti po uradni 
dolžnosti, vsaj kolikor ničnost izhaja iz besedila samega notarskega zapisa. 

Vse navedeno seveda formalno velja le za postopke, v katerih se zastavi vprašanje 
skladnosti notarskega zapisa z Direktivo Sveta 93/13/EGS. Ni razloga, da sodišča 
teh stališč ne bi uporabila za vse primere ničnosti ali delne ničnosti notarskega 
zapisa. 

36 VSC pravi v sklepu št. I Ip 169/2011 z dne 6. 10. 2011, da je vezano na izvršljiv notarski zapis kot 
izvršilni naslov zaradi načela formalne legalitete in se v pravilnost postopka njegovega nastanka 
oz. izdaje ne more spuščati. Zato sodišče prve stopnje ni moglo upoštevati dolžničinih ugovornih 
navedb o ničnosti notarskega zapisa. Na izvršilni naslov je izvršilno sodišče vezano, vse dokler 
ta ni spremenjen, odpravljen ali razveljavljen. Tudi VSL (sklep št. I Ip 3228/2011 z dne 16. 11. 
2011) vztraja pri stališču, da je notarski zapis veljaven izvršilni naslov, vse dokler ni razveljavljen 
ali izrečen za ničnega. Notarski zapis ima kot izvršilni naslov posebno dokazno moč in izvršilno 
sodišče se ne more več spuščati v materialnopravni preizkus v njem ugotovljene terjatve, ker 
mu to preprečuje učinek izvršilnega naslova. Vendar drugače VSM v sklepu št. I Ip 567/2012 z 
dne 14. 6. 2012, v katerem se zagovarja stališče, naj bo sodišče, ki odloča o dovolitvi izvršbe 
na podlagi notarskega zapisa, pozorno, da je lahko notarski zapis neposredno izvršljiv le, če je 
glede obveznosti, ki jo vsebuje, dovoljena poravnava, ki pa ni dovoljena, če nasprotuje prisilnim 
predpisom ali moralnim pravilom. Če je nasprotje dogovora glede zamudnih obresti (pri potrošniški 
kreditni pogodbi) s prisilnimi določili očitno in ga lahko sodišče ugotovi že iz podatkov, ki izhajajo iz 
notarskega zapisa, v tem obsegu ni podan izvršilni naslov in izvršbe ni dopustno dovoliti. Sodišče 
mora tudi upoštevati, da je upnik upravičen do izvršbe le za terjatve, ki so po obsegu določno 
opredeljene v izvršilnem naslovu (prvi odstavek 21.  člena ZIZ). Posplošena opredelitev (npr. 
»nadomestila po višini iz Tarife«, op. avt.) ne zadošča za neposredno izvršljivost.

37 To pa zato, ker VS v sodbi št. II Ips 524/2003 z dne 30. 9. 2004 pravi, da z zahtevkom za 
nedopustnost izvršbe ni mogoče izpodbijati notarskega zapisa kot izvršilnega naslova oziroma 
obstoja in višine iz njega izhajajoče obveznosti. Zatrjevanje kakršnih koli dejstev, ki se nanašajo na 
izvršilni naslov, zato ne pride v poštev. 
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VI.  PRITOŽbA V IZVRšILNEM POSTOPKU

Vemo, da ustava v 25. členu zagotavlja pravico do pritožbe proti sodnim odločbam, 
torej zagotavlja dvostopenjsko sojenje z meritornim odločanjem o vseh bistvenih 
pravno pomembnih vprašanjih na dveh stopnjah. Vendar je v pritožbenem postopku 
lahko pomembna tudi pravica do izjave, ki je sestavni del pravice do enakega 
varstva pravic iz 22. člena.

Če se omejimo le na tista ustavnopravna vprašanja v zvezi s pritožbo, ki bi znala 
biti zanimiva posebej za izvršilni postopek, bi se najprej opredelil do posebne 
ZIZ-ovske ureditve vročanja pritožbe v odgovor nasprotni stranki (četrti odstavek  
9. člena ZIZ in četrti odstavek 6. člena ZIZ). Določbi sta nomotehnično okorni, 
vendar je stališče stroke, da se pritožba zoper sklep vroča v odgovor, ko o njej 
odloča senat,38 in po smiselni uporabi drugega odstavka 366. člena ZPP tudi, ko 
gre za pritožbo zoper sklepe o zavrnitvi ali ugoditvi predlogu za vrnitev v prejšnje 
stanje, o zavrnitvi zahteve za izločitev višjega sodnika, o prekinitvi postopka in o 
stroških postopka, če vrednost izpodbijanega dela sklepa presega 800 EUR. 

Stranka, ki ji na podlagi teh določb pritožba nasprotnika zoper neki sklep ni bila 
vročena v odgovor, lahko zatrjuje protiustavnost take ureditve. US je z odločbo 
št. U-I-55/04, Up-90/04 z dne 6. 4. 2006 (Uradni list RS, št. 43/06, in OdlUS, 
XV, 25) razčistilo dvome o tem, kdaj sama ustava zahteva, da mora biti pritožba 
dvostransko pravno sredstvo (to je sicer jamstvo 22. člena ustave). Obravnavana je 
bila situacija, ko je sodišče prve stopnje ugodilo ugovoru dolžnice in sklep o izvršbi, 
izdan na podlagi verodostojne listine, razveljavilo v delu, v katerem je bila izvršba 
dovoljena, ter sklenilo, da bo o naložitvenem delu sklepa o izvršbi odločalo pristojno 
sodišče v pravdnem postopku. Zoper ta sklep se je pritožila upnica. Višje sodišče je 
ugodilo njeni pritožbi, ne da bi jo vročilo dolžnici v odgovor, in je prvostopenjski sklep 
spremenilo tako, da je ugovor dolžnice zavrnilo in potrdilo sklep o izvršbi. US je 
razveljavilo 366. člen tedanjega ZPP v delu, v katerem je določal, da se v postopku 
s pritožbo zoper sklep ne uporabljajo določbe o odgovoru na pritožbo zoper sodbo, 
in ugodilo ustavni pritožbi. US je izhajalo iz ustaljenega stališča, da je pravica do 
izjave v postopku eden od bistvenih elementov pravice do enakega varstva pravic 
(22. člen ustave). Bistven pogoj za uresničevanje pravice do izjave v postopku pa 
je pravica do informacije; stranka pravice do izjave v postopku ne more uresničiti, 
če ni zagotovljeno, da bo predhodno zvedela za procesna dejanja, o katerih se ima 
pravico izjaviti. US nadaljuje, da mora biti kontradiktornost postopka zagotovljena 
tudi v postopku s pravnimi sredstvi. Pravica do izjave v postopku torej narekuje 
dvostranskost pravnih sredstev (tj. ureditev, da se pravno sredstvo pred odločitvijo 
instančnega sodišča vroči nasprotni stranki, ki lahko nanj odgovori). Zakonska 
določba, ki pri pritožbi zoper sklep to izključuje, pomeni poseg v pravico do izjave.

Določba je padla že pri prvem koraku ocene ustavnopravne sprejemljivosti. Načelo 
gospodarnosti in pospešitve postopka ne more biti ustavno dopusten razlog za 

38 V. Rijavec in T. Keresteš, Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) z novelo ZIZ-H, GV Založba, 
Ljubljana 2010, str. 51. Vendar je zaradi četrtega odstavka 9. člena ZIZ treba šteti, da je pritožba 
zoper prav vse sklepe, izdane o ugovoru, dvostransko pravno sredstvo, poleg tega pa je to tudi 
pritožba zoper sklepe, ki so izvršilni naslov, razen sklepov o stroških, sklepe o določitvi sodnih 
penalov in sklepe v postopkih zavarovanja. 
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to, da se v postopku s pritožbo zoper sklep popolnoma izključi uporaba določb, 
ki stranki omogočajo odgovor na pritožbo. Pavšalno in vseobsežno zanikanje 
dvostranskosti pritožbe zoper sklep je torej protiustavno. US namigne, da tudi 
ESČP pri postranskih vprašanjih (kot je npr. odločitev o sodnih stroških) upošteva 
razlog učinkovitosti in pospešitve postopka, vendar: »… Takšna izključitev je še 
zlasti nesprejemljiva pri sklepih, s katerimi sodišče meritorno odloči o zadevi, 
pa tudi pri pomembnejših procesnih odločitvah …« Pritožbe zoper meritorne in 
pomembnejše procesne sklepe morajo torej biti vročene nasprotniku v odgovor. 
Ali ureditev v ZPP in ZIZ temu načelu v celoti ustreza, je vprašanje, ki se utegne 
zastaviti v prihodnosti. 

Mislim, da je lahko problematična situacija, ko sodišče prve stopnje zavrne 
predlog za izvršbo in ta sklep vroči le upniku (prvi odstavek 45. člena ZIZ), nakar 
se upnik pritoži zoper ta sklep, za to pritožbo pa ni nikjer določeno, da se vroči 
dolžniku v odgovor, višje sodišče pa se odloči uporabiti reformatorična pooblastila 
in ugoditi predlogu za izvršbo. Utegne biti sprejet sklep o izvršbi, ne da bi se 
dolžnik (niti enkrat!) izjavil o predlogu upnika. Višje sodišče po mojem mnenju ne 
sme spremeniti odločitve prve stopnje, ne da bi prej dolžniku vročilo sklepa prve 
stopnje in v odgovor pritožbe upnika. To pa pomeni, da je situacijo mogoče rešiti z 
ustavnoskladno razlago. 

V podobni situaciji v zemljiškoknjižnem postopku v zvezi s predlogom za zaznambo 
spora je US z odločbo št. Up-1352/11 z dne 9. 5. 2013 (Uradni list RS, št. 47/13) 
odločilo, da je Višje sodišče kršilo pravico do izjave iz 22. člena ustave, ker je 
spremenilo izpodbijano odločitev o zavrnitvi zaznambe spora v škodo pritožnice 
in zaznambo dovolilo zgolj na podlagi navedb predlagateljice zemljiškoknjižnega 
postopka, ne da bi se ukvarjalo z vprašanjem, ali je treba pritožnici vročiti pritožbo 
(ter skupaj z njo tudi sklep sodišča prve stopnje) in ji tako omogočiti, da se izjavi o 
spornem vprašanju v tej zadevi.

Ustavnopravna vprašanja se utegnejo (tudi v izvršbi) zastaviti tudi pri neobstoju 
samostojne pritožbe zoper sklep. Vemo, da je zoper sklep prve stopnje dovoljena 
pritožba, če ni v ZPP določeno, da ni pritožbe; če ZPP določa le, da ni posebne 
pritožbe, se sklep prve stopnje izpodbija v pritožbi zoper končno odločbo (363. člen 
ZPP). ZIZ v prvem odstavku 9. člena določa, da je zoper sklep, izdan na prvi stopnji, 
dovoljena pritožba, razen če ZIZ določa drugače. 

Zoper sklep, s katerim se zahteva za izločitev sodnika prve stopnje zavrne, ni 
posebne pritožbe (peti odstavek 73. člena ZPP). Pobuda za začetek postopka 
za oceno ustavnosti te določbe je bila zavrnjena, ustavna pritožba zoper sklep o 
zavrženju take nedopustne pritožbe pa ni bila sprejeta v obravnavo (odločba US 
št. U-I-275/06, Up-811/07 z dne 29. 5. 2008 (Uradni list RS, št. 62/08, in OdlUS 
XVII, 21).

US je izrazilo ustavno širše pomembno stališče, da ne obstaja splošna, iz pravice 
do pravnega sredstva (25. člen ustave) izhajajoča zahteva, da bi morala biti zoper 
vsako vmesno procesno odločitev v postopku dopustna pritožba. Možno pa je, da 
tako ustavno jamstvo vendarle obstaja glede na naravo in pomembnost vmesne 
procesne odločitve. Po mnenju US gre prav pri zavrnitvi predloga za izločitev za tako 
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pomembno vmesno procesno odločitev, saj je institut izločitve sodnika neposredno 
povezan s pravico do nepristranskega sojenja (prvi odstavek 23. člena ustave), da 
mora biti zoper njo dopustna pritožba. V konkretnem primeru je pritožba sicer bila, 
v okviru pritožbe zoper končno odločbo, zato je predmet spora US zastavilo tako:  
»… Bistveno vprašanje v obravnavani zadevi je torej naslednje: ali kakšnemu 
ustavnemu procesnemu jamstvu nasprotuje ureditev, da je zoper odločitev o zavrnitvi 
predloga za izločitev sodnika pritožba sicer možna, vendar ne samostojno, pač pa 
šele v okviru pritožbe zoper končno odločbo. Takšna ureditev ne prepreči, da bo 
sodnik, katerega izločitev je bila zahtevana, v zadevi vsebinsko odločil. Pritožba, 
četudi uspešna, bo učinkovala le naknadno in sicer tako, da bo odločba, ki jo je ta 
sodnik izdal, razveljavljena, hkrati s procesnimi dejanji, ki jih je opravil …« 

Vsekakor ni vsaka ureditev, po kateri zoper določeno procesno odločitev med 
postopkom ni mogoča takojšnja pritožba, pač pa je mogoča obenem s pritožbo 
zoper končno sodbo, že zato nezdružljiva s človekovo pravico do pritožbe. Ureditev 
nasprotuje 25. členu ustave le, če po izdaji končne odločbe in nato morebitni ugoditvi 
pritožbi za pritožnika ne bi bilo mogoče več vzpostaviti stanja, kakršno je bilo pred 
izvršitvijo te odločbe, ali pa bi bila vzpostavitev prejšnjega stanja nesorazmerno 
otežena: »… Učinkovito varstvo pravice do izločitve sodnika je v pritožbenem 
postopku možno tudi naknadno … sodišče druge stopnje, če pritožbi zoper sklep o 
zavrnitvi predloga za izločitev sodnika ugodi, izpodbijano sodbo razveljavi in jo vrne 
sodišču v nov postopek. V novem postopku bo namesto izločenega sodnika odločal 
drug sodnik. Pravna dejanja, ki jih je opravil izločeni sodnik po trenutku, v katerem je 
bila zahtevana njegova izločitev, so brez pravnega učinka (drugi odstavek 74. člena 
ZPP). ZPP daje strankam dovolj možnosti oziroma procesnih instrumentov za to, 
da si zagotovijo, da ponovno opravljena obravnava.. ne bo zgolj formalna potrditev 
procesnega gradiva, zbranega v okviru postopka, ki ga je opravil naknadno izločeni 
sodnik. Splošnega pravila, da se novi sodnik v pravdnem postopku sploh ne bi smel 
seznaniti s procesnim gradivom, ki ga je zbral naknadno izločeni sodnik (in da bi zato 
ZPP moral vsebovati pravila, ki bi zagotovila, da se takšno procesno gradivo fizično 
izloči iz sodnega spisa), pa niti iz pravice do nepristranskega sodnika niti iz pravice 
do zakonitega sodnika po 23. členu Ustave ni mogoče izvajati …« 

Ključnega pomena za ustavnopravno presojo situacij, ko »ni posebne pritožbe«, je 
torej vprašanje učinkovitosti tako odložene pritožbe v okviru pritožbe zoper končno 
odločbo. 

US je z odločbo št. Up-724/04, U-I-322/05 z dne 9. 3. 2006 (Uradni list RS, št. 
30/06, in OdlUS XV, 42) ugotovilo, da je prvi stavek tretjega odstavka 97. člena ZIZ 
v neskladju z ustavo, naložilo zakonodajalcu odpravo ugotovljenega neskladja, za 
čas do odprave neskladja odločilo, da mora sodišče tudi v primeru poplačila enega 
upnika izdati sklep o poplačilu, razveljavilo sklep o ustavitvi izvršbe in naložilo 
sodišču prve stopnje, da izda še sklep o poplačilu upnice. Gre za razveljavitev 
ureditve pri izvršbi na premičnine, da poplačilo enega samega upnika opravi 
izvršitelj in se o tem ne izda sklep sodišča.39 US je ugotovilo, da tudi, če je le en 

39 Nova ureditev v sedanjem 97. členu ZIZ je taka, da praviloma o poplačilu enega samega upnika še 
vedno odloči izvršitelj, vendar imata tako upnik in dolžnik pravico izraziti nestrinjanje z izvršiteljevim 
obračunom terjatve ter zahtevati, da o obračunu odloči sodišče. 
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sam upnik, izvršitelj odloča o višini morebitnega presežka, ki se vrne dolžniku, zato 
bi dolžnik moral imeti možnost preveriti, ali je izvršitelj pravilno poplačal upnika. 
Po mnenju US z odločanjem o dolžnikovi pravici do presežka kupnine izvršitelj 
posega v premoženjskopravno sfero dolžnika in pravzaprav odloča o njegovih 
pravicah in obveznostih. V ZIZ ni bilo posebnih pravnih sredstev, s katerimi bi se 
nadzorovalo izvršiteljevo poplačilo enega upnika, edino mogoče pravno sredstvo 
tudi za ta namen (zahteva za odpravo nepravilnosti pri izvršbi) pa naknadno (po 
poplačilu) ni več prišlo v poštev in ni bilo učinkovito: »… Zato je zakonodajalec 
s tem, ko je določil, da o poplačilu enega samega upnika odloča izvršitelj brez 
posebnega pravnega akta (odločbe), ni pa določil, da ima dolžnik zoper odločitev 
izvršitelja možnost uveljavljanja pravnega sredstva, posegel v dolžnikovo pravico 
iz 25. člena Ustave, po kateri je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe … 
je zakonodajalčev poseg … že na prvi pogled očitno nesorazmeren s koristjo, tj. 
pospešitvijo postopka, ki naj bi zaradi njega nastala …« 

VII.  DOMIK IN IZROČITEV NEPREMIČNINE TER NEKATERI DRUGI  
PRIMERI KOLIZIJE PRAVIC

V postopku izvršbe na nepremičnino se lahko pojavi konflikt med dolžnikom, ki je 
plačal dolg in je upnik umaknil predlog za izvršbo, ter kupcem nepremičnine, ki 
mu je bila nepremičnina domaknjena ali celo izročena. Oba kolidirajoča položaja 
imata ustavno podlago, saj sta v igri do pravnomočnosti sklepa o izročitvi še 
obstoječa lastninska pravica dolžnika na nepremičnini in pričakovana lastninska 
pravica kupca na isti nepremičnini (33. člen ustave), kjer obstaja ustavno varovano 
pričakovanje od domika po zmagi na javni dražbi naprej. 

US se je do tega konflikta opredelilo v dveh odločbah. V obeh je dalo prednost 
upniku. 

Z odločbo št. Up-35/98 z dne 2. 4. 1998 (OdlUS VII, 108) je zavrnilo ustavno 
pritožbo zoper sklep, s katerim je druga stopnja zavrnila pritožbo dolžnice zoper 
sklep o domiku. Zastavilo se je vprašanje, ali lahko sodišče razveljavi sklep o 
domiku, ki je bil izdan zakonito, ker je upnik po domiku umaknil predlog za izvršbo. 
Visečnost pravnega položaja kupca, ki mu je bila nepremičnina domaknjena, je 
po stališču US odvisna le od zakonitosti javne dražbe in od njegove izpolnitve 
obveznosti položitve kupnine. Ne more pa biti odvisna od kake druge poznejše 
okoliščine, zaradi katere bi moralo sodišče sicer postopek ustaviti in razveljaviti 
izvršilna dejanja (kot je umik predloga za izvršbo), ker bi to poseglo v kupčevo 
pričakovalno pravico, pridobljeno z domikom. 

Podobno v odločbi US št. Up-77/04 z dne 11. 10. 2006 (Uradni list RS, št. 
118/06, in OdlUS XV, 98), ko je US razveljavilo sklep, s katerim je izvršilno sodišče 
(čeprav je bil v korist kupca, ki je plačal kupnino, celo izdan že nepravnomočni 
sklep o izročitvi) vzelo na znanje umik predloga za izvršbo, ustavilo izvršilni 
postopek in razveljavilo vsa opravljena izvršilna dejanja: »… Po oceni Ustavnega 
sodišča pritožnikov položaj v obravnavani zadevi pomeni upravičeno pričakovanje 
pridobitve lastninske pravice na sporni nepremičnini. V skladu z ZIZ (192. člen) bi 
namreč po pravnomočnosti sklepa o domiku njegovo pridobitev lastninske pravice 
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preprečila le njegova neizpolnitev obveznosti položitve kupnine. Zato pomeni 
ustavitev izvršilnega postopka in razveljavitev opravljenih izvršilnih dejanj, zaradi 
upnikovega poplačila, potem, ko je bil sklep o domiku že pravnomočen, nedopusten 
poseg v pritožnikovo pričakovalno pravico, ki ima podlago v 33. členu Ustave …« 

Taki primeri so izjemno zanimivi, ker ne gre za klasično presojo posega države 
v pravni položaj neke osebe, ki se presoja po klasičnem načelu sorazmernosti, 
pač pa za tehtanje in usklajevanje dveh ustavnopravno zaščitenih položajev. Po 
dosedanji presoji je že sam domik (prva odločba) ali pravnomočni domik (druga 
odločba) zadosten razlog za to, da se da prednost kupcu pred dolžnikom, ki je 
izvensodno plačal in želi ohraniti nepremičnino v lasti.

V ekonomskem smislu se tipično varuje zgolj kupčeva nadeja špekulativnega 
zaslužka pri preprodaji in se kupec ne varuje pred izgubo že plasiranih sredstev 
– saj če bi US presodilo v prid dolžnika, bi kupec v vsakem primeru že plačano 
kupnino dobil nazaj. Tudi dolžniku sicer ne grozi dvakratno poplačilo (če je 
izvensodno plačal upniku, potem mora dolžnik, ne pa upnik, dobiti kupnino za na 
javni dražbi prodano nepremičnino). A dolžnik tipično izgubi svoj dom (čustvena 
komponenta), poleg je izkupiček prisilne prodaje praviloma nižji od dejanske tržne 
vrednosti nepremičnine. 

Osebno bi pri tej interesni koliziji sicer dal prednost dolžniku, a praksa US je za zdaj 
taka, kakršna je. Redna sodišča sicer dajejo zgolj v posebni situaciji, ko je kupec v 
izvršbi hkrati upnik (US se o tem še ni izrecno izreklo), prednost dolžniku.40 

Seveda ni izključeno, da bi kakšno sodišče, ki bi izrecno obrazložilo, zakaj in kako 
odstopa od odločb št. Up-35/98 in št. Up-77/04, »prepričalo« US, da je čas za 
spremembo njegove prakse. 

Drugačno dejansko stanje pa je US obravnavalo v odločbi št. Up-591/10 z dne 
2. 2. 2010 (Uradni list RS, št. 107/10). Sodišči sta zavrnili dolžnikov ugovor 
zoper sklep o izvršbi za izpraznitev in izročitev stanovanja, in sicer zato, ker 
dolžnik s sklicevanjem na pravnomočno sodbo, ki je bila izdana po izvršljivosti 
sodne odločbe, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba, in ki upnico zavezuje 
k sklenitvi kupoprodajne pogodbe za sporno stanovanje s pritožnikom, ni izkazal, 
da bi upničina terjatev iz izvršilnega naslova prenehala. Po mnenju sodišč 
navedena pravnomočna sodba nadomešča le zavezovalni in razpolagalni pravni 
posel, zato bi moral pritožnik za uspeh z ugovorom še dokazati, da je v zemljiški 
knjigi že vpisan kot lastnik sporne nepremičnine. To stališče je protiustavno in 
krši dolžnikovo pravico do zasebne lastnine iz 33. člena ustave, saj s tega vidika 
ni sprejemljivo stališče, da pridobitelj lastninske pravice na nepremičnini, ki še 
ni vknjižen v zemljiški knjigi kot njen lastnik in še torej nima polno učinkovitega 

40 Npr. sklep VSM št. I Ip 1008/2012 z dne 16. 11. 2012: »… Pritrditi je dolžniku, da je v fazi izvršilnega 
postopka po domiku nepremičnin kupcu do pravnomočnosti sklepa o njihovi izročitvi odločilno 
tehtanje njegove lastninske pravice na prodanih nepremičninah in pričakovalne pravice kupca, da 
bo postal njihov lastnik. Pri tem ima pritožba prav, da je specifično takšno tehtanje v obravnavani 
zadevi, ko je kupec hkrati tudi upnik…Sodišče druge stopnje meni, da je v takem primeru dolžnikova 
ustavna pravica močnejša od pričakovanja upnika, da bo kot kupec postal lastnik prodane 
nepremičnine še tudi v fazi po pravnomočnem sklepu o domiku in plačilu kupnine …« 
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lastninskopravnega upravičenja, nasproti prenositelju lastninske pravice, čeprav 
razpolaga z veljavnim zavezovalnim in razpolagalnim pravnim poslom, ne more 
uživati sodnega varstva pred posegi v njegovo pravico imeti to nepremičnino v 
posesti. US je (kot v drugih primerih) priznalo lastnino v ustavnem smislu tudi 
osebi, ki še ni »pravi«, zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine. Taki osebi se varstvo 
33. člena ustave prizna, če ima konkreten, na veljavnem pravu temelječ zahtevek 
za pridobitev določene lastnine, ki je na pravu ali ustaljeni sodni praksi temelječe 
pričakovanje pridobitve lastninske pravice in ne samo upanje na njeno pridobitev 
(dikcija ESČP). Odločba torej daje v konkretnem primeru prednost lastninskemu 
pričakovanju dolžnika pred še vknjiženo lastninsko pravico upnika iz izvršbe, ki pa 
je nasproti dolžniku vse bolj »gola«, formalna pravica. 

US je do takega izida tehtanja interesov prišlo po analizi Stvarnopravnega zakonika 
(Uradni list RS, št. 87/02 – SPZ) in stališč teorije, čemur je seveda moralo dodati 
svojo ustavnopravno presojo. Gre za to, da je dolžnik s svojim ugovorom prodane 
in izročene stvari izkazal, da ima na spornem stanovanju lastninsko pravico 
v pričakovanju, ki bi jo morali sodišči pri odločanju prav tako upoštevati in zato 
opraviti vrednostno tehtanje pomena nasproti si stoječih pravic dolžnika in upnice 
na način, da pri izvrševanju pravice enega ne bi prišlo do čezmernega posega v 
pravico drugega. Redni sodišči tehtanja nasprotujočih si pravic nista opravili, zato 
je to storilo US. Zakaj ni dalo prevladujoče teže dejstvu, da je bil vendarle le upnik 
vknjižen v zemljiško knjigo? Zato, ker v tem primeru ni šlo za zaščito kakšnega 
tretjega dobrovernega pridobitelja, pač pa sta bila upnik in dolžnik iz izvršbe 
prodajalec in kupec nepremičnine, na katero se je vodila izvršba. V razmerju med 
njima začne prenos lastninske pravice učinkovati že s tem, ko prenositelj izstavi 
in izroči pridobitelju overjeno zemljiškoknjižno dovolilo (ali obstaja pravnomočna 
sodba, ki ga nadomešča): »… se je pritožnik v izvršilnem postopku utemeljeno 
skliceval na svojo lastninsko pravico v pričakovanju. Pridobitev njegove lastninske 
pravice v polnem obsegu je namreč v razmerju do prenositeljice odvisna izključno 
od njegovega ravnanja – to je vložitve predloga za vpis lastninske pravice v 
zemljiško knjigo…bi torej sodišči morali upoštevati, da so nanj kljub odsotnosti 
zemljiškoknjižnega vpisa v spornem (relativnem) razmerju do nasprotne stranke 
že prešla lastninskopravna upravičenja. Ker tega nista storili, sta dali absolutno 
prednost upničini pravici do učinkovitega sodnega varstva njene pravice do 
zasebne lastnine, ne da bi pri tem kakršen koli pomen pripisali pričakovalni pravici 
pritožnika. S tem sta kršili pritožnikovo pravico do zasebne lastnine …« 

Nekoliko podobno (čeprav manj načelno, s sklicevanjem na to, da je bilo kršeno 
jamstvo obrazložitve sodne odločbe iz 22. člena ustave) je US odločilo z odločbo 
št. Up-438/04 z dne 6. 7. 2006 (Uradni list RS, št. 76/06). Izvršilni sodišči 
sta zavrnili ugovore tretjih – upnik je izposloval izvršbo na parcele, ki so bile v 
zemljiškoknjižni lasti njegovega dolžnika, a na parcelah so bili medtem zgrajeni 
nevpisani stanovanjski bloki, v njih pa stanovanja, ki so jih kupili in plačali tretji. 
Stališče sodišč je bilo, da niso verjetno izkazali, da imajo na predmetu izvršbe take 
pravice, ki preprečujejo izvršbo (upnik naj bi se zanesel na stanje zemljiške knjige). 
US je poudarilo, da je sodišče dolžno na konkreten način in z zadostno jasnostjo 
obrazložiti razloge, na podlagi katerih je sprejelo svojo odločitev. Obrazložitev 
mora vsebovati tudi jasno opredelitev do vseh za odločitev pomembnih vidikov 
zadeve. Po vsebini je sicer šlo bolj za nestrinjanje z razlago prava, saj je US sodišči 
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spomnilo (in jima očitalo, da se do teh vidikov nista opredelili), da: (1) ni zgolj 
lastninska pravica tista pravica, ki lahko utemeljuje ugovor tretjega in preprečuje 
izvršbo na predmetu izvršbe; (2) da se tretji dejansko niso mogli vpisati v zemljiško 
knjigo; (3) da se na zemljiškoknjižno stanje in dobro vero ne more sklicevati upnik, 
ki je pridobil zastavno pravico šele z zaznambo sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi v 
izvršilnem postopku.

To, da imajo taki lastniki nevknjiženih stanovanj iz časov, ko etažna lastnina ni 
bila urejena (ki razpolagajo s pogodbo), položaj lastnika ali vsaj zelo močnega 
lastniškega pričakovanja, je sicer nesporno sprejeto pravno stališče. 

Kolizijo interesov med upnikom zemljiškoknjižnega lastnika in nevknjiženim 
etažnim lastnikom je US sicer rešilo že z odločbo št. Up-128/03 z dne 27. 1. 2005 
(Uradni list RS, št. 14/05, in OdlUS XIV, 33). Ugodilo je ustavni pritožbi zoper 
zavrnitev pritožničinega tožbenega zahtevka na ugotovitev nedopustnosti izvršbe 
na polovico stanovanjske hiše in delavnice, ki naj bi jo pritožnica dobila prek 
instituta skupnega premoženja zakoncev (mož je bil edini vknjižen in zoper njega 
se je vodila izvršba). Sodišče (ki sploh ni ugotavljalo, ali je nepremičnina skupno 
premoženje in ali se vodi izvršba za poplačilo zgolj moževega dolga ali skupnega 
dolga) je kršilo človekovo pravico do zasebne lastnine pritožnice iz 33. člena 
ustave. Prodaja celotne nepremičnine, ki spada v skupno premoženje zakoncev, 
zaradi poplačila dolga enega zakonca je namreč poseg v pravico do lastnine iz 
33. člena ustave drugega zakonca, čeprav nepremičnina, ki je predmet izvršbe, 
v zemljiški knjigi ni vpisana kot njuno skupno premoženje: »… je bil pritožničin 
tožbeni zahtevek zavrnjen s sklicevanjem na zemljiškoknjižno stanje in pomen 
zemljiškoknjižnih načel ter na upnikovo dobrovernost in pritožničino pasivnost, 
ker ni pravočasno predlagala vpisa svoje lastninske pravice v zemljiško knjigo, 
originaren način pridobljeno lastninsko pravico…Na zemljiškoknjižno stanje in 
dobro vero se lahko sklicuje tisti, ki je na tej podlagi pridobil veljavno pogodbeno 
zastavno pravico (hipoteko) na nepremičnini,to pa ne more veljati v primeru, ko je 
upnik pridobil zastavno pravico šele z zaznambo sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi 
v izvršilnem postopku … Glede na to z razlogi, na katerih temeljijo izpodbijane 
sodbe, dopustnosti posega v pravico do lastnine ni mogoče utemeljiti. Zgolj to, da 
dobi upnik poplačano svojo terjatev, pa ne more biti ustavno dopusten razlog za 
poseg v lastninsko pravico osebe, ki ni dolžnik …« 

VIII. ZAČASNE IN PREDHODNE ODREDbE

Na tem področju bi se omejil na nekaj najbistvenejših stališč US.

Znana je odločba US št. Up-275/97 z dne 16. 7. 1998 (OdlUS VII, 231). US 
je za neskladno s človekovo pravico do sodnega varstva iz 23. člena ustave 
označilo stališče, da se vsebina začasne odredbe v nobenem primeru (razen 
če gre za začasne odredbe po posebnih predpisih) ne sme pokrivati z vsebino 
zahtevka. Iz te odločbe (čeprav je tedaj veljal prejšnji izvršilni postopkovnik) izhaja 
ustavnoskladna razlaga pravil 272. člena ZIZ o začasni odredbi za zavarovanje 
nedenarne terjatve, ki določajo, da sodišče izda začasno odredbo, če upnik izkaže 
za verjetno, da terjatev obstaja ali da mu bo terjatev zoper dolžnika nastala, 
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in (med drugim) če izkaže za verjetno, da je odredba potrebna, da se prepreči 
uporaba sile ali nastanek težko nadomestljive škode. Po tedanjem stališču US 
se pomen začasne odredbe ne izčrpa le v zagotovitvi možnosti poznejše izvršbe 
(zavarovalna začasna odredba). Začasne odredbe zaradi preprečitve nasilja ali 
nenadomestljive škode so pomembne tudi zato, da začasno uredijo sporno pravno 
razmerje. Terjatve ne ogroža le nevarnost, da sodbe ne bo mogoče izvršiti, pač 
pa tudi ravnanja, zaradi katerih bi sodno varstvo te terjatve ostalo brez pomena 
– to pa je v primeru, če že med sodnim postopkom za varstvo te terjatve tožniku 
nastane nenadomestljiva škoda. Ureditvene ali regulacijske začasne odredbe 
pomenijo zavarovanje terjatve s tem, da začasno do dokončne rešitve uredijo 
sporno pravno razmerje – in so mogoče tudi pri ugotovitveni in oblikovalni tožbi. 
Ureditvene začasne odredbe so torej v načelu sprejemljive, vendarle US izkazuje 
določen dvom o začasnih odredbah, katerih vsebina je enaka tožbenemu zahtevku 
(kar lahko pomeni, da sodišče o zahtevanem pravnem varstvu odloči brez izpeljave 
polnega kontradiktornega postopka). 

Pri številnih tožbah, ki merijo na opustitve, dopustitve ali celo storitve, pa si začasne 
odredbe sploh ni mogoče zamisliti drugače kot z vsebino, ki se ujema z zahtevkom 
tožbe. Če bi tedaj v primeru grozeče nenadomestljive škode samo možnost 
začasne odredbe zavrnili, tožnik ne bi imel nobenih procesnih možnosti, da to 
škodo odvrne. Varstvo pravic tožnika v določenih primerih narekuje omogočitev 
tovrstnih začasnih odredb in zato jih ni mogoče v celoti izključiti. Morajo pa 
ostati omejene na nujne in ustavno upravičene primere: »… Upoštevanje pravic 
toženca zahteva, da takšna začasna odredba ne sme povzročiti, da bi sodišče 
brez izvedenega kontradiktornega postopka in brez zagotovitve pravice toženca 
do obrambe, dejansko ugodilo tožbenemu zahtevku tožnika oziroma dejansko 
prejudiciralo odločitev o zahtevku. To pa bi se zgodilo v primeru, če bi sodišče 
izdalo začasno odredbo z vsebino, enako vsebini tožbenega zahtevka, ob morebitni 
kasnejši zavrnitvi tožbenega zahtevka pa posledic izdane začasne odredbe ne bi 
bilo mogoče odpraviti. Upoštevanje pravic toženca torej narekuje sklep, da sme 
sodišče v izjemnih primerih izdati začasno odredbo, katere vsebina je enaka 
tožbenemu zahtevku le pod pogojem, če bi bilo kljub izdani začasni odredbi in 
njeni izvršitvi, kasneje ob sodbi, s katero bi sodišče zahtevek zavrnilo, mogoče za 
toženca vzpostaviti prejšnje stanje. Takšna začasna odredba torej ni mogoča, če bi 
tožencu nalagala storitev nečesa, kar z razveljavitvijo začasne odredbe kasneje ne 
bi več bilo mogoče odpraviti, ali opustitev nečesa, česar kasneje (po razveljavitvi 
začasne odredbe) več ne bi bilo mogoče storiti …«

US je zaključilo s stališčem, da je eden od vidikov učinkovitosti pravice do sodnega 
varstva zagotovitev ustreznih procesnih sredstev, ki preprečujejo, da bi med 
postopkom pred sodiščem prišlo do ravnanj, ki bi povzročila, da sodno varstvo ne 
bi moglo več doseči svojega namena (tako kot tedaj, ko osebi, ki sodno varstvo 
zahteva, že med sodnim postopkom nastane nenadomestljiva škoda. Sodno 
varstvo po nastanku nenadomestljive škode ni več ne učinkovito ne smiselno). 
Očitno je eno od takih procesnih sredstev tudi ureditvena začasna odredba, ki se 
pokriva s tožbenim zahtevkom. 

Ustavna podlaga začasnih odredb je 23. člen ustave (učinkovito sodno varstvo). S 
tem, da ustava narekuje izdajo začasne odredbe le tedaj, ko je nujno sredstvo, ki 
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preprečuje, da bi med postopkom pred sodiščem prišlo do ravnanj, ki bi povzročila, 
da sodno varstvo ne bi moglo več doseči svojega namena kljub ugoditvi tožbenemu 
zahtevku (sklep US št. Up-106/02).

Glede predhodnih odredb je ustavnosodna praksa bolj skopa. V sklepu št. Up-
1270/09 z dne 25. 2. 2010 je US zavrglo ustavno pritožbo zoper pravnomočni 
sklep o prepovedi izplačila sredstev z računa in predznambi zastavne pravice. 
Zavrglo jo je, ker pravna sredstva zoper sklep o predhodni odredbi niso bila 
izčrpana. Dajatveni del sodbe prve stopnje (le neizvršljiva dajatvena sodba o 
denarnem zahtevku je lahko podlaga za predhodno odredbo) je sicer Višje sodišče 
razveljavilo. US je ugotovilo, da ima v tem položaju pritožnik drugo pravno sredstvo, 
s katerim lahko doseže razveljavitev sporne predhodne odredbe, ker je bila sodna 
odločba, ki je zanjo podlaga, razveljavljena, zadeva pa vrnjena v novo sojenje na 
prvi stopnji (zato vložitev ustavne pritožbe ne pride v poštev). 264. člen ZIZ tega 
primera sicer izrecno ne ureja, vendar: »… Kljub temu stališče pritožnika, da je 
izčrpal vsa pravna sredstva, ni pravno pravilno. Zoper to stališče govori najprej 
prepričljiva razlaga pravne teorije, ki meni, da je treba zavarovanje razveljaviti in 
ustaviti postopek tudi v primeru, ko je odločitev, na podlagi katere je bila predhodna 
odredba izdana, razveljavljena, zadeva pa je vrnjena v ponovno odločanje nižjemu 
sodišču ali drugemu pristojnemu organu. /citirani so bili Triva, Belajec, Dika, 
op. avt./. Ta razlaga se nanaša na 260. člen nekdanjega Zakona o izvršilnem 
postopku (Uradni list SFRJ, št. 20/78 in nasl. – ZIP), ki je bil pomensko skoraj 
povsem enak 264. členu ZIZ. Do enakega zaključka je mogoče priti na podlagi 
smiselne uporabe pravil o ugovoru zoper sklep o izvršbi po izteku roka (239. člen 
v zvezi s 56. členom ZIZ), ki bi ga bilo mogoče (v osmih dneh po razveljavitvi 
sodbe pravdnega sodišča) vložiti tudi po pravnomočnosti sklepa o predhodni 
odredbi. Pritožniku je na voljo tudi predlog za ustavitev postopka zavarovanja, 
ker je pritožbeno sodišče razveljavilo sodbo, na kateri temelji zavarovanje  
(239. člen v zvezi s 76. členom ZIZ) – če izvršilno sodišče tega ni storilo že po 
uradni dolžnosti. Iz navedenega izhaja, da je imel pritožnik v tej zadevi možnost 
izkoristiti več učinkovitih pravnih sredstev …« 

IX. DRUGO

Med zanimivimi odločbami, ki jih ni mogoče uvrstiti v drugo kategorijo, omenimo 
odločbo US št. Up-960/09 z dne 20. 5. 2010 (Uradni list RS, št. 47/10). V izvršbi 
se je zastavilo vprašanje, ali je dolžnik izpolnjeval obveznost v skladu z izvršilnim 
naslovom, ko je plačeval preživnino na račun mladoletne hčere (izvršilni naslov 
pa mu je nalagal plačevanje na račun razvezane žene). US se je ukvarjalo z 
vprašanjem, ali je stališče druge stopnje, da to ni bila pravilna izpolnitev, očitno 
napačno. Jamstvo prepovedi sodniške samovolje oziroma arbitrarnosti (22. člen 
ustave) je namreč prekršeno, če je sodna odločba očitno napačna oziroma brez 
razumne pravne obrazložitve. US je analiziralo določbe Obligacijskega zakonika 
(Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo – OZ) o izpolnitvi. Na tem 
mestu se ne bom spuščal v podrobnosti, menim pa, da je odločba dober primer 
tega, kako težko je utemeljiti, da je neka sodba kvalificirano napačna, kar je prvi 
pogoj, da lahko US poseže vanjo. V tem primeru je stališče sodišč sicer nekako 
togo, formalistično, a vsekakor skladno z ozko jezikovno razlago zakona. In čeprav 
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bi bilo mogoče zastopati drugačno stališče, US pač ne preverja pravilnosti uporabe 
zakonskega prava: »… Ob teh normativnih izhodiščih se pokaže, da stališču 
sodišča, po katerem je izpolnitev, ki ni povsem skladna z izvršilnim naslovom, po 
katerem mora preživninski zavezanec preživnino plačevati na roke zakonitega 
zastopnika, ki mu je mladoletni otrok zaupan v varstvo in vzgojo, nepravilna (in 
zato brez pravnih učinkov), ni mogoče očitati, da bi bilo nerazumno in arbitrarno. 
To stališče ima oporo tudi v sodni praksi. Zato ni mogoč sklep, da izpodbijana 
odločitev ne izhaja ne iz norm ne iz pravnega reda kot celote oziroma da je sodišče 
norme, na katere je oprlo odločitev, uporabilo nerazumno, v nasprotju z njihovo 
črko in duhom, ter da je zato s tem prekršilo 22. člen Ustave. O tem, ali je pravilno 
oziroma bolj pravilno stališče, kot ga zagovarja pritožnik, pa se Ustavno sodišče ni 
pristojno izrekati …« 

V zvezi z mejami pravnomočnosti izvršilnega naslova je odločba US št. Up-1004/11 
z dne 8. 11. 2012 (Uradni list RS, št. 90/12). Šlo je za postopek prisilne izvršitve 
klasične sodbe iz delovnega spora, ki je delodajalcu nalagala, naj tožnico pozove 
nazaj na delo in ji za čas po 19. 10. 2001 pa do vrnitve na delo k toženi stranki oz. 
za čas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja obračuna in izplača polno 
plačo v višini, kot bi jo tožnica prejemala, če bi delala. Izvršilno sodišče ni dovolilo 
izvršbe za neizplačane plače za čas po 1. 9. 2002, ko se je tožnica že zaposlila 
pri drugem delodajalcu. Dolžnik se je torej v izvršbi uspešno branil z navedbo 
dejstva, ki je nastalo 1. 9. 2002, čeprav je to bilo pred izdajo delovne sodbe prve 
stopnje (8. 11. 2002). Zato je tožnica ugovarjala, da je izvršilno sodišče poseglo v 
izvršilni naslov in ga spremenilo. Njeno ustavno pritožbo je US zavrnilo. US daje 
načelu pravnomočnosti načeloma pomembno veljavo. Zahteva po spoštovanju 
pravnomočnosti, ki je sama po sebi v obliki ustavnega načela določena v 158. členu 
ustave, je tudi sestavni del pravice do učinkovitega sodnega varstva iz prvega 
odstavka 23. člena ustave. Del te pravice je tudi pravilo o prepovedi ponovnega 
odločanja o isti stvari, saj je šele s tem omogočeno, da se stranke lahko zanesejo 
na odločitev sodišča. Sodišče lahko v pravnomočno vsebino danega sodnega 
varstva poseže le v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi, ki jih predvideva 
zakon. Vendar izvršilno sodišče v konkretnem primeru ni nedopustno spremenilo 
izvršilnega naslova. 

Izvršilni naslov je delodajalcu nalagal izplačilo nadomestila plače za čas nezakonitega 
prenehanja delovnega razmerja. Glede na posebnosti manj določenih izrekov sodb 
v delovnih sporih in specifično ravnanje Delovnega sodišča prav v tem primeru je US 
sprejelo to stališče: »… navedeni del izvršilnega naslova (ob predpostavki njegove 
primernosti za izvršbo) izvršilnemu sodišču (očitno) prepušča tudi potencialno 
zamudno, a pravno pomembno ugotavljanje za izvršbo pomembnega dejanskega 
stanja: med drugim tudi ugotavljanje tistih dejstev, ki odgovarjajo na vprašanji, ali 
še traja ali do kdaj je trajalo obdobje nezakonitega prenehanja delovnega razmerja. 
Šele po razlagi spornega dela izreka (sodišči sta v izpodbijanih sklepih ta pojem 
razlagali tako, da obdobje »nezakonitega prenehanja delovnega razmerja« traja 
le do zaposlitve pritožnice pri novem delodajalcu) in ugotovitvi omenjenih dejstev 
sta sodišči, upoštevaje še podatke o višini plače pritožnice, sploh mogli izračunati, 
do kolikšnega denarnega zneska je pritožnica v izvršbi upravičena. Potreba po 
razlagi izreka pravnomočne sodbe (in s tem opredeljevanja zgornje premise) in 
ugotavljanju tej razlagi ustreznih dejstev (spodnje premise) oziroma po »pravem 
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sojenju« izvršilnega sodišča v fazi dovolitve izvršbe izhaja neposredno iz vsebine 
konkretnega izvršilnega naslova (in je posledica presoje, da je ta primeren za 
izvršbo)…iz izvršilnega naslova, izdanega v korist pritožnice, niti iz sodbe druge 
stopnje, ki ga je potrdila, ne izhaja, da bi katera od strank zatrjevala ali da bi se 
sodišči kakor koli ukvarjali z vprašanjem, kje (če sploh kje) se je pritožnica zaposlila 
potem, ko je izgubila zaposlitev pri toženi stranki. Sodišče, ki je v delovnem sporu 
določilo denarno obveznost dolžnice med drugim tako, da je uporabilo nedoločni 
pravni pojem (»za čas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja«), pri tem 
pa (v celoti) opustilo obravnavanje pritožničinega konkretnega zaposlitvenega 
statusa, je (ob predpostavki primernosti spornega dela Sodbe za izvršbo) očitno 
izvršilnemu sodišču prepustilo, da samo v konkretnem primeru z razlago določi 
vsebino tega pravnega pojma in skladno tej ugotovi časovni trenutek (dejstvo), do 
katerega je trajalo obdobje nezakonitega prenehanja delovnega razmerja. Potem 
ko je izvršilno sodišče opredelilo obdobje »za čas do nezakonitega prenehanja 
delovnega razmerja«, je, upoštevaje dejansko ugotovitev o zaposlitvi pritožnice 
pri drugem delodajalcu, končni datum pomaknilo v čas pred zaključkom glavne 
obravnave na prvi stopnji. Vendar iz obrazložitve izpodbijanega sklepa izhaja, 
da je izvršilno sodišče ravnalo tako zato, ker je bilo v delovnem sporu opuščeno 
ugotavljanje zaposlitvenega statusa pritožnice … V postopku, v katerem je nastal 
izvršilni naslov, se Delovno sodišče z zaposlitvenim statusom pritožnice, aktualnim 
v času sojenja, ni ukvarjalo; ugotavljanje višine denarne obveznosti dolžnice je 
Delovno sodišče s tipiziranim izrekom in opisno opredeljenim časovnim okvirom, 
odločilnim za konkretizacijo denarne obveznosti, implicitno prepustilo izvršilnemu 
sodišču ...«
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PRAVICA DO IZJAVLJANJA IN PRAVICA DO ENAKEGA 
ObRAVNAVANJA V NOVEJšI PRAKSI EVROPSKEGA SODIšČA 
ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

dr. Aleš Galič
izredni profesor
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

S tem prispevkom zaokrožujem prikaz stališč Evropskega sodišča za človekove 
pravice (v nadaljevanju ESČP) do procesnih jamstev v civilnih sodnih postopkih. 
V prvem delu (objavljeno v Pravosodnem biltenu, št. 2013/4) sem obravnaval 
»pravico do postopka«, v tem prispevku pa »pravice v postopku« (pravica do 
kontradiktornega postopka, enakost orožij, jamstva glede enotnosti sodne prakse 
in prepoved arbitrarnosti). Zajeta je praksa iz razdobja od leta 2002 do 30. avgusta 
2013. Za starejšo prakso in teoretičen prikaz gl. izčrpno v: Galič, Ustavno civilno 
procesno pravo, GV Založba, 2004. 

1 SPLOŠNO

Po stališču ESČP iz prvega odstavka 6. člena EKČP izhaja pravica do poštenega 
obravnavanja (a right to a fair trial), kar pa je širši pojem, ki vključuje različne 
elemente – med temi predvsem enakost orožij in kontradiktorni postopek (Westlund 
proti Islandiji1, Dagtekin in drugi proti Turčiji2, Vilen proti Finski3). Preozko je torej 
stališče, da gre pri 6. členu EKČP le za procesno enakost med strankama, gre 
tudi za pravico stranke, da dejavno sodeluje v postopku (Westlund proti Islandiji4). 
Namen te pravice je med drugim, da se strankam zagotovi možnost, da vplivajo 
na odločitve v zadevah, ki posegajo v njihove pravice in interese (Ziegler proti 
Švici5). Pri tem je treba upoštevati, da o obstoju kršitve ni mogoče sklepati le 
na podlagi posameznega izseka postopka, pač pa je treba presojati, ali je bil 
postopek, gledano v celoti (vključno z načinom izvajanja dokazov), pošten (Perić 
proti Hrvaški6). Zaradi tega je zato praviloma (mogoče pa so izjeme) o morebitni 
kršitvi te pravice mogoče sklepati šele po končanem celotnem postopku (Cecil in 
Henry Pace proti Malti7).

Pomembna je tudi ugotovitev ESČP, da je pravica do poštenega postopka vrednota 
sama po sebi (per se). Države se zato ne morejo rešiti z argumentom, da bi bila 
odločitev sodišča tudi brez kršitve kakšnega procesnega jamstva po vsebini enaka 
(A. B. proti Slovaški8). Načelo enakosti mora biti spoštovano samo po sebi in ga ni 

1 42628/04, 6. 12. 2007.
2 70516/01, 21. 5. 2008.
3 22635/04, 17. 2. 2009.
4 42628/04, 6. 12. 2007.
5 33499/96, 21. 2. 2002.
6 34499/06, 27. 3. 2008.
7 30651/03, sklep 8. 12. 2005.
8 41784/98, 4. 3. 2003.
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mogoče presojati glede na to, ali je (oziroma bi) postopkovna napaka povzročila 
kakšno vsebinsko nepravilnost. Sodišče je dolžno strankam omogočiti seznanitev 
z dokazi. Stranka in ne sodišče mora biti tista, ki odloča, ali je treba določen dokaz 
izpodbijati oziroma komentirati ali ne (Gaspari proti Sloveniji9, Huuhtanen proti 
Finski10, Juričić proti Hrvaški11).

2  PRAVICA DO IZJAVLJANJA

2.1  Splošni elementi in namen pravice do izjavljanja
 
Enakost orožij v pravdi, ki se nanaša na nasprotujoče si individualne interese 
strank, implicira, da mora biti vsaki stranki zagotovljena razumna možnost 
predstaviti njene argumente, vključno z dokazi, pod pogoji, ki je ne postavljajo v 
občutno slabši položaj nasproti drugi stranki (Colak in Tsakiridis proti Nemčiji12). 
En del te pravice je zahteva po enakopravnem obravnavanju, drug del pa pravica 
do kontradiktornega (adversarnega) postopka (Westlund proti Islandiji13). ESČP 
je tako v neki zadevi presodilo, da so imeli pritožniki zagotovljen kontradiktorni 
postopek, v katerem so lahko predstavili svoje argumente in dokaze ter se izjavili 
glede argumentov in dokazov nasprotne stranke; sodišče pa je tiste navedbe, 
ki so bile, gledano objektivno, bistvene za odločitev, ustrezno presodilo, svoje 
dejanske in pravne zaključke pa je izčrpno obrazložilo. Postopek, gledano kot 
celota, je zato bil pošten (Prevljak in drugi proti BIH14). Ni dovolj, da je strankam 
omogočeno, da navedejo dejstva in dokaze, s katerimi utemeljujejo svoj zahtevek 
(Gaspari proti Sloveniji15, Andrejeva proti Latviji16). Omogočeno jim mora biti, da 
se seznanijo z navedbami in dokazi nasprotne stranke ter se glede njih izjavijo 
(Fortum Corporation proti Finski17), tudi če se postopek vodi pisno, z izmenjavo 
pisnih vlog (Steck-Risch in drugi proti Lihtenštajnu18), na vseh stopnjah sodnega 
postopka, vključno z ustavnim sodiščem (Gaspari proti Sloveniji19, Milatova in 
drugi proti Češki20, Juričić proti Hrvaški21). EKČP od držav sicer ne zahteva, da 
omogočijo večstopenjski sodni postopek, če pa to storijo, mora tudi postopek pred 
sodišči druge in tretje stopnje v celoti ustrezati zahtevam 6. člena EKČP (Jovanović 
proti Srbiji22). Pravico do odgovora na navedbe in predloge nasprotne stranke je 
ESČP razširilo na ravnanje katere koli osebe ali organa, ki lahko v postopku vpliva 
na odločitev sodišča, npr. stališče državnega tožilca ali generalnega pravobranilca 

9 21055/03, 21. 7. 2009.
10 44946/05, sklep 13. 10. 2009.
11 58222/09, 26. 7. 2011.
12 77144/01 in 35493/05, 5. 3. 2009.
13 42628/04, 6. 12. 2007.
14 127/10, sklep 10. 4. 2012.
15 21055/03, 21. 7. 2009.
16 55707/00, 18. 2. 2009.
17 32559/96, 15. 7. 2003.
18 63151/00, 19. 5. 2005.
19 21055/03, 21. 7. 2009.
20 61811/00, 21. 6. 2005.
21 58222/09, 26. 7. 2011.
22 32299/08, 2. 10. 2012.
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do utemeljenosti strankinega pravnega sredstva (Meral proti Turčiji23, Asnar proti 
Franciji24, Feliciano Bichao proti Portugalski25) ali stališče nižjega sodišča do navedb 
v pritožbi (Ferreira Alves proti Portugalski26). Stranka ima načeloma pravico, da 
se seznani z vsem procesnim gradivom, ki je v sodnem spisu (LB Interfinanz A. 
G. proti Hrvaški27). Enostranskost pritožbe (ureditev, da nasprotna stranka na 
pritožbo ne more odgovoriti) ni v skladu s konvencijskimi zahtevami. To stališče 
je ESČP ponovilo v zadevi, ko je šlo za razmeroma manj pomembno odločitev v 
izvršilnem postopku (znižanje varščine). Res pa je, da je ob tem poudarilo, da mora 
nasprotna stranka, ki ni mogla sodelovati v pritožbenem postopku, vendarle (ker 
je bila pritožba uspešna) kriti stroške tega postopka (Mladoschovitz proti Avstriji28). 
Vendar pa, kot izhaja iz novejše – in po mojem mnenju zelo sporne – prakse ESČP 
tudi dvostranskost pravnih sredstev (tj. pritožba in odgovor na pritožbo) ni dovolj. 
Če v postopku pred vrhovnim sodiščem nasprotna stranka odgovori na pravno 
sredstvo pritožnika (revizija, kasacija), potem iz 6. člena EKČP po stališču ESČP 
izhaja zahteva, da se ta odgovor vroči pritožniku, ki ima možnost, da se do njega 
opredeli. ESČP je ponovilo znana stališča, da (1) ima stranka pravico, da se izjavi 
glede vsega procesnega gradiva, ki je v pravdnem spisu, (2) z namenom, da vpliva 
na odločitev sodišča, in da (3) ni bistveno, ali je listina sploh vplivala na odločitev 
sodišča, (4) saj je le stranki prepuščena odločitev, ali se ji zdi listina v spisu tako 
pomembna, da terja odgovor, in (5) da ni bistveno, ali je v listini sploh kakšen 
nov argument (Hudakova in drugi proti Slovaški29). Enako velja po stališču ESČP 
tudi glede odgovora na pritožbo, ki ni bil poslan pritožniku, da bi ta lahko predložil 
nadaljnji odgovor (further reply). Ker so bile navedbe nasprotne stranke del spisa in 
so bile predložene višjemu sodišču, bi pritožniku morala biti zagotovljena možnost 
seznanitve in opredelitve (Naumoski proti Makedoniji).30 ESČP ponavlja svoja 
stališča, da je za zaupanje v pravosodje bistveno, da je stranki omogočeno, da se 
izjavi glede vsake listine v spisu (Juričić proti Hrvaški31). Drugače je le, ko listina niti 
potencialno ne bi mogla kakor koli biti bistvena za odločitev sodišča (Ringier Axel 
Springer Slovakia A. S. proti Slovaški32).

V izjemnih primerih (varstvo državne varnosti, varstvo poslovnih skrivnosti) so 
sicer mogoče izjeme glede pravice do seznanitve s procesnim gradivom, vendar 

23 33446/02, 27. 11. 2007.
24 12316/04, 18. 10. 2007.
25 40225/04, 20. 11. 2007.
26 25053/05, 21. 6. 2007.
27 29549/04, 27. 3. 2008.
28 38663/06, 15. 7. 2010.
29 23083/05, 27. 4. 2010. ESČP se žal sploh ni opredelilo do tehtnega argumenta vlade, da tako 

mehansko stališče lahko povzroči »neskončno verigo vlog« (saj potem pač ima nasprotna 
stranka spet pravico do odgovora na odgovor in tako naprej). Slovaška vlada je v postopku 
pravilno opozorila, da stališč, ki jih je ESČP izoblikovalo v primerih, ko je šlo za vloge tretjih oseb 
(tožilca, nižjega sodišča …), ni mogoče mehansko prenašati na položaj, ko gre za izmenjavo 
vlog dveh strank. Pri tretjih osebah namreč nato pravice do »odgovora na odgovor« ni (saj ne gre 
za prizadeto stranko). Krog izmenjav je tako nujno sklenjen. Pri izmenjavi vlog med strankama 
(pritožba, odgovor, »odgovor na odgovor«) pa je pač glede vsake nadaljnje vloge mogoče ponoviti 
stališče, da gre za listino v spisu, da ima namen vplivati na odločitev sodišča in da je le stranki 
prepuščena odločitev, ali jo želi komentirati.

30 25248/05, 27. 11. 2012.
31 58222/09, 26. 7. 2011.
32 35090/07, sklep 4. 10. 2011.



80

sta glede tega potrebna omejevalen pristop in preizkus, ali je varstvo legitimnih 
interesov mogoče doseči tudi brez omejitve konvencijskih pravic (Dagtekin in drugi 
proti Turčiji33). Ni pa obveznosti, da bi sodišče dalo stranki možnost seznaniti se z 
gradivom, ki ga za sejo sodišča pripravi sam član sodišča, npr. sodnik poročevalec 
(Meral proti Turčiji34) ali strokovnjak, ki je član tribunala (Markko proti Finski35). 
Prav tako ne gre za »očitno nasprotovanje standardom človekovih pravic«, 
če se v postopku pred Sodiščem Evropske unije omogoči stranki seznanitev z 
mnenjem generalnega pravobranilca in opredelitev do njega (Cooperatieve 
Producentenorganisatie van de nederlandse kokkelvisserij U. A. proti Nizozemski36).

2.2  Pravica do informacije

EKČP v prvem odstavku 6. člena sicer ne zagotavlja določenih načinov vročitve 
(npr. vročitev s priporočeno pošto s povratnico), presoditi pa je treba, ali je bila 
stranka zaradi ravnanja v konkretni zadevi prikrajšana za učinkovito uresničitev 
pravice iz prvega odstavka 6. člena EKČP (Babunidze proti Rusiji37). Vabila je treba 
stranki vročiti tako, da bo vedela za čas in kraj obravnave ter da bo tudi imela 
dovolj časa za pripravo. Zgolj formalna pošiljatev brez kakršnih koli jamstev, da 
bo pravočasno dosegla naslovnika, ni dovolj. Vsaj določena dokazila o tem, da 
so bila vabila poslana (actual dispatching), je treba imeti (Kolegovy proti Rusiji38). 
Nadomestne vročitve so sicer dopustne, paziti pa je treba, da oseba, ki pisanje 
sprejme namesto naslovnika, pomena tega dejanja – na primer zaradi hujše 
duševne bolezni – ne more razumeti in zato ne ustrezno ravnati (Maresti proti 
Hrvaški39). Če sodišče naredi napako in pisanje vroča na napačnem naslovu, je 
stranka prikrajšana za pravico do izjavljanja (Gaspari proti Sloveniji40). Vendar imajo 
tudi stranke breme, da poskrbijo za možnost vročanja na naslovu, ki so ga same 
sporočile sodišču (Boyko proti Ukrajini41). Preizkusiti je treba, ali je okoliščina, da 
vročitev stranki ni mogla biti opravljena oziroma da iz drugih razlogov ni sodelovala 
v postopku, posledica njene premajhne skrbnosti in malomarnosti (Davić proti 
Makedoniji42 Gjurašin proti Hrvaški43; npr. zaradi opustitve sporočila sodišču o 
spremembi naslova: Babunidze proti Rusiji44). Fiktivne vročitve (vročitev z »javno 
objavo«) je treba obravnavati kot omejitev pravice iz prvega odstavka 6. člena 
EKČP, saj stranki praktično onemogočijo seznanitev in sodelovanje v postopku. 
Vendar so glede na okoliščine primera zaradi varstva drugih pravic dopustne tudi 

33 70516/01, 21. 5. 2008.
34 33446/02, 27. 11. 2007.
35 61113/00 sklep 13. 12. 2005.
36 13645/05, sklep 20. 1. 2009. Ob tem je treba poudariti, da presoja ESČP, ko se državi očita 

domnevna kršitev, ki nastane zaradi pripadnosti pravilom določene mednarodne organizacije (ali 
in casu: Evropske unije), ni tako stroga. Če gre za mednarodno ali nadnacionalno organizacijo 
oziroma skupnost, ki je načeloma ustrezno zavezana varstvu človekovih pravic (kar po presoji 
ESČP Evropska unija je), bi ESČP kršitev ugotovilo le, če bi šlo za »očitno nasprotovanje 
standardom človekovih pravic«.

37 3040/03, sklep 15. 5. 2007.
38 15226/05, 1. 3. 2012.
39 55759/07, 25. 6. 2009.
40 21055/03, 21. 7. 2009.
41 17382/04, sklep 23. 10. 2007.
42 59995/00, sklep 3. 7. 2006.
43 51802/09, sklep 19. 6. 2012.
44 3040/03, sklep 15. 5. 2007.
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take vročitve. Ni v nasprotju z EKČP, če sodišče, potem ko kljub resnim poskusom 
ni moglo opraviti vročitve v tujini, vročitev opravi z »javno objavo« (Weber proti 
Nemčiji45). Prav tako ni avtomatično zahteve, da bi sodna pisanja sodišče moralo 
pošiljati s priporočeno pošto (Bogonos proti Rusiji46). Z zahtevami EKČP pa ni 
skladna ureditev, po kateri stranka ni posebej obveščena o terminu razpisanega 
naroka, pač pa lahko za ta termin zve iz objave razpisa obravnav na sodišču. Od 
stranke ni mogoče pričakovati, da bo sama spremljala, kdaj bo njen primer razpisan 
za obravnavo (Frette proti Franciji47), ali preverjala v sodnem spisu, ali so v njem 
kakšne nove vloge (Milatova in drugi proti Češki48). Vendar lahko množičnost kroga 
prizadetih oseb (materialnih udeležencev postopka) upraviči ravnanje sodišča, ki 
teh oseb ne vabi osebno, pač pa jim je možnost seznanitve s postopkom, ki se 
ga lahko udeležijo, zagotovljena drugače (Canete de Goni proti Španiji49; glede 
odločitev v stečajnem postopku: LB Interfinanz A. G. proti Hrvaški50).

2.3  Jamstva v dokaznem postopku

ESČP je glede zavzemanja stališč v zvezi z dokazovanjem zelo zadržano in pogosto 
poudarja, da ne presoja ureditev držav članic glede dopustnosti posameznih 
dokaznih sredstev. Odločitev, kateri dokazi se bodo šteli za dopustne in bistvene, 
je prepuščena presoji sodišč države članice (Eskelinen in drugi proti Finski51). 
Tudi če je dokazni predlog zavrnjen, to samo po sebi ni kršitev, saj so vprašanja 
dopustnosti dokazov primarno prepuščena nacionalnemu pravu (Petrenco proti 
Moldaviji52). Tako je npr. odločitev, ali bo sodišče imenovalo izvedenca (po lastni 
presoji ali na predlog stranke), del običajne diskrecije sodišč držav članice in 
EKČP v presojo ustreznosti te odločitve ne more posegati (Eggertsdottir proti 
Islandiji53). Prav tako ni naloga ESČP presojati pravilnosti dokazne ocene sodišč 
(Wasdahl proti Švedski54). Tudi odločitev, katere dokaze bo sodišče izvedlo, je 
prepuščena sodišču in torej sama po sebi ni podvržena nadzoru ESČP (Westlund 
proti Islandiji55). Prav tako zahteva po enakopravnem obravnavanju sama po sebi 
ne postavlja določenih omejitev glede razporeditve dokaznega bremena v korist 
oškodovanca (Colak in Tsakiridis proti Nemčiji56). Na splošno seveda ni nepošteno, 
če se od stranke zahteva, da dokaže dejstvo, ki ga zatrjuje. Preveč mehanska 
uporaba tega pravila pa je lahko v okoliščinah konkretnega primera nedopustna, 
ko bi moral tožnik za uspeh v pravdi dokazati neko hipotetično dejstvo (Metalco BT. 
proti Madžarski57). 

45 30203/03, sklep 2. 10. 2007.
46 68798/01, sklep 5. 2. 2004.
47 36515/97, 26. 2. 2002.
48 61811/00, 21. 6. 2005.
49 55782/00, 15. 10. 2002.
50 29549/04, 27. 3. 2008.
51 3803/98, 8. 8. 2006.
52 20928/05, 30. 3. 2010.
53 31930/04, 5. 7. 2007.
54 36619/03, sklep 29. 11. 2005.
55 42628/04, 6. 12. 2007.
56 77144/01 in 35493/05, 5. 3. 2009.
57 34976/05, 1. 2. 2011 (v konkretni zadevi je tožnik uveljavljal odškodninski zahtevek proti tožencu, 

ki protipravno ni izvedel javne dražbe, sodišče pa je tožniku naložilo breme, da dokaže, da bi bila 
dosežena cena višja, če bi do javne dražbe prišlo).  
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Tudi glede izvedenskega mnenja je bistveno, da se zagotovi možnost izjave; 
vsaj v okoliščinah konkretnega primera je ESČP poudarilo tudi, da je izvedenec 
(glede odločanja o dodelitvi otroka) ravnal ustrezno, saj je upošteval navedbe 
obeh strank, z obema je tudi opravil razgovor (Sporer proti Avstriji58). Vsekakor 
je dopustno, da sodišče zavrne izvedbo dokaza, za katerega meni, da ni bistven 
za odločitev v zadevi. Ob tem strasbourški organi, razen če ne bo ugotovljena 
očitna samovolja, ne bodo presojali pravilnosti pravnega stališča, zaradi katerega 
je pravdno sodišče menilo, da neki dokaz ni pomemben za odločitev v zadevi 
(Perna proti Italiji59). Sodišče pa mora zavrnitev dokaznega predloga obrazložiti, 
saj drugače tudi pritožba zoper ta sklep ne more biti učinkovita (Suominen proti 
Finski60). Zadošča, če sodišče strankin dokazni predlog prouči, in v primeru, da ga 
zavrne, navede razloge za njegovo zavrnitev, ki ne smejo biti arbitrarni (Wierbicki 
proti Poljski61). Ob ugotovitvi, da ESČP ne presoja dopustnosti dokazov, dokazne 
ocene in odločitve civilnih sodišč, katere dokaze bodo izvedla, pa je treba dodati, 
da lahko tudi te odločitve ESČP upošteva ob presoji, ali je bilo v postopku, gledano 
v celoti, zagotovljeno pošteno obravnavanje (Westlund proti Islandiji62). Pomembno 
je predvsem, da se v dokaznem postopku zagotovi enakopraven položaj strank. 
Stranki mora ostati zagotovljena razumna možnost, da predstavi svoj primer. ESČP 
je ob teh izhodiščih ugotovilo kršitev enakopravnega obravnavanja v dokaznem 
postopku v delovnem sporu, v katerem je sodišče zavrnilo dokazni predlog 
delavca (učitelja, ki je bil odpuščen zaradi domnevnega incidenta med poukom) 
za zaslišanje prič – študentov, ki so bile v spornem času prisotne (študenti). Ker 
se je bistvo spora nanašalo prav na okoliščine, kako je do spornega incidenta 
prišlo, bi bilo zaslišanje neposredno prisotnih oseb za učinkovito obrambo bistveno 
(Khrabrova proti Rusiji63). ESČP je ugotovilo kršitve v primerih, ko pritožnicam ni 
bilo omogočeno fotokopiranje zdravstvenih kartotek in jim je bila onemogočena 
ustrezna predstavitev primera pred sodiščem, s čimer so bile nesorazmerno 
prikrajšane za ključni dokaz (K. H. in drugi proti Slovaški64, o nemožnosti dostopa 
do dokaza v rokah javnopravnega subjekta kot nasprotne stranke tudi Locher in 
drugi proti Švici65). Enako v primeru učitelja, ki je bil odpuščen s katoliške fakultete 
na podlagi mnenja iz Vatikana, ki ga ni mogel videti, sodišče pa je vsebinsko presojo 
tega mnenja zavrnilo z obrazložitvijo, da je iz druge države (Lombardi Vallauri proti 
Italiji66). Pravica do enakosti orožij je kršena, kadar sodišče vse dokazne predloge 
(zaslišanje prič) ene stranke zavrne z utemeljitvijo, da je dejansko stanje že dovolj 
pojasnjeno na podlagi navedb strank in pisnih dokazov, kljub temu pa glede istih 
spornih dejstev dopusti vse predlagane dokaze (zaslišanje prič) nasprotne stranke 
(Perić proti Hrvaški67). Sicer pa ima stranka breme, da izkoristi procesne možnosti 
in si tako zagotovi zaslišanje želenih prič (Jokela proti Finski68). Bistvena je tudi 
zahteva, da ima stranka možnost seznanitve z vsemi dokazi (in pravico, da se do 

58  35637/03, 3. 2. 2011
59  48898/99, 6. 5. 2003.
60  37801/97, 1. 7. 2003.
61  24541/94, 18. 6. 2002.
62  42628/04, 6. 12. 2007.
63  18498/04, 2. 10. 2012.
64  32881/04, 8. 4. 2009.
65  7539/06, 30. 7. 2013.
66  39128/05, 20. 10. 2009.
67  34499/06, 27. 3. 2008.
68  28856/95, 21. 3. 2002.
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njih opredeli), ki lahko vplivajo na odločitev sodišča (glede zdravniškega mnenja 
kot listinskega dokaza: Augusto proti Franciji69). Posebno skrbno je treba izvesti 
dokazni postopek v sporih glede dodelitve otrok in stikov z otroki. Vendar to ne 
pomeni, da bi moralo sodišče, kadar se otrok upira stikom z enim od staršev, vedno 
ugoditi zahtevi stranke za postavitev izvedenca psihologa (Luig proti Nemčiji70). Po 
drugi strani pa tudi izraženi volji otroka, pri kom od staršev želi živeti oziroma s kom 
noče imeti stikov, ne gre dajati absolutnega pomena, kar bi utemeljilo zavrnitev vseh 
nasprotnih dokazov (C. proti Finski71). Zanimivo je tudi stališče ESČP, da sodišče, 
ko gre za strokovna vprašanja (medicinske okoliščine glede želje po spremembi 
spola), izvedenčevega mnenja ne sme nadomestiti s svojim (Schlumpf proti Švici72).

2.4 Pravna vprašanja, razjasnjevalna dolžnost sodišča in ustrezna 
razporeditev procesnih bremen

ESČP se z vprašanjem prepovedi sodbe presenečenja še ni izčrpno ukvarjalo. Je 
pa že zavrnilo argument stranke, da jo je odločitev vrhovnega sodišča presenetila, 
saj se je oprla na nove, dotlej neobravnavane pravne vidike spora. ESČP je 
načeloma ponovilo stališča Evropske komisije za človekove pravice, da ni načelne 
obveznosti sodišča, naj stranke povabi, da se izjavijo o pravnih podlagah, na katere 
se sodišče namerava opreti (Weber proti Nemčiji73). Podrobneje pa se ESČP s tem 
vprašanjem v obravnavani zadevi ni ukvarjalo, saj je ugotovilo, da sploh ni šlo za 
položaj, ko bi se sodišče oprlo na pravne vidike, ki v predhodnih fazah postopka 
niso že bili poudarjeni. V novejšem primeru pa je ESČP ugotovilo kršitev procesnih 
jamstev iz 6. člena EKČP, ker je pritožbeno sodišče pri odločanju o obrestih 
uporabilo drugo pravno podlago kot sodišče prve stopnje, stranka pa tega, kot 
ugotavlja ESČP, ni mogla predvideti. Zato se o tej pravni podlagi tudi ni mogla 
učinkovito izreči (Galich proti Rusiji74). Je pa tudi v tej zadevi ESČP poudarilo, 
da so obveznosti sodišča glede omogočanja stranki, da se izjavi o zadevi, nižje, 
ko gre za nova pravna stališča (ali za drugačno oceno že izvedenih dokazov), 
večja previdnost pa je potrebna pri upoštevanju novih dejstev in dokazov. V drugi 
zadevi pa je ESČP nakazalo, da uporaba nove pravne kvalifikacije v postopku pred 
višjim sodiščem, ki je nobena stranka ni zatrjevala in do katere se tudi nista mogli 
opredeliti, lahko povzroči kršitev 6. člena EKČP (Amirov proti Azerbajdžanu75). 
Vendar dokončnega odgovora v konkretnem primeru ni dalo, saj je ugotovilo, da 
te procesne pomanjkljivosti pritožnik v postopku pred sodiščem tretje stopnje ni 
izpodbijal. 

Po drugi strani pa je pomembno tudi stališče ESČP, da je treba od odvetnika kot 
pravnega strokovnjaka pričakovati, da pozna ustrezno prakso vrhovnega sodišča – 
ta je bila glede vprašanj, bistvenih za konkretno zadevo, objavljena in že dlje časa 
dostopna (Kontić-Draškić proti Hrvaški76). Tudi na splošno ESČP večkrat poudarja, 

69  71665/01, 11. 1. 2007.
70  28782/04, sklep 25. 9. 2007.
71  18249/02, 9. 5. 2006.
72  29002/06, 8. 1. 2009.
73  30203/03, sklep 2. 10. 2007.
74  33307/00, 13. 5. 2008.
75  25512/06, 18. 1. 2011.
76  20428/09, sklep 25. 9. 2012.
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da je treba od stranke v civilni zadevi pričakovati ustrezno skrbnost (Muscat proti 
Malti77).

2.5  Obveznost sodišča glede seznanitve, proučitve in opredelitve

Iz pravice do izjavljanja (right to be heard) izhaja obveznost sodišča, da vse navedbe, 
dokaze in argumente strank obravnava in pretehta brez prejudiciranja njihove 
pomembnosti (Wagner in J. M. W. L. proti Luksemburgu78). Uveljavljeno stališče 
ESČP je, da iz pravice do poštenega obravnavanja po prvem odstavku 6. člena 
EKČP izhaja tudi obveznost sodišča, da svojo odločitev v sodbi ustrezno obrazloži 
(Suominen proti Finski79). To je povezano z načeli vladavine prava (Kushoglu proti 
Bolgariji80). Šele iz obrazložitve je namreč marsikdaj razvidno, ali je pravdno sodišče 
zagotovilo pošteno obravnavanje in pravico stranke, da se izjavi (Kuznetsov in drugi 
proti Rusiji81). Enako, če se sodišče sploh ne ukvarja s »kogentnim pritožbenim 
razlogom, ki bi lahko vplival na odločitev« (Luka proti Romuniji82). Predpostavlja se 
izrecen odgovor na navedbe, ki so za odločitev sodišča bistvene (Gheorghe proti 
Romuniji83). Navesti je treba tudi pravno podlago (načeloma) in se opredeliti do 
navedb, ki so pravno pomembne (Antica in »R« Company proti Romuniji84). Pojem 
poštenega sojenja vsebuje zahtevo, da se sodišče opredeli do bistvenih vprašanj, 
ki so mu predložena. To zahtevo je prekršilo sodišče, ki se v konkretni zadevi ni 
opredelilo do ugovora stranke glede finančne stiske, čeprav je bil to po domačem 
pravu varstva najemnikov pomemben ugovor (Vojtechova proti Slovaški85). Mora 
biti razvidno, da se je sodišče z argumenti stranke ukvarjalo in da ne ostane dvom, 
ali jih je morda enostavno spregledalo (Yanakiev proti Bolgariji86). Še posebej, če 
gre pri slednjih za argumente stranke, ki se nanašajo na človekove (konvencijske) 
pravice (Wagner in J. M. W. L. proti Luksemburgu87). Upoštevati je treba okoliščine 
primera in vrsto zadeve, prav tako obseg vlog stranke v postopku, zakonsko ureditev, 
tradicijo in slog pisanja ter obrazložitve sodnih odločb v posamezni državi (Gorou 
proti Grčiji88). O (ne)obstoju kršitve je zato mogoče sklepati le ob upoštevanju vseh 
okoliščin konkretnega primera. Upoštevati je tudi treba, da je o opredelitvi sodišča 
glede strankine navedbe v določenih primerih mogoče sklepati konkludentno iz 
preostale vsebine obrazložitve. Zgolj okoliščina, da se v obrazložitvi sodbe do 
nekega poročila sodišče neposredno ni opredelilo, še ni mogoče sklepati, da se 
z njim ni seznanilo in da ga ni pretehtalo (Petrenco proti Moldaviji89). Iz 6. člena 
EKČP ne izhaja zahteva po podrobnem odgovoru na vsak argument ali navedbo 
stranke, prav tako pa ni naloga ESČP presojati, ali je sodišče pravilno odgovorilo 
na argumente stranke oziroma pravilno zavrnilo njene zahteve (Stichting Mothers 

77  24197/10, 17. 7. 2012.
78  76240/01, 28. 6. 2007.
79  37801/97, 1. 7. 2003.
80  48191/99, 10. 5. 2007.
81  184/02, 11. 11. 2007.
82  34197/02, 21. 7. 2009.
83  19215/04, 15. 3. 2007.
84  26732/03, 2. 3. 2010.
85  59102/08, 25. 9. 2012.
86  40476/98, 10. 8. 2006.
87  76240/01, 28. 6. 2007.
88  12686/03, 20. 3. 2009.
89  20928/05, 30. 3. 2010.



85

of Srebrenica in drugi proti Nizozemski90). V postopku s pravnimi sredstvi so 
zahteve po obrazložitvi sodne odločbe blažje kot za odločbe sodišč prve stopnje. 
Če se pritožbeno sodišče strinja s pravnimi stališči nižjega sodišča, je dopustno, 
da se nanje zgolj na kratko sklicuje, in mu jih ni treba ponovno utemeljevati (Dryzek 
proti Poljski91, Stichting Mothers of Srebrenica in drugi proti Nizozemski92), v takem 
primeru je tudi dopustno, da namesto lastne obrazložitve svoji odločbi le pripne 
obrazložitev odločbe nižjega sodišča (Estate of Nitschke proti Švedski93). 

V sistemu dostopa do vrhovnega sodišča, v katerem sodišče po bolj ali manj 
ohlapnih merilih odloča, ali bo zadevo sploh vzelo v vsebinsko obravnavo (taka 
je po noveli ZPP-D ureditev v ZPP), se postavlja vprašanje, ali je dopustna 
vsebinsko tudi povsem prazna obrazložitev (po tretjem odstavku 367. c člena 
ZPP za obrazložitev sklepa, s katerim se predlog za dopustitev revizije zavrne, 
zadošča, da se sodišče splošno sklicuje na neobstoj pogojev iz 367. a člena tega 
zakona). Ustavno sodišče se glede tega še ni opredelilo. Pač pa se je glede tega 
že izreklo ESČP, ki je potrdilo, da je pri odločanju o dopustitvi dostopa na vrhovno 
sodišče taka »prazna« obrazložitev dopustna oziroma zadostna (Nersesyan proti 
Armeniji94, Øvlisen proti Danski95, Persson proti Švedski96, Kukkonen proti Finski; 
št. 297, glede odločitve House of Lords, da ne izda »leave to appeal«, ker zadeva ne 
izpolnjuje pogoja, da mora iti za pomembno pravno vprašanje splošnega pomena: 
Nerva proti Združenemu kraljestvu98, glede novega sistema dopuščene revizije na 
Poljskem: Wnuk proti Poljski99, glede zadostnosti obrazložitve, da zadeva »nima 
možnosti za uspeh« in da zato ni izpolnjen pogoj za dostop do kasacijskega 
sodišča: Burg in drugi proti Franciji100). Enako za odločitev tožilca, da ne bo 
ugodil pobudi stranke za vložitev pritožbe na vrhovno sodišče v Grčiji (Gorou proti 
Grčiji101). Za pritožbo nemškega pritožnika, ki je prav tako uveljavljal, da je Zvezno 
ustavno sodišče njegovo ustavno pritožbo zavrnilo brez obrazložitve, pa je ESČP 
zgolj na kratko izreklo, da v tem ni videti kršitve jamstev iz 6. člena EKČP (Paeffgen 
GmbH proti Nemčiji102). Če želimo doseči želen in legitimen učinek razbremenitve 
vrhovnega sodišča (s čimer se to sodišče lahko v polni meri posveti zadevam, ki 
jih sprejme v obravnavo) ter preglednosti in sledljivosti prakse vrhovnega sodišča, 
je tak sklep tudi nujen.

2.6 Pravica do ustne obravnave 

ESČP je izoblikovalo doktrine glede vprašanja, ali iz pravice do izjavljanja v civilnih 
zadevah izhaja obveznost razpisa ustne obravnave ali pa je kontradiktornost 

90  65542/12, sklep 11. 6. 2013. 
91  12285/09, sklep 20. 3. 2012.
92  65542/12, sklep 11. 6. 2013. 
93  6301/05, 27. 9. 2007.
94  15371/07, 19. 1. 2010.
95  16469/05, sklep 30. 8. 2006.
96  27098/04, sklep 27. 3. 2008.
97  47628/06, 13. 1. 2009.
98  42295/98, sklep 11. 7. 2000.
99  38308/05, sklep 1. 9. 2009.
100  sklep 34763/02, ECHR 2003-II.
101  12686/03, 20. 3. 2009.
102  25379/04 in drugi, sklep 18. 9. 2007.



86

mogoče zagotoviti tudi v pisnem postopku. Pravica do izjavljanja kot del pravice iz 
prvega odstavka 6. člena EKČP praviloma vsebuje tudi zahtevo po ustni obravnavi 
(oral hearing). Zahteva po ustni obravnavi po naravi stvari izhaja že iz zahteve 
po javnosti postopka (Juričić proti Hrvaški103). To je način zagotavljanja zaupanja 
javnosti v sodstvo. Izvajanje sodne oblasti mora biti pregledno, javnost pa pripomore 
k uresničitvi temeljnega namena 6. člena EKČP, to je zagotovitve poštenega 
sojenja (Fazliyski proti Bolgariji104). Vendar pravica stranke do ustne obravnave ni 
neomejena. Država sicer uživa določeno prosto polje presoje, v načelu pa velja, da 
je ustna obravnava obvezna vsaj na eni stopnji, če jo stranka zahteva (Kaura proti 
Finski105, Petrenco proti Moldaviji106). Izjema je mogoča, če so sporna le pravna 
ali tehnična vprašanja (Kootummel proti Avstriji107). »Izjemoma« še ne pomeni, da 
je to mogoče le v redkih primerih (Andersson proti Švedski108). ESČP je potrdilo, 
da so izjeme mogoče, tudi zaradi ciljev učinkovitosti in gospodarnosti, v socialnih 
zadevah, v katerih se obravnavajo zapletena pravna ali tehnična vprašanja. V tej 
sferi je legitimno, da države upoštevajo zahteve po učinkovitosti in gospodarnosti 
(Hillefors proti Švedski109). »Izjemnost« možnosti opustitve obravnave ne pomeni, 
da so taki primeri lahko le redki; bistvena je narava zadeve (Miller proti Švedski110, za 
druge vrste sporov gl. Kootummel proti Avstriji111). Ustnost obravnave se povezuje 
tudi z njeno javnostjo. Upravičeni razlogi lahko utemeljijo izključitev javnosti (npr. 
varstvo interesa mladoletnih oseb), vendar mora sodišče to ustrezno obrazložiti in 
upoštevati načelo sorazmernosti (Khrabrova proti Rusiji112).

Če ne obstaja neomejena pravica stranke do ustne obravnave, razumljivo tudi ne 
obstaja pravica stranke do osebnega sodelovanja na ustni obravnavi. Ustnosti 
obravnave je lahko zadoščeno tudi, če je zagotovljena navzočnost strankinega 
odvetnika. Judikatura ESČP potrjuje, da iz prvega odstavka 6. člena EKČP ne 
izhaja brezpogojna pravica stranke do navzočnosti na obravnavi (Kabwe in Chungu 
proti Združenemu kraljestvu113). Kadar se stranka sama ne more udeležiti naroka, 
načeloma zadošča, da se omogoči prisotnosti prek pooblaščencev (Gryaznov proti 
Rusiji114). Pač pa mora biti ta pravica strankam tudi v civilnih sodnih postopkih 
zagotovljena v zadevah, v katerih je za odločitev sodišča bistven vtis o osebnem 
značaju in načinu življenja (personal character, manner of life) stranke (Sporer proti 
Avstriji115). Tipičen primer so spori iz družinskopravnih razmerij (npr. glede odločanja 
o dodelitvi otroka ipd.). V takih primerih zato ni dovolj, da se na obravnavi zagotovi 
pravica do navzočnosti strankinega odvetnika ali zastopnika, pač pa mora biti tudi 
stranki sami omogočeno, da se udeleži postopka. Vendar tudi v takih primerih ni 

103 58222/09, 26. 7. 2011.
104 40908/05, 16. 4. 2013.
105 40350/05, 23. 6. 2009.
106 20928/05, 30. 3. 2010.
107 49616/06, 10. 12. 2009.
108 17202/04, 7. 12. 2010.
109 21617/07, sklep 27. 3. 2012. ESČP se še ni opredelilo do vprašanja, ali so lahko razlogi 

»gospodarnosti« upravičen razlog za opustitev ustne obravnave tudi v drugih primerih – na primer 
v sporih majhne vrednosti.

110 55853/00, 8. 2. 2005.
111 49616/06, 10. 12. 2009.
112 18498/04, 2. 10. 2012.
113 29647/08 in 33269/08, sklep 2. 2. 2010.
114 19673/03, 12. 6. 2012.
115 35637, 3. 2. 2011.
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nujno, da se zagotovi več narokov z osebno prisotnostjo stranke (Sporer proti 
Avstriji116). Dodati je treba, da EKČP ne zagotavlja proste izbire jezika, v katerem bo 
potekal postopek. Zadošča možnost prevajanja na ustni obravnavi (Dachnevič proti 
Litvi117, glede vprašanj jezika gl. tudi Meleagrou in drugi proti Turčiji118). Obveznost 
ustne obravnave ni podana, če se stranka tej pravici odpove ali če to upravičujejo 
okoliščine primera (Göc proti Turčiji119). Dopis stranke, naj se narok izvede, tudi če 
ne bo prišel noben odvetnik, pomeni zavesten in izrecen odrek pravici do udeležbe 
na glavni obravnavi (Gladkiy proti Rusiji120). Ni nujno nesprejemljiva ureditev, po 
kateri je na stranki breme, da uveljavlja razpis naroka, sicer se šteje, da se naroku 
odpoveduje. Vendar mora v takem primeru sodišče odločitev, da naroka ne razpiše, 
utemeljiti z razlogom konkludentne odpovedi – ne pa s kakšnim drugim razlogom, 
ki je po nacionalnem pravu tudi upravičen, vendar pa z vidika ESČP ni zadosten 
(Bakova proti Slovaški121). Opozoriti je treba, da ni nujno, da bo ESČP pomanjkanje 
izrecne zahteve za razpis naroka vedno štelo za konkludentno odpoved tej pravici 
(Göc proti Turčiji122). Prav tako ni pravice do osebne navzočnosti, kadar je mogoče 
vsa bistvena vprašanja dejanske in pravne narave rešiti na podlagi vsebine spisa 
(Kaura proti Finski123). V postopku pred instančnimi sodišči (vključno s postopkom 
za dopustitev pravnega sredstva) so zahteve nižje, še posebej če je bila na prvi 
stopnji ustna obravnava zagotovljena (Petrenco proti Moldaviji124). Navzočnosti 
stranki tako ni treba omogočiti, če instančno sodišče lahko (dokončno) presoja 
le vprašanja kršitve procesnega ali materialnega prava. Ni nujno, da je postopek 
pred pritožbenim sodiščem vedno usten, čeprav se odloča tudi o pravilni ugotovitvi 
dejanskega stanja. Omejitev je lahko upravičena zaradi zahteve po gospodarnosti in 
hitrosti postopka. Če je sodišče prve stopnje odločalo na naroku, je o pritožbi dovolj 
odločanje na nejavni seji, če je sodišču na razpolago bistveno gradivo, potrebno 
za odločitev (Bladh proti Švedski125). Če je sodni postopek le enostopenjski, ima 
stranka načeloma pravico do javnega in ustnega obravnavanja. Za kršitev je šlo v 
sporu zaradi dodelitve socialne pomoči, na prvi stopnji je bilo predlogu pritožnika 
ugodeno, drugostopenjsko sodišče pa je odločalo na nejavni seji (čeprav je 
pritožnik uveljavljal zahtevo za razpis naroka) in sodbo sodišča prve stopnje na 
podlagi drugačne presoje pisnih dokazov spremenilo tako, da je zahtevek zavrnilo 
(proti čemur sta bila dva sodnika). ESČP je presodilo, da iz navedenega izhaja, 
da je bilo dokaze mogoče različno presojati in je zato bilo dovolj razlogov v prid 
obveznosti razpisa naroka (Lundevall proti Švedski126). ESČP je tudi izreklo, da ni 
nujno, da je postopek na drugi stopnji usten, če je bil na prvi pisen (Salomonsson 
proti Švedski127). Za kršitev je šlo, ko je pritožnik izrecno zahteval ustno obravnavo 
pred pritožbenim sodiščem, naroka pa se ni mogel udeležiti zaradi bolezni, svojo 
odsotnost je tudi pravočasno upravičil, vendar je sodnik zaradi napake prejel pisno 

116  35637, 3. 2. 2011.
117  41338/06, 20. 11. 2012.
118  14434/09, sklep 2. 4. 2013.
119  Ibidem.
120  3242/03, 21. 12. 2010.
121  47227/99, 26. 3. 2002.
122  Ibidem.
123  40350/05, 23. 6. 2009.
124  20928/05, 30. 3. 2010.
125  46125/06, sklep 10. 11. 2009.
126  38629/97, 12. 11. 2002.
127  38978/97, 12. 11. 2002.
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sporočilo šele po naroku (Komanicky proti Slovaški128). Najbrž pa je razlog za 
ugotovljeno kršitev v posebnem položaju, povzročenem z administrativno napako, 
zaradi katere sodnik predloga za preložitev naroka ni prejel. Iz tega primera še ni 
mogoče sklepati, da bi bilo nedopustno, če se stranki naloži breme, da v primeru 
bolezni za udeležbo na naroku pooblasti npr. odvetnika in tako zagotovi, da narok 
ne bo preložen. Kadar pravno sredstvo v civilnem sodnem postopku, ki se je začel 
na pobudo stranke, vlaga državni tožilec v interesu stranke, ji mora biti zagotovljena 
možnost izjavljanja oziroma navzočnosti na obravnavi (Andrejeva proti Latviji129). 

Zagotovitev navzočnosti strank prek videokonference je načeloma (ob upoštevanju 
posebnih okoliščin vsakega konkretnega primera) dopustna (Kabwe in Chungu 
proti Združenemu kraljestvu130, podobno – manj omejujoče – tudi Gryaznov proti 
Rusiji131; slednje tudi o možnosti oprave naroka na drugem kraju). 

Le dodatna opomba glede javnosti: javnost se nanaša tudi na razglasitev sodb. Tudi 
če sodba izide v pisnem postopku, morajo biti sodbe nekako dostopne javnosti. 
Države sicer uživajo določeno prosto polje presoje, vendar morajo ravnati v skladu 
z načelom sorazmernosti. Razlogi državne varnosti so lahko upravičen razlog za 
omejitve, vendar so mogoči tudi načini, da se cilji državne varnosti (tudi v zvezi 
s terorističnimi dejavnostmi) zagotovijo tako, da se ne zanikajo v celoti temeljna 
jamstva, kot je to med drugim javnost sodnih odločb (Fazliyski proti Bolgariji132).

3  ENAKOPRAVNOST PRAVDNIH STRANK (»ENAKOST OROŽIJ«)

Enakost orožij je poleg pravice do izjavljanja temeljno jamstvo poštenega 
obravnavanja po prvem odstavku 6. člena EKČP (gl. zgoraj). Stranka mora 
imeti pravico predstaviti svoje argumente, vključno z dokazi, pod pogoji, ki je ne 
postavljajo v občutno slabši položaj nasproti drugi stranki (Colak in Tsakiridis proti 
Nemčiji133). Pomembno je zagotoviti enakopravnost strank v dokaznem postopku. 
Sodišče ne sme zavrniti vseh dokaznih predlogov (zaslišanje prič) ene stranke z 
utemeljitvijo, da je dejansko stanje že dovolj pojasnjeno na podlagi navedb strank 
in pisnih dokazov, kljub temu pa glede istih spornih dejstev dopustiti zaslišanje vseh 
prič, ki jih je predlagala nasprotna stranka. V takem primeru je zahteva po enakosti 
orožij prekršena (Perić proti Hrvaški134). Enako velja, kadar zakonska ureditev sicer 
ne predpisuje obveznega odvetniškega zastopanja (kar ne bi bilo sporno), kljub 
temu pa sodišče stranki, ki pride na sodišče brez odvetnika, ne omogoči izjavljanja 
in postavljanja vprašanj pričam (Cruz de Carvalho proti Portugalski135). Za kršitev 
gre tudi, kadar je zakonska ureditev taka, da de facto le eni stranki omogoča, da 
doseže ustni preizkus zadeve pred instančnim sodiščem (v nasprotnem primeru 
pa tudi izrecen predlog nasprotne stranke ne zadošča; Westlund proti Islandiji136). 

128  32106/96, 4. 6. 2002.
129  55707/00, 18. 2. 2009.
130  29647/08 in 33269/08, sklep 2. 2. 2010.
131  19673/03, 12. 6. 2012.
132  40908/05, 16. 4. 2013.
133  77144/01 in 35493/05, 5. 3. 2009.
134  34499/06, 27. 3. 2008.
135  18223/04, 10. 7. 2007.
136  42628/04, 6. 12. 2007.
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Nedopustno je, če sodišče omogoči ustno sodelovanje v postopku le eni stranki 
(Nikoghosyan in Melkonyan proti Armeniji137). Tudi neposredna povezava 
izvedenca z eno od strank postopka lahko povzroči nedopustno razlikovanje 
procesnih položajev strank, še posebej, kadar ima izvedenec osrednjo vlogo v 
sodnem postopku (Eggertsdottir proti Islandiji138). Kot je ESČP sicer potrdilo že v 
starejših primerih, je enakost orožij prekršena, če država med sodnim postopkom, 
v katerem je sama udeležena, spremeni zakonodajo, da bi vplivala prav na izid 
konkretnega postopka (SCM Scanner de l'Ouest Lyonnais proti Franciji139, Petkoski 
proti Makedoniji140, Scoppola proti Italiji141). Zelo pomemben je judikat, v katerem 
je ESČP obsodilo ravnanje države, ki je v neki za državo zelo pomembni zadevi 
hkrati s civilnim postopkom (v katerem je bila tožena) sprožila kazenski postopek 
proti tožniku – po ugotovitvi ESČP kot povračilo za vložitev tožbe in še bolj zato, 
da bi v kazenskem postopku (z obsežno obveščevalno in kriminalistično akcijo) 
prišla do podatkov in dokazov, ki bi jih nato uporabila v civilni pravdi ter izvedela, 
s kakšnimi dokazi razpolaga nasprotna stranka (Kinski proti Češki142). Ob tem je 
ESČP še dodalo, da kakršen koli poskus kriminalizacije stranke, ki zgolj uveljavlja 
svojo civilno pravico, ni dopusten. Tudi velik ekonomski pomen zadeve za državo 
zniževanja procesnih jamstev ne upravičuje.

Sodelovanje državnega tožilca, ki se v civilni zadevi pridruži eni od strank, še ne 
vzpostavi nujno neenakosti orožij. Treba je upoštevati okoliščine konkretnega 
primera. ESČP pa vendarle poudarja, da je taka ureditev načeloma dopustna, če 
gre za varstvo deprivilegiranih oseb ali množične kršitve (Batsanina proti Rusiji143). 
Enakost orožij pa je prekršena, če zakon glede ene gospodarske pogodbe (uvoz 
nafte) določi daljši zastaralni rok za državo kot enega pogodbenega partnerja, 
kot velja za gospodarsko družbo kot drugega partnerja (Varnima Corporation 
International S.A. proti Grčiji144). Po drugi strani pa ne gre za kršitev, če so sodniki 
v pravdah glede svoje službe po zakonu oproščeni sodnih taks. Zaradi narave 
svojega dela se lahko, kot pravi ESČP, hitro znajdejo v številnih postopkih, ki jih 
uvedejo nezadovoljne stranke (Gouveia Gomes Fernandes in Freitas e Costa 
proti Portugalski145). ESČP je tudi izreklo, da razlika v finančnem položaju strank, 
čeprav je zelo velika, še ne pomeni sama po sebi kršitve pravice do enakosti orožij 
(Handolsdaten Sami Village in drugi proti Švedski146). 

137  11724/04 in 13350/04, 6. 12. 2007.
138  31930/04, 5. 7. 2007.
139  12106/03, 21. 6. 2007.
140  27736/03, 8.1.2009.
141  10249/03, 17. 9. 2009.
142  42856/06, 9. 2. 2012.
143  3932/02, 26. 5. 2009.
144  48906/06, 28. 5. 2009.
145  1529/08, 26. 5. 2009.
146  39013/04, 30. 5. 2010.
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4  PREPOVED SAMOVOLJNEGA ODSTOPA OD USTALJENE SODNE 
PRAKSE 

ESČP je drugače kot npr. nemško ali slovensko ustavno sodišče vse do najnovejšega 
časa le izjemoma obravnavalo vidik neenotne sodne prakse oziroma odstopa od 
sodne prakse. V zadevi Beian proti Romuniji147 je ugotovilo, da zelo visoka stopnja 
neenotne sodne prakse romunskega kasacijskega sodišča o določenem vprašanju 
in nezmožnost zagotovitve konsistentne prakse rušita načelo pravne varnosti in 
pravne države ter s tem jamstva pravičnega sojenja. Glede na posebne okoliščine 
primera je ESČP v tem primeru ugotovilo kršitev jamstev 6. člena EKČP. V primeru 
Schwarzkopf in Taussik proti Češki148 pa do obsodbe države ni prišlo, saj je ESČP 
ugotovilo, da se je v vmesnem času sodna praksa ustalila. 

Od leta 2010 pa je presoja očitkov odstopa od sodne prakse in neenotnosti 
sodne prakse pred ESČP vse pogostejša, sodišče pa je za presojo teh primerov 
že izoblikovalo načelna stališča. Izhodišče pri tem je, da odstop (nameravana 
sprememba) od sodne prakse ni sam po sebi nedopusten. Sodna praksa ni 
nespremenljiva; nasprotno, bistveno je, da se razvija, zato ni mogoče togo vztrajati 
pri zahtevi po konsistentnosti prakse (Şahin in Şahin proti Turčiji149). Nezmožnost 
dinamičnega in razvojnega pristopa bi namreč povzročila nevarnost oteževanja 
reform in izboljšav (Albu in ostali proti Romuniji150). Zahteve po pravni varnosti in 
legitimno zaupanje javnosti ne ustvarjajo pridobljene pravice do nespremenljivosti 
sodne prakse. Naj bo pravna norma še tako jasna, vedno ostaja nujen element 
sodniške razlage. Odločitev, katero pravo uporabiti in v kakšnih okoliščinah, je del 
nujnega individualnega pristopa k pravu. Zato lahko dve sodišči, vsako v skladu 
s svojo pristojnostjo, v dveh samostojnih primerih prideta do nasprotujočih si, pa 
vendarle razumno obrazloženih zaključkov glede istih pravnih vprašanj ob podobni 
dejanski podlagi (Şahin in Şahin proti Turčiji151). Treba je sprejeti, da je različnost v 
pristopu dveh sodišč le nujna posledica omenjenega procesa razlage pravnih norm 
in njihove uporabe v konkretnem primeru. Na podlagi teh izhodišč je ESČP izreklo, 
da mora ostati zadržano in da lahko le izjemoma posega v odločanje domačih 
sodišč (Şahin in Şahin proti Turčiji152). Opozarja tudi, da samo ni organ oziroma 
mehanizem, ki bi odpravljal neenotnost prakse nacionalnih sodišč. Poudarja, da 
ni njegova naloga medsebojna primerjava odločitev sodišč v podobnih primerih; 
spoštovati mora neodvisnost teh sodišč (Stoilkovska proti Makedoniji153).

Odstop oziroma nameravana sprememba sodne prakse torej ni nedopustna. Mora 
pa sodišče za tak odstop v obrazložitvi odločbe navesti razloge (Atanasovski proti 
Makedoniji154). Očitna nekonsistentnost pri uporabi domačega prava spodkopava 
verodostojnost sodišč in zmanjšuje zaupanje javnosti v delovanje sodstva. Če sodišče 
ne ponudi razumne razlage za to neenotnost prakse, je pravica do poštenega sojenja 
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152  Ibidem.
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91

kršena (Stoilkovska proti Makedoniji155). Ni tudi nedopustno, če sprememba sodne 
prakse velja tudi za zadeve, ki so bile sprožene še v času, ko so bila stališča drugačna; 
očitek o retroaktivnosti ESČP zavrača (Hoare proti Združenemu kraljestvu156, Legrand 
proti Franciji157). Mogoči pa so tudi obratni primeri, odvisno od okoliščin primera, ko 
gre lahko tudi za kršitev 6. člena EKČP, če se sodna praksa nepredvidljivo spremeni, 
stranka pa se je predhodno v že tekočem postopku zanesla na dotedanjo utečeno 
prakso in zato določenih ravnanj ni opravila. ESČP je takem primeru ugotovilo 
povezavo med nepredvidljivostjo procesne zahteve, ki je bila (s spremembo sodne 
prakse) uveljavljena retroaktivno, s tem pa je bila pritožnikova pravica do učinkovitega 
sodnega varstva nesorazmerno omejena (Petkov proti Bolgariji158).

Vendarle pa neenotnost sodne prakse lahko povzroči kršitev 6. člena EKČP. 
Načelo pravne varnosti jamči med drugim določeno stabilnost v pravnih položajih 
in prispeva k zaupanju javnosti v sodstvo. Dolgotrajnost neenotne sodne prakse 
pa nasprotno lahko povzroči pravno negotovost in zmanjšuje zaupanje javnosti v 
sodni sistem, prav to zaupanje pa je sicer ena od temeljnih prvin države, ki temelji 
na vladavini prava (Vinčić in drugi proti Srbiji159). Če se negotovost nadaljuje, se 
zaupanje javnosti v sodstvo znižuje (Živić proti Srbiji160). ESČP je pri tej presoji kot 
odločilno za ugotovitev obstoja kršitve opredelilo naslednje: (1) ali obstajajo globoke 
in dolgotrajne razlike (profound and long-standing differences) v sodni praksi, (2) 
ali domače pravo vsebuje mehanizme, primerne za odpravo neenotnosti sodne 
prakse, ter (3) ali so bili ti mehanizmi uporabljeni in kakšen je bil njihov učinek 
(Şahin in Şahin proti Turčiji161, Albu in drugi proti Romuniji162, Stoilkovska proti 
Makedoniji163). Pomembno je, ali so bili uporabljeni mehanizmi poenotenja prakse 
pred instančnim (še posebej vrhovnim sodiščem) in kakšen je bil njihov učinek 
(neuspešno: Živić proti Srbiji164, uspešno: Albu in drugi proti Romuniji165, za primer 
ustrezne ustalitve sodne prakse gl. tudi Spaseski proti Makedoniji166). Vrhovno 
sodišče bi moralo biti tisto, ki odpravlja neenotnost sodne prakse. Če vrhovno 
sodišče samo odstopi od svoje prakse, ne da bi za to ponudilo kakšne razloge 
oziroma sploh omenilo svojo dotedanjo prakso, pa samo postane vir negotovosti 
(Balažoski proti Makedoniji167). Še posebej neenotnost sodne prakse najvišjega 
sodišča lahko torej ob odsotnosti ustreznih instrumentov za njeno poenotenje 
ogrozi pravno varnost in spodkopava zaupanje javnosti v sodstvo (Stoilkovska proti 
Makedoniji168, Tomić in drugi proti Črni gori169).

Določene razlike v razlagi prava so torej sprejemljive kot neločljiv del kakršnega 
koli izvajanja sodne oblasti v sistemu, ki temelji na teritorialni mreži prvostopenjskih 
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in drugostopenjskih sodišč. Strožja je presoja, kadar očitna neenotnost odločanja v 
vsebinsko enakih zadevah izhaja z istega sodišča (Živić proti Srbiji170). Vendar tudi 
tu ni avtomatizma; tudi znotraj istega sodišča lahko pride do razlik in to samo po 
sebi še ne izkazuje kršitve konvencije (Albu in drugi proti Romuniji171).

Kadar pritožnik utemeljuje neenakost prakse tako, da predloži kakšno odločitev 
sodišč v primerljivi drugi zadevi, ESČP presoja tudi, katera odločitev pomeni 
odstop od prevladujoče prakse. Če ugotovi, da odločitev v pritožnikovem primeru 
pomeni prevladujočo prakso, odločitev v primeru, na katerega se pritožnik sklicuje, 
pa odstop od te prakse, kršitev 6. člena EKČP ni izkazana (gl. primera: Printz proti 
Romuniji172, Tomić in drugi proti Črni gori173). Prav tako kršitev seveda ni izkazana, 
če primeri niso primerljivi (Tomić in drugi proti Črni gori174).

5  PREPOVED OČITNO NAPAČNE OZIROMA SAMOVOLJNE SODNE 
ODLOČbE

Podobno kot je slovensko ustavno sodišče sprejelo doktrino t. i. Schummanove 
formule, je ESČP izoblikovalo doktrino t. i. »četrte instance«. ESČP namreč poudarja, 
da ni zgolj še ena nadaljnja instanca v rednem sodnem postopku ter da zato ne 
preizkuša pravilnosti ugotovitve dejanskega stanja in uporabe prava v postopku 
pred domačimi sodišči. Razlaga in uporaba zakona sta naloga nacionalnih sodišč 
(npr. M. in S. proti Italiji in Združenemu kraljestvu175, Padalevičius proti Litvi176, 
Øvlisen proti Danski177). EKČP ne zagotavlja »pravilnega rezultata« postopka 
(Klasen proti Nemčiji178). Niti 6. člena EKČP niti katere druge določbe konvencije 
ni mogoče razlagati tako, da bi zagotavljala uspešen izid civilne tožbe (Popivčak 
proti Slovaški179). Treba je upoštevati – kar je sicer, kot pravi ESČP, zelo pogost 
vir nerazumevanja na strani pritožnikov – da »poštenost« v smislu 6. člena EKČP 
ni vsebinska poštenost (to je koncept, ki ga lahko zagotovi le sodeči sodnik), pač 
pa procesna poštenost. To praktično pomeni pravico do adversarnega postopka, 
v katerem se stranki lahko izjavita in sta enakopravni pred sodiščem. Če bi bilo 
drugače, bi ESČP delovalo kot sodišče tretje ali četrte instance, kar pa ne bi bilo 
združljivo z omejitvami njegovega poslanstva (Prevljak in drugi proti BiH180). Ko gre 
za procesna jamstva, ESČP presoja le, ali je postopek v celoti zadostil zahtevam 
6. člena EKČP (npr. Shub proti Litvi181). V tem okviru in torej v zelo omejenem 
obsegu pa ESČP presoja tudi, ali je ravnanje, odločitev oziroma obrazložitev 
sodišča »arbitrarna«, »očitno nerazumna«, »očitno napačna«, »flagrantno 
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napačna« (ni kršitve: Rupar proti Sloveniji182, Orams in Orams proti Cipru183, 
Jakub proti Slovaški184, Ditz proti Nemčiji185, Popivčak proti Slovaški186, Šorgić 
proti Srbiji187, Sohby proti Združenemu kraljestvu188; kršitev: Apicella proti Italiji189, 

Donadze proti Gruziji190, Anđelković proti Srbiji191) ali »prima facie protislovna« 
(Hirvisaari proti Finski192). Gre torej v izhodišču za podoben preizkus, kot ga po 
merilu presoje prepovedi sodniške samovolje oziroma arbitrarnosti uporablja tudi 
slovensko ustavno sodišče.193 

182 16480/02, sklep 18. 5. 2010.
183 27841/07, 10. 6. 2010.
184 2015/02, 28. 2. 2006.
185 29056/06, sklep 2. 6. 2009.
186 13665/07 , 6. 12. 2011.
187 34973/06, 3. 11. 2011.
188 34108/07, sklep 18. 6. 2013.
189 64890/01, 29. 3. 2006.
190 74644/01, 7. 3. 2006.
191 1408/08, 9. 4. 2013.
192 49684/99, 27. 9. 2001.
193 Npr. Up-1038/07 in U-I-80/07 z dne 14. 6. 2007. Za kršitev 22. člena gre, če je odločitev tako 

očitno napačna in brez razumnih pravnih argumentov, da jo je mogoče šteti za samovoljno oziroma 
arbitrarno. 
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NEPOSREDNA ZAHTEVA PODIZVAJALCEV DO NAROČNIKA 
PRI RAZMERJIH, KI IZHAJAJO IZ JAVNIH NAROČIL

dr. Vesna Kranjc
redna profesorica
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

1 UVOD1

Obligacijski zakonik (OZ)2 enako kot prej jugoslovanski Zakon o obligacijskih razmerjih 
(ZOR)3 pri določenih pogodbenih tipih določa, da ob izpolnitvi posebnih pogojev 
naročnik izvedbe posla ne plača svoji pogodbeni stranki, to je izvajalcu ali glavnemu 
izvajalcu, ampak pogodbeni stranki svoje pogodbene stranke, to je podizvajalcu. 
Pravilo 631. člena OZ o neposrednih plačilih podizvajalcem je umeščeno v poglavje 
o podjemni pogodbi in pod pogoji 631. člena OZ velja za vse pogodbene tipe, ki imajo 
naravo podjemne pogodbe. V poslovni praksi so neposredna plačila podizvajalcem 
aktualna pri gradbenih pogodbah, torej pri plačilih podizvajalcem izvajalcev 
gradbenih del, a so neposredni zahtevki podizvajalcev do naročnikov pogostejši šele 
zadnja leta. Prej so podizvajalci terjali plačilo le od svojih pogodbenih strank. Zaradi 
tega je sodna praksa na podlagi 612. člena ZOR (pravilo je povsem enako kot zdaj 
veljavni 631. člen ZOR) skromna. Vprašanja o razlagi 631. člena OZ so se začela 
odpirati ob gospodarski krizi, plačilni nesposobnosti in stečajih gradbenih podjetij. 
Sodna praksa na podlagi 631. člena OZ je pestrejša, a kaže na odprta vprašanja. Del 
odprtih vprašanj je povezan s pravili o javnem naročanju. Pravila o javnem naročanju 
nalagajo naročnikom dodatne obveznosti glede neposrednih plačil podizvajalcem. 
Njihove določbe so nejasne, zato teorija ponuja različne razlage o obveznostih 
naročnikov in pravicah podizvajalcev pri javnih naročilih. Temeljna dilema je, ali 
morajo po zakonskih pravilih v poslih javnega naročanja naročniki plačevati svojim 
pogodbenim strankam in le izjemoma po pogojih 631. člena OZ podizvajalcem ali pa 
velja, da morajo po izpolnitvi pogojev iz ZJN-2 plačevati tistim, ki dejansko dobavljajo 
blago in izvajajo storitve, čeprav niso njihove pogodbene stranke.

V prispevku analiziram pogoje 631. člena OZ za neposredna plačila podizvajalcem, 
kronološko predstavljam slovensko ureditev javnega naročanja o podizvajalcih, 
analiziram pravno naravo naročnikove obveznosti do podizvajalcev po veljavnih 
pravilih javnega naročanja in navajam ugotovitve o pogojih za neposredna plačila 
podizvajalcem po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2).4

1 Avtorica sem o vprašanjih, ki obravnavajo neposredna plačila podizvajalcem, že objavila 
prispevek v Podjetje in delo 2/2012, XXXVIII, strani 239 do 258 (Kranjc V., Ali ZJN-2 določa 
obvezna neposredna plačila podizvajalcem). Tokratni prispevek, ki je pripravljen ob sodelovanju 
na Gospodarskopravni šoli 2013, le delno povzema prispevek, a bistveno obširneje obravnava 
vprašanja, ki so povezana z ureditvijo OZ in ZJN-2 o neposrednih plačilih podjemnikovim 
sodelavcem oziroma podizvajalcem.

2 Obligacijski zakonik, OZ, Uradni list, RS, št. 83/01, 28/06 – odl. US, 32/04 in 40/07, uradno 
prečiščeno besedilo OZ-UPB1, Uradni list RS, št. 97/07.

3 Zakon o obligacijskih razmerjih, ZOR, Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89.
4 Zakon o javnem naročanju, ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/2012 – odl. 

US in 90/12, uradno prečiščeno besedilo ZJN-2-UPB5, Uradni list RS, št. 12/13.
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V prispevku se sklicujem na ZJN-2. Obveznosti naročnikov, ki izvajajo dejavnosti 
na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, so 
določene z Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 
področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS).5 Ker ureja ZJNVETPS 
obveznosti naročnikov in izvajalcev do podizvajalcev enako, navajam le določbe 
ZJN-2. 

2 POGOJI ZA NEPOSREDNO PLAČILO PODIZVAJALCU  
PO 631. ČLENU OZ

Ureditev 631. člena OZ pomeni izjemo glede na načela obligacijskega oziroma 
pogodbenega prava. Primerjalno pravo določa enako izjemo le izjemoma.

Načelo o relativnosti pogodbenega razmerja je izrecno poudarjeno v 125. členu 
OZ. Pravice in obveznosti, kot so določene s pogodbo, veljajo le za stranki, ki sta 
sklenili to pogodbo in torej izkazali voljo za pridobitev pravic in obveznosti. Pravice 
in obveznosti preidejo brez izkazane volje na univerzalne pravne naslednike po 
pogojih drugega odstavka 125. člena OZ. Pogodbeni stranki ne moreta s pogodbo 
obremeniti tretje osebe, lahko pa pogodba ustvari pravico v korist tretjega (126. do 
130. člen OZ).

OZ normira institute, na podlagi katerih lahko tretje osebe pridobijo pravice oziroma 
obveznosti, kot so določene s posamezno konkretno pogodbo, na primer prenos 
pogodbe, cesija, prevzem dolga, pristop k dolgu. Tudi v teh primerih velja, da mora biti 
za nastanek katerega od naštetih pravnih poslov izkazana posebna volja, torej volja 
tretje osebe, volja katere od pogodbenih strank ali celo volja obeh pogodbenih strank. 
Skratka omenjeni instituti niso izjema od načela relativnosti pogodbenih razmerij.

Pri ureditvi posameznih pogodbenih tipov pa OZ normira institute, ki pomenijo 
izjemo od pravila, da pogodba ustvarja pravice in obveznosti le za stranki pogodbe. 
Določena izjema od pravila, da pogodba ustvarja pravice in obveznosti le za 
stranki pogodbe, je tudi 631. člen OZ iz podjemne pogodbe, ki določa obveznost 
naročnika, da plača osebi, ki je na strani njegove (naročnikove) pogodbene stranke 
sodelovala pri izvedbi posla in torej sama ni pogodbena stranka naročnika.6

Stranki podjemne pogodbe sta naročnik in podjemnik. Če ni s pogodbo določeno 
drugače ali če iz narave posla ne izhaja kaj drugega, podjemnik ni dolžan osebno 
opraviti posla (629. člen OZ). V izvedbo posla lahko torej vključi tretje osebe oziroma 
sodelavce. V poslovni praksi in tudi pravni teoriji se namesto izraza podjemnik 
uporablja izraz izvajalec ali celo glavni izvajalec, namesto izraza sodelavec 
podjemnika pa podizvajalec.

5 Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih 
storitev, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 43/11, 43/11 – odl. US in 90/12.

6 OZ v 631. členu določa: Sodelavci se za svoje terjatve do podjemnika lahko obrnejo neposredno 
na naročnika in zahtevajo od njega, da jim te terjatve izplača iz vsote, ki jo v tistem trenutku dolguje 
prejemniku, če so pripoznane.
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Pravilom podjemne pogodbe so podrejene različne storitve. Za nekatere je tudi 
v praksi običajno, da jih izvede pogodbena stranka osebno. Pri kompleksnih 
storitvah je običajno, da vseh pogodbena stranka naročnika ne izvede osebno, 
ampak s sodelovanjem tretjih oseb. Še posebej je to redna praksa pri izvajanju 
gradbenih del.

Ker OZ predvideva, da izvajalec posla le-tega vedno ne bo opravil osebno, v zvezi 
s tem izrecno ureja dve vprašanji:

 ● odgovornost izvajalca za delo podizvajalcev in
 ● pogoje za neposredno plačilo podizvajalcem s strani naročnika.

Pri prvem vztraja pri relativnosti pogodbenega razmerja, drugo pomeni izjemo.

Izvajalčeva odgovornost za izpolnitev obveznosti nasproti naročniku je enaka, ne glede 
ali posel izpolnjuje sam ali pa s sodelovanjem podizvajalcev. OZ v 630. členu določa, 
da izvajalec odgovarja za delo podizvajalcev, kot da bi ga sam opravil. Izvajalec se 
torej ob kršitvi pogodbe ne more razbremeniti z izgovorom, da dela ni opravil osebno 
sam, ampak njegovi podizvajalci, ter da je pri izbiri podizvajalcev in nadzoru nad njimi 
izkazoval potrebno skrbnost. Izvajalec za kršitve odgovarja naročniku, naročnik lahko 
sankcije za kršitev pogodbe uveljavlja le od izvajalca. Sankcij za napake, zamudo in 
druge kršitve naročnik ne more uveljavljati od podizvajalcev. Za izpolnitev obveznosti 
iz pogodbe med naročnikom in izvajalcem odgovarja le izvajalec. Podizvajalec pa 
odgovarja le svoji pogodbeni stranki, sicer glavnemu izvajalcu.

V pravilih o gradbeni pogodbi je v 661. členu OZ urejen poseben primer prehoda 
pravic iz odgovornosti za napake. Določeno je, da pravice naročnika nasproti 
izvajalcu zaradi napake gradbe preidejo tudi na vse poznejše pridobitelje gradbe ali 
njenega dela, vendar tako, da poznejšim pridobiteljem ne teče nov rok za obvestilo 
in tožbo, temveč se jim rok prednikov všteva. Določba je umeščena v poglavje o 
gradbeni pogodbi, ki je poseben tip podjemne pogodbe. Zato se določba ne more 
uporabiti za podjemno pogodbo. Ni mogoče sklepati, da se pravilo, ki je določeno 
za poseben pogodbeni tip, uporabi za krovni pogodbeni tip. Na podlagi 661. člena 
OZ ni mogoče trditi, da lahko naročnik podjemne pogodbe uveljavlja sankcije od 
podizvajalca. Le v primeru, da bi bila med naročnikom in izvajalcem sklenjena 
gradbena pogodba in bi bila gradbena pogodba sklenjena tudi med izvajalcem in 
podizvajalcem (v tej pogodbi bi bil tudi izvajalec naročnik gradnje), ter ob permisivni 
razlagi namena tega pravila (ki po mojem mnenju ni sprejemljiva) bi lahko naročnik 
(glavni naročnik) uveljavljal sankcije neposredno od podizvajalca. A tudi v takem 
primeru naročnik ne bi mogel uveljavljati sankcij od podizvajalca za vse kršitve. Na 
primer 661. člen OZ ne omogoča uveljavljanja sankcij za zamudo.

S sklenitvijo podjemne pogodbe se naročnik zaveže, da bo plačal izvajalcu (619. člen 
OZ). Poleg obveznosti naročnika plačati izvajalcu določa OZ tudi naročnikovo 
obveznost plačila podizvajalcu. Slovenska pravna teorija je enotna, da z izpolnitvijo 
pogojev iz 631. člena OZ nastane obveznost naročnika, da plača podizvajalcu. 
Komentarji 612. člena ZOR razlagajo enako, da določba nalaga obveznost 
naročniku. Vukmir podaja drugačno razlago 602. člena hrvaškega Zakona o 
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obveznim odnosima7 (o hrvaški ureditvi v nadaljevanju). Ker pravilo določa, da 
se sodelavci podjemnika lahko obrnejo neposredno na naročnika, Vukmir meni, 
da določba ne vzpostavlja obveznosti naročnika. Po njegovi razlagi sme naročnik 
pretehtati, ali je kljub izpolnitvi pogojev zahteva podizvajalca utemeljena ali ne.8

Za nastanek obveznosti naročnika za neposredno plačilo podizvajalcu so v 
631. členu OZ določeni posebni pogoji. V zvezi z obravnavanimi vprašanji je treba 
poudariti, da po OZ naročnikova zakonska obveznost plačila podizvajalcu ne more 
nastati mimo volje izvajalca. Med pogoji za nastanek obveznosti je izjava izvajalca, 
da pripoznava podizvajalčevo terjatev. Če torej izvajalec zanika obstoj terjatve 
podizvajalca do njega (do izvajalca) in tudi če se izvajalec ne izjasni o obstoju 
terjatve podizvajalca, po OZ niso izpolnjeni pogoji, da naročnik namesto plačila 
izvajalcu plača podizvajalcu.

Obstajajo različni razlogi, da izvajalec utemeljeno zanika obstoj terjatve svojega 
podizvajalca: 

 ● plačilni rok se še ni iztekel, zato terjatev podizvajalca še ni dospela,
 ● podizvajalec je storitev izvedel, a ni izpolnil katerega od drugih pogojev 

za nastanek in dospelost svoje terjatve, na primer ni predložil izvajalcu 
pogodbeno dogovorjenega sredstva zavarovanja (bančne garancije za 
odpravo napak ali menice),

 ● izvajalec je terjatev podizvajalca pobotal s svojo terjatvijo do podizvajalca in 
je zato terjatev podizvajalca prenehala,

 ● podizvajalec storitve ni izvedel,
 ● izvedeno delo podizvajalca ima napake,
 ● pogodba med izvajalcem in podizvajalcem ni veljavna, …

V praksi so številni primeri, ko izvajalci neutemeljeno odklanjajo pripoznanje 
podizvajalčevih terjatev. OZ v takih primerih ne daje varstva podizvajalcu s strani 
naročnika. Na podlagi 631. člena OZ je pripoznanje izvajalca (izjava o obstoju in 
obsegu terjatve) pogoj za utemeljenost zahtevka podizvajalca do naročnika.

Po 631. členu OZ morajo biti kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji za nastanek 
naročnikove obveznosti, da plača podizvajalcu:

 ● pripoznanje izvajalca o obstoju podizvajalčeve terjatve do izvajalca,
 ● podizvajalčeva terjatev do izvajalca mora biti dospela,
 ● izvajalčeva terjatev do naročnika mora biti dospela,
 ● obe terjatvi se morata nanašati na ista dela (morata biti koneksni),
 ● podizvajalec mora zahtevati plačilo od naročnika.

Glede vsakega od pogojev se postavljajo vprašanja, odgovori nanje niso vedno 
enotni. Vrsta odprtih vprašanj se nanaša na pripoznanje izvajalca o obstoju 
podizvajalčeve terjatve in zahtevo podizvajalca za plačilo od naročnika, predvsem 
zato, ker je izpolnjevanje obeh pogojev v praksi povezano z uporabo dokumentov, 
ki imajo po svoji osnovni naravi drugačen namen.

7 Zakon o obveznim odnosima, Nar. nov. št. 35/05, 41/08.
8 Vukmir, B., Ugovori o građenju i uslugama savjetodavnih inženjera, RRiF-plus, Zagreb 2009, stran 

97.
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Kadar izvajalec izjavi, da priznava obstoj terjatve v določenem znesku in 
navede posel, iz katerega ta terjatev izvira, je taka izjava nesporno pripoznanje 
podizvajalčeve terjatve po 631. členu OZ. Tudi izjave, ki sicer ne navajajo, da so 
dane v zvezi s 631. členom OZ, ampak so dane v zvezi z izpolnjevanjem drugačnih 
pravic in obveznosti, lahko pomenijo pripoznanje po 631. členu OZ, a ne vedno.

Pri izvajanju gradbenih del in tudi del, ki nimajo narave gradbe, izstavljajo izvajalci 
situacije. V poslovni praksi so običajni dogovori, da se plačilo ne izvede šele po 
dokončanju pogodbenih del, ampak se izvedena dela plačujejo sproti, včasih celo 
vnaprej. Če je dogovorjeno, da se izvedena dela plačujejo sproti, izstavlja izvajalec 
po določenih časovnih obdobjih (mesečno, četrtletno, polletno) začasne situacije. 
V začasni situaciji izvajalec navede, katera dela, v kakšni količini in vrednosti je 
izvedel v določenem obdobju. Izvajalčev obračun izvedenih del iz začasne situacije 
potrdi nadzorni inženir. Nadzorni inženir je oseba, ki na strani naročnika nadzira 
izvajanje del. Če ni posebej določeno drugače, nadzorni inženir ni pooblaščenec 
naročnika. Čeprav nadzorni inženir potrdi izvajalčevo začasno situacijo, lahko 
naročnik ugovarja plačilu začasne situacije. Če naročnik ne ugovarja začasni 
situaciji in plača v situaciji obračunana dela, to ne pomeni, da je potrdil kakovost 
izvedenih del. Tudi iz Posebnih gradbenih uzanc9 je razvidna razlaga, da je namen 
začasnih situacij le ta, da se evidentirajo in obračunajo izvedene vrste del in njihove 
količine (61. do 65. uzanca). Namen končne situacije je enak, le da se izstavi po 
dokončanju del. Izstavi jo izvajalec, potrdi pa nadzorni inženir. Po dokončanju del 
sestavita naročnik in izvajalec dokončni obračun.

V Sloveniji se gradbene pogodbe vedno pogosteje sklepajo po pravilih FIDIC,10 
med drugim po Rdeči knjigi FIDIC.11 Prednost pravil je, da podrobneje kot zakonska 
pravila urejajo pravice in obveznosti strank gradbene pogodbe. Po Rdeči knjigi 
FIDIC izvajalec nadzornemu inženirju predloži vsak mesec podroben obračun 
del (situacijo, člen 14.3), po pregledu obračuna inženir izda potrdilo o vmesnem 
plačilu (14.6) in ga dostavi naročniku. Rdeča knjiga FIDIC izrecno pojasnjuje, da 
inženirjeva izdaja potrdila o vmesnem plačilu ne pomeni tudi sprejema, odobritve, 
privolitve ali zadovoljstva inženirja (četrti odstavek člena 14.6). Naročnik mora 
znesek iz inženirjevega potrdila o vmesnem plačilu plačati v roku iz člena 14.7. 
Rdeča knjiga FIDIC določa, da po dokončanju del (po prejetju potrdila o izvedbi) 
predloži izvajalec inženirju osnutek končnega obračuna, ki ga inženir preveri, 
nato izda izvajalec končni obračun (v primeru spora med izvajalcem in inženirjem 
je treba ravnati po tretjem odstavku člena 14.11). Izvajalec predloži inženirju 
končni obračun in posebno izjavo o tem, da je končni obračun popoln in končni 
obračun vseh denarnih obveznosti, ki jih po pogodbi naročnik dolguje izvajalcu.12 

9 Posebne gradbene uzance, Uradni list SFRJ, št. 18/77.
10 FIDIC – kratica za Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils oziroma Mednarodno zvezo 

svetovalnih inženirjev s sedežem v Lozani, Švica.
11 Rdeča knjiga FIDIC (po barvi platnic tiskane izdaje) je skrajšano ime za Pogoje gradbenih pogodb 

za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, izdaja 1999 (Conditions of Contract for 
Construction. For Building and Engineering Works designed by the Employer. CONS).

12 V slovenskem prevodu Rdeče knjige FIDIC je v členu 14.12 navedeno, da mora izvajalec predložiti 
dokument o končni poravnavi v pisni obliki, ki potrjuje, da celotni končni obračun (situacija) pomeni 
celotno in končno poravnavo zneskov, dolžnih izvajalcu po pogodbi ali v zvezi s pogodbo. Po 
angleškem besedilu je ta dokument written discharge which confirms that the total of the Final 
statement represents full anf final settlement of all moneys due to the Contractor under or in 
connection with the Contract.
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Na tej podlagi izda inženir naročniku potrdilo o končnem plačilu, ki določa končni 
dolgovani znesek. Izvajalec lahko uveljavlja le plačilo zneska, ki je naveden 
v potrdilu o končnem plačilu, kakršna koli dodatna plačila pa le izjemoma (člen 
14.14 v povezavi s členom 14.10). Znesek iz potrdila o končnem plačilu zavezuje 
naročnika k plačilu (člen 14.7). Seveda pa so lahko v pogodbi določeni posebni 
pogoji za naročnikovo obveznost plačila tega zneska, na primer da izvajalec 
predloži določeno zavarovanje (bančno garancijo za odpravo napak). V takem 
primeru nastane izvajalčeva terjatev do naročnika šele po izpolnitvi pogoja.

Poudariti želim, da je tako po OZ in Posebnih gradbenih uzancah kot tudi po Rdeči 
knjigi FIDIC vloga situacij, začasnih obračunov, končnih obračunov in izdaja potrdil 
povezana s posebno naravo gradbenih pogodb in posebnim načinom določitve 
končnega plačila. V gradbenih poslih je običajno (v primeru dogovora cena po 
enoti mere), da končno plačilo ni enako pogodbeno dogovorjenem znesku, ampak 
je odvisno od vrste in količine dejansko izvedenih del. Zato je treba izvedena dela 
nadzirati in meriti. Situacije in obračuni ugotavljajo, katere vrste del oziroma enote 
so bile dejansko izvedene. To ugotavljata izvajalec in nadzorni inženir, saj naročnik 
običajno za tak nadzor nima ustreznega strokovnega znanja. Namen situacij in 
obračunov ni ugotoviti terjatev izvajalca do naročnika.13 Njihov namen je le določiti 
znesek glede na izvedena dela in določbe o ceni v pogodbi. Ta znesek je seveda 
bistven za konkretizacijo terjatve izvajalca do naročnika, a ni njen edini pogoj.

Če je torej naročniku predložena situacija ali potrdilo o plačilu, oba dokumenta 
izda izvajalec in potrdi inženir (velja tudi za končno situacijo in potrdilo o končnem 
plačilu), sama po sebi ne izkazujeta pripoznanja izvajalca o obstoju podizvajalčeve 
terjatve do izvajalca. Mišljen je primer, ko bi glavni izvajalec v situacijo ali potrdilo o 
plačilu vključil tudi dela, ki jih je izvedel podizvajalec.14 Tudi če bi izvajalec naročniku 
izstavil situacijo in tej situaciji priložil situacijo svojega podizvajalca, ni mogoče 
sklepati, da je pripoznal terjatev podizvajalca po 631. členu OZ. Ker pomenijo 
neposredna plačila podizvajalcem po 631. členu OZ izjemo, morajo biti pogoji, 
ki so določeni za uresničitev te izjeme, nesporno izpolnjeni. Zato mora biti volja 
izvajalca za pripoznanje podizvajalčeve terjatve nesporno izkazana, domnevana 
volja za pripoznanje po mojem mnenju ne zadošča. Volja izvajalca za pripoznanje 
je nesporno izkazana, če izvajalec svoji situaciji ali svojemu potrdilu o plačilu doda 
izjavo, da pripoznava terjatev podizvajalca v enakem ali nižjem znesku. Enako 
je volja izvajalca za pripoznanje nesporno izkazana, če podizvajalčevi situaciji ali 
podizvajalčevemu računu, naslovljenemu nanj, in ki jo predloži naročniku, doda 
izjavo, da pripoznava to terjatev podizvajalca.

Vprašanje pripoznanja podizvajalčeve terjatve po 631. členu OZ se postavlja tudi v 
zvezi z obrazcem IOP (obrazec o izpisku odprtih postavk), in sicer ko podizvajalec 
predloži obrazec izvajalcu ter mu ga ta podpisanega vrne. Z obrazcem IOP se 

13 Po Rdeči knjigi FIDIC se potrdilo o končnem plačilu izda po dokončanju del, po OZ in Posebnih 
gradbenih uzancah se končna situacija izda ob izpolnitvi pogodbe.

14 Tako je odločilo tudi hrvaško sodišče na podlagi enakega pravila, kot je 631. člen OZ. Navedlo je, 
da ni mogoče domnevati konkludentnega pripoznanja s tem, ko naročnik izstavi situacijo in v tej 
situaciji obračuna tudi dela, ki jih je izvedel podizvajalec. Pojasnilo je, da mora biti pripoznanje v 
zvezi z neposrednimi zahtevki podizvajalcev do naročnikov nedvomno in nesporno. VSRH Rev 
1362/1996-2, 21. 2. 2011.
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evidentira odprta postavka za posamezno stranko (terjatev izdajatelja obrazca do 
te stranke) in se nato predloži tej stranki v podpis. Če stranka (zakoniti zastopnik ali 
pooblaščena oseba) podpiše obrazec, s tem potrdi, ali se strinja z odprto postavko. 
Strinjanje z odprto postavko oziroma podpis obrazca IOP s strani pooblaščene 
osebe dolžnika ima naravo pripoznave dolga po 364. členu OZ. Po pripoznavi 
dolga po 364. členu OZ se zastaranje pretrga in začne teči znova. Pripoznava 
dolga po 364. členu OZ je akcesorne narave. Čeprav dolžnik podpiše obrazec IOP, 
lahko pozneje ugovarja obstoj ali višino dolga. Izvajalčeve potrditve obrazca IOP, 
ki ga je izvajalcu predložil podizvajalec, ni mogoče šteti za pripoznanje terjatve po 
631. členu OZ.

Obe terjatvi (terjatev podizvajalca do izvajalca in terjatev izvajalca do naročnika) 
morata biti dospeli. Če rok za plačilo podizvajalčeve terjatve še ni potekel, pogoji 
niso izpolnjeni. Tudi če je naročnik že plačal izvajalcu, izvajalec pa obveznosti 
do podizvajalca še ni poravnal, pogoji niso izpolnjeni, saj je terjatev izvajalca do 
naročnika prenehala.

Obe terjatvi se morata nanašati na ista dela. Če izvajalec dolguje podizvajalcu plačilo 
za dela, ki jih je izvajalcu naročnik že plačal, a ima sam terjatev do naročnika za druga 
dela, terjatvi nista koneksni. Čeprav izvajalec terja plačilo od naročnika za večji obseg 
del in se terjatev podizvajalca nanaša le na del te storitve, je koneksnost podana. 
Vprašanje je, kako obravnavati terjatvi, pri katerih identiteta del ni omogočena.

Iz podizvajalčeve izjave, naslovljene naročniku, mora biti razvidno, da terja plačilo 
od njega – naročnika. Izjava podizvajalca naročniku, da izvajalec še ni plačal ali da 
zamuja s plačilom, sama po sebi ni zahtevek za plačilo.

Potem ko podizvajalec poda naročniku zahtevek za plačilo in so izpolnjeni pogoji iz 
631. člena OZ, mora naročnik plačati podizvajalcu, ne pa svoji pogodbeni stranki, 
sicer glavnemu izvajalcu. Podizvajalec pa ima pravico terjati plačilo od izvajalca 
(svoje pogodbene stranke) ali od naročnika. Izvajalec neupravičeno odkloni plačilo, 
če podizvajalca napoti, naj zahteva plačilo od naročnika.

Ker po postavitvi zahtevka s strani podizvajalca in izpolnitvi drugih pogojev iz 
631. člena OZ nastane obveznost naročnika do osebe, s katero ta ni v pogodbenem 
razmerju, se postavlja tudi vprašanje o pravni naravi pravice, ki jo ima podizvajalec. 
Jugoslovanski komentarji 612. člena ZOR so razen Cigoja skromni. Cigoj navaja, da 
gre pri zahtevkih podizvajalcev do naročnika po 631. členu OZ oziroma 612. členu 
ZOR za zakonito cesijo, a obenem pri primerljivem vprašanju zastopa drugačno 
stališče, da gre pri neposrednem zahtevku (actio directa) za pravico do izterjave.15 
Kocbek in Prelič utemeljujeta, da na podlagi 631. člena OZ pridobi podizvajalec 
le pravico izterjati tuji dolg, torej gre za pravico do izterjave, in da zato ne gre za 
zakonito cesijo. Stališče utemeljujeta tudi z jezikovno razlago 631. člena OZ, ki 

15 Cigoj, S., Komentar obligacijskih razmerij, veliki komentar Zakona o obligacijskih razmerjih, 
III. knjiga, Časopisni zavod Uradni list SR Slovenije, Ljubljana 1985, na strani 1788 navaja, da gre 
pri actio directa v zvezi z zahtevki podizvajalcev iz podjemne pogodbe za zakonito cesijo. Na strani 
1723, pri komentarju 589. člena ZOR (608. člen OZ) in neposredne zahteve zakupodajalca od 
podzakupnika (in ne do svoje stranke zakupnika) pa pojasnjuje, da zakon priznava zakupodajalcu 
pravico do izterjave terjatve, ki jo ima dolžnik, rabokupec proti tretjemu, podrabokupcu.
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določa, da se lahko podizvajalec za svoje terjatve do izvajalca obrne na naročnika 
in da zato izvajalec izpolnjuje tuji dolg.16

V uvodnem delu poglavja je navedeno Vukmirjevo stališče, da določba o 
neposrednih plačilih podizvajalcem tudi ob izpolnitvi pogojev ne nalaga naročniku 
obveznosti plačila, ampak mu daje le pravico. Z primere, ko pogodba (in ne 
zakonska pravila) med naročnikom in glavnim izvajalcem določi neposredno plačilo 
podizvajalcu, Vukmir pojasnjuje, da ima dogovor naravo odstopa terjatve (piše o 
cesiji potraživanja) in da lahko zato naročnik še naprej izpolni svojo obveznost 
tudi glavnemu izvajalcu, čeprav je bil obveščen o odstopu. Vukmir natančneje ne 
opredeli oblike cesije. Lahko, da takemu pogodbenemu dogovoru pripisuje naravo 
cesije v izterjavo ali celo inkaso cesije.17

Določitev pravne narave zahtevka po 631. členu OZ je pomembna za primer 
stečaja glavnega izvajalca in izpodbijanje dejanj stečajnega dolžnika.

Obveznost naročnika, da ob izpolnjevanju posebnih pogojev plača pogodbeni stranki 
svojega izvajalca, je v OZ določena le za podjemno pogodbo in pogodbene tipe, pri 
katerih se ureditev sklicuje na podjemno pogodbo (na primer za gradbeno pogodbo). 
Tudi za vrsto drugih pogodb je lahko v praksi značilno, da pogodbena stranka v 
izvedbo posla vključuje tretje osebe, a OZ tretjim ne priznava enakih pravic. 

Uvodoma je navedeno, da je zakonska ureditev neposrednih plačil podizvajalcev v 
primerjalnem pravu izjema. Neposredni zahtevek podizvajalca do naročnika ureja 
hrvaško obligacijsko pravo. Zanimivo je, da je Hrvaška določbo ZOR spremenila. 
Hrvaški Zakon o obveznim odnosima v 602. členu ne določa pogoja o izvajalčevem 
pripoznanju podizvajalčeve terjatve.18 Komentar Zakona o obveznim odnosima19 
ne pojasnjuje razlogov za spremembo. Po Vukmirjevem mnenju je bila stara 
ureditev (torej enaka, kot je v 631. členu OZ) nejasna, ker ni bilo navedeno, kdo naj 
bi terjatev podizvajalca pripoznal: ali glavni izvajalec ali naročnik del. Če je pogoj za 
neposredno plačilo, da izvajalec pripozna podizvajalčevo terjatev, pravilo ne ščiti 
podizvajalca. Zato razlaga, da je s pripoznanjem mišljeno pripoznanje naročnika, 
čeprav je tudi do take ureditve kritičen. Vukmir navaja, da določba ne nalaga 
naročniku obveznosti, ampak mu daje pravico.20 Momčinović pojasnjuje drugače, 
da določba nalaga naročniku obveznost.21

Francija je že leta 1975 s posebnim zakonom določila pogoje za neposredna 
plačila podizvajalcem. Posebni pogoji so določeni za javna naročila in posle, v 
katere vlagajo osebe zasebnega prava.22

16 Kocbek, M., in Prelič, S., v strokovnem mnenju Inštituta za gospodarsko pravo, Maribor 2011, neobjavljeno.
17 Vukmir, B., nav. delo, stran 97.
18 Zakon o obveznim odnosima v 602. členu določa: Za naplatu svojih tražbina prema izvođaču 

njegovi se suradnici mogu obratiti neposredno naručitelju i zahtjevati od njega da im isplati te 
tražbine na teret iznosa koji u tom času duguje izvođaču.

19 Gorenc, V. (gl. urednik), Komentar zakona o obveznim odnosima, RRiF-plus, Zagreb 2005; 
602. člen je komentiral Momčinović, H.

20 Vukmir, B., nav. delo, strani 96 in 97.
21 Momčinović, H., v V. Gorenc, nav. delo, stran 893.
22 Več o ureditvi v Franciji Samec, N., Neposredne zahteve podizvajalcev do naročnika posla, 

Gospodarski subjekti na trgu – novosti in aktualna vprašanja gospodarskega prava, osemnajsto 
posvetovanje, Portorož 2010, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Inštitut za gospodarsko pravo 
Maribor, strani 126 in 127.
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Skleniti je mogoče, da večina pravnih redov pri zakonski ureditvi podjemne ali 
gradbene pogodbe ne ureja neposrednih zahtevkov podizvajalcev do naročnika 
posla. Ko je Sodišče EU v zadevi C-47/07 P, Masdar (UK) Ltd proti Komisiji 
Evropskih skupnosti, obravnavalo zahtevek podizvajalca do naročnika in odločalo 
na podlagi načel, ki so skupna vsem pravnim redom držav članic, zahtevku 
podizvajalca ni ugodilo.23

Dispozitivnost pravil obligacijskega prava omogoča, da se naročnik in izvajalec 
dogovorita za neposredna plačila podizvajalcem. Praksa ima odklonilen odnos 
do takih dogovorov. Vodič UNCITRAL za sklepanje mednarodnih gospodarskih 
pogodb opozarja, da imajo lahko pogodbeni dogovori o neposrednih plačilih 
podizvajalcem in dejanska neposredna plačila naročnika podizvajalcem negativen 
vpliv tako na razmerje med naročnikom in izvajalcem kot tudi na razmerje med 
izvajalcem in podizvajalcem.24

3 ObVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV V PRAVILIH O JAVNEM 
NAROČANJU

3.1 Poglavitni cilji pravil o javnih naročilih

Države, ki svobodno normirajo javna naročila oziroma posle, ki so financirani z 
javnimi sredstvi, lahko s pravili o javnem naročanju uveljavljajo najrazličnejše interese. 
Najpogosteje so to gospodarna in pregledna poraba javnih sredstev, zagotavljanje 
konkurence, preprečevanje korupcije. Z javnim naročanjem lahko tudi spodbujajo razvoj 
določene gospodarske panoge, zagotavljajo večjo skrb za zdravo okolje, zaposlovanje 
teže zaposljivih, nakupe izdelkov domače industrije in kmetijstva.25 Slovenija tako kot 
druge članice EU ni avtonomna pri določitvi kroga naročnikov in njihovih obveznosti, ko 
na trgu kupujejo blago, storitve ali gradnje. Ob sprejetju svojih pravil o javnem naročanju 
mora upoštevati obveznosti in omejitve, kot so določene s pravili EU, predvsem Direktivo 
2004/1/ES,26 Direktivo 2004/17/ES27 in Direktivo 2007/66/ES.28

23 Zadeva C-47/07 P, Masdar (UK) Ltd proti Komisiji Evropskih skupnosti, 16. december 2008. 
Naročnik storitev je bila Evropska komisija, podizvajalec pa družba Masdar, ki ni dobila plačila 
od glavnega izvajalca oziroma pogodbene stranke naročnika. Sodišče je pri odločanju uporabilo 
pravila oziroma načela, ki so skupna vsem pravnim redom držav članic. Sodišče ni odločalo na 
podlagi pravila, kot je 631. člena OZ, ki podizvajalcu ob izpolnjevanju določenih pogojev priznava 
pravico zahtevati plačilo neposredno od naročnika. Sodišče je odločilo, da v primeru, ko pogodbena 
stranka oziroma izvajalec ne plača podizvajalcu, ta nima zahtevka do naročnika. Tega zahtevka 
nima na podlagi instituta neupravičene obogatitve, saj niso izpolnjeni pogoji (ni izpolnjen pogoj o 
neobstoju pogodbenega temelja). Zahtevek podizvajalca je zavrnilo tudi na podlagi načela varstva 
legitimnega interesa.

 Podrobneje o odločitvi Prostor, J., Zahtevek podizvajalca do naročnika posla, Podjetje in delo, št. 
5/2011, XXXVII, strani 823 do 835.

24 UNCITRAL Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial 
Works, 1988, stran 138, poglavje XI, točka 34.F.

25 O gospodarskem pomenu javnih naročil in mogočih ciljih Zabel, B., Pravo javnih naročil, Zakon o javnih 
naročilih (ZJN) s komentarjem, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1997, strani 10 do 12 in 17 do 21.

26 Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju 
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, UL L 134, 30. april 2004.

27 Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju 
postopkov javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju 
poštnih storitev, UL L 124, 30. april 2004.

28 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2007/66/ES z dne 11. decembra 2007 o spremembi 
direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja učinkovitosti revizijskih 
postopkov oddaje javnih naročil, UL L 335, 20. december 2007.
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Nesporno je poglavitni cilj pravil EU o javnem naročanju zagotoviti v primerih, 
ko je naročnik oseba javnega prava oziroma javni sektor, prost pretok blaga, 
storitev in gradenj. Poglavitni cilj pravil EU je torej omogočiti vsem zainteresiranim 
osebam prost in enakopraven dostop do sklepanja poslov z naročniki.29 Ta cilj je 
vsaj za javna naročila nad vrednostnim pragom EU izkazan tudi v pravilih javnega 
naročanja držav članic.30

Pred Sodiščem EU se je že postavilo vprašanje, ali oziroma v kolikšni meri 
lahko države članice EU poleg temeljnega cilja (zagotavljanja konkurence in 
enakopravnosti pri poslovanju z javnim sektorjem) uveljavljajo v pravilih o javnem 
naročanju tudi drugačne interese, na primer posebne okoljevarstvene ali socialne 
cilje. V vrsti odločitev je Sodišče EU izrazilo odklonilen odnos do zagotavljanja 
drugačnih ciljev skozi pravila o javnem naročanju. To ne pomeni, da z vidika 
interesov EU taki cilji niso pomembni ali da jim EU ne namenja posebne pozornosti. 
Sodišče je poudarilo, da lahko določeni javni interesi, če se uveljavljajo s pravili o 
javnih naročilih, ogrozijo poglavitne cilje javnega naročanja, torej enakopravnost in 
konkurenco pri poslovanju z naročniki.

ZJN-2 in ZJNVETPS povzemata pravila direktiv EU o javnem naročanju in le 
izjemoma urejata tudi vprašanja, ki jih veljavna pravila EU o javnem naročanju ne 
urejajo. Ena od teh izjem so obveznosti naročnikov do podizvajalcev.31

V javnem naročanju se z izrazom naročnik označuje oseba, ki je pri oddaji poslov 
tretjim osebam zavezana ravnati po pravilih o javnem naročanju. V pravilih javnega 
naročanja naročnik ni le tisti, ki naroča storitve ali gradnje. Vse osebe javnega 
prava so naročniki, le izjemoma so ob izpolnjevanju posebnih pogojev naročniki 
tudi osebe zasebnega prava.

Pravila ZJN-2 in ZJNVETPS poslov javnega naročanja ne urejajo popolno. Za 
vprašanja, ki niso urejena s predpisi o javnem naročanju, se uporabijo pravila 
matičnega področja. Enako velja za druge države. V državah, v katerih pravila 
javnega naročanja ne urejajo razmerij med naročniki in podizvajalci, velja ureditev, 
kot je določena v obligacijskih predpisih.

Določbe ZJN-2 o obveznostih do podizvajalcev so se od sprejetja ZJN-2 iz leta 
2006 spreminjale. Običajno je v prehodnih in končnih določbah določeno, da se 
za pogodbo o oddaji javnega naročila uporabijo tista zakonska pravila o javnem 
naročanju, ki so veljala ob javni objavi obvestila o javnem naročilu (ob objavi 
javnega razpisa).

Pravila o javnem naročanju, ki so veljala do ZJN-2, podizvajalcev niso omenjala.

29 Direktiva 2004/1/ES, 2. in 4. uvodna izjava.
30 Za nemško ureditev javnega naročanja enako Horn, L., Public Procurement in Germany, Verlag C. 

H. Beck, 2001, stran 19.
31 Na ravni EU poteka reforma pravil o javnem naročanju. V predlogu Direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta o javnih naročilih (COM(2011)896 konč.) je v 71. členu predvidena možnost, 
da države uredijo neposredna plačila podizvajalcem. Predlog direktive izrecno poudarja, da mora 
imeti glavni izvajalec možnost ugovarjati neupravičenim neposrednim plačilom.
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3.2 ZJN-2 iz leta 2006

ZJN-232 iz leta 2006 je v tedanjem četrtem, petem in šestem odstavku 4. člena 
določal:

(4) Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji od ponudnikov zahteva, da v svoji 
ponudbi navedejo vsak del naročila, ki ga nameravajo dati v podizvajanje tretji 
osebi, ter vse predlagane podizvajalce. 

(5) Ponudnik, kateremu je bilo oddano naročilo, v razmerju do naročnika v celoti 
odgovarja za izvedbo prejetega naročila.

(6) Vlada z namenom zagotovitve finančne discipline s predpisom natančneje 
določi pravila v primerih, ko ponudniki nastopajo s podizvajalci, tako, da v pogodbi 
glavni izvajalec pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 
situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Glavni izvajalec mora računu oziroma 
situaciji obvezno priložiti potrjene račune oziroma situacije svojih podizvajalcev.  

ZJN-2 iz leta 2006, razen citiranih, ni imel določb, ki bi se nanašale na podizvajalce 
izvajalcev oziroma podizvajalce ponudnikov.

To, kar je navedeno v četrtem in petem odstavku 4. člena ZJN-2, velja že po OZ. 
Določilo šestega odstavka 4. člena ZJN-2, da mora izvajalec svojim računom prilagati 
potrjene račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ne pomeni, da so obveznosti 
naročnikov do podizvajalcev po ZJN-2 iz leta 2006 drugačne kot po 631. členu OZ. 
Vloga potrjenega računa ali potrjene situacije v zakonu niti ni opredeljena. Tudi določila, 
da v pogodbi o javnem naročilu glavni izvajalec pooblasti naročnika, da na podlagi 
potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ni mogoče razlagati tako, da 
se spreminjajo pogoji iz 631. člena OZ. V prispevku je že pojasnjeno, da morajo biti 
po 631. členu OZ izpolnjeni posebni pogoji, da naročnik sme oziroma mora plačati 
podizvajalcu namesto svoji pogodbeni stranki – izvajalcu. Ko so izpolnjeni pogoji iz 
631. člena OZ, naročnik ni pooblaščen, da plača podizvajalcu, ampak mu mora plačati. 
Pooblastilo, kot ga omenja šesti odstavek 4. člena ZJN-2, je zato odveč. Razumeti 
je, da je ZJN-2 določbe OZ o neposrednih plačilih dopolnil s tem, da je z obveznostjo 
izvajalca, da prilaga potrjene račune in situacije svojih podizvajalcev, zagotovil zgolj 
obveščanje naročnikov o sodelovanju podizvajalcev pri izvajanju javnih naročil. Po 
ZJN-2 iz 2006 ni mogoča razlaga, da ZJN-2 spreminja obveznosti naročnikov iz  
631. člena OZ. V teoriji in praksi ni zaslediti drugačne razlage določb 4. člena ZJN-2.33

Junija 2007 je bil k šestemu odstavku 4. člena ZJN-2 sprejet izvedbeni predpis 
– Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s 
podizvajalcem pri javnem naročanju, v nadaljevanju Uredba.34 Uredba je 
nesistemska in nomotehnično neustrezna. 

32 Zakon o javnem naročanju, ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06.
33 V obširnem komentarju ZJN-2, sicer izdanem pred sprejetjem izvedbenega predpisa iz šestega 

odstavka 4. člena ZJN-2, sem prav tako navedla, da določba ne spreminja 631. člena OZ. Glej 
Kranjc, V., Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, 
transportnem področju in področju poštnih storitev, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja s 
komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 89.

34 Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem 
naročanju, Uradni list RS, št. 66/07.
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Uredba ima le sedem členov, 1. in 7. člen sta formalna in brez vsebine, prvi 
odstavek 3. člena ponavlja določbo šestega odstavka 4. člena ZJN-2, 4. člen prav 
tako nima vsebine.35 Uredba posega v razmerja med naročnikom, izvajalcem in 
podizvajalcem v treh primerih:

 ● opredeljuje pojem podizvajalca (2. člen Uredbe),
 ● določa enake plačilne roke v izvajalski in podizvajalski pogodbi (drugi 

odstavek 3. člena Uredbe),
 ● določa pogoje za domnevo o izvajalčevem pripoznanju zahtevka podizvajalca 

(5. člen Uredbe).

Po OZ se določba 631. člena o neposrednih plačilih uporabi samo za primere, 
ko je med naročnikom in glavnim izvajalcem sklenjena podjemna pogodba ali 
njena podvrsta. Po 2. členu Uredbe36 bi lahko razumeli, da je podizvajalec vsakdo, 
ki na strani pogodbene stranke naročnika izvaja javno naročilo ali njegov del. 
Podizvajalec je po tej razlagi tudi oseba, ki sodeluje s prodajalcem blaga. Prodajalec 
seveda ni podjemnik iz podjemne pogodbe, kar je pogoj za neposredna plačilo 
po 631. členu OZ. Toda 2. člen Uredbe imenuje pogodbeno stranko naročnika 
izvajalec del oziroma glavni izvajalec del. Pravila javnega naročanja pogodbene 
stranke naročnika običajno ne imenujejo izvajalec del, ampak najugodnejši 
ponudnik ali kar ponudnik. Tudi 1. člen Uredbe govori o nastopanju ponudnika 
s podizvajalcem. Izraz izvajalec iz 2. člena Uredbe, katerega namen je pojasniti 
pojem podizvajalca, bi zato lahko asociiral le na stranko iz podjemne pogodbe. Ker 
so pozneje zakonska pravila podala novo opredelitev podizvajalca, še bolj pa zato, 
ker ZJN-2 iz 2006 in Uredba bistveno ne posegata v obveznosti do podizvajalcev, 
razlaga pojma podizvajalec iz Uredbe v praksi ni odpirala vprašanj.

Uredba v drugem odstavku 3. člena določa, da so roki plačil glavnemu izvajalcu 
in njegovim podizvajalcem enaki in se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo javne 
finance. Zagotovo je namen določbe o enakih plačilnih rokih zaščita podizvajalcev. 
Seveda pa enaki plačilni roki sami po sebi ne zagotavljajo, da bodo podizvajalci 
plačani. Ob sprejetju in uveljavitvi Uredbe so obligacijska pravila dovoljevala 
pri določitvi plačilnih rokov avtonomijo strank, predpisi o javnih financah so to 
avtonomijo za javni sektor občasno omejevali. Zasebni sektor je avtonomijo pri 
določitvi plačilnih rokov v številnih primerih izkoriščal. Izvajalci so v pogodbah 
s podizvajalci določali daljše plačilne roke, kot so jih imeli sami v pogodbah z 
naročniki. Zato je Uredba iz leta 2007 določila enake plačilne roke.

V letu 2011 je bil sprejet Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP),37 ki 
je omejil pogodbeno svobodo pri določanju plačilnih rokov. Po veljavnih pravilih 
ZPreZP-138 iz leta 2012 je v razmerjih med gospodarskimi subjekti načelno 
prepovedan plačilni rok daljši od 60 dni (10. člen ZPreZP-1). Če je dolžnik javni 

35 Uredba v 4. členu določa: Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več 
podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanja sklenjene 
pogodbe s podizvajalci. 

36 Uredba v 2. členu določa: Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del ali 
celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu.

37 Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih, ZPreZP, Uradni list RS, št. 18/11. 
38 Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih, ZPreZP-1, Uradni list RS, št. 57/12.
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organ (naročnik po ZJN-2), plačilni rok ne sme biti daljši od 30 dni (11. člen 
ZPreZP-1). Ker Uredba določa, da mora biti plačilni rok v podizvajalski pogodbi 
enak, kot je rok v pogodbi med naročnikom in glavnim izvajalcem, mora biti tudi 
v podizvajalski pogodbi (čeprav dolžnik ni javni organ oziroma naročnik) določen 
krajši rok, kot ga sicer dovoljuje ZPreZP-1 za gospodarske pogodbe. Ta povezava 
Uredbe z ZPreZP-1 je predstavljena, saj se določba o enakih plačilnih rokih iz 
drugega odstavka 3. člena Uredbe uporablja še danes, kar je pojasnjeno v 
podpoglavju o ZJN-2B.

Če so plačilni roki enaki, so podizvajalci zaščiteni tudi zato, ker je večja verjetnost, 
da bo izpolnjen pogoj iz 631. člena OZ o dospelosti obeh terjatev, saj terjatev 
podizvajalca do glavnega izvajalca načelno dospe v enakem roku kot terjatev 
glavnega izvajalca do naročnika. 

OZ v 631. členu med pogoji za naročnikovo obveznost neposrednega plačila 
podizvajalcu določa tudi pripoznanje podizvajalčevega zahtevka s strani izvajalca 
oziroma glavnega izvajalca. Po OZ naročnik ne sme plačati podizvajalcu, če 
izvajalec ni izjavil, da priznava obstoj podizvajalčeve terjatve. Če torej izvajalec 
zanika obstoj terjatve podizvajalca do njega (do izvajalca oziroma glavnega 
izvajalca) in tudi če se izvajalec ne izjasni o obstoju terjatve podizvajalca, po OZ 
niso izpolnjeni pogoji, da naročnik namesto plačila izvajalcu plača podizvajalcu. 

Povsem nesmiselno in v nasprotju z naravo stvari bi bilo, da bi pravila javnega 
naročanja posegala v primer, ko izvajalec izjavi, da ne priznava obstoja 
podizvajalčeve terjatve. Posegajo pa v primer, ko podizvajalec zahteva od izvajalca, 
da ta potrdi račun ali situacijo, in izvajalec ne odgovori. 

V prispevku je že bilo opozorjeno na vprašanje, ali je mogoče potrjen račun ali 
potrjeno situacijo enačiti s pojmom pripoznanje terjatve po 631. členu OZ. Uredba 
tega vprašanja ne rešuje. 

Tudi po Uredbi ima izvajalec možnost, da zavrne račun ali situacijo podizvajalca. 
Če podizvajalec izvajalcu predloži račun (ali situacijo) in ta računa ne zavrne v 15 
dneh od prejema, se po 5. členu Uredbe domneva, da je izvajalec potrdil račun 
oziroma situacijo podizvajalca.39

V četrtem odstavku 5. člena Uredbe je določeno, morajo biti naročniku predloženi 
dokumenti in drugi dokazi za sklepanje o obstoju domneve. Če so izpolnjeni 
pogoji za domnevo o potrditvi situacije ali računa in če so izpolnjeni drugi pogoji 
za neposredno plačilo po 631. členu OZ, mora naročnik plačati neposredno 

39 Uredba v 5. členu določa:
1. Podizvajalec, skladno s sklenjeno pogodbo, po opravljenem delu ali dobavi blaga, izstavi 

glavnemu izvajalcu račun oziroma situacijo. Glavni izvajalec prejeto situacijo po pregledu potrdi 
ali zavrne v roku 15 dni od prejema.

2. Zavrnitev situacije ali računa glavni izvajalec obrazloži.
3. V primeru, da glavni izvajalec v roku, določenem v prejšnjem odstavku, predloženih dokumentov 

deloma ali v celoti ne potrdi oziroma ne zavrne, se štejejo ti dokumenti kot sprejeti in potrjeni.
4. V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena naročnik izvede plačilo neposredno podizvajalcu na 

podlagi predloženih dokumentov, ki izkazujejo predložitev situacije ali računa glavnemu izvajalcu 
in potek roka za potrditev.
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podizvajalcu. Dokazno breme za sklepanje o obstoju domneve o izvajalčevi 
potrditvi računa oziroma situacije je na podizvajalcu. Vprašanje je, kako naj bi 
podizvajalec izkazal negativni pogoj, in sicer da izvajalec v roku ni odgovoril na 
zahtevo za potrditev.

V 6. členu Uredbe je sicer navedeno, da naročnik izvede plačilo glavnemu izvajalcu 
in njegovim podizvajalcem na podlagi potrjenega računa (situacije) glavnih 
izvajalcev in potrjenih računov (situacij) podizvajalcev.40 Glede na podano razlago 
ZJN-2 in Uredbe razumem, da naročnik plača glavnemu izvajalcu, neposredno 
podizvajalcem pa le, če so izpolnjeni pogoji iz 631. člena OZ oziroma pogoji iz 
OZ in Uredbe. Če torej podizvajalec ne zahteva plačila od naročnika, po ZJN-2 
in Uredbi ne nastopi naročnikova obveznost neposrednega plačila podizvajalcem. 

Tudi po uveljavitvi Uredbe je v praksi javnega naročanja veljalo, da je naročnik moral 
plačati neposredno podizvajalcu šele takrat, če oziroma ko so bili izpolnjeni pogoji 
iz 631. člena OZ. Tudi mi ni poznan primer iz prakse, da bi kateri od podizvajalcev 
uveljavljal plačilo od naročnika po Uredbi, torej brez pripoznanja terjatve s strani 
glavnega izvajalca in z dokazovanjem, da se izvajalec v roku ni izrekel o potrditvi 
ali zavrnitvi računa oziroma situacije.

Uredba ne ureja primerov, ko izvajalec zavrne račun podizvajalca in zavrnitev 
pojasni. V teh primerih niso izpolnjeni pogoji za neposredno plačilo ne po ZJN-2 
in ne po OZ. Uredba tudi ne določa obveznosti izvajalca, da obvešča naročnika o 
zavrnjenih računih podizvajalcev.

Tudi po razlagi zakonodajalca iz gradiva za poznejše spremembe in dopolnitve 
pravil o javnem naročanja velja, da ZJN-2 iz 2006 in njegov izvedbeni predpis nista 
uvedla neposrednih obveznih plačil podizvajalcem,41 to je neposrednih plačil mimo 
pogojev po 631. členu OZ, med katerimi sta pripoznanje zahtevka podizvajalca 
s strani glavnega izvajalca in postavitev zahteve naročniku s strani podizvajalca.

3.3 Novela ZJN-2A

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (novela ZJN-2A)42 
iz leta 2008 ni posegel v določbe ZJN-2 iz leta 2006 o podizvajalcih.

40 Uredba v 6. členu določa: Naročnik izvede plačilo glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem na 
podlagi predložene potrjene situacije ali računa, kateremu so priložene s strani glavnega izvajalca 
potrjene situacije ali računi, ki so jih izstavili podizvajalci.

41 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, EVA 2011-1666-0053, 
številka 00712-6/2011/15, 17. 2. 2011, navedeno pod 1.1.

42 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, ZJN-2A, Uradni list RS, št. 
16/08.
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3.4 Novela ZJN-2b

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju iz leta 2010 
(novela ZJN-2B)43 je posegel v obveznosti do podizvajalcev. V nadaljevanju je 
predstavljena ureditev po uveljavitvi novele ZJN-2B tako, da niso citirane določbe iz 
novele ZJN-2B, ampak določbe prečiščenega besedila. Za obravnavana vprašanja 
sta aktualna 15. a točka prvega odstavka 2. člena in 71. člen prečiščenega besedila 
ZJN-2. 

Novela iz leta 2010 je na novo opredelila pojem podizvajalca (15. a točka prvega 
odstavka 2. člena ZJN-2). Določila je, da je podizvajalec gospodarski subjekt, ki 
je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu 
sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev 
oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V primerjavi z OZ je pojem podizvajalca razširjen. Nesporno je, da z izrazom 
podizvajalec niso mišljene zgolj osebe, ki izvajajo posel na strani podjemnika, 
to je stranke podjemne pogodbe ali njene podvrste. Čeprav je stranka naročnika 
prodajalec (sklenjena je prodajna pogodba), mandatar (sklenjena je pogodba o 
naročilu ali mandatna pogodba) ali katera koli druga stranka, so njeni sodelavci ali 
izpolnitveni pomočniki lahko podizvajalci po pravilih javnega naročanja. Podizvajalci 
so, če dobavljajo blago, izvajajo storitve ali gradnje, ki so neposredno povezane s 
predmetom javnega naročila. Vsi pogodbeni sodelavci ponudnika niso podizvajalci. 
Če izbrani ponudnik sklene pogodbo s podizvajalcem v zvezi s konkretnim javnim 
naročilom, je to podizvajalec po ZJN-2. Na primer računovodski servis gradbenega 
podjetja, ki izvaja javno naročilo gradnje objekta, ni podizvajalec po ZJN-2, saj 
storitev računovodskega servisa ni neposredno povezana z gradnjo objekta. 
Izvajalec elektroinštalacijskih del, s katerim gradbeno podjetje sklene pogodbo za 
izvedbo del na določenem objektu, je podizvajalec po 15. a točki prvega odstavka 
2. člena ZJN-2.

Vsebinske obveznosti v zvezi s podizvajalci so v 71. členu, ki ima naslov Priprava 
razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe. Varstvo podizvajalcev naj bi bilo 
zagotovljeno predvsem z izpolnitvijo obveznosti ob pripravi razpisne dokumentacije, 
oddaji ponudb, sklenitvi pogodbe o oddaji javnega naročila in sklenitvi podizvajalske 
pogodbe. 

ZJN-2 v zadnjem stavku osmega odstavka 71. člena od naročnikov zahteva, da v 
razpisni dokumentaciji izrecno navedejo, da bo moral izbrani ponudnik ob sklenitvi 
pogodbe o oddaji javnega naročila posredovati vse podatke o podizvajalcih (podatke 
iz osmega odstavka 71. člena ZJN-2) in da so neposredna plačila podizvajalcem v 
skladu z ZJN-2 obvezna.44

43 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, ZJN-2B, Uradni list RS, št. 
19/10.

44 Ob sprejetju novele ZJN-2B je bil to sedmi odstavek 71. člena, po veljavnih pravilih gre za osmi 
odstavek 71. člena ZJN-2.
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Nekateri naročniki v razpisni dokumentaciji od ponudnikov zahtevajo, da ti že 
v ponudbi navedejo, ali bodo dela izvajali s podizvajalci ali ne. Če je očitno in 
nesporno, da ponudnik del ne bo izvedel sam, ampak s sodelavci (ker sam nima 
potrebnega števila delavcev ali opreme), je mogoče njegovo izjavo, da ne bo imel 
podizvajalcev, šteti za neresnično, kar se sankcionira po 77. členu ZJN-2. Če pa 
ponudnik navede, da bo dela izvajal s podizvajalci, a da ob oddaji ponudbe še niso 
določeni konkretni podizvajalci (in razpisna dokumentacija ne zahteva navedbe 
konkretnih podizvajalcev in vseh drugih podatkov o podizvajalcih že ob oddaji 
ponudb), je taka izjava ustrezna.

ZJN-2 ne prepoveduje izbranemu ponudniku, da nadomesti podizvajalca z drugim 
podizvajalcem, da se šele po sklenitvi pogodbe o oddaji javnega naročila odloči 
dela zaupati podizvajalcu ali da se odloči, da bo dela, ki jih je nameraval zaupati 
podizvajalcu, izvede sam. ZJN-2 želi zagotoviti, da ima naročnik v vseh primerih, 
ko izbrani ponudnik javnega naročila ne izvede sam, ampak s podizvajalcem ali 
podizvajalci, na razpolago določene podatke o podizvajalcih in določene izjave.

ZJN-2 zato zahteva, da izbrani ponudnik ob sklenitvi pogodbe o oddaji javnega 
naročila ali najpozneje takrat, ko izbrani ponudnik sklene pogodbo s podizvajalcem 
(če sklene pogodbo s podizvajalcem potem, ko je pogodba o oddaji javnega 
naročila že sklenjena), posreduje naročniku:

 ● podatke o podizvajalcih iz osmega odstavka 71. člena ZJN-2,45

 ● obe izjavi iz sedmega odstavka 71. člena ZJN-2.46

Zahtevani podatki o podizvajalcih iz osmega odstavka 71. člena ZJN-2, ki jih mora 
naročniku posredovati ponudnik, so: 

 ● o osebah, ki naj bi sodelovale kot podizvajalci (firma ali drugačen naziv, 
naslov, davčna in matična številka, transakcijski račun) in 

 ● opisi delov javnih naročil, ki naj bi jih izvedli podizvajalci ponudnika (s 
predmetom, količino, vrednostjo, krajem in rokom izvedbe).

Čeprav ZJN-2 določa, da mora izbrani ponudnik posredovati naročniku vse 
pomembne podatke o pravnem razmerju s podizvajalcem, je v devetem odstavku 
71. člena ZJN-2 določena še obveznost podizvajalca, da ta v petih dneh od 
sklenitve pogodbe med njim (podizvajalcem) in izbranim ponudnikom posreduje 
kopijo te pogodbe naročniku.47, 48 Ta obveznost podizvajalca ni razumljiva, v vrsti 

45 Ob sprejetju novele ZJN-2B je bil to sedmi odstavek 71. člena, po veljavnih pravilih gre za osmi 
odstavek 71. člena ZJN-2.

46 Ob sprejetju novele ZJN-2B je bil to šesti odstavek 71. člena, po veljavnih pravilih gre za sedmi 
odstavek 71. člena ZJN-2.

47 V devetem odstavku 71. člena ZJN-2 je določeno: … Podizvajalec mora naročniku posredovati 
kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te 
pogodbe. Naročnik mora nemudoma po prejemu kopije pogodbe preveriti, ali ima ponudnikovo 
pooblastilo iz prve alineje sedmega odstavka tega člena in podizvajalčevo soglasje iz druge alineje 
sedmega odstavka tega člena. Če pooblastila ali soglasja nima, mora ponudnika ali podizvajalca 
nemudoma pozvati, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če ponudnik 
ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, mora naročnik Državni 
revizijski komisiji predlagati, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109. a 
člena ali prvega odstavka 109. b člena tega zakona.

48 Ob sprejetju novele ZJN-2B je to bil osmi odstavek 71. člena, po veljavnih pravilih gre deveti 
odstavek 71. člena ZJN-2.
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primerov pa je lahko tudi neizvedljiva. Pri gradbenih delih podizvajalec verjetno 
pozna naročnika glavnega izvajalca (na gradbišču je tabla z navedbo investitorja) 
in mu zato lahko posreduje podizvajalsko pogodbo. V primeru, ko glavni izvajalec 
naroča drugačno storitev (na primer prevajalsko ali prevoz) ali kupuje blago, pa 
podizvajalec ne ve, da je pogodbena stranka glavnega izvajalca naročnik po ZJN-2, 
in zato te obveznosti ne bo mogel izpolniti, razen če ga njegova pogodbena stranka 
(glavni izvajalec) opozori, da je posel namenjen izvedbi javnega naročila.  

Poleg podatkov o podizvajalcih sta v sedmem odstavku 71. člena ZJN-2 predvideni 
izjavi:

 ● pooblastilo izbranega ponudnika naročniku, da na podlagi potrjenega računa 
oziroma situacije plačuje podizvajalcem in

 ● izjava podizvajalca, da soglaša, da naročnik namesto ponudnika poravna 
podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Obe izjavi morata biti posredovani naročniku najpozneje ob sklenitvi podizvajalske 
pogodbe. V ZJN-2 ni jasno določeno, kdo mora predložiti izjavo podizvajalca. Napovedni 
stavek sedmega odstavka se nanaša na ponudnika (ponudnik mora). V drugi alineji pa 
je navedeno, da mora podizvajalec predložiti soglasje. Zagotovo so izpolnjene zahteve 
ZJN-2, če ponudnik zagotovi izjavo podizvajalca in jo predloži naročniku. 

Novela ZJN-2B je določila, da z njeno uveljavitvijo preneha veljati uredba iz leta 
2007, a da se uporablja do sprejetja novega izvedbenega predpisa. Ta bi moral biti 
sprejeti v treh mesecih po uveljavitvi novele ZJN-2B, a še do danes ni bil sprejet.

Ker je novela ZJN-2B opredelila pojem podizvajalca, se opredelitev podizvajalca 
iz Uredbe ne uporablja. Uporabljajo pa se določbe Uredbe o enakih plačilnih rokih 
(drugi odstavek 3. člena Uredbe) in določbe o domnevi o potrditvi računa oziroma 
situacije podizvajalca (5. člen Uredbe).

Pravila o podizvajalcih iz novele ZJN-2B pozneje niso bila bistveno spremenjena. 
Razlaga o obveznosti naročnikov o neposrednih plačilih podizvajalcem po izpolnitvi 
pogojev iz ZJN-2 je v 4. poglavju prispevka.

3.5 Novela ZJN-2C

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (novela ZJN-2C)49 
iz leta 2011 je posegel le v opredelitev podizvajalca. Po uveljavitvi novele ZJN-2C 
šesti odstavek 71. člena ZJN-2 določa, da se povezane osebe izbranega ponudnika 
ne štejejo za podizvajalce. Če na strani izbranega ponudnika izvaja javno naročilo 
njegova povezana družba, je podizvajalec vsaka oseba, ki na strani te povezane 
družbe sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

49 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, ZJN-2C, Uradni list RS, št. 
18/11.
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3.6 Novela ZJN-2D

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (novela ZJN-
2D)50 iz leta 2012 ni posegel v obveznosti naročnikov in izbranih ponudnikov do 
podizvajalcev oziroma v pravila o neposrednih plačilih podizvajalcem.

4 KOMU MORA PLAČATI NAROČNIK PO IZPOLNITVI ObVEZNOSTI 
IZ ZJN-2

Že ureditev 631. člena OZ o neposrednih plačilih podizvajalcem je izjema v 
sistemu pogodbenega prava. Ponovno je treba poudariti, da po 631. členu OZ 
naročnik ni obvezan, da vedno plačuje podizvajalcem. K neposrednemu plačilu 
podizvajalcu, torej pogodbeni stranki svoje pogodbene stranke, je obvezan samo, 
če so izpolnjeni posebni zakonski pogoji. Vsaj na abstraktni zakonski ravni so ta 
obveznost in pogoji zanjo jasno določeni.

Če je želel zakonodajalec pri oddaji javnih naročil še strože poseči v sistem 
pogodbenega prava, in sicer tako da mora naročnik vedno plačevati tistemu, ki 
dejansko izvaja posel, čeprav s to osebo ni v pogodbenem razmerju, bi moral 
obveznost neposrednih plačil določiti izrecno.

ZJN-2 obveznosti naročnikov, da neposredno plačujejo podizvajalcem, izrecno 
ne določa. Naročnikom, izvajalcem in podizvajalcem sicer nalaga določene 
obveznosti, ki zagotavljajo, da je naročnik seznanjen s tem, kdo dejansko izvaja 
posel, in tudi seznanjen s plačilom, ki naj bi ga ta dejanski izvajalec prejel. Zaradi 
vseh teh obveznosti (izdaje pooblastil, obveščanja, prilaganja potrjenih računov) 
se postavlja vprašanje, ali mora v poslih javnega naročanja naročnik plačevati 
neposredno podizvajalcem izven pogojev iz 631. člena OZ.

Vprašanje je torej, komu mora plačati naročnik, potem ko je po sklenitvi pogodbe o 
javnem naročilu in sklenitvi podizvajalske pogodbe:

 ● ponudnik/glavni izvajalec v pogodbi o javnem naročilu pooblastil naročnika, 
da na podlagi potrjenega računa plača podizvajalcu,

 ● podizvajalec predložil soglasje, da naročnik namesto ponudnika/glavnega 
izvajalca poravna terjatev do podizvajalca, in

 ● je ponudnik/glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložil račun ali 
situacijo podizvajalca, ki jo je predhodno potrdil.

Pojavljata se dve stališči. Po prvem, ki ga zagovarjam avtorica, mora naročnik 
tudi po izpolnitvi pogojev iz ZJN-2 plačati glavnemu izvajalcu, podizvajalcu pa le, 
če ta zahteva plačilo od naročnika in so izpolnjeni pogoji za plačilo podizvajalcu 
po 631. členu OZ. Ob tem dodajam, da lahko v posameznem primeru izpolnitev 
obveznosti iz ZJN-2 pomeni izpolnitev katerega od pogojev iz 631. člena OZ, kar je 
pojasnjeno v nadaljevanju. Po drugem stališču mora naročnik plačati podizvajalcu 

50 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, ZJN-2D, Uradni list RS, št. 
90/12.
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brez njegove posebne zahteve, glavnemu izvajalcu pa plačati le morebitno razliko 
med pogodbeno ceno in plačili podizvajalcem.

V nadaljevanju najprej argumentiram stališče, da tudi po izpolnitvi pogojev iz ZJN-2 
(ponudnikovo pooblastilo naročniku, soglasje izvajalca, priložitev potrjenega računa 
ali situacije podizvajalca) naročnik ni zavezan plačati podizvajalcu oziroma zgolj z 
izpolnitvijo teh ravnanj ni podana pravna podlaga za plačilo podizvajalcu.

Vloga pooblastila glavnega izvajalca naročniku, da na podlagi potrjenega računa 
oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem (pooblastila ponudnika 
po prvi alineji sedmega odstavka 71. člena ZJN-2), iz zakona ni razvidna. Med 
pogoji za neposredno plačilo po 631. členu OZ pooblastilo ponudnika/glavnega 
izvajalca naročniku ni navedeno, a je neposredno plačilo naročnika podizvajalcu 
prav tako mogoče oziroma je obvezno. Po 631. členu OZ podlaga za naročnikovo 
obveznost neposrednega plačila ni upravičenje, ki ga da glavni izvajalec, ampak 
je pravna podlaga v zakonu samem. OZ sam določa to obveznost. Ni smiselno, da 
bi zakon za primer, ko želi zagotoviti primarnost neposrednih plačil, zahteval izjavo 
ponudnika/glavnega izvajalca (čeprav je ta izjava določena kot obvezna sestavina 
pogodbe o javnem naročilu), če po pogojih 631. člena OZ (po manj strogih pravilih) 
temelji obveznost neposrednega plačila na samem zakonu.

Še manj jasna je vloga soglasja podizvajalca, da sme naročnik namesto ponudnika/
glavnega izvajalca plačevati podizvajalcu (druga alineja sedmega odstavka  
71. člena ZJN-2). Posebna izjava podizvajalca, da soglaša s plačili naročnika (plačili 
naročnika namesto plačil glavnega izvajalca oziroma ponudnika), je odveč, saj 
lahko denarno obveznost izpolni kdor koli in ne zgolj dolžnik denarne obveznosti. 
OZ v 271. členu določa, da lahko obveznost izpolni tudi nekdo tretji, torej tudi oseba, 
ki ni stranka pogodbe, razen če je obveznost osebne narave. Denarne obveznosti 
niso osebne narave, zato po 271. členu OZ soglasje upnika pri izpolnitvi denarne 
obveznosti ni potrebno. S tega vidika lahko naročnik vedno izpolni obveznost 
plačila, kot jo ima sicer glavni izvajalec (ponudnik) do podizvajalca. Vedno kadar 
obveznost izpolni oseba, ki ni stranka pogodbe, se postavi nadaljnje vprašanje: 
kakšne posledice nastopijo, potem ko obveznosti izpolni tretji. To vprašanje je v 
primeru neposrednega plačila po 631. členu OZ rešeno, saj po plačilu naročnika 
preneha terjatev glavnega izvajalca do naročnika do višine plačila podizvajalcu. 

OZ v 631. členu med pogoji za neposredno plačilo podizvajalcu soglasja 
podizvajalca ne zahteva tudi zato, ker tak pogoj ni smiseln. Po 631. členu OZ je 
med pogoji za neposredno plačilo zahtevek podizvajalca za plačilo. Zahteva za 
plačilo nedvomno vsebuje tudi soglasje za plačilo. Obratno sklepanje ni mogoče. Če 
podizvajalec soglaša s plačilom, to še ne pomeni, da zahteva plačilo od naročnika. 
S tega vidika je morda mogoča razlaga, da je imel zakonodajalec namesto soglasja 
podizvajalca v mislih zahtevek podizvajalca. Če je želel ZJN-2 normirati zahtevek, 
je pričakovati, da bi bilo to nesporno izraženo. Ob tem je tudi normiranje zahteve 
podizvajalca v ZJN-2 odveč, saj mu pravico zahtevati plačilo od naročnika daje 
že 631. člen OZ. Skleniti je mogoče le to, da bi moral zakonodajalec, če je želel 
omogočiti podizvajalcu, da vnaprej (še pred nastankom terjatve) postavi zahtevo 
za plačilo, to izraziti jasno in nesporno.
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Obe izjavi (izjava ponudnika/glavnega izvajalca in izjava podizvajalca) ne omogočata 
sklepanja, da na njuni podlagi naročnik ne sme plačevati svoji pogodbeni stranki in 
da mora plačevati podizvajalcem. 

Obveznost neposrednih plačil tudi ni in ne more biti vzpostavljena z določbo, po 
kateri mora ponudnik/glavni izvajalec svojim računom in situacijam prilagati potrjene 
račune in potrjene situacije svojih podizvajalcev (deseti odstavek 71. člena ZJN-2). 
Kot je že večkrat poudarjeno, so neposredna plačila tako izrazit odmik od sistema 
pravic in obveznosti pogodbenega prava, da mora biti odmik določen izrecno. Ob 
tem imata potrditev računa in potrditev situacije podizvajalca povsem drugačno 
vlogo. Potrditev računa podizvajalca se še lahko šteje za potrditev podizvajalčeve 
terjatve, nikakor pa ni mogoče enakih učinkov a priori priznati potrditvi situacije. 
ZJN-2 tudi ne rešuje primera, ko ponudnik/glavni izvajalec neutemeljeno odkloni 
potrditev računa ali situacije podizvajalca.

Dodati je treba, da je že ZJN-2 iz leta 2006 določil, da mora glavni izvajalec svojemu 
računu ali situaciji prilagati potrjene račune in situacije svojih podizvajalcev (šesti 
odstavek 4. člena ZJN-2 iz 2006), a ni nihče razlagal, da taka določba določa 
obveznost neposrednih plačil podizvajalcem.

Argument, da ZJN-2 ne uvaja obveznosti neposrednih plačil podizvajalcem 
pod bistveno drugačnimi pogoji, kot so določeni v 631. členu OZ, je tudi enajsti 
odstavek 71. člena ZJN-2, ki določa, da mora ponudnik/glavni izvajalec ob vsaki 
zamenjavi podizvajalca z novim podizvajalcem naročniku predložiti svojo izjavo, da 
je poravnal (on – ponudnik/glavni izvajalec) vse nesporne obveznosti prvotnemu 
podizvajalcu.

Del teorije zagovarja drugačno stališče in pojasnjuje, da so z izpolnitvijo pogojev iz 
71. člena ZJN-2 izpolnjeni pogoji za asignacijo ali nakazilo po 1035. do 1049. členu 
OZ.51 Po tem stališču poseben zahtevek podizvajalca za plačilo ni potreben, ampak 
mora naročnik po prejemu obeh izjav in potrjenega računa plačati podizvajalcu. 
Avtorica torej zagovarjam stališče, da ponudnikovo pooblastilo naročniku in 
podizvajalčeva izjava o soglasju iz sedmega odstavka 71. člena ZJN-2 nimajo 
pravne narave asignacije.

Za nastanek pravic in obveznosti iz asignacije (za terjatev asignatarja do asignata) 
morajo torej biti izpolnjeni pogoji iz 1035. in 1036. člena OZ:

 ● ena oseba (asignant) mora pooblastiti drugo osebo (asignata), da naj na 
njen račun plača določeni tretji osebi (asignatarju),

 ● asignant mora asignatarja pooblastiti za sprejem te izpolnitve, 
 ● asignat mora asignatarju izjaviti, da sprejema asignacijo.

51 Samec, N., nav. delo, strani 124 in 125, pojasnjuje, da ZJN-2 uvaja obvezno asignacijo. Obe izjavi 
predstavljata obe pooblastitvi, akcept pa je izkazan s potrditvijo računa oziroma situacije. Enako 
Hrastnik, B., Ureditev neposrednih plačil podizvajalcem, Podjetje in delo, št. 6–7/2011, XXXVII, 
strani 1142 in 1143.
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Gospodarski pomen asignacije je ta, da se s plačilom enega dolga poplačata dva 
dolga. Pri asignaciji dolžnik (asignant) pooblasti svojega upnika (asignata), da ta 
namesto njemu izpolni določeni tretji osebi (asignatarju). To tretjo osebo asignant 
izbre zato, ker je asignantov upnik oziroma naj bi bila asignantov upnik. Enake 
ekonomske cilje kot asignacija (z enim poslom doseči prenehanje več obveznosti) 
zagotavljajo tudi drugi pravni posli (cesija, odpust dolga, prevzem izpolnitve). 
Pravni učinki so seveda različni. Potem ko so vzpostavljene pravice in obveznosti 
iz asignacije, pridobi asignatar direktni zahtevek do asignata (asignantov upnik 
pridobi zahtevek do asignantovega dolžnika). V primerjavi z drugimi posli je 
asignatarjev položaj ugodnejši zato, ker je njegova terjatev abstraktna glede 
na temeljni posel med asignantom in asignatom. Čeprav asignat ne bi dolgoval 
asignantu ali asignat ne bi dolgoval asignantu zneska v določeni višini, lahko 
asignatar od asignata terja znesek iz asignacije in mu ga je asignat dolžan plačati. 
Abstraktna narava asignatove obveznosti je torej poglavitna prednost asignacije za 
upnika – asignatarja.52

Pri konstrukciji z asignacijo po ZJN-2 naj bi imel ponudnik/glavni izvajalec položaj 
asignanta, naročnik položaj asignata in podizvajalec položaj asignatarja. Obe izjavi 
naj bi predstavljali dvojno pooblastitev iz 1035. člena OZ. Tudi če bi zakonodajalec 
z izpolnitvijo obveznosti iz 71. člena ZJN-2 vzpostavil razmerja iz asignacije, bi bil 
utemeljeno kritiziran. Razmerja iz asignacije z izpolnitvijo obveznosti iz ZJN-2 niti 
niso vzpostavljena. Obe izjavi le spominjata na pooblastitvi iz pravil OZ o asignaciji, 
a pogoji za asignacijo niso izpolnjeni.

Pogoj o dvojni pooblastitvi iz 1035. člena OZ ni izpolnjen. ZJN-2 predvideva le 
eno pooblastitev s strani ponudnika/glavnega izvajalca, in sicer pooblastilo 
naročniku, da plača podizvajalcu. Pri konstrukciji z asignacijo asignant (to naj bi bil 
ponudnik/glavni izvajalec) izjavi dve pooblastitvi, eno asignatu (svojemu dolžniku, 
na primer naročniku) in eno asignatarju (svojemu upniku, na primer podizvajalcu). 
ZJN-2 druge pooblastitve ne zahteva oziroma predvideva. ZJN-2 ne določa, da 
mora ponudnik/glavni izvajalec pooblastiti podizvajalca, da ta sprejme izpolnitev.  
ZJN-2 določa, da mora podizvajalec podati izjavo o soglasju. Skratka po ZJN-2 niti 
niso izpolnjeni pogoji za podreditev razmerij pod asignacijo, ki bi bila podlaga za 
nastanek terjatve podizvajalca (asignatarja) do naročnika (asignata). 

ZJN-2 tudi ne predvideva izjave, ki bi pomenila asignatov (naročnikov) sprejem 
nakazila. Pri konstrukciji z asignacijo ima asignatar (podizvajalec) pravico terjati 
asignata (naročnika) šele takrat, ko mu ta izjavi sprejem (1036. člen OZ). Morebitna 
razlaga, da je plačilo naročnika podizvajalcu (potem ko glavni izvajalec priloži 
svojemu računu potrjen račun podizvajalca) konkludentni akcept, ne omogoča 
razlage, da je naročnik obvezan plačevati neposredno podizvajalcem oziroma 
da lahko podizvajalci terjajo plačilo od naročnika. Tudi sami naročnikovi potrditvi 
računa ali situacije ni mogoče pripisati pravne narave sprejema asignacije.53 Kot je 
že navedeno, v ZJN-2 niti niso izpolnjeni pogoji o asignaciji, prav tako v zakonskem 

52 Podrobneje o asignaciji, ekonomskih razlogih, pravicah in obveznostih Vrenčur, R., v Plavšak, N., 
Juhart, M., Vrenčur, R., Obligacijsko pravo, splošni del, GV Založba, Ljubljana 2009, strani 1160 do 
1174. 

53 Primerjaj Samec, N., nav. delo, stran 125.
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besedilu ni izkazana namera zakonodajalca, da bi naložil naročniku sprejem 
abstraktne obveznosti plačila. Pripisati potrditvi računa posledice (posledice, kot 
jih ima sprejem asignacije), ki jih v ustaljeni poslovni praksi potrditev računa nima 
(še manj jih ima potrditev situacije), in še to zgolj zato, da se zadosti pogojem iz 
pravnega instituta, ki je obravnavanim razmerjem tuj, ni utemeljeno. 

Če bi bila vzpostavljena razmerja iz asignacije, bi to med drugim pomenilo, da 
bi moral naročnik plačati podizvajalce, morebitnih napak ali drugačnih kršitev 
pogodbe pa od podizvajalcev ne bi mogel uveljavljati. Podizvajalce bi moral plačati, 
čeprav bi bilo ob dospelosti te obveznosti nesporno, da je bila pogodba o javnem 
naročilu kršena.
 
Ministrstvo za finance kot resorno ministrstvo za zakonodajo o javnem naročanju 
pojasnjuje, da naj bi bila z izpolnitvijo obveznosti iz 71. člena ZJN-2 vzpostavljena 
razmerja iz asignacije.54 Nesporno je, da morebitna taka namera v ZJN-2 ni 
uresničena. Vprašanje je tudi, ali je zakonska vzpostavitev pravnih razmerij, kot 
veljajo za asignacijo, primerna za urejanje razmerij med naročnikom, glavnim 
izvajalcem in podizvajalcem. Vprašanje je tudi, ali je pripravljavec zakona poznal 
namen in učinke asignacije.

Podana razlaga pravil 71. člena ZJN-2 ne pomeni, da podizvajalec pri izvajanju 
javnega naročila ne more terjati plačila od naročnika. Seveda lahko, a po pogojih 
631. člena OZ. Vse dokler niso izpolnjeni pogoji iz 631. člena OZ, pa je naročnik 
dolžan plačevati ponudniku – glavnemu izvajalcu. 

5 NEPOSREDNA PLAČILA PODIZVAJALCEM V PRAKSI JAVNEGA 
NAROČANJA

Večina slovenskih naročnikov razume, da so od leta 2010, od uveljavitve novele 
ZJN-2B, zavezani k neposrednim plačilom podizvajalcem, in dejansko plačujejo 
podizvajalcem, svojim pogodbenim strankam pa le razliko do pogodbeno 
dogovorjenega plačila. Taka praksa je uveljavljena pri oddaji javnih naročil gradenj, 
bistveno man manj pa pri drugih pogodbah o storitvah in pri javnem naročanju 
blaga.
 
Če naročnik plača pogodbeni stranki svoje pogodbene stranke namesto svoji stranki, 
a za tako ravnanje ni pravne podlage, ni izpolnil svojih pogodbenih obveznosti. 
Seveda velja tudi obratno. Če ni plačal podizvajalcu, a ta obveznost obstaja, ga 
lahko podizvajalec terja, čeprav je naročnik plačal svoji pogodbeni stranki. Zaradi 
nejasnih zakonskih določb je reševanje morebitnih sporov še dodatno oteženo.

V praksi so primeri, da naročniki, glavni izvajalci in podizvajalci sklepajo posle, 
na podlagi katerih nastane obveznost naročnika, da plača podizvajalcu. Te posle 
sklepajo ne glede na to, da izpolnijo obveznosti iz 71. člena ZJN-2 v zvezi s 
podizvajalci.

54 <http://www.mf.gov.si/slov/javnar/izvlecki_nov_zak.htm>
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Na primer glavni izvajalec javnega naročila in njegov podizvajalec se ob sklenitvi 
podizvajalske pogodbe dogovorita, da bo glavni izvajalec svoje terjatve do naročnika 
cediral na podizvajalca. Ko glavni izvajalec izda račun naročniku, navede znesek, ki 
naj ga naročnik plača podizvajalcu, preostali del pa njemu samemu. Ko naročnik plača 
podizvajalcu, izpolni svojo veljavno obveznost na podlagi pogodbe o cesiji. Enako velja, 
če glavni izvajalec dejansko pooblasti naročnika, da namesto njemu plača podizvajalcu 
in tega pooblasti, da plačilo sprejme, kot to zahtevajo pravila OZ o asignaciji.

V prispevku je že omenjeno, da lahko izpolnitev obveznosti iz ZJN-2 vpliva na 
presojo o izpolnitvi pogojev iz 631. člena OZ. Eden pogojev za neposredna plačila 
podizvajalcem po 631. členu OZ je, da mora podizvajalec zahtevati plačilo od 
naročnika. Pogoj je izpolnjen, če se podizvajalec obrne neposredno na naročnika, 
konkretizira svoji terjatev do glavnega izvajalca in zahteva od naročnika, da jo ta 
izpolni njemu – podizvajalcu. 

Zunaj javnega naročanja glavni izvajalci investitorjem ne prilagajo računov svojih 
podizvajalcev. Glavni izvajalci izdajajo svoje račune investitorjem (naročnikom). 
Podizvajalci izdajajo svoje račune glavnim izvajalcem, torej jih pozivajo k plačilu. 
Po desetem odstavku 71. člena ZJN-2 mora ponudnik/glavni izvajalec svojemu 
računu priložiti potrjene račune svojih podizvajalcev. Kot je že navedeno, so računi 
podizvajalcev običajno naslovljeni na ponudnike/glavne izvajalce. Če je račun 
podizvajalca naslovljen na naročnika in je torej tak račun predložen naročniku, 
se lahko šteje za poziv naročniku za neposredno plačilo. Če je glavni izvajalec 
potrdil račun in s tem pripoznal terjatev podizvajalca ter so izpolnjeni drugi pogoji 
(dospelost obeh terjatev, njuna koneksnost), so izpolnjeni pogoji iz 631. člena OZ. 
Plačilo naročnika podizvajalcu ob takih pogojih je izpolnitev veljavne obveznosti.

V praksi so najštevilnejši primeri, da naročniki, glavni izvajalci in podizvajalci 
izpolnijo obveznosti iz 71. člena ZJN-2 (ponudnikovo pooblastilo naročniku, 
soglasje podizvajalca), glede neposrednih plačil ne sklenejo posebnih poslov 
in naročniki po potrditvi računov podizvajalcev (računi so naslovljeni na glavne 
izvajalce, ti jih tudi potrdijo) plačajo neposredno podizvajalcem. Če obvelja razlaga, 
da ZJN-2 sam po sebi ne nalaga obveznosti neposrednega plačila podizvajalcem, 
se odpira vprašanje, ali je naročnik smel plačati podizvajalcu oziroma ali je še 
vedno dolžan plačilo glavnemu izvajalcu. V opisanih okoliščinah ni izpolnjen pogoj 
iz 631. člena OZ, da mora podizvajalec naročniku postaviti zahtevo za neposredno 
plačilo. Ta pogoj (zahteva podizvajalca, naj mu naročnik plača) v primeru, 
ko so izpolnjene obveznosti iz ZJN-2, nima enakega pomena kot sicer. OZ v  
631. členu med pogoji za neposredno plačilo določa zahtevo podizvajalca zato, ker 
naročnik nima obveznosti, da preverja, ali so njegove pogodbene stranke izpolnile 
obveznosti do svojih sodelavcev, in tudi ni dolžan preverjati, ali podizvajalec želi 
oziroma zahteva plačilo od naročnika. Če je po izpolnitvi obveznosti iz ZJN-2 
(posebej potem ko je glavni izvajalec dejansko pripoznal terjatev podizvajalca) 
naročnik plačal podizvajalcu in je glavni izvajalec neposredno plačilo podizvajalcu 
pričakoval, a mu ni oporekal, bi bilo v nasprotju z vestnostjo in poštenjem (5. člen 
OZ), da bi pozneje glavni izvajalec oporekal zakonitosti neposrednega plačila z 
ugovorom, da podizvajalec plačila ni izrecno zahteval. 



S slednjo argumentacijo ne zanikam dosedanje razlage, da ZJN-2 ne določa 
obveznosti neposrednih plačil podizvajalcem. Argumentiram, da se lahko le v tistem 
primeru, ko je po izpolnitvi pogojev iz 71. člena ZJN-2 naročnik plačal neposredno 
podizvajalcu ter glavni izvajalec ni oporekal neposrednemu plačilu in je izkazal 
strinjanje z neposrednim plačilom, šteje, da je naročnik izpolnil veljavno obveznost. 
V drugačnem primeru, ko glavni izvajalec terja neposredno plačilo od naročnika, ko 
torej zahteva celotno pogodbeno plačilo od naročnika, mu mora naročnik plačati, 
čeprav so izpolnjeni pogoji iz 71. člena ZJN-2.
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PRAVNA NARAVA KOLEKTIVNIH POGODb IN DRUGA 
VPRAšANJA UREJANJA USLUŽbENSKIH RAZMERIJ S 
KOLEKTIVNIMI POGODbAMI1

Katarina Kresal Šoltes 
doktorica pravnih znanosti
raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Povzetek: Prispevek obravnava temeljna vprašanja pravne narave kolektivne 
pogodbe in njenega položaja v razmerju do zakona v hierarhiji pravnih virov. 
Temeljna teoretična spoznanja so prenesena na aktualna vprašanja v zvezi 
z novejšo sodno prakso glede neizplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij in 
premalo izplačanega regresa za leti dopust za javni sektor. Posebej je obravnavano 
vprašanje učinkovanja norm kolektivne pogodbe in s tem povezanega načela 
prepovedi retroaktivnega urejanja pravic s kolektivnimi pogodbami.

Ključne besede: kolektivna pogodba, javni sektor, avtonomno pravo, povratno 
učinkovanje predpisov, delovna sodišča

1. UVOD

Prispevek obravnavana temeljna vprašanja pravne narave kolektivnih pogodb, ki 
so pomembna za razumevanje aktualne ustavne in sodne prakse v zadevah v 
zvezi s kršitvami kolektivne pogodbe za javni sektor (v nadaljevanju KPJS) ter 
kvoruma za njeno sklenitev. Država je kolektivne delovne spore zaradi kršitve in 
izvajanja KPJS v zvezi s plačilom tretje četrtine plačnih nesorazmerij in plačilom 
razlike regresa za letni dopust izgubila, za zakonsko ureditev kvoruma za sklepanje 
KPJS pa je bila ugotovljena njena neskladnost z ustavo. 

Pred takim razpletom sem na pravnih posvetih in v strokovni literaturi svarila že 
pred sprejemanjem spornih vladnih odločitev jeseni 2010, ko bi bilo nepravilnosti še 
mogoče odpraviti brez za proračun nepotrebnih zamudnih obresti, sodnih stroškov 
ter nepotrebnega sprožanja več postopkov pred delovnimi sodišči in Ustavnim 
sodiščem RS. Žal so bili takrat pravni argumenti preslišani. Opozorila sem na 
spornost zakonske določitve kvoruma za veljavno sklenitev KPJS po 42. členu 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS; Uradni list RS, št. 108/09 – UPB 
in naslednji), ki bi moral »de lege ferenda urediti možnost, da kolektivna pogodba 
ne more biti veljavno sklenjena, če temu nasprotujejo sindikati, ki predstavljajo 
večino zaposlenih, za katere naj bi pogodba veljala«.2 V zvezi z urejanjem pravic s 

1 Prispevek je za objavo v Pravosodnem biltenu prirejeno predavanje avtorice na Šoli državnih 
pravobranilcev, ki je potekala novembra 2013 v Čatežu v organizaciji Ministrstva za pravosodje, 
Centra za izobraževanje v pravosodju, in v sodelovanju z Državnim pravobranilstvom RS. 

2 Kresal Šoltes, K.: Oblastni posegi v kolektivna pogajanja, v: Delavci in delodajalci, št. 4/2010, str. 
585, str. 567–590. 
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kolektivnimi pogodbami za nazaj (aneks h KPJS, ki je odložil izplačilo tretje četrtine 
plačnih nesorazmerij, je bil sklenjen in javno objavljen po datumu, do katerega 
bi se morala v skladu z veljavno KPJS izplačati tretja četrtina) sem opozorila, 
da je treba zaradi pravne narave kolektivne pogodbe in njenega normativnega 
učinkovanja »upoštevati ustavno prepoved retroaktivnega učinkovanja predpisov 
iz 155. člena slovenske ustave tudi v zvezi z urejanjem pravic in obveznosti iz 
delovnega razmerja s kolektivnimi pogodbami«.3 V sporih glede regresa za letni 
dopust pa je bilo v ospredju vprašanje, ali ima lahko določba dogovora socialnih 
partnerjev že tudi normativne učinke kolektivne pogodbe, in po mnenju avtorice 
»ne more biti nobenega dvoma o tem, da določba 9. točke Dogovora 2010 po svoji 
pravni naravi učinkuje kot norma kolektivne pogodbe za javni sektor«,4 zato »ob 
dospelosti izplačila regresa z letni dopust za leto 2012 Vlada kot delodajalec in 
drugi delodajalci javnega sektorja niso imeli nobene pravne podlage za zadržanje 
oziroma neizplačilo regresa za letni dopust za leto 2012 v višini 692 EUR«.5 
Predstavljena stališča in argumente delovnopravne stroke so upoštevala in jih 
povzemala v obrazložitve svojih odločitev šele delovna sodišča in Ustavno sodišče 
RS v postopkih, končanih v letih 2012 in 2013.

S sodbo Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 105/2013 z dne 3. septembra 2013 v 
kolektivnem delovnem sporu predlagatelja Sindikata državnih organov zoper 
nasprotnega udeleženca Republiko Slovenijo, ki jo je zastopalo Državno 
pravobranilstvo, je bila zavrnjena revizija nasprotnega udeleženca zoper 
pravnomočno sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča X Pdp 889/2012, 
s katero je bilo ugotovljeno, da je država kršila 50. člen KPJS, ker delavcem ni 
izplačala tretje četrtine plačnih nesorazmerij, in ji je bilo naloženo, da prizna in 
izplača tretjo četrtino za čas od 1. 10. 2010 do 31. 5. 2012 skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi. S sodbama Višjega delovnega in socialnega sodišča X Pdp 
104/2013 z dne 22. marca 2013 in X Pdp 1067/2012 z dne 15. aprila 2013 je bilo 
odločeno, da je država kršila pravico do regresa za letni dopust za leto 2012 in 
da je dolžna izplačati razliko premalo izplačanega regresa skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi. Očitane kršitve pravic je ugotovilo že prvostopenjsko delovno 
sodišče.6 Ustavno sodišče pa je z odločbo U-I-249/10 z dne 15. 3. 2012 ugotovilo, 
da so prvi do deseti odstavek 42. člena ZSPJS in 2. člen ZSPJS-O, kolikor se 
nanaša na navedene določbe, v neskladju z ustavo, do odprave ugotovljenega 
neskladja, ki ga mora Državni zbor odpraviti v dveh letih od objave odločbe, pa se 
uporabljajo še naprej te določbe ZSPJ in KPJS.

V nadaljevanju prispevka so obrazložena nekatera temeljna pravna vprašanja 
urejanja uslužbenskih razmerij s kolektivnimi pogodbami, ki so pomembna za 
razumevanje navedene problematike. 

3 Kresal Šoltes, K., navedeno delo iz op. 2, str. 586.
4 Kresal Šoltes, Katarina: Poseg ZUJF v pravico javnih uslužbencev do regresa za letni dopust, v: 

Pravna praksa št. 26/5. 7. 2012, str. 9. 
5 Kresal Šoltes, K., navedeno delo iz op. 4, str. 8.
6 Prim.: Sodba Delovnega in socialnega sodišča v kolektivnem delovnem sporu v zadevi X Pd 

1060/2012 z dne 6. 12. 2012; Sodba Delovnega in socialnega sodišča v kolektivnem delovnem 
sporu v zadevi X Pd 595/2012 z dne 13. septembra 2012.



121

2. PRAVNA NARAVA KOLEKTIVNE POGODbE IN NJEN POLOŽAJ V 
HIERARHIJI PRAVNIH VIROV

Na opredelitev pravne narave kolektivne pogodbe in njen položaj v hierarhiji 
pravnih virov vpliva več dejavnikov:

● status pravice do kolektivnega pogajanja kot temeljne pravice z mednarodnim 
in ustavnopravnim jamstvom,

● opredelitev pojma kolektivne pogodbe,
● dvojno, obligacijskopravno in normativno učinkovanje kolektivne pogodbe,
● razmerje med kolektivno pogodbo, ki je avtonomni vir delovnega prava, in 

zakonom.

Pravica do kolektivnega pogajanja kot temeljna pravica

Pravica do kolektivnega pogajanja je kot temeljna pravica priznana v vseh 
najpomembnejših mednarodnopravnih dokumentih s področja človekovih pravic 
tako na univerzalni ravni v okviru OZN in Mednarodne organizacije dela (MOD) 
kot tudi na evropski ravni v okviru Sveta Evrope, v pravu EU in slovenski ustavi.7

Pravica do kolektivnega pogajanja izhaja iz skupne ustavne tradicije evropskih 
držav, kot temeljna pravica je priznana tudi v pravu EU in je sestavni del splošnih 
načel prava EU. Unija priznava pravice, svoboščine in načela iz Listine EU o 
temeljnih pravicah, ki ima na podlagi 6. člena PEU enako pravno veljavnost kot obe 
pogodbi (prvi odstavek 6. člena PEU). Listina EU priznava pravico do kolektivnega 
pogajanja eksplicitno v 28. členu. Temeljne pravice, kot jih zagotavlja EKČP in 
kakor izhajajo iz ustavnega izročila, skupnega državam članicam, so kot splošna 
načela del prava Unije (tretji odstavek 6. člena PEU). EKČP priznava v 11. členu 
pravico do kolektivnega pogajanja kot element pravice do združevanja, praktično 
vse države EU pa razglašajo pravico do kolektivnega pogajanja na ustavni ravni.8

Slovenska ustava zagotavlja pravico do kolektivnega pogajanja v okviru sindikalne 
svobode v 76. členu. V skladu z doktrino in ustavnosodno prakso je pomemben 
vidik pravice do sindikalne svobode iz 76. člena ustave tudi pravica do kolektivnega 
pogajanja, ki temeljni na svobodnem in prostovoljnem sklepanju kolektivnih pogodb 
ter avtonomiji pogodbenih strank.9

7 Glej: 23. člen SDČP, 8. čl. MPESKP, 22. čl. MPDPP, Konvencijo MOD št. 87 o sindikalnih 
svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic, 1948 (Uradni list FLRJ – MP, št. 8/58, Akt o notifikaciji 
nasledstva, Uradni list RS, št. 54/92, MP – 15/92, 1/97), Konvencijo MOD št. 98 o uporabi načel 
o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja, 1949 (Uradni list FLRJ – MP, št. 11/58), 
Konvencijo MOD št. 154 o spodbujanju kolektivnega pogajanja (Uradni list RS, št. 121/05, MP 
–22/05), 5. in 6. člen Evropske socialne listine (spremenjene) (MESL) in Protokol k ESL, Uradni list 
RS – MP, št. 7/99 (Uradni list RS, št. 24/99), 28. člen Listine EU o temeljnih pravicah (Uradni list EU 
2007/C 303/01 in Pojasnila k Listini 303/02 z dne 14. 12. 2007) v zvezi s 6. členom PEU in 76. člen 
slovenske ustave.

8 Podrobna analiza prava EU in mednarodnega prava s tega področja v: Kresal Šoltes, Katarina, 
Vsebina kolektivne pogodbe, GV Založba, Ljubljana 2011, str. 50–83, 84–94, 201–214.

9 Ibid., str. 103–113. Glej tudi: Odločba US RS, U-I-159/07, odstavek 23; U-I-61/06, odstavek 13.



122

V mednarodnopravno in ustavnopravno jedro te človekove pravice sodi pravica vseh 
delavcev in delodajalcev, da svobodno, po svoji volji ustanovijo in se včlanijo v svoje 
predstavniške organizacije za pospeševanje in varstvo svojih interesov, in pravica 
do kolektivnega pogajanja z drugo stranjo, svobodno, brez vmešavanja druge 
strani ali države. To pravico imajo zaposleni tako v zasebnem kot javnem sektorju, 
določene posebnosti in omejitve glede uresničevanja te pravice samo za določene 
kategorije javnega sektorja pa notranja zakonodaja lahko uredi ob upoštevanju 
zavezujočih mednarodnopravnih standardov. Po Konvenciji MOD št. 151 o varstvu 
pravice do organiziranja in postopkih za določitev pogojev zaposlitve v javnem 
sektorju, 1978,10 se npr. obseg jamstev po tej konvenciji lahko omeji z notranjimi 
zakoni ali predpisi le za tri kategorije zaposlenih v javnem sektorju: uslužbence na 
visokih položajih ali ki opravljajo zaupne naloge ter pripadnike oboroženih sil in 
policije. Skrajno restriktivni pristop glede možnega omejevanja te pravice izhaja 
tudi iz drugih mednarodnih aktov, tako da je napačna posplošena ocena, da ima 
nacionalni zakonodajalec proste roke pri urejanju posebnosti sistema kolektivnih 
pogodb za področje javnega sektorja.

Iz mednarodnopravnega in ustavnopravnega jamstva pravice do kolektivnega 
pogajanja izhaja, da je ta pravica lahko omejena le zaradi varstva pravic drugih11 
oziroma v skladu z MESL samo, če so omejitve predpisane z zakonom in so v 
demokratični družbi nujne za zaščito pravic in svoboščin drugih ali za zaščito 
javnega interesa, državne varnosti, javnega zdravja ali morale.12

Na kratko je mogoče povzeti, da so omejitve lahko restriktivne, samo kadar so 
absolutno nujne in v najmanjšem mogočem obsegu ter v okviru mednarodnih in 
ustavnih standardov, ki izhajajo iz bogate prakse mednarodnih nadzornih organov, 
ki ji mora slediti tudi slovenska ustavnosodna praksa. 

Opredelitev pojma kolektivne pogodbe

Eno od spornih vprašanj v uvodoma omenjenih kolektivnih delovnih sporih se je 
nanašalo na samo opredelitev pojma kolektivne pogodbe: ali se lahko za kolektivno 
pogodbo šteje Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem 
sektorju za leti 2011 in 2012 (v nadaljevanju Dogovor 2010),13 s katerim so se socialni 
partnerji v 9. točki dogovorili o višini in roku za izplačilo regresa za letni dopust.

Načeloma ni vsak dogovor socialnih partnerjev že kolektivna pogodba, izpolnjeni 
morajo biti vsebinski in formalni pogoji za tako opredelitev. Pravobranilstvo se 
je v omenjenih kolektivnih delovnih sporih sicer utemeljeno sklicevalo na voljo 
pogodbenih strank in formalne pomanjkljivosti, zaradi katerih naj bi se po njegovem 
stališču omenjeni Dogovor 2010 štel le za programski dokument in ne za kolektivno 
pogodbo. Drži, da 9. točka Dogovora 2010 res ni bila povzeta v anekse h KPJS, 
kar bi lahko kazalo na voljo pogodbenih strank, da vsebini nista želeli dati učinka 

10 Uradni list RS – MP, št. 10/10.
11 Tretji odstavek 15. člena slovenske ustave.
12 Glej: člen G Evropske socialne listine (spremenjene). Primerjaj tudi: 8. člen MPESKP in 52. člen 

Listine EU o temeljnih pravicah. 
13 Uradni list RS, št. 89/10.
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zavezujoče norme KPJS. Drži tudi ugovor, da niso bili izpolnjeni vsi formalni pogoji 
po ZSPJS, in sicer: 

● le ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, s sklepom ugotovi 
izpolnitev pogojev za veljavno sklenitev KPJS (četrti odstavek 42. člena 
ZSPJS), kar pa glede Dogovora 2010 ni bilo izpolnjeno,

● stranki morata najpozneje v 30 dneh po sklenitvi KP ali njenih sprememb 
poslati izvirnik ministrstvu v evidenco, če se ne sporazumeta katera, tista, ki 
je prva napisana na kolektivni pogodbi (26. člen ZKolP), kar glede Dogovora 
2010 tudi ni bilo izpolnjeno. 

Vendar je bilo treba ob upoštevanju vseh okoliščin tega primera presoditi, da je bila 
podana volja pogodbenih strank glede normativnega učinkovanja sporne določbe 
Dogovora 201014 ter da formalne pomanjkljivosti niso bile take, da bi lahko vplivale 
na opredelitev same pravne narave njegove konkretne določbe. 

Za presojo pravne narave določbe 9. člena Dogovora 2010 so odločilne te 
okoliščine: stranke, vsebina, oblika, javna objava in potreben kvorum, s katerim 
je bil sklenjen Dogovor 2010, kot tudi določnost in neposredna izvršljivost same 
pravice do regresa za letni dopust, kot je ta določena v 9. točki Dogovora 2010. 
Zgolj poimenovanje akta kot dogovora in ne kot aneksa h KPJS za presojo pravne 
narave 9. točke Dogovora 2010 ne more biti bistveno, če po vsebini določbe in 
izpolnjenih formalnih pogojih za veljavnost akta izhaja, da gre za normo kolektivne 
pogodbe za javni sektor.15 Tako stališče so zavzela tudi delovna sodišča v 
omenjenih kolektivnih delovni sporih. 

Pri presoji, ali ima določba dogovora socialnih partnerjev lahko zavezujoč normativni 
učinek tako, kot to velja za norme kolektivne pogodbe, je treba torej izhajati iz 
okoliščin konkretnega primera, zakonsko predpisanih pogojev in vsebinskih izhodišč 
iz zavezujočih konvencijskih standardov. Iz 2. člena Priporočila MOD št. 91, ki je 
bilo podlaga za sprejetje Konvencije MOD št. 154, npr. izhaja, da se za kolektivno 
pogodbo šteje »vsak pisni sporazum v zvezi z delovnimi pogoji in pogoji zaposlitve, 
sklenjen med delodajalcem, več delodajalci ali eno ali več delodajalskimi združenji 
ter delavskimi predstavniškimi organizacijami oz če teh ni, predstavniki delavcev, 
izvoljenih na volitvah in pooblaščenih s strani delavcev v skladu z nacionalno 
zakonodajo in prakso«. Slovenska zakonodaja določa elemente, ki opredeljujejo 
kolektivno pogodbo v Zakonu o kolektivnih pogodbah (ZKolP),16 posebnosti za 
javni sektor pa v ZSPJS. Kolektivna pogodba mora biti sklenjena pisno, lahko se 
nanaša na urejanje najširšega spektra pravic in obveznosti, ki izhajajo iz razmerij 
med delavci in delodajalci ter medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strank, 
pogodbeni stranki sta lahko delodajalec in sindikati ali njihova združenja, pred 

14 Ne nazadnje je sama vlada v obrazložitvi predloga interventnega zakona, s katerim je nameravala 
zamakniti izplačilo za en mesec, navedla, da je »v skladu s kolektivno pogodbo za javni sektor 
potrebno regres za letni dopust javnim uslužbencem in funkcionarjem izplačati pri plači za mesec 
april« (iz obrazložitve k 1. členu Zakona o spremembi Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za 
leto 2012).  

15 Kresal Šoltes, Katarina, navedeno delo iz op. 4, str. 9. To stališče je bilo dobesedno povzeto tudi 
v poznejše sodne odločbe delovnih sodišč (glej: sodba DSS X pd 595/2012 z dne 13. 9. 2012, 
odstavek 9; sodba DSSX Pd 1060/2012, odstavek 9).

16 Uradni list RS, št. 43/06.
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začetkom veljavnosti mora biti javno objavljena in poslana v evidenco ministrstvu, 
pristojnemu za delo. Omenjeno je že bilo, da se slednja formalna pomanjkljivost po 
stališču teorije in sodne prakse ne šteje za bistven opredelilni element. Posebnosti 
za javni sektor določa ZSPJS v X. poglavju (41. do 42. a člen). Te posebnosti se 
nanašajo na: 

● določitev pristojnosti za sklepanje KP na strani delodajalca (41. člen; vlada),
● določitev kvoruma na strani sindikalnih organizacij javnih uslužbencev za 

veljavno sklenitev kolektivne pogodbe (prvi do deseti odstavek 42. člena),
● rok, do kdaj mora biti dogovorjeno o uveljavitvi kolektivne pogodbe, ki 

pomeni povečanje finančnih obveznosti (enajsti odstavek 42. člena), in
● naknadni pristop h kolektivni pogodbi (42. a člen).

Podrobnejša analiza ureditve X. poglavja ZSPJS presega okvir tega prispevka, zato 
ni podrobneje predstavljena, na njeno spornost pa je bilo opozorjeno že v uvodu.17

Kolektivna pogodba kot avtonomni vir delovnega prava in razmerje do 
zakona

Kolektivne pogodbe so pomemben vir delovnega prava tako v Sloveniji kot tudi 
drugih državah EU. Avtonomno urejanje delovnih razmerij s strani socialnih 
partnerjev je eno od temeljnih načel delovnega prava. Omenjeno je že bilo, da 
dejavno sodelovanje socialnih partnerjev pri urejanju trga dela in njihovo avtonomno 
urejanje delovnih razmerij izhajata iz skupne ustavne tradicije evropskih držav ter 
sta institucionalno vgrajeni v pravo EU in pravo držav članic. 

V sodni praksi nemškega zveznega delovnega sodišča je najti, »da sindikati izvajajo 
zelo pomembne in ustavno varovane javne socialne funkcije s sklepanjem kolektivnih 
pogodb in da trg dela potrebuje posebno urejanje v luči njegove socialne funkcije«.18

Nemška ustavnosodna praksa pa na primer pomen in funkcijo avtonomije 
kolektivnega pogajanja argumentira s tem, da »se nadoknadi delavčeva 
podrejenost, individualnost pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi, če s kolektivnimi 
pogajanji omogoča strankam, da se dogovorijo o plači in pogojih dela v bolj ali manj 
izravnanem položaju«.19

Podobno stališče povzema tudi novejša slovenska ustavnosodna praksa, ki 
argumentira, da »urejanje položaja delavcev s kolektivnih dogovarjanjem blaži 
strukturno podrejenost posameznega delavca pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi 
in s tem omogoča relativno uravnoteženost izpogajanih pravic in delovnih pogojev. 
S tem dobi širšo vrednost, saj prispeva k zagotavljanju socialne pravičnosti in 
socialnega miru, vtkanih v načelo socialne države (2. člen Ustave), in k zviševanju 
ravni demokratičnosti družbenega urejanja.«20

17 O vprašanju kvoruma iz 42. člena ZSPSJ več v: Kresal Šoltes, K., navedeno delo iz op. 8, str. 101–102. 
18 BAG Urteilv. 27.6.1989, E 62, 171ff.; BAG, Urteilv. 28.3.1990, AP Nr. 25 zu par. 5TVG; BAG, Urteilv. 

10.11.1993, AP Nr. 169 za par. 1TVG.
19 BVerfG 26-6-1991, BVerfGE 84, 212, 229.
20 Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-249/10 z dne 15. 3. 2012, odstavek 22. 
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Brez dvoma so kolektivne pogodbe z zgodovinskega in primerjalnega vidika 
vrednota skupne evropske dediščine, z velikimi potenciali za skladen ekonomsko-
socialni razvoj. Razvit sistem svobodnega kolektivnega pogajanja in socialnega 
partnerstva na vseh ravneh izkazuje demokratičnost in razvitost družbe, ker 
omogoča sodelovanje socialnih partnerjev pri oblikovanju in uresničevanju prava 
na področju ekonomske in socialne politike. Pomen kolektivnega pogajanja je tudi 
ta, da poteka po demokratičnih načelih, kot so vključenost, sodelovanje, iskanje 
konsenza in usmerjenost h kompromisu, s tem pa zagotavlja možnosti za reševanje 
sicer fundamentalno različnih interesov kapitala in dela ter tako krepi socialni mir in 
zagotavlja možnosti za skladen ekonomsko-socialni razvoj.21

Iz pravne narave kolektivne pogodbe in ustavno varovane avtonomije strank 
kolektivne pogodbe izhaja, da skladnosti kolektivne pogodbe z zakonom nikakor 
ne moremo primerjati in presojati po merilih, ki veljajo za podzakonske predpise. 
Skladnost podzakonskega predpisa z zakonom je podana samo in če je imela 
uprava za urejanje določene pravice ali obveznosti zakonsko pooblastilo z jasno 
predpisanimi merili za ureditev določene pravice. Socialni partnerji pa za urejanje 
pogojev dela s kolektivnimi pogodbami ne potrebujejo zakonskega pooblastila, 
ker to pooblastilo že imajo na podlagi 76. člena ustave. Še več, tega pooblastila 
zakonodajalec ne more kar tako prosto omejevati, ko izvaja svoje regulatorne 
pristojnosti.

Zato se zdi primerneje govoriti o prirejenem razmerju med zakonom in kolektivno 
pogodbo kot pa o skladnosti kolektivnih pogodb z zakonom. Gre za dve vzporedni 
normodajni pristojnosti na področju urejanja delovnih in uslužbenskih razmerij – 
avtonomno in heteronomno. Avtonomnega prava, ki ga ustvarjajo socialni partnerji 
na podlagi mednarodne in ustavno priznane sindikalne svobode, zato v načelu 
ni mogoče obravnavati kot podrejenega zakonodaji, temveč je za krhko razmerje 
med zakonodajo in kolektivnimi pogodbami treba pretanjeno upoštevati posebna 
pravila, ki so se izoblikovala v mednarodni in ustavni delovnopravni stroki.22

Mešana pravna narava kolektivne pogodbe

V uvodoma navedenih kolektivnih delovnih sporih se je v zvezi z vprašanjem 
retroaktivnega urejanja pravic s kolektivnimi pogodbami poudaril pomen dvojne 
narave kolektivnih pogodb.

Za kontinentalni model sistema kolektivnih pogodb, v katerega uvrščamo tudi 
slovenski sistem, je v primerjavi s skandinavskim in anglosaksonskim modelom – 
ki izhaja iz doslednejše pogodbene pravne narave kolektivne pogodbe – značilna 
bolj dvojna ali mešana pravna narava kolektivne pogodbe. Nemška doktrina 
izhaja iz delitve vsebine kolektivne pogodbe na obligacijski in normativni del ter 
šteje kolektivno pogodbo po njeni genezi za akt pravnega posla v obliki pogodbe 

21 Kresal Šoltes, K., navedeno delo iz op. 8, str. 37. Glej tudi: Bruun Niklas, The authonomy of 
collective agreement, v: Blainpainroger (ur.), Collective Bargaining, Discrimination, Social Security 
and European Integration, Kluwer 2003, str. 37.

22 Podrobno o tem vprašanju v: Kresal Šoltes, K., Vsebina kolektivne pogodbe, GV Založba 2011, str. 
157–199.
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(dvostransko pogodbo civilnega prava),23 ki s formalnopravno sklenitvijo začne 
ustvarjati obligacijskopravne učinke med strankami,24 po drugi strani pa ima na 
podlagi zakona (prvi odstavek 4. člena TVG) v normativnem delu učinek predpisa, 
ker njene norme učinkujejo na pogodbe o zaposlitvi neposredno in prisilnopravno 
(Unabdingbarkeit der Tarifnormen).25 Podobno tudi francoska doktrina poudarja, 
da imajo kolektivne pogodbe ob sklenitvi naravo pogodbe, v fazi učinkovanja pa se 
obravnavajo kot predpisi. 

Tudi za slovensko pravno ureditev velja, da kolektivna pogodba vsebuje obligacijski 
in normativni del ter da v normativnem delu vsebuje pravne norme o delovnih pogojih, 
ki imajo prisilni in neposredni pravni učinek na vsa delovna razmerja med delavci in 
delodajalci, za katere kolektivna pogodba velja (9. člen v zvezi z 32. členom ZDR-1).

Iz te delitve vsebine kolektivne pogodbe na obligacijskopravni in normativni del 
izhaja zahteva, da je treba glede obsega obligacijskopravnega in normativnega 
učinkovanja posameznih določb kolektivne pogodbe vedno izhajati iz pravne 
narave posamezne določbe. 

Enako načelo je treba uporabiti tudi pri presoji dometa učinkov posameznih 
pravnih ravnanj pogodbenih strank. To pravilo ni pomembno samo z vidika načela 
prepovedi povratnega učinkovanja predpisov, temveč tudi z vidika presoje kršitve 
kolektivne pogodbe s strani posamezne stranke. 

V uvodoma navedenih kolektivnih delovnih sporih je sindikalna stran navajala 
kot kršitev kolektivne pogodbe s strani druge stranke že zgolj dejstvo, da je 
vlada vložila v zakonodajni postopek predpis, ki naj bi spremenil ureditev višine 
in dospelosti regresa za letni dopust po veljavni kolektivni pogodbi. Nasprotna 
stranka je ugovarjala, da z vložitvijo predloga zakona v zakonodajni postopek že 
pojmovno ni mogoče kršiti določb drugih predpisov, saj tak dokument nima nobene 
veljave in tudi še ni jasno, ali bo sploh začel veljati oz. se začel uporabljati. Temu 
stališču Državnega pravobranilstva je sledilo tudi sodišče.26

Menim, da je takemu stališču mogoče pritrditi samo, če se nanaša na kršitev 
določb normativnega dela kolektivne pogodbe. Opozarjam pa na vprašanje, ali 
je vložitev neusklajenega predloga zakona z namenom suspendiranja veljavne 
kolektivne pogodbe lahko kršitev obligacijskopravnih določb kolektivne pogodbe. 
Naj spomnim, da gre v tem primeru za medsebojno pogodbeno dogovorjene 
pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki učinkujejo le inter partes, med katerimi 
pa je tudi dogovorjena izvedbena dolžnost. Načelo pogajati se in izvajati pogodbo 
v dobri veri (the principle of bargaining in good faith) se po praksi Odbora MOD za 
svobodo združevanja nanaša tako na fazo pogajanja, sklepanja kot tudi izvajanja 
sklenjene kolektivne pogodbe.27 Tudi temeljna načela civilnega prava poznajo 

23 Gamillscheg Franz, Kollectives Arbeitsrecht, C.H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 1997, str. 510.
24 Gamillscheg, navedeno delo, str. 759.
25 Däubler Wolfgang, Tarifvertragsrecht, 3. dopolnjena izdaja, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-

Baden 1993, str. 125, 131.
26 Primerjaj sodbo VDSS X Pdp 104/2013, odstavek 21, in Pritožbo Državnega pravobranilstva zoper 

sodbo DSS v Ljubljani št. X Pd 1060/2012, 6. točko. 
27 ILO, Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the Governing 

Body of the ILO, 5. dopolnjena izdaja, 2006, odstavka 939 in 943.
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dolžnost izpolnitve obveznosti (9. člen OZ) ter načelo vestnosti in poštenja (5. člen 
OZ), o izvedbeni dolžnosti pa sta v konkretnem primeru izrecno dogovorili tudi 
pogodbeni stranki v KPJS. 

Vložitve neusklajenega zakonskega predloga v zakonodajni postopek z namenom, 
da se suspendira veljavna ureditev iz kolektivne pogodbe, gotovo ne bi mogli šteti 
za prizadevanje pogodbene stranke za izpolnitev pogodbe v skladu z načelom 
dobre vere. Prav nasprotno, s takim enostranskim ravnanjem se je poskuša vlada 
kot pogodbena stranka kolektivne pogodbe izviti iz obveznosti njenega izvajanja.

3. PREPOVED RETROAKTIVNEGA UREJANJE PRAVIC S 
KOLEKTIVNO POGODBO

Iz obrazložene mešane pravne narave kolektivne pogodbe – ki v svojem 
normativnem delu učinkuje prek pogodbene sfere neposredno in prisilnopravno 
tako kot predpisi na vsa delovna oz. uslužbenska razmerja, za katera kolektivna 
pogodba velja (erga omnes in ne zgolj inter partes) – izhajata dve zahtevi, in sicer:
 

● zahteva po predhodni javni objavi kolektivne pogodbe ter
● zahteva o prepovedi povratnega učinkovanja kolektivnih pogodb.

Eden od pogojev za veljavnost kolektivne pogodbe je tudi njega predhodna javna 
objava. To izhaja iz določbe drugega odstavka 9. člena v zvezi z 28. členom 
ZKolP in 154. členom ustave. Ta zakonska zahteva je v tesni zvezi s prepovedjo 
retroaktivnega učinka kolektivne pogodbe. Kot je bilo nakazano že v prejšnjem 
poglavju o pravni naravi kolektivne pogodbe, je treba tudi glede pravila o prepovedi 
retroaktivnega učinkovanja kolektivne pogodbe razlikovati med določbami 
obligacijskopravne in normativne narave. Če pogodbeni stranki lahko urejata 
medsebojne pogodbene pravice in obveznosti za nazaj, pa te pristojnosti nimata 
glede normativnega dela.28

Menim, da pogodbeni stranki ne moreta urejati pravic in obveznosti iz delovnega 
razmerja, ki učinkujejo na pravni položaj delavcev in delodajalcev prisilnopravno 
in neposredno (9. člen v zvezi z 32. členom ZDR-1), za nazaj, neupoštevaje 
uveljavljene ustavnopravne presoje v zvezi s prepovedjo povratne veljave pravnih 
aktov iz 155. člena Ustave RS. Stališče, da lahko retroaktivni učinek norm predpiše 
le zakon, ne moreta pa ga določati pogodbeni stranki s kolektivno pogodbo, velja v 
slovenski doktrini že zelo dolgo.29

Tudi nemška doktrina razlikuje med pravim in nepravim povratnim učinkom norm 
kolektivnih pogodb ter je glede pravega povratnega učinka na pravni položaj 
delavcev odklonilna, tako da ne pride v poštev presojanje o nobenem posegu v 
dospela ali izplačana plačila delavcev (ausgezahlten Lohn).30

28 Kresal Šoltes, K., navedeno delo iz op. 8, str. 229. 
29 Bajič, Stojan, Delovno pravo, Splošni del, Delniška tiskarna Ljubljana, 1936, str. 164–165.
30 Gamillscheg, navedeno delo, str. 766.
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Iz povedanega izhaja, da je treba za sporno presojati retroaktivno odložitev izplačila 
že dospele denarne pravice javnih uslužbencev iz naslova odprave tretje četrtine 
plačnih nesorazmerij v Aneksu št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list 
RS, št. 89/10).31 Tako stališče je pozneje povzelo tudi Vrhovno sodišče RS v uvodu 
omenjenem kolektivnem delovnem sporu.32

4. SKLEP

Prizadevanje za konsolidacijo javnofinančnega stanja in povečanje gospodarske 
konkurenčnosti ne more biti opravičilo za nezakonita in neustavna ravnanja oblasti, 
kot so bili retroaktivno urejanje pravic javnih uslužbencev, neustavno določanje 
kvoruma za sklepanje KPJS, neizplačilo regresa za letni dopust in tretje četrtine 
plačnih nesorazmerij v skladu z veljavno kolektivno pogodbo ter drugi posegi v 
veljavne kolektivne pogodbe. 

Zakonodajalec lahko poseže v pravico do kolektivnega pogajanja časovno omejeno 
samo iz ustavno dopustnih razlogov, upoštevajoč pri tem načelo sorazmernosti ter 
za Slovenijo zavezujoča stališča nadzornih organov MOD in Evropskega odbora 
za socialne pravice pri Svetu Evrope o izpolnjevanju obveznosti iz mednarodnih 
pogodb s področja sindikalne svobode. 

Le upati je, da bodo ti za državo izgubljeni kolektivni delovni spori dobra učna 
ura zanjo za naprej in da se podobne napake v prihodnje ne bi ponavljale. Zato 
tudi niso bila upravičena morebitna pričakovanja oziroma predlogi nekaterih, naj 
bi država tudi po pravnomočnih odločitvah vlagala pravna sredstva v teh zadevah 
tudi pred Ustavnim sodiščem RS. 

31 Kresal Šoltes, Katarina, 2010, navedeno delo iz op. 2, str. 567–590.
32 Primerjaj sodbo Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 105/2013, odstavek 15.
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REVIDIRANJE EVROPSKIH STRUKTURNIH SKLADOV

Nataša Prah
direktorica Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna
Ministrstvo za finance

1  UVOD

Republika Slovenija je postala polnopravna članica Evropske unije 1. maja 2004 
in od tedaj je tudi upravičena do evropskih sredstev iz strukturnih skladov, katerih 
glavni namen je s krepitvijo ekonomske in socialne kohezije zmanjševati neskladja 
med stopnjami razvitosti različnih regij, tako pa zaostalost manj razvitih regij.1 

Skladi, ki dajejo pomoč v okviru sprejete kohezijske politike, so Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad, ki jih 
lahko kratko poimenujemo kar strukturni skladi. Dejavnosti skladov in operacije, ki 
jih skladi pomagajo financirati, morajo biti skladne z drugimi politikami Skupnosti in 
morajo spoštovati njeno zakonodajo. 

Črpanje sredstev strukturnih skladov skladno z Uredbo (EU, EURATOM) št. 966/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, EURATOM) 
št. 1605/2002 (v nadaljevanju finančna uredba) spada v t. i. deljeni sistem upravljanja 
in nadzora, kar pomeni, da se uresničevanje tega sistema pretežno prenese na 
samo državo članico. V povezavi z navedenim je na državo članico poleg upravljanja 
in nadziranja dodeljevanja strukturnih pomoči preneseno tudi revidiranje porabe teh 
sredstev. Ker pa odgovornost za izvrševanje proračuna Skupnosti, kamor spadajo 
sredstva strukturne pomoči, ne glede na deljeni sistem upravljanja in nadzora ostaja 
v domeni Evropske komisije, je ta v zvezi z upravljanjem in nadziranjem dodeljevanja 
strukturnih pomoči in v zvezi z revidiranjem pripravila podrobnejše predpise in 
različna navodila ali smernice. Najpomembnejši predpisi vključujejo t. i. splošno in 
izvedbeno uredbo ter uredbe po skladih, in sicer:

 ● Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu 
in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (v 
nadaljevanju splošna uredba); 

 ● Uredbo Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za 
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj (v nadaljevanju izvedbena uredba); 

1 Nataša Prah: Zaključno delo za strokovni naziv pooblaščeni revizor: Revidiranje sistema in 
izkazov o izdatkih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in 
Kohezijskega sklada, predloženih Evropski komisiji za finančno leto 2009; maj 2011, Ljubljana.
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 ● Uredbo (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 
2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1783/1999 (v nadaljevanju uredba ESRR); 

 ● Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 
julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
1784/1999 (v nadaljevanju uredba ESS) ter 

 ● Uredbo Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi 
Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94 (v nadaljevanju 
uredba KS).

V nadaljevanju prispevka so nekoliko podrobneje predstavljeni posamezni skladi, 
institucionalni okvir in postopki dodeljevanja pomoči ter revidiranje vzpostavljenega 
sistema in dejanskih izplačil iz skladov. 

2  STRUKTURNI SKLADI IN KOHEZIJSKI SKLAD

V letu 2004, ko se je Evropski uniji priključilo naenkrat deset novih držav, so 
se gospodarska, socialna in teritorialna neskladja na ravni Evropske unije ter 
nacionalni in regionalni ravni še povečala. Nove države članice, kot jih večinoma 
imenujejo še danes, so se priključile črpanju sredstev strukturnih skladov proti 
koncu programskega obdobja 2000–2006, ki se je končalo z 31. decembrom 
2006. Obstoječe programsko obdobje, ki zajema ponovno enovito obdobje 
sedmih let, traja od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013. V tem programskem 
obdobju je Evropska komisija, ker so neskladja v razvoju zaradi širitve še večja, 
namenila kohezijski politiki, ki naj bi prispevala k povečanju rasti, konkurenčnosti in 
zaposlovanja, posebno pozornost. 

Skladi za zagotavljanje pomoči na podlagi sprejete kohezijske politike, ESRR, ESS 
in Kohezijski sklad, pomagajo financirati projekte, v pravnem okviru imenovane 
operacije, ki pa morajo biti skladne z drugimi politikami Skupnosti in spoštovati 
njeno zakonodajo. Ukrepi Skupnosti morajo dopolnjevati ukrepe držav članic 
ali pa k njim prispevati. Namenjeni so krepitvi gospodarske in socialne kohezije 
razširjene Evropske unije, zato da se spodbuja usklajen, uravnotežen in trajnosten 
razvoj Skupnosti. Usmerjeni so v zmanjševanje gospodarskih, socialnih in 
teritorialnih neskladij, nastalih zlasti v državah in regijah, ki zaostajajo v razvoju, 
ter zaradi gospodarskega in socialnega prestrukturiranja in staranja prebivalstva. 
Ukrepi v okviru skladov vključujejo na državni in regionalni ravni prednostne naloge 
Skupnosti za trajnostni razvoj s povečanjem rasti, konkurenčnosti in zaposlovanja, 
socialne vključenosti ter varovanja in kakovosti okolja.

V ta namen ESRR, ESS in Kohezijski sklad vsak na ustrezen način prispevajo k 
doseganju teh treh ciljev:

 ● cilj »konvergenca«, ki je usmerjen v pospeševanje konvergence najmanj 
razvitih držav članic in regij z izboljšanjem možnosti za rast in zaposlovanje, 
in sicer s povečevanjem in izboljšanjem kakovosti naložb v fizični in človeški 
kapital, razvojem inovacij in družbe znanja, prilagodljivostjo gospodarskim 
in socialnim spremembam, varovanjem in izboljšanjem okolja ter upravno 
učinkovitostjo. Ta cilj predstavlja prednostno nalogo skladov;
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 ● cilj »regionalna konkurenčnost in zaposlovanje«, ki je zunaj najmanj 
razvitih regij usmerjen v krepitev konkurenčnosti in privlačnosti regije ter 
zaposlenosti s predvidevanjem gospodarskih in socialnih sprememb, 
vključno s spremembami v zvezi s sprostitvijo trgovine, ter povečevanjem in 
izboljševanjem kakovosti naložb v človeški kapital in inovacij, spodbujanjem 
na znanju temelječe družbe, podjetništva, varovanja in izboljšanja okolja, 
izboljšanjem dostopnosti, prilagodljivostjo delavcev in podjetij ter razvojem 
skupnih trgov dela; 

 ● cilj »evropsko teritorialno sodelovanje«, ki je usmerjen v krepitev 
čezmejnega sodelovanja na podlagi lokalnih in regionalnih skupnih pobud, 
transnacionalnega sodelovanja z ukrepi za spodbujanje integriranega 
teritorialnega razvoja, povezanega s prednostnimi nalogami Skupnosti, ter 
v krepitev medregionalnega sodelovanja in izmenjave izkušenj na ustrezni 
teritorialni ravni.

Skladno s predpisi Skupnosti je morala vsaka država članica za izvajanje kohezijske 
politike v obdobju 2007–2013 pripraviti programske dokumente na dveh ravneh: 

 ● na prvi ravni Nacionalni strateški referenčni okvir, ki opredeljuje strategijo 
države članice za doseganje hitrejše konvergence s poudarkom na uporabi 
sredstev kohezijske politike, 

 ● na drugi, operativnejši ravni pa je morala pripraviti operativne programe; 
operativni program je dokument, ki ga predloži država članica in sprejme 
Komisija za določitev razvojne strategije z uporabo skladnega niza 
prednostnih nalog.

Nacionalni strateški referenčni okvir vsebuje analizo stanja, strategijo, opredelitev 
osnovnih mehanizmov doseganja zastavljenih ciljev, vključno z določitvijo števila 
operativnih programov in osnovnimi finančnimi razdelitvami. Pri tem je z vidika 
Evropske komisije ključnega pomena, da država članica v tem dokumentu 
prikaže usklajenost s Strateškimi smernicami Skupnosti za kohezijo, Nacionalnim 
programom reform (Lizbonska strategija) in Skupnim poročilom o socialni 
vključenosti. Operativni programi pa v programskem obdobju 2007–2013 
predstavljajo pravno podlago za črpanje sredstev skladov, saj jih Evropska komisija 
potrdi z odločbo. 

Cilji operativnih programov se dosegajo z izvajanjem operacij in financiranjem, ki 
omogoča njihovo izvajanje.

Operativni programi, ki opredeljujejo doseganje ciljev kohezijske politike za obdobje 
2007–2013 in so določeni v Nacionalnem strateškem referenčnem okviru, so:

 ● Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007–2013 (OP RR), ki je bil potrjen 27. 8. 2007,

 ● Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007–2013 (OP ROPI), ki je bil potrjen 27. 8. 2007,

 ● Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (OP 
RČV), ki je bil potrjen 21. 11. 2007.
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Ti trije operativni programi se financirajo iz treh skladov (strukturnih skladov ali tudi 
skladov kohezijske politike), in sicer:

 ● OP RR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR),
 ● OP ROPI iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega 

sklada (KS),
 ● OP RČV iz Evropskega socialnega sklada (ESS).

Za doseganje ciljev kohezijske politike za obdobje 2007–2013 je Slovenija po 
operativnih programih opredelila te cilje:

 ● OP RR: spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja, 
skladen razvoj regij, izboljševanje kakovosti raziskovalno-razvojne dejavnosti 
in sistema izobraževanja;

 ● OP RČV: izboljšanje kakovosti sistema izobraževanja in raziskovalno-
razvojne dejavnosti, povečanje prožnosti trga dela ob zagotavljanju varnosti 
zaposlitve, še posebno z ustvarjanjem delovnih mest in spodbujanjem 
socialne vključenosti, zagotavljanje skladnega regionalnega razvoja, 
krepitev podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja;

 ● OP ROPI: zagotavljanje pogojev za rast z zagotavljanjem trajnostne 
mobilnosti, trajnostnega ravnanja z energijo ter izboljšanja kakovosti okolja 
in ustrezne infrastrukture.

3  DODELJEVANJE STRUKTURNIH POMOČI

Institucionalni okvir udeležencev, ki so vključeni v izvajanje, upravljanje in nadzor 
nad sredstvi strukturnih skladov, opredeljujejo zgoraj navedene uredbe Skupnosti, 
Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v 
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (v nadaljevanju nacionalna 
uredba), delno tudi operativni programi in so predstavljeni v opisih sistema, ki 
jih država članica predloži Komisiji, zajemajo pa zlasti organizacijo in postopke 
organov za upravljanje in potrjevanje ter posredniških teles in revizijskega organa. 
V Sloveniji so bili pripravljeni trije opisi sistema, po eden na operativni program. 
Vsak opis je moral pred pošiljanjem Evropski komisiji v potrditev revidirati neodvisni 
revizor, ki je presojal skladnost vzpostavljenega sistema s pravili Skupnosti. Šele 
po potrditvi opisov sistemov in pregledov revizorjevih poročil o skladnosti je lahko 
država članica začela črpati sredstva strukturnih skladov. Čeprav so bili opisi 
sistema pripravljeni za vsak operativni program posebej, v Sloveniji z vidika revizije 
obravnavamo vzpostavljeni sistem kot enoten sistem, saj so njegovi ključni organi 
isti pri vseh treh operativnih programih. Naš sistem je centraliziran, saj imamo 
en organ upravljanja, en organ za potrjevanje in en revizijski organ. Skladno z 
možnostjo, določeno v predpisih Skupnosti, je organ upravljanja prenesel del 
svojih nalog v izvajanje na posredniška telesa, ki so predvsem ministrstva. Organ 
za potrjevanje pa pri nas nima posredniških teles. 

Revidiranje obsega vzpostavljeni sistem, kar vključuje preverjanje skladnosti 
njegovega delovanja s predpisi ter zagotavljanje pravilnosti in zakonitosti izplačil, 
pa tudi revidiranje operacij oziroma izkazov o izdatkih.
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3.1 Naloge ključnih udeležencev

Naloge in odgovornosti sodelujočih inštitucij so predpisane s splošno uredbo, 
ki določa, da mora država članica za vsak operativni program določiti organ 
upravljanja (v nadaljevanju tudi OU), organ za potrjevanje (prej imenovan plačilni 
organ, v nadaljevanju tudi PO) in revizijski organ (v nadaljevanju tudi RO). Isti 
organ je lahko določen tudi za več kakor en operativni program.

ORGAN UPRAVLJANJA

Organ upravljanja je odgovoren za učinkovito in pravilno upravljanje in izvajanje 
operativnih programov ter mora v tem okviru vzpostaviti sistem izvedbe, kot ga 
predvidevajo določbe predpisov Skupnosti. V povezavi s tem je neposredno (ali 
posredno po prenosu nekaterih nalog na posredniško telo ali telesa) odgovoren 
predvsem za: 

 ● skladnost sofinanciranih dejavnosti z določili operativnega programa in 
drugih veljavnih pravil EU in Republike Slovenije; 

 ● vzpostavitev sistema administrativnih kontrol in kontrol na kraju samem, 
vključno s poročanjem o nepravilnostih; 

 ● vzpostavitev sistema spremljanja in vrednotenja, hkrati pa mora zagotoviti 
vse potrebne informacije drugim vključenim institucijam v sistemu izvajanja, 
še posebno organu za potrjevanje in revizijskemu organu; 

 ● vzpostavitev sistema obveščanja javnosti; 
 ● ustanovitev in vodenje nadzornega odbora, ki je lahko skupen za več 

operativnih programov, zanj pa zagotovi administrativno-tehnične storitve; 
 ● zagotavljanje organu za potrjevanje, da je sistem preverjanj vzpostavljen in 

deluje, da so prijavljeni izdatki stvarni, da so proizvodi ali storitve dobavljene 
v skladu z odločitvijo o potrditvi, da so zahtevki za povračilo upravičenca 
pravilni ter da so operacije in izdatki v skladu s pravili Evropske unije in 
pravili Republike Slovenije.

Organ upravljanja je pri izvajanju in upravljanju operativnih programov odgovoren za:

 ● vsebinsko izvajanje operativnih programov;
 ● finančno izvajanje operativnih programov;
 ● izvajanje nadzora po svojih pristojnostih za vse operativne programe;
 ● spremljanje izvajanja operativnih programov in poročanje o njih;
 ● informacijsko podporo izvajanju operativnih programov;
 ● informiranje in obveščanje javnosti o vsebinah, ciljih in možnostih, ki izhajajo 

iz operativnih programov.

Poleg splošne uredbe podrobneje določa naloge in odgovornosti organa upravljanja 
nacionalna uredba, obe pa mu omogočata, da del svojih nalog prenese na 
posredniška telesa. Ta prenos se opravi s sklepom organa upravljanja in podpisom 
sporazuma, v katerem so natančno opredeljene naloge, ki se na posredniško 
telo prenašajo. V sporazumu so dogovorjene tudi druge medsebojne obveznosti 
in pravice. Ob prenosu nalog na posredniško telo slednje opravlja naloge, ki bi 
jih sicer opravljal organ upravljanja. Ker je pri prenosu nalog organ upravljanja 
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še vedno tisti, ki je odgovoren za izvajanje in upravljanje celotnega sistema za 
izplačevanje sredstev strukturnih skladov, je njegova naloga tudi, da se prepriča o 
ustreznosti izvajanja nalog, ki jih je prenesel na posredniška telesa.

Funkcijo organa upravljanja opravlja Direktorat za kohezijsko politiko kot notranja 
organizacijska enota MGRT. Vodja organa upravljanja je direktor pristojnega direktorata 
ali z njegove strani pooblaščena oseba. Jasna ločitev vloge organa upravljanja od 
drugih vlog služb MGRT in opredelitev odnosov med njimi, skupaj z razmejitvijo nalog, 
pristojnosti in odgovornosti, je določena z notranjim aktom direktorata. 

ORGAN ZA POTRJEVANJE

Organ za potrjevanje izvaja povračila prispevka Skupnosti v državni proračun 
in preverja vse zahtevke za povračilo, ki jih prejme od organa upravljanja ali 
posredniških teles. Po opravljenih preverjanjih potrjuje izdatke in pripravlja izkaze 
o izdatkih po posameznih skladih. Njegove naloge lahko razdelimo na:

 ● vzdrževanje računovodskih evidenc izdatkov, predloženih Evropski komisiji,
 ● potrjevanje pravilnosti in točnosti izkazov o izdatkih,
 ● pripravo in predložitev potrjenih izkazov o izdatkih in zahtevkov za plačila ter
 ● vzdrževanje evidenc o vračilih.

Podrobneje določa naloge in odgovornosti organa za potrjevanje poleg splošne 
uredbe tudi nacionalna uredba.

Naloge organa za potrjevanje opravlja Sektor za upravljanje s sredstvi EU, ki deluje 
v Direktoratu za proračun pri Ministrstvu za finance. 

REVIZIJSKI ORGAN

Revizijski organ operativnega programa je odgovoren zlasti za:

 ● tako izvajanje revizij, da se preveri učinkovitost sistema upravljanja in 
nadzora operativnega programa;

 ● zagotavljanje, da se revizije projektov izvajajo na podlagi ustreznega vzorca, 
tako da se preverijo prijavljeni izdatki;

 ● predložitev revizijske strategije Komisiji v devetih mesecih od potrditve 
operativnega programa, ki vključuje tudi tak okvirni načrt revizij, da so 
glavna telesa revidirana in revizije enakomerno porazdeljene čez celotno 
programsko obdobje. Če velja skupni sistem v več operativnih programih, se 
lahko predloži enotna revizijska strategija;

 ● do 31. decembra vsako nadaljnje leto od leta 2008 do leta 2015:
 -  predložitev letnega poročila o nadzoru Komisiji; poročilo vsebuje 

ugotovitve revizij, izvedenih v skladu z revizijsko strategijo po 
operativnem programu v obdobju preteklih 12 mesecev, ki se konča 
30. junija zadevnega leta, ter ugotovljene pomanjkljivosti v sistemu 
upravljanja in nadzora programa;

 -  izdajo mnenja na podlagi nadzora in revizij, izvedenih v njegovi 
pristojnosti, o tem, ali sistem upravljanja in nadzora deluje učinkovito, 
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da se poda zadostno zagotovilo o pravilnosti izkazov o izdatkih, ki so bili 
predloženi Komisiji, in posledično zadostno zagotovilo o zakonitosti in 
pravilnosti poslovnih dogodkov;

 -  predložitev izjave o zaključitvi, ki ocenjuje veljavnost zahteve za izplačilo 
končnega plačila ter zakonitost in pravilnost poslovnih dogodkov, 
povezanih s tem in zajetih v končnem izkazu o izdatkih, ki dopolnjuje 
končno poročilo o nadzoru; izjava se predloži Komisiji najpozneje do  
31. marca 2017.

Revizijski organ mora zagotoviti, da je revizija opravljena po mednarodnih 
revizijskih standardih.

Naloge revizijskega organa opravlja Urad RS za nadzor proračuna, Sektor za 
revidiranje evropskih strukturnih skladov, ki je organ v sestavi Ministrstva za 
finance.

Pristojnosti in odgovornosti ter naloge udeležencev, pa tudi njihova medsebojna 
razmerja so še podrobneje opredeljeni v nacionalni uredbi.

V preglednici v nadaljevanju so predstavljene institucije, ki so vključene v sistem 
izvajanja, upravljanja in nadzora po posameznih operativnih programih.

Preglednica 1: Pregled institucij, vključenih v izvajanje operativnih programov

Zap. št. Institucije: OU, PO, PT OP RR OP RČV OP ROPI

1 OU – MGRT 1 1 1

2 PO – SUSEU/PO pri MF 1 1 1

3 PT – Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo 1 1 0

4 PT – Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 0 1 0

5 PT – Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport 1 1 0

6 PT – Ministrstvo za kulturo 1 1 0

7 PT – Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje 0 0 1

8 PT – Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor 0 0 1

9 PT – Ministrstvo za notranje zadeve 0 1 0

PT – Ministrstvo za zdravje 1 1 0

PT – Ministrstvo za pravosodje 0 1 0

SKUPNO šTEVILO INSTITUCIJ 4 7 2
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Osnovna cilja vzpostavljenega sistema upravljanja in nadzora za izplačevanje 
sredstev kohezijske politike sta:

 ● izbor upravičencev, katerih projekti bodo najučinkoviteje prispevali k 
doseganju ciljev Republike Slovenije pri kohezijski politiki, ki vključujejo:

 -  spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja, 
 -  izboljšanje kakovosti sistema izobraževanja in raziskovalno-razvojne 

dejavnosti, 
 -  izboljšanje prožnosti trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve, še 

posebno z ustvarjanjem delovnih mest, 
 -  vzpostavljanje možnosti za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, 

izboljšanjem kakovosti okolja in ustrezno infrastrukturo, 
 -  skladen razvoj regij; 

 ● pravočasna in pravilna izvedba plačil upravičencem, katerih projekti so bili 
izbrani.

Organ upravljanja, ki je odgovoren za delovanje vzpostavljenega sistema, mora 
namreč skrbeti za finančna sredstva nacionalnega in evropskega proračuna 
kot dober gospodar. V ta namen mora izvajati kontrole, preverjanja, objektivno 
ugotavljati dejstva po evropskih normah in na podlagi ugotovitev odločiti, ali je 
morebitni upravičenec do sredstev res upravičen, ter o tem poročati vladnim in 
evropskim institucijam.

Temeljno poslanstvo vzpostavljenega sistema in organa upravljanja kot odgovornega 
za ta sistem je učinkovita, hitra in natančna izvedba ukrepov kohezijske politike, 
ki edina lahko pripomore k doseganju ciljev Republike Slovenije na tem področju. 
Da bi bilo črpanje evropskih sredstev čim učinkovitejše, je potrebno konstruktivno 
sodelovanje vseh akterjev kohezijske politike, in sicer z zagotavljanjem ustreznih 
pravnih podlag, učinkovitih, konkurenčnih in ciljno usmerjenih razvojnih programov, 
poenostavitev v samem procesu pridobivanja sredstev ter z učinkovitim svetovanjem 
morebitnim upravičencem, njihovim izobraževanjem in izobraževanjem vseh 
sodelujočih pri dodeljevanju sredstev.

3.2  Dodeljena sredstva v programskem obdobju 2007–2013

S potrditvijo opisov sistemov za vse tri operativne programe s strani Evropske 
komisije je Republika Slovenija pridobila pravico do črpanja sredstev iz strukturnih 
skladov.

Skupna sredstva, ki so Sloveniji dodeljena po operativnih programih za izvajanje 
razvojnih dejavnosti, so določena v višini 4.824.763.100 EUR ter zajemajo evropski 
prispevek in nacionalno sofinanciranje. Sredstva so razdeljena med operativnimi 
programi, kot je razvidno iz preglednice v nadaljevanju. 
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Preglednica 2: Okvirno dodeljena sredstva po operativnih programih

Ime OP Skupno financiranje EU in Slovenije v EUR

OP RČV 889.058.082

OP RR 2.011.470.027

OP ROPI 1.924.234.991

Skupaj 3 OP 4.824.763.100

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture je večinoma 
financiran iz Kohezijskega sklada, razen ene prednostne naloge, ki je financirana 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Okvirno dodeljena sredstva po skladih 
glede na potrjene operativne programe so razvidna iz preglednice 3. 

Preglednica 3: Okvirno dodeljena sredstva po skladih

Sklad Skupno financiranje EU in Slovenije v EUR

ESS 889.058.082

ESRR 2.275.034.598

KS 1.660.670.420

Skupaj 3 skladi 4.824.763.100

Delež nacionalnega sofinanciranja za vse tri operativne programe znaša 
723.714.483 EUR ali 15 % skupnega financiranja.

V posameznem potrjenem operativnem programu so določene prednostne naloge, 
imenovane tudi razvojne prioritete, ki lahko vključujejo eno ali več prednostnih 
usmeritev in imajo posebej merljive cilje. Prednostne usmeritve pa so skupine 
povezanih operacij oziroma projektov in predstavljajo izhodiščno raven načrtovanja 
v nacionalnem proračunu ter osnovno raven vsebinskega in finančnega upravljanja 
sredstev kohezijske politike.

V preglednicah 4, 5 in 6 so predstavljene razvojne prednostne naloge po operativnih 
programih in njim namenjena sredstva ter delež sredstev za posamezno razvojno 
prednostno nalogo v operativnem programu.
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Preglednica 4: Razvojne prednostne naloge OP RČV

Raven razvojnih prednostnih nalog Sredstva v EUR Delež v %
1. Spodbujanje podjetništva in 
prilagodljivosti 308.370.546 34,7 %

2. Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela 
in neaktivnih 164.727.856 18,5 %

3. Razvoj človeških virov in 
vseživljenjskega učenja 193.719.960 21,8 %

4. Enakost možnosti in spodbujanje 
socialne vključenosti 75.115.900 8,4 %

5. Institucionalna in administrativna 
usposobljenost 114.178.243 12,8 %

6. Tehnična pomoč 32.945.577 3,7 %

SKUPAJ 889.058.082 100,0 %

Preglednica 5: Razvojne prednostne naloge OP RR

Raven razvojnih prednostnih nalog Sredstva v EUR Delež v %
1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna 
odličnost 473.098.407 23,5 %

2. Gospodarskorazvojna infrastruktura 466.981.637 23,2 %

3. Povezovanje naravnih in kulturnih 309.688.375 15,4 %

4. Razvoj regij 728.756.042 36,2 %

5. Tehnična pomoč 32.945.566 1,6 %

SKUPAJ 2.011.470.027 100,0 %

Preglednica 6: Razvojne prednostne naloge OP ROPI

Raven razvojnih prednostnih nalog Sredstva v EUR Delež v %

1. Železniška infrastruktura 528.903.030 27,5 %

2. Cestna in pomorska infrastruktura 283.965.575 14,8 %

3. Prometna infrastruktura – ESRR 263.564.572 13,7 %

4. Ravnanje s komunalnimi odpadki 241.845.208 12,6 %

5. Varstvo okolja – področje voda 382.921.576 19,9 %

6. Trajnostna raba energije 188.101.828 9,8 %

7. Tehnična pomoč  34.933.202 1,8 %

SKUPAJ 1.924.234.991 100,0 %
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3.3  Postopki dodeljevanja strukturnih pomoči

3.3.1 Finančno načrtovanje

Finančno načrtovanje sredstev, namenjenih izvajanju operativnih programov 
kohezijske politike, poteka po postopku priprave finančnih načrtov neposrednih 
proračunskih uporabnikov. Pri pripravi finančnih načrtov je treba načrtovati 
sredstva, namenjena zalaganju iz državnega proračuna, ki so pozneje povrnjena 
iz evropskega proračuna, in sredstva, ki predstavljajo delež sofinanciranja operacij 
oziroma projektov kohezijske politike iz državnega proračuna. Vsebinski del 
finančnega načrta opredeljuje prednostne naloge, cilje in ukrepe za doseganje 
ciljev v posameznem proračunskem letu s podrobno obrazložitvijo potrebnih 
sredstev za izvedbo v programu opredeljenih aktivnosti. V finančnem načrtu so 
na posebnih postavkah prikazani tudi načrtovani izdatki sredstev Skupnosti in 
sredstev nacionalnega proračuna, in sicer po glavnih programih, podprogramih, 
prednostnih nalogah, postavkah (kontih), ukrepih in podukrepih. Za pripravo 
predlogov finančnih načrtov so odgovorne pooblaščene osebe posameznega 
neposrednega proračunskega uporabnika, končni predlog pripravijo pristojna 
ministrstva, ministrstvo, pristojno za finance, pa resorno usklajen predlog predloži 
vladi.

Sredstva, potrebna za delovanje vsakega udeleženca v vzpostavljenem sistemu 
upravljanja in nadzora, se načrtujejo pri posameznem udeležencu. Načrte 
potrebnih sredstev, ki so jih udeleženci vsak za svoje delovanje pripravili že pred 
začetkom sedemletnega programskega obdobja 2007–2013 in jih kot posebne 
projekte priglasili za financiranje iz tehnične pomoči strukturnih skladov, je treba 
vsako leto posprotiti. Sredstva, predvidena za izvedbo teh načrtov, se financirajo 
v 85-odstotnem deležu iz evropskega proračuna, 15-odstoten pa je delež, ki ga 
financira državni proračun. Skupen odobreni znesek sredstev tehnične pomoči po 
posameznem operativnem programu za celotno programsko obdobje ne sme biti 
presežen, prav tako pa ni dovoljeno prerazporejanje sredstev med posameznimi 
razvojnimi prednostnimi nalogami v okviru operativnega programa brez odobritve 
Evropske komisije.

Pogoj za uspešno črpanje sredstev strukturnih skladov je, da mora vsaka 
država članica vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja sredstev evropskih 
davkoplačevalcev, kar poleg opredeljenih administrativnih postopkov in ustrezne 
tehnične podpore zahteva ustrezno znanje in usposobljenost sodelujočega osebja.

3.3.2 Dodeljevanje sredstev upravičencem

Celoten potek dodeljevanja strukturnih pomoči bi lahko razdelili na dve osnovni 
fazi, prva se nanaša na izbiro in potrditev operacij, druga pa na njihovo izvajanje. 
Pri prvi fazi ločimo dva načina izbire operacij, v nacionalni uredbi imenovana 
»instrumenta«. Prvi, redkeje uporabljeni način je t. i. neposredna potrditev operacije, 
pri čemer je pomembno, da so merila in nameni teh potrditev znani vnaprej. Drugi, 
pretežni način dodeljevanja pomoči oziroma instrument pa je javni razpis za izbor 
operacij, ki je po posameznih fazah podrobneje predstavljen v nadaljevanju.



Faza izbire in potrditve operacij sestoji iz treh pomembnih postopkov: priprave 
javnega razpisa, izbire operacij, ki bodo sofinancirane, in sklenitve pogodbe o 
sofinanciranju.

Priprava javnega razpisa:
Javni razpis pripravi organ upravljanja ali posredniško telo skladno s predpisi, 
ki urejajo postopke izvrševanja proračuna. Večinoma pripravljajo javne razpise 
posredniška telesa, saj je organ upravljanja to nalogo večinoma delegiral. V takem 
primeru morajo posredniška telesa pred objavo javnega razpisa pridobiti potrditev 
organa upravljanja, ki je s posebnimi navodili pripravil podroben opis postopkov 
priprave, prijave in potrjevanja javnih razpisov. Organ upravljanja je podrobno 
predpisal tudi nujne sestavine javnega razpisa, ki jih pred potrditvijo preveri.

Izbira operacij:
Vloge na objavljeni javni razpis sprejema posredniško telo, ki preverja, ali so 
administrativno in vsebinsko ustrezne. Med prispelimi vlogami za sofinanciranje 
operacij, če je teh več od razpoložljivih finančnih sredstev, posredniško telo opravi 
izbiro skladno z v javnem razpisu določenimi merili izbora. Posredniško telo 
predloži izbrane operacije organu upravljanja v potrditev. O potrditvi operacije organ 
upravljanja obvesti posredniško telo s predložitvijo odločbe o dodelitvi sredstev.

Sklenitev pogodbe o sofinanciranju:
Organ upravljanja je z nacionalno uredbo predpisal obvezne sestavine pogodbe 
o sofinanciranju. To pogodbo podpiše posredniško telo z izbranim upravičencem, 
vsebino pogodb pa preverja organ upravljanja naknadno, na vzorcu pri preverjanju 
opravljanja delegiranih nalog.

Fazo izvajanja operacij lahko razdelimo na postopke, ki so povezani z zahtevkom 
za izplačilo, ki ga pripravi upravičenec, in postopke, povezane z zahtevkom za 
povračilo, ki ga na podlagi prejetih zahtevkov za izplačilo pripravi posredniško telo.

Zahtevek za izplačilo:
Upravičenec, ki je po določilih splošne uredbe oseba zasebnega ali javnega prava, 
odgovorna za zagon ali zagon in izvajanje operacije, po nastanku upravičenih 
izdatkov, ki jih z navodili vnaprej določi organ upravljanja, pripravi zahtevek za 
izplačilo in ga skupaj z verodostojnimi listinami pošlje posredniškemu telesu, ki 
pred izplačilom opravi administrativno kontrolo prejetih dokumentov (t. i. kontrola 
po 13. členu osnovne uredbe). Administrativna kontrola vključuje pregled skladnosti 
predloženega zahtevka s podpisano pogodbo, pregled priloženih listin in njihove 
verodostojnosti ter upravičenost posameznih stroškov. Po preverjanjih posredniško 
telo izvede izplačilo v breme sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko 
v skladu z določili zakona, ki ureja izvrševanje proračuna, in pravilnika, ki ureja 
postopke izvrševanja proračuna.

Zahtevek za povračilo: 
Posredniško telo pripravi zahtevek za povračilo, katerega obliko in vsebino je 
predpisal organ za potrjevanje. Zahtevek za povračilo s prilogami (zahtevki za 
izplačilo, priloge, dokazila o opravljenih preverjanjih) pošlje posredniško telo 
organu za potrjevanje, ki prejem zahtevka registrira, nato opravi preverjanja 
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skladno z 61. členom splošne uredbe, na tej podlagi pa zahtevek potrdi ali 
avtorizira, zahteva dopolnitve ob manjkajočih podatkih ali zahtevek zavrne kot 
neupravičen. Avtorizacija zahtevka pomeni, da so izpolnjeni pogoji za povračilo 
prispevka Skupnosti v državni proračun in poznejše potrjevanje zahtevka za 
povračilo Evropski komisiji.

Če so povračila prispevka Skupnosti v državni proračun na podlagi zahtevkov za 
povračilo neupravičena, organ za potrjevanje na podlagi negativnega zahtevka 
za povračilo posredniškemu telesu izda zahtevek za vračilo. Skladno z določili 
nacionalne uredbe mora posredniško telo zagotoviti vračilo prispevka Skupnosti 
na namenski račun organa za potrjevanje.

3.3.3  Računovodski postopki

Izkazi o izdatkih iz evropskih strukturnih skladov so pripravljeni na prejemkovno-
izdatkovnem temelju računovodstva v skladu z določili splošne in izvedbene 
uredbe.

Računovodske postopke podrobneje opredeljuje splošna uredba med nalogami 
organa za potrjevanje v 61. členu, ki med drugim določa, da morajo biti izkazi o 
izdatkih točni in izhajati iz zanesljivega računovodskega sistema, temeljiti pa na 
preverljivih spremnih dokumentih. Prav tako mora organ za potrjevanje vzdrževati 
računovodske evidence izdatkov v računalniški obliki, njegova naloga pa je tudi 
vzdrževanje evidenc o izterljivih zneskih in zneskih, ki so bili umaknjeni.

Izkazi o izdatkih
Izkaze o izdatkih in na njihovi podlagi pripravljene zahtevke za izplačila, ki se 
pošljejo Evropski komisiji, pripravlja organ za potrjevanje. Izkaz o izdatkih se 
pripravi na ravni operativnega programa in na ravni sklada. V Sloveniji se tako 
pripravljajo štirje izkazi o izdatkih, eden za OP RR, eden za OP RČV in dva za OP 
ROPI, ki je financiran iz dveh skladov. 

Evropska komisija po potrditvi posameznega operativnega programa nakaže prvi 
obrok predplačila v odstotkih, opredeljenih v 82. členu splošne uredbe. Vmesna 
plačila izvede na podlagi prejetih potrjenih izkazov o izdatkih, ki ji jih pošlje organ 
za potrjevanje. Predplačilo in vsa prejeta vmesna plačila se nakazujejo na ločene 
podračune enotnega zakladniškega računa države pri Banki Slovenije. Za vsak 
OP je odprt poseben podračun, ki ga upravlja organ za potrjevanje. Na posebne 
podračune se pripisujejo tudi pripadajoče obresti in morebitna vračila sredstev. Ko 
organ za potrjevanje prejeme nakazilo Evropske komisije, s posebnih podračunov 
povrne prvotno založena sredstva iz državnega proračuna na ustrezne postavke. 

Računovodski postopki
Računovodstvo vseh udeležencev, vključenih v izvajanje, upravljanje in nadzor 
sredstev strukturnih skladov, kot neposrednih proračunskih uporabnikov skladno z 
nacionalnimi predpisi vodi enotna računovodska služba pri Ministrstvu za finance 
– Direktorat za javno računovodstvo, kljub temu pa po vzpostavljenem sistemu 
izvajanja in upravljanja strukturnih skladov organ za potrjevanje tudi sam opravlja 
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nekatere računovodske postopke, povezane s potrjevanjem izdatkov, ki so 
izplačani iz strukturnih skladov. 

Pravila Skupnosti namreč v zvezi s financiranjem skupne kohezijske politike 
zahtevajo, da morajo vzpostavljeni sistemi v državah članicah zagotavljati 
zanesljive sisteme računovodenja, nadzorovanja in finančnega poročanja, in to v 
računalniški obliki. Navedene zahteve so podrobneje opredeljene med nalogami 
organa za potrjevanje, ki je tudi odgovoren za vzdrževanje računovodskih evidenc 
izdatkov, evidenc o izterljivih zneskih in evidenc o zneskih, ki so umaknjeni. 

Z izvedbeno uredbo sta predpisani oblika in vsebina računovodskih informacij, ki 
jih mora organ za potrjevanje predložiti Evropski komisiji kot potrjen izkaz o izdatkih 
in zahtevek za plačilo. Prav tako sta določeni oblika in vsebina izjave, ki jo pripravi 
organ za potrjevanje in vključuje računovodske podatke o zneskih, umaknjenih iz 
izkazov o izdatkih, izterjane zneske, ki so odšteti od izkazov o izdatkih, in zneske, 
ki jih je še treba izterjati. Ista uredba predpisuje tudi vsebino in obliko analitičnih 
podatkov o posameznih operacijah oziroma projektih, ki pa se pošiljajo Evropski 
komisiji samo na posebno zahtevo. 

Računovodsko zapisovanje pomembnejših poslovnih dogodkov:

Plačilo Evropske komisije:
Plačilo prispevka Skupnosti iz Evropske komisije poteka na ravni programa in 
sklada ter se izvede na ustrezni namenski račun organa za potrjevanje. 

Plačilo upravičencu:
Plačilo upravičencu poteka na ravni operacije in se izvede neposredno z računa 
izvrševanja državnega proračuna:

Povračilo sredstev prispevka Skupnosti v državni proračun:
Povračilo sredstev prispevka Skupnosti v državni proračun poteka na ravni 
posamezne operacije in se izvede neposredno z ustreznega namenskega računa 
organa za potrjevanje v državni proračun, in sicer na račun izvrševanja državnega 
proračuna. 

Vračila prispevka Skupnosti organu za potrjevanje:
Organ upravljanja ali posredniško telo na podlagi zahtevka za vračilo, ki ga ob 
neupravičeni porabe sredstev prispevka Skupnosti izda organ za potrjevanje, 
nakaže sredstva na namenski račun organa za potrjevanje. 

Vračila prispevka Skupnosti Evropski komisiji:
Vračilo prispevka Skupnosti Evropski komisiji se na podlagi pisne zahteve 
Evropske komisije ob neupravičeni porabi sredstev prispevka Skupnosti izvede 
neposredno z ustreznega namenskega računa organa za potrjevanje na račun 
Evropske komisije. 

Obresti, ki jih ustvarijo sredstva na namenskem računu organa za potrjevanje:
Sredstva na namenskem računu organa za potrjevanje se obrestujejo. Obresti se 
mesečno pripišejo sredstvom na računu. 
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Uporaba obresti, ki jih ustvarijo sredstva na namenskem računu organa za 
potrjevanje:
Obresti se nakažejo z ustreznega namenskega računa organa za potrjevanje na 
račun izvrševanja državnega proračuna. 

4 REVIDIRANJE STRUKTURNIH POMOČI

Za revidiranje strukturnih pomoči, in sicer vzpostavljenega sistema in nastalih 
izdatkov, je odgovoren revizijski organ, ki ga skladno z določili splošne uredbe 
imenuje država članica in ki je javna inštitucija. V Sloveniji je skladno z Zakonom 
o javnih financah in sklepom vlade to Urad RS za nadzor proračuna, ki je organ v 
sestavi Ministrstva za finance.

Naloge revizijskega organa so podrobneje določene v izvedbeni uredbi in izhajajo 
iz zahteve o revizijskem mnenju, ki ga mora izraziti revizijski organ za posamezno 
finančno leto. 

Revizijski organ mora pripraviti mnenje o tem, ali sistem upravljanja in nadzora 
izpolnjuje zakonske zahteve ter deluje učinkovito, tako da lahko zadostno zagotovi, 
da so izkazi o izdatkih iz strukturnih skladov v vseh bistvenih pogledih pravilni ter 
da so poslovni dogodki v povezavi z njimi zakoniti in pravilni.

4.1 Revizije sistema

Za izrazitev mnenja o vzpostavljenem sistemu se je treba sistematično lotiti 
ocenjevanja slednjega. Glede na število institucij, ki so v Sloveniji vključene 
v izvajanje operativnih programov – poleg organa upravljanja in organa za 
potrjevanje sodeluje 13 posredniških teles – pregled vzpostavljenega sistema pri 
vseh udeležencih vsako leto ni mogoč. Zato je revizijski organ v svoji metodologiji 
predvidel, da bo vzpostavljeni sistem pri organu upravljanja in organu za potrjevanje 
ocenjeval vsako leto, med 13 posredniškimi telesi pa bo vsako leto pregledal ta 
sistem pri vsaj dveh, ki ju bo izbral na podlagi analize tveganja. Pri tej analizi in 
pripravi izbora posredniških teles revizijski organ upošteva te dejavnike tveganja:

 ● odobrena sredstva,
 ● sposobnost upravljanja,
 ● kakovost notranjih kontrol,
 ● stabilnost kontrolnega okolja,
 ● revizijsko komponento,
 ● kompleksnost organizacijske sestave,
 ● tip operacij,
 ● število in vrsto upravičencev.

Vsak izmed navedenih dejavnikov se pri vsakem posredniškem telesu ocenjuje z 
ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni nizko, ocena 5 pa visoko tveganje. 
Pri dodeljevanju točk se za vsak posamezen dejavnik upoštevajo jasna in vnaprej 
določena merila, za vsak dejavnik se poleg ocen določa utež, ki pove, koliko 
dejavnik tveganja vpliva na tveganost posredniškega telesa. Uteži imajo vrednosti 
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od 1 do 3, pri čemer 1 pomeni, da vpliva na tveganost, 2 pomeni, da pomembno 
vpliva na tveganost, 3 pa, da zelo pomembno vpliva na tveganost posredniškega 
telesa.

Izsledki take analize pomenijo razvrstitev posredniških teles glede na ocenjeno 
tveganost, pri čemer so bolj tvegana tista, ki so z ocenjevanjem pridobila več točk, 
in jih bo zato revizijski organ pregledal prej kakor tista z manjšim številom točk. 

Da bi Evropska komisija poenotila načine revidiranja vzpostavljenega sistema, 
je v Smernicah o skupni metodologiji za ocenjevanje sistemov upravljanja in 
nadzora v državah članicah za programsko obdobje 2007–2013 predvidela enoten 
metodološki okvir, ki ga države članice dopolnijo s svojimi posebnostmi. Uporaba 
smernic ni obvezujoča, je pa koristen pripomoček pri razvoju lastne metodologije. 
Revizijski organ v Sloveniji jih je pri pripravi svoje metodologije upošteval. 

Pri ocenjevanju sistema upravljanja in nadzora po posameznih organih ter na 
koncu celotnega sistema izhaja revizijski organ iz Smernic o skupni metodologiji za 
ocenjevanje sistemov upravljanja in nadzora v državah članicah, ki jih je pripravila 
Komisija. V njej so določene t. i. ključne zahteve, ki so sistematično povzete 
glavne določbe iz osnovne in izvedbene uredbe. Vsaka ključna zahteva vsebuje 
ocenjevalna merila, na podlagi katerih se oceni skladnost delovanja ocenjevanega 
sistema s posamezno ključno zahtevo. 

Neskladnost delovanja sistema s ključnimi zahtevami in ocenjevalnimi merili 
predstavlja tveganje, da bodo potrjeni neupravičeni izdatki, to je, da kontrole ne 
bodo odkrivale neupravičenih izdatkov, da upravičeni izdatki ne bodo pravilno 
navedeni v računovodskih evidencah in pravilno zajeti v zahtevkih za povračilo ter 
v pravilnih zneskih zahtevani od Evropske komisije.

Na podlagi predpisov Skupnosti je za programsko obdobje 2007–2013 za organ 
upravljanja ali posredniška telesa, če jim je organ upravljanja naloge delegiral, 
pripravljenih sedem ključnih zahtev, ki morajo biti izpolnjene, in 23 ocenjevalnih 
meril, ki so podrobneje predstavljena v preglednici v nadaljevanju.
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Preglednica 7: Ključne zahteve in ocenjevalna merila za organ upravljanja

Ključne zahteve Ocenjevalna merila

1) Jasna določitev, dodelitev 
in razmejitev funkcij med 
in v okviru OU/PT

1) Postopki za spremljanje pooblaščenih 
nalog

2) Jasna določitev in dodelitev funkcij

2) Ustrezni postopki za 
izbiro operacij

3) Objava javnih razpisov
4) Evidentiranje prijav
5) Ocenjevanje prijav
6) Seznanitev z odločitvami o izboru

3) Ustrezne informacije in 
navodila upravičencem 
za izvajanje operacij

7) Jasna določitev pravic in obveznosti 
upravičencev

8) Jasna določitev nacionalnih pravil o 
upravičenosti

9) Dostop upravičencev do potrebnih 
informacij

4) Ustreznost izvajanja 
kontrol

10) Obstoj zapisanih postopkov
11) Administrativna preverjanja, izvedena 

pred potrjevanjem
12) Vsi zahtevki za izplačilo so predmet 

administrativne kontrole
13) Kontrole na kraju samem so izvedene, ko 

je dobršen del projekta že izveden
14) Obstoj evidenc
15) Kontrole na kraju samem se opravijo na 

podlagi ustrezne ocene tveganja
16) Postopki, ki zagotavljajo, da prejme PO 

vse informacije

5) Ustrezna revizijska sled

17) Obstoj računovodskih evidenc
18) Obstoj preostale dokumentacije
19) OU/PT preverja obstoj revizijske sledi na 

ravni upravičenca
20) Vzpostavitev postopkov za ustrezno 

revizijsko sled

6) Zanesljivi informacijski 
sistemi računovodenja, 
nadzora in finančnega 
poročanja

21) Vzpostavitev informacijskega sistema

7) Potrebni preprečevalni 
in popravljalni ukrepi ob 
sistemskih napakah, ki jih 
odkrije revizijski organ

22) Postopki za pregled revizijskih ugotovitev
23) Postopki za preprečevalne in popravljalne 

ukrepe
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Za organ za potrjevanje so skladno s predpisi Skupnosti predvidene štiri ključne 
zahteve, ki jih mora izpolnjevati, in 12 ocenjevalnih meril, ki so podrobneje 
predstavljena v preglednici št. 8.

Preglednica 8: Ključne zahteve in ocenjevalna merila za organ za potrjevanje

Ključne zahteve Ocenjevalna merila

8) Jasna določitev, 
dodelitev in razmejitev 
funkcij med in v okviru  
PO/PT

24) Skladnost z načelom razmejitve funkcij
25) Postopki za nadzor pooblaščenih nalog
26) Jasna določitev in dodelitev funkcij

9) Ustrezna revizijska sled 
in informacijski sistem

27) Obstoj računovodskih evidenc v 
računalniški obliki

28) Revizijska sled pri PO omogoča uskladitev 
zneskov iz zahtevkov za plačilo, poslanih 
Komisiji, in zahtevkov za povračilo

10) Ureditev, ki zagotavlja 
ustrezno in zanesljivo 
potrjevanje

29) PO je določil informacije, ki jih potrebuje od 
OU/PT

30) Spremljanje poročil, ki jih pripravi OU/PT
31) Spremljanje vseh revizijskih ugotovitev
32) Upoštevanje rezultatov preverjanj
33) Uskladitev in preračun zahtevanih zneskov 

za plačilo

11) Ustrezna ureditev 
vodenja evidenc 
izterjav in umikov za 
neupravičena plačila

34) Vodenje evidenc izterjav in umikov
35) Letna izjava za Evropsko komisijo

Revizijski organ je za vsako ključno zahtevo in upoštevaje ocenjevalna merila 
pripravil poseben vprašalnik, ki predstavlja podroben revizijski program. Revizijski 
program za ocenjevanje sistema vključuje tudi program preizkušanja obstoja in 
delovanja notranjih kontrol ter podrobnega preizkušanja skladnosti, in sicer tako, 
da so vprašanja v vprašalniku, pri čemer je treba preverjati tudi obstoj in delovanje 
notranjih kontrol ali podrobno preizkušati skladnost, posebej označena.

Za ponazoritev so v nadaljevanju navedeni primeri ključne zahteve 2 Ustrezni 
postopki za izbiro operacij ter ocenjevalnih meril 4 Evidentiranje prijav in 5 
Ocenjevanje prijav.
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Pri preizkušanju obstoja in delovanja notranjih kontrol ter podrobnem preizkušanju 
skladnosti za ocenjevalni merili 4 in 5 je revizijski organ predvidel 12 preizkusov, 
ki jih izvaja skladno s predvideno metodologijo na desetih naključno izbranih 
postavkah. Na vsaki izbrani postavki preverja:

1. Ali obstajajo evidence prejema prijav, obvestil in potrdil prijaviteljem o 
prejemu prijav ter evidenca o statusu odobritve ali zavrnitve vsake prijave?

2. Ali posredniško telo imenuje komisijo za odpiranje in ocenitev prispelih vlog?
3. Ali ima posredniško telo pripravljeno metodologijo za ocenjevanje prijav na 

javni razpis in ali so dana natančna navodila ocenjevalcem?
4. Ali vsak ocenjevalec ocenjuje na ločenem ocenjevalnem listu?
5. Ali so ocenjevalni listi izpolnjeni pravilno?
6. Ali je ocenjena vsebina prijav ter finančna, administrativna in operativna 

zmožnost upravičencev, da izpolnijo dolžnosti, ki izhajajo iz pravil za 
financiranje?

7. Ali komisija za odpiranje vlog pripravi pozive za dopolnitve vlog in ali so 
izpolnjene kontrolne liste za pregled dopolnitev?

8. Ali so rezultati ocenjevanj ustrezno evidentirani? 
9. Ali pripravi komisija predlog liste operacij ali upravičencev ter ga pošlje 

predstojniku posredniškega telesa?
10. Ali pripravi komisija končno poročilo o postopku javnega razpisa?
11. Ali je izveden pregled pravilnosti postopka izvedbe javnega razpisa?
12. Ali predstojnik posredniškega telesa potrdi predlog liste operacij/

upravičencev?

Odgovori na vprašanja iz pripravljenega podrobnega revizijskega programa 
omogočajo revizorju oceno izpolnjevanja posamezne ključne zahteve in na tej 
podlagi tudi oceno posameznega udeleženca v sistemu. 

Za oceno vsakega ocenjevalnega merila, za oceno posamezne ključne zahteve in 
za oceno posameznega udeleženca v sistemu (organ upravljanja ali posredniško 
telo) ter na koncu tudi za oceno celotnega sistema uporablja revizijski organ 
enoten sistem ocenjevanja. Uporabljajo se štiri kategorije ocen, ki so podrobneje 
predstavljene v preglednici v nadaljevanju.
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Preglednica 9: Kategorije ocen in točkovanje

Kategorija 
ocene Pomen Obrazložitev

Kategorija 1 

Deluje dobro. 
Potrebne so 
manj pomembne 
izboljšave.

Revizor uporabi to kategorijo ocene, če 
ni ugotovil pomanjkljivosti ali je ugotovil 
samo manjše pomanjkljivosti, ki nimajo 
pomembnega vpliva na delovanje 
sistema po ključnih zahtevah, organih ali 
celotnem sistemu.

Kategorija 2 
Deluje, vendar 
so potrebne 
izboljšave.

Revizor uporabi to kategorijo ocene, če je 
ugotovil pomanjkljivosti, ki imajo zmeren 
vpliv na delovanje sistema po ključnih 
zahtevah, organih ali celotnem sistemu. 
Revizor da priporočila za odpravo 
pomanjkljivosti.

Kategorija 3 

Deluje delno. 
Potrebne so 
pomembne 
izboljšave.

Revizor uporabi to kategorijo ocene, če je 
ugotovil pomanjkljivosti, ki lahko pripeljejo 
ali so pripeljale do nepravilnosti in imajo 
pomemben vpliv na učinkovito delovanje 
sistema po ključnih zahtevah, organih ali 
celotnem sistemu. Revizor da priporočila 
in revidiranec pripravi akcijski načrt za 
odpravo pomanjkljivosti. Država članica 
oziroma Evropska komisija se lahko 
odloči za izvedbo korekcijskih dejavnosti 
(na primer prekinitev ali ustavitev plačil), 
zato da zmanjša tveganje nepravilne 
porabe evropskih sredstev. 

Kategorija 4 V glavnem ne 
deluje.

Revizor uporabi to kategorijo ocene, če je 
ugotovil številne pomanjkljivosti, ki lahko 
pripeljejo ali so pripeljale do nepravilnosti 
in imajo pomemben vpliv na delovanje 
sistema po ključnih zahtevah, organih ali 
celotnem sistemu. Sistem deluje slabo 
ali pa sploh ne deluje. Pomanjkljivosti 
so sistemske in obsežne. Posledično 
revizor ne more dobiti zagotovila iz ocene 
delovanja sistema po ključnih zahtevah, 
organih ali celotnem sistemu. Pripraviti je 
treba formalni akcijski načrt za odpravo 
pomanjkljivosti in spremljati njegovo 
izpolnitev. Država članica oziroma 
Evropska komisija opravi korekcijske 
dejavnosti (na primer ustavitev plačil), 
zato da zmanjša tveganje nepravilne 
porabe evropskih sredstev. 
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Rezultat ocenjevanja posameznega posredniškega telesa in organa upravljanja 
skladno s predvideno metodologijo je ocena posameznega udeleženca v eni izmed 
štirih kategorij. Ker pa se ključne zahteve nanašajo na organ upravljanja, ki bi jih 
sicer, če za naloge ne bi pooblastil posredniških teles, moral izpolniti sam, se 
ocene posredniških teles skupaj z oceno organa upravljanja združijo v eno oceno, 
ki velja v celotnem sistemu kot ocena organa upravljanja. Ko se ji prida ocena 
organa za potrjevanje, predstavlja rezultat oceno vzpostavljenega sistema. Oceni 
vzpostavljenega sistema in delovanja kontrol v tem sistemu je nato treba dodeliti 
predvidena zagotovila, kar je podlaga za določitev potrebnih zagotovil, ki jih mora 
pridobiti revizor iz podrobnega preizkušanja podatkov – revidiranja operacij. 

Zaradi posebnosti vzpostavljenega sistema in ker naj se morebitne pomanjkljivosti 
v njem začnejo čim prej odpravljati, revizijski organ po pregledu posameznega 
udeleženca v sistemu slednjega s poročilom o opravljeni reviziji dela sistema 
tudi obvesti. V poročilu revizijski organ da ocene posameznih ključnih zahtev, 
pomembne ugotovitve v zvezi z njimi in morebitna priporočila, na podlagi ocene 
vseh ključnih zahtev pa tudi oceno revidiranega dela sistema.

Revidiranec se z osnutkom poročila seznani, k njemu ima pravico dati tudi 
pripombe, in če so utemeljene in podprte z verodostojnimi listinami, jih revizijski 
organ tudi upošteva.

4.2  Revizije operacij

Pri načrtovanju revizij operacij revizijski organ upošteva spoznanja iz načrtovanja 
in preizkušanja vzpostavljenega sistema in notranjih kontrol.

Revizijski organ operacije iz vseh treh operativnih programov, katerih izdatki v 
koledarskem letu so že bili potrjeni in poslani Evropski komisiji v izplačilo, obravnava 
kot eno statistično množico. Skladno s prilogo IV izvedbene uredbe je treba vzorec 
operacij, ki se bodo podrobno preizkušale, izbrati iz množice z uporabo statističnih 
metod vzorčenja. Revizijski organ je pri tem izbral metodo vzorčenja denarne 
enote (MUS – MonetaryUnitSampling), pri čemer temelji izbor na denarni enoti, kar 
pomeni, da imajo posamezne denarne enote enako možnost, da bodo izbrane v 
vzorec. Ker so transakcije večjih vrednosti sestavljene iz več denarnih enot, imajo 
višjo skupno vrednost in zato tudi večjo možnost, da bodo vključene v vzorec, 
kakor tiste z majhno vrednostjo. Izbrana metoda ima veliko prednosti, omeniti pa 
je treba predvsem, da:

 ● je splošno učinkovita in zahteva razumno velike vzorce,
 ● je na splošno nepristranska,
 ● je razmeroma enostavna,
 ● omogoča pregledno ekstrapoliranje finančnega učinka naključnih napak z 

vzorca na celotno populacijo in tako daje primerno podlago za oblikovanje 
revizijskega mnenja.

Uporaba metode vzorčenja denarne enote ni primerna pri majhnih statističnih 
množicah, prav tako pa ni primerna pri velikih pričakovanih napakah.
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Po odločitvi o metodi vzorčenja, ki bo uporabljena za izbor vzorca operacij, je treba 
načrtovati tudi nekatere parametre, ki vplivajo na velikost vzorca. Vsekakor je treba 
najprej opredeliti enoto vzorčenja. Osnovna enota vzorčenja pri uporabi metode 
vzorčenja denarne enote je 1 denarna enota, transakcija, ki ji pripada ta enota, 
pa bo tista, ki bo izbrana v vzorec. Revizijski organ je kot transakcijo opredelil 
zahtevek za izplačilo kot najmanjšo enoto, ki jo prejme in v sistemu zabeleži organ 
za potrjevanje. Ker pa mora revizijski organ skladno z zahtevami izvedbene uredbe 
revidirati operacije, izbrane zahtevke po opravljenem izboru vzorca združuje v 
pripadajoče operacije.

Za določitev velikosti vzorca pri uporabi metode vzorčenja denarne enote 
potrebujemo še podatke o celotni vrednosti populacije, faktorju zagotovil, dopustni 
napaki, pričakovani napaki in natančnosti. Na podlagi teh podatkov revizijski organ 
z uporabo matematičnih formul izračuna velikost vzorca in vzorčni interval, ki sta 
tudi podlagi za dejansko izbiro operacij iz celotne množice. 

Revizijski organ nato na izbranih operacijah podrobno preizkusi podatke. V ta 
namen uporabi pripravljene revizijske programe, ki so del metodologije revizijskega 
organa in razdeljeni na ta področja:

 ● izbira in potrditev operacij ter sklepanje pogodb o sofinanciranju;
 ● izvajanje operacij;
 ● upravičenost izdatkov;
 ● javno naročanje;
 ● revizijska sled in hranjenje dokumentacije;
 ● nepravilnosti in vračila;
 ● informiranje in obveščanje;
 ● skladnost s politikami Skupnosti.

Za vsako od navedenih področij so dane podrobne zahteve že v splošni in izvedbeni 
uredbi. Upoštevaje te zahteve in nacionalne predpise z navedenih področij, je 
revizijski organ pripravil za vsako področje podroben vprašalnik, ki revizorjem 
pomaga doseči podrobnejše revizijske cilje.

Pri postopkih izbire in potrditve operacij ter sklepanja pogodb o sofinanciranju 
revizijski organ preverja predvsem: 

 ● ali je projekt izbran in potrjen v skladu z veljavnimi predpisi Skupnosti in 
nacionalnimi predpisi ter 

 ● ali je prejemnik sredstev upravičen do pomoči iz skladov kohezijske politike.

Za dosego revizijskih ciljev na tem področju uporablja revizijski organ podroben 
vprašalnik, ki sledi postopkom izbire in potrditve projektov ter sklepanja pogodb 
o sofinanciranju, kot so predvideni s predpisi Skupnosti in nacionalnimi predpisi.

Pri izvajanju operacij revizijski organ preverja predvsem:

 ● ali se operacija izvaja v skladu s predpisi,
 ● ali so zahtevki za izplačilo in zahtevki za povračilo popolni in točni,
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 ● ali so izvedene vse ustrezne kontrole zahtevkov za izplačilo in zahtevkov za 
povračilo ter

 ● ali so podatki o operaciji skladni med informacijskimi sistemi.

Glede upravičenosti izdatkov revizijski organ preverja predvsem, ali so ti skladni s 
predpisi Skupnosti in nacionalnimi predpisi, z odobrenimi tehničnimi specifikacijami 
in dejansko izvedenimi deli. Pri preverjanju upravičenosti izdatkov revizijski 
organ uporablja podroben vprašalnik po posameznih vrstah stroškov, ki so lahko 
upravičeni in iz katerega je razvidno, da je pri preverjanju upravičenosti predviden 
tudi pregled na kraju samem, kar je v uredbah prav posebna zahteva. 

Glede javnega naročanja revizijski organ preverja, ali so upoštevani vsi predpisi s 
tega področja. Za dosego revizijskih ciljev na tem področju je pripravil podroben 
vprašalnik, ki določa postopke od začetka javnega naročanja in objave javnega 
naročila, vključno z ustreznostjo razpisne dokumentacije, predložitve in odpiranja 
ponudb, pregleda in ocenjevanja ponudb, oddaje javnega naročila in objave oddaje, 
do podpisa pogodbe in postopkov pri morebitnih zahtevkih za revizijo javnega 
naročila. Poleg predvidenih postopkov sta v vprašalniku navedena preverjanje 
spoštovanja temeljnih načel javnega naročanja in ustreznost revizijske sledi, ki v 
bistvu pomeni ustrezno in zadostno dokumentiranost vseh izvedenih postopkov.

Pri preverjanju revizijskih sledi in hranjenju dokumentacije revizijski organ ugotavlja 
predvsem: 

 ● ali je zagotovljena zadostna revizijska sled,
 ● ali se računovodske evidence posameznega organa ujemajo s spremljevalnimi 

listinami, ki jih hrani prejemnik sredstev, in 
 ● ali se dokumenti ustrezno hranijo.

Revizijski organ v zvezi s preizkušanjem podatkov preverja tudi, ali so bili pri 
odkritih nepravilnostih izvedeni vsi potrebni postopki v skladu s predpisi in ali so 
bila sredstva vrnjena oziroma začeti ustrezni postopki za njihovo vračilo.

Glede informiranja in obveščanja javnosti revizijski organ preverja, ali so predpisi 
Skupnosti v zvezi z informiranjem in obveščanjem javnosti o sofinanciranju iz 
sredstev strukturnih skladov spoštovani v vseh fazah dodeljevanja, torej od objave 
razpisov in dodeljevanja sredstev do objav tistih, ki so jim bila sredstva dodeljena. 
V ta okvir spada tudi preverjanje ustreznosti oznak na sofinanciranih projektih.

Pri preverjanju skladnosti s politikami Skupnosti pa revizijski organ ugotavlja, ali 
je projekt v skladu s programskimi dokumenti ter predpisi in politikami Skupnosti, 
vključno s predpisi o varstvu okolja, enakih možnostih, informacijski družbi in 
konkurenci.

Revizijski organ v povezavi z revidiranjem operacij pripravi za vsako operacijo 
povzetek o opravljenem preizkušanju podatkov, v katerem navede ugotovljene 
morebitne finančne napake in pomembne pomanjkljivosti po posameznih področjih 
pregleda.
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Povzetek opravljene revizije posamezne operacije se kot osnutek pošlje 
posredniškemu telesu, ki o ugotovitvah revizijskega organa obvesti upravičenca, 
od obeh pa revizijski organ v predvidenem roku pričakuje odziv. Po poteku tega 
roka prouči prejete odzive in jih, če so utemeljeni in podprti z dokaznimi listinami, 
tudi upošteva pri pripravi končnega poročila za posamezno operacijo. Če pa se 
posredniško telo in upravičenec na osnutek poročila ne odzoveta, postane osnutek 
po preteku odzivnega roka končno poročilo.

V enem finančnem letu pripravi revizijski organ med 70 in 80 poročil o opravljenih 
revizijah posameznih operacij.

4.3  Letno poročilo o nadzoru

Skladno z določili splošne in izvedbene uredbe revizijski organ pripravi Letno 
poročilo o nadzoru z ugotovitvami revizij, izvedenih v skladu z revizijsko strategijo 
v obdobju preteklih 12 mesecev, ki se konča 30. junija obravnavanega leta. Obliko 
in vsebino poročila določa priloga VI izvedbene uredbe. Revizijski organ pripravi 
Letno poročilo o nadzoru in ga do 31. decembra predloži Evropski komisiji, vanj 
pa vključi poglavja in njihovo vsebino, kot to določa priloga VI izvedbene uredbe:

1. UVOD
 ● Navedba odgovornega glavnega revizijskega organa in drugih organov, ki 

so bili vključeni v pripravo poročila.
 ● Navedba 12-mesečnega (referenčnega) obdobja, iz katerega je bil vzet 

naključni vzorec.
 ● Opredelitev operativnega(-ih) programa(-ov), ki ga (jih) zajema poročilo, ter 

zadevnih organov za upravljanje in potrjevanje. Če poročilo zajema več kot 
en program ali sklad, se podatki razčlenijo po programih in po skladih.

 ● Opis sprejetih ukrepov za pripravo poročila.

2. SPREMEMbE SISTEMOV UPRAVLJANJA IN NADZORA
 ● Navedba vseh večjih sprememb sistemov upravljanja in nadzora, o katerih 

je bil obveščen glavni revizijski organ glede na opis iz prvega odstavka  
71. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006, ter datumov veljavnosti sprememb.

3. SPREMEMbE REVIZIJSKE STRATEGIJE
 ● Navedba vseh opravljenih ali predlaganih sprememb revizijske strategije in 

razlogov zanje.

4. REVIZIJE SISTEMOV
 ● Navedba organov, ki so opravili revizije sistemov, vključno z glavnim 

revizijskim organom.
 ● Seznam opravljenih revizij (revidiranih organov).
 ● Opis osnove za izbiro revizij v skladu z revizijsko strategijo.
 ● Opis glavnih ugotovitev in sklepov, pridobljenih z revizijskim delom, v zvezi 

s sistemi upravljanja in nadzora ter njihovim delovanjem, vključno z dovolj 
velikim številom pregledov upravljanja, postopki potrjevanja in revizijsko 
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sledjo, ustreznim ločevanjem nalog ter skladnostjo z zahtevami in politikami 
Skupnosti.

 ● Navedba, ali so bile ugotovljene težave sistemske, in navedba sprejetih 
ukrepov, vključno s količinsko opredelitvijo nepravilnih izdatkov in ustreznimi 
finančnimi popravki.

5. REVIZIJE VZORCEV OPERACIJ
 ● Navedba organov, ki so opravili revizije vzorcev, vključno z glavnim 

revizijskim organom.
 ● Opis osnove za izbiro vzorca(-ev).
 ● Navedba stopnje pomembnosti ter, pri statističnem vzorčenju, uporabljena 

stopnja zaupanja in interval, če je ustrezno. 
 ● Jasna preglednica, ki je razčlenjena po programih in skladih ter navaja 

upravičene izdatke, prijavljene Komisiji v koledarskem (referenčnem) letu 
(ki se konča v revizijskem obdobju), znesek revidiranih izdatkov in odstotek 
revidiranih izdatkov v zvezi s skupnimi upravičenimi izdatki, prijavljenimi 
Komisiji (za zadnje koledarsko leto in kumulativno). Informacije v zvezi z 
naključnim vzorcem je treba razločevati od tistih v zvezi z drugimi vzorci.

 ● Opis glavnih rezultatov revizij, pri čemer se navedeta zlasti znesek nepravilnih 
izdatkov in stopnja napake na podlagi revidiranega naključnega vzorca. 

 ● Navedba sklepov na podlagi rezultatov revizij v zvezi z učinkovitostjo sistema 
upravljanja in nadzora.

 ● Informacije o nadaljnjem spremljanju nepravilnosti, vključno s ponovnim 
pregledom predhodno ugotovljenih stopenj napak.

 ● Navedba, ali so bile ugotovljene težave sistemske, in navedba sprejetih 
ukrepov, vključno s količinsko opredelitvijo nepravilnih izdatkov in ustreznimi 
finančnimi popravki.

6. USKLAJEVANJE MED REVIZIJSKIMI ORGANI IN NADZORNE NALOGE 
GLAVNEGA REVIZIJSKEGA ORGANA
 ● Opis postopkov za usklajevanje med različnimi nacionalnimi revizijskimi 

organi in glavnim revizijskim organom (če je ustrezno). 
 ● Opis postopka za nadzor, ki ga uporablja glavni revizijski organ za druge 

revizijske organe (če je ustrezno).

7. NADALJNJE SPREMLJANJE REVIZIJSKE DEJAVNOSTI IZ PREJšNJIH LET
 ● Informacije o nadaljnjem spremljanju odprtih revizijskih priporočil ter 

spremljanje rezultatov revizij sistemov in revizij operacij iz prejšnjih let.

8. DRUGE INFORMACIJE (ČE JE USTREZNO) 

Letno poročilo o nadzoru spremlja revizorjevo mnenje, ki ga revizijski organ pripravi 
skladno z določili priloge VII izvedbene uredbe ter upoštevaje Mednarodni revizijski 
standard 800 Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov, pripravljenih v 
skladu z okviri za posebne namene.

Mnenje revizorja je naslovljeno na Evropsko komisijo, pristojni generalni direktorat, 
revizijski organ pa se v mnenju izreče o tem, ali je sistem upravljanja in nadzora, 
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vzpostavljen za zadevne operativne programe, izpolnjeval veljavne zahteve 58. do 
62. člena splošne uredbe in oddelka 3 izvedbene uredbe ter deloval učinkovito in 
tako v zadostni meri zagotovil, da so izkazi o izdatkih za finančno leto, predloženi 
Komisiji, pravilni, in tudi, ali daje vzpostavljeni sistem sprejemljivo zagotovilo, da so 
poslovni dogodki, na katerih temeljijo izdatki, zakoniti in pravilni.

Letno poročilo o nadzoru in mnenje revizorja revizijski organ pošlje pristojnemu 
generalnemu direktoratu Evropske komisije, ki ga podrobno pregleda. Na podlagi 
pregleda mnenja in poročila ima lahko revizijska enota pristojnega generalnega 
direktorata dodatna vprašanja in zahteve, lahko pa poročilo sprejme brez pripomb. 
Poročila in mnenja o opravljenih revizijah sistema in izkazov o izdatkih iz strukturnih 
skladov za vsa finančna leta, ki jih je pripravil revizijski organ, je Evropska komisija 
sprejela. Sprejetje mnenja in poročila revizijskega organa za posamezno finančno 
leto pomeni za ta organ dejansko dokončanje revizije, za generalnega direktorja 
pristojnega generalnega direktorata pa informacijo, ki mu pomaga pri odločitvi o 
pripravi in podpisu izjave o zanesljivosti, ki jo mora vsako leto predložiti predsedniku 
Evropske komisije. 

4.4  Primeri sumov goljufij pri revidiranju operacij

Revizijski organ pri izvajanju revizij operacij ugotavlja tudi ravnanja upravičencev, ki 
kažejo na sum goljufije. V povezavi s tem se revizorjem velikokrat postavljajo tudi 
vprašanja o zlorabi položaja dodeljevalcev sredstev ali njihovem koruptivnem ravnanju, 
predvsem zaradi spregleda sumov goljufij. Vsekakor revizorji nismo strokovnjaki za 
odkrivanje goljufij, še manj za njihovo obravnavo in zato ob sumu goljufije pošljemo 
zadeve pristojnim organom v nadaljnjo in podrobnejšo obravnavo in ukrepanje.

V nadaljevanju so kratko predstavljeni sumi goljufij, ki jih pri delu ugotavljamo in ki 
bi jih lahko razdelili v štiri skupine.

V prvo skupino spada sum goljufije dvakratnega financiranja iste tehnološke 
opreme: revizijski organ je ugotovil, da je bila ista oprema financirana dvakrat 
pri dveh različnih javnih razpisih, pri čemer je prvič sredstva za nakup opreme 
pridobilo eno podjetje, drugič pa drugo. Revizorji tega organa so to ugotovili 
najprej na kraju samem, ko so si že drugič ogledovali domnevno isto opremo. Po 
primerjavi fotografij, posnetih pri prvem pregledu, s fotografijami drugega pregleda 
je bilo ugotovljeno, da gre za isto opremo. Ker sta bila oba pregleda na kraju 
samem opravljena na istem naslovu, so po vrnitvi s pregleda preverili še morebitne 
povezave med podjetjema in ugotovili, da sta njuna lastnika sorodstveno povezana. 
Dobavitelj opreme iz tujine, ki je bil v obeh primerih isti, je izdal dva računa, enega 
domnevno fiktivnega. Skladno s smernicami Evropske komisije je treba izdatke, 
povezane s sumi goljufije, obravnavati kot v celoti neupravičene, kar je revizijski 
organ tudi upošteval, hkrati pa je zadevo prepustil pristojnim organom.

V drugo skupino spadajo sumi goljufij, ki so vezani na vrednost nakupljene opreme. 
Pravo vrednost opreme, ki je dostikrat zelo posebna, je nestrokovnjaku skoraj 
nemogoče določiti, a vendarle je revizijski organ ugotovil več takih primerov. 
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Sem spadajo nakupi stare opreme, ki je očitno preplačana, hkrati pa njena dobava 
večinoma neupravičena, saj javni razpisi v glavnem zahtevajo, da je oprema, ki 
jo financirajo, nova. Če revizorji pri pregledu na kraju samem podvomijo, da bi 
bila oprema nova, skladno z razpisnimi pogoji pa bi morala biti, jo fotografirajo, 
popišejo inventarne številke, pogledajo račune dobavitelja, nadaljnji postopki 
poizvedb pri proizvajalcih pa se nato opravijo na sedežu revizijskega organa in 
lahko pokažejo, da je oprema dejansko zastarela in predvsem močno preplačana. 
V takih primerih revizijski organ zadeve obravnava kot sum goljufije in jih predloži 
pristojnim organom.

V isto skupino sumov goljufij, vezanih na vrednost nakupljene opreme, spadajo 
primeri, ko revizorji nikakor ne morejo ugotoviti njene vrednosti, ker gre ali za 
razvoj opreme in izdelavo prototipov ali za individualno opremo, ki je narejena po 
naročilu in primerljivih cen sploh ni mogoče dobiti. V takem primeru so še posebno 
pozorni na poslovanje med povezanimi osebami in dejansko izvedbo plačil. 
Tako je revizijski organ v enem primeru ugotovil, da so bila dejansko vsa plačila 
upravičenca dobavitelju iz tujine zunaj EU plačana s kompenzacijami, pri čemer 
je bilo pri pregledu računov, ki so bili predmet kompenzacije in jih je dobavitelju 
izdajal upravičenec, ugotovljeno, da so se nanašali na storitve, za katerih izvedbo 
upravičencu ni uspelo predložiti dokazil revizijskemu organu. Ker se slednji v tem 
primeru ni mogel prepričati o verodostojnosti listin, je zadevo obravnaval kot sum 
goljufije in jo poslal pristojnim organom.

V tretjo skupino sumov goljufij revizijski organ razvršča tiste, ki so povezani z 
neobstojem opreme ali naložbe na kraju samem, kar pomeni, da opreme ali 
naložbe v trenutku, ko bi morala biti predmet pregleda na kraju samem, tam ni, 
čeprav bi morala biti, njenega neobstoja pa upravičenec ne more upravičiti. Tudi 
take primere revizijski organ prepusti pristojnim organom in jih obravnava kot sume 
goljufij.

V četrto skupino sumov goljufij revizijski organ razvršča sume, povezane s 
prirejanjem predvsem tistih dokumentov, ki vplivajo na to, da je konkretna operacija 
izbrana za sofinanciranje iz strukturnih skladov, ali na to, da je določen strošek 
upravičen do sofinanciranja iz strukturnih skladov. Tudi v takih primerih revizijski 
organ zadeve izroči pristojnim organom.

Revizijski organ je sume goljufij glede na skupne značilnosti razvrstil v zgornje štiri 
skupine, ki seveda niso vseobsegajoče, ampak so nastale na podlagi konkretnih 
ugotovitev in se bodo skladno z nadaljnjimi ugotovitvami še dopolnjevale.
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STEČAJNO KAZNIVO DEJANJE 
(po zakonu in v praksi)1

Hinko Jenull 
vrhovni državni tožilec svetnik
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

1  UVOD 

Prispevek je nastal kot poskus združitve razmislekov in spoznanj iz objavljenih 
strokovnih del, ki z različnih vidikov obravnavajo stečajno kaznivo dejanje.2 Povzeta, 
obdelana in dopolnjena so na način, ki pravosodni praksi na enem mestu daje na 
razpolago pregledno gradivo za odločanje o kaznivem dejanju povzročitev stečaja 
z goljufijo ali nevestnim gospodarjenjem po 226. členu KZ-1.3 Tak pristop sledi 
povečanemu zanimanju za stečajno kaznivo dejanje glede na pričakovano povečanje 
števila takih zadev v državnotožilski in sodni praksi, hkrati pa spremembam v 
kazenskopravni zakonodaji, ki narekujejo nov premislek o doslej oblikovanih stališčih. 

Novosti, ki jih je zakonodajalec uveljavil z Zakonom o spremembah in dopolnitvah 
Kazenskega zakonika (KZ-1B),4 so bile najobsežnejše in najpomembnejše pri 
kaznivih dejanjih zoper gospodarstvo (štiriindvajseto poglavje KZ-1), saj zadevajo 14 
od skupaj 26 kaznivih dejanj iz tega poglavja. Povezuje jih temeljna usmeritev, da se 
zakonski opisi, predvsem pri blanketnih kaznivih dejanjih, uskladijo s poimenovanjem, 
pomenom in naravo posameznih institutov sodobnega gospodarskega prava. Temu 
izhodišču je sledila tudi sprememba stečajnega kaznivega dejanja, ki je z enako 
številko (226. člen) dobilo nov naslov, spremenjeno in deloma dopolnjeno vsebino. 

Čeprav stečajno kaznivo dejanje ni omejeno na gospodarsko poslovanje, 
je uvodoma treba opozoriti na novo in primerjalno širšo opredelitev pojmov 
gospodarske dejavnosti in njenega opravljanja,5 ki sta občutno razširila polje 
kaznivosti pri drugih dejanjih z navedenimi zakonskimi znaki. To velja zlasti za 
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovno goljufijo (228. člen KZ-1), zlorabo 
položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1) in ponareditev 
ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), ki so v praksi pogosti v pravem ali 
navideznem steku s stečajnim kaznivim dejanjem. Zato je nujno upoštevati tudi nov 
pomen navedenih izrazov.   

1 Stališča, izražena v tem prispevku, niso nujno tudi stališča ustanove, pri kateri avtor opravlja 
službo.  

2 Vsebinsko se prispevek opira predvsem na stališča, objavljena v Ambrož, M. - Jenull, H., Kazenski 
zakonik (KZ-1) z novelama KZ-1A in KZ-1B, razširjena uvodna pojasnila, Ljubljana, GV Založba, 
2012, str. 164–168; Jenull, H.: Stečajna kriminaliteta, Pravnik, št. 1-2/2010, str. 29–75, in Selinšek, 
L., Gospodarsko kazensko pravo, Ljubljana, GV Založba, 2006, str. 258–285, v pomembnejših 
delih z natančnejšim sklicevanjem.

3 Kazenski zakonik, KZ-1-UPB2, Uradni list RS, št. 50/2012.
4 Uradni list RS, št. 91/2011.
5 Novi deseti in enajsti odstavek 99. člena KZ-1.
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2  SPLOšNO O STEČAJNI KRIMINALITETI IN ZLORAbI STEČAJA 

Stečaj na splošno velja za družbeno škodljiv pojav zaradi zmanjševanja 
produktivnosti, propadanja proizvodnih sil v podjetjih, onemogočanja uporabe 
človekovega znanja, izpada prihodkov, davkov in prispevkov, povečanih stroškov 
financiranja, brezposelnosti, izgube delovnih mest ter strokovnega in osebnega 
ugleda menedžmenta.6 

Prevladujoči vzroki stečajev so seveda različni in niso nujno kriminalni, predvsem 
pa so gospodarskopolitični ali podjetniški.7 Danes stopajo v ospredje zlasti 
makroekonomski razlogi z globalno krizo, recesijo in spremenjeno kreditno politiko 
bank. V razmerah, ko stečaj v vseh dejavnostih postaja skoraj pričakovan pojav, 
nevarnost njegove zlorabe ni nič manjša, nasprotno, veliko število postopkov ob 
manjši pozornosti lahko daje še več priložnosti za goljufive stečaje ali drugačna 
goljufiva prenehanja gospodarskih subjektov. 

S stečajno kriminaliteto se na splošno označujejo nezakonita ravnanja, ki povzročajo 
ali izrabljajo neplačevitost kot temeljni razlog prisilnega prenehanja podjetij. V tem 
okviru omogočajo tudi opravljanje ali prikrivanje drugačnih kriminalnih dejavnosti, 
ki so storjene pred začetkom stečajnih in izbrisnih postopkov po ZFPPIPP ali 
med njimi.8 Njihova skupna značilnost je, da (kot vzrok, spremljajoči pojav ali 
posledica stečaja) zbujajo sum namernega oškodovanja upnikov ali drugih oblik 
kaznivega gospodarjenja.9 Da je s stečaji redno povezan tudi sum gospodarskega 
ali premoženjskega kriminala, kažejo tudi pozivi splošne in medijske javnosti k 
razčiščevanju njihovega ozadja, odkrivanju in kaznovanju krivcev.

Z vidika razmerja med vzroki in posledicami nezaželenih ravnanj lahko stečaje 
opredelimo kot tiste, ki so:

 ● sami po sebi kazniva dejanja,
 ● posledica kaznivih dejanj, zlasti gospodarske kriminalitete,
 ● oblika prikrivanja gospodarske kriminalitete, 
 ● vzroki gospodarske kriminalitete in 
 ● »čisto navadni stečaji«, ki so sami po sebi družbeno nezaželeni.

Z vsebinskega vidika se v stečajih ugotovljene nepravilnosti delijo na:

 ● nepravilnosti, ki so vzrok za stečaj,
 ● nepravilnosti, ki niso vzrok za stečaj, a k temu prispevajo, in
 ● nepravilnosti, ki so do uvedbe stečaja le zaznane, a nanj ne vplivajo.

6 Podrobneje o vzrokih in posledicah neželenih stečajev Jenull, H.: Stečajna kriminaliteta, Pravnik, 
št. 1-2/2010, str. 29–75, deloma povzeto v nadaljevanju. 

7 Klasifikacije so povzete po Žnidaršič Kranjc, A., Planirani stečaji?, Didakta, Radovljica, 1993, str. 
88.

8 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP-
UPB7, Uradni list RS, št. 63/2013.

9 Po svetovnih podatkih naj bi bilo za 30 % likvidacij ugotovljeno, da so posledica goljufije, 
gospodarski kriminal pa je v ozadju kar 80–90 % podjetniške nelikvidnosti, Žnidaršič Kranjc, A., 
navedeno delo, str. 101.
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Neustrezno družbeno in (kazensko)pravno odzivanje na kršitve, ki se razkrivajo v 
stečajnih postopkih, zmanjšuje splošno zakonitost poslovanja. To je še posebno 
pomembno v razmerah, ko odpravljamo posledice ekonomskega in moralnega 
hazarda v razmerju med dolžniki in upniki, ki je bil značilen za obdobje pospešenega 
finančnega razvoja.10 Poskusi prenosa velikih poslovnih izgub na gospodarsko in 
celotno družbeno okolje rušijo temeljna pravila kapitalističnega gospodarjenja o 
prevzemu lastnega tveganja, zato zahtevajo skrbno kazenskopravno presojo 
z vidika goljufij v vseh oblikah na strani dolžnikov in upnikov, katerih interesi si 
najostreje stojijo nasproti prav v stečaju. Večje zanimanje kazenskega pravosodja 
za to področje izhaja tudi iz vedno pogostejše uporabe izbrisa brez likvidacije in 
osebnega stečaja. 

3  STEČAJNO KAZNIVO DEJANJE PO KZ, KZ-1 IN KZ-1b11

Kazenski zakonik (KZ) je inkriminiral dve kaznivi dejanji, katerih poglavitni zakonski 
znak je bila povzročitev stečaja: kaznivo dejanje lažnega stečaja (232. člen KZ) in 
kaznivo dejanje povzročitve stečaja z nevestnim gospodarjenjem (233. člen KZ). 

Novi kazenski zakonik (KZ-1) je ti dve dejanji nadomestil z enotno inkriminacijo 
lažnega stečaja (226. člen KZ-1). V gradivu, ki je spremljalo sprejetje KZ-1, ni 
nobenega pojasnila o tem, zakaj sta bili dejanji združeni v enotno inkriminacijo, niti 
o tem, katere so nove (dodatne) razsežnosti novega kaznivega dejanja lažnega 
stečaja. Analiza nove določbe je pokazala, da je prvi odstavek novega 226. člena 
KZ-1 v bistvenem enak prejšnjemu 232. členu KZ, drugi odstavek 226. člena KZ-1 
pa je v primerjavi s prej veljavnim 233. členom KZ dejansko prinesel strožjo in 
deloma spremenjeno inkriminacijo. Če je za kaznivo dejanje povzročitve stečaja 
z nevestnim gospodarjenjem zadostoval tudi eventualni naklep, stečaj pa je bil 
določen kot objektivni pogoj kaznivosti, kar pomeni, da ni bilo treba ugotavljati 
storilčevega krivdnega odnosa do tega zakonskega znaka, je bilo po novem 
kaznivo dejanje lažnega stečaja po drugem odstavku 226. člena KZ-1 opredeljeno 
kot namerni delikt, ki po naravi zahteva ugotovitev direktnega naklepa storilca, ta 
pa mora obsegati tudi stečaj, ki ni več opredeljen kot objektivni pogoj kaznivosti, 
ampak gre za znak, ki mora biti zajet v storilčevi krivdi. Po KZ-1 je šlo tudi pri 
tem (drugem) stečajnem dejanju za kaznivo dejanje s posebnim (in ne zgolj 
eventualnim) naklepom, in sicer je moral storilec povzročiti stečaj z namenom 
oškodovati upnike. Po KZ je zadoščala zavest o nemožnosti plačila, po KZ-1 pa 
je moral obstajati tudi namen škodovati upnikom, prav to pa je v praksi otežilo 
dokazovanje tega kaznivega dejanja.12 
 
Domnevati je bilo mogoče, da po nejasno izraženem namenu zakonodajalca pri 
pravem lažnem stečaju (prvi odstavek 226. člena KZ-1) storilec hoče povzročiti 

10 Tako ravnanje je bilo deloma podprto tudi z novo računovodsko doktrino, ki je bila v obdobju do 
globalne krize in recesije bolj v vlogi lastnikov in tveganega poslovanja kot v vlogi varstva upnikov.

11 Vsebinsko povzeto po Jenull, H.: Stečajna kriminaliteta, Pravnik, št. 1-2/2010, str. 29–75; Selinšek, 
L., Opisi gospodarskih kaznivih dejanj kot dejavnik (ne)učinkovitosti boja proti gospodarskemu 
kriminalu, Pravna praksa, 38/2011, str. 6, in Ambrož, M. - Jenull, H., Kazenski zakonik (KZ-1) z 
novelama KZ-1A in KZ-1B, razširjena uvodna pojasnila, Ljubljana, GV Založba, 2012, str. 164. 

12 Prvi odstavek je opisoval namen z besedami »zato da obveznosti ne bi bile plačane«, drugi pa »z 
namenom, da bi oškodoval upnike«, kar je šteti za redakcijsko nedoslednost, z vidika krivde pa gre 
za enako zahtevo po »obarvanem naklepu« oz. »namernem deliktu«. 
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stečaj in se splošno izogniti plačilu obveznosti, pri čemer ravna načrtno in ves 
čas goljufivo, zato da obdrži premoženje na tuj račun. Pri kaznivem dejanju po 
drugem odstavku pa storilec ravna naklepno (le) z namenom oškodovati upnike, 
povzročitev stečaja pa je lahko obsežena zgolj z eventualnim naklepom, prav 
tako posamezna izvršitvena dejanja, med katerimi so nekatera na meji (zavestne) 
malomarnosti.13  

Kakor koli, po KZ-1 kaznivega dejanja povzročitve stečaja z nevestnim 
gospodarjenjem, kakršno je vseboval prejšnji 233. člen KZ, v zakoniku ni bilo več. To 
pomeni, da je bilo glede na pravilo uporabe milejšega zakona pred uveljavitvijo KZ-1 
začete postopke zaradi kaznivega dejanja po 233. členu KZ nujno treba ustaviti ali 
končati brez obtožbe ali obsodbe, razen če iz dejanskega stanja primera izhaja, da so 
bili že glede na pravno kvalifikacijo po 233. členu KZ ugotovljeni dodatni kvalifikacijski 
znaki, ki jih je v drugem odstavku 226. člena določil KZ-1. Pravna kvalifikacija v tem 
primeru ostane 233. člen KZ (povzročitev stečaja z nevestnim gospodarjenjem), 
pri čemer zaradi okoliščin konkretnega primera, ki zadostujejo višjim standardom, 
določenim v KZ-1, ni mogoče trditi, da je dejanje za tak primer dekriminirano.

Opisana nejasna in nedosledna ureditev stečajnega kaznivega dejanja v KZ-1, ki 
tudi glede pojmov, uporabljenih pri opisovanju znakov, ni bila v skladu z veljavno 
insolvenčno zakonodajo, je bila z novelo KZ-1B popravljena. Spremenjeno je bilo 
celotno besedilo določbe, vendar tako, da se v bistvenem delu ohranja vsebinska 
in kaznovalna kontinuiteta, in sicer z besedilom KZ-1, veljavnim pred novelo (eno 
stečajno dejanje), in s prejšnjo ureditvijo, ki je omogočala pravno opredelitev v 
dveh, po vrsti krivde različnih oblikah. Kvalificirana oblika kaznivega dejanja po 
tretjem odstavku 226. člena KZ-1 je ostala nespremenjena.  

Naslov člena je bil spremenjen, tako da obsega obe izvršitveni obliki.14 Prva je 
poimenovana kot stečajna goljufija in ne več lažni stečaj, saj je stečaj vedno 
pravi in resničen, kazniva pa je njegova povzročitev na goljufiv način. Glede na 
drugačno naravo dejanja po drugem odstavku, ki po vsebini ustreza (prejšnjemu) 
oškodovanju upnikov s povzročitvijo stečaja zaradi nevestnega poslovanja, je 
naslov člena ustrezno razširjen še na to obliko storitve. 

Tako opredeljeno stečajno dejanje se v nadaljevanju tega prispevka natančneje 
pregleda z zakonskega in praktičnega vidika. 

Stečaj danes ni le način prenehanja pravnih oseb, ampak tudi pogoj, ki omogoča odpust 
obveznosti posameznikov in celo zmanjšanje obveznosti zapuščine, pravi in navidezni 
vzroki za njegovo uvedbo pa obsegajo vse dejavnosti, ki vodijo do neplačevitosti 
podjetij in posameznikov. Zato je konkretizacijo zakonskih znakov in pojavne oblike 
modalitet v nadaljevanju mogoče opisati le v glavnih potezah. Zaradi majhnega števila 
zadev pred sodišči se predstavljene vsebine v praktičnih vidikih v tem trenutku lahko 
opirajo predvsem na podatke iz kazenskih ovadb, vloženih na državna tožilstva.   

13 Izključiti pa ni mogoče, da je šlo le za slabo zakonodajno tehniko in se je namen obdržati prejšnje 
razlikovanje ponesrečil zaradi spremenjenega naštevanja znakov, tako da se je namen neposredno 
vezal (tudi) na povzročitev stečaja. 

14 V prispevku, zlasti v povzetkih iz državnotožilske prakse, je ob upoštevanju izvirnega besedila 
lahko uporabljen prejšnji naslov člena (lažni stečaj). 
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4  TEMELJNI STATISTIČNI PODATKI 

Iz skupnega letnega poročila državnega tožilstva izhaja, da so sodišča v Republiki 
Sloveniji v letu 2010 končala le dve zadevi kaznivega dejanja lažnega stečaja po 
226. členu KZ-1 (232. člen KZ), izdana je bila ena obsodilna in ena oprostilna 
sodba. Za povzročitev stečaja z nevestnim gospodarjenjem (233. členu KZ) so 
sodišča izrekla štiri obsodilne sodbe. V letu 2011 je bila z zavrnilno sodbo končana 
ena zadeva lažnega stečaja in z oprostilno sodbo ena zadeva povzročitve stečaja 
z nevestnim gospodarjenjem.15 

Število obravnavnih zadev je sicer nekoliko višje od izrečenih sodb, kar kažejo tudi 
podatki za leto 2012, ko so državna tožilstva imela v delu skupaj 40 zadev lažnega 
stečaja po 226. členu KZ-1 (232. členu KZ), od tega 17 prenesenih in 23 novih, 
deset ovadb je bilo zavrženih, vloženih je bilo pet obtožnih aktov in izdana ni bila 
nobena sodba. V istem letu je bilo obravnavanih devet zadev povzročitve stečaja 
z nevestnim gospodarjenjem (233. člen KZ) – v štirih zadevah je bila ovadba 
zavržena, preostale še niso rešene ali pa so bile rešene drugače.16 

Po statističnih podatkih Vrhovnega državnega tožilstva RS, pridobljenih 10. 9. 2013, 
je bilo na vseh državnih tožilstvih od 1. 1. 2009 vloženih 84 kazenskih ovadb zaradi 
kaznivega dejanja povzročitve stečaja z goljufijo ali nevestnim gospodarjenjem po 226. 
členu KZ-1 ali lažnega stečaja po 232. členu KZ. Po posameznih državnih tožilstvih je 
bilo vloženo tako število kazenskih ovadb: v Ljubljani 34, v Mariboru 13, v Celju 8, v 
Kopru 7, v Kranju in Novi Gorici po 6, v Novem mestu 3, pri Specializiranem državnem 
tožilstvu in v Slovenj Gradcu po 2 ter v Krškem, Murski Soboti in na Ptuju po 1.

Ugotovitve in sklepi, ki so v nadaljevanju navedeni glede načina izvrševanja, oblike 
udeležbe, krivde in pravnih opredelitev pri stečajnem kaznivem dejanju, izhajajo 
predvsem iz podatkov v teh kazenskih ovadbah. 

5  STEČAJNO KAZNIVO DEJANJE KOT bLANKETNI PREDPIS 

Teorija gospodarskega kazenskega prava uvršča stečajna kazniva dejanja glede 
na varovano dobrino med tako imenovana insolvenčna kazniva dejanja, h katerim 
prišteva tudi oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1). Poudarja se celota pravnih 
pravil, ki urejajo vsebino pravnih (materialnopravnih in procesnih) razmerij, nastalih, 
ko dolžnik zaide v finančne težave, zaradi česar je ogrožena njegova dolgoročna 
plačilna sposobnost ali pa je že postal (dolgoročno) plačilno nesposoben. 
Protipravno ustvarjanje ali vzdrževanje take nesposobnosti gospodarskega 
subjekta je napad na del gospodarskega sistema, ki uporabo posebnih pravnih 
pravil (insolvenčnega prava) omogoča le za nehoteno, nekrivdno povzročeno 
stanje plačilne nesposobnosti.17     

15 Glede statističnega razmerja je treba upoštevati, da je od uveljavitve novele KZ-1B kaznivo dejanje 
povzročitve stečaja z nevestnim gospodarjenjem znova vključeno v 226. člen KZ-1.

16 V istih obdobjih je bilo za kaznivo dejanje oškodovanja upnikov po 227. členu KZ-1 (234. člen KZ) 
v poprečju izrečenih dvakrat več sodb, pri čemer je delež obsodilnih sodb dosegal le tretjino vseh 
izdanih sodb. 

17 Podrobneje o insolvenčnih kaznivih dejanjih Selinšek, L., Gospodarsko kazensko pravo, Ljubljana, 
GV Založba, 2006, str. 259. 
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Za dosego neupravičene izognitve plačilu obveznosti do upnikov mora storilec 
goljufivo ali z nevestnim poslovanjem vzpostaviti okoliščine, na katere ZFPPIPP 
veže nastop stečaja ali izpolnitev pogojev za izbris družbe brez likvidacije. Te 
okoliščine in hkrati posamezni izvršitveni načini iz zakonskega opisa so »blanketni 
znaki« stečajnega kaznivega dejanja. Njihovo vsebino je v vsakem posameznem 
primeru treba opredeliti v skladu s pomenom, ki ga imajo na matičnem področju, v 
insolvenčnem, gospodarskem ali širšem civilnem pravu.   

Splošni gospodarski pojmi (zakonski znaki) kaznivega dejanja po 226. členu  
KZ-1: obveznost, terjatev, plačilo, premoženje, prodaja, odsvojitev, pogodba o 
dolgu, priznanje terjatve, poslabšanje premoženjskega stanja, nezmožnost plačila, 
nesmotrno trošenje, čezmerno zadolževanje, škodljive pogodbe, opuščanje 
zavarovanja, uveljavljanje terjatev, zmanjševanje vrednosti, finančno poslovanje – 
imajo običajen pomen, kot je uveljavljen v gospodarskem ali finančnem poslovanju. 
Le pri sporu o tem, ali konkretno dejanje z vidika pogojev in učinkov spada v katero 
od navedenih kategorij, bo potrebna natančnejša preučitev in obrazložitev uporabe 
ustreznega materialnopravnega instituta gospodarskega ali obligacijskega prava 
za posamezne pojme, predvsem terjatve in premoženjsko stanje, pa tudi posebnih 
pravil stečajnega prava.  

Pojmi (zakonski znaki): stečaj, izbris gospodarske družbe iz sodnega registra 
po uradni dolžnosti brez likvidacije (izbris), stečajna masa, plačilna sposobnost, 
dolgoročna plačilna nesposobnost in prezadolženost, so po veljavni ureditvi 
prav tako blanketni, njihovo vsebino pa natančneje opredeljuje stečajni zakon 
(ZFPPIPP). Stečaj ali izbris je faza insolvenčnega ali registrskega postopka, katere 
izpolnitev je natančneje pojasnjena pri času storitve (dokončanja) kaznivega 
ravnanja. Stečajna masa je urejena v 224. in 225. členu, vse oblike plačilne 
sposobnosti in prezadolženost pa v 11. in 14. členu ZFPPIPP. Obseg stečajne 
mase in nastop plačilne nesposobnosti (insolventnosti) v povezavi z zahtevano 
krivdno obliko (»Kdor ve, da … ni zmožen plačila«) bo, če iz listinskega gradiva 
ali spisa stečajne zadeve ne izhaja povsem jasno, ali ju je treba ugotoviti v (točno) 
določenem obdobju, treba pojasnjevati s pomočjo strokovnjakov kot izvedenih prič 
(na primer stečajnega upravitelja, revizorja) ali z izvedencem. 

Enako velja za zahtevnejše strokovno ocenjevanje narave in učinka drugih (splošnih) 
pojmov, ki so določeni kot znaki stečajnega kaznivega dejanja. Za pravilno usmerjanje 
dokazovanja in za obrazložitev odločitve v zapletenih zadevah bo potrebna tudi 
poglobitev v pravila stečajnega postopka, zlasti tistih delov ZFPPIPP, ki urejajo 
finančno poslovanje družb in drugih pravnih oseb (27. do 44. a člen), skupna pravila 
o postopkih zaradi insolventnosti (zlasti 45. do 50. člen), splošna pravila postopka 
osebnega stečaja (381. do 396. člen) in postopka stečaja zapuščine (414. do 418. člen 
ZFPPIPP) ter splošne določbe o izbrisu brez likvidacije, izbrisne razloge in postopek 
izbrisa (424. do 440. člen ZFPPIPP). 

Glede pojma, uporabljenega v drugem odstavku 226. člena KZ-1 »vodenje 
gospodarske dejavnosti«, velja, da je podvrsta opravljanja gospodarske dejavnosti 
iz 1. točke enajstega odstavka 99. člena KZ-1 in da ustreza pojmu poslovodenja 
v smislu neposrednega odločanja o opravljanju dejavnosti na višjih ravneh 
upravljanja.   
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6  ČAS STORITVE, POSKUS, DOKONČANJE IN ZASTARANJE 

Iz zakonskega opisa v 226. členu KZ-1 izhaja, da je storilec odgovoren, če z dejanji, 
ki imajo zakonske znake, »povzroči stečaj« (prvi odstavek) ali če zaradi njegovega 
ravnanja »pride do stečaja« (drugi odstavek).18 Po 18. členu KZ-1 je kaznivo dejanje 
storjeno takrat, ko je storilec delal, ne glede na to, kdaj nastane posledica. Ker je to 
kaznivo dejanje praviloma trajajoča dejavnost (vzdrževanje insolventnosti), ki sledi 
temeljnemu končnemu namenu, da obveznosti ne bi bile plačane, je očitno, da ta 
ne more biti končana, dokler se z začetkom stečajnega postopek tudi formalno ne 
potrdi dosežena nepovratna plačilna nesposobnost. Stečajno kaznivo dejanje je 
zato v obeh pojavnih oblikah, po prvem in drugem odstavku 226. člena KZ-1, po 
teoriji in po sodni praksi dokončano,19 ko stečajno sodišče izda sklep o začetku 
stečajnega postopka, natančneje, ko je na spletnih straneh AJPES (26. in 122. člen 
ZFPPIPP) objavljen oklic o začetku postopka.20 Pri tem nima pomena dejstvo, da 
se je stečajni postopek morda takoj po začetku končal brez preizkusa terjatev in 
brez razdelitve upnikom (378. člen ZFPPIPP). 

Na pojem dokončanja kaznivega dejanja se veže uporaba določb o njegovem 
poskusu (34. člen KZ-1) ter s tem povezanima institutoma neprimernega poskusa 
in prostovoljnega odstopa. Zaradi delnega prekrivanja zakonskih znakov je 
pričakovati, da bodo v praksi primeri poskusa goljufivega stečaja obravnavani 
predvsem kot oškodovanje upnikov po 227. členu KZ-1, zato se organi pregona 
praviloma tudi ne bodo posebno prizadevali, da bi za primere prostovoljnega 
odstopa uporabljali določbe zahtevnejše »stečajne« kvalifikacije.21 

Prostovoljni odstop bi bil mogoč zlasti, če storilec, ki je tudi predlagatelj, umakne 
predlog za začetek stečajnega postopka (šesti odstavek 232. člena ZFPPIPP). 
Tako je pojmovno mogoče, da bi kazenskopravno zajeli tudi poskuse, ki se 
končajo v prisilni poravnavi, čeprav ta ni znak lažnega stečaja, zlasti če vodenje 
prevzamejo druge osebe in s tem preprečijo dokončanje načrtovanega stečaja. 
Dvomov ne more biti niti v nasprotni smeri: če se po neuspešni prisilni poravnavi 
začne stečaj, ni ovire za morebitni kazenski postopek, ne glede na prizadevanja za 
rešitev podjetja. Po drugi strani pa dokončanega stečajnega postopka ne more biti, 
dokler teče postopek redne ali prisilne likvidacije. 

Kaznivo dejanje je storjeno le, če je obstajal namen povzročitve stečaja. Zato 
bo goljufiva prisilna poravnava, dosežena s skrivnimi sporazumi, zaradi katerih 

18 V obeh primerih tudi, če »povzroči izpolnitev pogojev (izpolni pogoje) za izbris gospodarske družbe 
brez likvidacije«. 

19 Selinšek, L., Gospodarsko kazensko pravo, Ljubljana, GV Založba, 2006, str. 264; Deisinger, M., 
Kazenski zakonik s komentarjem, Posebni del, GV Založba, Ljubljana, 2002, str. 472; sodba VS 
RS, I Ips 46867/2010. 

20 244. člen ZFPPIPP: 
 »(1) Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z začetkom dneva, ko je bil objavljen 

oklic o začetku stečajnega postopka. 
 (2) Če je sklep o začetku stečajnega postopka na podlagi pritožbe razveljavljen, v ponovnem 

postopku pa je sodišče znova izdalo sklep o začetku stečajnega postopka, velja, da so nastale 
pravne posledice začetka stečajnega postopka z dnem, ko je bil objavljen oklic o začetku 
stečajnega postopka na podlagi prvega sklepa o začetku stečajnega postopka.«

21 Podrobneje Selinšek, L., navedeno delo, str. 265. 
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posamezni upniki glasujejo zanjo v skladu s posebej dogovorjenimi ugodnostmi, 
(le) kaznivo dejanje oškodovanja upnikov po 227. členu KZ-1 v izvršitveni obliki 
iz prvega odstavka »ali kako drugače namenoma spravi kakšnega upnika v 
ugodnejši položaj« ali oškodovanja iz drugega odstavka »s kakšnim drugim 
goljufivim dejanjem«.22 Glede na obrazloženo je razumljivo tudi, da zastaranje 
kazenskega pregona za stečajno kaznivo dejanje začne teči šele z dnem objave 
oklica o začetku stečajnega postopka, saj je šele takrat uresničena povzročitev 
stečaja kot njegov nosilni zakonski znak.23 

Vse, kar je navedeno glede poskusa dejanja iz prvega odstavka, velja smiselno 
tudi za stečajno kaznivo dejanje po drugem odstavku 226. člena KZ-1. Toda ker 
pri njegovi storitvi ne gre za goljufiva dejanja, ampak predvsem za kršitev načela 
vestnosti in skrbnosti, v primerih, ko stečaja ni, praviloma ne bo mogoča »rezervna 
kvalifikacija« po 227. členu KZ-1.    

Teorija opozarja, da ni predpisa, ki bi za »lažni stečaj« omogočal vzpostavitev 
prejšnjega stanja v smislu nadaljevanja poslovanja stečajnega dolžnika. Dejstvo, 
da je bil stečaj posledica kaznivega dejanja, ne more imeti učinka na tek postopka, 
pomaga lahko le pri izpodbijanju (nezakonitih) pravnih dejanj stečajnega dolžnika.24 
V gospodarskopravnih razmerjih bi lahko učinkovalo tudi pri temelju dokazovanja 
tistih oblik zlorab družbe kot pravne osebe, zaradi katerih družbeniki odgovarjajo 
za njene obveznosti (spregled pravne osebnosti),25 kadar se vsebinsko ujemajo 
z izvršitvenimi dejanji stečajne goljufije (zloraba za cilje, ki so družbenikom 
prepovedani, zloraba za oškodovanje svojih ali upnikov družbe, ravnanje s 
premoženjem družbe kot svojim lastnim ali zmanjšanje premoženja družbe, čeprav 
so vedeli ali bi morali vedeti, da ne bo sposobna poravnati svojih obveznosti tretjim 
osebam). 
 
Kaznivo dejanje po 226. členu KZ-1 je lahko storjeno tudi z izpolnitvijo pogojev za 
izbris gospodarske družbe iz sodnega registra brez likvidacije. Z vidika časa storitve 
in zastaranja ni videti posebnosti, zaradi katerih vse navedeno ne bi veljalo tudi za 
te primere. Pri poskusu pa je treba upoštevati, da izbrisa ne more predlagati in zato 
tudi predloga ne more umakniti niti družbenik niti upnik pravne osebe. Prostovoljni 
odstop bi bil mogoč le, če bi storilec odpravil razloge za začetek postopka po uradni 
dolžnosti ali po upravičenem predlagatelju.  

7  STORILCI IN UDELEŽENCI

Storilec stečajnega kaznivega dejanja je lahko kdor koli. Po prvem in drugem 
odstavku 226. člena KZ-1 se stečajno kaznivo dejanje lahko stori tudi tako, da 
se »poslabša svoje premoženjsko stanje«, ne le »premoženjsko stanje drugega 
dolžnika«. Ker kaznivo dejanje lahko stori vsakdo, se ta del zakonskega opisa 
očitno nanaša (tudi) na posameznike kot fizične osebe. Čeprav je kaznivo dejanje 
uvrščeno v poglavje kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, to še ne pomeni, da ne 

22 Varanelli, L., Dolžnikov gospodarski kriminal, Pravna praksa, 21/2005, str. 22.
23 Sodba VSRS, I Ips 46867/2010: »… zastaranje ne more začeti teči pred povzročitvijo stečaja …« 
24 Selinšek, L., Poplačilo davčnega dolga v »lažnem« stečaju, Pravna praksa, 25/2001, str. 16. 
25 8. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-NPB9, http://imss.dz-rs.si). 
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vključuje tudi kaznivih dejanj fizičnih oseb, ki se sicer ne prištevajo v gospodarsko 
dejavnost v pomenu pridobitne dejavnosti.26 

7.1 Osebni stečaj 

Praviloma ni ovire, da kaznivo dejanje povzročitve stečaja z goljufijo ne bi moglo 
biti storjeno tudi v povezavi s osebnim stečajem. Po 391. členu ZFPPIPP je nad 
premoženjem vsake fizične osebe dovoljeno voditi postopek osebnega stečaja, 
pri čemer zakon kot subjekte vključuje potrošnike, podjetnike in zasebnike, po  
414. členu ZFPPIPP pa je postopek stečaja dovoljeno voditi tudi nad zapuščino po 
vsaki umrli fizični osebi (zapustniku). Stečajno kaznivo dejanje po prvem odstavku 
226. člena je zato mogoče storiti tudi s stečajem potrošnika, ne le podjetnika in 
zasebnika, ki opravljata gospodarsko dejavnost v njenem širšem pomenu.27 
Storjeno bo lahko z izvršitveno obliko poslabšanja lastnega premoženjskega stanja 
ali premoženjskega stanja druge osebe, pri stečaju zapuščine, ker zapustnik ne 
more biti kazensko odgovoren, pa le v obliki poslabšanja »premoženjskega stanja 
drugega dolžnika (zapustnika)«, zato da ne bi bile plačane njegove (zapustnikove) 
obveznosti, kar bo neposredno v korist posameznih (privilegiranih) upnikov ali 
dedičev kot mogočih storilcev kaznivega dejanja. 

Pri izvršitvenih oblikah povzročitve stečaja z nevestnim poslovanjem iz drugega 
odstavka 226. člena KZ-1 gre za kazenskopravno varstvo strožjih zahtev, ki se 
izrecno nanašajo na  dolžnosti pri vodenju gospodarske dejavnosti ali pri finančnem 
poslovanju. Zato so lahko taka dejanja storjena le v pravnih osebah oziroma pri 
podjetnikih ali zasebnikih, ki jih zavezujejo posebna pravila finančne stroke in 
stroke upravljanja podjetij (12. člen ZFPPIPP). Potrošnika ali zapustnika (razen 
podjetnika ali zasebnika) pa pri ravnanju z njegovim osebnim premoženjem ne 
zavezujejo poslovnofinančna načela in standardi, ki jih sprejme Slovenski inštitut 
za revizijo v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ter druga izkustvena pravila 
skrbnega finančnega poslovanja, ki so splošno uveljavljena v poslovnofinančni 
stroki. Zato je pri teh osebah stečajno kaznivo dejanje kot nevestno poslovanje iz 
drugega odstavka 226. člena KZ-1 pojmovno izključeno. 

Osebni stečaj sam po sebi ne vodi do izognitve plačilu obveznosti, kar je temeljni 
namen storilca kaznivega dejanja po 226. členu KZ-1. Neplačilo se doseže šele 
z odpustom obveznosti, ki ga stečajni dolžnik uveljavi s posebnim predlogom, 
vloženim že ob predlogu za začetek postopka osebnega stečaja, lahko pa tudi 
pozneje, vse do izdaje sklepa o končanju postopka. Stečajni dolžnik mora predlogu 
za odpust obveznosti priložiti izjavo, da ni ovir za odpust njegovih obveznosti, ki 
so v zakonu posebej določene. V predlogu mora opisati okoliščine, ki so podlaga 
za določitev preizkusnega obdobja, in priložiti dokaze o njihovem obstoju.28 
Sodišče odloča o tem predlogu s posebnim sklepom in šele s pravnomočnostjo 

26 Tako tudi pri kaznivem dejanju nedovoljenega dajanja daril, pranja denarja, ponarejanja denarja, 
zlorabe drugega negotovinskega plačilnega sredstva, davčni zatajitvi in tihotapstvu.

27 Drugi, sedmi in osmi odstavek 7. člena ZFPPIPP: »Podjetnik je fizična oseba iz šestega odstavka 
3. člena ZGD-1; zasebnik je zdravnik, notar, odvetnik, kmet ali druga fizična oseba, ki ni podjetnik 
in ki kot poklic opravlja določeno dejavnost, potrošnik je fizična oseba, ki ni niti podjetnik niti 
zasebnik.«

28 Drugi in tretji odstavek 398. člena ZFPPIPP. 
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slednjega preneha pravica upnikov sodno uveljavljati plačilo terjatve, za katere 
učinkuje odpust obveznosti.29 Ne glede na izid navedenega postopka je kaznivo 
dejanje (enako, kot velja za druge subjekte stečajnega postopka) dokončano že 
z začetkom stečaja, končni izid glede plačila obveznosti pa se lahko upošteva pri 
izreku sankcije.

Z vidika zavedanja plačilne nesposobnosti se pri osebnem stečaju opozarja 
predvsem na manjši pomen izvršitvenih oblik v zvezi s poslovnimi listinami, ker 
jih fizična oseba, če ni podjetnik, praviloma ne vodi. Zato utegne biti oteženo tudi 
dokazovanje elementov goljufivega stečaja. Pri zavedanju plačilne sposobnosti 
v sklopu povzročitve stečaja s čezmernim zadolževanjem pa bo ob spremembi 
objektivnih, zunanjih premoženjskih okoliščin, ki kažejo na tako stanje, treba 
upoštevati tudi naravo obveznosti. Stečajno kaznivo dejanje naj bi bilo v veliki 
večini primerov po naravi izključeno, če se najemajo dolgoročna (predvsem 
stanovanjska in avtomobilska) posojila, ker se bo redko zgodilo, da bi dolžnik že 
ob najetju vedel za plačilno nesposobnost, če je obveznost ustrezala njegovemu 
takratnemu premoženjskemu položaju. Prej bo zakonske znake razkrivalo 
najemanje posojila pri posojilnicah in finančnih družbah ali zasebnikih z visokimi 
obrestmi in nesorazmernim zavarovanjem.30

Tudi pri osebnem stečaju bo pozornost pravosodja morala veljati morebitnim drugim 
kaznivim dejanjem, poleg premoženjskih, gospodarskih in listinskih še tistim zoper 
pravosodje, zlasti krivi izpovedbi, preprečitvi dokazovanja ter oviranju pravosodnih 
in drugih državnih organov.

Osebni stečaj je lahko neposredno ali posredno povezan s stečajem ali izbrisom 
pravne osebe, zlasti če gre za njenega osebno odgovornega družbenika ali za 
družbenika kapitalske družbe (delniške, družbe z omejeno odgovornostjo), ki se 
hkrati s stečajem »svoje« družbe pripravlja na izognitev lastnih obveznosti zaradi 
zakonske odgovornosti, spregleda pravne osebnosti ali na drugi pravni podlagi.31 
Taka povezava stečajnih in izbrisnih postopkov bo posredno dokazovala tudi 
naklep za obe dejanji, glede katerih je mogoč realni stek. 
  

7.2 Stečaj pravne osebe (drugega dolžnika)

Zakonski znak »poslabša premoženjsko stanje drugega dolžnika« se nanaša 
predvsem na povzročitev stečaja pravne osebe (gospodarske družbe, zavoda, 
zadruge, društva ali javnega sklada) ali zapuščine. Pri tem ni odločilno, ali storilec 
deluje na podlagi formalnega položaja pri vodenju gospodarske ali druge poslovne 
dejavnosti, temveč le, da je njegovo delovanje usmerjeno v izognitev plačila 
obveznosti do upnikov »drugega dolžnika«.32 Zato je vsaka taka oseba lahko 

29 407. do 410. člen ZFPPIPP.
30 Šlamberger, M., Kazniva dejanja, povezana z osebnim stečajem. Pravna praksa, 45/2007, str. 18. 
31 Upoštevati je treba, da je po uveljavitvi Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev 

odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih družb (ZPUOOD, Uradni list RS, št. 87/2011) 
odgovornost aktivnih družbenikov za obveznosti izbrisanih družb ostala v veljavi samo za družbe, 
izbrisane do 17. novembra 2011. V vseh drugih primerih upnikom ostaja le še možnost, da zoper 
družbenike kapitalskih družb uveljavljajo spregled pravne osebnosti po določbah ZGD-1.

32 Mazi, F., Kazenska odgovornost poslovodnih organov, Zbornik 1. konference kazenskega prava in 
kriminologije, Portorož, GV Založba, Ljubljana, 2008, str. 105.
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ustrezen pravnoposlovni okvir za storitev stečajnega kaznivega dejanja. Izjema 
velja le, če je v zakonu za posamezno pravnoorganizacijsko obliko ali vrsto pravne 
osebe ali za posamezno pravno osebo določeno, da se stečaj nad njo ne more 
opraviti. Pri tem je treba upoštevati, da omejitve lahko veljajo tudi v obliki posebnih 
ali dodatnih pogojev (na primer soglasja pristojnega organa) za nekatere pravne 
osebe (invalidska podjetja, društva v javnem interesu).33 

Kot storilec za drugega praviloma deluje oseba, ki ima ustrezna pooblastila za 
vodenje poslov pri pravni osebi po zakonu ali njenem notranjem pravnem aktu, 
lahko tudi na podlagi pooblastilnega razmerja. To ne velja le za pravne osebe ali 
zapuščine, temveč tudi za fizične osebe, če je dejanje storjeno v dogovoru z njimi 
ali celo z namenom, da se pridobi korist posredno, tako da se s stečajem omogoči 
izognitev plačilu obveznosti (določenim) upnikom.34 

Smiselno enako velja za kaznivo dejanje po drugem odstavku 226. člena KZ-1, v 
katerem je delovanje dolžnika samega ali v korist drugega dolžnika kot plačnika 
opisano z besedami »in s tem povzroči dolgoročno plačilno nesposobnost ali 
prezadolženost (pa zaradi tega pride do stečaja ali izbrisa)«. 

Navedeno velja tudi pri ustvarjanju pogojev za izbris gospodarske družbe po uradni 
dolžnosti brez likvidacije.

7.3 Udeleženci 

Z vidika udeležbe je pri stečajnih kaznivih dejanjih treba nameniti posebno 
pozornost tudi vplivu, nasvetom in navodilom oseb, ki so v različnih oblikah vpete 
v reševanje dolžnikove insolventnosti. Skrb za interese naročnika, posebno če gre 
za tesno, zaupno povezanost med korporacijo in zunanjimi svetovalci, izvedenci 
za pravne, finančne, davčne ali druge zadeve, bo prestopila meje dovoljenega, če 
se zavestno usmeri v pripravo stečaja zaradi prikrivanja preteklega nezakonitega 
poslovanja ali bodočega oškodovanja upnikov. Podlaga odgovornosti teh oseb 
bo praviloma napeljevanje ali pomoč, sodelovanje kot sostorilstvo pa le, če ge za 
odločilni prispevek k storitvi kaznivih dejanj po predhodno skupaj izdelanem načrtu 
sestave in posledične izvedbe pravnih poslov, s katerimi se uresničujejo znaki 
kaznivih dejanj.35 V ta sklop spada tudi morebitno sodelovanje pri neposrednem 
formalnem predlaganju stečaja, saj ni nujno, da to dejanje opravi storilec; v 
njegov prid bo to lahko po predhodnem dogovoru storila tudi druga oseba, katere 
odgovornost se bo presojala po stopnji njene vednosti o ozadju stečajnega načrta 
in hotene udeležbe pri izvedbi.   

Pri kaznivem dejanju so lahko udeležene tudi osebe v podjetju: zaposleni, 
računovodje, pravniki in finančniki, ki dejavno sodelujejo pri pripravi stečaja. Gre 
predvsem za pomoč, in če je dejavnost za stečaj vodena oz. usmerjana z vrha 

33 223. člen ZFPPIPP; 40. člen Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Uradni list RS, št. 64/2011). 
34 Kot neposredna, z zakonom na raven izvršitve povzdignjena pomoč, če iz okoliščin ne izhaja, da 

gre za stek z drugim kaznivim dejanjem te osebe, ki si prizadeva (tudi) za lastno korist.
35 Podrobneje Ilič, U., Odvetniki kot aktivni subjekt gospodarske delinkvence, Odvetnik, 1/2009, str. 

4, in Ilič, U., Korporacijski kriminal v odvetniški perspektivi, v: Selinšek, L., in drugi: Korporacijski 
kriminal – praktični in teoretični vidiki, Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana, 2009, str. 87. 
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podjetja, ni izključeno niti posredno storilstvo v razmerju do izrazito podrejenih 
in odvisnih oseb.36 Sostorilstvo je mogoče pri veččlanski upravi, predvsem na 
podlagi skupnega, dogovorjenega delovanja, lahko tudi v seštevku storitvenih in 
opustitvenih oblik, medtem ko očitka krivde članu uprave, ker ni preprečil stečaja, 
ni mogoče upoštevati.37  

Številne oblike lažnega stečaja sploh niso mogoče brez udeležbe drugih oseb v 
izvedbeni fazi, saj je pri goljufivih razpolaganjih, pa naj gre za navidezno prodajo, 
brezplačni odstop, lažne pogodbe in neresnične terjatve, sodelovanje takih 
»pogodbenikov« nujno za doseganje načrtovanih učinkov. Pri obravnavanju teh 
udeležencev, zlati z vidika sodelovanja pri izpodbojnih pravnih dejanjih v širšem 
okviru stečajnega kaznivega dejanja, bo treba upoštevati tudi njihov poslovni 
položaj v splošni krizi in neplačevitosti, kar lahko narekuje sprejem razumnih 
tveganj pri izterjavi insolventnih dolžnikov. 

Ker ne gre za delictum proprium, se pri lažnem stečaju ne zastavlja vprašanje 
posebnega statusa udeležencev pri opravljanju gospodarske dejavnosti, kot velja 
pri drugih kaznivih dejanjih iz tega poglavja. Vrsta in stopnja krivde oseb, ki se ne 
prištevajo k poslovodstvu, pa bo seveda v vsakem posameznem primeru odvisna 
od njihove vednosti in volje glede načrtovanega, poskušenega ali storjenega 
stečajnega kaznivega dejanja.38

7.4 Pravne osebe kot storilci kaznivega dejanja

Ob izpolnjenih splošnih pogojih kazenske odgovornosti neke osebe kot storilca 
v imenu, na račun ali v korist pravne osebe kot formalnega in vsaj enega od 
materialnih pogojev odgovornosti (krivde) v ožjem pomenu je pravna oseba po 
Zakonu o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPKD)39 prav tako lahko 
storilec stečajnega kaznivega dejanja in oškodovanja upnikov. To, kar je razumljivo 
že po naravi stvari, ob dejstvu, da je stečaj način prenehanja pravnih oseb, zakon 
še posebej določa, ko obe kaznivi dejanji izrecno uvršča med tista, za katera se 
lahko vodi kazenski postopek zoper pravno osebo (9. točka 25. člena ZOPOKD).  

Glede opisovanja, dokazovanja in ugotavljanja nastopajo v praksi praviloma enake 
težave, kot tudi sicer veljajo v tem delu kaznovalnega prava. Upoštevati je treba 
še posebnosti glede izrekanja sankcij z vidika obstoja pravne osebe (in morebitnih 
pravnih naslednikov) v času pravnomočno končanega postopka.40 Pri tem bo treba 
nameniti ustrezno pozornost smiselnosti pregona, če je storilec pravna oseba, 
ki je zaradi dejanja sama prišla v stečaj, izrekanju ukrepov njenemu pravnemu 
nasledniku in razmejitvi odgovornosti, če pravna oseba kot storilka načrtno 
povzroča stečaj druge, praviloma povezane pravne osebe.  

36 Smiselno enako Selinšek, L., Gospodarsko kazensko pravo, Ljubljana, GV Založba, 2006, str. 261. 
37 Varanelli, L., nav. delo, str. 22. 
38 Smiselno tako tudi Selinšek, navedeno delo, str. 244.
39 ZOPOKD-NPB3, http://www.dz- rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/. 
40 Podrobneje o stečajnih kaznivih dejanjih pravnih oseb Deisinger, M., Odgovornost pravnih oseb 

za kazniva dejanja, GV Založba, Ljubljana, 2007, str. 130, in Selinšek, L., Gospodarsko kazensko 
pravo, Ljubljana, GV Založba, 2006, str. 267. 
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8  OVADITELJI IN OšKODOVANCI 

Iz državnotožilske prakse izhaja, da so ovaditelji pri stečajnem kaznivem dejanju 
praviloma oškodovani upniki ali stečajni upravitelji. Ti morajo stečajna, pa tudi druga 
zaznana kazniva dejanja pred stečajem prijaviti že po zakonu. Njihova obveznost 
naznanitve kaznivih dejanj formalno izhaja iz določb 145. člena ZKP in 281. člena 
KZ-1, saj gre za uradne osebe (4. točka prvega odstavka 99. člena KZ-1), ki imajo 
načelno tudi možnost celovitega vpogleda v poslovanje stečajnega dolžnika.41 
Obveznost ima stečajnopravno (98. do 100. člen ZFPPIPP), odškodninsko  
(102. člen ZFPPIPP) in kazenskopravno naravo. 

Pregledane ovadbe, tudi odvetniške, praviloma niso omogočale sprejetja tožilske 
odločitve brez dopolnitev policije, ki ima nalogo raziskovanja vseh pomembnejših 
okoliščin domnevnega kaznivega dejanja in zbiranja dodatnih dokazov. Za policijske 
dopolnitve ali kazenske ovadbe pa je značilno, da večkrat zbirajo sume storitve 
kaznivih dejanj, tako da se v precejšnjem številu zadev ob zavrženju ovadbe 
zaradi stečajnega kaznivega dejanja pri vsebinsko bistveno nespremenjenem 
očitku postopek nadaljuje z drugačno pravno opredelitvijo (oškodovanje upnikov, 
poslovna goljufija, preslepitev, zloraba, ponareditev listin). 

Oškodovanec lahko ob ovadbi ali pozneje, do konca glavne obravnave pred 
sodiščem prve stopnje, da tudi predlog za uveljavitev premoženjskopravnega 
zahtevka (101. in 102. člen ZKP), pri čemer je treba upoštevati, da se mora ta 
predlog, v delu, ki bremeni stečajno maso, obravnavati v stečajnem postopku. 

9  IZVRšITVENA DEJANJA

Izvršitveni načini stečajnega kaznivega dejanja so v prvem oziroma drugem 
odstavku 226. člena KZ-1 različno opisani. Izvršitev po prvem odstavku ima samo 
obliko storitev, po drugem odstavku, pri opuščanju zavarovanja ali uveljavljanju 
terjatev in drugih načinih povzročanja plačilne nesposobnosti ali prezadolženosti, 
pa gre lahko tudi za opustitve.

V primerjavi s prejšnjo ureditvijo so z novelo KZ-1B v prvih treh točkah prvega 
odstavka 226. člena opravljeni redakcijski popravki, pri poslovnih knjigah ali 
listinah v tretji točki pa je dodano prikrivanje plačilne sposobnosti. Prva točka 
tako še vedno obsega navidezno ali dejansko zmanjšanje »aktive«,42 druga točka 
povečanje »pasive«, tretja pa je pomožno sredstvo pri izvedbi prvih dveh, ki se s 
prirejanjem dokumentacije lahko prikrijeta in po potrebi dodata učinek »virtualnega« 
spreminjanja premoženjskega stanja ali plačilne sposobnosti oziroma njunega 
ponarejanja, tako da se poleg ali namesto resničnega oškodovanja s posli, ki imajo 
prave poslovne učinke, ti izkazujejo zgolj bilančno.    

41 Predvsem pri urejanju računovodskih izkazov, pripravi otvoritvene bilance, izdelavi otvoritvenega 
poročila, nadaljevanju ali zaključevanju poslov in izpodbijanju pravnih dejanj stečajnega dolžnika.

42 V ta okvir, po potrebi v povezavi z novo 4. točko, sodi tudi pogosto uporabljen način preusmeritve 
poslovnih tokov z izročanjem (prepuščanjem) aktivnega premoženja, in s tem poslovanja drugim 
osebam (sodba VS RS, I Ips 3360/2010) ali izvrševanje različnih izpodbojnih dejanj. 
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V prvem odstavku 226. člena KZ-1 je dodana povsem nova izvršitvena oblika, 
ki s splošnejšo opredelitvijo zajema vse mogoče načine goljufivega doseganja 
stečaja z namenom oškodovanja upnikov (»ali na drug goljufiv način doseže, da se 
začne stečajni postopek ali postopek za izbris«). Taka povzročitev stečaja je v novi  
4. točki opredeljena samostojno, tako da po analogiji intra legem učinkuje tudi 
zunaj vsebine prejšnjih točk. 

Izvršitvene oblike v novem drugem odstavku 226. člena so po noveli KZ-1B dopolnjene 
z opuščanjem pravočasnega zavarovanja ali uveljavljanja terjatev ali drugačnim očitnim 
kršenjem dolžnosti pri vodenju gospodarske dejavnosti ali finančnem poslovanju 
podjetja. S tem se zagotavlja podlaga za kazenskopravno ukrepanje zoper zaznane 
grobe kršitve temeljnih pravil o finančnem poslovanju, odgovornem upravljanju 
likvidnostnih in drugih tveganj ter zagotavljanju kapitalske ustreznosti, kar praviloma 
vodi do stečajev s hudimi gospodarskimi in socialnimi posledicami. Po presoji 
zakonodajalca narava in obseg pooblastil ter odgovornost za skrbno gospodarsko ali 
finančno poslovanje upravičujejo predpisano širše in strožje kazenskopravno varstvo.

Predmet storitve kaznivega dejanja je premoženje v vseh različnih oblikah, vse 
tisto, kar bi prišlo v stečajno maso oz. bi bilo lahko uporabljeno za poplačilo upnikov. 
Predvsem gre za denar, vrednostne papirje, delnice, poslovne deleže, terjatve in 
druge premoženjske pravice, premično in nepremično premoženje ter vse, kar ima 
ocenljivo in stvarno tržno vrednost. Na nasprotni strani, pri ustvarjanju ali povečevanju 
obveznosti, se upošteva vse, kar kot breme zmanjšuje vrednost premoženja, ne le 
z neposredno škodo, temveč tudi z izgubljenim dobičkom, npr. s sklenitvijo škodljive 
pogodbe ali drugačnim zmanjševanjem premoženja ali podjetja, ki ga storilec 
upravlja. Opozoriti je treba, da nespremenjena bilančna aktiva, ob spremenjenih 
postavkah zaradi pretvorbe denarja in blaga v terjatve ali ene oblike premoženja v 
drugo, še ne pomeni, da se njegova vrednost ni zmanjšala. Upoštevati je namreč 
treba kakovost in dejansko, transakcijsko, ne pa zgolj knjigovodsko vrednost.43  

Kaznivo dejanje v posebni obliki izvršitve obstaja tudi v obratnem primeru, če je 
dejanska vrednost premoženja ostala enaka, zmanjšala pa se je knjigovodsko, 
fiktivno, z navideznimi, simuliranimi pogodbami, seveda zato, da se na tak način 
prikrito premoženje izmakne upnikom. Prenos je lahko fiktiven (po shemi simulacije) 
ali efektiven (po shemi fiducije), vedno z namenom predhodne izločitve iz bodočega 
stečaja, lahko pa tudi z obremenitvijo (zastavitev, hipoteka, zemljiški dolg), ki se 
pozneje praviloma materializira pri storilcu ali z njim povezanih osebah.44 V tej 
smeri je treba posebno pozorno pregledati vse pogodbe, s katerimi prenehajo, se 
zmanjšujejo ali omejujejo dolžnikove pravice in prevzemajo obveznosti, sklenjene z 
osebami zunaj kroga običajnih poslovnih partnerjev, zlasti pa način in čas izpolnitve 
obveznosti obeh pogodbenikov.  

Izvršitveni načini se pri ravnanju storilcev po obeh odstavkih lahko povezujejo, pri 
čemer glede na naravo dejanja, ki je glede na končno posledico, pa tudi glede 
na opis kolektivno, med njimi ne bo steka, storjeno bo le eno stečajno dejanje. 
Če gre za prepletanje dejanj, ki deloma lahko spadajo pod prvi in deloma pod 

43 Varanelli, L., nav. delo, str. 22. 
44 Prav tam. 
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drugi odstavek 226. člena, bo pravna opredelitev odvisna od naklepa storilca, saj 
odprt zakonski opis v obeh primerih omogoča vključitev vseh dejanj, ki vsebinsko 
spadajo pod »drug goljufiv način« ali »drugačno očitno kršenje dolžnosti pri vodenju 
gospodarske dejavnosti«.  

10 POVEZANOST IZVEDbE S PRAVNIMI POLOŽAJI IZ 
GOSPODARSKEGA PRAVA 

Iz strokovnih objav, tujih izkušenj, v zadnjem obdobju pa tudi iz domače prakse je 
mogoče povzeti značilne pravnoposlovne položaje, s katerimi se v širših okvirih 
gospodarske kriminalitete pripravlja, izvaja, prikriva ali razkriva, v tej povezavi pa 
tudi dokazuje stečajno kaznivo dejanje:45   

 ● Neobičajno gospodarsko poslovanje: 

ravnanja, ki nimajo poslovne logike, opravljena z osebami zunaj kroga poslovnih 
partnerjev, s tujino, s »poznanimi in povezanimi osebami«, poslovanje brez razumne 
razlage ali prepričljive, dokazno podprte predhodne in izvedbene dokumentacije, ki 
jo morajo spremljati tudi ustrezni denarni in blagovni tokovi. 

 ● Spregled pravne osebnosti: 

je tesno povezan s stečajnimi položaji, še zlasti ker je mogoč šele, ko postane 
jasno, da družba ni plačilno sposobna, torej ko se nad njenim premoženjem odpre 
stečajni postopek.46 

Pravna osebnost se spregleda, če so družbeniki družbo kot pravno osebo zlorabili 
za oškodovanje svojih ali njenih upnikov tako, da so pravna razmerja zasnovali s 
pomočjo pravne osebe, zato da sami ne bi prevzeli odgovornosti za obveznosti, 
ampak imeli samo koristi. 

Enako velja, če je dejanje storjeno v korist družbenikov ali druge osebe z 
zmanjšanjem premoženja družbe, čeprav so storilci vedeli ali bi morali vedeti, da 
ne bo sposobna poravnavati svojih obveznosti tretjim osebam.47 

 ● Izpodbojna dejanja: 

se kot zrcalna slika kazenskopravnega oškodovanja upnikov prekrivajo z 
izvršitvenimi oblikami insolvenčnih kaznivih dejanj; opredeljena so v ZFPPIPP in 

45 Podrobneje v Jenull, H.: Stečajna kriminaliteta, Pravnik, št. 1-2/2010, str. 29–75.
46 Zabel, B., v Bohinc, R., in drugi: Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah, Ljubljana, GV 

Založba, Ljubljana, 2006 /7, str. 161, s sklicevanjem na Brus, M.: Spregled pravne osebnosti, 
Pravna praksa, 16-17/1998, str. V.

47 Gre predvsem za »podkapitaliziranje«. Toda poleg kapitalske neustreznosti morajo obstajati 
dodatne podlage, in sicer da gre za korist družbenika ali druge osebe (npr. pridobitev premoženjske 
vrednosti ali opustitev zmanjšanja premoženja, npr. vračila posojila ali plačila obresti), da je učinek 
ravnanja v zmanjšanju premoženja družbe in da je dokazano vedenje družbenikov ali dolžnost 
vedenja glede sposobnosti družbe, da poravna obveznost; Zabel, B., prav tam, str. 166.
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podprta z izpodbojnimi domnevami, ki izhajajo iz nasprotja s poslovno prakso in 
neobičajnih načinov izpolnitve, časovno povezanih s finančnim stanjem dolžnika 
neposredno pred stečajem.48 

 ● Poslovanje z obvodom:

gre za prenos premoženja in poslov na tretje osebe, praviloma sorodnike, 
prijatelje, zaupnike ali pri pravnih osebah na lastniško povezane družbe,49 ne 
le s privilegiranimi plačili, cesijami, asignacijami in izročitvijo v prodajo, ampak 
tudi s prenosi intelektualne lastnine in drugih sorodnih pravic, prenosom strank, 
kvalificiranega osebja, poslovne strategije ipd.50 

Podobno velja za celovite posle, vse do ravni prenosa premoženja kot stvarnega 
vložka (ki npr. vključuje licence, dobro ime, poslovne povezave) v drugo družbo, 
kar nujno zmanjšuje gospodarsko moč in česar ni vedno mogoče nadomestiti s 
finančnimi in poslovnimi učinki takih vlaganj, pri tem pa neizpodbojnost praviloma 
ne ovira možnosti kazenskega pregona. 

 ● Veriženje podjetij: 

je poslovanje podjetij, pri katerih ni osebne odgovornosti, zato se obveznosti iz 
gospodarjenja prenašajo na eno, premoženje pa na drugo podjetje istih lastnikov, z 
isto dejavnostjo in podobno firmo. Po izčrpanju prvo podjetje z obveznostmi konča 
v stečaju (izbrisu), drugo pa materializira dobičke. Mogoča kazniva dejanja so 
predvsem goljufija, poslovna goljufija in odškodovanje upnikov ter stečajno kaznivo 
dejanje.   

 ● Poslovanje s slamnato upravo:

uporabljajo se tudi izrazi »direktor v senci«, »skriti direktor«, »navidezni menedžer«, 
»brazilec« ... Teorija natančno opredeljuje elemente navideznega vodenja glede 
razhajanja oseb pri dejanskem in formalnem usmerjanju, izdajanju navodil, smernic 
in zahtevkov, stalnosti in sistematičnosti vpliva ter ravni upravljanja.51 

Na posredno upravljanje kažejo zlasti: mladost, neizkušenost in neznatnost 
premoženja slamnatega direktorja, družinska povezava, posredno lastništvo 
gospodarja poslov, ki je tudi prejemnik koristi, tveganost poslov, izigravanje upnikov, 
pridobivanje protipravne koristi, prenos aktive na drugo podjetje, vzporedno 
(obvodno) poslovanje in povzročanje stečaja. Socialno značilne pojavne oblike so 

48 Upoštevati je treba tudi, da je stečaj lahko načrtno časovno odložen, prav zaradi poteka obdobja 
izpodbojnosti. 

49 Pri fizičnih osebah se prenaša materializirano (statično) premoženje (nepremičnine, denar, 
vrednostni papirji), pri pravnih osebah in podjetnikih pa potencialno (dinamično) npr. dejavnost 
s terjatvami, blagovnimi znamkami, znanjem, patenti, ekskluzivnimi dobavami, zastopniškimi, 
podjemnimi in drugimi pogodbami, ki so podlaga za proizvodnjo ali trženje.

50 Varanelli, L., Varstvo stečajnih upnikov v primeru preusmeritve poslovanja in finančnih tokov na by 
pass, Pravna praksa, 17/2004, str. 15.

51 Varanelli, L., Odškodninska odgovornost direktorja v senci, Pravna praksa, 10/200, str. 15. 
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majhne d. o. o, v sorodstveni lasti, lahko pa tudi velike delniške družbe, v katerih so 
posredne lastnice druge družbe ali pravne osebe (lahko tudi v državni lasti ali lasti 
lokalnih skupnosti), ki je po tuji sodni praksi lahko tudi direktor v senci.52

Ne le odškodninsko, tudi kazenskopravno je v tem primeru pomembna določba 
drugega in tretjega odstavka 42. člena ZFPPIPP o domnevi višine škode kot razlike 
med zneskom terjatve in zneskom poplačila v stečajnem postopku in solidarni 
odgovornosti poslovodstva. 

Z vidika odgovornosti tudi v tem primeru obstaja možnost posrednega storilstva in 
udeležbe z napeljevanjem in s pomočjo pri stečajnem kaznivem dejanju. 

 ● Nedovoljeni prevzem podjetja (operacije LbO/MbO): 

gre za nedopustno prevzemanje podjetij z zadolžitvijo, pri čemer najpogosteje 
kupuje družbo njeno lastno poslovodstvo z načrtno oslabitvijo vrednosti, ki bo 
zagotovila nižjo prevzemno ceno, kar se najbolj grobo doseže z naklepnim 
stečajem in poznejšim nakupom družbe ali njenega premoženja kot (dela) stečajne 
mase.53 Z istim namenom se lahko uporabijo druge, posredne zlorabe: »parkiranje 
delnic« z usklajenim delovanjem zaradi prikrivanja prevzema večinskega deleža, 
zlorabe notranjih informacij, zavarovanja posojila za nakup z aktivo družbe, ki 
je predmet nakupa, s prikrito odobritvijo posojila za nakup delnic ali deleža in s 
tem povezanega posrednega izplačila dobička, praviloma zaradi dokončanja 
prevzema z združitvijo ciljne družbe s prevzemno družbo, in to brez nadomestila 
obveznosti prevzemnikov, ali s poravnavo iz premoženja prevzete družbe, ki bo 
tako, neposredno ali posredno z zavarovanjem dolga in povezanimi transakcijami, 
samo sebe odplačala v korist drugega.54      

S kazenskopravnega vidika gre lahko že pri zavarovanju prevzemnega posojila za 
tako oškodovanje, da »drugače namenoma spravi kakšnega upnika v ugodnejši 
položaj«. Enako velja za druge oblike zmanjšanja vrednosti podjetja zaradi 
cenejšega nakupa, saj to ne ogroža le interesov obstoječih lastnikov, ampak tudi 
upnike prevzete družbe. Posledica prevzema je lahko stečaj, ker nova pravna 
oseba, nastala z združitvijo prevzemne in prevzete družbe, ne zmore poravnati 
prenesenih obveznosti prezadolžene prevzemne družbe. Stečaj se v takem 
primeru pokaže kot prepoznavna posledica zlorabe pri opravljanju gospodarske 
dejavnosti in v steku z njo. 

52 Od direktorja v senci moramo ločiti »de facto direktorja«, ki nima veljavnega pravnega temelja za 
vodenje, vendar deluje, kot da bi ga imel, in se navzven ne skriva; Ilič, U., Korporacijski kriminal v 
odvetniški perspektivi, v: Selinšek, L., in drugi: Korporacijski kriminal – praktični in teoretični vidiki, 
Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana, 2009, str. 87. 

53 Leveraged buyout (LBO) in management buyout (MBO); širša razlaga v Tompa, G., Dopustnost 
operacij LBO/MBO, Pravna praksa, 28/2009, str. II. 

54 Podrobneje in primerjalnopravno o različnih položajih pri izvedbi nakupa, prav tam. 
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11 IZVRšITVENI NAČINI, ZAZNANI V PRAKSI DRŽAVNIH TOŽILSTEV

Povzetek temelji na pregledu 84 kazenskih ovadb, ki so jih državna tožilstva 
prejela v zadnjih petih letih, s pravno opredelitvijo stečajnega kaznivega dejanja po  
226. členu KZ-1 (ali lažnega stečaja po 232. členu KZ). Za potrebe tega prispevka 
so posamezne prikazane dejanske okoliščine deloma poenostavljene ali povzete 
v skrajšani obliki, zgolj za ponazoritev pojavnosti v konkretnih zadevah. Zneski 
oškodovanj so navedeni le primeroma, zatrjevana škoda je sicer segala od nekaj 
tisoč do več kot sto milijonov evrov. 

11.1 Značilna izvršitvena dejanja pri stečajni goljufiji:

Prodaje in odsvojitve: 

 ● odtujitev nepremičnine za izredno nizko ceno (nakup 210 EUR/m2, prodaja 
po 15 EUR/m2), 

 ● navidezna prodaja dela stavbe z navedbo v aneksu, da je kupnina že 
poravnana, čeprav ni bila in je šlo dejansko za brezplačni odstop, 

 ● prodaja dveh poslovnih prostorov tako, da kupnina ni prišla na bančni račun 
družbe,

 ● navidezna prodaja vozila, saj kupnina ni bila nikoli poravnana,
 ● navidezna prodaja družbe z overitvijo lažne vsebine, tako da upniki ne bi 

mogli uveljavljati svojih terjatev po 442. členu ZFPPIPP,
 ● prokurist je del premoženja brezplačno odstopil ali odtujil za nizko ceno, 

uničil poslovne listine in vodil knjige tako, da se iz njih ni moglo ugotoviti 
dejansko premoženjsko stanje, 

 ● posojila, ki sta jih z ženo prejela od družbe, knjižena med izredne odhodke 
in denar ni bil vrnjen, torej so bila sredstva družbe brezplačno odstopljena, 

 ● direktor d. o. o., ki je bila družbenik v drugi d. o. o. v likvidaciji, je dal odpoved 
vsakršnim izplačilom prodanega deleža, tako da se je preostalo premoženje 
razdelilo med druga družbenika, čeprav so bile pri tem deležu vpisane 
prepovedi razpolaganja (v steku z oškodovanjem upnikov in zlorabo), 

 ● kljub registrsko vpisani prepovedi odtujitve in obremenitve poslovnega 
deleža v d. o. o. (po sklepih KPD in KPR) je direktor družbe, ki je bila imetnica 
tega deleža, sklenil sodno poravnavo, s katero je privolil v izključitev svoje 
družbe, in s tem dejansko razpolagal s poslovnim deležem, pri čemer je 
bila tudi višina nadomestila ob izključitvi (odpovedi deležu) bistveno prenizka 
(obravnavano kot oškodovanje upnikov). 

Priznanje neresničnih terjatev:
 

 ● odtujitev motornih vozil za izredno nizko ceno in s hkratnim priznanjem 
terjatev kupcev in pobotanjem po lažnih računih (v steku s ponareditvijo 
poslovnih listin),

 ● brezplačni odstop terjatve družbe drugi družbi na podlagi navidezne pogodbe 
o posojilu in tako, da je bil del premoženja družbe navidezno prodan, 
dejansko pa brezplačno odstopljen, ker je storilec vedel, da kupnina nikoli 
ne bo plačana (v steku z nadaljevanim kaznivim dejanjem zlorabe položaja). 



175

Prenos dejavnosti:

 ● že pred predlagano in potrjeno prisilno poravnavo je storilec poskrbel 
za ustanovitev nove družbe, katere direktor je bila njegova žena, z isto 
dejavnostjo ter nanjo prenesel poslovne funkcije in finančne učinke, vse s 
poslovanjem v istih prostorih, neodplačno in po izredno nizki ceni, 

 ● storilec je ustanovil novo podjetje, v katerem je proizvodnjo nadaljeval, vanj 
prezaposlil delavce delniške družbe in mu dal v najem stroje, te pa medtem 
prepisal na svoje tretje podjetje in nato za prvo podjetje, v katerem je d. d. 
imela 20-odsotni delež, uvedel lažni stečaj. 

Drugi goljufivi načini:

 ● izterjava nekaterih terjatev »na svojo roko« tako, da zneski niso bili položeni 
na račun družbe (v steku s poneverbo),

 ● direktor družbe je sklenil posojilno pogodbo v višini 123.000 EUR z drugo 
družbo (katere direktor in polovični solastnik je sam) brez vsakršnih 
zavarovanj, s tem pa poslabšal premoženjsko stanje družbe in povzročil 
njen stečaj (v steku s poslovno goljufijo),

 ● večinski lastnik je zlorabil položaj likvidacijskega upravitelja, od delniške 
družbe pa prevzel podjetje (kot del dejavnosti) v svojo d. o. o., pri čemer je 
tej družbi prepustil 20-odstotni poslovni delež svojega podjetja. 

11.2  Značilna izvršitvena dejanja pri stečajni goljufiji z izbrisom 
družbe brez likvidacije:

 ● direktor gospodarske družbe je lažnivo prikazoval, da bo subvencijo 
pristojnega zavoda porabil za zaposlitev v skladu s pogodbo, čeprav tega 
namena ni imel, hkrati pa je bilo ugotovljeno, da njegovo podjetje ni poslovalo 
na poslovnem naslovu iz registra in je bilo izbrisano brez likvidacije (v steku z 
goljufijo, v posameznih primerih obravnavano samo kot goljufija ali poslovna 
goljufija),

 ● ob začetku stečaja poslovnih prostorov dolžnika na naslovu ni bilo, tudi ni bilo 
mogoče najti nabiralnika, pravne osebe ni poznal niti upravnik, poslovodstva 
ni bilo mogoče dobiti, na telefonske klice ni bilo odziva, znano je samo, da 
je edini družbenik stečajnega dolžnika tujec iz Hrvaške, ki se na stečaj ne 
odziva, dolg do banke pa znaša 618.000 EUR, 

 ● direktor nepremičninske d. o. o. od leta 2007 do 2010 nikoli ni sklical 
skupščine, ni obveščal družbenikov, ni zagotovil spremembe naslova v 
registru, nenamensko je porabil bančno posojilo in tako onemogočil pozitivno 
poslovanje, kupljeno nepremično je prenesel na novo podjetje, ki je v lasti 
njegove žene, sklenil je več navideznih pogodb o opravljanju storitev in ni 
vložil ugovora zoper sklep o začetku postopka izbrisa.

11.3  Značilna izvršitvena dejanja pri osebnem stečaju: 

 ● osumljenec je izposloval osebni stečaj in ta je bil uveden z izdajo sklepa, 
pri čemer je svoje nepremično in premično premoženje navidezno odtujil in 
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prenesel na partnerko, odjavil stalno prebivališče v Ljubljani, kjer dejansko 
živi, in se lažno prijavil na naslovu, kjer nima nobenega stanovanja, v lasti pa 
ima in uporablja drage avtomobile, se z njimi vozi, ima dobro vpeljan gostinski 
obrat na tržnici, kjer dela na črno, noče se redno zaposliti in ni prijavljen na 
Zavodu za zaposlovanje, ne išče službe, živi razkošno in razsipno v nočnih 
lokalih in klubih z igralnimi avtomati, vedno ima pri sebi veliko gotovine, kar 
vse kaže, da je povzročil lažni osebni stečaj, da je skril in odtujil premoženje 
ter uničil dokumentacijo, zato da bi oškodoval upnike,

 ● osumljenec je stečajnemu upravitelju prijavil pokojnino, TRR, 121 delnic 
in polovični delež na nepremičnini, obremenjeni s hipotekami upnikov, za 
nepremičnino na otoku Krku pa je navajal, da jo je prodal, prav tako ga ni 
seznanil z razpolaganjem večje vsote denarnih prihrankov v višini 117.000 
EUR, ki jih je v času, ko je že tekel postopek osebnega stečaja, posodil 
tujemu državljanu, vse zato, da se kot aktivni družbenik izogne odgovornosti 
do obveznosti izbrisane družbe. 

11.4 Značilna izvršitvena dejanja pri stečaju z nevestnim 
gospodarjenjem:

 ● kljub insolventnosti je osumljenec še naprej naročal blago in pod ceno odtujil 
nepremičnine, tako pa zmanjšal vrednost premoženja (v steku s poslovno 
goljufijo, storjeno z naročanjem blaga, ki pozneje ni bilo plačano),

 ● nesmotrno trošenje sredstev (najem posojila za nakup lastnih delnic, ki so 
bile umaknjene z znižanjem osnovnega kapitala), naročanje storitev in blaga 
ob neplačevitosti, odlaganje vložitve obračuna davčnih odtegljajev REK-1 
(pogojna obsodba z delom v splošno korist na podlagi priznanja krivde), 

 ● nesmotrno trošenje sredstev in odtujevanje za izredno nizko ceno, naročanje 
odvetniških storitev, blaga, štipendiranje, prodaja zalog s popustom ob 
hkratnem prenosu poslovanja na novoustanovljeno družbo, tako da se zanjo 
plačujejo storitve, in opustitev pravočasnega uveljavljanja terjatev, zaradi 
česar je bil uveden stečaj (pogojna obsodba), 

 ● direktor je v imenu d. d. prodal nepremičnine v skupni vrednosti 7,68 mio. 
EUR nepremičninskemu podjetju banke, nato je bila cena z dvema aneksoma 
povišana na 10,81 mio. EUR, z izkupičkom od prodaje pa kupljene delnice 
elektropodjetij, ki so bile že med naraščanjem obveznosti izplačane kot 
dividende družbenikom, 

 ● direktor in lastnik d. o. o. je, vedoč, da družba ni plačilno sposobna, 
nesmotrno tratil sredstva za zadovoljevanje osebnih interesov v letu 2009 
v višini 1.000.000 EUR in nakazoval sredstva v korist lastnega s. p. brez 
zakonske in pravne podlage.

11.5   Zahtevnejši primeri (stek ali sprememba pravne opredelitve): 

1. Dejanje je bilo opravljeno z ustnim dogovorom, da bo upnik, ki je samostojni 
podjetnik (s. p)., na podlagi naročilnice družbi dobavil silažno koruzo, nakar je ta izdal 
račun z obračunanim DDV, zaračunana silaža pa nikoli ni bila dobavljena, saj družba 
sploh ni imela živali, ampak le manjše število živine in silaže ni potrebovala, s. p. pa 
zaračunane količine sploh ni bil sposoben proizvesti, ker je bil nelikviden, nato pa sta 
osumljenca sklenila prodajno pogodbo, na podlagi katere je družba s.p.-ju prodala 
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nepremičnine (farmo) za kupnino 2.300.000 EUR z obračunanim DDV, pri tem pa 
vanjo vštela za 1.100.000 EUR navideznih terjatev za dobavo silaže, zaradi česar 
je družba, glede na siceršnjo prezadolženost, postala nezmožna za plačilo. Obtožni 
akt ni sledil ovadbi (tudi) za dejanje po 226. členu KZ-1, temeljno dejanje pa je bilo 
opredeljeno kot oškodovanje upnikov.

Vključitev navideznega računa s.p.-ja z obračunanim DDV za storitve, ki niso 
bile opravljene, predstavlja preslepitev davčnega urada, saj na podlagi računa, 
vključenega v obračun DDV, na podlagi odbitka DDV ni bilo plačanih 98.000 EUR 
DDV (za družbo); obrazec DDV, ki je bil predložen DURS, je lažna poslovna listina, 
za kar prav tako odgovarjata družbenik in zastopnik družbe, tako kot za davčno 
zatajitev. S. p. odgovarja za ponareditev poslovne listine, in sicer za izdajo računa 
za silažno koruzo, ki je ni dobavil, in s tem hkrati za naklepno pomoč družbeniku 
d. n. o. pri davčni zatajitvi.

2. Osumljenec je zadrugo čezmerno zadolževal in še drugače zmanjševal vrednost 
njenega premoženja, ki ga je upravljal, tako da je kot njen direktor z bankami 
sklepal posojilne pogodbe, s katerimi je zadruga pridobivala nova posojila oziroma 
reprogramirala že obstoječa in se je povečeval limit na njenem TRR, česar 
glede na višino (pričakovanih) prihodkov in zmanjšani obseg poslovanja (zaradi 
izstopa največjega kooperanta) zadruga ni bila sposobna odplačati, še zlasti ne 
zato, ker je v času, ko je bil še direktor, preusmeril ključni del poslovanja, to je 
avtomobilsko industrijo, na novoustanovljeno d. o. o., katere direktor je bil sam, 
s čimer je povzročil velik upad poslovanja ter zaradi česar so banke odstopile od 
reprogramiranih posojil in začele postopek unovčevanja zastavljenih terjatev, kar 
je povzročilo nelikvidnost in plačilno nesposobnost zadruge, nad katero je bil s 
sklepom začet stečajni postopek (stečajno kaznivo dejanje). 

V povezavi s tem kaznivim dejanjem je osumljenec zavajal banke s predložitvijo 
prirejenih računovodskih izkazov, prirejenega letnega poročila in poslovnega 
načrta ter z zamolčanjem prenosa ključnega vira dohodkov na drugo pravno 
osebo. Računovodski izkazi so sloneli na navidezni terjatvi (ki je predmet posebne 
zahteve za preiskavo), pri čemer se je stanje zalog prikrivalo z navideznimi računi 
za prodajo in preprečevalo ugotavljanje kapitalske neustreznosti ter se je pri bankah 
ohranjala kreditna sposobnost in možnost reprogramiranja, ki je bila dosežena z 
zastavitvijo terjatev oziroma odstopom terjatev v zavarovanje brez pooblastil in v 
škodo kooperantov, za katere je zadruga poslovala (ponareditev poslovnih listin, 
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, poslovna goljufija, zloraba položaja).

3. Osumljenca naj bi kot direktorja vsak ene izmed obvladujočih družb direktorju 
odvisne družbe (ki ni sprejemal poslovnih odločitev samostojno, saj sta bili obvladujoči 
družbi stoodstotni lastnici) naročila sklenitev pogodbe z obvladujočima družbama, s 
katerima se je odvisna družba zavezala prevzeti obveznosti do tretje osebe, čeprav 
sta vedela, da plačila nastalih obveznosti ne bo. Obe obvladujoči družbi sta bili namreč 
že dalj časa nelikvidni, zato računi odvisne družbe niso bili plačani, čeprav sta prejeli 
plačilo sopogodbenika, vendar sta s tem reševali svoje finančne težave. Pogodbi sta 
bili vsiljeni brez kakršnih koli pravic za odvisno družbo, praktično neodplačni, nista bila 
upoštevana 541. in 542. člen ZGD-1 o odgovornosti obvladujoče družbe, da odvisni 
družbi poravna izgubo, ki je nastala zaradi njene odvisnosti.
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Poleg tega je odvisna družba obvladujoči prodala zemljišče tako, da kupnina ni bila 
plačana (papirnato poslovanje – finančnega toka ni bilo, potrebno zaradi prirejanja 
bilanc), zraven pa še plačala investicijski elaborat za storitev, ki ni bila izvedena, s 
čimer je bil delno nadomeščen dolg iz vsiljene pogodbe, prav tako zaradi prirejanja 
bilanc. Obveznosti odvisne družbe do njenih upnikov so ostale neporavnane v 
višini več milijonov evrov, na koncu je šla v stečaj.

Z načrtnim izčrpavanjem odvisne družbe ni uspelo niti reševanje obvladujočih 
družb, saj so bili na koncu vsi računi zablokirani. 

Državno tožilstvo se je odločilo za preiskavo s kvalifikacijo zlorabe položaja zaradi 
izkoriščenega vodstvenega položaja v obvladujoči družbi in z vidika nastale škode 
za odvisno družbo, kar potrjuje, da se zaradi kompleksnosti stečajnega kaznivega 
dejanja in zapletene vzročne zveze v praksi dejanje večkrat opredeli na način, ki je 
dokazno manj zahteven.

4. Uvedena je preiskava zoper dva obdolženca kot sostorilca zaradi kaznivega 
dejanja lažnega stečaja po drugem in tretjem odstavku 226. člena KZ-1, storjenega 
tako, da je obdolženka neupravičeno razvezala kupoprodajne pogodbe, s 
katerim je družba kupila nepremičnine, pri čemer se je zavedala, da zaradi 
poteka zastaralnega roka ne bo mogla terjati povračila kupnine, in omogočila, 
da so nepremičnine prešle nazaj v last soobdolženca. Na podlagi te razveljavitve 
vzpostavljeno terjatev je prenesla na soobdolženčevega očeta, ki se je zavezal 
prevzeti vse prihodnje terjatve družbe do soobdolženca (sina), svoje obveznosti 
(iz prenosa terjatve) pa je poravnal s terjatvami, ki jih je do družbe pridobil šele 
pozneje, ko je za njen račun plačeval posojila, ki jih je družba najemala pri banki. 

Smisel zapletenih poslov je bil tudi v tem, da se udeleženci izognejo pobotanju 
obveznosti neposredno med družbo in soobdolžencem, ker se je pobotanje opravilo 
v osebi soobdolženčevega očeta, tako pa preprečilo izpodbijanje v stečajnem 
postopku.

5. Stek (1) poslovne goljufije s prikazovanjem oškodovanki, da kupuje nepremičnino 
za stanovanjske namene in stalno naselitev, v resnici pa je bil to apartma v 
turističnem objektu brez uporabnega dovoljenja in brez predpisanih listin, ter s 
plačilom celotne kupnine in v času, ko je bil objekt še pod hipoteko, z obljubo, 
da bo stanovanje zakonito izročeno in da bo usklajena vrsta rabe in plačana 
pogodbena kazen, zaradi česar je oškodovanka plačala celotno kupnino, ne da 
bi prejela stanovanje, kot je bilo dogovorjeno, in ne da bi bila plačana pogodbena 
kazen; potem (2) preslepitve, ker sta osumljenca kljub prepovedi stanovanjske 
inšpekcije oglaševala prodajo stanovanj, ki niso namenjena stanovanjski rabi, in 
čeprav nepremičnine kot etažne enote nimajo lastnosti stanovanj; in (3) lažnega 
stečaja, ker je kar šest povezanih podjetij poslabšalo premoženjsko stanje, ni 
izvajalo ukrepov za zavarovanje upnikov, prikrivalo je poslovne listine, ni objavljalo 
letnih računovodskih izkazov in omogočilo ugotovitev premoženjskega stanja. 

Pri slednjem so izvršitvena dejanja tudi obremenjevanje nepremičnin podjetja s 
hipoteko, pri čemer je bilo posojilo porabljeno nenamensko, verižno odstopanje 
nepremičnin ene družbe drugi družbi, z verižnim zmanjševanjem premoženja, 
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izčrpavanjem s posojili in naložbami v druga podjetja, ki so šla zaporedoma v 
stečaj, z najemanjem lizingov in čezmernimi osebnimi dohodki, ki niso v skladu s 
kazalci poslovanja, z neobjavo letnih poročil pa je bil na koncu ustvarjen pogoj za 
izbris brez likvidacije. 

6. Osumljenec kot solidarni porok in osumljena d. o. o. kot dobro poslujoča družba 
sta najela pri banki posojilo za nakup nepremičnine. Ko je ostal neodplačan del 
posojila v višini 1.000.000 CHF, so se začele dejavnosti prenosa in odtujevanja 
premoženja z oddelitvijo dela družbe, na katero je bilo preneseno premoženje 
v vrednosti 3.000.000 EUR, z ustanovitvijo družbe, na katero je bilo preneseno 
premoženje v vrednosti 841.000 EUR, poslovni delež pa prodan za 30.000 EUR, 
pri čemer je končni lastnik tega premoženja postal osumljenec s skrito družbo na 
Deviških otokih, potem ko se je zgodila veriga prenosov in sprememb lastništva. 
Poleg tega so bile odtujene nepremičnine, motorna vozila, blokirani računi in osebni 
računi, na podlagi česar je osumljena d. o. o. postala insolventna in prišla v stečaj. 

Osumljenec je na koncu izvedenih transakcij odtujil in prenesel svoj večinski 
poslovni delež na družbo, katere družbenik je že izbrisan, ali pa na družbe, ki 
imajo skrito lastništvo, domnevno njegovo (v ovadbi opredeljeno kot stek lažnega 
stečaja, oškodovanja upnikov, poslovne goljufije, poneverbe, neupravičene 
uporabe in zlorabe položaja). 

7. Očita se nesmotrno tratenje denarnih sredstev za eksotična potovanja (Afrika, 
Dubaj, Indija, Burma), plačana s kartico MasterCard s poslovnega računa d. o. o.; 
prenos premoženja na druge osebe ter nenadzorovan prenos in poraba denarja 
družbe tako, da je tedanji partner direktorice dvigoval večje vsote na podlagi plačilne 
kartice, zamenjava vozila Hyundai Santa Fe za luksuzni terenec Hyundai X55 (na 
lizing), nakup enoprostorca in dveh skuterjev, izogibanje vročanju pošiljk, kar vse je 
povzročilo blokado računov, odklop energije, gotovina se je dnevno dajala direktorici 
v roke, brez potrdil, da jo je polagala na svoj račun ali dajala tretjim, na nepremičnine 
je vpisala domnevno lažne hipoteke, nato je ustanovila novo družbo, jo prenesla v 
last svoje matere, pri prvotni pa zamenjala poslovni naslov, spremenila je dejavnost 
in izpolnila pogoje za izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije, medtem ko 
sekundarno ustanovljena družba deluje nemoteno v istih prostorih, z isto dejavnostjo, 
z istim naslovom in pod isto domeno kakor prejšnja (stečajno kaznivo dejanje v steku 
s ponarejanjem listin in kršitvijo temeljnih pravic delavcev). 
 
8. Ovadba zoper predsednika uprave d. o. o., ker je porabljal sredstva za 
nesmotrne nakupe ladij in družbo čezmerno zadolžil, tako pa likvidno premoženje 
s transfernimi cenami prenesel na druge družbe, pri čemer je družba ovaditeljica 
ostala brez dividend in likvidnih sredstev ter brez možnosti, da bi bila ob izstopu iz 
družbe izplačana. Gre za očitek oškodovanja za več kot 100 mio. dolarjev. Čeprav 
je ovaditeljica večkrat opozorila državna sklada kot solastnika na oškodovanje ob 
kupovanju ladij, sta na skupščinah nasprotovala izredni reviziji poslov, njuni člani 
pa so nakupe ladij celo potrjevali v nadzornem svetu.

Ker družba še ni v stečajnem postopku, naj bi bil to poskus lažnega stečaja, v 
znižanju vrednosti pa se kaže sum zlorabe v smislu neustreznega zastopanja 
lastniških interesov. 
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9. Ovadba zoper izključnega lastnika in direktorja d. o. o., da je povzročil stečaj, tako 
da je preusmeril poslovanje na drugo d. o. o., ki jo je sam ustanovil, s tem povzročil 
upad prilivov, nato lastništvo zgolj zaradi razbremenitve odgovornosti prenesel na 
tretjo osebo, kmalu za tem pa je bil nad njo začet stečajni postopek. Okoliščine, 
ki kažejo na prenos poslovanja, so: ista dejavnost, isti sedež, sorazmeren upad 
poslovanja ene in povečanje poslovanja druge družbe, nesodelovanje s stečajnim 
upraviteljem, nezmožnost ugotoviti pravo premoženjsko stanje, prenos zaposlenih, 
nadaljevanje istih projektov, pridobitev prilivov iz poslov prve družbe, izstop zaradi 
razbremenitve odgovornosti in navidezni prenos deleža na tujca, pri čemer ta 
dejansko ni plačan, ter način, kako je nova družba pridobila sredstva za poslovanje. 

10. Direktor družbe je kupil 100 % poslovnega deleža d. o. o. na Hrvaškem, ki je 
bil preplačan z 20,5 mio. EUR, čeprav je ta družba imela le zemljišče, ocenjeno 
med 75.000 in 130.000 EUR – cenitev ni upoštevala, da gre za kmetijsko in ne 
za stavbno zemljišče. Kupnina je bila plačana z verižno kompenzacijo osebno in 
kapitalsko povezanih družb, pri čemer so bile terjatve udeležencev po ugotovitvah 
davčnega nadzora navidezne, verižna kompenzacija pa je omogočila, da je bodoči 
stečajni dolžnik svoje terjatve porabil za pretirano plačilo kupljenega deleža. 
Končni izid verižnih kompenzacij je bil, da je stečajni dolžnik postal dolžnik po 
vseh kreditnih pogodbah povezanih oseb in so se zoper njega začele izvršbe, kar 
je povzročilo stečaj. Zato se z ovadbo (med drugim) očita tudi kaznivo dejanje po 
226. členu  KZ-1. 

11. Od oškodovanca, ki se ukvarja s prodajo avtomobila, sta osumljenca kupila 
80-odstotni delež po nizki ceni z obljubo dokapitalizacije, vendar podjetja nista 
dokapitalizirala, temveč dala le posojilo, nato pa prenesla poslovanje na drugo 
svoje podjetje, prodala vse zaloge avtomobilov, rezervnih delov in ustavila 
poslovanje družbe, ne da bi sploh plačala kupnino za poslovni delež. Osumljenka, 
ki je postala direktorica podjetja, je na koncu postavila za direktorja tujca in nanj 
prenesla svoj večinski 80-odstotni delež, ta je izvedel stečaj podjetja, oškodovanec 
pa bo odgovarjal za obveznosti družbe, ker je bil porok, medtem ko položaja ne 
more izboljšati, ker prodanega deleža ne more prevzeti nazaj (v steku s poslovno 
goljufijo).

11.6  Primeri, pri katerih po presoji državnega tožilstva ni bilo znakov 
stečajnega kaznivega dejanja:

 ● samo dejstvo, da je osumljenec ustanovil drugo družbo, še ne potrjuje 
stečajnega kaznivega dejanja, če nanjo ni prenesel nič, kar bi spadalo v 
stečajno maso, 

 ● cena ni bila pod tržno, kupnina je bila plačana in porabljena za poplačilo 
obveznosti upnikov,

 ● družba je bila že dve leti pred stečajem povsem insolventna in brez 
premoženja, zato ni bilo razlogov za povzročitev lažnega stečaja – tega ni 
predlagal osumljeni, temveč upnik, stečaj pa je bil edina smiselna rešitev,

 ● stečaj so povzročile krizne razmere v tekstilni panogi in zmanjšanje obsega 
prodaje, 

 ● odstop terjatev oziroma prodaja premoženja ni bila dokazana,
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 ● niso bile dokazane nezakonite finančne transakcije in zatrjevane 
nepravilnosti, 

 ● osumljeni v kritičnem času ni bil direktor družbe, 
 ● ni bil začet stečajni postopek, 
 ● relativno zastaranje kazenskega pregona, 
 ● dokumentacije o dviganju gotovine in razpolaganju ni bilo mogoče pridobiti, 
 ● pri zbiranju obvestil ni bilo ugotovljeno, da so bila sredstva družbe prenesena 

na drugo osebo ali družbo, nasprotno, ugotovljeno je bilo, da je imela družba 
kot podizvajalka vse manj dela in se je zato finančno stanje poslabšalo, 
računi so bili blokirani, davki so se plačevali z zamudo in na koncu je bil 
uveden stečaj, 

 ● zvišanje plač nekaterim delavcem z individualno pogodbo in negativna 
stimulacija, ki je predstavljala terjatev zaposlenih, nista predstavljala 
nesmotrne porabe sredstev, poleg tega je bil ta znesek premajhen, da bi 
ogrozil likvidnost družbe,

 ● prodajna pogodba, s katero je bilo odsvojeno premoženje, je bila sklenjena 
več kot  štirinajst mesecev pred vložitvijo predloga za stečaj, kupnina po tej 
pogodbi pa je bila plačana, četudi deloma s prenosom terjatve,

 ● očitek za oškodovanje upnikov ne dosega velike premoženjske koristi, 
za lažni stečaj pa nima zakonskih znakov, saj ni dokazano zmanjševanje 
premoženja, 

 ● sklenjena je bila izvensodna poravnava s poplačilom terjatev upnikov, 
 ● 400.000 EUR sredstev ni bilo prenesenih na tretjo osebo, ampak na matično 

družbo, prenos pa je bil opravljen na podlagi naloge nadzornega sveta, da 
se poskrbi za slabitve z dezinvestiranjem zaradi združevanja regionalnih 
hčerinskih družb in sinergijskih učinkov, 

 ● ker je bila prodaja nepremičnin osumljenca njegovemu sinu in ženi opravljena 
pred pravnomočnostjo sodbe v sporu na delovnem in socialnem sodišču ter 
preden je postal dolžnik in preden je bil zoper osumljenca sprožen izvršilni 
postopek, ni mogoče sklepati, da je stečaj nastal zaradi navedene odtujitve, 
po drugi strani pa oškodovanec ni pokazal zadostne skrbnosti v stečajnem 
postopku,

 ● izbris je predlagal izvršitelj po tem, ko je pri rubežu ugotovil, da na naslovu 
ni oznak ali poštnega nabiralnika, da ima družba blokirane račune in nima 
premoženja, hkrati pa naj ne bi bil prikazan zadosten sum načrtnega 
zmanjšanja obsega in prenosa poslovanja na drugo družbo, čeprav je njena 
ustanovitev sovpadala s koncem delovnega odškodninskega spora in je bila 
nova družba ustanovljena z enako dejavnostjo, 

 ● iz bilance stanja za leto 2009 izhaja, da je družba že takrat imela poslovne 
težave, izgubo in negativni kapital ter sta bila uvedena prisilna poravnava in 
stečaj zaradi plačilne nesposobnosti že pred najemom delavcev, ki naj bi bili 
ogoljufani. 

12  VZROČNA ZVEZA 

Pri stečajnem kaznivem dejanju je treba ugotoviti vzročno zvezo med izvršitvenimi 
dejanji, s katerimi se poslabšuje premoženjsko stanje dolžnika, in stečajem kot 
nastalo končno posledico. V strokovno zahtevnih in spornih primerih bo to delo 
treba opraviti s sodelovanjem izvedenca finančne stroke, ki mora imeti praktične 
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izkušnje z insolvenčnimi postopki. Svojo nalogo bo lahko opravil le, če bodo 
predloženi zadostni dokazi o premoženjskem ali finančnem stanju dolžnika v 
posameznih obdobjih, v katerih so bila storjena izvršitvena dejanja po prvem ali 
drugem odstavku 226. člena KZ-1. Spremljajoče računovodske nepravilnosti in 
potvorbe v poslovnih izkazih (tretja točka prvega odstavka 226. člena KZ-1) se 
lahko predhodno ugotovijo z izvedencem za (forenzično) računovodstvo. 

Glede vzročne zveze velja, da morajo biti storitve ali opustitve mogočih izvršitvenih 
dejanj dovolj močan vzrok, da mu lahko pripišemo stečaj. Če gre za več mogočih 
razlogov za stečaj, bo pomembno in upoštevno le tisto ravnanje storilca, ki je 
neposredno povezano z nastalo stečajno posledico. Enako velja nasprotno: če 
vzrok stečaja ne bi bilo storilčevo ravnanje, ni podlage za kazensko odgovornost. 
Glede na pogosto zapletenost gospodarskoposlovnih razmerij pred stečajem pa 
bo vendar treba razlikovati med pogoji in vzroki insolventnosti. Ko drugih okoliščin 
ne bo mogoče povsem izključiti, bo moralo biti ravnanje storilca, če že ne edini, 
pa nujno poglavitni (adekvatni) in v sebi celovit vzrok stečaja.55 Po drugi strani pa 
moramo pričakovati, da bodo s sklicevanjem na hipotetično alternativno vzročnost 
tudi obdolženci dokazovali, da insolventnost ali prezadolženost ni posledica 
njihovih kršitev, temveč objektivnih neobvladljivih okoliščin. Tudi v tem delu bo 
lahko odločilno strokovno utemeljeno izvedensko mnenje, v katerem bo treba 
oceniti verjetnost nastopa stečajnega razloga, če nekaterih ravnanj dolžnikov ali 
oseb, ki jih zastopajo in zanje poslujejo, ne bi bilo ali bi bila drugačna.  

V gospodarskem pravu se uprava sicer lahko sklicuje na načelo poslovne presoje 
in na presojo ravnanja ex ante glede na mogoče pričakovane posledice.56 Toda v 
današnjih razmerah visokega tveganja ter hkrati zahtevnih standardov upravljanja 
in nadziranja, zlasti pa po preoblikovanju zakonskih znakov kaznivega dejanja 
po drugem odstavku 226. člena mora veljati stroga presoja ravnanja dolžnika ali 
njegovega poslovodstva, ki vključuje tudi obveznost predvidevanja gospodarskih 
gibanj in pravočasnega ukrepanja z varovanjem interesov upnikov.

Šele po ugotovljenem obstoju vzročne zveze se bo presojala krivda.

13  KRIVDA

Pri stečaju po prvem odstavku 226. člena KZ-1 gre za »splošno izpolnitveno 
goljufijo«, ki mora po storilčevem namenu učinkovati nanj osebno kot dolžnika ali 
na drugega dolžnika z neplačilom v razmerju do vseh upnikov in do vseh v času 
storitve obstoječih in pričakovanih obveznosti.57 Pri tem seveda ni nujno, da se 
storilec zaveda konkretnih terjatev vseh upnikov, ki bi se ali se bodo prijavili v 
stečaju, in tudi ne, kakšni sta narava in višina njihovih terjatev. Ta bo pomembna 
predvsem pri kvalificirani obliki kaznivega dejanja iz tretjega odstavka 226. člena 

55 Podrobneje o vzročni zvezi Selinšek, L., Kazensko pravo, GV Založba, Ljubljana, 2007, str. 111; 
glede stečajnih dejanj: Ferlinc, A., Kazenska odgovornost in stečajni postopek (gradivo), Šola 
insolvenčnega prava, Inštitut za gospodarsko pravo, Radenci, 2001.

56 Varanelli, L., Varstvo stečajnih upnikov v primeru preusmeritve poslovanja in finančnih tokov na by 
pass, Pravna praksa, 17/2004, str. 15.

57 Tako tudi Jovanovič, L., Poplačilo davčnega dolga v »lažnem« stečaju, Pravna praksa, 25/2001, str. 
16.
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KZ-1, ko jo bo treba nadrobneje določiti v seštevku, izračun (z navedbo posameznih 
upnikov in škode, ki jim je nastala) pa dokazno potrditi in obrazložiti v sodbi. Ker bo 
takrat stečaj že tekel, z nadrobnejšo določitvijo ne bi smelo biti težav.

Po prvem odstavku 226. člena mora biti dejanje storjeno s posebnim namenom 
izognitve plačilu obveznosti upnikom ali z namenom oškodovanja upnikov. Krivda 
mora poleg stečajnega naklepa obsegati zavestno in hoteno storitev posameznih 
dejanj iz prve do četrte točke prvega odstavka 226. člena KZ-1, s katerimi se dosega 
poslabšanje premoženjskega stanja, ki vodi do insolventnosti dolžnika in s tem do 
stečaja.58 Pri tem ne gre zgolj za kršitev dolžne skrbnosti vestnega in poštenega 
gospodarstvenika iz prvega odstavka 263. člena ZGD-1 ali profesionalne skrbnosti 
poslovno-finančne stroke iz 28. člena ZFPPIPP ali za nasprotje s splošno poslovno 
moralo, kot jo izražajo dobri običaji in prakse, načela korporativnega upravljanja 
(angl. Corporate Governance), kodeksi etike in kot se ta oblikuje s sodno prakso. 
Navedeno so lahko merila predvsem za vrednotenje nevestnega poslovanja pri 
dejanju po drugem odstavku 226. člena KZ-1. Po prvem odstavku, pri stečajni 
goljufiji, pa gre za več od tega, za ravnanje, ki ni le v nasprotju s skrbnostjo dobrega 
gospodarstvenika, ampak je načrtno nezakonito, goljufivo in s tem kriminalno. 
 
Dokazovanje take krivde ni vedno preprosto, ker se namen oškodovanja upnikov 
praviloma izraža posredno, udejanja pa šele v končnih učinkih izvršitvenih dejanj 
na premoženje samega storilca ali z njim interesno povezanih oseb, za katere 
dela, ko v seštevku povzroči trajnejšo nelikvidnost, plačilno nesposobnost ali 
prezadolženost. Ponarejanje poslovnih knjig ali listin je pri tem praviloma usklajeno 
z dejanskim ravnanjem, tako da premoženjskemu toku sledi knjigovodski, zato da 
se storjeno dejanje prikrije ali finančno in računovodsko opraviči. Če ne bo razkrito 
knjigovodsko goljufanje, bo namen oškodovanja upnikov (»zato, da obveznosti 
ne bi bile plačane«) treba dokazati posredno, tudi iz pomanjkljive poslovne logike 
strojenih dejanj. Po naravi pravno-poslovnih razmerij in načelu qui bono bo pri tem 
sled lahko vodila od storilcev iz vrst poslovodstva k lastnikom družb, ki so lahko iste 
osebe ali pa prek povezanih družb njihovi upniki s predhodno usklajenimi interesi. 
Na enaki podlagi morajo biti morebitne osebne in finančne povezave predmet 
posebne pozornosti tudi pri sumu kaznivega osebnega stečaja.59

Z novelo KZ-1B je drugi odstavek (povzročitev stečaja z nevestnim poslovanjem) 
zaradi hudih posledic takih dejanj, ki so se pokazale prav neposredno po začetku 
uporabe KZ-1, prenovljen po zgledu 233. člena prejšnjega KZ/1994. Najpomembnejša 
sprememba je prav v vrsti krivde. Ta po novi ureditvi obsega naklep glede (ne)
smotrnosti in (ne)vestnosti pri ravnanju s premoženjem, ki je v razmerju do posledične 
nezmožnosti plačila ali prezadolženosti lahko tudi eventualen. Ni pa treba, da bi bila s 
storilčevim naklepom (kot nadaljnja posledica) hkrati zajeta sam nastanek stečaja in 
večje premoženjske škode za upnike, pa tudi ne namen oškodovanja upnikov. Med 
izvršitvenimi načini, ki so prilagojeni naravi nevestnega poslovanja kot nižje stopnje 
kršitve pravil dobrega gospodarjenja, je v ospredju le neodplačno ali pod ceno, zlasti 

58 Po prvem odstavku 14. člena ZFPPIPP je insolventen dolžnik, ki (1) v daljšem obdobju ni sposoben 
poravnati vseh svojih obveznosti, zapadlih v tem obdobju (trajnejša nelikvidnost), ali (2) postane 
dolgoročno plačilno nesposoben. Zakon določa izpodbojne in neizpodbojne domneve o nastopu 
insolventnosti na navedenih podlagah. 

59 Glej Varaneli, L., Dolžnikov gospodarski kriminal, Pravna praksa, 21/2005, str. 22.
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pa navidezno prenašanje premoženja na druge osebe. Tak zakonski opis se močno 
približuje goljufivim oblikam povzročitve stečaja po prvem odstavku 226. člena, zato 
bo lahko uporaben predvsem, če ob takem ravnanju storilcu ne bo mogoče dokazati 
direktnega naklepa povzročitev stečaja.   

Povzročitev stečaja in večje premoženjske škode upnikom je pri dejanju po drugem 
odstavku 226. člena KZ-1 po novem le objektivni pogoj kaznivosti, ki nastopi 
zaradi z direktnim ali eventualnim naklepom povzročene dolgoročne plačilne 
nesposobnosti ali prezadolženosti.60 Pogoj večje premoženjske škode je določen 
zato, da se izključi kaznivost dejanj z manjšimi škodljivimi posledicami.

V zvezi s krivdo v razmerju do posameznih izvršitvenih ravnanj je glede dolžnega 
ravnanja zakonitih zastopnikov in pooblaščenih oseb poleg skrbnosti dobrega 
gospodarstvenika iz prvega odstavka 263. člena ZGD-1 treba upoštevati strožje 
standarde finančnega poslovanja, ki so predpisani prav za položaje insolventnosti, 
kot jih določa 12. ali 28. do 32. člen ZFPPIPP. 

Za storitev dejanja iz drugega odstavka 226. člena v obliki »kako drugače očitno 
krši« velja lahko tudi opuščanje utečenih poslovnih vezi, lahkomiselno sklepanje 
ali obnavljanje pogodb z osebami, ki niso zmožne plačila,61 tudi posojilnih, če so 
obresti visoke in če vračilo ni ustrezno zavarovano. 

Med ravnanja, ki ustrezajo krivdnemu kršenju obveznosti iz drugega odstavka 
226. člena KZ-1, je treba šteti tudi opustitev ukrepov nadzornega sveta ali 
drugega organa nadzora, če je kljub vednosti o nezmožnosti plačila opuščal 
dolžnost seznanitve s poslovanjem uprave, ob tem, da je imel pooblastila za 
preprečitev, odpravo ali prenehanje njenega nevestnega poslovanja, a jih ni izrabil. 
Ugotavljanje in dokazovanje odgovornosti bo seveda povezano s predhodno 
analizo ravni obveščanja in odločanja glede na mogočo razpršenost poslovodnih 
ali nerazdelanost nadzorstvenih funkcij.

Glede razbremenitve krivde za dejanje po drugem odstavku se poslovodstvo 
lahko sklicuje tudi na določbo tretjega odstavka 263. člena ZGD-1, če ima za 
svoje ravnanje pokritje v skupščinskem sklepu. Vendar pa bodo taki pravni 
položaji zahtevali presojo odgovornosti tudi vseh tistih (drugih) oseb, ki so v sklopu 
sostorilstva ali udeležbe lahko vključene v odločanje, z vidika njihove pristojnosti, 
konkretnega ravnanja in krivde. 

Posebna previdnost mora veljati izključitvi krivde v zvezi s čezmernim 
zadolževanjem. Ne glede na krizo ne more še naprej veljati, da gre pri ohranitvi 
dejavnosti in delovnih mest za samoobrambne mehanizme, ki naj bi ob objektivnih 
zunanjih vzrokih ovirali kazenskopravno ukrepanje in so »normalen izraz 
nenormalnih razmer«. 

60 Tako tudi Selinšek, L., Gospodarsko kazensko pravo, Ljubljana, GV Založba, 2006, str. 272–273, 
glede primerljivega kaznivega dejanja iz prejšnjega 233. člena KZ. 

61 Ferlinc, A., Kazenska odgovornost za povzročitev stečaja v aktualnih družbenoekonomskih 
razmerah, Pravnik, 11-12/1990, str. 508.



185

14 KAZNI IN DRUGE SANKCIJE, ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI 

Kazen za dejanje iz prvega in tretjega odstavka prenovljenega 226. člena KZ-1 je 
po noveli KZ-1B predpisana v enakih okvirih kot po KZ-1. Kazen zapora za dejanje 
po drugem odstavku je po novem brez spodnje meje, saj mora biti za nevestno 
gospodarjenje milejša kot za stečajno goljufijo, že zaradi drugačne krivde. S tem je 
za dejanje po drugem odstavku poleg pogojne obsodbe mogoč izrek denarne kazni. 

Pravni osebi se za dejanje po 226. členu KZ-1 lahko izreče denarna kazen najmanj 
50.000 evrov ali največ do zneska dvestokratne povzročene škode ali protipravne 
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, namesto denarne kazni 
se lahko izreče kazen odvzema premoženja. Prenehanje pravne osebe se lahko 
izreče, če je bila njena dejavnost v celoti ali pretežno izrabljena za storitev kaznivih 
dejanj (26. in 15. člen ZOPKD).

Storilcu in osebam, ki jim je bila s stečajnim kaznivim dejanjem pridobljena 
premoženjska korist, je to treba odvzeti. Upoštevati bo treba, da taka korist ob 
uspešno izvedenem goljufivem stečaju ne pripade pravni osebi, ki bo po končanem 
postopku prenehala, temveč osebam, na katere je bilo premoženje preneseno 
neodplačno ali pod ceno ali ki so pridobile korist na podlagi izpolnitve lažnih 
pogodb ali plačila neresničnih terjatev, od teh oseb pa je na podlagi nadaljnjih 
pravnih poslov lahko pripadla tudi storilcu (družbeniku, poslovodji, članu uprave ali 
nadzornega svete) kot fizični osebi, zlasti pri prenosu ali prevzemu poslovanja po 
drugi (povezani fizični ali pravni) osebi.62  

15  POSEbNOSTI PRI IZbRISU bREZ LIKVIDACIJE 

Z novelo KZ-1B so bili tudi glede izbrisa zakonski znaki stečajne goljufije v prvem 
odstavku 226. člena KZ-1 v celoti in dosledno pojmovno usklajeni z izrazoslovjem, 
ki se uporablja v pravu prenehanja družb in stečajnem pravu. Novi opis v uvodnem 
delu kot izvršitveno dejanje določa povzročitev (in ne več izpolnitev) pogojev za izbris 
gospodarske družbe. Postopek izbrisa namreč ni neposredno odvisen od volje subjekta, 
ki naj izbrisuje, kar pa ne ovira storilcev pri storitvi kaznivega dejanja v tej obliki. 

Pravne položaje, ki vodijo do izbrisa, storilci zlahka povzročijo tako, da ustvarijo 
pogoje za izbris po 427. členu ZFPPIPP.63 Iz prakse so znani primeri, da direktorji 
družb zaporedoma prenašajo celotne poslovne deleže družb, ki so pred izbrisom, 
na novoustanovljene družbe ali na družbe, prevzete od prejšnjih lastnikov, tako pa 
onemogočajo izterjatev dolgov od družb, ki so (bile) dolžnice, in hkrati postopek 
zoper pravno naslednico. Pri tem lahko izrabijo premajhno pazljivost upnikov, ki ne 
vložijo pravočasno ugovora proti izbrisu, ali okoliščino, da je tudi novoustanovljena 
ali prevzeta družba že izbrisana iz sodnega registra, še preden je bilo mogoče 
začeti postopek proti prvemu dolžniku.64

62 74. do 77. a ter zlasti 77. b in 77. c člen KZ-1.
63 Na primer tako, da ne predložijo pravočasno svojega letnega poročila pristojni agenciji, da ne 

sprejemajo uradnih poštnih pošiljk na naslovu, ki je vpisan v sodni register, ali je družba na tem 
naslovu neznana, ali je na naslovu objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki ni dala dovoljenja za 
poslovanje ali ki ne obstaja. 

64 Če gre za uveljavitev osebne odgovornosti družbenikov po ureditvi, ki je veljala do 17. 11. 2011.
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V takem primeru gre za izvršitveno obliko iz prvega odstavka 226. člena KZ-1 
»kdor na drug goljufiv način doseže, da se začne postopek za izbris gospodarske 
družbe iz sodnega registra brez likvidacije«, pri čemer je treba dokazati naklep, 
da ne bi bile poplačane dolžnikove obveznosti. Če pa bi bilo dejanje storjeno brez 
tega namena (neplačila obveznosti), le ob vednosti, da dolžnik ni zmožen plačila 
in bi s tem povzročil dolgoročno plačilno nesposobnost ali prezadolženost (zaradi 
poslovanja na drugem naslovu), bi lahko storil kaznivo dejanje po drugem odstavku 
226. člena KZ-1. Razlika je v tem, da je v prvem primeru potreben direktni naklep 
izognitve plačilu obveznosti z izbrisom, v drugem pa samo eventualni naklep ob 
vednosti o nezmožnosti plačila. 

Kazenske ovadbe in postopki v zvezi z izbrisom gospodarskih družb brez likvidacije 
predstavljajo manjši del zadev na državnih tožilstvih in se praviloma nanašajo na 
manjše družbe, z manjšim obsegom in višino upniških terjatev. V posameznih zadevah, 
pri katerih gre za »veriženje izbrisa« kot načina opravljanja kriminalne dejavnosti, pa 
se lahko tudi na ta način dosega oškodovanje v višini več sto tisoč evrov. 

16  STEK Z DRUGIMI KAZNIVIMI DEJANJI

Stečajni položaj se že po naravi praviloma povezuje s kaznivimi dejanji zoper 
gospodarstvo, ni pa to nujno, saj je po novi ureditvi stečajni dolžnik lahko tudi 
potrošnik – fizična oseba, ki ni niti podjetnik niti zasebnik (osmi odstavek 7. člena 
ZFPPIPP). V stečaju pa se lahko razkrijejo (in storijo) ali so z njim povezana tudi 
številna druga, predvsem listinska in premoženjska kazniva dejanja. 

Stečaj kot splošna goljufija v razmerju do upnikov stečajnega dolžnika in zaradi svoje 
kompleksne zakonske sestave praviloma vključuje kazniva dejanja, ki bi bila brez 
tega namena lahko sama po sebi posebej kazniva. To velja zlasti za kazniva dejanja, 
storjena v izpolnitveni fazi gospodarskih poslov, iz katerih izvirajo obveznosti, ki se 
jim storilec želi izogniti zaradi sebe ali koga drugega, pri osebnem stečaju pa tudi za 
kazniva dejanja, povezana z razpolaganji, ki so kazniva za posameznike kot fizične 
osebe. V sklop stečajne goljufije so lahko zajeta tudi kazniva dejanja, storjena s 
sklenitvijo pogodb, če namen takih pravnih poslov ni predvsem v (ne)izpolnitvi 
medsebojnih obveznosti, ker so kot dejanski ali le navidezni posli ali pravna dejanja 
namenjeni zgolj (dejanskemu ali navideznemu) poslabšanju premoženjskega stanja 
dolžnika zaradi načrtovane preprečitve izpolnitve že obstoječih obveznosti dolžnika 
do posameznega upnika ali zoper vse njegove (druge) upnike. 

Zato lahko stečajna kazniva dejanja opredelimo kot aktivno goljufivo preprečitev 
(mogoče prisilne) izpolnitve vseh obveznosti, ki se jim storilec prvotno sicer ni 
nameraval izogniti. V nasprotnem primeru – če bi tak namen obstajal že pri sklenitvi 
ali izvajanju pogodbe ali posla in bi šlo za vnaprejšnjo preslepitev ali prikazovanje, 
da bodo obveznosti izpolnjene, čeprav takega namena ne bi bilo – bi bilo to 
kaznivo dejanje goljufije ali poslovne goljufije, lahko pa tudi katera od posebnih 
vrst prevare.65 Če bi storilec nato pridobljena sredstva poskušal obdržati ne le z 

65 Sodba VSC, Kp 300/2007: »… je obtoženec … zašel v težave kasneje, ko plačil ni mogel več 
izvrševati, pa tega oškodovankam ni jasno povedal, saj jima je plačila obljubljal in sta mu verjeli, 
seveda tudi zaradi obljube, katero je dal ob začetku poslovanja …«
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izmikanjem, zavlačevanjem, naknadnim sklicevanjem na napake posla, praznimi 
obljubami in sklicevanjem na težave, neustrezno zavarovanje in podobno kot 
oblikami (poslovne) goljufije, temveč tudi z načrtnim, sistematičnim umikanjem ali 
obremenjevanjem premoženja, storjenim že po zapadlosti upniških terjatev, pa bi 
bilo v steku mogoče tudi dejanje oškodovanja upnikov ali stečajno dejanje. 

Seveda tako načelno izhodišče ne izključuje uporabe uveljavljenih pravil o pravem 
ali navideznem realnem ali idealnem steku, predvsem načela subsidiarnosti, 
specialnosti, pri manjših kriminalnih količinah izjemoma tudi konsumpcije in 
inkluzije, glede na medsebojni odnos zakonskih znakov posameznih dejanj in 
konkretno dejansko stanje, iz katerega izhaja potreba po uporabi zgolj posamezne 
ali več kazenskopravnih določb. 

Na splošni ravni je mogoče ugotoviti tudi, da se bodo, če je predstečajna ali 
predizbrisna dejavnost dolžnika omejena na izognitev izpolnitvi obveznosti iz 
posameznega posla ali v razmerju do posameznega upnika, že organi pregona 
praviloma odločili za manj zapletena in konkretnemu koristoljubnemu namenu bolje 
prirejena kazniva dejanja, predvsem za oškodovanje upnikov, poslovno goljufijo in 
zlorabo položaja ali zaupanja. To potrjujejo tudi ugotovitve iz pregleda odločitev 
državnih tožilcev o ovadbah za stečajna kazniva dejanja, prejetih v zadnjih petih 
letih. 

Uvodoma velja omeniti še, da med dejanji po prvem in drugem odstavku 226. člena 
KZ-1 zaradi načela specialnosti (dejanja iz prvega odstavka) steka ne more biti.66 

Povezave in dvomi, mogoči pri kazenskopravnem obravnavanju kaznivih dejanj, ki 
vodijo do stečaja ali izbrisa, so tudi glede na različne poslovne, finančne in širše 
gospodarske razmere težko vnaprej natančno predvidljivi. Zato je razmerja med 
posameznimi kaznivimi dejanji mogoče opredeliti le na splošni ravni, pri odločitvah 
v posameznih zadevah pa jih je treba prilagoditi danim okoliščinam.     

16.1  Stečaj in oškodovanje upnikov 

Izvršitvene oblike stečajnega kaznivega dejanja po vsebini ustrezajo izvršitvenim 
oblikam kaznivega dejanja oškodovanja upnikov iz 227. člena KZ-1, zato se v 
praksi lahko pojavi vprašanje steka, če je posledica oškodovanja upnikov (tudi) 
dolžnikov stečaj. 

Namen kaznivega dejanja po prvem odstavku 227. člena KZ-1 je pridobitev koristi 
določenemu upniku. Ker se to lahko zgodi le na račun drugih, ki zaradi tega utrpijo 
veliko premoženjsko škodo, je le nujna posledica takega ravnanja, ki je po naravi 
stvari obsežena s storilčevim naklepom. Med dejanjema po prvem in drugem 
odstavku 227. člena zato ni steka, šteti je treba, da je dejanje po prvem odstavku 
tega člena posebna oblika oškodovanja v razmerju do splošnejšega dejanja 
oškodovanja po drugem odstavku. 

66 ako tudi Selinšek, L., Gospodarsko kazensko pravo, Ljubljana, GV Založba, 2006, str. 261, 
Deisinger, M., navedeno delo, str. 476. 
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Stek je mogoč med dejanjem po prvem odstavku 227. člena in stečajnim kaznivim 
dejanjem, če storilec s privilegiranjem upnika povzroči tudi stečaj in ob tem obstaja 
njegov (dodatni) naklep ne le glede na oškodovanje (v smislu deprivilegiranja) 
drugih upnikov, ampak tudi na neizpolnitev obveznosti do vseh (drugih) upnikov. Tak 
položaj ob izpolnjenih drugih pogojih, posebno ob morebitnih dodatnih izvršitvenih 
dejanjih, omogoča kaznivost tudi po 226. členu KZ-1. 

Drugače pa velja za oškodovanje upnikov po drugem odstavku 227. člena KZ-1, ki 
je tudi po neposrednem namenu (»zato da bi izigral in oškodoval upnike«)67 že po 
svoji naravi predhodno dejanje goljufivega stečaja. Ker je stečajno kaznivo dejanje 
»splošna izpolnitvena goljufija«, storjena zaradi oškodovanja vseh upnikov, med 
obema dejanjema po načelu nekaznivosti predhodnega dejanja (ali subsidiranosti) 
ni steka. Ta bi bil mogoč le, če je stečaj posledica drugih dolžnikovih dejanj, ki so 
časovno in poslovno povsem ločena od predhodnega oškodovanja upnikov.     

16.2  Stečaj in listinska kazniva dejanja 

Glede na izvršitveni način stečajnega kaznivega dejanja iz tretje točke prvega 
odstavka 226. člena KZ-1 (»prikrije, uniči, spremeni ali tako vodi poslovne knjige 
ali listine, da se iz njih ne more ugotoviti dejansko premoženjsko stanje ali plačilna 
sposobnost«) ne more biti steka med listinskimi in stečajnim kaznivim dejanjem. 
Predvsem bo to veljalo za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin 
(235. člen KZ-1).68 Glede ponarejanja listin po 251. členu KZ-1 in overitve lažne 
vsebine (253. člen KZ-1) ter napeljevanja ali pomoči pri ponareditvi ali uničenju 
uradne listine (259. člen KZ-1) bo treba presoditi, ali so toliko povezani s stečajno 
goljufijo, da jih lahko obsežemo z opredelitvijo po četrti točki (»na drug goljufiv 
način«). 

Enako pa ne more veljati za kaznivo dejanje po drugem odstavku 226. člena KZ-1, ki 
ne vsebuje posebne točke o »listinskem izvrševanju« in zato vsaj praviloma ni videti 
razloga, da ne bi šlo za stek. Izjema bi lahko veljala le, če storilec ni imel drugega 
namena, kakor da omogoči nadaljnje nesmotrno in razsipniško poslovanje ali da 
se na tak način opravi prodaja pod ceno ali navidezno prenašanje premoženja, in 
dejanje zato po svojem pomenu in vlogi spada v enoten sklop očitnega kršenja 
zaupanih dolžnosti.    

16.3  Stečaj in (poslovna) goljufija 
 
Za oškodovanje upnikov po 227. členu KZ-1 velja, da je v razmerju do (poslovne)69 
goljufije po 211. (228.) členu KZ-1 posebno kaznivo dejanje.70 Upoštevati pa je 
treba, da se vprašanje steka na ta način rešuje le, če je podan zakonski znak 

67 Selinšek, L., navedeno delo, str. 285., opozarja, da so ne glede na množinsko obliko zaradi 
poudarka na premoženjski škodi in ne na številu upnikov zakonski znaki izpolnjeni tudi, če je škoda 
povzročena samo enemu ali dvema upnikoma. 

68 Tako tudi Deisinger. M., navedeno delo, str. 474. 
69 Smiselno enako tudi glede goljufije na škodo Evropske unije po 229. členu KZ-1 in preslepitve pri 

pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti po 230. členu KZ-1.
70 Tako tudi Selinšek, L., navedeno delo, str. 279. 
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velike premoženjske škode. Čeprav je oškodovanje upnikov lahko storjeno tudi 
proti enemu samemu upniku, bo v takem primeru (ob izpolnjenih pogojih) verjetno 
uporabljena pravna opredelitev po 228. členu KZ-1, ki pri kvalificirani obliki 
omogoča izrek višje kazni. Določba 227. člena KZ-1 se tako upošteva predvsem 
za dejanja, ki so usmerjena k oškodovanju večjega (lahko tudi v celoti ne povsem 
določenega) števila upnikov v izpolnitveni fazi premoženjskega ali gospodarskega 
poslovanja. Tako izhaja tudi iz zakonskega opisa, po katerem je na prvem mestu 
zavedanje o nezmožnosti plačila v trenutku, ko storilec upnike že ima in se želi le 
še izogniti plačilu njihovih terjatev.71  

Smiselno enako velja pri razmejitvi med (poslovnimi) goljufijami in stečajnim 
kaznivim dejanjem. Odločilen je čas oblikovanja naklepa za storitev dejanja glede 
na potek dogovarjanja, sklenitve in izvedbe posla. Če gre za dejanje po načrtu, ki 
že v osnovi vključuje odločitev, da upnik ne bo poplačan, taka vnaprej načrtovana 
izognitev pa se doseže s stečajem ali izbrisom dolžnika iz sodnega registra, je 
to (poslovna) goljufija. Če se goljufivi stečajni naklep nanaša na že obstoječe 
obveznosti do posameznih upnikov (in obsega vse take obveznosti, splošno), pa je 
to kaznivo dejanje po 226. členu KZ-1. 

Navedeno pa ne izključuje steka s (poslovnimi) goljufijami v razmerju do upnikov, 
od katerih je bila premoženjska korist (ne oziraje se na škodo, ker je storilca vodil 
izključno interes zanj ugodnih učinkov posla) pridobljena že s tem, da njegove 
obveznosti niso bile izpolnjene, in je svoj namen dosegel že pred oblikovanjem 
naklepa za goljufivi stečaj. V takem primeru se niti ne zastavlja vprašanje dvojnega 
obravnavanja iste koristi ali škode, saj ta pri stečajnem kaznivem dejanju nastaja 
glede vseh obveznosti za vse upnike, pri izogibanju plačilu pa gre za nova 
izvršitvena dejanja, ki so od prvotne goljufije časovno ločena.    

Poseben položaj nastaja pri podjetjih, ki nikoli niso imela resnega, poštenega 
poslovnega namena in so že ustanovljena z načrtom za pridobivanje in izčrpanje 
sredstev z vnaprej načrtovanim stečajem zaradi izognitve obveznostim do 
kupcev ali poslovnih partnerjev. Čeprav je prenehanje poslovanja, lahko pa tudi 
osebni stečaj z odpustom dolga, vključeno v izigravanje obveznosti, ni razloga 
za opustitev pregona obeh dejanj v steku, prvega, ki meri na pridobitev sredstev 
s prevaro glede obljube vračila, in drugega, ki dolžniku zagotavlja, da se trajno 
izogne nastali obveznosti in drugim obveznostim, še posebno, ker je sankcija pri 
stečajnem dejanju strožja kakor pri navadni goljufiji. 

16.4  Stečaj in zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti 

Glede na podobne pravne položaje je za razmerje med kaznivim dejanjem zlorabe 
in goljufivega stečaja mogoče upoštevati že oblikovano sodno prakso Vrhovnega 
sodišča RS glede razmerja med zlorabo položaja ali pravic po 244. členu KZ (zdaj 
240. člen KZ-1) in kaznivim dejanjem oškodovanja upnikov po 234. členu KZ 
(zdaj 227. člen KZ-1). Sodišče je posebej opozorilo na vsebinske razlike z vidika 

71 Za oškodovanje upnikov (in ne za goljufijo) bi šlo, če bi bil zastavitelj pravi lastnik in bi s predmeti 
zavarovanja razpolagal po veljavni sklenitvi pogodbe, pri čemer bi lahko obstajalo tudi kaznivo 
dejanje oškodovanja tujih pravic po 223. členu KZ-1; sodba VS RS, I Ips 59/2006.
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poslovnih razmerij med udeleženimi osebami in povzročeno posledico.72 Za kaznivo 
dejanje zlorabe položaja ali pravic mora pri storilcu obstajati direktni naklep, v 
katerem mora biti zajeta tudi posledica, ki je lahko v pridobitvi premoženjske koristi 
ali povzročitvi premoženjske škode. 

Kaznivo dejanje oškodovanja upnikov pa ni storjeno z zlorabo (notranjega) 
položaja, temveč v razmerju med dolžnikom in upnikom pri opravljanju gospodarske 
dejavnosti, pri čemer je dolžnikova obveznost do upnikov nesporna in jo storilec 
kaznivega dejanja izigra. Ne gre torej za nezvestobo storilca do lastnika podjetja, 
temveč do upnikov, posledica pa je lahko le v povzročanju premoženjske škode 
upnikom. Obe dejanji sta lahko storjeni le z direktnim naklepom, vendar je ta 
usmerjen v drugačno posledico. 

Iz tega izhaja, da je zloraba kot posebno kaznivo dejanje mogoča (in obravnavana 
v steku s stečajnim kaznivim dejanjem), če obstaja že pred stečajno goljufijo ali 
se stečajni goljufiji (ki je usmerjena v izognitev obveznosti do upnikov) pridruži 
poseben storilčev naklep (in ustrezno ravnanje), ki meri (tudi) na pridobitev 
koristi sebi ali komu drugemu. Enako velja za primere, ko storilca poleg namena 
oškodovanja upnikov vodi namen povzročiti škodo subjektu, katerega interese bi 
moral zastopati (bodočemu stečajnemu dolžniku), saj gre v razmerju do upnikov za 
drugo vrsto škode in tako za drugačno (dodatno) kriminalno količino. 

16.5  Stečaj in pranje denarja 

Stečajno kaznivo dejanje je v steku lahko povezano tudi s pranjem denarja  
(245. člen KZ-1), saj se prav z njegovimi izvršitvenimi oblikami (prenosi, skrivanjem, 
navideznimi posli) lahko pride do sredstev, ki se jim s »pranjem« prikrije izvor ter se 
izmaknejo izsleditvi in zakonitim posegom upnikov. 

16.6  Druga kazniva dejanja

Razmerja, ki zahtevajo odločitev o steku, so mogoča tudi v zvezi z davčno zatajitvijo 
po 249. členu KZ-1, kršitvami temeljnih pravic delavcev po 196. členu KZ-1 in 
drugimi kaznivimi dejanji. Izhodišče za odločanje je tudi v teh primerih treba iskati 
v usmeritvi naklepa storilca, fazi urejanja ali izvajanja razmerja, ki je ogroženo ali 
prizadeto, in objektivnih okoliščinah, ki se povezujejo z znaki posameznih kaznivih 
dejanj. 
 

17   VIDIK MILEJšEGA ZAKONA PO KZ-1b

S spremenjenim besedilom prvega in drugega odstavka 226. člena KZ-1 stečajno 
dejanje, ki je bilo storjeno in opisano po vseh njegovih znakih, kot so veljali pred 
novelo KZ-1B, ne more šteti samo po sebi za dekriminirano, saj se vsebina 
inkriminacije, če že ni enaka, v bistvenih delih prekriva. 

72  Sodba VS RS, Kp 15/2005.
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Kontinuiteta kazenskopravne ureditve je očitna predvsem pri dejanju iz prvega odstavka 
226. člena KZ-1, pri katerem v zakonski opis z deloma spremenjenimi pojmi ni bilo 
poseženo tako, da bi se spremenila njegova narava, izvršitveni načini iz prve do tretje 
točke pa ostajajo vsebinsko nespremenjeni.73 Zato te spremembe ne vplivajo na začete 
postopke. Le glede dodanega novega izvršitvenega načina iz četrte točke prvega 
odstavka (če ni izrecno obsežen v eni od prejšnjih) velja, da se za dejanja, ki so bila 
storjena pred uveljavitvijo novele KZ-1B, ne more uporabiti. Navedeno smiselno velja 
tudi v razmerju do kaznivega dejanja po prvem odstavku 232. člena prejšnjega KZ.

Drugi odstavek 226. člena KZ-1, ki po noveli KZ-1B omogoča obravnavanje zaradi 
povzročitve stečaja z nevestnim poslovanjem, je vsebinsko nov, zato bo lahko veljal le 
za dejanja, storjena po 15. 5. 2012. To pa še ne pomeni, da kazniva dejanja, opisana 
po prejšnjem drugem odstavku 226. člena KZ-1, ne morejo več biti obravnavana. 
Upoštevati je treba, da je bilo glede na način storitve, krivdo in posledico dejanje 
lažnega (zdaj goljufivega) stečaja (ali izpolnitve pogojev za izbris gospodarske 
družbe iz sodnega registra brez likvidacije) obseženo tudi v drugem odstavku (zdaj 
prenovljenega) 226. člena KZ-1. V primerjavi s prejšnjim in sedanjim prvim odstavkom 
je bila razlika le v tem, da je bil končni namen storilca oškodovati upnike, kar je v 
vrednostnem pomenu (bilo) enako stečajni goljufiji. Zato se začeti kazenski postopki 
za izvršitvene načine in v krivdni obliki, ki je bila kazniva v skladu s prejšnjim drugim 
odstavkom, praviloma lahko nadaljujejo in dokončajo po prvem odstavku 226. člena. 

Pri tem je treba upoštevati opozorilo, da je bilo prekrivanje obeh oblik po prejšnji 
ureditvi delno. To pomeni, da je nujno v vsakem konkretnem kazenskem postopku, 
ki ob uveljavitvi novele KZ-1B teče zaradi kaznivega dejanja po drugem odstavku  
226. člena KZ-1 (pred novelo KZ-1B), glede na vse okoliščine primera in ob 
upoštevanju dejanskega stanja pretehtati, ali je mogoča prekvalifikacija v dejanje 
po prvem odstavku 226. člena KZ-1 (pri čemer bo treba uporabiti opis dejanja pred 
novelo B, ki je veljal v času storitve kaznivega dejanja). Če prekvalifikacija ni mogoča, 
ker dejansko stanje zajema okoliščine ali znake, ki se ne skladajo z dejanjem iz 
prvega odstavka 226. člena KZ-1 pred novelo B, pa je treba preveriti, ali je v tem 
primeru morda zadoščeno znakom katerega drugega kaznivega dejanja (na primer 
ponarejanja ali uničenja poslovnih listin), sicer pa kazenski postopek ustaviti.74

Glede kaznivega dejanja povzročitve stečaja z nevestnim gospodarjenjem iz 
prejšnjega 233. člena KZ-1 velja, da je bilo v taki obliki ter s takrat določeno krivdo 
in objektivnim pogojem kaznivosti z novim KZ-1 dekriminirano. Kot dejanje po 
novem drugem odstavku 226. člena KZ-1 (po noveli KZ-1B) je kaznivo le, če je bilo 
storjeno po 15. 5. 2012.

73 Ambrož, M. - Jenull, H., Kazenski zakonik (KZ-1) z novelama KZ-1A in KZ-1B, razširjena uvodna 
pojasnila, Ljubljana, GV Založba, 2012, str. 167; tako tudi Selinšek, L., Kazniva dejanja zoper 
gospodarstvo po noveli KZ-1B (1. del), Pravna praksa, 35/2012, str. 22.

74 Povzeto po Selinšek, L., Kazniva dejanja zoper gospodarstvo po noveli KZ-1B (1. del), Pravna 
praksa, 35/2012, str. 22.
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ODGOVORNOST PRAVNIH OSEb ZA PREKRšEK
(problematika v zvezi s prakso vrhovnega sodišča 
posebej v zvezi z opustitvijo dolžnega nadzorstva)

Barbara Zobec
vrhovna sodnica
Vrhovno sodišče Republike Slovenije

POJEM PRAVNE OSEbE

ZP-1 ne opredeljuje pojma pravne osebe (v primerjavi s pojmom odgovorna oseba, ki je 
opredeljen v 15. členu ZP-1G). To pomeni, da je treba pravno osebo pojmovati tako, kot 
to izhaja iz splošne pravne teorije. Tako kot pravno osebo razumemo statusno obliko, 
ki ji pravni red zaradi določenih značilnosti posredno ali neposredno priznava status 
pravne osebe. Pravna oseba per definitionem je umetno, s pravnim aktom ustanovljen 
pravni subjekt, ki je sposoben biti nosilec pravic in dolžnosti (tako civilnega kot tudi 
javnega prava).1 Status pravne osebe imajo v Sloveniji vse gospodarske družbe razen 
tihih družb, zavodov, zadrug, ustanov, gospodarskih interesnih združenj itd. Status 
pravne osebe imajo tudi Republika Slovenija in lokalne samoupravne skupnosti, ki pa 
po izrecni določbi 13. a člena ZP-1G (prej 13. člena ZP-1) ne odgovarjajo za prekrške. 

KAJ JE DELIKTNA ODGOVORNOST PRAVNIH OSEb

Drugo temeljno vprašanje je, kako utemeljiti in zasnovati deliktno odgovornost pravnih 
oseb. V kazenskopravni teoriji so se razvili številni modeli kazenske odgovornosti 
pravnih oseb. Tako so nekateri teoretiki menili, da gre pri pravni osebi izključno za 
fikcijo oziroma pravno konstrukcijo in kot taka ne more odgovarjati za kazniva dejanja 
in ne za prekrške, saj so edina realnost fizične osebe, ki stojijo za pravno fikcijo (npr. 
Savigny). Druga teorija temelji na tako imenovani Gierkejevi organski teoriji, po kateri 
pravne osebe niso samo fikcije, temveč realne osebe, ki zato tudi realno delujejo v 
vsakdanjem življenju, imajo in uresničujejo določene funkcije, zato lahko tudi storijo 
določene delikte. Od teh dveh teoretičnih pogledov na deliktno odgovornost pravne 
osebe je prevladala tako imenovana organska teorija nad teorijo fikcije pravne osebe, 
tako da je aktivnost organa in predstavnika hkrati tudi aktivnost pravne osebe.2 

Razlike pa so tudi v zakonodajah evropskih držav.3  

1 Verica Trstenjak: Pravne osebe, GV Založba, Ljubljana, 2003, str. 53 do 60. 
2 Citat dr. Mitja Deisinger, Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja, str. 40. 
3 Tako npr. avstrijski zakon o prekrških določa, da za prekrške odgovarja odgovorna oseba oziroma 

tisti, ki je kot zakoniti zastopnik razviden navzven ali se postavi kot oseba, odgovorna za delovanje 
pravne osebe v skladu s predpisi. Kršitve pravne osebe se tako štejejo kot kršitve odgovorne 
osebe. Pravna oseba zgolj odgovarja za izrečene globe odgovorni osebi oziroma zastopniku. Po 
nemški zakonodaji pa za prekršek odgovorne osebe odgovarja tudi pravna oseba, če odgovorna 
oseba krši dolžnosti, ki se nanašajo pravno osebo, ali je posledica kršitve obogatitev pravne osebe.
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UREDITEV ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSEb ZA PREKRšEK PO ZP-1

14. člen ZP-1 (pred novelo ZP-1G) je določal, da se za odgovornost pravne 
osebe in samostojnega podjetnika smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja, ob pogojih, pod katerimi je pravna 
oseba odgovorna za kazniva dejanja. Šlo je torej za blanketno določbo, saj se 
določba ZP sklicuje na določbe Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva 
dejanja (v nadaljevanju ZOPOKD) in posredno na Kazenski zakonik (v nadaljevanju 
KZ). To pomeni, da je temelj za odgovornost pravne osebe za prekršek (enako kot 
za kaznivo dejanje) ugotovitev, da so podani:

A. formalni pogoji, če je storilec (fizična oseba) ravnal v imenu, za račun ali v 
korist pravne osebe, kar pomeni, da je ravnal v okviru določenega pooblastila, ki 
lahko izhaja iz mandatne pogodbe s pravno osebo, iz zakona ali drugih predpisov, 
iz odločbe, izdane na podlagi zakona, iz poklicne dolžnosti ali iz organizacijskih 
pravil pravne osebe, in 

B. materialni pogoji, ki vežejo odgovornost pravne osebe za prekršek na dolžno 
ravnanje njenih organov oziroma na njeno okoriščanje s prekrškom:

1.  če pomeni storjen prekršek izvršitev protipravnega sklepa, naloga ali odobritve 
njenih vodstvenih ali nadzornih organov ali

2.  če so njeni vodstveni ali nadzorni organi vplivali na storilca ali mu omogočili, da 
je storil prekršek, ali 

3.  če pravna oseba razpolaga s protipravno pridobljeno premoženjsko koristjo ali 
uporablja predmete, nastale s prekrškom, ali

4.  če so njeni vodstveni ali nadzorni organi opustili dolžno nadzorstvo nad 
zakonitostjo ravnanja njim podrejenih delavcev. 

Materialni pogoji so bili torej temelji za odgovornost pravne osebe in so bili 
navedeni v 4. členu ZOPOKD. Gre za štiri temelje odgovornosti pravnih oseb za 
kazniva dejanja, ki so alternativno našteti v tem členu. Prispevek pravne osebe 
je lahko fizičen ali psihičen, lahko pa so tudi vsi pogoji kumulativno izpolnjeni. Po 
1. točki je torej prispevek pravne osebe največji, po 2. točki gre za neko vrsto 
napeljevanja, 3. točka pomeni razpolaganje s protipravno premoženjsko koristjo, 
po 4. točki pa je temelj odgovornosti pravne osebe opustitev dolžnega nadzorstva 
nad zakonitostjo dela podrejenih organov. Odgovornost po tem členu ni pomenila 
objektivne odgovornosti pravne osebe, temveč je šlo za posebno obliko deliktne 
odgovornosti oziroma za posebno pravno podlago za njeno odgovornost.4 Za 
odgovornost pravne osebe sta morala biti kumulativno podana vsaj en formalni in 
vsaj en materialni pogoj. Odgovornost pravnih oseb po teh določbah je akcesorna, 
saj je za storitev prekrška poleg formalnih pogojev potreben še prispevek njenih 
vodstvenih ali nadzornih organov. Navedeno tudi pomeni, da je bilo treba po tem 
zakonu upoštevati celotno drugo poglavje ZOPOKD (od 4. do 11. člena) oziroma 
vse določbe splošnega dela tega zakona, ki se nanašajo na pravno osebo. 

4 Dr. Ivan Bele, Kazenski zakonik s komentarjem, GV Založba, stran 252. 
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UREDITEV ODGOVORNOSTI PRAVNE OSEbE PO 14. ČLENU ZP-1G

Določba 14. člena ZP-1G ne napotuje več na določbe ZOPOKD (na formalne 
in materialne temelje odgovornosti pravne osebe za kazniva dejanja), temveč 
samostojno in celovito ureja pravila, po katerih se določa odgovornost pravne 
osebe za prekršek. Nespremenjen pa ostaja temeljni pogoj za odgovornost pravne 
osebe za prekršek, to je izrecna določitev možnosti kaznovanja v predpisu, ki 
določa prekršek (13. člen ZP-1G). 

PRVI ODSTAVEK 14. ČLENA ZP-1G

Po tej določbi pravna oseba odgovarja za prekršek, ki ga pri upravljanju njene 
dejavnosti storilec stori:

 ● v njenem imenu ali
 ● za njen račun ali 
 ● v njeno korist (lahko je premoženjska ali nepremoženjska) ali z njenimi 

sredstvi. 

Odgovornost pravne osebe po tej določbi je derivativna, kar izhaja iz dejstva, da 
pravna oseba odgovarja za prekršek, ki ga stori tretji fizična oseba v njenem interesu. 
Sama ne more biti storilka prekrška, ampak se lahko spozna za odgovorno za 
prekršek, ki ga je storila druga oseba, za katero ni nujno, da je zaposlena pri pravni 
osebi, ampak na kakršni koli pravni podlagi sodeluje pri upravljanju dejavnosti 
pravne osebe tako, da ravna v njenem imenu, za njen račun, v njeno korist ali 
z njenimi sredstvi. Gre torej za neke vrste objektivno odgovornost, krivde pa se 
lahko pravna oseba ekskulpira, če dokaže, da je bil prekršek storjen pod pogoji, ki 
jih določa tretji odstavek 14. člena ZP-1G. To pomeni – če je neposredni storilec 
prekrška znan – da je temelj odgovornosti pravne osebe za ta prekršek dejstvo, 
da je storilec storil prekršek pri upravljanju dejavnosti pravne osebe in da je bil 
prekršek storjen v imenu, za račun, v korist pravne osebe ali z njenimi sredstvi. V 
tem primeru torej odgovarjata neposredni storilec in pravna oseba, razen, kot sem 
že povedala, če niso izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka tega člena. 

DRUGI ODSTAVEK 14. ČLENA ZP-1G

Po tej določbi pravna oseba odgovarja za prekršek:

1.  a) Če storilec prekrška (fizična oseba) ni znan oziroma ga ni mogoče odkriti, pri 
čemer gre za principalno oziroma samostojno odgovornost pravne osebe, ali 

 b) če storilec prekrška – fizična oseba ni odgovoren (odgovornost storilca je 
lahko izključena zaradi neprištevnosti, zaradi pravne ali dejanske zmote5). V 
tem primeru pa govorimo o limitirani akcesorni odgovornosti pravne osebe.

2.  Drug pogoj za odgovornost pravne osebe po tej določbi pa je, da je njen 
vodstveni ali nadzorni organ ali njena odgovorna oseba opustila dolžno 
nadzorstvo, s katerim bi se prekršek lahko preprečil. 

5 Navedeno pa moramo ločiti od silobrana ali skrajne sile, ker v teh primerih zaradi izključitve 
protipravnosti dejanja prekrška ni. 
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Pravna oseba lahko odgovarja za prekršek ne glede na to, da fizična oseba ne bo 
odgovarjala, če se seveda izkaže, da je opustila dolžno nadzorstvo, ki ga ima neko 
podjetje pri upravljanju določenih tveganih dejanj, tipičnih za vrsto dejavnosti. V 
tem primeru je storjen prekršek posledica zgrešene ocene tveganja s strani uprave 
podjetja. Pravna oseba bo tako odgovarjala, če se lahko ugotovi, da ni uporabila 
vseh potrebnih in predvidenih organizacijskih ukrepov, da bi se preprečil prekršek. 
Drugače povedano: pravna oseba bo prevzela odgovornost za slabo delovanje 
svojih vodstvenih ali nadzornih organov, ki niso izvedli vseh potrebnih ukrepov 
za preprečitev kršitev. Njena odgovornost bo torej posledica opustitve dolžnega 
nadzorstva s strani vodstvenih ali nadzornih organov, to se pravi tistih, ki so našteti 
v drugem odstavku 15. člena ZP-1G (odgovorna oseba je tudi tista oseba, ki je pri 
subjektu iz prejšnjega odstavka pooblaščena izvajati dolžno nadzorstvo, s katerim 
se lahko prepreči prekršek). 

KAJ JE DOLŽNO NADZORSTVO

ZP-1G neposredno ne določa, kaj vključuje ta pojem, je pa iz dejstva, da gre za 
temelj odgovornosti pravne osebe, mogoče utemeljeno sklepati, da se dolžno 
nadzorstvo vsebinsko nanaša na nadzorne in sorodne mehanizme, vzpostavljene 
znotraj pravne osebe in namenjene za preprečitev kršitev, ki imajo znake 
prekrškov.6 Gre za nadzorstvo nad zakonitostjo ravnanja glede spoštovanja 
zakonov in podzakonskih predpisov. Tega nadzorstva ni mogoče enačiti s kontrolo 
pravne osebe, ali se delo opravlja v njeno korist ali ne. Kaj je dolžno nadzorstvo, 
se da sklepati tudi iz določbe druge alineje tretjega odstavka 14. člena ZP-1G, 
po kateri se pravna oseba lahko ekskulpira, če dokaže, da je bil prekršek storjen 
z zavestnim kršenjem pogodbe, kršenjem navodil ali pravil pravne osebe, 
ki je v okviru dolžnega nadzorstva pravočasno izvedla vse ukrepe, potrebne 
za preprečitev prekrška. Torej, v primerih, ko storilec prekrška ni znan ali ga ni 
mogoče spoznati za odgovornega, je treba ugotoviti, ali je imela pravna oseba 
vzpostavljene ustrezne mehanizme za preprečitev tega prekrška. Če jih ni imela 
oziroma če v konkretnem primeru niso delovali iz razlogov na strani pravne osebe 
oziroma njenih vodstvenih ali nadzornih organov, ta ugotovitev zadostuje, da se 
pravna oseba spozna za odgovorno osebo za prekršek. Gre torej za odsotnost 
ali pomanjkanje nadzornih mehanizmov znotraj pravne osebe, kar pa seveda ne 
pomeni, da bi bila v teh primerih avtomatično odgovorna odgovorna oseba. Zaradi 
različne narave pravnih in fizičnih oseb so različni tudi standardi odgovornosti. 

PRAVNA PODLAGA, KI ZAVEZUJE PRAVNO OSEbO  
K DOLŽNOSTNEMU RAVNANJU

Osnovna dolžnost prekrškovnega organa (oziroma sodišča) je ugotoviti, na kateri 
pravni podlagi, koga in kako je bila odgovorna oseba (praviloma vodstveni ali 
nadzorni organ pravne osebe) dolžna nadzirati in katere ukrepe, ki jih je bila dolžna 
izvajati za preprečitev prekrška, je opustila. 

6  Dr. Liljana Selinšek: Opustitev dolžnega nadzorstva v prekrškovnem pravu, Pravna praksa z dne 
18. 7. 2013. 
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Po noveli ZP je opustitev dolžnega nadzorstva enakovredna vsem drugim 
opustitvam, kar pomeni, da je ob upoštevanju 16. člena prekršek storjen z 
opustitvijo, če je storilec opustil dejanje, ki bi ga moral storiti. Če pri storitvenem 
načinu stori prekršek tisti, ki krši prepovedno normo, stori pri opustitvenem 
načinu prekršek tisti, ki krši zapovedno normo. To pomeni, da bi moralo biti za 
obstoj prekrška, storjenega na opustitveni način, že v samem zakonu opisano, 
kakšno dejanje se opušča in kdo je oseba, ki ga opušča. Treba je dokazati, da 
je odgovorna oseba opustila dolžno nadzorstvo, ko znaki prekrška zajemajo to 
opustitev. Vendar pa zakon (če sledimo določbi druge alineje tretjega odstavka 
14. člena ZP-1G, ki našteva ekskulpacijske razloge), čemur sta sledili tako praksa 
kakor tudi teorija, pojmuje podlago, iz katere izhaja dolžnostno ravnanje, širše.7 
Po tej razlagi pravna oseba odgovarja za prekršek, storjen z opustitvijo dolžnega 
nadzorstva, čeprav je zakonsko besedilo neposredno ne zavezuje k nekemu 
ravnanju, temveč zavezujoča dolžnost vodstvenega ali nadzornega organa temelji 
le na drugem predpisu ali internem aktu pravne osebe, namenjenem preprečitvi 
prekrškov, do katerih pri izvajanju neke (tvegane) dejavnosti pogosto prihaja. V 
teh primerih (ko opustitev dolžnega nadzorstva ni znak prekrška) pa bo treba v 
izreku odločbe jasno navesti, katere so tiste obveznosti, ki jih je bila za odvrnitev 
prekrškov pri izvajanju določene tvegane dejavnosti pravna oseba dolžna izvesti in 
katerih neizvršitev se po moči in učinku lahko primerja s storitvijo prekrška. 

Vrhovno sodišče je to problematiko presojalo v svojih številnih odločbah, vendar 
so bili vsi prekrški (žal) storjeni pred novelo ZP-1G, tako da prakse v zvezi z novo 
ureditvijo opustitve dolžnega nadzorstva po drugem odstavku 14. člena ZP-1G ni. 
Iz dosedanjih odločb Vrhovnega sodišča pa jasno izhaja dolžnost konkretizacije 
opisa. Iz odločb IV Ips 84/2012, IV Ips 90/2012, IV Ips 76/2011 ter odločb IV Ips 
22/2012 in IV Ips 33/2011, ki se nanašata na samostojne podjetnike oziroma 
zasebnike, izhaja predvsem naslednje: pri očitku opustitve dolžnega nadzorstva 
ne zadošča le prepis zakonskega besedila (je opustila dolžno nadzorstvo), temveč 
je treba očitek konkretizirati tako, da bodo iz izreka izhajale konkretne okoliščine v 
zvezi z odgovornostjo pravne osebe, oziroma je treba konkretno navesti, v čem je 
bila kršitev dolžnostnega ravnanja. 

V odločbi IV Ips 22/2012 pa je posebej opozorilo, da v izreku odločbe o prekršku 
ni bilo dovolj konkretizirano dolžnostno ravnanje, in sicer da samostojna 
podjetnica ni opravila rednega osebnega nadzorstva nad točenjem alkoholnih 
pijač v lokalu, da natakarice ni seznanila z določbami ZOPA, ki prepovedujejo 
ponujanje in prodajo alkoholnih pijač osebam, mlajšim od 18 let, da je bila na 
kršitve ZOPA storilka prekrška že večkrat opozorjena ipd. 

Iz te odločbe torej nedvoumno izhaja, da je treba v izrek vključiti aktivnosti podjetnice, 
ki ne izhajajo neposredno iz zakona, so pa glede na tvegano dejavnost, s katero se 
ukvarja, ter pogostnost in nevarnost kršitev ZOPA tako pomembne, da se v primeru 
opustitve lahko primerjajo, kot je bilo že pojasnjeno, s storitvijo prekrška. 

7 Taka širša razlaga zakona je veljala tudi pred novelo ZP-1G. 
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RAZLIKA MED OPUSTITVIJO DOLŽNEGA NADZORSTVA PO ZP-1 IN 
ZP-1G

Po ZP-1 je opustitev dolžnega nadzorstva pomenila poseben materialni temelj 
odgovornosti pravne osebe za prekršek. Temeljni pogoji, ki so morali obstajati že 
po KZ na strani fizične osebe kot storilca kaznivega dejanja (da je storilec dejanje 
storil v njenem imenu, za njen račun ali v njeno korist), so bili v ZOPOKD dopolnjeni 
še z določbo 4. člena o temeljih odgovornosti pravne osebe. Za ugotovitev 
odgovornosti pravne osebe sta morala biti podana sočasno vsaj en materialni in 
en formalni pogoj. Eden od teh materialnih pogojev je bil tudi opustitev dolžnega 
nadzorstva (četrta alineja 4. člena ZOPOKD). Po ZP-1G pa je opustitev dolžnega 
nadzorstva postala enakovredna drugim opustitvam, katerih posledica je izpolnitev 
znakov prekrška. Po tej noveli je kot temelj odgovornosti pravne osebe za prekršek 
opustitev dolžnega nadzorstva kot prekršek določena le, če neposrednega storilca 
prekrška ni mogoče odkriti ali če za prekršek ni odgovoren. Odgovornost pravne 
osebe po tej določbi je bolj objektivizirana, kar bo pojasnjeno v nadaljevanju. Po 
ZP-1 sta za prekršek odgovarjali pravna oseba in odgovorna oseba, po ZP-1G pa 
le pravna oseba. 

DOKAZOVANJE OPUSTITVE DOLŽNEGA NADZORSTVA PRAVNI 
OSEBI

Splošno izhodišče je, da pravna oseba odgovarja za prekršek, če se ji dokaže, da 
ni vzpostavila nadzornih mehanizmov, s katerimi bi se lahko preprečili prekrški. Gre 
torej za odsotnost in pomanjkanje nadzornih mehanizmov znotraj pravne osebe 
in je to dovolj za ugotovitev njene odgovornosti. Za odgovornost pravne osebe po 
določbi drugega odstavka 14. člena ZP-1G je torej treba ugotoviti in izkazati: 

 ● da je bil storjen prekršek,
 ● da storilec prekrška ni znan ali da za prekršek ni odgovoren, 
 ● da je vodstveni ali nadzorni organ oziroma odgovorna oseba pravne osebe 

dolžna izvajati nadzorstvo nad zakonitostjo dela (dolžnostno ravnanje temelji 
na zakonu, drugem predpisu ali internem aktu pravne osebe) in

 ● da dolžnostnega nadzorstva ni bilo ali pa je sicer bilo vzpostavljeno, pa iz 
razlogov na strani nadzornih organov ni delovalo,

 ● da je verjetno, da bi izvedeno dolžno nadzorstvo lahko preprečilo prekršek.8

To pomeni, da je po ZP-1G odgovornost pravne osebe v primeru opustitve bolj 
objektivizirana oziroma stori prekršek pravna oseba takoj, ko se ugotovijo pogoji 
za odgovornost odgovorne osebe. Za ugotovitev odgovornosti pravne osebe 
tako zadošča ugotovitev, da so nadzorni mehanizmi sicer bili vzpostavljeni, pa iz 
razlogov na strani nadzornih organov (tudi odgovorne osebe) niso delovali, ali pa 
da pravna oseba nadzornih mehanizmov sploh ni imela. 

Ali je nadzorni organ (fizična oseba) za to kriv ali ne, se ne bo ugotavljalo, saj 
zadošča, da je pravna oseba dolžno nadzorstvo opustila. Pri opustitvi dolžnega 

8 Podobno uvodna pojasnila ZP-1G: H. Jenull in L. Selinšek, GV Založba, Ljubljana, 2011, str. 46. 
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nadzorstva, ki je temelj odgovornosti pravne osebe za prekršek, namreč ne gre 
za enak obseg (kvaliteto) opustitve, ki jo je bilo treba izkazati za odgovornost 
odgovorne (fizične) osebe na podlagi pred novelo veljavnega drugega odstavka 
15. člena ZP-1. Za odgovornost fizične osebe se zahteva nekaj več, dokazati ji je 
treba krivdo, saj odgovarja za svoje ravnanje na podlagi zavesti in volje do tega 
ravnanja, medtem ko pravna oseba odgovarja za ravnanje druge (fizične) osebe 
pod pogoji, ki jih določa zakon.9 

KDO ODGOVARJA ZA OPUSTITEV DOLŽNEGA NADZORSTVA PO 
DRUGEM ODSTAVKU 14. ČLENA ZP-1G 

Mislim, da po tej določbi odgovarja za prekršek samo pravna oseba. Ta namreč 
prevzame odgovornost za neizvedbo dolžnega nadzorstva nadzornih organov 
nase. Če pa bo odgovorna oseba (drugi odstavek 15. člena ZP-1G) odgovarjala 
za opustitev dolžnega nadzorstva kot neposredni storilec, bo odgovornost pravne 
osebe temeljila na določbi prvega odstavka 14. člena tega zakona. 

TRETJI ODSTAVEK 14. ČLENA ZP-1G

V tretjem odstavku 14. člena so navedeni tako imenovani ekskulpacijski razlogi za 
pravno osebo. V tem primeru pravna oseba ne bo odgovarjala, če dokaže, da je 
bil prekršek storjen: 

 ● z namenom škodovanja tej pravni osebi ali 
 ● z zavestnim kršenjem pogodbe, na podlagi katere storilec opravlja delo ali 

storitev za pravno osebo, ali s kršenjem navodil ali pravil pravne osebe, ki je 
v okviru dolžnega nadzorstva pravočasno izvedla vse ukrepe, potrebne za 
preprečitev prekrška. 

Že iz zakonskega besedila, ki se nanaša na pravno osebo, da se ta lahko 
ekskulpira, če »dokaže«, da je bil prekršek storjen v navedenih okoliščinah, izhaja, 
da je dokazno breme na pravni osebi. Govorimo o tako imenovanem obrnjenem 
dokaznem bremenu. Ne glede na navedeno pa menim, da v sodnem postopku 
ni mogoče mimo določbe 68. člena ZP-1G – načela materialne resnice. Dokazno 
breme sicer je na pravni osebi, pri čemer pa je tudi sodišče zavezano ugotavljati 
materialno resnico v zvezi z njenimi ugovori. To pomeni, da je v primerih, ko pravna 
oseba dokaže neko določeno stopnjo verjetnosti, da obstaja ekskulpaciji razlog, 
sodišče dolžno po načelu iskanja materialne resnice samo v postopku preiskati in 
ugotoviti, ali so te okoliščine podane do te stopnje verjetnosti, da lahko po načelu 
proste presoje dokazov o zadevi odloča. Seveda pa sodišče teh okoliščin ne bo 
ugotavljalo, če se stranka nanje ne bo sklicevala, pa tudi ne v primerih, če bo 
stranka o obstoju ekskulpacijskih razlogov podala samo neke trditve, ki ne bodo z 
ničimer izkazane in tudi ne obrazložene. 

Problematiko v zvezi z obrnjenim dokaznim predlogom in zadostitvi dokaznega 
bremena je Vrhovno sodišče obravnavalo predvsem v zvezi s kršitvami cestnega 

9 Dr. Liljana Selinšek: Opustitev dolžnega nadzorstva v prekrškovnem pravu, Pravna praksa z dne 
18. 7. 2013. 



200

prometa, storjenimi z vozilom, ko ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec prekrška. 
Po določbi 8. člena Zakona o pravilih cestnega prometa namreč v teh primerih 
odgovarja za prekršek lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen če 
dokaže, da prekrška ni storil. 

V odločbi IV Ips 26/2012 je Vrhovno sodišče presodilo, da navedene določbe 
ni mogoče razumeti tako, da mora storilec z dokazi prepričati sodišče, da 
prekrška ni storil, temveč lastniku oziroma imetniku pravice uporabe nalaga, 
da predloži razbremenilne dokaze. Ko take dokaze predloži, mora sodišče v 
skladu z načelom proste presoje dokazov oceniti, ali z njimi izkazuje razumen 
dvom o domnevnem dejstvu. Sodišče ni dolžno izvesti vsakega dokaza, 
ki ga predlaga obramba, vendar pa mora dokaznemu predlogu ugoditi in 
dokaz izvesti, če je predlagatelj z ustrezno stopnjo verjetnosti izkazal pravno 
relevantnost dokaza ter možnost njegove izvedbe. Navedel je namreč podatke 
o priči, ki naj bi potrdila, da v času storitve prekrška ni bil na kraju prekrška, 
in s tem zadostil aktivnemu ravnanju, ki ga nalaga določba prvega odstavka  
233. člena ZVCP. Storilec se je namreč opredelil, o katerih konkretnih okoliščinah 
naj se priča zasliši, te okoliščine pa so tudi materialnopravno relevantne, saj je 
obstoj storilčevega alibija odločilnega pomena za pravilno razsojo. 

Podobno stališče je Vrhovno sodišče zavzelo v zadevi IV Ips 13/2012, kjer je 
navedlo, da četudi je v postopku po prvem odstavku 233. člena ZVCP-1 na 
storilcu breme, da s predložitvijo razbremenilnih dokazov izkaže razumen dvom 
o domnevnem dejstvu, to ne pomeni, da je v tovrstnih postopkih izključena 
uporaba načela materialne resnice. Cilj vsakega postopka o prekršku je pravno 
pravilna in zakonita odločba o (ne)obstoju prekrška. Res je, da je v postopku po 
prvem odstavku 233. člena ZVCP-1 na strani storilca breme, da s predložitvijo 
razbremenilnih dokazov izkaže razumen dvom o domnevnem dejstvu, vendar 
pa to ne pomeni, da je v tovrstnih postopkih izključena uporaba načela 
materialne resnice (prvi odstavek 68. člena ZP-1 v zvezi s četrtim odstavkom 
65. člena ZP-1). Dolžnost predložitve dokazov, s katerimi se izkaže razumen 
dvom o domnevnem dejstvu, namreč ne pomeni uvedbe razpravnega načela 
in izenačitve položaja storilca v prekrškovnem postopku s položajem stranke 
v pravdnem postopku (prvi odstavek 7. člena v zvezi z 215. členom Zakona 
o pravdnem postopku). Ob dejstvu, da je storilec zahtevi za sodno varstvo 
priložil dokaz (pisno izjavo J. H.), ki potrjuje njegove navedbe, da je bil v času 
prekrška na sestanku z J. H., bi moralo sodišče, ki je očitno podvomilo, da je bil 
storilec na sestanku prisoten ves čas, v skladu z načelom materialne resnice v 
dopolnjenem dokaznem postopku to pravno odločilno dejstvo samo raziskati. 
Če je dvomilo o resničnosti pisne izjave J. H., da se je sestanek začel ob 8.10 
in končal ob 8.45 istega dne, oziroma je ocenilo, da bi bilo mogoče, da bi 
storilec v tem času kraj sestanka zapustil in storil prekršek, bi moralo, da bi ta 
dvom razčistilo, kljub odsotnosti storilčevega dokaznega predloga pričo J. H. 
samo zaslišati. Le taka razlaga prvega odstavka 233. člena ZVCP-1 omogoča 
procesno ravnovesje oziroma ustrezno porazdelitev dokaznega bremena med 
sodiščem in storilcem pri ugotavljanju materialne resnice v tovrstnih postopkih. 

Določba tretjega odstavka 14. člena ZP-1G se sicer nanaša na prvi in drugi 
odstavek tega člena, vendar pa menim, da so ekskulpacijski razlogi v povezavi 
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z drugim odstavkom 14. člena ZP-1G nekonsistentni oziroma vsaj nejasni. Težko 
si predstavljam, kako dokazati, da je storilec prekrška – fizična oseba ravnal z 
namenom oškodovanja ali z zavestnim kršenjem pogodbe takrat, ko storilec ni 
znan, ko je temelj za odgovornost pravne osebe torej le dejstvo, da je bil prekršek 
storjen. Še teže oziroma nemogoče je dokazovati obarvani naklep neprištevnemu 
storilcu, saj je prištevnost temeljni pogoj za ugotavljanje krivde. Predvsem pa je 
zakon po mojem mnenju nekonsistenten z določitvijo ekskulpacijskega razloga iz 
druge alineje tretjega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 14. člena ZP-1G. 
Drugi odstavek namreč kot temeljni pogoj za odgovornost pravne osebe določa, 
da ta ni imela vzpostavljenih nadzornih mehanizmov, ali pa da so sicer bili, pa iz 
razlogov na strani nadzornih organov niso delovali. Druga alineja tretjega odstavka 
pa dopušča možnost ekskulpacije, če pravna oseba dokaže (za storilca, ki ga ni 
mogoče odkriti ali če za prekršek ni odgovoren), da je kršil navodila ali pravila 
pravne osebe, ki je v okviru dolžnega nadzorstva pravočasno izvedla vse ukrepe, 
potrebne za preprečitev prekrška. Če je enkrat dokazano, da je pravna oseba 
opustila dolžno nadzorstvo, je nesmiselno dokazovati nasprotno z obrnjenim 
dokaznim bremenom. Sodišče je namreč tisto, ki mora stranki dokazati, da je 
njen vodstveni ali nadzorni organ ali njena odgovorna oseba opustila dolžno 
nadzorstvo, seveda ima pa pravna oseba ves čas možnost dokazovati nasprotno. 
Če ji to ne uspe, bo spoznana za odgovorno, če pa ji uspe, pa bo postopek zoper 
njo ustavljen. Ne ve se torej, kdo nosi dokazno breme, meša se glavni in nasprotni 
dokaz. Enkrat (drugi odstavek 14. člena ZP-1G) je glavni dokaz, da je odgovorna 
oseba storila prekršek (opustila dolžno nadzorstvo), drugič pa je glavni dokaz, da 
ni storila prekrška (v okviru dolžnega nadzorstva je pravočasno izvedla vse ukrepe, 
potrebne za preprečitev prekrška, navedeno pa je storilec zavestno kršil). 

SKLEP

Kot izhaja iz vsega prikazanega, se z novo ureditvijo odgovornosti pravnih oseb 
za prekrške odpira vrsta vprašanj predvsem glede avtonomne prekrškovne 
odgovornosti pravne osebe po drugem odstavku 14. člena ZP-1G. Medtem ko 
uvedba neke vrste objektivne odgovornosti pravne osebe za prekršek (ureditev 
po prvem odstavku tega člena, kjer je sicer dopustna ekskulpacija ob ugotovitvi 
pogojev iz tretjega odstavka) v praksi verjetno ne bo delala težav, saj bo pravna 
oseba odgovarjala za prekršek takoj, ko bo ob izpolnjenih pogojih, določenih v tem 
odstavku, ugotovljena odgovornost za prekršek fizične osebe – storilca prekrška, 
bo praksa glede avtonomne odgovornosti pravne osebe v resni zadregi oziroma na 
resni preizkušnji. Iz zakonske ureditve ne izhaja povsem jasno, ali za ta prekršek 
odgovarja le pravna oseba (to stališče zagovarjam sama) ali tudi odgovorna 
oseba oziroma nadzorni organ, in če odgovarja, kdaj, do kod seže dokazovanje 
odgovornosti pravni osebi (ali zadošča ugotovitev, da ni imela vzpostavljenih 
nadzornih mehanizmov ali da jih sicer je vzpostavila, pa niso delovali iz razloga na 
strani nadzornih organov, ali pa bo treba odgovorni osebi dokazovati krivdo, kar je 
sicer po mojem mnenju za ugotovitev odgovornosti pravne osebe nepotrebno), itd. 
Na vse navedeno in še več bomo morali odgovoriti sami oziroma bo odgovore na 
ta vprašanja kot vedno do zdaj oblikovala sodna praksa, ki mora znati pluti tudi po 
nekartiranem morju brez satelitske navigacije (sailing on uncharted seas).
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VRNITEV V PREJšNJE STANJE PRI PRENEHANJU 
VELJAVNOSTI VOZNIšKEGA DOVOLJENJA PO ZP-1:  
Z UPORAbO ZUP, MATERIALNOPRAVNEGA TEMELJA ALI 
INSTITUTA SUI GENERIS?

Polonca Kovač
doktorica pravnih znanosti
izredna profesorica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani

POVZETEK

Vrnitev v prejšnje stanje (VPS) je eden od institutov, pri katerem se v postopku o 
prekršku pojavlja več dilem, ker Zakon o prekrških (ZP-1) ne določa jasno njegove 
uporabe. Ker VPS spada teoretično v skupino postopkovnih pravil o rokih, ta 
institut večina razlaga z uporabo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) v 
bodisi enotnem upravno-kaznovalnem bodisi izvršilnem postopku o prekršku. Na 
temelju normativne analize, analogij in študije izbranih primerov iz nedavne sodne 
prakse glede vprašanja VPS pri prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja po 
202. č do 202. f členu ZP-1 (od novele ZP-1G v letu 2011) avtorica v prispevku 
oblikuje izhodišča za (ne)uporabo VPS pri tem prekrškovnem institutu. Pri tem 
izhaja iz ločevanja materialnopravnih in procesnopravnih norm in rokov, saj ZUP 
in njegovi instituti pridejo v poštev le pri slednjih. V sklepu avtorica oceni, da se 
VPS v zvezi s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma odložitvijo 
izvršitve in preklicem odložitve izvršitve sankcije po ZUP ne more uporabiti, niti 
materialnopravno, upoštevaje npr. analogijo prekrškovnih z davčnimi postopki. Ob 
tem meni, da pa je zakonito in primerno uporabiti analogijo posameznih elementov 
VPS pri reševanju pritožb zoper sklepe po 202. č do 202. e členu ZP-1.

Ključne besede: vrnitev v prejšnje stanje, roki, postopek o prekršku, ZUP, 
materialno in procesno pravo, prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, 
odložitev izvršitve sankcije in njen preklic.

1. UVOD

Razprava, ali in do katere mere je medreferenčna uporaba sistemskih predpisov 
na področju prekrškovnega ustrezna, traja že vrsto desetletij, saj se prekrški 
pojmujejo v preseku kazenskega in upravnega prava. To je prišlo do izraza zlasti 
ob sprejetju Zakona o prekrških (ZP-1)1 oziroma prekrškovni reformi z uporabo 
ZP-1 v Republiki Sloveniji leta 2005, ko je zakonodajalec zasledoval prekrškovno 
sankcioniranje kot primarno del upravnega ukrepanja, kadar je prekršek kvalificiran 
in storjen po predpisih s področij upravnega prava.2 Posledično sicer prekršek 

1 Osnovni zakon objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/03, zadnja novela ZP-1H, Uradni list RS, št. 
21/13. 

2 Prim. recimo Tratar, B.: Prekrški – kazensko ali upravno pravo?, PiD, št. 6–7/2002, str. 1427–1435, 
ali Jenull, H. (red.), in drugi: Zakon o prekrških s komentarjem, GV Založba, Ljubljana, 2009. 
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ugotavljajo in sankcionirajo zlasti v hitrem postopku o prekršku upravni organi 
(Policija, inšpektorati itd.), sodišča pa tudi ob vloženih pravnih sredstvih v tem 
primeru (predvsem postopki z zahtevami za sodno varstvo) delujejo v kontekstu 
t. i. enotnega upravno-kaznovalnega postopka.

Sistemsko je do neke mere logično, da se v hitrem postopku o prekršku in omejeno 
tudi pred sodiščem, ko gre za presojo zakonitosti aktov iz hitrega postopka o 
prekršku, uporablja v procesnih vprašanjih za upravne organe temeljni postopkovni 
predpis (t. i. »upravna ustava«), tj. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP).3 
Vendar ravno na področju prekrškov zakonodajalec z vsako novelacijo sistemskega 
ZP-1 in s področnimi zakoni uporabo ZUP izrazito širi tudi na področja oziroma 
institute,4 kjer so temeljne značilnosti prekrškovnopravnega razmerja v bistvenem 
različne od upravnopravnih razmerij. Na primer uporaba ZUP je po ZP-1 določena 
ne le pri institutih po 49., 57., 58. členu in še osmem odstavku 63. člena in 65. a 
členu ZP-1, ki se nanašajo na hitri postopek o prekršku oziroma reševanje zahteve 
za sodno varstvo zoper akte iz hitrega postopka, ampak tudi pri 67. členu ZP-1, 
kjer gre le za sodno postopanje, ali izvrševanju (do ZUP pridemo prek zakona, ki 
ureja izvrševanje kazenskih sankcij). Še več, ZUP je »tihi vir« za sicer osnovne 
prekrškovne institute.5

Toda ZUP ima vrsto za ta tip postopkov posebnih določb, predvsem v zvezi z dokaj 
absolutno nadrejenostjo javne koristi nad pravicami posameznih strank, kar se 
kaže npr. v fikcijah ali prekluzijah. Upravni postopek je namreč v primeru kolizij med 
različnimi pravnimi interesi namenjen prevladi javnega (prvi odstavek 7. člena ZUP), 
sicer uresničevanje z zakonodajo opredeljenih javnih politik skozi upravna razmerja ne 
more biti učinkovito. Po drugi strani je postopek o prekršku z umestitvijo v kaznovalno 
pravo oziroma bližje kazenskoprocesnim jamstvom kršilcev, storilcev oziroma 
obdolžencev6 kot načelom in pravilom upravnega procesnega prava namensko in 
posledično drugače opredeljen. Zato nastajajo pri vnosu, povrhu dostikrat nedoločne 
dikcije uporabe ZUP oziroma razlage teh določb ZP-1 v praksi sistemske dileme,7 
začenši z vprašanjem (ne)razlikovanja med smiselno in podrejeno uporabo ZUP. 
Glede na sodno prakso pri tem vprašanju prihaja celo do izenačitve uporabe ZUP v 
tem pogledu (sicer po ZUP neenako, prim. 3. in 4. člen ZUP), kar otežuje, namesto 

3  Uradni list RS, št. 80/99, in novele, zadnja ZUP-H, Uradni list RS, št. 82/13.   
4  Kakor v uslužbenskih razmerjih, razpolaganju z javnimi sredstvi ipd., več Kovač, P. (ur.), Rakar, I., 

in Remic, M.: Upravno-procesne dileme o rabi ZUP 2, Uradni list RS, Ljubljana, 2012, str. 69–79.
5  Recimo izredno pravno sredstvo po 171. a–171. č členu ZP-1, Jenull, H., in Selinšek, L.: Zakon o 

prekrških (ZP-1) z novelama ZP-1F in ZP-1G, Uvodna pojasnila, GV Založba, Ljubljana, 2011, str. 
136–141.

6 Tako tudi po praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, saj se konvencijske pravice 
razlagajo ne glede na kvalifikacijo zadev po nacionalnem pravu, ampak rešujejo le kot civilne ali 
kazenske (se torej prekrškovne obravnavajo kot kazenske, upravne pa npr. pri davčni inšpekciji 
kot kazenske, pri podeljevanju koncesij pa civilne). Razhajanje med kazenskim in civilnim pa je 
z ločitvijo na javnopravna in zasebnopravna razmerja še bistveno večje kot med kazenskim in 
upravnim.

7 Še več težav, po veljavni ureditvi nepremostljivih, ker veljajo nasprotnosmerna načela in pravila, 
npr. glede dolžnosti govoriti resnico po 11. členu ZUP in privilegija zoper samoobtožbo po ZP-1, se 
odpira, ko organi vodijo postopke vzporedno, tipično v inšpekcijskih ali drugih upravno-nadzornih 
zadevah (npr. regulatornih agencij). Kaže pa opozoriti, da vzporedno upravno in prekrškovno 
(kaznovalno) ukrepanje ne pomeni bis in idem, saj je ratio obeh razmerij oziroma postopkov 
različen, in tako drugačne pravne posledice poudarja VS, št. IV Ips 89/2009 in 84/2010 z dne  
23. novembra 2010. 
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podpira, učinkovitost prekrškovnega pregona storilcev. V tem okviru se odpira vrsta 
vprašanj, od banalnih dvomov o (ne)nastopu fikcije vročitve, če javno naznanilo ni 
objavljeno na portalu državne uprave, ampak sodnem, do težje problematike, kdaj 
se v ugotovitvenem in dokaznem postopku v hitrem oziroma sodnem delu upravno-
kaznovalnega postopka uporablja ZUP in kdaj kazensko procesno pravo oziroma 
Zakon o kazenskem postopku (ZKP).8

Eden od procesnih institutov, ki se pojavlja kot vprašljiv v širšem kontekstu, pa tudi 
znotraj pravil instituta je vrnitev v prejšnje stanje (VPS, restitutio in integrum). VPS 
je poseben institut, s katerim se izraža več razsežnosti razmerij med udeleženci 
postopka. Na prvi pogled se lahko zdi VPS obrobnega pomena kot sklop pravil 
znotraj regulacije teka rokov v postopku. Toda po namenu in učinkih, ki jih prek 
VPS procesno pravo priznava temu institutu, gre VPS klasificirati celo kot t. i. 
kvazipravno sredstvo, kar izraža njegovo težo, saj se prek VPS posega tudi v 
predhodne odločitve oziroma akte, med katerimi so tudi zakoniti in meritorni.9

VPS poznajo vsi poglavitni procesni zakoni, tudi vsebinsko določeno zelo podobno 
(npr. glede legitimacije, vezanosti na upravičene razloge, rokov osem do 15 dni 
oziroma tri mesece, nedovolitvi VPS za zamudo predloga za VPS). V ZUP je VPS 
urejena v 103. do 108. členu, v ZKP v 58., 61., 61. a, 89., 90., 91., 363. in 445. č 
členu, v Zakonu o pravdnem postopku (ZPP) v 105. a členu in 116. do 121. členu, 
v Zakonu o upravnem sporu (ZUS-1) v 24. členu. Poleg tega najdemo soroden 
institut, po vsebini podoben VPS v procesnih zakonih, v nekaterih področnih 
zakonih v materialnopravnem smislu. Najtipičnejši primer so določbe Zakona o 
davčnem postopku (ZDavP-2)10 v 52. in 62. členu, ki določata rok za predložitev 
davčnega obračuna oziroma davčne napovedi po izteku v 51. in 61. členu ZDavP-2 
predpisanih (materialnopravnih!) rokov. Toda ZP-1 o VPS molči, zato se uvodoma 
odpre dilema, ali ta institut pride v poštev tudi v postopku v prekršku in kdaj oziroma 
kako. V prispevku je s pomočjo normativne analize, analogije v pravnem sistemu 
in študije izbranih primerov iz sodne prakse obravnavana vrsta vprašanj v zvezi s 
tem, izhajajoč iz hipoteze, da je VPS lastna tudi postopku o prekršku v sklopu pravil 
o rokih, a je treba za pravilno razumevanje pravil VPS analogno rokom predvsem 
ločiti a) materialno- ali b) procesnopravno naravo tega instituta. Postopkovno s 
smiselno uporabo ZUP pri rokih v hitrem postopku po 58. členu ZP-1, v enotnem 
upravno-kaznovalnem postopku in pri izvrševanju sankcij, materialnopravno pa na 
primeru (pritožb zoper) prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, odložitev 
izvršitve prenehanja ali njen preklic po 202. č do 202. e členu ZP-1.

8 V osnovnem besedilu zakon objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/94 (70/94 popr.), zadnja novela 
ZKP-L, Uradni list RS, št. 47/13.

9 O historičnem in primerjalnem vidiku VPS kot izrednega pravnega sredstva npr. v Avstriji in Španiji, 
Androjna, V., in Kerševan, E.: Upravno procesno pravo – upravni postopek in upravni spor, GV 
Založba, Ljubljana, 2006, str. 249 in 456. Toda ker pri VPS ne gre za napake organa, del teorije 
VPS vendar ne umešča v okvir pravnih sredstev, čeprav VPS posega v pravnomočnost (tako npr. 
Jerovšek, T., in Trpin, G. (ur.), in drugi: Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem, 
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Nebra, Ljubljana, 2004, str. 347 in 350). 
VPS je urejen tudi v ZUS-1, ki sicer ni le procesni zakon, toda VPS pomeni procesno (!) pravico v 
primeru zamude nepodaljšljivega procesnega roka (po VS, št. VI Ips 2/2010 z dne 24. novembra 
2010). 

10 V osnovnem besedilu zakon objavljen v Uradnem listu RS, št. 117/06, zadnja novela ZDavP-2F, 
Uradni list RS, št. 94/12. Več Jerovšek, T., Simič, I., in Škof, B. (ur.), in drugi: Zakon o davčnem 
postopku s komentarjem, Davčno izobraževalni inštitut in Davčno finančni raziskovalni inštitut, 
Ljubljana in Maribor, 2008. 
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2.  VPS KOT »KLASIČEN PROCESNI« INSTITUT MED MATERIALNIM 
IN PROCESNIM PRAVOM 

Preplet oziroma prehajanje pravne narave določenih norm med materialnim in 
procesnim pravom je čedalje pogostejša značilnost sodobnega časa. Glavni vzrok 
za to sta dva pojava. Prvič, zaradi omejene sposobnosti zakonodajalca opredeliti 
določno same pravice, pravne interese in obveznosti udeležencev v postopkih z 
materialnim pravom se večja pozornost namenja procesnim načelom in pravilom. 
Lahko bi rekli, da je potreba po postopkovnih pravilih v neposrednem sorazmerju s 
pomanjkanjem vsebinskih pravil oziroma stopnjo nedoločnosti in diskrecije.11 Zato 
morajo pripravljavci zakonodaje oziroma normodajalci pretehtati, kdaj namesto 
materialnopravnih pravil razmerje opredeliti na bolj procesen način, tako da se 
pristojnemu izvrševalcu predpisov (javna uprava, pravosodje) v mejah postopkovnih 
načel dopusti večja vsebinska diskrecija. Ta trend je izrazit, saj so razmerja, ki 
naj jih pravo ureja, čedalje kompleksnejša in hitro spreminjajoča se, zato jih z 
materialnim pravom, ki naj bi bilo vendar zaradi predvidljivosti kot elementa pravne 
varnosti razmeroma jasno in statično, težko zajamemo. Zato ni presenetljivo, da se 
več sistemskih zakonov, prvotno namenjenih npr. le materialnopravnim normam 
ali postopku ali organizaciji, nanaša na različne tipe norm, kar pri razlagi povzroča 
dodatno težavo.12 Ob tem je treba preseči razumevanje postopka zgolj v njegovi 
instrumentalni vlogi oziroma podrejenosti postopka le ugotavljanju dejstev, saj 
postopek oblikovanja odločitev bistveno vpliva na vsebino odločitev.13

Po drugi strani se srečujemo tudi s za predmetno tematiko o VPS pomembnim 
razvojem prava na meji med materialnim in procesnim, ko se nekoč klasični procesni 
instituti prenašajo v materialnopravni okvir in razlagajo v tem okviru. Včasih vzrok, 
praviloma pa posledica tega trenda, je večja (včasih dvojna) stopnja pravnega 
varstva strank (oziroma storilcev), zlasti v javnopravnih razmerjih do oblasti, da 
ne pride do njene čezmerne (zlo)rabe. Tak zasuk je opaziti zlasti v anglosaškem 
prostoru prek vpliva sodne prakse, zato so celo nekatere pravice po isti EKČP, 
veljavni v obeh državah, v Veliki Britaniji razumljene kot procesne, v Nemčiji pa 
se v nedavnih zadevah razlagajo kot materialnopravne.14 »Prevzem« nekaterih 
sicer tradicionalno procesnih institutov kot materialnopravnih, tipično v zvezi z 
legitimacijo udeležencev, jezikom, vpogledom v spis in dostopom do informacij, 
stroški (postopka) in tudi roki (in VPS), izvira torej iz anglosaškega okolja, kjer ne 
ločujejo (tako togo kot na kontinentu ali sploh ne) že javnega in zasebnega prava 
niti materialnega in procesnega, zato pravna narava norme v teh dihotomijah niti 
nima posledic na drugačno razlago. Pri nas pa ni tako. 

11 Rose-Ackerman, S., in Lindseth, P. (ur.), in drugi: Comparative Administrative Law, Elgar, 
Cheltenham, Northampton, 2011, str. 342, prim. Kovač, P., Rakar, I., in Remic, M., nav. delo, str. 42.

12 O ZP-1 z le približno petino materialnopravnih določb in zato novelah predvsem v procesnem delu 
glej Jenull, H., in Selinšek, L., nav. delo, str. 23. Za analogni ZDavP-2, kjer gre po nazivu zakona 
sodeč le za procesnopravni zakon, a z vrsto materialnih norm, več Jerovšek, T., Simič, I., Škof, B., 
in drugi, nav. delo, str. 12 in povezane. 

13 Širše o funkcijah postopka Hoffmann-Riem, W., Schmidt-Assmann, E., in Vosskuhle, A. (ur.), in 
drugi: Grundlagen des Verwaltungsrechts, Beck, München, 2008, str. 499. Prim. Androjna, V., in 
Kerševan, E., nav. delo, str. 29.

14 Künnecke, M.: Tradition and Change in Administrative Law: an Anglo-German Comparison, 
Springer, Berlin, New York 2007, str. 3, 167–172.
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Ali se neka norma ali akt šteje kot materialno- ali procesnopravni, je v našem 
pravnem redu pomembno, kajti določena narava vodi v eno, neredko po pravnih 
učinkih nasprotno razlago (npr. meritorni akti po ZUP so predmet upravnega spora 
pred sodiščem, procesni le restriktivno določeni in se tako večina tožb zoper 
njih zavrže). Prav na področju rokov je razločevanje posebej merodajno, saj je 
glavna posledica opredelitve roka kot materialnopravnega v primerjavi s procesnim 
njegova nepodaljšljivost, razen če bi področni (materialni) predpis izrecno določil 
možnost podaljšanja. Nepodaljšljivost materialnopravnega roka se izraža v več 
elementih:

 ● pri izteku roka šteje dan, ko se rok izteče, čeprav ne gre za delavnik organa;
 ● roka ni moč podaljšati niti s sklepom, čeprav ga je prvotno določila v zakonskih 

mejah oseba, ki je vodila postopek, ter stranka pravočasno, še pred iztekom 
prvotnega roka, zaprosila za podaljšanje z utemeljenim razlogom;

 ● za ta rok ne velja možnost VPS, pridržana po ZUP (in ZKP) prekluzivnim 
procesnim (!) rokom. 

Ob tem je temeljna dilema, kateri rok in kdaj oziroma po katerih kazalnikih se šteje 
za materialnopravni.15 Večina virov, tako teoretičnih kot judikature, sodi pravno 
naravo rokov dokaj poenostavljeno, češ da je rok procesni, če ga določajo formalni 
predpisi, in materialnopravni, če ga opredelijo »materialni predpisi«,16 toda mešane 
norme v področnih zakonih, ki so tako materialno- kot procesnopravne, tako 
razlago precej otežujejo. Vsak rok (ali splošno norma) se zato pravilno klasificira 
glede na to, kaj je njegova vsebina oziroma na kateri vidik pravnega razmerja se 
nanaša. Natančneje: če rok opredeljuje časovno omejitev procesnega dejanja, je 
procesni, čeprav določen v področnih oziroma (pretežno) materialnih predpisih. 
Če pa se rok nanaša na predmet meritornega odločanja v postopku, na samo 
pravico ali obveznost, je materialnopravni. Med materialnopravne roke spadata 
predvsem rok za vložitev zahtevka (primarnega, ne poznejših vlog ali celo pravnih 
sredstev) in paricijski ali izpolnitveni rok. Glede prvega je sodna praksa ustaljena,17 
medtem ko se konsistentnost za drugi rok še gradi.18 Toda upoštevaje, da gre 
za rok, ki v materialnem pomenu zadeve določa čas, do kdaj (najpozneje) mora 
zavezana stranka izpolniti obveznost, naloženo z oblastnim izvršilnim naslovom 
zaradi uresničitve razmerja v javnem interesu, rok vsebinsko določa obseg pravice 
ali obveznosti, se pravi materialnopravno kroji težo ukrepa. Zato je ta rok, kadar 
ga je treba po področnem predpisu ali naravi zadeve določiti v posamičnem aktu, 

15 O tem že Jerovšek, T., in Trpin, G., in drugi, nav. delo, str. 336, in Kovač, P.: Izpolnitveni roki v 
upravnih zadevah: nepodaljšljivi materialni ali procesni roki?, Pravna praksa, št. 35/2009, str. 6–8. 

16 Prim. Androjna, V., in Kerševan, E., nav. delo, str. 242. ZUP materialnih rokov res ne opredeljuje, 
ampak le procesne, čeprav določa npr. vpliv materialnega roka na potek postopka v tretji točki 
prvega odstavka 129. člena ZUP. Toda ne velja obratno, da bi bil rok materialnopravni, kakor hitro 
je določen v področnem predpisu. Prim. Kovač, P., Rakar, I., in Remic, M., nav. delo, str. 170. 

17 Največ sodnih sporov glede rokov za vložitev zahtevkov in VPS je s področja tujcev, 
denacionalizacije, brezplačne pravne pomoči, dajatev, intelektualne lastnine, npr. VS, št. U 586/92-
4 z dne 10. junija 1993, U 1503/93-8 z dne 21. septembra 1995, U 1367/94-4 z dne 29. novembra 
1995, U 493/95-4 z dne 12. septembra 1996, U 1819/96 z dne 24. februarja 1999, I Up 1059/2001 
z dne 19. junija 2002, UpS v Ljubljani, št. 589/2001 z dne 27. februarja 2003, VS, št. I Up 773/2003 
z dne 9. julija 2003,I Up 165/2004 z dne 11. februarja 2004, I Up 137/2005 z dne 9. februarja 2005, 
I Up 1324/2004 z dne 16. marca 2005, UpS v Ljubljani, št. U 304/2006 z dne 22. marca 2006, VS, 
št. VI Ips 3/2006 z dne 12. decembra 2006, UpS v Ljubljani, št. 2906/2005 z dne 28. maja 2007.

18 Prim. o tem vprašanju Kovač, P., Rakar, I., in Remic, M., nav. delo, str. 207, 291, 320, 335–341.
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obvezna sestavina izreka (npr. odločbe po 213. členu ZUP), ki postane izvršljiv in 
pravnomočen. Paricijski rok je torej nepodaljšljiv, če podaljšanja izrecno ne določi 
področni predpis.19

3.  ANALIZA ROKOV IN VPS V TEORIJI IN PRAKSI UPRAVNEGA 
PROCESNEGA PRAVA

Pri razumevanju VPS in sorodnih pojavov v postopku o prekršku si pri določanju 
pravne narave institutov lahko glede na druge določbe in sistem pomagamo predvsem 
s a) procesno teorijo o rokih oziroma teoretičnimi publikacijami kot spoznavnim virom, 
b) analogijo iuris (med zakoni oziroma področji) in c) sodno prakso.20 Uvodoma se 
kaže koristna najprej teoretična opredelitev VPS v procesnem pravu. Čeprav je VPS 
postopkovni institut, poznan po vseh poglavitnih pravnih področjih (po ZUP, ZKP, 
ZPP itd.), pride praviloma po 58. členu ZP-1 in dalje po 63. členu ZP-1 v enotnem 
upravno-kaznovalnem postopku o prekršku ter pri izvrševanju do izraza v smislu, kot 
to kategorijo opredeljuje ZUP.21 Ob tem prevzemamo, da primarni za ZUP merodajni 
člen ZP-1, tj. 58. člen, neposredno ne navaja uporabe ZUP pri VPS, temveč »le« 
pri rokih in narokih. Toda analogno razlagi, da VPS spada teoretično med roke in 
da se tudi nekatera druga pravila ZUP uporabljajo po 58. členu ZP-1, čeprav niso 
izrecno določena, kot za uradni zaznamek ali izvajanje ugotovitvenega in dokaznega 
postopka, če ne gre za posebna dejanja po ZKP (ki se z novelami kot izjeme širijo), 
prevzemimo rabo ZUP o VPS.22 Zato si poglejmo nekaj poglavitnih elementov 
razumevanja VPS v teoriji upravnega procesnega prava.

Roki označujejo določena časovna obdobja ali točke, v katerih je treba ali je mogoče 
opraviti posamezna procesna dejanja, da jim pravni red prizna pravne posledice. Tipični 
so denimo roki za vložitev vloge (zahtevka ali druge vloge), dopolnitev nepopolne 
vloge, uveljavitev pravnih sredstev, nastop in trajanje pravice oziroma izpolnitev 
naložene obveznosti stranke. Konceptualno roke štejemo za operacionalizacijo 
temeljnih načel gospodarnosti, zakonitosti in varstva z zakonom zaščitenih pravnih 

19 Breznik, J. (red.), Štucin, Z., in Marflak, J.: Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem, 
GV Založba, Ljubljana, 2008, str. 310. Zato, prim. Kovač, P., nav. delo, str. 7, podaljšanje 
paricijskega roka po ZUP ni dopustno ali je dopustno le posredno prek sklepa o izvršbi po 290. 
členu ZUP z dodatnimi pogoji, izhajajočimi iz materialnega prava in temeljnih načel ZUP. 

20 O pravnih virih Pavčnik, M.: Teorija prava, Cankarjeva založba, Ljubljana,  2001, str. 254–265. 
Prim. Čas, P., in Orel., N., v Jenull, H., in drugi, nav. delo, izrecno o analogiji str. 324 in 325.

21 Glede uporabe ZUP npr. pri rokih v postopku o prekršku na sodišču tako poudarja tudi sodna 
praksa. Odločba US RS, št. U-I-56/06 z dne 15. marca 2007: »Če sodišče zavrže prepozno 
zahtevo za sodno varstvo po 64. členu ZP-1, je treba glede štetja rokov uporabiti določbe ZUP, 
in ne ZKP, saj pomeni postopek določanja o zahtevo za sodno varstvo nadaljevanje hitrega 
postopka pred prekrškovnim organom oziroma odločanje v okviru enotnega upravno-kaznovalnega 
postopka.« Ali VS v zadevi IV Ips 59/07 z dne 14. februarja 2008: »Če je zadnji dan roka nedelja ali 
praznik ali dela prost dan v RS, se roki v postopku o zahtevi za sodno varstvo pred prekrškovnim 
organom iztečejo s pretekom prvega naslednjega delavnika, pri čemer ni pomembno, ali 
prekrškovni organ (policijska postaja) v teh dneh dela.«

22 Smiselnost (naj) se razume kot uporaba določb, če in kolikor je glede na namen instituta uporaba 
tistih določb sploh mogoča, primerna ali smotrna (Breznik, J., Štucin, Z., in Marflak, J., nav. delo, 
str. 54). Ali po Čas, P., in Orel, N., v Jenull, H., in drugi, nav. delo, str. 316: »Smiselna uporaba 
določb ZUP pa ne pomeni popolne in celovite uporabe posameznih določb ZUP, temveč uporabo 
teh določb tako, da to najbolj ustreza pomenu, namenom in naravi posamezen procesne institucije, 
ter v obsegu, ki je prilagojen posebnostim hitrega postopka o prekršku.« 
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interesov.23 Roki dejansko določajo, če že ne obseg samega predmeta odločanja v 
upravni zadevi (pravice ali obveznosti), pa realno moč procesnih pravic in obveznosti 
oziroma pooblastil udeležencev postopka. Roki zavezujejo tako organ, ki postopek 
vodi in v njem odloča, kot stranko in druge udeležence postopka. Če naslovnik roka 
rok zamudi, sledi praviloma sankcija ali a) neposredno, predvsem v izvršbi, ali b) 
z neko domnevo, npr. fikcije vročitve s pretekom roka z javnim naznanilom, ali c) 
prekluzijo, npr. pri vlaganju pravnih sredstev, ali pa č) akter z nasprotnim interesom 
pridobi v razmerju do naslovnika roka neko upravičenje, npr. stranka lahko vloži 
pritožbo zaradi molka organa. Nekateri roki so določeni z bolj ali manj objektivnimi 
elementi (v časovnih enotah), drugi opisno. 

Roke teorija klasificira v dihotomijah, iz česar izvirajo pravni učinki razlage teka 
rokov in nastopa pravnih posledic njihovega upoštevanja ali zamude. Primarna 
delitev rokov je dvojnost materialnopravnih in procesnih rokov, kjer prvi opredeljujejo 
najmanj obseg materialnopravne pravice ali obveznosti in so določeni praviloma 
z materialno zakonodajo. Procesne roke delimo na nadaljnje podskupine, kjer 
umestitev roka v določeno kategorijo spet vodi v pravne posledice, lastne tej skupini 
v primerjavi z vzporedno. Podobno poznamo več vrst materialnih rokov, ki se delijo 
glede uveljavljanja pravic na prekluzivne in zastaralne (ki se upoštevajo le na 
ugovor, ne pa po uradni dolžnosti).24 Glede pravnih posledic je pri procesnih rokih 
ključnega pomena določitev roka kot prekluzivnega, tj. roka, s katerega potekom 
nosilec procesnega dejanja (običajno stranka) izgubi neko pravico, ki je ne glede na 
vsebinsko utemeljenost uveljavitve pravice ali zamude – v primerjavi z opravo dejanja 
(običajno organa) v instrukcijskem roku – ne more več uveljaviti.25 Prekluzivnost temelji 
na splošni učinkovitosti (upravnega) sistema in postopka, saj bi sicer kljub zamudam 
akterjev postopka, od katerih dejanj je odvisno zavarovanje javne koristi in pravnih 
interesov drugih oseb, odločitve ostale (pre)dolgo pendenčne. Toda po drugi strani je 
izguba procesne pravice (npr. do dopolnitve vloge, predložitve dokazil, pritožbe) za 
stranko razmeroma usodna, zato se dopušča izjemna poprava zamude v omejenih 
pogojih, kot velja sicer za posege v izdane akte s pravnimi sredstvi, tj. o vrsti posega, 
legitimaciji, razlogih, rokih in dodatnih restriktivnih pravilih. Znotraj prekluzivnih rokov 
tako kategoriziramo restitucijske roke, katerih obnova ali podaljšanje je (izjemoma) 
mogoče, in nerestitucijske. Stranka torej z VPS prosi, naj se ji zadeva vrne v tisto 
stanje, kakršno je bilo pred zamudo roka, če navede upravičljive objektivne razloge za 
zamudo in predlaga VPS v osmih dneh, potem ko je mogla oziroma ni bilo več razloga 
za zamudo, a ne pozneje kot v treh mesecih od zamude. Slednja roka klasificiramo 
kot subjektivni rok (osmih dni) in objektivni rok (treh mescev). Subjektivni rok teče od 
dneva, ko je stranka izvedela, da je v zamudi, oziroma je prenehal vzrok, ki je povzročil 
zamudo, objektivni rok teče od dneva dejanske zamude (ko se je npr. iztekel rok za 
pritožbo, to je od izteka 15 dni od vročitve odločbe). Zaradi učinkovitosti postopka in 
VPS kot restriktivne izjeme je šteti subjektivni rok vedno le znotraj objektivnega.26

23 V ZUP glej zlasti 14. in 6. člen v povezavi s 120. členom Ustave RS. V nadaljevanju obravnavana 
materialnopravna roka o vložitvi zahtevka in paricijski rok za izpolnitev obveznosti pa imajo pomen 
znotraj temeljnega načela varstva pravic strank in javne koristi po 7. členu ZUP.

24 Podrobneje Androjna, V., in Kerševan, E., nav. delo, str. 242–255. 
25 Breznik, J., Štucin, Z., in Marflak, J., nav. delo, str. 739–751. 
26 Čeprav se stranka npr. čez šele štiri mesece od zamude zbudi iz kome, v katero je padla po 

prometni nesreči, ki je ni niti zakrivila, odločba ji je bila vročena pa le dan pred nesrečo in bi imela 
tako 15 dni od vročitve časa za pritožbo, ne more več uveljaviti pritožbe kljub maksimalni skrbnosti, 
v okviru katere bi recimo vložila predlog za VPS in pritožbo takoj naslednji dan, potem ko se je 
zbudila iz kome in more opraviti to procesno dejanje. 
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Nadalje je pomembna še delitev na absolutne in relativne roke, med slednjimi 
pa roke, določene bodisi v dneh na eni strani bodisi v mesecih ali letih na drugi 
strani. Klasifikacija namreč vpliva na pravne posledice, saj se le pri relativnih rokih 
v dnevih v primeru izteka na nedelavnik šteje, da se rok podaljša do prvega dneva, 
ko organ dela (da npr. lahko sprejme vlogo ustno na zapisnik). Pri izteku rokov v 
dnevih je treba tudi pravilno računati začetek teka rokov, sicer gre lahko za bistveno 
postopkovno napako.27 Vendar kaže biti previden pri analogiji pravil ZUP glede 
vročanja in teka rokov, ko gre za vročanje odločbe o prekršku, saj se ta po izrecni 
določbi šestega odstavka 56. člena ZP-1 vroči tako zagovorniku kot kršilcu oziroma 
se šteje za vročeno šele od vročitve zadnjemu od teh dveh, medtem ko po ZUP 
velja drugače.28 Posebnost ZP-1 v primerjavi z ZUP je tudi določitev rokov v urah 
glede pridržanja po 108. do 110. členu ZP-1, ko pa se uporablja ZKP. Naj omenim 
še nujnost upoštevanja le tistih določb ZUP, ki so za postopek o prekršku sploh 
merodajne, npr. o vročanju po ZUP veljajo določbe, ki se nanašajo na postopke po 
uradni dolžnosti. 

VPS je po ZUP dovoljena le za prekluzivne procesne roke, čeprav je treba opozoriti, 
da 103. člen ZUP podaja trojno klasifikacijo VPS, kjer glede na vrsto vloge ali razloga 
in dolžine zamude variira restitucijo. Naj še poudarim, da poimenovanje strankine 
vloge ni merodajno, ampak se presoja po vsebini oziroma namenu, ki ga vložnik 
z vlogo zasleduje, zato se včasih morajo obravnavati tako z vidika pristojnosti kot 
predpostavk in pogojev presoje kot predlog za VPS različne vloge po nazivu.29 
Osnovna oblika VPS je pravica stranke zaprositi za VPS, če je zamudila kateri koli 
procesni rok, narok ali kakšno drugo dejanje postopka in s tem izgubila pravico iz 
objektivnih okoliščin ali dogodkov, na katere ni mogla vplivati.30 Nadalje poznamo 
VPS s prekoračitvijo prekluzivnega roka ali naroka v obsegu zgolj do treh dni, če je 
do zamude prišlo po očitni pomoti. In tretjič, kadar gre za vloge, poslane po pošti 
pravočasno, a zaradi očitne pomote ali iz nevednosti nepristojnemu organu, zaradi 
česar je vlogo (prek odstopa po 65. členu ZUP) pristojni organ prejel prepozno, 

27 Npr. vštevanje dneva objave javnega naznanila, VDS, št. Pdp 696/2002 z dne 6. novembra 2003.O 
pravilih teka rokov po tej kategorizaciji Jerovšek, T., in Trpin, G., in drugi, nav. delo, str. 338–342. 

28 Čas, P., in Orel, N., v Jenull, H., in drugi, nav. delo, str. 318 in 342. Če ima stranka po ZUP ali 
tudi ZUS-1 katerega koli zastopnika, se vroča le zastopniku in teče rok od dneva vročitve npr. 
odvetniku, če pa je bilo pisanje vročeno najprej stranki, teče rok že od tedaj, prim. VS, št. I Up 
137/2005 z dne 9. februarja 2005 in I Up 296/2010 z dne 26. januarja 2011. Prim. VS, št. IV Ips 
25/2007 z dne 17. junija 2006, kjer je sodišče poudarilo pravilnost vročitve plačilnega naloga z 
ediktom, če stranka oziroma njen pooblaščenec med postopkom spremeni bivališče in ne obvesti 
organa o tem in če vročevalec kljub poizvedovanju ne more izvedeti novega naslova, toda dolžnost 
obvestila o spremembi naslova nastopi šele od dneva, ko v postopku prejme dokument organa 
(Jerovšek, T., in Trpin, G., in drugi, nav. delo, str. 326), sicer je nujna postavitev posebnega 
skrbnika (Kovač, P., Rakar, I., in Remic, M., nav. delo, str. 44, 138, 144, 149).

29 Po VS SRS, št. U 13/89-3 z dne 11. januarja 1989, » … bi moral organ druge stopnje iz vsebine 
tožničine vloge, oddane temu organu 27. 9. 1988, sklepati, da gre za predlog za VPS, in ne za 
pritožbo, čeprav je tožnica tako poimenovala svojo vlogo. Zato je bila tožena stranka dolžna 
poslati to tožničino vlogo organu prve stopnje …«. Prim. UpS v Ljubljani, št. U 948/98-15 z dne 17. 
maja 2000, da bi moral pritožbeni organ, ki je prejel pritožbo skupaj s predlogom za VPS, najprej 
odstopiti presojo o VPS prvi stopnji, šele nato ob ugoditvi VPS obravnavati pritožbo, ne pa je takoj 
zavreči. 

30 V Sloveniji imamo teoretično gledano avstrijski sistem, ki se razlikuje od francoskega modela 
opozicije, kjer zadošča za ugoditev stranki zgolj izjava, da še želi opraviti to dejanje, brez opravičila 
(po Androjna, V., in Kerševan, E., nav. delo, str. 249).
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se lahko zaprosi za VPS. Zadnja oblika VPS je neke vrste izjema od načela 
ignorantia iuris nocet in deli krivdo napake stranke z odgovornostjo sistema, saj 
se npr. pristojnost organov, njihova imena, naslovi itd. neredko spreminjajo, prav 
tako pa je sporna počasnost odziva oziroma pošiljanja odstopljenih vlog, za katere 
prejemniki niso pristojni, pravim naslovnikom. Ni pa mogoča VPS za VPS. Kakor 
lahko področni predpis določi podaljšljivost tudi materialnopravnih rokov, po drugi 
strani lahko nasprotno izrecno izključi VPS v skladu s 3. členom ZUP in glede na 
22. člen Ustave RS, če to upravičujejo ali terjajo posebnosti področja, ki ga ta 
predpis ureja.

VPS se sicer predlaga pri organu, pri katerem je procesno dejanje zamujeno. 
To je lahko prvo- ali drugostopenjski organ. Če stranka predlaga VPS zaradi 
zamujene pritožbe, mora to predlagati pri prvostopenjskem organu, ker se pri 
njem vloži pritožba in ker lahko prvostopenjski organ, če bo dovolil VPS, izda 
po ZUP še nadomestno odločbo, ne da bi poslal pritožbo drugostopenjskemu 
organu. Stranka, ki predlaga VPS, mora ob predlogu za vrnitev opraviti oziroma 
predložiti zamujeno (npr. podati pritožbo). Predlog za VPS, ki je a) prepozen ali 
b) se ne nanaša na procesni prekluzivni rok oziroma c) oblike VPS po 103. členu 
ZUP in s tem ni dovoljen, kakor tudi predlog, č) ki bi ga podala nelegitimirana 
oseba, tj. niti stranka sama niti njen zastopnik, ali d) je vložen pri nepristojnem 
organu, se zavrže zaradi neizpolnitve procesnih predpostavk. V primeru formalne 
nepopolnosti se stranka pozove k dopolnitvi, sicer pride do zavržbe. Do meritorne 
presoje upravičenosti VPS oziroma upravičenosti razlogov za zamudo v takih 
primerih (še) ne more priti.

V predlogu mora stranka vsaj na stopnji verjetnosti navesti in izkazati okoliščine 
(trditveno in deljeno dokazno breme), zaradi katerih ni mogla pravočasno opraviti 
zamujenega dejanja. Poleg tega mora organ stranki v kontekstu temeljnega načela 
zaslišanja (9. člen ZUP) z nasprotnim interesom, kolikor ima priznan ta položaj 
v postopku, po vložitvi predloga za VPS, dati možnost, da se izjavi o dejstvih in 
okoliščinah, pomembnih za odločanje o VPS. V sodni praksi pred UpS ali VS RS je 
najti največ primerov poleg zavržb zaradi nedovoljenosti VPS pri materialnih rokih 
(zlasti za vložitev zahtevkov) glede problematike (ne)upravičenosti razlogov za 
VPS. Glavni poudarek teorije in judikature31 je na zavestni diskreciji zakon(odajalc)
a, da ni mogoče v takih okoliščinah zaobjeti vseh mogočih položajev, zato je 
prepuščeno pristojnemu organu, katere razloge bo štel kot upravičljive glede na 
okoliščine posameznega primera. Kot pri vsaki normi znotraj procesne diskrecije 
pa kaže opozoriti na omejenost njene razlage po namenu in obsegu, zaradi katerih 
je diskrecija dana, v sklopu temeljnih načel tovrstnih razmerij. Zato se predlog 
za VPS zavrne, če razlogi za zamudo niso navedeni ali izkazani niti na (nizki) 
stopnji verjetnosti (verjetneje, da dejstva držijo, kot da niso resnična) ali so v 
območju strankine subjektivne krivde, tako da bi jih morala predvideti ali se jim 
ne mogla izogniti (npr. bi lahko zaprosila za podaljšanje roka kot pri dopolnjevanju 
nepopolne vloge ali dokazil po 67. in 140. v zvezi s tretjim odstavkom 99. člena 

31 Npr. VS, št. X Ips 283/2006 z dne 21. maja 2009. Prim. Jerovšek, T., in Trpin, G., in drugi, nav. delo, 
str. 347, Breznik, J., Štucin, Z., in Marflak, J., nav. delo, str. 321, Čas, P., in Orel, N., v Jenull, H., in 
drugi, nav. delo, str. 335.
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ZUP).32 Vendar je treba presojati konkreten primer tudi v kontekstu pravice, za 
katero gre (npr. v azilnem postopku sodišče pogojev za VPS ne presoja strogo, 
ker bi bilo lahko tako nesorazmerno poseženo v pravico do dostopa do sodišča 
iz 23. člena Ustave RS v zvezi s pravico zaprositi za azil po Konvenciji o statusu 
beguncev in direktivi EU ter na to pravico vezane morebitne druge (tudi absolutne) 
človekove pravice, UpS, št. U 341/2007 z dne 28. februarja 2007). Naj povzamem 
– razlog je lahko upravičen, če kumulativno dosega standarda nepredvidljivosti in 
neizogibnosti oziroma nekrivdnosti. V to skupino se recimo lahko šteje vročitev 
odločbe o odobritvi brezplačne pravne pomoči po izteku rokov za procesna dejanja 
v postopku, za katerega je bila BPP odobrena (VS, št. I Up 211/2011 z dne 5. maja 
2011). Kumulativno je moral razlog obstajati v času pred potekom in še vedno 
v času izteka zamujenega roka (ne le ob začetku), pri čemer je breme izkaza 
upravičenosti na predlagatelju. Ob zavrnitvi predloga za VPS ima stranka pravico 
do pritožbe, če ni odločal organ, katerega akti so dokončni ob izdaji. Zoper sklepe o 
VPS, ugodilne in negativne, pa ni dovoljena tožba v upravnem sporu (prim. 5. člen 
ZUS-1 in VS, št. VI Ips 2/2010 z dne 24. novembra 2010), saj ne gre za meritorni 
poseg v posameznikovo pravico ali obveznost.

Ob dovolitvi VPS, o čemer je treba izdati poseben sklep,33 se postopek vrne v 
stanje, v katerem je bil pred zamudo. To ima za posledico odpravo vseh sklepov 
in odločb, ki jih je organ izdal zaradi zamude in po zamudi (odpraviti je npr. treba 
sklep o dovolitvi izvršbe odločbe, zoper katero je bila zamujena pritožba, pozneje 
pa izdan sklep o dovolitvi VPS, tj. o pravočasnosti pritožbe). Zoper sklep, s katerim 
se dovoli VPS, ni pritožbe, razen če se dovoli na predlog, ki je bil prepozen ali ni bil 
dovoljen (spregled teh procesnih predpostavk). Sama vložitev predloga za VPS še 
nima pravnih učinkov, da bi postopek prekinila oziroma zadržala ali celo ustavila. 
Če je npr. rok za pritožbo zamujen, je postala odločba dokončna in pravnomočna 
ter izvršljiva, razen če organ za odločanje o VPS uporabi zakonsko pooblastilo 
in postopek prekine do dokončnosti sklepa o predlogu za VPS, kar je smiselno 
ob hkratni verjetnosti izkaza upravičljivih razlogov in teži posledic prekluzije za 
stranko. VPS torej v primeru ugoditve deluje kot časovni stroj, ki pomeni korektiv 
teži posledic, kot jih zakon predpisuje s ciljem učinkovitosti postopka in varstva 
pravno zaščitenih interesov v njem, ker gre za sicer napako na strani stranke, toda 
napako zunaj kroga predvidljivosti in neizogibnosti razloga za zamudo. 

32 Po sodni praksi v upravnem sporu med razloge, ko ne gre za upravičen razlog za zamudo, spadajo 
npr. ustna izjava uradne osebe, da se lahko stranka pritoži, ko bo prejela vse odločbe v zvezi z 
zadevo (VS, št. U 1802/95 z dne 10. decembra 1997), zanikanje podpisa na vročilnici, od katerega 
je tekel zamujeni rok, pri čemer je naslovnik pooblastil za zastopanje in vročanje odvetnika, ki 
ga ni preklical (VS SRS, št. U 273/89-6 z dne 12. julija 1989), huda bolezen uradnice v pisarni 
pooblaščenca in službena pot odvetnika ob izteku roka (VS, št. I Up 1119/99 z dne 10. oktobra 
2001), plačevanje pristojbin po tretji osebi in tako misleč, naj bi bila ta oseba pooblaščenec, ki 
se mu vroči pisanje, od česar teče rok (UpS v Ljubljani, št. U 1602/2001 z dne 12. junija 2002), 
upokojitev in prepozna prerazporeditev dela na druge sodelavce (VS, št. I Up 497/2000 z dne 16. 
aprila 2004), zmota stranke, da gre za drugo zadevo, v kateri je imela nasprotna stranka enak 
priimek, zato zamešani datumi rokov (VS, št. I Up 67/2002 z dne 1. junija 2005), zamuda, češ da 
so bile na zadnji dan roka odprte le nekatere poslovalnice pošte (VS, št. I Up 1660/2005 z dne 
17. marca 2006), izguba podatkov zaradi izpada električnega toka (VS, št. I Up 271/2009 z dne 8. 
septembra 2009) ali napačna odprava pošiljke kot navadne namesto priporočene in zato zamuda 
(UpS, št. I U 846/2009 z dne 8. oktobra 2009). 

33 Čeprav iz prakse poznamo tudi konkludentno ali molčečo ugoditev tovrstnim prošnjam in 
predlogom brez sklepa, če vloga ni zavržena ali zavrnjena (UpS, št. U 304/2006 z dne 22. marca 
2006).
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4.  VPS PRI PRENEHANJU VELJAVNOSTI VOZNIšKEGA 
DOVOLJENJA, ODLOŽITVI NJEGOVE IZVRšITVE OZIROMA 
PREKLICU ODLOČITVE SANKCIJE? 

Ko obravnavamo primer določb ZP-1 v zvezi s prenehanjem veljavnosti, odložitvijo 
izvršitve le-te in nato preklicem odložitve ter pritožbe zoper vse te odločitve 
oziroma sklepe, glede vprašanja, ali pride VPS v poštev, lahko uporabljamo 
različne vire. Procesno teorijo (na upravnem področju) smo kot vir razlage določb 
ZP-1 že obravnavali in pri tem ugotovili, da zamuda izpolnitvenih rokov po 202. č 
do 202. f členu ZP-1 kot materialnopravnih pomeni nedopustnost uporabe VPS 
po ZUP. Zato v nadaljevanju preučimo možnost analogije, ki bi jo lahko pri ZP-1 
uporabili predvsem po ZDavP-2, in predmetne judikature. ZDavP-2 je za razlago 
ZP-1 nasploh primeren za uporabo analogije, ker je predpis, ki je iste hierarhične 
ravni kot ZP-1, ter predvsem zaradi nekakšne »mešane« narave tega zakona 
med materialnim in procesnim ter ne nazadnje med splošnim in področnim, saj 
se oba zakona uporabljata široko na različnih pravnih področjih, toda hkrati za 
posebne postopke, ki so obojni pretežno represivni v javnem interesu,34 ob tem 
pa se procesnim normam v obeh zakonih pridružujejo materialnopravne (npr. o 
zastaranju, odlogih in ne nazadnje materialnopravnih rokih). 

Po že omenjenem 52. in 62. členu ZDavP-2 lahko zavezanec opravi zamujeno 
dejanje na postopkovno podoben način, kot velja za VPS po ZUP.35 Tako obliko 
poprave zamude opredelimo v teoriji analogno razlikovanju in značilnostim 
materialnopravnih rokov kot sui generis ali materialnopravno »VPS«. Za 
svojevrstno VPS gre, ker ta oblika VPS ne omogoča podaljšanja sicer zamujenih 
prekluzivnih procesnih rokov, kakor velja v procesnem pravu oziroma teoriji, temveč 
materialnopravnega roka, kot običajno za vložitev zahtevka ali paricijskega roka.36 
Ravno zato (sic!), ker VPS po ZUP ni dopustna, je ZDavP-2 tako možnost posebej 
uredil. Vendar ima ZDavP-2 glede na materialnopravno naravo predmetnega roka 
oziroma zamude in VPS nekaj bistveno različnih določb glede na ZUP. Po ZUP 
je pogoj za VPS, da je z zamudo roka za stranko nastopila prekluzija, zato ta 
zamujenega dejanja postopka ne more več opraviti niti z drugimi pravnimi sredstvi 
ne more doseči tistega, kar bi dosegla z zamujenim dejanjem postopka, medtem 
ko je v davčnem postopku vložitev te vloge predpisana dolžnost. Zato davčni 
organ vedno sprejme obračun davka, čeprav je vložen (dovoljeno) prepozno, ob 
tem pa stranka ne izgubi materialnopravnih pravic (npr. do vračila davka) ali dobi 
dodatnih obveznosti (npr. plačila zamudnih obresti), ampak se z uporabo 52. člena 

34 Prim. Pavčnik, M., nav. delo, str. 394, kjer označi pravno analogijo kot pravilo, ki ga posplošimo 
in uporabimo tudi za družbena razmerja druge vrste, če se vrednostno ujemajo z neposredno 
urejenim razmerjem. Teoretično bi šlo pri analogiji z ZDavP-2 na ZP-1 v obravnavni tematiki za t. 
i. delno pravno analogijo (analogia partialis), saj v primerjavi s popolno tu ne gre za zapolnjevanje 
pravnih praznin, ampak razumevanje enega zakona prek določb in institutov drugega zakona. 

35 Prim. Jerovšek, T., Simič, I., in Škof, B., nav. delo, str. 134–139 in 159–161. Zadevne določbe 
določajo npr., da se dovoli oprava dejanja (predložitev davčnega obračuna oziroma napovedi) a) na 
predlog stranke, b) če je prvotni predpisan rok zamudila iz upravičljivih razlogov, tj. nepredvidljivih 
in neodvrnljivih v času izteka predpisanega roka, ki jih mora c) v predlogu navesti in dokazati ali 
vsaj pojasniti, poleg tega č) ob predlogu praviloma predložiti zamujeno vlogo; d) rok za vložitev 
predloga pa je subjektivni osem dni in objektivni tri mesece, medtem ko e) ni mogoče popraviti 
zamude teh rokov. 

36 Prav za davčni obračun npr. po UpS, št. U 2213/2003 z dne 21. februarja 2005.



214

ZDavP-2 praktično le izogne sankcioniranju zaradi kršitve obveznosti v postopku 
o prekršku (po 397. členu ZDavP-2, katerega ekskulpacijo omogoča še institut 
samoprijave). Zato zakon še izrecno določa, da organ v primeru nepredložitve 
obračuna ali napovedi ob predlogu za popravo zamude in ugoditve le-temu izda 
sklep, s katerim določi rok za predložitev zamujene vloge. Ker mora predlagatelj 
upravičljivost razlogov ne le navesti, temveč dokazati, gre kljub rezervni klavzuli 
po 52. členu ZDavP-2 o vsaj pojasnitvi le-teh za strožji dokazni standard kot po 
ZUP. Posebnost ZDavP-2 glede na ZUP je še določba, da organ izda sklep le ob 
nedovolitvi poprave zamude, pri čemer je zoper ta sklep dovoljena pritožba. V sodni 
praksi posebnih sporov na tem področju ni zaslediti, čeprav se zakon uporablja že 
od 1. januarja 2007 (in v nekaterih delih celo že več let po ZDavP-1).

V nadaljevanju si poglejmo določbe 202. č do 202. f člena ZP-1 o prenehanju 
veljavnosti vozniškega dovoljenja (VD), da bomo lahko opravili uvodoma omenjeno 
analogijo, ali bi lahko VPS v materialnopravnem smislu, ker ne moremo po ZUP, 
uporabili pri ZP-1 prek zgleda v ZDavP-2. Določbe ZP-1 o prenehanju veljavnosti 
VD so razmeroma nove, saj so bile v zakon, zlasti glede odložitve izvršitve 
prenehanja VD in njenega preklica, vnesene po noveli ZP-1G od leta 2011.37 Pri tem 
ne gre za postopke o prekršku, ampak posebne postopke, v katerih sodišče izreče 
prenehanje veljavnosti VD, ki nastopi kot pravna posledica v določnem obdobju 
doseženega števila kazenskih točk in ima učinek sankcije, njegovo odložitev ali 
preklic odloga. Pri prenehanju veljavnosti VD gre za bolj ali manj avtomatiziran 
ugotovitveni sklep, čeprav učinkuje konstitutivno šele z izdajo sklepa kot izrek 
sankcije na podlagi obvestila iz registra, zoper katerega je posebej dovoljena 
pritožba. Toda v nadaljevanju zakon ureja odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti 
VD in preklic le-te. Gre torej za več faz odločanja oziroma aktov sodišča: a) 
prenehanje veljavnosti VD (s pritožbenim postopkom in njegovo prekinitvijo v zvezi 
z odpravo ali spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa ali zahtevo za 
varstvo zakonitosti, 202. č člen ZP-1); b) odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti 
VD (202. d člen ZP-1) in c) preklic odložitve sankcije (drugi odstavek 202. e člena 
ZP-1). Znotraj teh faz pa se pojavi vprašanje zamude materialnopravnih rokov 
za npr. predložitev zdravniškega spričevala in zlasti preklica odločitve sankcije 
ob neizpolnitvi obveznosti kot pogojev odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti 
VD po 202. d členu ZP-1. ZP-1 v 202. d členu daje dvojno diskrecijsko pravico 
sodišču,38 da a) »sme« izvršitev sankcije storilcu odložiti na njegov (suspenzivni) 

37 ZP-1G je objavljen v Uradnem listu RS št. 9/11 z dne 11. februarja 2011, pri čemer se sklepi o 
prenehanju vozniškega dovoljenja izdajajo po 52. členu ZP-1G od 1. oktobra 2011 ob hkratni 
uveljavitvi Zakona o vozilih (ZVoz). V ZP-1 se tako vnašajo norme, za katere bi bilo nomotehnično bolj 
sistemsko, da bi jih umestili v zakonodajo, ki ureja cestni promet, vozila in voznike (prim. o analognem 
nesistemskem »prilagajanju« ZP-1 npr. zakonu, ki ureja javno naročanje, kar vodi v kršenje 
abstraktnosti in bohotenje kazuistike ter terja stalno spreminjanje krovnega predpisa, Jenull, H., in 
Selinšek, L., nav. delo, str. 24). Prej je ZP-1 le v 202. a členu, danes črtanem oziroma prenesenem v 
202. č člen, urejal izdajo sklepa o prenehanju veljavnosti VD. Prim. o tem posebnem postopku Čas, P., 
v Jenull, H., in drugi, nav. delo, str. 841, in Jenull, H., in Selinšek, L., nav. delo, str. 148–160.

38 Diskrecija ni povsem prosta, izrecno je namreč omejena z Zakonom o voznikih in petim odstavkom 
202. d člena ZP-1, po katerem mora sodišče pri odločanju upoštevati (prim. Jenull, H., in Selinšek, 
L., nav. delo, str. 155 in nasl.) »osebnost storilca, njegovo prejšnje življenje, njegovo obnašanje 
po storjenem prekršku, stopnjo njegove odgovornosti za prekršek, okoliščine, v katerih je storil 
prekršek, ter na tej podlagi oceni, ali je mogoče pričakovati, da ne bo več ponavljal prekrškov in 
da bo izpolnil obveznosti po zakonu o voznikih«. Nadalje mora po sedmem odstavku 202. d člena 
ZP-1 sodišče pri določitvi obveznosti kot pogojev ugoditve predlogu upoštevati »število, naravo in 



215

predlog v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o sankciji, če kumulativno v 
preizkusni dobi 6–24 mesecev ne stori hujšega prekrška in če v določenem roku 
izpolni obveznosti udeležbe v programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo 
ali ustreznem rehabilitacijskem programu, ki jih b) določi sodišče na podlagi 
zakona o voznikih, in predloži potrebna dokazila oziroma (zdravniška) spričevala 
ter upoštevaje okoliščine po 202. d ZP-1. Glede dokazil je zakon nenavadno (po 
moji oceni pretirano, lahko celo kontraproduktivno) natančen, upoštevaje siceršnjo 
diskrecijo odločanja in splošno vezanost v javnopravnih postopkih na materialno 
resnico pred formalno (npr. tako 8. in 10. člen ZUP, prim. 68.  člen ZP-1). Tako 
mora storilec med drugim v največ 15 dneh od pravnomočnosti sklepa oziroma 
prejema pravnomočnega sklepa predložiti dokazilo o vključitvi v ustrezen program 
z navedbo imena in naslova izvajalca, pooblaščenega po Zakonu o voznikih, 
izvajalec pa je dolžan sodišče obveščati o udeležbi, poteku in uspešnosti izvajanja 
programa. Če vse poteka, kot naj bi, se v enem letu od poteka preizkusne dobe 
sankcija ne izvrši, sicer sodišče z novim sklepom prekliče odložitev izvršitve 
prenehanja veljavnosti VD, zoper katerega se lahko storilec pritoži v osmih dneh 
od vročitve na višje sodišče. 

V delu, ki se nanaša na predložitev dokazil v določenem roku ob grožnji pravnih 
posledic izgube bonitete odložitve izvršitve (in potencialno neizvršitve) sankcije, 
lahko opazimo analogijo z »VPS« po ZDavP-2. Ta je še izrazitejša, ker ZP-1 
omogoča nadalje kljub preklicu po drugem dostavku 202. e člena pravico storilca 
do pritožbe zoper sklep o preklicu. Postavi se torej vprašanje, ali se lahko pritožba 
po 202. e členu razume kot prav posebna VPS. To bi bilo vsebinsko smiselno 
zlasti ob mogočih pritožbenih navedbah storilcev, češ da do popolne izpolnitve 
obveznosti po sklepu po 202. d členu ZP-1 ni prišlo zgolj v formalnem smislu 
(so opravili temeljno obveznost, ne pa predložili dokazila o tem). Določbe 202. d 
in 202. e člena ZP-1 so v določenih elementih torej zelo podobne določbam 
VPS po 52. in 62. členu ZDavP-2. V obeh primerih gre za popravljanje zamud v 
zvezi z materialnopravnimi roki; pri ZDavP-2 glede vložitve zahtevka in enako pri 
plačilu dajatev po 56. in 60. členu, torej tudi paricijskih rokih kot po 202. d členu 
ZP-1. Drugič, v obeh primerih se navedeno določa z izrecno zakonsko podlago 
izpolnitvenih rokov in posledic njihove zamude v materialnopravnih določbah sicer 
le delno področnega ali materialnega zakona, a pokrivajočega določen širši sklop 
razmerij v javnem interesu. Vendar obenem ugotovimo med ZP-1 in ZDavP-2 nekaj 
ključnih razlik, pri katerih prednjači možnost poprave zamude izpolnitvenega roka 
po ZP-1 s pritožbo kot rednim pravnim sredstvom, medtem ko ZDavP-2 določa 
poseben institut materialnopravne »VPS«. Drugič, ob zamudi po ZDavP-2 ni 
materialnopravnih posledic za stranko v davčnem postopku razen prekrškovne 
odgovornosti, medtem ko to v postopku glede prenehanja veljavnosti VD ni tako. 
Tretjič, oba zakona določata tudi dodatne roke, ki omejujejo možnost strankine 
oziroma storilčeve poprave zamude, a po ZDavP-2 v osmih dneh in treh mesecih, 
medtem ko po ZP-1 v okviru rokov za izpolnitev obveznosti in predložitev dokazil 

pomen prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih 
psihoaktivnih snovi, ki so bili podlaga za prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, ugotovitve 
in predloge v zdravniškem spričevalu o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu in druge 
okoliščine, ki so pomembne za odpravo vzrokov kršitev pravil cestnega prometa pri storilcu«. 
Dvojna diskrecija se tako izraža pri vprašanjih, a) ali odlog sploh dovoliti in b) katere pogoje ali 
obveznosti določiti, da ne pride do preklica.
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o tem ter osemdnevnega roka in siceršnjih pravil o pritožbi, npr. glede pristojnega 
sodišča (druge stopnje, ne prve kot pri VPS po ZUP in ZDavP-2). Če sklenem, ZP-1 
torej ne določa materialnopravne VPS, kot izhaja zlasti iz zgleda 51., 52., 56., in 
60.–62. člena ZDavP-2. Toda obenem menim, da gre pri 202. d in 202. e členu ZP-1 
za opredelitev pritožbe v smislu in s ciljem »materialnopravne VPS« (v narekovajih 
cela besedna zveza, ker je formalno vendar jasno definiran postopek pritožbe, ne 
posebna poprava zamude roka). Neposredne analogije med ZDavP-2 in ZP-1 tako 
po mojem mnenju ne moremo uporabiti, ker a) ZP-1 v primerjavi z ZDavP-2 izrecno 
ne določa posebne poprave zamud materialnopravnih rokov oziroma b) ZP-1 s 
pritožbo zoper sklepe po 202. č, 202. d in 202. e členu vsaj posredno dopušča 
popravo zamud na drug način, VPS pa se uporabi le subsidiarno, če ni nobene 
druge pravne opcije. 

Ob upoštevanju dikcije ZP-1 prek obveznosti storilca in pritožbe zoper sklepe o 
preklicu odložitve sankcije se v zgornjem okviru nekaterim postavlja dilema, ali se ista 
vloga obravnava včasih kot pritožba, spet drugič kot predlog za VPS, npr. ko storilci 
v roku ne predložijo dokazil o vključitvi v zdravljenje, šolo varne vožnje, edukacijsko 
delavnico ipd., sploh če vlogo izrecno naslovijo kot predlog za VPS poleg pritožbe 
npr. odvetniki. Dodatno se odpira vprašanje, ali je zaradi zamude predložitve recimo 
potrdila izvajalske organizacije dopustno vložiti predlog za VPS ne glede na osebni 
ali fiktivni način vročitve sklepa. Kot je bilo že povedano, glede na specialne določbe 
202. d in 202. e člena ZP-1 ne moremo vzporedno govoriti tako o pritožbi kot VPS v 
zvezi z odložitvijo oziroma preklicem odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti VD. 
Zakon namreč zelo podrobno ureja pogoje in sestavine za izdajo sklepov o odložitvi 
in preklicu odložitve, kjer so položaji, ki bi jih sicer zajemal institut VPS, že vključeni. 
Zato se taka vloga, upoštevaje njen namen, obravnava (le) kot pritožba, pri čemer 
sta že po ZUP dejanska in fiktivna vročitev povsem izenačeni v pravnih učinkih in ni 
nobene podlage za (ne)dovolitev zamud le v enem od teh položajev. Tako ne glede 
na naziv vloge po storilcu oziroma njegovem pooblaščencu pri zamudi izpolnitvenih 
rokov ne more priti do predhodno omenjene situacije, ko je organ nepravilno presojal 
le pritožbo oziroma ni pravilno sklepal, da gre dejansko za predlog za VPS in ne 
(le) pritožbo (prim. že VS SRS, št. U 13/89, ali UpS, št. U 948/98-15 z dne 17. maja 
2000). To bi veljalo le ob procesnih rokih pri izvrševanju prekrškovnih sankcij, npr. če 
bi storilec zamudil rok za pritožbo. 

Glede na normativno razčlenjenost predvsem 202. d člena ZP-1 in življenjske 
situacije v zvezi s tovrstnimi zamudami se zdi veliko bolj smiselno in ne nazadnje 
učinkovito za pravno varstvo storilca in javnega interesa, da bi se zamude pri 
izpolnitvi obveznosti glede predložitve formalno določenih dokazil po storilcu ali 
tretjih osebah (izvajalcih) obravnavale kot nepravilno ugotovljeno dejansko stanje 
v pritožbenem postopku. Pri tem pa bi lahko z analogijo iuris upoštevali nekatere 
elemente poznanih oblik VPS, čeprav v teh prekrškovnih zadevah ne poznamo niti 
VPS po ZUP niti ZP-1 ne določa posebne materialnopravne »VPS«. Če bi torej 
storilec vložil vlogo (poimenovano pritožba ali predlog za VPS ali kaj tretjega), v 
kateri bi npr. navajal, da se je udeležil ustreznega usposabljanja ali zdravljenja, bi 
bilo pomembno, da je izpolnil oziroma vsaj začel dobroverno izpolnjevati temeljno 
obveznost usposabljanja, zdravljenja idr., čeprav ni predložil dokazila o tem in 
dokončal programa, a izven subjektivne odgovornosti, dokazilo pa predložil vsaj 
ob pritožbi. 
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Zlasti predložitev dokazil (oziroma zaključek programa) v roku je sicer izrecni 
del obveznosti storilca po zakonu in sklepu o odložitvi izvrševanja prenehanja 
veljavnosti VD, toda glede na smisel instituta vendar sekundarnega pomena oziroma 
po mojem mnenju zlasti predložitev dokazil le instrument podkrepitve izpolnitve 
temeljne obveznosti usposabljanja ali zdravljenja. Potrdila bi pomenila le formalno 
resnico, medtem ko (naj) šteje za poseg v položaj storilca materialna resnica 
ogrožanja varnosti v cestnem prometu. Res velja tudi v postopku o prekršku načelo 
ignorantia iuris nocet in bi moral zavezani storilec izpolniti temeljno obveznost (v 
celoti) kakor kumulativno sekundarno s predložitvijo dokazila o izpolnitvi temeljne 
obveznosti, a z vidika namena zakonodajalca bi kazalo presojati te obveznosti 
po prednostnem redu začetka usposabljanja ali zdravljenja, zaključka programa 
in šele zatem dokazovanja tega. Zato bi bilo v takem primeru prek pritožbenega 
postopka smotrneje presojati zakonitost npr. sklepa o preklicu odložitve izvršitve 
prenehanja veljavnosti VD ne glede postopkovnih napak (zamude procesnega 
roka po ZUP) ali kršitve materialnega prava (kot po ZDavP-2), temveč nepopolno 
oziroma nepravilno ugotovljenih merodajnih dejstev za odločitev. Če bi storilec 
ali izvajalec izkazal izpolnitev temeljne ali vsaj dela obveznosti ob neizpolnitvi 
preostanka izven osebne krivde, predvidljivosti in izogibnosti položaja zamude, bi 
mu (višje, za pritožbo pristojno) sodišče ugodilo v pritožbenem postopku in sklep 
prvostopenjskega sodišča razveljavilo39 oziroma spet vzpostavilo nadaljevanje 
odložitve izvršitve sankcije. S tem bi praktično dovolilo podaljšanje roka za 
izpolnitev vseh obveznosti kot pogoja odložitve sankcije oziroma »VPS«, čeprav za 
materialnopravni rok in le v okviru pritožbe po 202. e členu ZP-1. Če bi nasprotno 
šteli v istem položaju storilčevo vlogo za predlog za (procesnopravno) VPS, bi 
morali kljub izpolnitvi (vsaj začetka) temeljne obveznosti vlogo zavreči, a) ker gre 
za materialnopravni rok, VPS po ZUP pa je dopustna le za procesne roke, ki so 
prekluzivni in njihovega de facto podaljšanja ni mogoče uveljaviti drugače (kot tu z 
redno pritožbo), ali b) ker bi šteli pritožbo kot predlog za materialno VPS, ki pa po 
ZP-1 ni izrecno predpisana, kot bi za materialnopravno podaljšanje rokov moralo 
veljati, če naj bi bila dovoljena. 

Glede na novelacijo ZP-1 v tem delu šele od leta 2011 težko govorimo o bogati 
sodni praksi,40 vendar je za našo tematiko neposredno uporabna zlasti sodba VS, 
št. IV Ips 98/2013 z dne 17. septembra 2013, ki obravnava zahtevo za varstvo 
zakonitosti zoper sklep višjega sodišča, ki je odločalo o pritožbi zoper sklep 
o preklicu odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti VD okrajnega sodišča. V 
zadevi je šlo v grobem znotraj uporabe 202. d in 202. e člena ZP-1 za te korake. 
Najprej je bil izdan sklep prvostopenjskega sodišča o odložitvi izvršitve prenehanja 
veljavnosti VD z naložitvijo udeležbe v programu zdravljenja odvisnosti v 15 dneh 
od pravnomočnosti sklepa in o predložitvi dokazila o vključitvi v ta program. Nato 

39 Če se zavzamemo za tako razumevanje ugoditve pritožbi, smiselno vendar uporabimo analogijo 
VPS po vsebini, čeprav ne po obliki, zato bi kazalo premisliti, kako v takih primerih šteti (ne)
pravilnost odločanja na prvi stopnji. Menim, da bi bilo mogoče zavzeti stališče, da se sicer v 
tovrstnih primerih kljub uspeli pritožbi prvostopenjskemu sodišču ne upošteva preklic odložitve 
sankcije kot njegova napačna odločitev, saj bi storilec šele v pritožbi predložil še potrdila in s tem 
izkazal izpolnitev vseh obveznosti v določenem roku in pojasnil, zakaj ni tudi v roku dokončal 
vseh obveznosti oziroma predložil dokazil izven krivde, česar prvostopenjsko sodišče ob izteku 
rokov po prvotnem sklepu ne bi moglo vedeti niti preveriti izpolnitve vseh obveznosti vsaj v teku 
pritožbenega postopka. 

40 Pavčnik, M., nav. delo, str. 257, o ustaljeni sodni praksi, ki ima drugačno težo od posamičnih sodb. 
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je bil izdan sklep o preklicu odložitve sankcije, ker je storilec predložil potrdilo 
za nestandardiziran program, izvajalec pa obvestil, da storilec v roku ni končal 
standardiziranega programa. Na podlagi pritožbe storilca je pritožbeno višje 
sodišče prvostopenjski sklep o preklicu razveljavilo, češ da je storilec pravočasno 
zahteval zdravljenje, a mu njegovi zdravniki niso pravočasno izdali napotnic, prav 
tako je v roku po prvotnem sklepu predložil dokazilo, a po očitni pomoti ne za 
pravi program.41 Na temelju zahteve za varstvo zakonitosti, po kateri naj bi ViS 
samovoljno razlagalo 202. d člen ZP-1, da zadošča predložitev katerega koli 
dokazila oziroma nestandardiziranega programa zdravljenja, je VS presodilo, da 
sodišče ob ugoditvi pritožbi ni ravnalo nezakonito,42 ker je »mogoče zaključiti, da je 
višje sodišče smiselno uporabilo institut VPS« po ZUP.

Ta primer potrjuje zgoraj navedeno, čeprav sama menim, da sklic VS na 
»smiselno« uporabo ZUP v sklopu tega dela ZP-1 ni konsistenten, saj bi ob »pravi« 
smiselni uporabi ZUP moralo višje sodišče pritožbo šteti kot predlog za VPS in ga 
odstopiti prvostopenjskemu sodišču,43 ki pa bi ga zaradi izpolnitvenega roka kot 
materialnopravnega moralo zavreči. Zato zagovarjam, da sta odločitvi ViS in VS v 
tej zadevi pravilni (materialno zakoniti), toda na temelju a) analogne, ne smiselne 
uporabe ZUP in materialnopravnih VPS v področnih predpisih, ki so primerljivi z 
ZP-1, ob upoštevanju posebnih pravil 202. d in 202. e člena ZP-1 ter b) le določenih 
elementov VPS, ne celotnega instituta glede na tekoče posebne postopke 
na temelju pritožbe in ZVZ po ZP-1. Razlikovanje na eni strani le analogne ali 
smiselne uporabe ZUP in na drugi strani materialno- ali procesnopravnih pravil 
o rokih in VPS je pomembno, ko se odprejo podrobnejša vprašanja o VPS, za 
začetek pristojnost organa, ki tako »VPS« presoja. To ni prvostopenjski kot 
pri VPS, temveč višje sodišče, saj se zadevna dovolitev podaljšanja rokov po  
202. d členu ZP-1 po določbah 202. e člena ZP-1 lahko obravnava le v pritožbenem 

41 V praksi višjih sodišč je zaslediti tudi nekaj nadaljnjih podobnih primerov, v katerih se je po mojem 
mnenju vsaj ponekod umestno de facto uporabil »neke vrste VPS« oziroma ekstenzivno razlagal 
ZP-1.Npr. gl. sklepe ViS, št. EPVDp 42/2013 z dne 7. marca 2013, 58 in 59/2013 z dne 11. aprila 
2013, 99/2013 z dne 4. julija 2013. V eni od zadev sodišče sicer navaja, da res ZP-1 izrecno 
določa npr. predložitev dokazil v predpisanem roku ali posledično neugoditev storilcu, »vendar 
pa gre za neživljenjsko določbo glede na to, da je tudi sodnikom znano, da gre za daljše čakalne 
dobe«. V tem primeru kljub morebitni resničnosti navedenega obstaja vsaj po mojem mnenju indic 
samovoljnosti. Nadalje gre zaznati nekaj razlik, pri katerih se lahko postavi dilema, ali ne gre že 
za neenakost pred zakonom, saj se v istovrstnih položajih včasih terja le začetek izpolnjevanja 
obveznosti, drugič celotna izpolnitev, toda le temeljne obveznosti, tretjič se dopušča subjektivni 
spregled obveznosti. Zato je treba prakso res poenotiti in razlagati, vendar znotraj zakonskih 
okvirov. 

42 VS je ugotovilo v jedru pravilno presojo ViS kljub sicer določnim normam ZP-1, toda te razlagajoč, 
češ da ZP-1 terja od storilca v dani situaciji dejavno sodelovanje, ki je bilo tu izkazano oziroma je 
do njegovih zamud prišlo zunaj subjektivnega območja vpliva, čeprav nedvoumno v roku ni izpolnil 
obveznosti, se je pa v istem roku naročil k specialistu in torej kot neuk zaradi nerazumevanja ravnal 
vendar prizadevno, kar je potrdil specialist z dopuščanjem možnosti, da storilec sicer ustno danih 
navodil o pravilnem programu ni pravilno dojel. Pomembno je še, da je ViS preverilo in obrazložilo 
sklep glede tekočega sodelovanja storilca v predpisanem programu. Zato bi bil preklic, utemeljuje 
sodišče, glede na dejanski stan čezmeren oziroma dejstva ne utemeljujejo take (hude) posledice, 
kar se sklada z »namenom zakonodajalca« (prim. Jenull, H., in Selinšek, L., nav. delo, str. 149, 
152. in nasl., češ da so bile nove določbe 202. č do f člena leta 2011 uvedene med drugim za 
preprečitev (pre)hudih posledic za prizadete, da sankcije ne bi bile preuranjene ali celo škodljive).

43 Kar VS tudi navaja v sodbi, a obenem presodi, da tako ravnanje ViS »ne zahteva ugotovitve kršitve 
kateregakoli zakona, saj je nenazadnje ravnaje višjega sodišča v skladu z načelom ekonomičnosti 
in hitrostjo postopka ter načelom varstva pravic strank«. Op. avt.: toda ta načela se lahko uporabijo 
le znotraj zakonitosti, ob smiselni uporabi ZUP pa bi bila kršena. 
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postopku. Ob obravnavi pritožbe iz navedenih razlogov pa se analogno uporabijo 
načela, pravila in stališča sodne prakse, ki veljajo tudi za »klasično« VPS, npr. da 
lahko do »VPS« pride tako z dejansko ali fiktivno osebno vročitvijo sklepa po 202. d 
členu ZP-1 ali da so lahko upravičljivi razlogi zamude le nepredvidljivi in neizogibni 
glede na sfero storilca.44

Na nadaljnji dve vloženi ZVZ je VS odločalo v sodbah, št. IV Ips 111/2013 z 
dne 14. 11. 2013 in IV Ips 119/2013 z dne 19. 11. 2013. Drugi primer se nanaša 
neposredno na judikat št. IV Ips 98/2013, saj se VS v tej sodbi sklicuje na že tedaj 
opredeljen rok za predložitev dokazil po 202. e členu ZP-1 kot »materialnopravni« 
in zato »prekluzivne narave«. To po mnenju sodišča daje podlago za možnost 
upoštevanja razlogov zamude, kadar ne izhajajo iz sfere storilčevega delovanja. 
V konkretnem primeru je v pritožbi storilec navedel, da je bil v zadnjih petih dneh 
teka roka v bolnišnici, a je predložil dokazilo o vpisu v rehabilitacijski progam takoj 
naslednji dan po odpustu, čeprav že po izteku 15-dnevnega roka po sklepu. V 
prvonavedenem primeru pa je VS sledilo ZVZ, češ da je ViS ravnalo samovoljno, 
ker je ugodilo pritožbi storilca, ki je zamudil s predložitvijo dokazila o vpisu v 
program varne vožnje, češ da se je vendar pravočasno vpisal, zato prvostopenjski 
preklic odloga odvzema VD zaradi kršitve »procesnega« roka »ni sorazmeren«. Iz 
navedenih primerov je razvidno, da razumevanje, katere vrste rok je rok za vpis v 
ustrezne programe in predložitev dokazil o tem, kar vpliva na njegovo razlago ter 
(ne)možnost in temelje za podaljšanje roka, še zdaleč ni poenoteno niti dosledno, 
in to na ravni višjih sodišč. Zdi pa se, da se počasi ustvarja enotna praksa prek 
ZVZ na VS, predvsem glede omejevanja arbitrarne razlage zakona, kajti določbe 
ZP-1 so sicer razmeroma pretirane z zahtevo v 15 dneh predložiti tudi dokazilo, 
ne le opraviti korektivno obvezo, a veljavne, zato jih je treba dosledno upoštevati, 
dokler so del pozitivnega prava. Po drugi strani se ob bok togosti zakona tudi za 
ta materialni rok omogočajo odstopi, če dejanski stan zadosti teoretičnim merilom 
dopustnosti VPS (neizogibnost razloga zamude), čeprav se postavi vprašanje, ali 
naj bi razlikovali med zamudo le za predložitev potrdila ali tudi same obveznosti. 
Namreč če primerjamo oba primera iz novembra 2013, vidimo, da lahko pride do 
položaja, ko je storilec A zamudil tako vključitev v program kot predložitev potrdila o 
tem, pa mu je bila zamuda (čeprav le zaradi nekaj dni roka v bolnišnici) spregledana, 
medtem ko se je storilec B pravočasno vpisal v program po osnovnem roku, le 
potrdilo je predložil prepozno, a povrhu še pred izdajo sklepa sodišča o preklicu 
odloga odvzema VD. Zdi se, da izid obeh zadev kljub formalni zakonitosti vnaša 
nesorazmerje učinkov, saj bo na neki način doslednejši storilec B kaznovan, storilec 
A pa ne. Ta primerjava je po mojem mnenju dodaten argument za novelacijo ZP-1 
glede diferenciacije izpolnitve same obveznosti na eni in dokazil na drugi strani.  

44 Ravno glede upravičljivosti razlogov kaže upoštevati poleg meril o diskreciji odložitve sankcije 
oziroma naloženih obveznostih in posledičnem potencialnem preklicu obširno in ustaljeno sodno 
prakso po ZUP in ZUS-1. Npr. neprijava začasnega odhoda v tujino s strani storilca, ki ve, da 
zoper njega teče postopek o prekršku oziroma po 202. č in 202. d členu ZP-1, po standardih 
nepredvidljivosti in neizogibnosti načeloma ne spada med upravičljive razloge, vendar je treba 
vsak primer obravnavati v celoti okoliščin konkretne zadeve. In nasprotno: če razumemo zadevne 
določbe ZP-1 le v sklopu pritožbe kot sui generis materialnopravne »VPS«, se ne uporabijo 
določila ZUP o rokih za VPS, tako da bi se recimo med upravičene razloge štelo, da je storilec 
sicer nameraval v tujino le za kak teden, a so ga npr. zaprli za dlje časa, zato bi lahko uveljavljal 
pritožbo/VPS v osmih dneh, potem ko ni bil več zaprt … To ne drži, ampak bi imel moč uveljavljati 
morebitno objektivno zadržanje le v 15 dneh za pritožbo od vročitve sklepa o preklicu odložitve 
izvršitve prenehanja veljavnosti VD. 
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Predlagam torej, da bi – vsaj do spremembe ZP-1 – sistematično in poenoteno v 
celi državi tako pritožbena sodišča kot vrhovno državno tožilstvo in VS štela kot 
še zakonsko sprejemljiv položaj za uspeh pritožbe zoper sklep glede prenehanja 
oziroma preklica odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti VD in ne utemeljevala 
svojih odločitev niti na analognem vnosu VPS, še najmanj zaradi materialnopravne 
narave izpolnitvenih rokov po ZUP, temveč znotraj pritožbe o zakonitosti posega v 
položaj storilca glede na dejanski stan zamude roka. Pri tem pa bi pritožbi ugodila 
ob kumulativnih pogojih analogne rabe (le) določenih elementov »kvazivrnitve v 
prvotno stanje«, to so:

 ● storilec je v celoti izpolnil temeljno obveznost v roku (udeležbe v programu), 
čeprav ni v istem dolžnem roku tudi predložil ustreznih potrdil (ali morda tudi 
zaključil vsaj začete in v glavnini opravljene temeljne obveznosti);

 ● neizpolnjen del obveznosti je kljub morda le manjkajočim dokazilom zamujen 
zunaj subjektivne sfere storilca, torej je zamuda objektivno nepredvidljiva 
in neizogibna (npr. ker pooblaščeni izvajalec ni pravočasno organiziral 
programa ali izdal potrdila, ne pa da je storilec spregledal še dolžnost 
predložitve potrdila);

 ● storilec izpolni manjkajoče obveznosti (tudi predložitev dokazil glede na 
izrecne določbe 202. d in 202. e člena ZP-1) najpozneje ob vložitvi pritožbe.

Odstopanja od navedenega iz sodne prakse pri uporabi ustreznih predpisov 
v zadevnih postopkih po ZP-1 se ne zdijo dopustna oziroma so že samovoljna 
(vsaj praeter, če ne contra legem), zato bi se morala odpraviti z enotno prakso 
sodišč in novelacijo ZP-1 v smislu abstrakcije (namena) teh novih norm po ZP-1G. 
ZP-1 pa naj se dopolni s prioritizacijo izpolnitve temeljne obveznosti storilca pred 
predložitvijo dokazil o tem ter izrecnega upoštevanja zamud v pritožbeni fazi le 
ob upravičenih objektivnih razlogih in opravi zamujenega vsaj ob vložitvi pritožbe.

5. SKLEP 

Koliko lahko glede na sistemske razlike med procesnopravno VPS po ZUP, 
materialnopravno podaljšanje rokov v primeru ZDavP-2 in glede (pritožb zoper) 
prenehanje veljavnosti VD oziroma njegove odložitve in preklica med le-temi 
vlečemo vzporednice? Kot je bilo prikazano, le omejeno, pri čemer je nujno 
predvsem ločevati med analogno, smiselno in podrejeno uporabo ZUP na eni 
strani ter materialno- in procesnopravno naravo posamičnih institutov na drugi 
strani. Ker gre pri izpolnitvi obveznosti za materialnopravni rok, o VPS po ZUP 
ne moremo govoriti, upoštevaje obstoj sorodne materialnopravne »VPS« na 
analognih pravnih področjih v Sloveniji, pa lahko štejemo načelno dopustnost le-te 
v okviru področnega zakona. Toda ker ZP-1 izrecno možnosti podaljšanja zadevnih 
rokov ne opredeli z vzpostavitvijo posebne institucije niti npr. z diferenciacijo 
različnih obveznosti (primarne in dokazil o tem), se lahko roki za izpolnitev celote 
obveznosti obravnavajo po pravilih sui generis materialnopravne »VPS«, kar 
se formalno izpelje šele in zgolj v po ZP-1 določenem pritožbenem postopku. 
Ureditev po 202. č, 202. d in 202. e členu ZP-1 torej zasleduje koncept VPS glede 
možnosti podaljšanja zlasti rokov za predložitev dokazil o izpolnitvi obveznosti 
usposabljanja, zdravljenja storilca ipd., ne moremo pa neposredno razlogovati, da 
gre za VPS niti po ZUP niti v materialnopravnem smislu niti analogno. Vendar 
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ZP-1 prek diskrecije in pritožbenih postopkov dopušča sorazmerno določanje 
ukrepov, da bi se uravnotežila prepovedano ali zapovedano ravnanje storilca in 
njegova sankcija. Zato bi kazalo nekatere elemente instituta VPS, tipično glede 
upravičljivosti razlogov zamude, v okviru pritožbe po ZP-1 uporabiti za poenoteno 
prakso v prihodnje. Končno kaže sistemsko premisliti, ali bi do tako razmeroma 
zahtevnih dilem in razlag sploh prišlo, če bi zakonodajalec znotraj določenega 
tipa pravnih razmerij urejal postopek in njegove institute dosledno v za področje 
matičnem zakonu brez sklicev na pravila drugega tipa razmerij. 
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1. UVOD

»Človek išče človeško.«

Emmanuel Lévinas

Sodobne globalne družbene razmere označujeta dve sintagmi. Prva je »družbena 
kriza« in druga »kriza vrednot«. Zastavlja se vprašanje, ali veljajo za oblikovanje 
prava in abstracto kot tudi in concreto še vedno nekatere prvine, ki so se v največji 
meri uveljavile v prvi polovici prejšnjega stoletja in so (če ne povsod dejansko, pa 
vsaj na deklaratorni ravni) dobile vseplanetarno veljavo. Gre za kategorije, kot so 
človekovo dostojanstvo, človekove pravice in pravičnost, ter bi jih lahko (površno) 
povzeli kot »etičnost pravnega urejanja« medsebojnih odnosov in razmerij.

Echerlich v svojem znanstvenem delu O temeljih sociologije prava opozarja, da 
razvoj prava ni odločilno odvisen od zakonodajne oblasti niti ne od sodne prakse, 
ki zakone uporablja, in tudi ne od pravne znanosti, temveč predvsem od same 
globalne družbe in njene realnosti. Pomembni sta dejansko vedenje in mišljenje 
ljudi, saj je od sociološke in psihosocialne determiniranosti posamezne globalne 
družbe odvisno, koliko bo zakonodajno telo smelo ali si upalo sprejemati dobre 
in poštene ali pa nehumane zakone in kako jih bo sodstvo v vsakdanji življenjski 
praksi razlagalo in uporabljalo.1

Srednji družbeni sloj, ki je zgodovinsko gledano imel osrednjo vlogo in je bil 
glavni dejavnik individualne družbene pobude ter je kot najštevilčnejši sloj v vseh 
globalnih družbah (državah) imel vlogo osrednjega dela družbe2 med tankima 

1 V zvezi s tem glej Ehrlich, E.: Grundlegung der Sociologie des Rechts, Berlin 1989.
2 Družbena pogodba je v meščanski politični misli, ki je produkt srednjega družbenega sloja, postala 

temelj za uvajanje temeljnih človekovih pravic v pozitivnem pravu in za zakonsko omejevanje zlasti 
izvršilne oblasti. John Locke, ki velja za enega od glavnih utemeljiteljev moderne meščanske misli 
in civilizacije, postavi v središče meščanstvo kot srednji sloj med fevdalno oblastjo in kmečkim 
prebivalstvom. Pri tem Locke poudari, da ima meščanstvo naravno pravico razvijati svoje sposobnosti, 
ustvarjati kapital in si ga prisvajati, pri čemer je ta pravica vezana na njegovo sposobnost, da s svojim 
delom ustvari lastnino. Locke pripisuje srednjemu meščanskemu sloju vlogo osrednjega dejavnika, ki 
zagotavlja stabilnost in blaginjo celotne družbe. Po Locku izhajajo te človekove pravice iz naravnega 
stanja, v katerem so vsi ljudje svobodni in enaki (več v zvezi s tem glej Locke, J.: Essays on the Law 
of Nature, ur. Leyden, W., Oxford University Press 2002). Tako stališče je odlično povzeto v Virginia 
Declaration of Rights (1776), ki je ena najpomembnejših deklaracij, po kateri so se zgledovale številne 
poznejše. Ta deklaracija v 1. členu določa: »Vsi ljudje so po naravi enaki in neodvisni ter imajo 
nekatere prirojene pravice, ki jih, potem ko vstopijo v določeno družbeno stanje, ne morejo z nobeno 
pogodbo odvzeti ali odtegniti svojim potomcem; in sicer uživanje življenja in svobode, skupaj s sredstvi 
za pridobivanje in uživanje lastnine ter iskanje in doseganje sreče in varnost.«

ČLOVEšKOST PRAVA

dr. Božidar Merc
okrožni sodnik svetnik
Delovno sodišče v Mariboru
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slojema privilegiranih bogatašev in razmeroma manjšim slojem revežev, je začel 
izginjati in dejansko tudi v mnogih (celo razvitejših) evropskih državah postal 
obroben. Do tega je prišlo, ker se je pretežni del srednjega sloja preoblikoval v 
sloj revežev ali prebivalstva na robu revščine, manjše število posameznikov pa je 
prestopilo v sloj bogatašev. To, kar je še ostalo od srednjega sloja, pa ne zmore 
zaradi maloštevilnosti in s tem povezane obrobne družbene moči odigrati več svoje 
nekdanje družbene vloge.

Strukturalna analiza družb nam pokaže bistvene spremembe. To utegne v določeni 
meri veljati tudi za našo družbo.3 Na družbeno negotovost ter na to, da se panika 
in strah pred revščino z robov družbe pomikata na sredino, je opozarjal že nemški 
sociolog Ulrich Beck, ki ga citira tudi Kos.4

Ker sta v preteklosti oblikovanje abstraktnih pravnih norm in njihova uporaba v 
konkretnih primerih upoštevala obstoječo strukturiranost družbe ter posebnost in 
številčnost že omenjenih treh družbenih slojev, se danes z vso resnostjo zastavlja 
aktualno in izjemno pomembno vprašanje, ali je sploh še mogoče ustvarjati 
in uporabljati v sodobnih družbenih razmerah pravo enako, kot je to potekalo 
v preteklem stoletju, ali pa je treba upoštevati novo realnost in oblikovati nove 
pristope pri ustvarjanju prava in abstracto in njegovi uporabi in concreto.5 Če je 
namreč v preteklosti zakonodajno in izvršilno telo v posamezni evropski državi 
moralo zaradi družbene moči srednjega sloja in njegove številčnosti upoštevati pri 
oblikovanju in sprejemanju abstraktnih pravnih norm (zakonov in drugih predpisov) 
interese tega sloja, je danes zelo jasno, da ima prevladujoč vpliv le kapital. Zato 

3 Kos ugotavlja, citiram: »V Sloveniji je ljudi na meji revščine 411.000, kar je dvajset odstotkov 
prebivalstva. Ta delež se povečuje z več brezposelnimi in z dviganjem življenjskih stroškov. Ker se 
plače ne povečujejo, vstopa vse večji del zaposlenih v kategorijo minimalnih plač. Za Slovenijo v 
obdobju samoupravljanja je veljalo, da je izenačena družba srednjega sloja, brez brezposelnosti in 
brez bogatega zgornjega sloja, ker so bile možnosti legalnega služenja spodrezane. V tranziciji se 
je razvoj ustavil zaradi visoke brezposelnosti in preobrazbe, ki jo je vsilila globalizacija, nastale so 
velike socialne razlike, tako da po nekaterih mnenjih ni več sredine, ampak samo spodnji in zelo 
tanek zgornji sloj. [...] Najhujša ugotovitev je, da je družba postala izredno nepropustna. Ne velja več 
stara tolažba, da bo družba omogočila ponoven dvig. To dokazuje žalostna usoda mladih, ki po šoli 
vrsto let ostajajo brez dela, in vse številnejše vrste brezposelnih, ki se več let ne morejo zaposliti. 
[...] Tudi dobro kvalificirani zaradi kriminalno plenilskega menedžmenta ostajajo na cesti. Čez noč 
brez denarja. To učinkuje kot signal za vso družbo.« Citat vzet iz dela: Dr. Marko Kos, upokojeni 
profesor Univerze v Ljubljani; Razkrajanje slovenskega srednjega sloja, Teorija in praksa, št. 48, FDV, 
Ljubljana, 2011, str. 1282, 1285 in 1286.

 V zvezi s tem glej tudi podatke Statističnega urada Republike Slovenije, po katerih je bilo v letu 
2012 v Sloveniji pod pragom tveganja revščine 271.000 prebivalcev in resno materialno prikrajšanih 
133.000 prebivalcev. Glej Statistični urad RS, Kazalniki dohodka in revščine Slovenija 2012 – 
začasni podatki, URL: www.stat.si. Zanimiv pa je podatek, da že drugo leto zapored premoženje 100 
najbogatejših Slovencev raste. Kot navaja časopis Finance, so ti bogati v letu 2013 vredni nekaj več 
kot 3,3 milijarde evrov, kar je 14 odstotkov več kot v letu 2012, medtem ko slovenski BDP v obeh letih 
pada. Povzeto iz časopisa Finance, sreda, 6. 11. 2013, št. 213, stran 24. 

4 Ibidem, str. 1282.
 V zvezi s tem glej tudi Hradil, S.: Die Sozialstruktur Deutschlands im internationalen Vergleich, 

Wiesbaden 2004.
5 Na pojav dualistične družbene strukture je opozoril že Touraine v drugi polovici prejšnjega stoletja. 

Gre za koncepcijo družbe, ki upošteva dve konstitutivni družbeni strukturi. Prva je izražena s 
sistemom makrointegracije, ki zajema ekonomijo, upravo in druge pomembne javne službe, 
druga pa s sistemom mikrointegracije, ki zajema življenje posameznikov v družinah in interesnih 
skupnostih, ki pa je determinirano s pritiskom sistema. Več o tem glej Touraine, A.: La Société post-
industrielle, Paris, 1969.
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so v sprejetih abstraktnih pravnih normah (skoraj povsod po državah Evropske 
unije in tudi v ZDA) predmet varovanja predvsem kapital ter institucije bančne in 
ekonomske dejavnosti. 

Povsem na tiho in skoraj neopazno se je zgodil dramatičen preobrat – v pravu je 
postalo obličje človeka skoraj povsem obrobno. V najsplošnejših pravnih aktih, kot 
so deklaracije in ustave, se je varstvo človekovega dostojanstva sicer ohranilo – a 
gre le za, žal, predvsem deklaratorno raven. V operativni zakonodaji držav, ki ureja 
vsakdanje življenje prebivalstva, pa je v sodobnih družbah človek skoraj povsem 
izgubil vsako vrednost. Ko gre za vprašanje bančnih izgub, za katere se ve, da jih 
niso mogli povzročiti državljani, se sprejemajo zakoni, ki omogočajo preusmerjanje 
sredstev proračuna iz zdravstva, sociale, kulture, šolstva in drugih splošno koristnih 
dejavnosti za ljudi v bančni sektor. Ko gre za stagnacijo nacionalnih ekonomij, se 
uvajajo zakonski ukrepi, ki omogočajo nesposobnim menedžerskim strukturam 
lahkotnejše in neodgovorno odpuščanje delavcev, nižanje plač in ukinjanje 
drugih pridobljenih pravic iz dela.6 Takih primerov je še veliko na številnih področij 
zakonskega urejanja družbenih razmerij in odnosov. Kako se lahko pri uporabi 
takih predpisov sploh še spoštuje vrednost človekove osebe, njeno dostojanstvo 
in koliko možnosti imajo ali si jo upajo vzeti tisti, ki abstraktne pravne norme v 
konkretnih primerih uporabljajo, je vprašanje, ki zadeva samo bistvo človeškosti 
prava.

Zastavlja se torej temeljno vprašanje, ali naj v sodobnih družbenih razmerah pri 
oblikovanju prava in tudi njegovi uporabi v konkretnih primerih, ko gre za sklepanje 
pogodb ali upravno ali sodno sprejemanje odločitev, prevladujejo pravila spretnosti 
obvladovanja družbenih (in medsebojnih) odnosov, torej pravila politične veščine, 
ali pa naj se vendarle ohrani naslonitev na temeljno etično pravilo, ki ne le 
deklaratorno, temveč vsebinsko zagotavlja spoštovanje človekovega dostojanstva, 
temeljne človekove pravice in pravičnost.7

S pozitivistično-legalističnega gledišča8 je predstavljena problematika povsem 
nezanimiva, če ne celo nerealna. S tega gledišča je namreč sprejemanje pravnih 
norm in pravnih odločitev tako na abstraktni kot na konkretni ravni povsem 
racionalno dejanje, ki poteka po predpisanem zakonodajnem postopku in se 
potrdi v parlamentu oziroma poteka po pravilih upravnih in sodnih postopkov ob 
zagotovljenih predpisanih pravnih sredstvih.

Pozitivistično-legalistično gledišče je površinsko in ne vsebuje tretje razsežnosti, 
ki sega v globino – torej v vsebino prava, v presojo o etičnosti ali neetičnosti, o 
pravičnosti ali nepravičnosti pravnih norm in pravnih odločitev. Za pozitivističnega 
legalista je povsem dovolj, da je v ustavi ali zakonu zapisano, da je treba spoštovati 

6 Sodobnih družb, kjer je to prepoznavno, je več, primeroma pa lahko navedemo Portugalsko, 
Španijo, Grčijo, Ciper, Irsko, Romunijo. 

7 V zvezi s tem je zanimivo, kar je ugotovil že znani ekonomist Galbraith, da kritike družbenih razmer, 
ki ignorirajo etično urejanje družbenih odnosov, prihajajo iz najbolj ekonomsko in tehnološko 
razvitih delov sveta, kjer standard srednjega sloja sploh še ni tako zelo ogrožen. Galbraith se 
sprašuje, ali ne pomeni načrtno nižanje standarda srednjega sloja prikrito obliko diktature. Več o 
tem glej v delu Galbraith, J. K.: The New Industrial State, Houghton Mifflin, Boston 1967.

8 Pri tem mislim na apologetski pozitivizem, ki je tudi v teoriji prava dobil negativno konotacijo. 
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človekovo dostojanstvo, in ga prav nič ne moti, če se na primer v določbah nekaterih 
zakonov vse bolj ožijo pravice zaposlenih v javnem sektorju in gospodarstvu.9

Argument pozitivistično-legalističnega razumevanja pravnega urejanja je v skrajni 
obliki svoje prakse dobil smrtni udarec v nürnberških sodnih procesih zoper visoke 
uradnike tedanje nacistične oblasti,10 vendar se včasih zdi, da se je to dejstvo kar 
nekako izgubilo iz evropskega zgodovinskega spomina. Ob tem pa je mogoče za 
številne države ugotoviti, da se zavestno ali nehote spregledajo dramatični podatki, 
da je zaradi zaostrenih družbenih razmer, ki jih povzroča vladavina kapitala ob 
pomoči temu prilagojenih zakonodaj, vse več samomorov (v mnogih evropskih 
in drugih državah), zlasti med mladimi, ki si ne morejo zagotoviti eksistence za 
samostojno življenje,11 in ljudi v najustvarjalnejših letih z znanjem in izkušnjami, 
ki so jih vrgli na cesto, zaradi česar ne morejo poskrbeti zase in za svoje družine, 
pa tudi med starostniki, ki z nizkimi pokojninami ne zmorejo več preživeti iz 
meseca v mesec, čeprav so desetletja odvajali denar v pokojninske sklade, ki so 
se presenetljivo izpraznili.12 Posledice oživljajočega pozitivistično-legalističnega 
razumevanja prava v ZDA ter nekaterih evropskih in drugih državah so grozljive, 
očitno pa je, da še niso zadosti prodrle v družbeno zavest mnogih sodobnih, tudi 
razvitih družb. Zastavlja se vprašanje, ali te družbe v resnici ne premorejo dovolj 
intelektualcev, ki bi na to morali opozarjati, ali pa se intelektualci tega preprosto ne 
upajo več početi, ali pa, in to bi bilo najbolj žalostno, se sploh več ne zanimajo za 
vsakdanje družbeno dogajanje.13

Ob koncu tega kratkega uvoda je najbrž jasno, da danes v sodobnih družbah pravo 
brez etike ne more odigrati svoje družbene vloge.

9 Pozitivistični legalist ne premore toliko zdrave pameti, da bi v takih določbah, ki kratijo že 
pridobljene pravice zaposlenih, prepoznal, da gre za potuho nesposobnim menedžerjem, ki niso z 
ustvarjalnimi pristopi in inovacijami sposobni ohraniti poslovanja podjetja in še manj dvigniti ravni 
njegove donosnosti, temveč uporabljajo banalne prijeme, kot so nižanje stroškov pri upravljanju 
»živih virov«. Take razmere spodbujajo pripadnike srednjega sloja, da svojo osebnost podrejajo 
okolici, da jo v bistvu izgubljajo, ker sprejemajo zaradi prešibke pravne varnosti vlogo ustrežljivih 
igralcev v razmerju do tistih v podjetjih in drugih javnih institucijah, ki imajo moč. Gouldner, avtor 
sociološke teorije socialna dramaturgija, ki je preučeval ameriški srednji razred v obdobju recesije v 
začetku prejšnjega stoletja, je ugotovil, da se začnejo v kriznih razmerah ljudje pretirano podrejati, 
da bi ohranili zaposlitev, tako da igrajo vlogo osebe, ki jo želi imeti nadrejeni. S tem izgubljajo lastno 
identiteto. Njihov položaj zaposlenega je namreč odvisen od tega, da čim bolj ugajajo nadrejenim, 
ne pa od tega, koliko v resnici naredijo, in od tega, kaj vse bi glede na svoje sposobnosti in znanje 
lahko naredili. Več v zvezi s tem glej Gouldner, A. W.: The Coming Crisis of Western Sociology, 
Basic books, New York 1970.

10 V zvezi s tem glej Kaufman, A.: Uvod v filozofijo prava, Cankarjeva založba, Ljubljana 1994, str. 110 in 111. 
11 Število samomorov pa je kazalnik stopnje razpada družbene kohezivnosti, na kar je opozoril že 

Durkheim. V zvezi s tem glej Durkheim, E.: Samomor; Prepoved incesta in njeni izviri, Studia 
Humanitatis, Ljubljana 1992.

12 Že Hegel je ugotovil, da je treba omogočati in podpirati s pravom iniciativnost in ustvarjalnost 
posameznikov z ustvarjanjem ustreznih družbenih razmer, ker je to v splošno družbeno korist. 
Prim. Hegel, G. W. F.: Grundlinien der Philosophie des Rechts, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1967.

 Prav tako pa je že Smith kritiziral birokratski zakonodajni pristop, ki je praviloma usmerjen proti 
večini pripadnikov nacije. V zvezi s tem glej Smith, A. D.: Nationalism in the Twentieth Century, 
New York University Press 1979.

 Tudi Beauchard opozarja, da so družbene strukture razbite, če se oblast s svojo zakonodajo 
distancira od množic, ki jih več ne povezuje zavest o skupnih interesih. Več o tem glej Beauchard, 
J.: La Puissance de Foules, Presses Universitaires de France, Paris 1985.

13 Zinovjev ugotavlja, da se inteligentnost družbe kaže v sposobnosti, da spozna lastne 
pomanjkljivosti in skrbi za blaginjo najštevilčnejšega sloja, saj je v tem tudi veličina nacije in njena 
duhovna vrednost. V zvezi s tem glej Zinovjev, V.: Editions Lés Age d' Homme, Luissane 1976.
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2. ISKANJE ETIKE

»Le zato, da ne pozabim, kdo sem, in 
pa za tiste, ki brez hrane ne morejo, 
segam samoumevno kot pelikan v 
svoje temno srce.«

                                     Kajetan Kovič 

Filozofija se začenja s spraševanjem o temeljnih pojavih, ki se nam na površini 
bivanja zdijo povsem neproblematični: kaj je človek, v čem je smisel bivanja, kaj 
je svoboda, kaj je človekov razum itd. Ključni vprašanji, okoli katerih so se in se 
še koncipirajo filozofska razpravljanja, se nanašata na naravo vsega, kar je – biva 
(ontologija), in kako poteka spoznavanje (epistemologija).

Filozofija je docela zavezana uporabi razuma pri spoznavanju in razlagi resnice. 
Grška filozofska misel pred Sokratom se je ukvarjala predvsem z vprašanjem, iz 
česa so stvari in kakšne so. Sokrat pa je prvi postavil vprašanje poštenosti in učil, 
da je človek dolžan biti pošten, ter s tem odprl prostor za razpravljanje o moralnosti 
človekovega ravnanja. 

Predfilozofska koncepcija dobrega se je oblikovala v antični Grčiji. V Homerjevi 
družbi je agathós (dobro) vezan na pravičnost (dikaiosyne). 

Sofisti so učili, da na vprašanje, kaj je pravičnost, ni mogoče odgovoriti na splošni 
ravni. Mogoče je odgovoriti le na vprašanje, kaj je npr. pravično v Atenah ali kaj je 
pravično v Korintu. Tudi Platon se je strinjal, da je mogoče določen moralni koncept 
razumeti samo v kontekstu določene družbe.14

Sokrat zavzame stališče, da mora biti téhne vladanja v korist tistih, ki se jim vlada. 
Pri tem se zgleduje pri medicini in ugotavlja, da medicina koristi bolnikom. Po istem 
principu mora biti vladanje v korist vladanim, ne pa vladajočim.15

Platon postavi koncept tridelne družbe (psyche). Pravičnost v družbi je v tem, da 
vsak del družbe opravlja svojo posebno funkcijo, pri čemer je pravičnost vezana na 
družbo kot celoto. Pravično stanje družbe je praviloma mogoče le v pravični državi.16

Aristotel v Etiki opredeli krepostno odločitev kot odločitev v skladu s sredino. 
Krepostna odločitev pa je po Aristotelu odločitev, ki jo sprejme tisti, ki zna upoštevati 
okoliščine. Za Aristotela je namreč človek racionalna žival, vendar ne trdi, da se 
vselej vede racionalno. Za državne zakone velja, da ni verjetno, da bodo krivični, 
če so sprejeti v ustrezni obliki in po preudarnem postopku brez naglice. Zakoni naj 
bodo v splošno korist, pravično pa je to, kar ustvarja in ohranja blaginjo. 

14 Ko so v atenskem oraklju Sokratu izrekli priznanje, da je najmodrejši med Atenci, je Sokrat izpeljal 
silogistični sklep, da si tako opredelitev v resnici zasluži, ker od vseh Atencev samo on ve, da nič 
ne ve. 

15 Več o tem glej Platon, Simposion in Gorgias, Slovenska matica, Ljubljana 1960.
16 V zvezi s tem glej Platon, Država, DZS, Ljubljana 1976.
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Ob povedanem pa ni mogoče spregledati tega, da sta Platon in Aristotel strukturo 
tedanjih družb s sužnji, ki so bili popolnoma izključeni in brezpravni, mirno 
dopuščala. 

Machiavelli, ki je bil naklonjen demokraciji (v kateri so bili državljani brez premoženja 
seveda izključeni), je moralna pravila razumel kot tehnična pravila za dosego 
poštenosti in plemenitosti. Nekateri so ga poimenovali kot prvega etika, ki ravnanje 
presoja po posledicah. 

Hobbes je učil, da je teorija morale tesno povezana s teorijo o človeški naravi, 
pri čemer je sprejel koncept brezčasne človeške narave. Hobbes trdi, da človeka 
vodijo njegove strasti, ne pa razum, v primerjavi z Aristotelom, ki upošteva možnost 
nadzorovanja in omejevanja čustev in želja. 

Spinoza opredeli ljubezen do resnice kot najvišjo človeško vrednoto. Vendar pa 
imajo običajno moralne sodbe napako samovolje, ki je v tem, da nekoga kritiziramo 
glede na neko idealno podobo, ki smo si jo sami subjektivno izoblikovali; s tem pa 
odrekamo drugemu tudi, da je, kakršen je – torej njegovo pravico do svobode. 

Richard Overton trdi: »Nihče nima moči nad mojimi pravicami in svoboščinami in 
jaz nimam moči nad pravicami nikogar. Načela narave me v enaki meri kot druge 
omejujejo, da ne posegam v področje drugih in da se jim upiram, če posegajo v 
moje področje.« Po Richardu Overtonu je, kot pravi Maclntyre,17 v moderni svet prišla 
revolucionarna oblika doktrine o naravnih pravicah. Pri tem Maclntyre poudarja, da 
je bistvo sklicevanja na naravne pravice v tem, da nihče ne more uveljavljati pravice 
proti meni, če se ne more sklicevati na moje soglasje, dano v pogodbi. 

V Angliji v 18. stoletju vzbudi pozornost Lockova doktrina. V delu Esej o človeškem 
razumu Locke predstavi teorijo, po kateri človekovi moralni ideali izvirajo iz čutnega 
izkustva. Dobro je tisto, kar povzroča ugodna občutja, slabo pa je tisto, kar povzroča 
neugodna občutja. Moralna sodba temelji torej na ugotavljanju učinkov ravnanja in 
je podobna matematičnim sklepom. 

Mandevill postavi trditev, da je človek po naravi nagnjen k dobremu, in dokazuje, 
da je javno dobro družbe rezultat preseganje posameznikove egoistične koristi. 
Hutcheson uvede pojem moralnega občutka. To je občutek, ki je v bistvu estetski 
občutek in prepoznava vrline. 

Hume trdi, da moralne sodbe ne morejo biti sodbe razuma, ker razum ne more 
človeka spodbuditi k dejanju, k temu nas spodbudijo občutja. Moralnost je zato 
stvar čutenja in ne razsojanja. 

Smith postavi hipotezo domnevnega fiktivnega opazovalca, ki ravnanja posameznika 
oceni kot primerna ali neprimerna. To pa v bistvu pomeni samorefleksijo s pomočjo 
zdrave pameti (common sense). 

Montesquieu vidi družbe kot različne tipe sistemov, pri čemer razlikuje despotski, 
monarhični in republikanski tip. Po Montesquieuju je mogoče koncept pravičnosti 

17 Maclntyre, A.: Kratka zgodovina etike, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1993, str. 
156. 
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izoblikovati neodvisno od vsakega sistema družbe. Zakon v vseh družbah bi npr. 
moral določiti isto kazen za enako kršitev, da bi veljal za pravičnega. To pa je 
mogoče s pomočjo pravil naravne pravičnosti. V ta pravila verjame tudi Diderot.  

Rousseau postavi koncept univerzalno veljavnih moralnih načel in človeške 
narave, ki je prikrita in izkrivljena z obstoječimi družbenimi in političnimi 
institucijami, avtentične želje, potrebe te narave pa so podlaga za moralo in merila 
za pokvarjenost družbenih institucij. 

Kant – najvidnejši predstavnik razsvetljenstva, predpostavi obstoj splošne moralne 
zavesti. Kantov kategorični imperativ je neomejen. Človek kot racionalno bitje si 
sam postavi moralne standarde. Kantov kategorični imperativ posamezniku podeli 
moralno suverenost, zaradi katere lahko zavrne vse zunanje avtoritete. 

Po Heglu država uteleša določene družbene in moralne vrednote, pri čemer vidi 
temelj napredka v napredku misli. Ena epoha nadomesti drugo, ker se je v njej 
misel racionalneje razvila. Hegel je svobodo razumel kot prekoračenje determinant 
določenega družbenega reda z uveljavitvijo novega, manj omejenega družbenega 
reda. 

Kierkegaard razvije ob moralnih vprašanjih argumentacijo, da v končni fazi 
moralnega stališča ni mogoče racionalno upravičiti, ker se zahteve razuma slej ko 
prej nekje končajo in pridemo do točke, kjer se preprosto odločimo, da vztrajamo pri 
določenih premisah. Za izbire, ki jih posameznik naredi med etičnim in neetičnim, 
med estetskim in neestetskim, po Kierkegaardu ni meril. 

Schopenhauer, ki ima povsem drugačen pogled kot Hegel in Kierkegaard, postavi 
paradigmo sveta, ki je izraz slepe težnje, to je zanj Volja. Svet prežemata bolečina in 
destrukcija, vse pa obvladuje moč volje, ki se kaže tudi v nadaljevanju vrste. Človek 
je determiniran in fiksiran. Človek je edina žival, ki drugim povzroča bolečino samo 
zaradi tega, da bi jo povzročila. V trenutku sočutja namreč po Schopenhauerju 
izničimo lastno voljo. 

Nietzsche postavi trditev, da temeljni človeški cilj ni sreča, temveč moč. Najprej gre 
za moč, ki se izraža navzven in ni nevarna, taka postane šele, če je ta volja skrita 
in zatirana – tedaj se namreč agresivno uperi v druge. Nietzsche v svoj filozofski 
koncept postavi pojem Nadčlovek – ta je nacionalist in antisemitsko razpoložen ter 
silno uporaben za nadgradnjo v okviru nacistične ideologije. 

V angleški filozofski misli 19. stoletja izstopa Henry Sidgwick, ki oblikuje teorijo 
o intuitivni razvidnosti prvih moralnih načel. Oxfordski idealist Bradley v določeni 
meri sledi Sidgwicku in na vprašanje, zakaj bi moral biti človek moralen, odgovori, 
da zaradi notranje moralne zavesti. Po tej namreč lahko prepoznamo, da ima 
moralnost svoj cilj v tem, da prispeva k uresničenju jaza kot celote. Moralna 
sodba je po Bradleyju sodba z univerzalnim pomenom, ki pa je povsem konkretno 
udejanjena v individuumu – konkretnem posamezniku. 

Moderna moralna filozofija na vprašanje, kako naj ravnamo, odgovarja, da tako, da 
bomo povzročili več dobrega v univerzumu. Moore meni, da pojma dobro sicer ni 
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mogoče opredeliti, ker naravo dobrega ne moremo poistovetiti z nobeno naravno 
lastnostjo. Moore pa tudi ne pojasni, zakaj dobro za človeka pomeni razlog za 
tako delovanje. Moorovi nasledniki intuicionisti (Prichard, Carritta in Rossa) nam 
ne povedo nič novega, ko razlagajo, da je zavzemati se za dobro v določenem 
pogledu naravna dolžnost, ker je v interesu vsakega delati tako, da mu bo prineslo 
srečo. To razumevanje naj bi bilo v človeku spontano prisotno in tega naj bi se 
zavedali vsi. 

Stevenson tako kot Moore meni, da »dobro« ne more biti oznaka naravne 
lastnosti, saj so dejstva ločena od vrednotenja. Filozofska etika je po Stevensonu 
moralno nevtralna. Vendar je emotivna teorija dobrega dokaj nestabilna. Če nekaj 
opredelimo kot dobro, se zastavi vprašanje meril za tako opredelitev. Odgovor na 
to dilemo je iskal Hare in postavil za izhodišče delovanje v skladu z imperativom 
dobro. Merila za opredelitev nečesa kot dobro so merila, ki jih tisti, ki kot dobro 
nekaj opredeli, tudi uporabi. Moralna pravila so torej izbrana, jih je pa tudi mogoče 
argumentirati. Univerzalnost moralnih sodb sodi v samo argumentacijo le-teh. 

Pri angleških utilitaristih 18. in 19. stoletja moramo pač upoštevati to, da so 
razmišljali in pisali s pozicije individualizma. Pri njih družbeno okolje ne pomeni 
trdnega okvira, v katerem bi posameznik dobil oporo za svoje moralno življenje. Iz 
tega sledi, da ni mogoče pričakovati, da bi v tem obdobju našli v družbi uveljavljeno 
trdno moralno koncepcijo in skupno razlago dobrega.18

Sodobna moralna filozofija 20. stoletja odpre dve skupini vprašanj. V prvi skupini 
so vprašanja vsebine in norm, kot so: ali so poskusi na fetusih dovoljeni ali ne, je 
kloniranje človeškega bitja dopustno ali ne, je ubijanje v vojni in boju proti terorizmu 
dovoljeno ali ne, kakšna je pravična delitev dobrin v družbi, kakšno je razmerje lastnika 
kapitala do delavcev itd. Druga skupina vprašanj spada na področje »metaetike«, v 
okviru katere se sprašujemo, kaj razumemo kot »dobro« in kaj kot »pravično«, kako 
lahko spoznamo »dobro« ali »pravično«. Kognitivisti trdijo, da so moralna prepričanja 
v celoti neresnična. Moralni realisti menijo, da so vsaj nekatera moralna prepričanja 
resnična. Slednji izhajajo iz moralne fenomenologije, torej iz vsakdanjega moralnega 
izkustva. Medtem ko skuša utilitarizem celotno etiko izpeljati iz načela maksimiranja 
skupne koristi, nekateri utemeljujejo etiko na načelu racionalnega barantanja 
(bargaining). Rawls pa zagovarja dihotomno stališče, da mora moralno delovanje 
izhajati tako iz moralnih načel kot iz posameznih intuitivnih sodb.19 

Ugotovimo lahko, da so ontološke in spoznavnoteoretske razprave na področju 
metaetike tesno povezane s splošno ontološkimi in spoznavnoteoretskimi 
razpravami filozofov. Z Rawlsom20 se moderna, včasih zelo izrazito zmedena in 
fragmentirana filozofska razmišljanja o etičnem spet povežejo s tradicionalno 

18 V zvezi s filozofskimi koncepti dobrega kot določevalca moralnih sodb glej več v delih:
 Finnis, J.: Fundamentals of Ethics, Oxford University Press 1983,
 Mackie, J. L.: Ethics, London 1977,
 Windelband, W.: Povijest filozofije, Zagreb 1990, 1. in 2. del.
19 Povzeto po: Maclntyre, A.: Kratka zgodovina etike, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 

1993, str. 267–294. Glej tudi Windelband, W.: Povijest filozofije, Zagreb 1990, 1. in 2. del.
20 Rawls je 1971 objavil delo Teorija pravičnosti, ki velja za eno najpomembnejših sodobnih del na 

področju filozofskega razpravljanja o etiki.  
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filozofijo, torej s Sokratom, Aristotelom, Hobbesom, Kantom, Tomažem Akvinskim, 
ker se ponovno osredotočijo na vsebinsko etiko. Rawls se izrazito ukvarja z 
vprašanjem pravičnosti družbe, torej z vprašanjem, ki je tesno povezano z osrednjo 
temo tega prispevka. Sprašuje se, kaj sestavlja družbeno pravičnost, in odgovarja, 
da predvsem pošteno razdeljevanje dobrin, ki so bistvenega pomena za življenje 
vsakega posameznega pripadnika družbe. Družbeno pravičnost po Rawlsu 
konstituira enakost posameznikov, pri čemer je treba pri razdelitvi dobrin v družbi 
vsako neenakost posebej argumentirati in upravičiti. Zato Rawls kot prvo načelo 
postavi načelo prioritete svobode, po katerem je mogoče svobodo omejiti samo zaradi 
svobode, drugo načelo pa je načelo prioritete pravičnosti nad učinkovitostjo, zaradi 
česar se skupna korist ne sme zagotavljati na škodo tistih, ki so v družbi v slabem ali 
najslabšem položaju. Rawlsovemu temeljnemu izhodišču enakosti ugovarja Robert 
Nozick, ki meni, da je lahko imetje, ki je pridobljeno pošteno, od posameznika do 
posameznika različno veliko, ker je odvisno od njegove prizadevnosti in sposobnosti. 
Družbena skupnost mora namreč dopustiti ustvarjalnost vsakemu posamezniku in je 
ne sme zatirati z negativno selekcijo, ki je splošno družbeno škodljiva. To velja tako 
za izobraževalni sistem kot napredovanje in nagrajevanje v službi. 

Rawlsovo stališče21 je izjemno pomembna podlaga za oblikovanje abstraktnih 
pravnih norm (zakonov) in njihovo uporabo. Če ob Rawlsa postavimo še Lévinasa 
v tistem delu njegove filozofske misli, ko pokaže na pomen »drugega«, najdemo 
filozofsko-etično podlago, na kateri lahko utemeljimo nujnost, da si pravo prizadeva 
za spoštovanje dobrega. Lévinas je v okviru svoje filozofske misli sprejel Husserlov 
univerzalni horizont, ki je okvir opisne fenomenologije, vendar pa je v ta univerzalni 
horizont kot osrednjo točko postavil »obličje drugega«. So-človek, drugi, moj in tvoj 
sosed ali tisti, ki se znajde pred menoj ali pred teboj, je predmet in subjekt moje in 
tvoje pozornosti. S tako vizijo pa se spremeni moja egoistična drža, ki se zanima 
samo za »mojo stvar«. Srečanje »drugega« nas po Lévinasu prebudi iz zazrtosti 
vase, saj je »drugi« čutna bližina, ki me odpre za etično držo. Za Lévinasa etika 
ni neka morala. Pluralizem moral temelji na množici različnih vrednostnih sodb. 
Etika je le temelj moral. Lévinasova etika človeka aktivira tako, da se mora subjekt 
substituirati v »drugega«. To pa pomeni, da drugi ni več tujec in da mi zanj ne 
more biti vseeno.22 Tudi Hartman je ugotovil, da se je sodobna filozofska misel 
glede etike razklala in se izgubila v manj pomembnih podrobnostih, pri čemer je 
spregledala veliko temo – to je človeka kot celoto. Zato Hartman mnogoterosti 
moral postavi nasproti enovitost etike, katere bistvo je njena splošna veljavnost, ker 
je temelj tistih meril in načel, ki so skupna različnim moralam in so za uresničitev 
socialnoantropološke celote posameznika nujne. 

V tem kontekstu je treba omeniti tudi Habermasa, ki je oblikoval konsenzno teorijo 
resnice. Ta pa je za jezik etike pomembna. Etična vprašanja so vselej vprašanja 
o primernosti ali neprimernosti določenih dejanj. Odgovori na ta vprašanja so v 
mnogoterosti moral lahko različna. Do univerzalno veljavnega odgovora lahko 
pridemo le z iskanjem soglasja, s pomočjo racionalne motivacije. V racionalni 

21 Rawls, J.: A Theory of Justice, Oxford University Press 1971.
22 Več v zvezi s tem glej Lévinas, E.: Ethique et Infini, Dialogues avec Philippe Nemo, Paris, Fayard 

1982. 
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argumentaciji ima večjo veljavo boljši argument. Habermas logiko takega diskurza 
poimenuje kot pragmatično logiko. Po tej logiki neko etično normo upravičujejo 
posledice, ki sledijo izvajanju oziroma spoštovanje te norme.23 Vzemimo primer 
etične norme, da je treba lačnemu dati hrano. Etičnost ravnanja, da lačnemu damo 
hrano, upravičuje posledica, da se nasiti oziroma da v končni posledici od lakote 
ne umre. 

Tako smo po tem pestrem, a pavšalnem pregledu zmuzljivih etičnih filozofskih 
koncepcij vendarle odkrili nekoliko bolj oprijemljivo opredelitev etike. 

3. ANTROPOLOšKO-SOCIOLOšKA REFLEKSIJA 

»Subjekt ne pripada svetu, ampak je meja sveta.«

Ludwig Wittgenstein

Človek živi hkrati v treh svetovih. Prvi je dani snovni svet mehanične kavzalnosti, 
ki nas fizično obdaja skupaj z vsemi svojimi fizikalnimi zakonitostmi. Drugi svet, 
v katerem živimo, je svet intimnih predstav, v katerem ima odločilni pomen 
ponotranjena razlaga realnosti, prepredena z lastnimi željami in posebno čustveno 
strukturo posameznika. Tretji svet je virtualni svet, svet, ki so ga umetno in načrtno 
skonstruirali od zunaj tisti, ki imajo moč medijske reprezentacije, z namenom, 
da v posameznikih vzbudijo hotena občutja, želje in potrebe. Zato antropologi 
poudarjajo, da enopomenske opredelitve človeka ni. Človek kot samozavedajoče 
bitje je zmeraj razpet med naštete tri svetove. Vsi trije svetovi imajo določen pomen; 
kateri pa bo imel večji ali prevladujoč pomen, pa je odvisno od vrste in ravni kulture 
v nekem družbenem okolju. V njih ustvarja svoje ideje, išče zunanje ekvivalente, ki 
jih artikulira in spreminja.24 Tako se posameznik kot subjektivna entiteta dejansko 
konstituira skozi dano družbeno okolje.25

Če smo v prejšnjem poglavju v filozofiji etiko našli v odnosu do drugega, potem 
je v antropološko-sociološki perspektivi ekvivalent za etiko altruizem. Altruizem 
sociologi opredeljujejo kot zavestno odpoved neki dobrini v korist nekoga zunaj 
nas – torej drugega. Altruizem je antipod egoizmu. Razmerje med egoizmom in 
altruizmom v neki družbi nam pove, za kakšno družbo gre in kolikšna je stopnja 
njene civiliziranosti. Za altruizem je potrebna duhovna moč samoomejevanja in 
občutenja drugih, medtem ko se egoizem bohoti v vsaki slamnati glavi. Duhovna 
moč, ki poraja altruizem, se ne kaže v moči po lastni uveljavitvi, temveč v moči 
lastnega odpovedovanja v dobro drugega. Ta sposobnost ali pravilneje razvitost te 
sposobnosti pri posamezniku pa je odvisna od družbenega okolja. 

Ker sem že v uvodu omenil pojav siromaštva, naj tu navedem, da je bilo siromaštvo 
že od 19. stoletja predmet preučevanja sociologije. Haralambos navaja, da 

23 Primerjaj Fürst, M., Halmer, N.: Filozofija, DZS, Ljubljana 1991, str. 170–171.
24 Wagner, R.: The Invention of Culture, The University of Chicago Press, Chicago 1981, str. 34.
25 To stališče zagovarja tudi Lacan, ki ugotavlja, da se človek oblikuje pod pritiskom vpliva družbe na 

njegovo življenje. Glej Lacan, J.: De la psyhoze paranoique, ed des Senil, Paris 1975, str. 400. 
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Westergaard in Resel dokazujeta, da je siromaštvo posledica kapitalističnega 
gospodarskega sistema, ki siromašnim onemogoča, da bi prišli do takih denarnih 
sredstev, ki bi jim omogočila, da se rešijo siromaštva. Socialna pomoč revnim 
v praksi deluje tako, da pušča siromašne tam, kjer so, to je na dnu družbene 
lestvice.26 Menim, da je zlasti treba prisluhniti britanskemu sociologu Kincaidu, ki 
opozarja, da siromaštva ne smemo obravnavati kot problem posameznikov, temveč 
kot družbeni problem. Kot družbeni problem pa je v tem, ker se družbeno bogastvo 
ne razporeja med vse družbene strukture, temveč kroži le znotraj privilegiranih 
bogatih struktur.27

Parsonsova teoretska sociološka razlaga družbe poudarja potrebo po zagotavljanju 
in ohranjanju reda ter pojmuje družbo kot samourejevalni in samozadostni 
sistem. Bistvo tega sistema je po Parsonsu ohranjanje družbene homeostaze, 
ki jo omogoča normativna urejenost. Vrednostni sistem je v taki družbi stabilen. 
Parsonsova strukturalno-funkcionalna teorija družbe poudarja tudi interakcijo z 
okoljem, torej tudi z drugimi družbenimi sistemi, vendar pa mora biti ta interakcija 
navzven urejena zaradi zagotavljanja stabilnosti družbe. 

Luhmannova sistemska teorija družbe poudarja, da je obstoj družbe kot sistema v 
spremenljivem okolju vedno problematičen, zato (povedano zelo poenostavljeno) 
družba potrebuje notranji red, ki ohranja sistem; da pa bi to funkcijo lahko 
uspešno opravljal, mora upoštevati temeljne vrednote, uveljavljene v družbi. Kot 
pravi Luhmann, imajo družbeni sistemi predvsem funkcijo zaznave, obdelave in 
redukcije kompleksnosti, ker so posredniki med zunanjo kompleksnostjo sveta in 
ponotranjeno doživljajsko predelavo.28

Redukcija kompleksnosti sveta je namenjena uravnoteženju med dejanskimi 
funkcijami družbenih sistemov in različnimi interesi družbenih struktur (razredov). 
Instrument take izravnave je lahko neka ideologija. Tako stališče pri Luhmannu 
se mi zdi napačno, saj je lahko družbena pravičnost kot obče sprejeta vrednota 
uspešnejši »stabilizator«, ki ima zagotovo večjo vrednost in trajnejši pomen.29 
Naj se naslonim na Habermasa, ki zagovarja stališče, da izveninstitucionalne 
kontingenčne interakcije omogočajo upiranje kolonialističnemu monetarnemu in 
birokratskemu podsistemu.30

Socialna psihologija za pozitivno socialno delovanje uporablja izraz prosocialno 
delovanje. Altruistično ravnanje, torej ravnanje določenih oseb v korist drugih oseb, 
je lahko pozitivno, če je etično motivirano in gre za nesebično in (po)žrtvovalno 
pomoč; lahko pa je ravnanje iz egoističnih pobud, če je storjeno z namenom 
izkazati se v javnosti ter zato prejeti pohvalo in doseči ugled. Socialni psihologi 

26 Haralambos, M., Heald, R.: Uvod u sociologiju, 2. izdanje, Globus, Zagreb 1989, str. 163. 
27 Več glej Kincaid, J. C.: Poverty and Equality in Britain: A Study of Social Security and Taxation, 

Penguin Books, Harmondsworth 1973.
28 Več v zvezi s tem glej Luhmann, N.: Soziale Systeme, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1984.
29 Vendar je treba povedati, da v Luhmannovi sociološki razlagi ni prostora za pojem »pravičnost«, 

ker preprosto pravičnosti kot pojava v kompleksnih družbah ni več. Zaradi tega po Luhmannu 
tudi pravo ne more več obstajati kot »naravno pravo«, temveč le pravo kot produkt postopka 
sprejemanja norm in odločanja. 

30 Več v zvezi s tem glej v delu Habermas, J.: Problemi legitimizacije u kasnom kapitalizmu, Naprijed, 
Zagreb 1982. 



234

ugotavljajo, da je osrednji motiv za pozitivni altruizem moralna odgovornost za 
drugega. Pomembna je tudi empatija – sposobnost vživeti se v drugega, ki je v takem 
stanju, da je pomoči potreben. Za altruistično delovanje pa je pomembna celotna 
socialna situacija v nekem družbenem okolju, ki vpliva na posameznika v procesu 
njegove socializacije ter prispeva k oblikovanju altruistične osebnosti in nasprotno.31

Teorija družbene identitete temelji na predpostavki, da si ljudje prizadevajo za 
pozitivno družbeno identiteto in zaradi tega težijo k temu, da se uvrstijo v družbene 
skupine z visokim standardom.32 Mullen, Brown in Smith ugotavljajo, da skupine z 
visokim statusom v družbi poudarjajo svojo superiornost in skupine z nizkim statusom 
opredeljujejo kot inferiorne;33 hkrati pa si tudi prizadevajo ohraniti svoj superiorni 
položaj. Taka psihosocialna značilnost določenih družbenih skupin kaže na veliko 
razliko med deklariranim človekovim dostojanstvom v mednarodnih deklaracijah, 
konvencijah in v zapisanih državnih zakonih ter med realnimi družbenimi odnosi, 
od katerih je dejansko odvisno uresničevaje normativno urejenih pravic.34

Za Freuda velja, da je prvi v psihologijo kot znanost vpeljal »psihologijo (pravilneje 
– psihopatologijo) vsakdanjega življenja« ter v njenem okviru poudaril pomen 
vsakdanjega življenja z vsemi naključji in trivialnimi problemi, v ozadju katerih 
je mogoče ugotoviti globlje, pomembnejše in potlačene probleme. Sodobnejše 
psihološke raziskave se vse bolj usmerjajo k problematiki vsakdanjega življenja. 
Zakaj se šolamo, kako pridemo do zaposlitve, kakšno je vrednotenje dela, 
kolikšna je socialna varnost, kaj vse spada v socialno blaginjo ipd., vse to so na 
videz obrobna družbena vprašanja, a so velike teme človekovega vsakdanjega 
življenja. Nekateri sociologijo vsakdanjega življenja »prevajajo« v razumevajočo 
(hermenevtsko) sociologijo, ki združuje fenomenološko sociologijo, simbolni 
interakcionizem, etnometodologijo in etnogeografijo ter pojmuje svet kot splet 
konkretnih socialnih dogajanj in situacij.35 Ker je vsakdanji svet edini mogoči svet, 
v katerem moremo in moramo živeti, je dana družbena realnost, ki posameznika 
obdaja, izjemno pomembna zanj, za njegovo oblikovanje, za njegovo bivanje, za 
njegovo samouresničitev. Družbena realnost je nujno soodgovorna za kakovost 
posameznikovega življenja. 

Menim, da ni treba posebej dokazovati, da je posameznik v trenutku, ko se rodi, 
vržen v svet, vendar ne v kakršen koli svet, temveč v prav določeno družbeno 
okolje s posebno kulturo in posebno stopnjo civiliziranosti, ki si ga seveda ni sam 
izbral. Ko se posameznik zave lastne generične podobe, predvsem pa družbe 
in kulture, v kateri se je »učlovečil«, je, kot pravi Muršič, za njegovo svobodno 
oblikovanje že prepozno, saj je že del nekega »organizma«.36 Asocialne osebe 

31 V zvezi s tem glej Nastran Ule, M.: Temelji socialne psihologije, Znanstveno in publicistično 
središče, Ljubljana 1977, str. 238–255.

32 Glej Tajfel, H.: Social psychology of intergroup relations, Annual Review of Psychology, št 33, leto 
1982, str. 1–39. 

33 Glej Mullen, B., Brown, R., Smith, C.: Ingroup bias as a function of salience, relevance and status: 
An integration, European Journal of Social Psychology, leto 1992, št. 22, str. 103–122. 

34 Že Hegel je zapisal, da je revščina stanje v civilni družbi, ki je v vsakem pogledu nesrečno in žalostno.
35 Nastran Ule, M.: Psihologija vsakdanjega življenja, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 

1993, str. 14 in 15. 
36 Muršič, R.: Nekateri (meta)antropološki labirinti znanosti o človeku, I. del, Anthropos, letnik 25, št. 

5–6, str. 101. 
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poraja asocialno okolje. Družbena nepravičnost tako ni posledica ravnanja nekaj 
oseb, udeleženih pri zakonodajni ali izvršni oblasti, temveč je posledica posebnih 
kulturnih in psihosocialnih značilnosti neke družbe. Znano je, da so nekatere družbe 
(nacije) izrazito širokosrčne in solidarne, v drugih pa prevladujejo pikolovstvo, zavist 
in druge samouničevalne navade. Hitro jih je mogoče v vsakdanjem življenju, pa 
tudi v zgodovinski optiki prepoznati po tem, kako rešujejo kritične situacije in kako 
so v preteklosti prestale težka obdobja in veliko prej kot druge revitalizirane in 
okrepljene dosegle blaginjo za vse svoje pripadnike. 

Dreyfus in Rabinow poudarjata, da je moderna psihologija pomagala ustvariti 
modernega posameznika, ki živi v harmoničnem sožitju z normativnim sistemom.37 
Družbeno okolje, zlasti v njem uveljavljene norme sodobni psihologiji omogočajo 
napovedovanje posameznikovega prihodnjega vedenja in ravnanja. V primerjavi 
z (delno že zastarelim) Freudovim principom psihoanalitičnega diagnosticiranja 
posameznika se moderna psihologija osredotoča na posameznika v njegovi 
družbeno univerzalni celovitosti in ne več (toliko) v okviru njegove intimne 
podzavesti (in delovanja ega in superega). Brez moderne psihologije, ki upošteva 
pomen družbenega okolja, skupaj z vsemi sistemi, ki v tem okolju vplivajo na 
konstituiranje osebnosti posameznika, menedžerji pri svojem delu (pri ustvarjanju 
hiperpotrošniške družbe) sploh ne bi mogli biti uspešni. V marsikateri družbi 
skušajo s pomočjo spoznanj moderne psihologije sicer deklarirano svobodnega 
državljana (ki je zavarovan z vsemi mogočimi človekovimi pravicami) oblikovati v 
prilagodljivega, poslušnega in zadovoljnega posameznika, ki bo čim manj moteč s 
svojim morebitnim izvirnim in kritičnim mišljenjem ter čim uporabnejši kot dober in 
priden objekt discipliniranja. 

Le Bon kot socialni psiholog ugotavlja, da so psihološke značilnosti množice kot 
posebnega socialnega agregata specifične. Množica ima instinktivno potrebo 
po tem, da je vodena in da se raznim vodjem podreja, je lahkoverna in ubogljiva 
ter je z njo mogoče razmeroma lahko manipulirati.38 To izkoriščajo prek medijev 
centri moči v posameznih družbah in tako tudi odločilno vplivajo na oblikovanje 
prevladujočih (ne)vrednot v družbi. 

Toda Weber opozarja, da pridobitniški gon, težnja po dobičku, brezobzirno 
hlastanje sploh niso značilnosti kapitalizma, saj so v družbenoekonomske formacije 
umeščeni instrumenti racionalnega in razumnega omejevanja teh »gonov«. Etični 
temelj asketskega protestantizma omejuje pretirano porabo in zavrača lakomnost 
in pohlep.39 Vendar je treba vedeti, da je v današnjem času obdobje angleškega 
puritanstva že daleč za nami in da sedanji kapitalizem, zlasti tam, kjer je na novo 
nastajal v zadnjih dvajsetih letih, ubira povsem netradicionalno – divjo pot. Uporablja 
zasebne kulturne monopole in se ne ozira na tradicionalni vrednostni sistem, ki 
se je izoblikoval v devetnajstem in dvajsetem stoletju. Pod vladavino zasebnih 
kulturnih monopolov tiranstvo pušča telo svobodno in se loteva neposredno duše 

37 Dreyfus, H. L., Rabinow, P., Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, Harvester 
Wheatsheaf, New York, London 1982.

38 Glej Le Bon, G.: Psihologija gomila, Zagreb 1989, 1. knjiga.
39 Weber, M.: Protestantska etika in duh kapitalizma, Ljubljana 1988, str. 7–18, 77, 193. 
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tako, da je tisto, kar ni konformistično, izločeno, obsojeno je na ekonomsko nemoč 
in se nadaljuje v duhovni nemoči nekonformista, ki je postal tujec,40 čeprav mu 
pripadajo vse zapisane in deklarirane človekove pravice. 

Vrnimo se še nazaj k Webru in povejmo, da je Weber izhajal iz predpostavke, da je 
človek razumno bitje. Vendar pa je razum vedno omejen z objektivnimi možnostmi. 
Sociologija opredeljuje štiri tipe človekovega družbenega delovanja, in sicer: ciljno 
– racionalno, vrednotno – racionalno, afektivno in tradicionalno. V vsakdanjem 
življenju in družbenih odnosih so prisotni vsi tipi človekovega družbenega delovanja, 
vendar običajno ne v čisti obliki, temveč se med seboj prepletajo.41 Tudi Webrov 
sociološki pogled na pravne norme, kot ugotavlja Igličar, je zelo redukcionističen, 
saj jih motri predvsem z vidika, koliko jih bodo ljudje upoštevali in se po njih ravnali, 
pri tem pa ne upošteva sociološke razsežnosti družbenih odnosov, ki vstopajo 
v pravno regulirane odnose, pri tem pa se lahko vedejo ciljno – racionalno ali 
vrednotno – racionalno.42

To, kar je treba pri tem posebej poudariti, je zgodovinsko dejstvo, da so bila 
etična ali parcialna moralna stališča v posameznih družbah (od antične Grčije, 
revolucionarnega razsvetljenstva in vse do danes) vselej predhodne vrednostne 
norme, ki so pomenile pritisk na obstoječe pravne norme in slej ko prej privedle tudi 
do njihove spremembe. Žal je v nekaterih obdobjih to trajalo zelo dolgo. A dejstvo 
je tudi, da je bilo suženjstvo v pravu denormirano, tlačanstvo ukinjeno in zgodnji 
izkoriščevalski kapitalizem v razvitih zahodnih družbah preoblikovan v moderni 
kapitalizem, ki ima pravno uzakonjeno soupravljanje delavcev in njihovo udeležbo 
pri dobičku. 

4. PRESOJA PRAVA

»Odgovornost za drugega je skrb za njegovo 
snovnost. Hraniti drugega. Obleči bližnjega.«

                           Emmanuel Lévinas 

Za začetek citiram Zupančiča ki pravi, »da je čas, da damo pravičnosti (in ne pojmu 
pravičnosti) globlji pomen; poleg tistega formalističnega. Te vrste moralna presoja, 
miselna razsodnost in sprevid v primerjavi z nižjo stopnjo zgolj institucionalno 
legalistične tehnične presoje in še nižje, ki temelji na mnenjski odvisnosti od tega, 
kaj pravijo drugi, večina, da je pravično, ne temelji na nikakršni arbitrarni samovolji, 
temveč se nasprotno tehnično dognano, se pravi intelektualno pošteno, obenem 
pa moralno neodvisno ozira na primer s stališča neobremenjene racionalne 
presoje.«43 Sklicevanje na naravno pravičnost spominja na naravno pravo v 
nekoliko drugačni artikuliranosti. Stvar posebne razprave bi bilo vprašanje, kaj je to 

40 Horkheimer, M., Adorno, T. W.: Dialektik der Aufklärung, Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt am 
Main 1971, str. 138.

41 Igličar, A.: Pravo in družba, Cankarjeva založba, Ljubljana 2000, str. 76. 
42 Ibidem, str. 93.
43 Citat, vzet iz dela: Zupančič, B. M.: Prvine pravne kulture, Ljubljana 1995, str. 49.  
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socialna pravičnost. Pomembno je to, da je tudi pojmovanje pravičnosti in prava v 
dinamiki spreminjanja.44

Tu kaže opozoriti na tako imenovani Ungerjev paradoks. Unger postavi model 
zakonodaje, ki ne temelji na ponotranjenih prevladujočih vrednotah v neki družbi. 
Zaradi tega taka zakonodaja terja nenehno še dodatne predpise, ki naj zagotavlja 
njeno izvajanje v praksi. Ker med abstraktnimi pravnimi normami in vrednostnim 
sistemom v družbi ni koherentne povezanosti, se pravo vedno bolj kaže kot umetno 
vsiljeno.45

Anomija je natanko to, neupoštevanje prava zaradi njegove oddaljitve od 
uveljavljenih temeljnih vrednot. 

Država in pravo sta nedvomna družbena pojava, ki sta v stalni dinamiki. 
Almond, Nordlinger, Lowi in Fabrini opozarjajo, da »paradigma države« izhaja iz 
razumevanja države kot neodvisne spremenljivke – kot institucije z lastnimi interesi 
in cilji, ki ima moč in sposobnost nadziranja in prilagajanja družbe. Vendar pa po 
mnenju navedenih avtorjev tako razumevanje države ne vzdrži kritične presoje, 
saj se države med seboj razlikujejo po obsegu svoje avtonomije v razmerju do 
prevladujočih družbenih skupin oziroma razredov; razlikujejo se tudi po obsegu 
in moči vpliva, ki ga imajo nad parcialno globalno družbo (nacijo); prav tako pa se 
razlikujejo med seboj glede na doseženo oziroma razpoložljivo stopnjo hegemonije, 
to je sposobnosti, da gre država lastno pot v odnosu do nacije.46 Seveda pa ima 
država v pogojih podivjanega in brezobzirnega kapitalizma nedvomno legitimno 
pravico, da vanj posega s svojimi zakoni in ohranja socialno državo ter s tem 
temeljne vrednote, ki zagotavljajo človeškost razmer v neki globalni družbi. 

Willke vidi v sodobnih družbah funkcijo prava predvsem v tem, da »pravo lahko 
prispeva k temu, da se težnje k spremembam, ki se izražajo na podlagi bolj ali 
manj difuznega pritiska problemov, usmerijo v postopke in oblike nadzorovanih 
strukturnih sprememb. Pravo lahko prispeva k ustreznemu razumevanju 
problemov tako, da spelje pozornost sistema na tiste informacije, ki označujejo 
njegove intersistemske odnose.«47 Luhmann opozarja na to, da mora biti pravo v 
samem vrhu napredka znanja, da bi lahko zaznavalo konfliktne situacije v družbi 
in tudi ponudilo ustrezne rešitve. Na ravni odnosov med socialnimi sistemi mora 
namreč pravo kot civiliziran instrument razreševanja konfliktov skrbeti za to, da 
se strukturalne družbene napetosti racionalno (razumsko, pošteno in pravično) 
razrešujejo. Ker vemo, da je v vseh sodobnih družbah zakonodajni organ politična 

44 Za ponazoritev kaže omeniti, da se je Hans Kelsen pri oblikovanju svoje »čiste teorije prava«, 
ki je teorija pozitivističnega normativizma, močno oddaljil od šole naravnega prava. Upošteval 
je Kantovo težnjo, da je treba razum osvoboditi vplivov iz objektivnega sveta ter ga kot čisti um 
postaviti kot apriorno moč. Zato v njegovi pravni teoriji prevladuje težnja, da pravno znanost očisti 
naravoslovnih, političnih in socioloških, moralnih in drugih vplivov, ker ti pripadajo realnemu svetu 
in kot taki nimajo kaj iskati v normativnem svetu, ki mu pripada pravna znanost. Več o tem glej 
Kelsen, H.: Allgemeine Theorie der Normen, Wien 1979.

45 V zvezi s tem glej Unger, M. R.: Knowlege and Politics, The Free Press, Macmillan Publishing Co., 
New York 1975, str. 100 in naprej.

46 Glej Almond, G. A., Nordlinger, A. E., Lowi, T. J., Fabrini, D.: State and Political Development, 
American Political Science Review, 1988/82/3, str. 853–901.

47 Willke, H.: Sistemska teorija razvitih družb, Znanstvena knjižnica FDV, Ljubljana 1993, str. 47.
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institucija (parlament), bi morala imeti pravna znanost in pravna stroka pobudo 
pri predlaganju normativnih rešitev; upravičenost do take pobude pa bi ji moral 
zakonodajni organ tudi priznati in dane predloge upoštevati. Pravo namreč lahko 
odigra svojo družbeno integrativno vlogo le, če v sistem pravnih norm vnese sistem 
v družbi uveljavljenih vrednot, povedano poenostavljeno po Parsonsu. Zaradi 
tega bi bilo treba zakonodajno funkcijo dojemati in razumeti kot najpomembnejši 
družbeno integrativni proces in ne kot rezultat moči prevladujočih političnih opcij v 
zakonodajnem organu. Iz istega razloga se sodni uporabi pravnih norm nikakor ne 
bi smelo dopustiti, da se degradira v čisto uradniško aplikacijo abstraktnih pravnih 
norm na konkretne primere in v »industrializirano« produkcijo sodnih odločitev, v 
kateri sta pomembni predvsem hitrost »proizvodnje« in količina »proizvodov«.48

Sicer pa je treba v modernih družbah upoštevati tudi to, da so posamezni podsistemi 
v globalni družbi zavezani svoji »notranji morali«, zaradi česar so indiferentni 
do drugih podsistemov. Tako ima bančni podsistem svoje vrednostne postopke; 
trgovski podsistem spet svoje vrednostne usmeritve, kmetijskopridelovalni 
podsistem svoja vrednostna merila itd. Luhmann ugotavlja, da je od skupnega 
družbenega interesa, če je sploh kdaj obstajal, že zdavnaj ostala le retorična 
figura za nedeljske govore.49 Zaradi samoreferenčnosti so namreč kompleksni 
družbeni podsistemi predvsem usmerjeni sami k sebi in zaznavajo probleme, ki 
se jih neposredno ne tičejo, zelo selektivno ter se nanje odzivajo le v skladu s 
svojimi interesi.50 V taki družbeni danosti bi moralo prav pravo imeti sposobnost za 
empatijo, za zaznavanje problemov in s svojega »nevpletenega« stališča predlagati 
rešitve. Taka vloga prava pa zahteva oziroma predpostavlja avtonomijo prava in 
sodstva v družbi, priznano avtoriteto prava in sodstva, ki se jima morajo zaradi 
splošne družbene pravičnosti ukloniti interesi posameznih družbenih podsistemov. 
Pri tem ne gre za moč, ki temelji na surovi sili, temveč za moč argumentirane 
civiliziranosti, ki je izvedena iz splošno veljavnih etičnih načel. Jasno je, da je taka 
vloga prava in sodstva mogoča samo v taki globalni družbi, v kateri je dosežena 
razmeroma visoka stopnja splošne in tudi pravne kulture. Willke poudarja, »da 
so utemeljene zahteve po novi skromnosti politike, po civiliziranju politične moči. 
Trivialna in trivializirana uporaba politične moči razkriva ''arogantnost moči'', s tem 
pa moč sama spodkopava lastno učinkovitost.«51

Samoreferenčnost družbenih podsistemov je mogoče preseči šele z vzpostavitvijo 
refleksije in samorefleksije, ki vzpostavita distanco do samega sebe. Naslednja faza 
pa je diskurz kot neprisilna oblika sporazumevanja v globalni družbi o tem, čemu 
se lahko posamezen podsistem odpove v korist drugega ali v korist posameznika 
– Človeka kot najvišje vrednote. Pravne norme, ki se oblikujejo v takem diskurzu, 
imajo zagotovo najboljšo možnost, da dosežejo pretežno skladnost z etičnimi 
normami. 

48 Morda na problem razumevanja sodnega odločanja vplivata dva dejavnika. Prvi je ta, da se 
s teoretičnimi vprašanji pravnega odločanja pretežno ukvarjajo pravni strokovnjaki, ki nimajo 
nobenega resnejšega in dolgotrajnejšega izkustva iz sodne prakse; drugi pa je, da praviloma 
večina tistih, ki sodelujejo pri načrtovanju izvajanja sodne funkcije, nimajo ne praktičnih izkušenj in 
ne dovolj teoretičnega znanja s področja teorije in filozofije ter sociologije prava.  

49 Luhmann, N.: Politische Planung, Westdeutscher Verlag, Opladen 1971, str. 164 in naprej. 
50 Luhmann, N.: Soziale Systeme, Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt 1984, str. 617.
51 Willke, H.: Sistemska teorija razvitih družb, Ljubljana 1993, str. 121. 
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Kot pravi Perenič, »lahko pravo ohranja lastnost racionalnega sredstva samo tedaj, 
če je sestavni del racionalnega družbenega vedenja oziroma okolja«, v nadaljevanju 
pa opredeli racionalno družbeno vedenja »kot vedenje, v katerem si delujoči subjekt 
ob ustrezni vrednostni naravnanosti in znanju o relevantnih družbenih pogojih 
(objektivne in subjektivne narave) postavlja uresničljive cilje in izbira primerna 
sredstva za njihovo udejanjanje«.52 Ker je proces oblikovanja in sprejemanja 
pravnih norm na abstraktni ravni nujno politični proces, potem je pač od politike 
treba zahtevati, da v zakonodajnem postopku upošteva in spoštuje temeljna etična 
izhodišča. Pri tem to ne sme veljati le za tiste najsplošnejše abstraktne pravne 
norme, ki so npr. zajete v ustavi, temveč še zlasti v vseh specialnih zakonih, ki 
urejajo odnose v vsakdanjem življenju v družbi. Etičnost pravnih norm mora biti 
razvidna v predpisih, ki urejajo poslovne odnose med subjekti gospodarskega 
poslovanja, ki urejajo odnose med državo in davkoplačevalci, ki urejajo razmerja 
med uporabniki socialnih transferjev, med zavarovanci in zavarovalnimi 
organizacijami in ne nazadnje na področju urejanja šolstva in kulture. Slednje 
je pravzaprav najpomembnejše. Nacija, ki ima kulturo, ima blaginjo. Vzgoja in 
kultura sta temeljni oporni točki za razvoj humanih medsebojnih odnosov, takih, 
ki vzpostavljajo in ohranjajo dostojanstvo človeka – državljana. Kdor je odrasel v 
socialnem okolju, kjer so kraje, zavist in zahrbtnost nekaj zavržnega, in je osvojil 
kulturo poštenega samouveljavljanja ter poštenega ustvarjanja dobrin za svoje 
potrebe s svojim delom in svojim znanjem,53 bo ne le dober človek, temveč tudi 
dober državljan, pošten igralec družbenih vlog, dober delavec in politik ter kot tak 
torej potencialni soustvarjalec abstraktnih pravnih norm. 

Če je etika v funkciji zagotavljanja človeškosti v neki globalni družbi, potem jo pravo 
mora upoštevati, sicer izgubi svojo človeškost. Namenoma govorim o etiki in ne o 
morali.54 Če se nekatere teoretične razprave s področja teorije in filozofije prava 
zavestno distancirajo od moral, ko opredeljujejo funkcijo prava, ki naj zagotavlja 
red, mir in razreševanje nesoglasij v družbenih odnosih, potem to ne more veljati 
za etiko. Pravo, ki nima opore v etiki, je odtujeno, nasilno in nečloveško. Če je v 
teoriji prava moralo mogoče opredeliti kot vir prava,55 potem je etiko treba opredeliti 
kot nujno sestavino prava. 

Pri tem je treba opozoriti na pomemben prispevek Gustava Radbrucha k filozofiji 
prava. Kot ugotavlja Kaufmann, je »s svojo filozofijo prava izvedel zamenjavo 
paradigme: odvrnitev od filozofije prava, ki je bila po Heglu skoraj brez izjeme 
formalna, največkrat pod imenom ''splošna teorija prava'' in nova utemeljitev 
materialne filozofije prava, v kateri gre za vsebine in ne samo za forme in 
strukture«.56 Radbruch se je v svojih pravnih filozofskih razmišljanjih dotaknil 
vsebine prava in v zvezi s tem tudi upoštevanja vrednot v pravu. Radbruch, ki 

52 Perenič, A.: Pravo kot dejavnik racionalnega družbenega vedenja, Združeno delo, posebni zvezek, 
Ljubljana 1987/XIII, str. 125 in 126. 

53 V zvezi s tem glej Schopenhauer, A.: Svet kao volja i predstava, deo 2, Grafos, Beograd 1984, str. 
95 in naprej. 

54 Kot je že bilo povedano, mnogovrstnosti različnih moral v družbi stoji nasproti etika kot minimum 
tistih pravil, ki zagotavljajo človeškost družbenih odnosov. 

55 V zvezi s tem glej Perelman, C.: Pravo, moral i filozofija, Nolit, Beograd 1983, str. 83–88, 
     glej tudi Hart, H. L. A.: Koncept prava, Ljubljana 1994, str. 175–198. 
56 Citat vzet iz dela Kaufmann A.: Uvod v filozofijo prava, Cankarjeva založba, Ljubljana 1992, str. 

121. 
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je bil izrazit nasprotnik pravnega (vsemogočnega) pozitivizma, je opozoril na 
pomen vsebine pravnih norm in pri tem vztrajal, da morajo te biti take, da služijo 
pravičnosti.57 Radbruch je razpravljanje o pravu usmeril k človeku, zato mu teoretiki 
priznavajo, da je odprl pot k pravni antropologiji. To so utemeljili zlasti pripadniki 
fenomenološke smeri v filozofiji: Husserl, Scheler, Heidegger, Steinova, Lévinas 
in drugi. To, kar je bistveno v zvezi s tem, je, da je prodrlo spoznanje, da je pravo 
zaradi Človeka in da človek ni le objekt, temveč subjekt prava. Kot pravi Kaufmann, 
»oseba ni substanca, oseba je relacija«, in dalje, »filozofija prava v postmoderni 
dobi mora določati skrb za pravo in to pomeni: skrb za človeka, še več, skrb za 
življenje nasploh in v vseh njegovih oblikah«.58

Površno prikazana pravnoteoretična podstat nam pove, da morajo pravne norme 
zato, da jim priznamo pravnost, ohraniti človeškost, sicer izgubijo lastnost pravnosti. 
Kadar pozitivne pravne norem zaradi svoje vsebinske nečloveškosti izgubijo lastnost 
pravnosti, postanejo nepravne. Ugovor neprava je skrajni ukrep, ki je sprejemljiv 
v izjemnih primerih.59 Drugi instrument v primeru problematičnih pozitivnih pravnih 
norm je ugovor pravnih načel. Pravna načela veljajo za posamezna pravna področja 
in so pomembna za uporabo pozitivnega prava v praksi, saj lahko z njihovo pomočjo 
vsebinsko oblikujemo (poiščemo) ustrezno pravno pravilo v abstraktni pravni 
normi. Tretji instrument, ki v praksi omogoča razlago in uporabo pozitivnega prava, 
pa je ugovor razumevanja pravnih pravil.60 Ker je narava prava umetna, gre pri 
razumevanju pozitivnih pravnih norm za rekonstrukcijo zakonodajalčevega namena. 
Uporabo (pozitivnega) prava obravnavajo deduktivne in induktivne pravne teorije. 
Med deduktivne pravne teorije uporabe prava spadajo: normologični pozitivizem, 
pojmovna jurisprudenca in čista teorija prava; med induktivne pravne teorije uporabe 
prava pa se uvrščajo: empirični pravni pozitivizem, interesna jurisprudenca, šola 
svobodnega prava in empirična sociologija. Kot pravi Kaufmann, ostaja glavni 
problem izbira metod. V praksi uporabe pravnih norm je pač treba zagotoviti 
vsebinsko umnost in ne formalne racionalnosti.61

5. UPORAbA PRAVA

      »Pekel, to so ljudje okrog nas.«

                            Jean-Paul Sartre  

Uporaba prava poteka v vsakdanjem življenju med fizičnimi osebami, med pravnimi 
in fizičnimi osebami ter med pravnimi osebami. Gre predvsem za vstopanje v 
pravno urejene odnose v civilnih, delovnih, socialnih in drugih razmerjih. Če 
postane uporaba prava v teh razmerjih problematična ali če življenjske situacije 
spremenijo predvideni tek pravno urejenih razmerij, pride med udeleženci v pravno 
urejenih razmerjih do spora, ki ga je seveda mogoče razrešiti sporazumno, s 
pomočjo konciliacije, arbitraže ipd., velik del tovrstnih sporov, še posebej sporov 

57 V zvezi s tem glej Radbruch, G.: Rechtsphilosophie, München 1993, str. 115 in naprej. 
58 Kaufmann A.: Uvod v filozofijo prava, Cankarjeva založba, Ljubljana 1992, str. 249 in 252.
59 Tipičen tak primer so bile rasne norme v nacističnem pravnem redu.
60 Več v zvezi s tem glej Pavčnik, M.: Etika in pravo, Podjetje in delo 6–7/2007/XXXIII, str. 1524–1529. 
61 Več o tem glej Kaufmann, A.: Uvod v filozofijo prava, Cankarjeva založba, Ljubljana 1992, str. 167 

do 178.
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z upravnega, prekrškovnega in kazenskopravnega področja pa se predloži v 
reševanje sodišču. Spor med udeleženci pravnih razmerij je pogosto posledica 
egoistične nepopustljivosti sprtih ljudi.62

Sodno odločanje ima svoj sociološki, antropološki in pravni vidik. 

a) Sociološki pogled na proces sodnega odločanja

Sodno odločanje ima naravo družbenega komunikacijskega procesa. V sodobni 
družbi ima komunikacija integralno vlogo. Komunikacija ima namreč vlogo 
komunikativnega uma, ki je glavno povezovalno sredstvo med vsemi individualnimi 
interakcijami v družbi. Zakonodajni proces je kot proces ustvarjanja prava in proces 
sodnega odločanja, kot proces aplikacije prava na konkretne primere izvorno del 
celovite družbene komunikacije. S tem pa je proces sodnega odločanja ne glede 
na svojo avtonomnost kot podsistem vključen v širši družbeni sistem komunikacij. V 
kontekstu vsesplošne družbene komunikacijske sheme je entiteta posameznika – 
tudi razsojevalca povezana z družbo kot širšo entiteto. Ker samostojnost sodnega 
podsistema ni absolutna, je prav, da se v procesu sodne uporabe prava upošteva 
vrednostna presoja pravnih norm v kontekstu družbeno uveljavljene etike. 

Determinizem kot znanstvena in splošna filozofska teorija, determinizem kot 
koncepcija in metoda nam pove, da je objektivni svet, katerega sestavni del je vsak 
posameznik, sistem procesa spreminjanja, v katerem ni nobenega subjekta, objekta 
ali pojava, ki ne bi imel svojega izvora v drugih pojavih in tudi sam ne bi bil izvor za 
druge pojave. Takšnega, sicer zelo širokega in splošnega izhodišča determinizma 
pa ni mogoče prezreti pri obravnavanju tako drobnega in konkretnega vprašanja, 
kot je vprašanje sodnega odločanja. Determinizem kot koncepcija in metoda nam 
pove, da sploh ne more biti nobene dileme o tem, da ima družbeno okolje določeni 
vpliv na proces sodnega odločanja in da pri razsojanju, ki naj bo družbeno sprejeto, 
ni mogoče prezreti v družbi sprejetih etičnih pravil. 

Sodno odločanje kot stadij sodnega postopka, v katerem se civilizirano rešujejo 
sporni primeri, je tudi poseben socialni mehanizem za odklanjanje nekonformizma 
in razreševanje konfliktov. Zaradi tega sodno reševanje sporov ni le strokovno-
pravni institut, temveč tudi mehanizem, ki opravlja širšo družbeno funkcijo. 
S tem pa je sodno odločanje vpeto v širše družbeno dogajanje in v sistem v 
družbi uveljavljenih vrednot, pričakovanj in uveljavljene etike. Družbena klima, 
ki jo oblikujejo psihosocialni procesi na eni strani in dejavniki družbene moči na 
drugi strani, predstavljajo tisti najširši prostor, v katerem sodno odločanje poteka. 
Pri ustvarjanju klime, ki je prevladujoča v neki družbi, pa imajo odločilni pomen 
uveljavljena etična merila. 

62 V globalnih družbah, kjer sta splošna in pravna kultura na nizki ravni, so tisti, ki v spornih zadevah 
razsojajo, skoraj vselej razlog za nezadovoljstvo strank v sporu in tudi medijsko oblikovanega 
javnega mnenja. Prav zanimivo je, da v zavest sprtih strank in tudi (ne)ozaveščene javnosti nikakor 
ne more prodreti spoznanje, da so generatorji konfliktov in njihovih posledic posamezniki (fizične in 
pravne osebe), ki ne zmorejo svojega spora razrešiti zaradi svoje čustvene »pregretosti« (čustvene 
(ne)inteligence) ali pa intelektualne (ne)sposobnosti. Obstajajo seveda še »težje kategorije«, kot so 
hudobija, sovraštvo in deviantnost.  
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Odnos med procesom sodnega odločanja in najširšo družbeno javnostjo lahko 
opredelimo kot interakcijo. V komunikacijskem odnosu med sodnim odločanjem in 
družbo imajo odločilno vlogo v družbi uveljavljene vrednote (iz različnih parcialnih 
moral), povzete v družbeno etiko, kot minimalni vrednostni okvir. 

b) Antropološki pogled na sodno odločanje 

Sodno odločanje je človeški proces v okviru določenega stadija sodnega postopka, 
ki ima svojo komunikacijsko in intelektualno – spoznavno sestavino, ter v določeni 
meri proces svobodnega sodniškega nadaljnjega oblikovanja prava. 

Sodno odločanje je proces, kar pomeni, da ne gre za hipno dejanje, temveč proces, 
ki ima svoj začetek, potek in zaključek, ki je izražen v sodni odločitvi. Razsežnost 
»trajanja« sodnega odločanja odpira časovno možnost, da med oblikovanjem 
in sprejemanjem sodne odločitve pridejo do izraza v družbi uveljavljeni etični 
standardi. Časovna razsežnost procesa sodnega odločanja ima pozitivno stran, 
in sicer da trajanje procesa sodnega odločanja omogoča razsojevalcu razviti 
kritično avtorefleksijo in kritično refleksijo do abstraktne pravne norme ter mu 
omogoča upoštevanje etičnih pravil pri razlagi pravnega pravila »intra legem«. S 
tem je bistveno zmanjšano izkrivljeno zaznavanje pri ugotavljanju in vrednotenju 
vseh konstitutivnih sestavin zgornje in spodnje premise pravnega silogizma. Prav 
tako se s kritično avtorefleksijo in kritično refleksijo zagotavljata deontološka 
nepristranskost in neodvisnost razsojevalcev. 

Sodno odločanje je procesno dejanje v okviru določene stopnje ali stadija sodnega 
postopka. Izločenost procesa sodnega odločanja iz siceršnjega družbenega 
dogajanja je tudi dejavnik, ki omejuje vplive okolja na sodno odločanje. Bistvo te 
izločenosti je, da razsojevalci v procesu sodnega odločanja uporabljajo interna 
pravno predpisana postopkovna pravila ter da je sodnemu odločanju pravno 
priznana in zagotovljena neodvisnost. S tem se razsojevalci v procesu sodnega 
odločanja pravno dopustno in utemeljeno diferencirajo od drugega družbenega 
okolja ter osvobajajo družbenega in medijskega pritiska. Toda izločenost 
procesa sodnega odločanja na določeni stopnji sodnega postopka ne pomeni za 
razsojevalce popolne kavzalne in komunikacijske izolacije. Sodno odločanje mora 
poleg pozitivnega prava pri razlagi le-tega upoštevati etično izhodišče v okviru 
pravil razlag pravnih norm. 

Proces sodnega odločanja je človeški proces. Ta ugotovitev daje poseben pomen 
vlogi razsojevalcev. Pri tem so zlasti pomembna tista spoznanja s področja socialne 
antropologije, biologije človeka, psihologije63 in socialne psihologije, ki pojasnjujejo 
intelektualno in čustveno ter zavestno in podzavestno sestavino človekovega 
delovanja. Čeprav ta spoznanja niso povsem enotna glede na posamezne 
teoretične koncepcije (v okviru prej navedenih znanstvenih disciplin) in čeprav niso 
dokončno dorečena (kar velja za vsa znanstvena spoznanja), pa vendarle kažejo, 
da človek ni izključno razumsko bitje ter da svojega ravnanja ne more vselej in v 
celoti podvreči samo kritiki čistega uma. Omejevanje pravnega razmišljanja (pri 
ugotavljanju konkretnega dejanskega stanu) na čisto logiko oziroma logični sklep 

63 V zvezi s tem glej Jerman, F.: Brentanova koncepcija logike, Anthropos 1995, str. 140. 
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lahko velikokrat privede do popolnoma napačnega sklepa – tako imenovanega 
Zenonovega paradoksa.64 Pravno razmišljanje mora nujno vključiti poleg logike še 
izkustvo in intuicijo kot elementa emocionalne in socialne inteligence.65 To velja 
zlasti še ob vprašanju, ali so tudi pravne norme vselej logične.66 
 
Ob tem je pomembno tudi upoštevati dejstvo, da je razsojevalcu v okviru instituta 
»vesti« pravno priznana subjektiviteta. Razsojevalec je tisti subjekt, skozi katerega 
se »pretaka« svet normativne in življenjske resničnosti konkretnega spornega 
primera, ki je predmet sodnega odločanja. S tem pa je izkazana tudi ontološka in 
antropološka razsežnost procesa sodnega odločanja, ki omogoča upoštevanje v 
družbi uveljavljenih etičnih pravil. 

Psihološko-komunikacijska sestavina sodnega odločanja omogoča vpogled v 
sodno odločanje in razumevanja tega procesa ob upoštevanju psihosocialnih 
zakonitosti, ki delujejo na razsojevalce kot posamezna človeška in družbena bitja. 
Te zakonitosti, ki pojasnjujejo vedenje posameznika glede na družbeno okolje 
in družbene procese, pa nam povedo, da sodno odločanje ni od družbenega 
dogajanja povsem izoliran proces ter da je socialna komunikacija (kot nenehno 
navzoča transmisija in izmenjava psihosocialnih energij v miselnem svetu človeške 
družbe) implicitno navzoča in delujoča v razsojevalcih ter s tem seveda do neke 
mere tudi v procesu sodnega odločanja. To je zelo dobro, saj omogoča tudi etično 
refleksijo, ki razsodbo zavaruje pred apologetskim pozitivističnim oblikovanjem. 

Spoznanja o intelektualno-spoznavni sestavini sodnega odločanja se navezujejo na 
vsa do zdaj že navedena teoretična spoznanja o razsojevalcih in sodnem odločanju. 
Dopolnjujejo jih v tem pogledu, da opozarjajo, kako zelo zapleten del sodnega 
odločanja je spoznavanje spornega primera kot dogodka iz preteklosti in kako je 
oblikovanje obeh premis pravnega silogizma povezano s psihičnimi procesi, ki 
imajo tudi pomen pri vrednotenju spoznanega. Intelektualno-spoznavna sestavina 
procesa sodnega odločanja nam pove, da dejanskost sama po sebi ni neposredno 
dostopna razsojevalcem in da je njihov psihični svet dejavno povezan z zunanjim 
svetom. Prav je, da se razsojevalci ob svoji deontološki zavezanosti neodvisnemu in 
nepristranskemu sojenju trudijo izločati iz procesa sodnega odločanja vse zunanje 
vplive, vendar menim, da se etičnemu merilu ne smejo izogniti.

64 Zenon iz Eleje je bil eden od Parmenidovih učencev, ki si je znal izmišljati sijajne paradokse. Znana 
je zgodba o Ahilu in želvi, ki sta se odločila, da bosta tekmovala v teku. Ker je Ahil lahko tekel 
dvakrat tako hitro kot želva, ji je dal veliko prednost. V času, ko bo Ahil dosegel želvino startno 
točko, ugotavlja Zenon, bo ta za polovico svoje prednosti že naprej. Ko bo Ahil dosegel to točko, 
se bo želva spet premaknila naprej za polovico te razdalje. In tako ad infinitum (v neskončnost). 
Ahil tako nikoli ne more ujeti želve, saj se ta na vsaki točki, v času, ko preteče razdaljo med 
dvema točkama, že premakne naprej za polovico te razdalje. Tako na podlagi takega logičnega 
sklepanja Ahil nikoli ne more prehiteti želve. In vendar je vsakomur jasno, da jo lahko, kakor je 
bilo tudi Zenonu. A Zenon je s to zgodbo pokazal, kako lahko popoln logični argument privede do 
napačnega sklepa. 

65 Pavčnik navaja: »Če sledimo Merkl-Kelsnovi teoriji o stopnjevitosti prava, je meja med ustvarjanjem 
in uporabljanjem prava (v pomenu formalnih pravnih virov) sploh relativna in je zato sodba vselej tudi 
ustvarjalka prava. Ko sodnik ugotavlja ti dve premisi in izpeljuje iz njiju pravno posledico, naleti na 
kopico dejanskih in pravnih vprašanj, ki niso enopomenska in zato šele odgovor nanje pove, kakšna 
bo odločitev.« Citat iz dela Pavčnik, M.: Teorija prava, Cankarjeva založba, Ljubljana 1997, str. 244.  

66 Glej več o tem Schneider, E.: Logika za pravnike, Cankarjeva založba, Ljubljana 1991, str. 89–94. 
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c) Teoretičnopravni pogled na sodno odločanje 

Ker je bilo o tem vidiku že veliko povedanega, samo na kratko. Spoznanja 
s področja filozofije in teorije prava nam povedo, da pravo ni dano v naprej. S 
pravnimi normami je razsojevalcem dan le normativni okvir, v obsegu katerega 
(intra legem) morajo sami poiskati abstraktni dejanski stan ali pravno pravilo, ki 
bo služilo kot pravna podlaga za rešitev konkretnega spornega primera. S tega 
vidika, upoštevaje ohlapnost pravnih norm, pravne praznine in nedoločne pravne 
pojme, je mogoče sodno odločanje v določeni meri razlagati tudi kot svobodno 
sodniško nadaljnje oblikovanje prava. To pa se mora ozirati tudi na družbena 
pričakovanja, sočasno pa ga mora spremljati ustrezna argumentacija sodnih 
odločitev. Upoštevanje družbenih pričakovanj pa pomeni implicitno in posredno 
upoštevanje tudi v družbi uveljavljenih etičnih pravil, seveda ne kar tako, temveč, 
kot je že bilo povedano, pri uporabi pravil razlage prava, ki je v zakonu, in še to 
»intra legem«. 

Perelman posebej opozarja, da sodnega odločanja ni mogoče poistovetiti s pravnim 
silogizmom. Če bi to storili, pravi Perelman, bi sodno odločanje preoblikovali v 
brezosebno odločanje, iz katerega bi bil odstranjen subjekt odločanja, ki je 
odločilen.67 Posebej pa ta ugotovitev drži, če upoštevamo, da ima juristična 
hermenevtika pri uporabi prava izjemno pomembno vlogo. Samo s pomočjo 
pravne hermenevtike je namreč mogoče premostiti razdaljo med splošnostjo 
postavljenega abstraktnega normativnega okvira in konkretnostjo posameznega 
življenjskega primera, ki ga je treba subsumirati pod abstraktno pravno normo.68

Če za hip prisluhnemo še Perelmanu in njegovemu razumevanju argumentacije 
premis pravnega silogizma, se znajdemo že na samem robu (ali pa morda tudi že 
čez) sprejemljive uporabe prava. Perelman pravi takole: »Medtem ko govorica in 
zdrava pamet z izrazoma »dejstva« in »resnice« označujeta objektivne elemente, ki 
veljajo za vse, nam analiza z argumentativnega stališča ne dovoli, da bi zanemarili 
odnos poslušalstva do teh »dejstev«, … zaradi česar tudi »dejstvo« in »resnica« 
nimata enkrat za vselej zajamčenega statusa.«69 Perelmanova nova retorika po 
eni strani na široko odpira vrata etiki za argumentacijo neke premise, vendar ne 
za to, ker je iz nje izpeljan sklep neresničen, temveč zato, ker je nesprejemljiv 
za avditorij. Po drugi strani pa Perelman bistroumno zastavlja vprašanje: »Ali 
vsesplošno priznane univerzalne vrednote, kot so resnično, dobro, lepo, pravično, 
sploh obstajajo? ... Te vrednote so dejansko predmet univerzalnega soglasja, a 
le dotlej, dokler so nedoločne. Kakor hitro pa jih skušamo natančneje opredeliti 
in uporabiti v konkretnih okoliščinah ali za konkretno dejanje, takoj izbruhnejo 
nesoglasja in pride do medsebojnih nasprotovanj različnih skupin.«70 

67 Perelman, C.: Pravo, moral i filozofija, Nolit, Beograd 1983, str. 95. 
68 Gadamer poudarja, da »hermenevtika vsake izjave ne razumeva zgolj v njeni logični valenci, 

temveč kot odgovor na neko vprašanje, to pa pomeni: kdor razume, mora razumeti vprašanje, in 
ker mora razumevanje na ta način osvojiti svoj smisel iz motivacijske zgodovine, je nujno, da gre 
hermenevtika onkraj izjave vsebine v logičnem smislu«. Gadamer, H. G.: Izbrani spisi, Ljubljana 
1999, str. 27. 

69 Perelman, C.: Kraljestvo retorike, Ljubljana 1993, str. 35. 
70 Perelman, C.: Kraljestvo retorike, Ljubljana 1993, str. 37.
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Ronald Dworkin, eden najuglednejših sodobnih predstavnikov teorije in filozofije 
prava, pravi: »The good judge prefers justice to law.«71 Tako stališče zagovarja v 
okviru svojega teoretičnega koncepta prava, po katerem je dejansko pravo zlitina 
pravnih praks. V Dworkinovi teoriji prava je sodnik izjemno pomemben dejavnik, 
saj je ustvarjalec tistega resničnega prava, ki pridobi svojo neposredno veljavo 
in učinkovitost šele takrat, ko je izraženo v konkretni sodni odločitvi. Prav zaradi 
tega daje Dworkin velik pomen spoštovanju in varovanju neodvisnosti sodnikov, 
ki so edini in dejanski nosilci sodne funkcije. Samo kot taki namreč lahko v resnici 
zagotovijo v okviru uporabe zakonskih norm tudi uporabo uveljavljenih etičnih 
pravil. Vendar pa marsikje obstajajo težnje, in te niso od včeraj, da se sodniki 
preoblikujejo v neavtonomne uradnike. Igličar opozarja, da je avtonomija sodnih 
postopkov, ki vodi do velike samostojnosti pri odločanju, v sodobni družbi ogrožena 
z detajlnim zakonskim programiranjem odločanja.72

6. NAMESTO SKLEPA 

»Svet nam je dan v naprej, toda to, da nam 
je tu in zdaj dan in to na način, kakor nam je 
dan, ni vnaprej dano.«

  Tine Hribar 

V postmoderni družbi govorimo o razsrediščenem svetu, v katerem prevladujejo 
subjektivne razlage resničnosti ter s tem tudi vrednot in etike. Govoriti v nekem 
absolutnem ali apodiktičnem smislu o vnašanju etike v medčloveške in družbene odnose 
je, najbolj blago rečeno, brezsmiselno leporečje. Človek je v procesu razvrednotenja 
ohranil bolj ali manj le deklaratorno podobo suverenega subjekta. Ta deklarirani subjekt 
človek je v preveliki meri, da bi lahko ohranil svojo subjektivno integrativno dostojanstvo 
in bi ga bilo mogoče označiti in zaznavati kot Človeka, odvisen od parcialnih in globalnih 
družbenih razmer. Od teh razmer so odvisne tudi konvencije o tem, kaj je dobro in kaj 
slabo, kaj je etično in kaj neetično. Tako je vsaj v vsakodnevni življenjski praksi. Če je 
torej postavitev etičnosti odvisna od razmer, potem je idealizirana univerzalna etika 
neka oddaljena projekcija tega, kar naj bi bilo skupno dobro in pošteno za vse, ter je kot 
taka lahko le težko kaj več kot neka ideja o tem, kaj naj bi bilo dobro in kaj naj bi bilo 
prav. Samo povzeta v pravo more etika vplivati na človeka, zaprtega v svoj majhni in 
samozadostni doživljajski svet in na njegovo ravnanje. 

Postmoderni človek je opustil večino povezav s svojim duhovnim potencialom, 
njegova moderna metafizika je zreducirana na tehnicistično dojemanje sveta in lastne 

71 Dworkin, R.: Law’s Empire, Harvard University Pres, Cambridge, London 1987, str. 8.
72 Igličar, A.: Pravo in družba, Cankarjeva založba, Ljubljana 2000, str. 147. Pri tem kaže opozoriti, 

da lahko neodvisnost in suverenost sodnega odločanja (intra legem), ki je vselej vrednostna 
sodba tako na ravni zgornje kot spodnje premise pravnega silogizma, resno ogrozijo predpisi, ki 
bi nepremišljeno uvedli kazensko odgovornost sodnikov v zvezi z razlago pravnih in dejanskih 
vprašanj ter odškodninsko odgovornost sodnikov za škodo, ki naj bi jo povzročili zaradi uporabe 
prava in vrednotenja dejstev v procesu razsojanja. Taki posegi v neodvisnost sojenja ne smejo biti 
oblikovani mimo spoznanj pravne teorije sodnega odločanja in posledično pravne prakse procesa 
razsojanja. Če bi lahko vsaka stranka, ki je nezadovoljna s pravnomočno sodbo, kazensko ovadila 
sodečega sodnika ali pa ga odškodninsko tožila, bi to pomenilo zelo nevaren poseg v neodvisno in 
avtonomno delovanje sodstva!
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eksistence. V umskih procesih sodobnega človeka je kritično refleksijo zunanjega 
sveta zamenjal topoumni konformizem. Interakcija med opazovanim zunanjim 
svetom in opazovalcem deluje reflektirana skozi medijski prostor in se pretvarja v 
neko pasivno sprejemanje (navidezne) realnosti. Tragični rezultat takega dogajanja 
so porušena vrednostna in etična merila. Seveda pa je vse odvisno od perspektive 
opazovalca in njegovih intelektualno-čustvenih razpoložljivosti. Če za koga, potem 
velja za tiste, ki se ukvarjajo s pravom, da morajo prevajati zunanji svet in s tem tudi 
(predlagane ali sprejete) pravne norme skozi kritično in pronicljivo refleksijo realnega 
življenja in ne po načelih nezahtevne reprodukcije. Zmožnost pravilnega presojanja 
o stvareh življenja je bila v vsej zgodovini etike ključna oporna točka. 

Naj končam z mislimi našega filozofa Tineta Hribarja: »V naravni naravnanosti 
pojavljajoča se danost sveta ni danost, marveč zgolj »danost«: je postavljena 
danost. In kot tisto, kar se zdaj, torej v pravi refleksiji (reflektirani refleksiji) pokaže 
kot preddano, kot zares pred-dano, ni svet, marveč naravnanost na svet. In še 
korak nazaj, kajti za naravnanostjo je nosilec naravnanosti, izvorno pred-dano sem 
jaz sam. Ne jaz, ki sem prišel na svet, marveč jaz kot tisti, ki si od rojstva naprej 
postavljam, gradim, skratka, konstituiram svet kot moj svet. Sprva kot moj mali in 
končno kot moj veliki svet. Kot svet, ki ni več zgolj »moj« svet, temveč skupni svet 
nas vseh.«73
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(OSEbNI) STEČAJ IN UVELJAVLJANJE 
PREMOŽENJSKOPRAVNEGA ZAHTEVKA1 

dr. Miodrag Đorđević 
vrhovni sodnik svetnik
Vrhovno sodišče Republike Slovenije                                          

POVZROČITEV STEČAJA (Z GOLJUFIJO ALI NEVESTNIM 
POSLOVANJEM)

226. člen KZ-1

(1) Kdor, zato da obveznosti ne bi bile plačane, navidezno ali dejansko 
poslabša svoje premoženjsko stanje ali premoženjsko stanje drugega 
dolžnika in s tem povzroči stečaj ali kdor z enakim namenom povzroči 
izpolnitev pogojev za izbris gospodarske družbe iz sodnega registra po uradni 
dolžnosti brez likvidacije, tako da:

 
1) premoženje ali njegov del, ki bi sodil v stečajno maso, navidezno proda, 
odsvoji brezplačno ali za izredno nizko ceno ali uniči;
 
2) sklene lažno pogodbo o dolgu ali prizna neresnične terjatve;
 
3) prikrije, uniči, spremeni ali tako vodi poslovne knjige ali listine, da se iz njih 
ne more ugotoviti dejanskega premoženjskega stanja ali plačilne sposobnosti;
 
4) na drug goljufiv način doseže, da se začne stečajni postopek ali postopek 
za izbris gospodarske družbe iz sodnega registra po uradni dolžnosti brez 
likvidacije, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

 
(2) Kdor ve, da sam ali kdo drug kot plačnik ni zmožen plačila, pa nesmotrno 
troši sredstva, se čezmerno zadolžuje, sklepa škodljive pogodbe, 
neodplačno ali navidezno ali pod ceno prenaša premoženje na druge 
osebe ali na drug način zmanjšuje vrednost svojega premoženja ali 
premoženja oziroma podjetja, ki ga upravlja, ali opušča pravočasno 
zavarovanje ali uveljavljanje terjatev, ali kako drugače očitno krši svoje 
dolžnosti pri vodenju gospodarske dejavnosti ali finančnem poslovanju 
in s tem povzroči dolgoročno plačilno nesposobnost ali prezadolženost, 
pa zaradi tega pride do stečaja ali izpolnitve pogojev za izbris gospodarske 
družbe po uradni dolžnosti brez likvidacije in do večje premoženjske škode 
za upnike, se kaznuje z zaporom do petih let.
 
(3) Če je zaradi dejanj iz prejšnjih odstavkov nastala velika premoženjska 
škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

1 Prispevek s Kazenskopravne (sodniške) šole v Čatežu z dne 11., 18. in 20. 10. 2013.
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Temeljna vsebina inkriminacije je povzročitev stečaja ali izpolnitev pogojev za izbris 
gospodarske družbe iz sodnega registra po uradni dolžnosti brez likvidacije. Stečaj ali 
izpolnitev pogojev za izbris gospodarske družbe iz sodnega registra po uradni dolžnosti 
brez likvidacije sta alternativno določena zakonska znaka oziroma prepovedani 
posledici, ki morata biti zajeti s storilčevim naklepom. Dejanje je namerni delikt, saj mora 
storilec navidezno ali dejansko poslabšati svoje premoženjsko stanje ali premoženjsko 
stanje drugega dolžnika z namenom, da obveznosti ne bi bile plačane. Pri tem mora 
biti poslabšanje premoženjskega stanja v vzročni zvezi s povzročitvijo stečaja, kar pa 
ne velja tudi za izpolnitev pogojev za izbris gospodarske družbe iz sodnega registra po 
uradni dolžnosti brez likvidacije, ki ni neposredno odvisen od premoženjskega stanja 
pravne osebe, saj se lahko ta institut uporabi le, če ima pravna oseba poravnane vse 
obveznosti (1. točka prvega odstavka 427. člena ZFPPIPP).

STEČAJ PRAVNE OSEbE

Zakonski znak kaznivega dejanja je povzročitev stečaja oziroma začetek 
stečajnega postopka. Stečajni postopek pa se začne, ko sodišče odloči o predlogu 
upravičenega predlagatelja (dolžnika, osebno odgovornega družbenika dolžnika, 
upnika ali Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike 
Slovenije) za začetek postopka (prvi odstavek 230. člena ZFPPIPP). Ta predlog 
mora med drugim vsebovati »opis dejstev in okoliščin, iz katerih izhaja, da je 
dolžnik postal insolventen, in dokaze o teh dejstvih« (2. točka prvega odstavka 
232. člena ZFPPIPP in 1. točka drugega odstavka 232. člena ZFPPIPP).

Insolventnost

»Insolventnost« je pojem insolvenčnega prava, zato ga je treba ugotavljati in 
razlagati po določbah ZFPPIPP. Ta določa, da je insolventnost položaj, ki nastane, 
če dolžnik »v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so 
zapadle v tem [to je daljšem] obdobju (trajnejša nelikvidnost)« (1. točka prvega 
odstavka 14. člena ZFPPIPP), ali »postane dolgoročno plačilno nesposoben«  
(2. točka prvega odstavka 14. člena ZFPPIPP).

Insolventnost kot poseben pravni pojem pomeni, da dolžnik v času, ko sodišče 
odloča o začetku postopka, nima sredstev za poravnavo zapadlih denarnih 
obveznosti. To stanje pa ni samo trenutno, temveč je tudi napoved negativna. 

Pri dolžniku, ki je pravna oseba, velja izpodbojna domneva (»če se ne dokaže 
drugače«), da je trajneje nelikviden:

»– če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v 
skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih 
v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu, ali
 
– če sredstva na njegovih računih ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi 
ali poplačilo izvršnice in tako stanje traja neprekinjeno zadnjih 60 dni ali s 
prekinitvami več kot 60 dni v obdobju zadnjih 90 dni, in takšno stanje traja na 
dan pred vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka, ali
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– če nima odprtega najmanj enega bančnega računa pri ponudnikih plačilnih 
storitev v Republiki Sloveniji in če po preteku 60 dni od pravnomočnosti sklepa 
o izvršbi ni poravnal svoje obveznosti, ki izhaja iz sklepa o izvršbi« (1. točka 
drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP).

Položaj nelikvidnosti je nasproten položaju likvidnosti (kratkoročne plačilne 
sposobnosti). Vendar za položaj insolventnosti ne zadošča, da bi dolžnik v 
določenem časovnem trenutku postal (bil) nelikviden, temveč mora stanje 
nelikvidnosti trajati določeno (daljše) obdobje.2 Dokazovanje položaja trajnejše 
nelikvidnosti olajšujejo izpodbojne domneve iz drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP.

oziroma da je postal dolgoročno plačilno nesposoben:

»1. če je vrednost njegovega premoženja manjša od vsote njegovih obveznosti 
(prezadolženost),
 
2. pri dolžniku, ki je kapitalska družba: tudi če je izguba tekočega leta skupaj 
s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala in te izgube 
ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv« (tretji odstavek  
14. člena ZFPPIPP).

Poleg tega velja neizpodbojna domneva (»nasproten dokaz ni dovoljen«), da je 
pravna oseba postala trajneje nelikvidna, »če za več kot tri mesece zamuja:

 
1. s plačilom plač delavcem do višine minimalne plače ali
 
2. s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati 
hkrati s plačilom plač delavcem, in takšno stanje traja na dan pred vložitvijo 
predloga za začetek stečajnega postopka« (četrti odstavek 14. člena ZFPPIPP).

Položaj dolgoročne plačilne nesposobnosti je položaj, ki je nasproten položaju 
dolgoročne plačilne sposobnosti (kapitalske ustreznosti). Prezadolženost pa je 
skrajna oblika dolgoročne plačilne nesposobnosti.3 

OSEbNI STEČAJ

»Podjetnik je fizična oseba iz šestega odstavka ZGD-1« (drugi odstavek 7. člena 
ZFPPIPP), to je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost 
v okviru organiziranega podjetja. 

»Zasebnik je zdravnik, notar, odvetnik, kmet ali druga fizična oseba, ki ni podjetnik 
in ki kot poklic opravlja določeno dejavnost« (sedmi odstavek 7. člena ZFPPIPP).

2 Dr. Nina Plavšak: »Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (ZFPPIPP) – Razširjena uvodna pojasnila«, GV Založba, Ljubljana 2008, str. 32, 1.5.5. 
(1.)

3 Dr. Nina Plavšak: »Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (ZFPPIPP) – Razširjena uvodna pojasnila«, GV Založba, Ljubljana 2008, str. 33, 1.5.5. 
(2.)
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»Potrošnik je fizična oseba, ki ni niti podjetnik niti zasebnik« (osmi odstavek 
7. člena ZFPPIPP).

Insolventnost

Pri dolžniku, ki je podjetnik ali zasebnik, velja izpodbojna domneva (»če se ne 
dokaže drugače«), da je trajneje nelikviden:

»– če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več 
obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih 
obveznosti, izkazanih v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu, ali 
 
– če sredstva na njegovih računih ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi 
ali poplačilo izvršnice in tako stanje traja neprekinjeno zadnjih 60 dni ali 
s prekinitvami več kot 60 dni v obdobju zadnjih 90 dni, in takšno stanje 
traja na dan pred vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka, ali 
 
– če nima odprtega najmanj enega bančnega računa pri ponudnikih plačilnih 
storitev v Republiki Sloveniji in če po preteku 60 dni od pravnomočnosti sklepa 
o izvršbi ni poravnal svoje obveznosti, ki izhaja iz sklepa o izvršbi« (1. točka 
drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP);

pri dolžniku, ki je potrošnik, pa:

»– če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v 
skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih 
prejemkov, ki jih prejema redno v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev ali 
 
– če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot 
dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 eurov« (3. točka 
drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP); 

oziroma da je postal dolgoročno plačilno nesposoben:

»1. če je vrednost njegovega premoženja manjša od vsote njegovih obveznosti 
(prezadolženost)« (1. točka tretjega odstavka 14. člena ZFPPIPP).

Poleg tega velja neizpodbojna domneva (»nasproten dokaz ni dovoljen«), da je 
podjetnik ali zasebnik postal trajneje nelikviden, »če za več kot tri mesece 
zamuja:

 
1. s plačilom plač delavcem do višine minimalne plače ali
 
2. s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati 
hkrati s plačilom plač delavcem, in takšno stanje traja na dan pred vložitvijo 
predloga za začetek stečajnega postopka« (četrti odstavek 14. člena ZFPPIPP).
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Poslovne in neposlovne terjatve

Pravnoorganizacijska oblika podjetnik se od pravnoorganizacijskih oblik 
gospodarskih družb razlikuje po tem, da pravnoorganizacijska oblika podjetnika 
nima samostojne pravne osebnosti, ločene od pravne osebnosti nosilca podjema 
(podjetja).4

Za stečaj podjetnika veljajo podobne določbe kot za stečaj pravnih oseb. Razlikuje 
pa se končna posledica, saj podjetnik, ki je to prenehal biti z zaključkom stečaja, 
kot fizična oseba še živi. Vendar pa ga ta okoliščina ne sme postaviti v tak 
položaj, da bi še po zaključku stečaja moral plačevati dolgove v zvezi s svojo 
dejavnostjo, ki v stečaju niso bili v celoti poravnani. Zato upniki, katerih terjatve 
v zvezi z dejavnostjo (nekdanjega) podjetnika niso bile (v celoti) poplačane 
v stečajnem postopku, njihovega poplačila ne morejo zahtevati po zaključku 
stečaja in zunaj stečaja.5

Po prvem odstavku 7. člena ZGD-1 odgovarja podjetnik za svoje obveznosti 
z vsem svojim premoženjem. Tako gre v stečajno maso tudi njegovo osebno 
premoženje, ki ga ima oziroma pridobi do začetka stečajnega postopka.6

Stečaj kot generalna izvršba teče na celotno dolžnikovo premoženje. Zato so tudi 
osebni (neposlovni) upniki zainteresirani za prijavo svojih terjatev, kar jim omogoča 
(vsaj delno) poplačilo že v stečaju. Vendar pa se prepoved izvršb nanaša le na 
premoženje podjetnika, ki pride v stečajno maso, torej na premoženje, ki ga dolžnik 
že ima pred stečajem. Zato lahko osebni upniki glede terjatev, ki ne izvirajo 
iz priglašene podjetnikove dejavnosti, tudi po začetku stečaja predlagajo 
novo izvršbo na novopridobljeno premoženje dolžnika, saj s tem ne posegajo 
v stečajno maso.7

Ugotavljanje dolžnikovega premoženja

V zvezi z ugotavljanjem (stanja) dolžnikovega premoženja je pomemben 
384. člen ZFPPIPP, ki med drugim določa:

»(1) Dolžnik, proti kateremu je vložen predlog za začetek postopka osebnega 
stečaja, mora sodišču dati poročilo o stanju svojega premoženja.

4 Dr. Nina Plavšak: »Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (ZFPPIPP) – Razširjena uvodna pojasnila«, GV Založba, Ljubljana 2008, str. 25, 1.3.1.

5 Povzeto iz odgovora Janeza Šlibarja na vprašanje, ali je pravdni postopek, ki je bil prekinjen zaradi 
začetka stečajnega postopka proti samostojnemu podjetniku, mogoče nadaljevati po zaključku 
stečajnega postopka in od toženca, ki ni več podjetnik, zahtevati plačilo vtoževane terjatve, ki v 
stečajnem postopku ni bila poravnana, Gospodarskopravna sodniška šola V/2002, Čatež (oktober 
2002), Pravosodni bilten – Ljubljana, št. 1/2003, str. 71–72, ZPPSL (6.).

6 Povzeto iz odgovora Vladimirja Balažica na vprašanje o posledicah zaključka stečaja nad 
podjetnikom posameznikom, Gospodarskopravna sodniška šola IV/2001, Bled (november 2001), 
Pravosodni bilten – Ljubljana, št. 2/2002, str. 68, 4.2.

7 Povzeto po Hinko Jenull: »Stečaj podjetnika posameznika«, Pravosodni bilten – Ljubljana, št. 
1–2/1998, str. 83–84, 3.d.
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Na podlagi poročila o dolžnikovem finančnem položaju mora sodišče presoditi, ali 
je dolžnik insolventen, in odločiti o začetku stečajnega postopka (četrti odstavek 
382. člena ZFPPIPP v povezavi s prvim odstavkom 239. člena ZFPPIPP).

(2) Poročilo dolžnika o stanju njegovega premoženja mora vsebovati:
 
1. popis:

–  če je dolžnik potrošnik: vsega njegovega premoženja,
– če je dolžnik podjetnik ali zasebnik: vsega njegovega premoženja, 

pri čemer mora biti ločeno navedeno tisto premoženje, ki se izkazuje v 
njegovih poslovnih knjigah,

2. podatke o dolžnikovih transakcijskih računih, ki morajo za vsak transakcijski 
račun vključevati podatke o njegovi številki in izvajalcu plačilnega prometa, ki ga 
vodi,
 
3. podatke o skupnem mesečnem znesku plače, pokojnine ali drugih rednih 
prejemkov ter o njihovih izplačevalcih,
 
4. izjavo dolžnika, da je v poročilu navedeno vse njegovo premoženje, za katero 
ve, in vsi transakcijski računi.

 
(6) Dolžnik mora med postopkom osebnega stečaja:

 
1. upravitelju nemudoma sporočiti vsako spremembo podatkov iz 1. do 3. točke 
drugega odstavka tega člena ali vsako spremembo naslova svojega prebivališča, 
na katerem mu je mogoče opraviti vročitev, in
 
2. upravitelju ali sodišču na njegovo zahtevo dati vsa pojasnila in dokumente 
o svojem premoženju in poslih, ki jih je izvedel v zadnjih treh letih pred uvedbo 
postopka osebnega stečaja.

 
(7) Za obveznost dolžnika dati poročilo o stanju njegovega premoženja iz prvega 
odstavka tega člena in njegova obveznost iz šestega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo pravila zakona, ki ureja pravdni postopek, o dolžnostih priče 
in pravnih posledicah kršitve te dolžnosti.
 
(8) Banke, borznoposredniške družbe, klirinškodepotna družba, sodišča, davčne 
uprave in drugi upravljavci zbirk osebnih podatkov morajo upravitelju na njegovo 
zahtevo posredovati vse podatke, vključene v zbirkah osebnih podatkov, ki jih 
upravljajo, pomembne za ugotovitev pravnega položaja in premoženja stečajnega 
dolžnika, premoženja njegovega zakonca ali osebe, s katero živi v istospolni 
partnerski skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske 
skupnosti, ter poslov, ki bi lahko imeli značilnosti izpodbojnih pravnih ravnanj iz 
271. člena tega zakona.
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(9) Podatki iz osmega odstavka tega člena so zlasti:
 
1. številke denarnih računov ter stanje in promet na teh računih,
 
2. številke računov vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov ter 
stanje in promet na teh računih,
 
3. stanje denarnih in drugih depozitov pri banki, borznoposredniški družbi ali 
drugi osebi,
 
4. podatki o življenjskih in premoženjskih zavarovanjih,
 
5. lastninska in druge stvarne pravice na nepremičninah,

6. podatki, vpisani v registru prometnih dovoljenj,
 
7. podatki, vpisani v registru plovil in letal in
 
8. podatki o pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju.

 
(11) Podatki iz osmega odstavka tega člena se smejo uporabiti samo:

 
1. za ugotovitev premoženja stečajnega dolžnika in za uveljavitev zahtevkov za 
izročitev tega premoženja ali
 
2. za ugotovitev poslov, ki bi lahko imeli značilnosti izpodbojnih pravnih ravnanj 
iz 271. člena tega zakona, in za uveljavitev izpodbojnih in povračilnih zahtevkov 
po pravilih o izpodbijanju teh dejanj.«

Pozneje najdeno premoženje

V zvezi z ugotavljanjem dolžnikovega premoženja je pomemben tudi 380. člen 
ZFPPIPP o pozneje najdenem o premoženju, ki (v povezavi s prvim odstavkom 
383. člena ZFPPIPP) med drugim določa:

»(1) Če se premoženje, ki je pripadalo stečajnemu dolžniku, najde, potem ko je 
sodišče izdalo sklep o končanju stečajnega postopka, se na predlog upnika, ki je 
bil v stečajnem postopku nad dolžnikom upravičen opravljati procesna dejanja in 
do konca stečajnega postopka to njegovo upravičenje ni prenehalo, začne stečajni 
postopek nad tem premoženjem (v nadaljnjem besedilu: stečajni postopek nad 
pozneje najdenim premoženjem).
 
(2) V stečajnem postopku nad pozneje najdenim premoženjem se terjatve 
upnikov ne prijavijo znova, temveč se pri razdelitvi razdelitvene mase, dosežene z 
unovčenjem pozneje najdenega premoženja, upoštevajo samo terjatve, ki so bile 
priznane v stečajnem postopku nad stečajnim dolžnikom, če ni v tretjem odstavku 
tega člena drugače določeno.
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(3) Če je bil stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom končan po 378. členu tega 
zakona [končanje stečajnega postopka brez razdelitve upnikom], ne da bi bil v tem 
postopku opravljen prijava in preizkus terjatev upnikov, je treba ta dejanja opraviti 
v stečajnem postopku nad pozneje najdenim premoženjem.«8

Omejitev poslovne sposobnosti stečajnega dolžnika

V zvezi z omejitvijo poslovne sposobnosti stečajnega dolžnika (z začetkom 
postopka osebnega stečaja) pa je pomemben prvi odstavek 386. člena ZFPPIPP, 
ki določa, da:

»1. ne more sklepati pogodb in opravljati drugih pravnih poslov ali dejanj, katerih 
predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso, 

2. brez soglasja sodišča ne more:
 
– najeti kredita ali posojila ali dati poroštva,
– odpreti novega transakcijskega ali drugega denarnega računa.«

STEČAJNA MASA

Stečajna masa je opredeljena kot premoženje stečajnega dolžnika, ki se v 
stečajnem postopku unovči za kritje stroškov stečajnega postopka in plačilo terjatev 
upnikov (prvi odstavek 224. člena ZFPPIPP). Stečajna masa ni neki poseben pravni 
institut, temveč je izraz, ki se uporablja za premoženje, za katero veljajo posebna 
pravila stečajnega prava (ZFPPIPP) o razpolaganju (upravljanju in unovčenju) ter 
o namenu njegove uporabe (za kritje stroškov postopka in plačilo terjatev upnikov). 
V stečajno maso vsakega stečajnega dolžnika (pravne ali fizične osebe) spada vse 
premoženje, katerega imetnik je stečajni dolžnik ob začetku stečajnega postopka 
in ki ga pridobi med trajanjem stečajnega postopka.9 

Premoženje, katerega imetnik je stečajni dolžnik ob začetku stečajnega postopka, 
ne obsega samo stvari (lastninske pravice na stvareh), temveč tudi druge 
premoženjske pravice, katerih imetnik je stečajni dolžnik. Med premoženjske pravice 
(pravice, ki imajo objektivno določljivo ekonomsko vrednost) spadajo: (1) stvarne 
pravice (na primer lastninska pravica), (2) obligacijske pravice (na primer terjatve), 
(3) korporacijske pravice (delnice oziroma poslovni deleži), (4) vrednostni papirji ter 
(5) pravice intelektualne lastnine (avtorska pravica in pravice industrijske lastnine).10

Med premoženje, ki ga pridobi stečajni dolžnik po začetku (med trajanjem) 
stečajnega postopka, spada: (1) premoženje, doseženo z upravljanjem stečajne 
mase (na primer z oddajo njegovega premoženja v najem ali naložitvijo njegovega 
denarnega dobroimetja); (2) premoženje, doseženo z nadaljevanjem poslovanja; 

8 Določbe 384. in 380. člena ZFPPIPP so bile k prispevku, pripravljenemu za Kazenskopravno 
(sodniško) šolo, dodane glede na razpravo po predavanju.

9 Povzeto po dr. Nina Plavšak: »Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) – Razširjena uvodna pojasnila«, GV Založba, Ljubljana 2008, str. 
166, 5.2.1.

10 Povzeto po dr. Nina Plavšak: »Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) – Razširjena uvodna pojasnila«, GV Založba, Ljubljana 2008, str. 
166, 5.2.1. (1.)
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(3) premoženje, doseženo z unovčenjem stečajne mase (na primer s prodajo 
njegovega premoženja ali izterjavo njegovih terjatev); (4) premoženje, doseženo 
z uveljavitvijo (povračilnih) zahtevkov na podlagi izpodbijanja pravnih dejanj 
stečajnega dolžnika; (5) premoženje, doseženo z uveljavitvijo zahtevkov do osebno 
odgovornih družbenikov; (6) premoženje, doseženo na podlagi odškodninske 
odgovornosti poslovodstva in članov nadzornega sveta.11

V postopku osebnega stečaja (ko je dolžnik fizična oseba) v stečajno maso 
spadajo tudi: (1) plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom 
osebnega stečaja, ter (2) premoženje, ki ga stečajni dolžnik pridobi na podlagi 
dedovanja ali na drugi podlagi.12

Splošna stečajna masa je »vse premoženje stečajnega dolžnika, razen 
premoženja, ki spada v posebne stečajne mase« (prvi odstavek 225. člena 
ZFPPIPP).

Posebna stečajna masa je »premoženje, ki je predmet ločitvene pravice, oziroma 
denarno dobroimetje, doseženo z unovčenjem tega premoženja« (drugi odstavek 
225. člena ZFPPIPP). Namenjena je posebnemu (ločenemu) plačilu terjatve, 
zavarovane z ločitveno pravico, katere predmet je to premoženje.

RAZDELITVENA MASA

Razdelitvena masa je »unovčeni del stečajne mase, namenjen za poplačilo 
terjatev upnikov« (prvi odstavek 226. člena ZFPPIPP).

Splošna razdelitvena masa je »denarno dobroimetje, nastalo z unovčenjem 
splošne stečajne mase, zmanjšano za stroške stečajnega postopka« (drugi 
odstavek 226. člena ZFPPIPP).

Posebna razdelitvena masa je »denarno dobroimetje, nastalo z unovčenjem 
posebne stečajne mase, zmanjšano za stroške v zvezi s tem unovčenjem« (tretji 
odstavek 226. člena ZFPPIPP). 

OšKODOVANJE UPNIKOV

227. člen KZ-1

(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti ve, da je sam ali kdo drug kot 
dolžnik postal nezmožen za plačilo, pa iz zadolženega premoženja izplača 
dolg ali kako drugače namenoma spravi kakšnega upnika v ugodnejši 

11 Povzeto po dr. Nina Plavšak: »Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) – Razširjena uvodna pojasnila«, GV Založba, Ljubljana 2008, str. 
166-167, 5.2.1. (2.1.-2.6.)

12 Povzeto po dr. Nina Plavšak: »Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) – Razširjena uvodna pojasnila«, GV Založba, Ljubljana 2008, str. 
167, 5.2.1. (2.7.)
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položaj in tako povzroči veliko premoženjsko škodo drugim upnikom, se 
kaznuje z zaporom do petih let.
 
(2) Enako se kaznuje, kdor ve, da je sam ali kdo drug kot dolžnik postal 
nezmožen za plačilo, pa zato da bi izigral in oškodoval upnike, prizna 
neresnično terjatev, sestavi lažno pogodbo ali s kakšnim drugim goljufivim 
dejanjem povzroči veliko premoženjsko škodo upnikom.

Ko dolžnik plačuje dolg, izpolnjuje svojo zakonsko obveznost. Zato je nasprotnik 
izpodbijanja upravičen tako izpolnitev sprejeti. Vendar pa je mogoče izpodbijati tudi 
plačilo resničnega in dospelega dolga, če ima za posledico oškodovanje drugih 
upnikov.

V stečaju (tudi v stanju dolžnikove plačilne nesposobnosti kot ene od pojavnih oblik 
insolventnosti) namreč velja načelo enakomernega poplačila vseh upnikov (par 
conditio creditorum), ki je naslovljeno na dolžnika, upnike in po začetku postopka 
tudi na stečajne organe, da zbrano, zavarovano in unovčeno premoženje po 
zakonitem redu razdelijo med upnike.

Dolžnik, čigar gospodarski položaj se je tako poslabšal, da ne more več plačevati 
svojih upnikov, krši načelo enakopravnosti, če nekatere upnike vendarle poplača 
ali kakor koli zavaruje. Stečajni dolžnik mora vsaj od takrat, ko je postal plačilno 
nesposoben, paziti na enako obravnavanje upnikov, na njihovo enakomerno 
poplačilo. »Po tem, ko družba postane insolventna, poslovodstvo ali drugi organi 
družbe ne smejo opraviti nobenega dejanja, zaradi katerega bi bili upniki, ki so 
v razmerju do družbe v enakem položaju, neenako obravnavani« (tretji odstavek 
34. člena ZFPPIPP). Če dolžnik ni plačilno nezmožen (ali če je dejanska plačilna 
nezmožnost nastala šele mnogo pozneje), pa ni nobenega razloga, da bi moral 
paziti na enakomerno poplačilo svojih upnikov.

Pravno dejanje, ki ima za posledico oškodovanje stečajnih upnikov, je 
dejanje dolžnika in se tiče njegovega premoženja. Tako je pravno dejanje, 
ki ima za posledico neenakomerno (ali zmanjšano) poplačilo stečajnih upnikov, 
vsako pravno dejanje, ki posameznemu upniku omogoči, da prejme več, kot bi 
prejel v primeru poplačila v sorazmernem delu iz stečajne mase kot stečajni upnik.

Pravna dejanja, ki imajo za posledico privilegiranje upnikov, pa so predvsem 
tista dejanja, s katerimi posamezni izmed upnikov pridobi na dolžnikovem 
premoženju pravico, ki mu omogoči ugodnejše poplačilo njegove terjatve, torej 
ločitveno pravico. Od dejanj oškodovanja upnikov se ločijo po tem, da privilegirani 
upnik s pravnim dejanjem ne prejme izpolnitve svoje obveznosti, marveč se mu zagotovi 
zavarovanje te obveznosti, ki pa v končni posledici (pri poplačilu) pripelje do tega, da 
dobi svojo terjatev poplačano v celoti. Tipičen primer naklanjanja ugodnosti upnikom 
je ustanovitev zastavne pravice na delih dolžnikovega premoženja v zavarovanje prej 
nastale terjatve upnika. Objektivnega elementa izpodbojnosti pa ne bodo imele tiste 
zastavne pogodbe, ki bodo sklenjene sočasno s sklenitvijo pogodbe, ki je pravni temelj 
nastanka terjatve, zavarovanju katere je namenjena zastavna pravica.
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Oškodovanje stečajnih upnikov so tudi brezplačna razpolaganja z dolžnikovim 
premoženjem ali razpolaganja za neznatno plačilo – razpolaganja, pri katerih 
nadomestilo ni sorazmerno vrednosti pridobljene pravice ali premoženjske koristi. 

Po insolvenčnem pravu se ne zahteva oškodovalni namen niti da bi oseba, v korist 
katere je bilo izpodbojno pravno dejanje storjeno, vedela za prikrajšanje upnikov. 
Zadostuje golo dejstvo, da so upniki prikrajšani. Oškodovanje oziroma prikrajšanje 
stečajnih upnikov je objektivna sestavina izpodbojnega dejanskega stanja. Zato 
pa se pri nasprotniku izpodbijanja zahteva vednost ali zakrivljena nevednost za 
dolžnikovo insolventnost.13

PREMOŽENJSKOPRAVNI ZAHTEVKI

100. člen ZKP

(1) Premoženjskopravni zahtevek, ki je nastal zaradi kaznivega dejanja, 
se na predlog upravičencev obravnava v kazenskem postopku, če se s tem 
ne bi preveč zavlekel ta postopek.
 
(2) Premoženjskopravni zahtevek se lahko tiče povrnitve škode, vrnitve 
stvari ali razveljavitve določenega pravnega posla.

  
101. člen ZKP

Predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem 
postopku lahko poda tisti, ki je upravičen uveljavljati tak zahtevek v pravdi.
  
102. člen ZKP

(1) Predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem 
postopku se poda pri organu, pri katerem se vloži kazenska ovadba, ali pri 
sodišču, pred katerim teče postopek.
 
(2) Predlog se lahko poda najdalj do konca glavne obravnave pred sodiščem 
prve stopnje.
 
(3) Tisti, ki je upravičen podati predlog, mora določno označiti svoj zahtevek in 
predložiti dokaze.
 
(4) Če upravičenec ne poda predloga za uveljavitev premoženjskopravnega 
zahtevka v kazenskem postopku do vložitve obtožbe, se obvesti, da ga lahko 
poda do konca glavne obravnave.
  

13 Povzeto iz moje doktorske disertacije: »Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika (pravne 
osebe)«, Univerza v Ljubljani – Pravna fakulteta v Ljubljani, oktober 2003, Predmet izpodbijanja 
– Oškodovanje stečajnih upnikov in Naklanjanje ugodnosti posameznim upnikom (in prilagojeno 
glede na določbe ZFPPIPP).
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103. člen ZKP

(1) Upravičenci (101. člen) smejo do konca glavne obravnave umakniti predlog 
za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku in ga 
uveljavljati v pravdi. Če umaknejo predlog, ga ne morejo več ponoviti, razen 
če ta zakon določa drugače.
 
(2) Če preide premoženjskopravni zahtevek potem, ko je podan predlog, toda 
pred koncem glavne obravnave, po pravilih premoženjskega prava na koga 
drugega, se ta povabi, da izjavi, ali vztraja pri predlogu ali ne. Če se ne odzove 
vabilu, čeprav je bil v redu povabljen, se šteje, da je umaknil podani predlog.
  
104. člen ZKP

(1) Sodišče, pred katerim teče postopek, zasliši obdolženca o dejstvih, 
navedenih v predlogu, in razišče okoliščine, ki so pomembne za ugotovitev 
premoženjskopravnega zahtevka.

(2) Če bi se s poizvedovanjem o premoženjskopravnem zahtevku preveč 
zavlekel kazenski postopek, se omeji sodišče na zbiranje tistih podatkov, ki bi 
jih bilo pozneje nemogoče ali zelo težko ugotoviti.
  
105. člen ZKP

(1) O premoženjskopravnih zahtevkih odloča sodišče.
 
(2) Sodišče lahko prisodi v sodbi, s katero spozna obdolženca za krivega, 
oškodovancu premoženjskopravni zahtevek v celoti; lahko mu ga prisodi 
deloma in ga s presežkom napoti na pravdo. Če pa podatki kazenskega 
postopka ne dajejo zanesljive podlage niti za popolno niti za delno razsojo, 
napoti sodišče oškodovanca na pravdo s celotnim premoženjskopravnim 
zahtevkom.
 
(3) Če izda sodišče sodbo, s katero se obdolženec oprosti obtožbe ali se z 
njo obtožba zavrne, ali če s sklepom ustavi kazenski postopek ali zavrže 
obtožnico, napoti oškodovanca, da lahko svoj premoženjskopravni 
zahtevek uveljavlja v pravdi. Če se sodišče izreče za nepristojno za kazenski 
postopek, napoti oškodovanca, da lahko priglasi svoj premoženjskopravni 
zahtevek v kazenskem postopku, ki ga bo začelo ali nadaljevalo pristojno 
sodišče.
  
106. člen ZKP

Če gre pri premoženjskopravnem zahtevku za vrnitev stvari, pa sodišče 
ugotovi, da pripada stvar oškodovancu in da je pri obdolžencu ali pri katerem 
od udeležencev kaznivega dejanja ali pri nekom, kateremu so jo ti dali v 
hrambo, odloči v sodbi, da se stvar izroči oškodovancu.
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107. člen ZKP

Če se premoženjskopravni zahtevek tiče razveljavitve določenega pravnega 
posla in sodišče spozna, da je utemeljen, izreče v sodbi, da se ta pravni posel 
popolno ali deloma razveljavi s posledicami, ki iz tega izvirajo, ne da bi s tem 
posegalo v pravice drugih.
  
108. člen ZKP

(1) Pravnomočno sodbo, s katero je odločeno o premoženjskopravnem 
zahtevku, sme sodišče spremeniti v kazenskem postopku le tedaj, če se 
kazenski postopek obnovi ali če se vloži zahteva za varstvo zakonitosti.
 
(2) Razen v primerih iz prejšnjega odstavka smejo obsojenec oziroma njegovi 
dediči zahtevati samo v pravdi, da se spremeni pravnomočna sodba 
kazenskega sodišča, s katero je bilo odločeno o premoženjskopravnem 
zahtevku; to pa le tedaj, če so podani pogoji za obnovo po določbah, ki 
veljajo za pravdni postopek.

109. člen ZKP

(1) Če se v predkazenskem ali kazenskem postopku uveljavlja 
premoženjskopravni zahtevek, sme sodišče na predlog upravičenca (101. člen) 
odrediti začasno zavarovanje tega zahtevka.
 
(2) Glede pogojev ter postopka odreditve, trajanja in prenehanja začasnega 
zavarovanja premoženjskopravnega zahtevka se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona, ki veljajo za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem 
premoženjske koristi, nastale s kaznivim dejanjem ali zaradi njega (502. do 
502.d člen).
  
110. člen ZKP

(1) Če gre za stvari, ki nedvomno pripadajo oškodovancu in niso potrebne 
kot dokaz v kazenskem postopku, se izročijo oškodovancu še pred koncem 
postopka.
 
(2) Če se več oškodovancev prepira o lastnini stvari, se napotijo na 
pravdo, sodišče pa odredi v kazenskem postopku le hrambo stvari kot 
začasno zavarovanje.
 
(3) Stvari, ki so potrebne kot dokaz, se zasežejo in po končanem postopku 
vrnejo lastniku. Če je taka stvar lastniku neogibno potrebna, se mu sme vrniti 
tudi pred koncem postopka proti zavezi, da jo na zahtevo prinese.
  
111. člen ZKP

(1) Če ima oškodovanec zahtevek proti kakšni drugi osebi zaradi tega, ker so 
pri njej stvari, ki so bile pridobljene s kaznivim dejanjem, ali zaradi tega, ker 
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je ta zaradi kaznivega dejanja prišla do premoženjske koristi, sme sodišče 
na predlog upravičencev (101. člen) odrediti v kazenskem postopku začasno 
zavarovanje tudi zoper to osebo. Določbe drugega odstavka 109. člena tega 
zakona veljajo tudi v tem primeru.
 
(2) Sodišče odpravi v sodbi, s katero spozna obdolženca za krivega, 
zavarovanje iz prvega odstavka tega člena, če ni bilo odpravljeno že prej, 
ali pa napoti oškodovanca na pravdo z opozorilom, da bo zavarovanje 
odpravljeno, če pravda ne bo uvedena14 v roku, ki mu ga za to določi.

Premoženjskopravni zahtevek je zahtevek, ki je nastal zaradi kaznivega dejanja in bi 
se o njem sicer odločalo v pravdnem postopku, vendar pa se o njem pod določenimi 
pogoji odloča v kazenskem postopku. Odločanje o premoženjskopravnem zahtevku 
je tako kazenskemu postopku pridruženi (adhezijski) pravdni postopek, za katerega 
veljajo določbe civilnega procesnega prava in določbe obligacijskega prava. 

Kazenski ali pravdni postopek

Upravičenec ima izbiro, v katerem postopku bo uveljavljal premoženjskopravni 
zahtevek. Lahko ga uveljavlja v kazenskem postopku, vendar pa to ni nujno. Če 
ga ne uveljavlja v kazenskem postopku, ni prizadet v svoji pravici, da ga lahko 
uveljavlja v pravdnem postopku. To lahko stori »z vložitvijo tožbe zoper tistega, 
ki mu je povzročil škodo, in to bodisi že med kazenskim postopkom ali šele 
po njegovem končanju«15 oziroma s prijavo terjatve (v postopku osebnega 
stečaja) (drugi odstavek 59. člena ZFPPIPP).16

Medtem ko je učinek izpodbijanja po obligacijskem pravu le v korist tožnika 
(upnika), »kolikor je potrebno za izpolnitev njegovih terjatev« (260. člen OZ), pa 
je učinek izpodbijanja po insolvenčnem pravu v korist vseh stečajnih upnikov 
(oziroma splošne stečajne mase, iz katere se poplačajo stečajni upniki) (prvi in 
drugi odstavek 278. člena ZFPPIPP), s tem da »z začetkom stečajnega postopka 
prenehajo pravice upnikov izpodbijati dolžnikova pravna dejanja po splošnih 
pravilih obligacijskega prava o izpodbojnosti dolžnikovih pravnih dejanj in lahko ta 
pravna dejanja izpodbijajo samo v skladu s pravili, določenimi v pododdelku 5.3.4 
[ZFPPIPP]« (prvi odstavek 270. člena ZFPPIPP). Iz navedenega izhaja, da je treba 
v primeru kazenskega postopka zoper obdolženca, zoper katerega je bil začet 
postopek osebnega stečaja, upoštevajoč temeljno načelo stečajnega prava o 
sočasnem in sorazmernem poplačilu (stečajnih) upnikov, premoženjskopravni 
zahtevek, ki je nastal zaradi kaznivega dejanja, uveljavljati v pravdi (prijaviti v 
postopku osebnega stečaja), ne pa v kazenskem postopku. 

14 »Pravda začne teči z vročitvijo tožbe toženi stranki« (prvi odstavek 189. člena Zakona o pravdnem 
postopku (ZPP)).

15 Sodba VS RS II Ips 537/2004 z dne 22. 9. 2005.
16 »[V] treh mesecih po objavi oklica o začetku tega postopka.« S tem da se za postopek osebnega 

stečaja ne uporablja peti odstavek 296. člena ZFPPIPP (3. točka drugega odstavka 383. člena 
ZFPPIPP), po katerem, »če upnik zamudi rok za prijavo terjatve ………, njegova terjatev v razmerju 
do stečajnega dolžnika preneha in sodišče zavrže prepozno prijavo terjatve«, zaradi česar je 
možno upoštevanje »terjatev, ki so bile prijavljene po poteku roka za prijavo terjatve« 392. člen 
ZFPPIPP). 
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Ker je odločanje o premoženjskopravnem zahtevku kazenskemu postopku 
pridruženi pravdni postopek, za katerega veljajo določbe civilnega procesnega 
prava, zanj velja, da bo zaradi nastopa pravnih posledic začetka osebnega 
stečaja prekinjen po 4. točki prvega odstavka 205. člena ZPP. Nadaljnje vodenje 
prekinjenega postopka bo v takem primeru odvisno od upravičenčeve pravočasne 
prijave terjatve (premoženjskopravne narave) v postopku osebnega stečaja in 
od tega, ali jo bo stečajni upravitelj prerekal ali priznal. Če bo stečajni upravitelj 
terjatev prerekal in upravičenca napotil na pravdo za ugotovitev njenega obstoja, 
bo upravičenec moral predlagati nadaljevanje prekinjenega postopka. Če pa bo 
stečajni upravitelj terjatev priznal, upravičenec ne bo imel pravnega interesa za 
nadaljevanje prekinjenega postopka. 

Upravičenec premoženjskopravnega zahtevka ne more uveljavljati v obeh 
postopkih, saj se pravdni in adhezijski postopek izključujeta. Vendar 
pa lahko upravičenec s tožbo uveljavlja premoženjskopravni zahtevek, 
čeprav je bilo v kazenskem postopku s sodbo odločeno, da se odvzame 
premoženjskopravna korist v višini zahtevka, a le, če civilnopravna sankcija 
odvzema premoženjske koristi (še) ni bila izvršena.17 

Premoženjskopravni zahtevek je treba v kazenskem postopku uveljavljati 
najpozneje »do konca glavne obravnave pred sodiščem prve stopnje« (drugi 
odstavek 102. člena ZKP). Če se ne uveljavlja v kazenskem postopku, se lahko 
uveljavlja v pravdnem postopku, vendar v rokih, ki veljajo za vložitev tožbe za 
povrnitev škode, vrnitev stvari ali razveljavitev določenega pravnega posla. 

Tako je na primer treba tožbo za povrnitev škode, povzročene s kaznivim dejanjem, 
proti odgovorni osebi vložiti, »ko izteče čas, ki je določen za zastaranje kazenskega 
pregona« (prvi odstavek 353. člena Obligacijskega zakonika (OZ)),18 sicer (če ni bila 
povzročena s kaznivim dejanjem) pa »v treh letih, odkar je oškodovanec zvedel za 
škodo in tistega, ki jo je povzročil« (prvi odstavek 252. člena OZ); tožbo za vrnitev 
neupravičeno pridobljenega »v petih letih« (346. člen OZ); tožbo za izpodbijanje 
dolžnikovih pravnih dejanj »v enem letu« (prvi odstavek 257. člena OZ v povezavi 
s prvim odstavkom 256. člena OZ) ali »v treh letih« (prvi odstavek 257. člena OZ), 
šteto od dneva, ko je bilo storjeno izpodbijano dejanje, oziroma od dneva, ko bi 
bilo treba opraviti opuščeno dejanje (drugi odstavek 257. člena OZ); tožbo za 
izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika »v šestih mesecih po objavi oklica 
o začetku stečajnega postopka« (prvi odstavek 277. člena ZFPPIPP) oziroma »v 
roku za vložitev tožbe za ugotovitev neobstoja terjatve[, pridobljene z izpodbojnim 
pravnim dejanjem,] ali ločitvene ali izločitvene pravice« (drugi odstavek 277. člena 
ZFPPIPP); tožbo za izpodbijanje odpusta obveznosti v postopku osebnega stečaja 
»v dveh letih po pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti« (drugi odstavek 
411. člena ZFPPIPP v povezavi s prvim odstavkom 411. člena ZFPPIPP).

17 Povzeto iz obrazložitve sodbe VS RS II Ips 537/2004 z dne 22. 9. 2005.
18 Čas, določen za zastaranje kazenskega pregona kaznivega dejanja povzročitve stečaja z goljufijo 

ali nevestnim poslovanjem, je deset let (4. točka prvega odstavka 90. člena KZ-1 v povezavi z 
drugim odstavkom 226. člena KZ-1) oziroma dvajset let (3. točka prvega odstavka 90. člena KZ-1 
v povezavi s tretjim odstavkom 226. člena KZ-1), za zastaranje kazenskega pregona kaznivega 
dejanja oškodovanju upnikov pa deset let (4. točka prvega odstavka 90. člena KZ-1 v povezavi s 
prvim in drugim odstavkom 227. člena KZ-1), kar je vse dalj od treh let (prvi odstavek 352. člena 
OZ) oziroma od petih let (drugi odstavek 352. člena OZ).
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Aktivna in pasivna legitimacija

Medtem ko lahko po predpisih kazenskega prava upravičenec premoženjskopravni 
zahtevek uveljavlja le zoper obdolženca, pa se vprašanje aktivne legitimacije za 
uveljavljanje zahtevka ne presoja po predpisih kazenskega, temveč civilnega 
prava. Predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka lahko namreč v 
kazenskem postopku poda tisti, ki je upravičen uveljavljati tak zahtevek v pravdi. 
Zanj je torej aktivno legitimiran tisti, ki mu gre pravica po civilnem pravu, ne pa tisti, 
ki ga kot oškodovanca opredeljuje ZKP (v šesti alineji 144. člena). Upravičenec je 
sicer praviloma oškodovanec (»tisti, kateremu je kakršna koli njegova osebna ali 
premoženjska pravica s kaznivim dejanjem prekršena ali ogrožena«), vendar pa to 
ni nujno, saj lahko premoženjskopravni zahtevek preide na koga drugega.

Tako lahko na primer tožbo zaradi odškodninske odgovornosti članov organa 
vodenja ali nadzora gospodarske družbe zaradi kršitve dolžne skrbnosti in 
odgovornosti vloži »družba« (drugi odstavek 263. člena ZGD-1) in »tudi upniki 
družbe, če jih družba ne more poplačati« (četrti odstavek 263. člena ZGD-1); tožbo 
zaradi odškodninske odgovornosti članov poslovodstva (42. člen ZFPPIPP) ali 
članov nadzornega sveta (43. člen ZFPPIPP) »stečajni upravitelj v imenu družbe 
kot stečajnega dolžnika« in »vsak upnik, ki je v skladu [z ZFPPIPP] upravičen 
opravljati procesna dejanja v stečajnem postopku nad družbo, v svojem imenu 
in za račun družbe kot stečajnega dolžnika« (2. točka petega odstavka 44. člena 
ZFPPIPP); tožbo za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj »vsak upnik, čigar 
terjatev je zapadla v plačilo« (prvi odstavek 255. člena OZ); tožbo za izpodbijanje 
pravnih dejanj stečajnega dolžnika »stečajni upravitelj v imenu stečajnega 
dolžnika« (prvi odstavek 276. člena ZFPPIPP), »vsak upnik, ki je v skladu [z 
ZFPPIPP] upravičen opravljati procesna dejanja v stečajnem postopku, v svojem 
imenu in za račun stečajnega dolžnika« (drugi odstavek 276. člena ZFPPIPP), 
oziroma »samo tisti, ki je prerekal terjatev[, pridobljeno z izpodbojnim pravnim 
dejanjem,] ali ločitveno ali izločitveno pravico« (tretji odstavek 276. člena ZFPPIPP 
v povezavi s petim odstavkom 275. člena ZFPPIPP); tožbo za izpodbijanje odpusta 
obveznosti v postopku osebnega stečaja »vsak upnik, za terjatev katerega učinkuje 
pravnomočni sklep o odpustu obveznosti« (prvi odstavek 411. člena ZFPPIPP).

Odpust obveznosti

V zvezi z odpustom obveznosti je treba opozoriti na 399. člen ZFPPIPP, ki določa 
ovire, zaradi katerih odpust obveznosti ni dovoljen:

»1. če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti 
premoženju ali gospodarstvu, ki še ni izbrisano;
  
2. če je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja 
dal neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za 
pobiranje davkov, zaradi česar mu je pristojni davčni organ dodatno ali naknadno 
odmeril davek v znesku najmanj 4.000 evrov;
 
3. če so bile stečajnemu dolžniku njegove obveznosti že odpuščene in od 
pravnomočnosti sklepa o odpustu teh obveznosti še ni preteklo deset let;
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4. če je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja 
prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, 
ali če je razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo ali 
če lahko glede na njegov premoženjski položaj v celoti izpolni svoje obveznosti.«

Poleg tega je treba opozoriti, da »odpust obveznosti učinkuje za vse terjatve upnikov 
do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, ne glede na to, ali 
je upnik to terjatev prijavil v postopku osebnega stečaja« (prvi odstavek 408. člena 
ZFPPIPP), da pa poleg prednostnih terjatev (iz prvega odstavka 21. člena ZFPPIPP 
in prvega odstavka 390. člena ZFPPIPP) ne učinkuje niti za terjatve iz naslova:

»1. denarne kazni ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim 
dejanjem, izrečenih v kazenskem postopku;
 
2. v pogojni obsodbi določenega pogoja vrnitve premoženjske koristi, pridobljene 
s kaznivim dejanjem, oziroma povrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem;

3. globe ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, izrečenih v 
postopku o prekršku; in
 
4. odvzema premoženja nezakonitega izvora«.

Odgovornost poslovodstva

Poslovodstvo19 pomeni organ pravne osebe, ki je po zakonu in njenih pravilih 
pristojen in odgovoren za vodenje njenih poslov (prvi odstavek 8. člena 
ZFPPIPP).20 Ker imajo člani poslovodstva položaj profesionalne osebe, se 
njihova ravnanja (oziroma opustitve) pri vodenju poslov družbe presojajo z 
uporabo standarda ustrezne profesionalne skrbnosti (drugi odstavek 28. člena 
ZFPPIPP). Vsebino standarda profesionalne skrbnosti določajo pravila stroke. 
Na področju poslovodenja so to pravila poslovnofinančne stroke in stroke 
upravljanja podjetij (12. člen ZFPPIPP).21 

Po insolvenčnem pravu so člani poslovodstva odškodninsko odgovorni, čeprav so 
ravnali v skladu s poslovno skrbnostjo poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja 
podjetij. Svoje odškodninske odgovornosti so namreč v celoti ali delno prosti le, 
»če dokažejo, da je celotna škoda ali del škode nastal zaradi dogodkov ali ravnanja 
drugih oseb, ki jih poslovodstvo […] ni moglo niti preprečiti niti odvrniti ali omejiti 
njihovih škodljivih posledic« (četrti odstavek 42. člena ZFPPIPP)!

»Pri presoji, ali je poslovodstvo kršilo svoje dolžnosti in s tem družbi povzročilo 
škodo, je [po korporacijskem pravu] treba izhajati iz razumevanja bistva 
nje[gov]ega delovanja, to je sprejemanja odločitev. Poslovodstvo jih [namreč] 
sprejema v razmerah, ki vselej ne dovoljujejo povsem racionalnega odločanja. Iz 

19 Posle delniške družbe vodi uprava, posle družbe z omejeno odgovornostjo pa poslovodstvo.
20 Dr. Nina Plavšak: »Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 

prenehanju (ZFPPIPP) – Razširjena uvodna pojasnila«, GV Založba, Ljubljana 2008, str. 27, 1.4.
21 Povzeto po dr. Nina Plavšak: »Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 

prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) – Razširjena uvodna pojasnila«, GV Založba, Ljubljana 2008, str. 
48, 2.3.3.
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narave podjetniške dejavnosti pa izhaja, da podjetniške odločitve ne prinašajo 
zgolj možnosti za uspeh, temveč so nujno povezane tudi z določeno stopnjo 
tveganja. Upoštevati je treba stanje, v katerem so se nahajale poslovodeče 
osebe v trenutku sprejemanja odločitev, ko so bili njihovi dejanski učinki še 
negotovi. Podjetniške odločitve namreč temeljijo na domnevah in napovedih, 
ki le pogojno omogočajo ali pa sploh ne omogočajo zanesljive ocene bodočega 
dogajanja. Vsaka podjetniška odločitev, ki se izkaže za škodljivo, zato ne more 
pomeniti ravnanja v nasprotju z zahtevanim standardom skrbnosti. Pretirano 
stroge zahteve do članov poslovodstva bi lahko obremenilno vplivale na 
potrebno podjetnost pri sprejemanju tveganih poslovnih odločitev. Zato 
je treba poslovodstvu omogočiti, da sprejema odločitve brez strahu, da bo 
zaradi njih moralo odgovarjati. Zadostuje torej, da gre za razumno odločitev v 
konkretni situaciji. Obveznosti članov poslovodstva namreč niso obveznosti 
rezultata, temveč obveznosti (skrbnega) prizadevanja.«22

»Premoženjskopravni zahtevek se lahko tiče povrnitve škode, vrnitve stvari ali 
razveljavitve določenega pravnega posla« (drugi odstavek 100. člena ZKP-1).

Škoda je zmanjšanje premoženja (navadna škoda) ali preprečitev povečanja 
premoženja (izgubljeni dobiček) – 132. člen OZ in prvi odstavek 243. člena OZ. »Pri 
ugotavljanju izgubljenega dobička [po obligacijskem pravu] gre za predvidevanje 
o poteku poslovanja oškodovanca v preteklosti, ki pa se dejansko ni zgodilo. Tako 
predvidevanje mora imeti dejansko podlago ali v pogojih poslovanja oškodovanca 
pred škodnim dogodkom ali v drugih dejstvih, iz katerih je mogoče s stopnjo 
verjetnosti sklepati na njegovo poslovanje v pogojih brez protipravnega ravnanja 
povzročitelja škode.«23

Pravila vračanja po insolvenčnem pravu: 

»Če je oseba, v korist katere je bilo izpodbito pravno dejanje opravljeno, na podlagi 
tega dejanja prejela izpolnitev svoje terjatve, mora stečajnemu dolžniku vrniti to, 
kar je na podlagi izpodbitega pravnega dejanja prejela[;] če pa to ni več mogoče, 
plačati denarno nadomestilo po cenah ob izdaji sodne odločbe (povračilni 
zahtevek)« (drugi odstavek 278. člena ZFPPIPP).

Pravila vračanja po obligacijskem pravu:

»Če je bilo na podlagi izpodbojne pogodbe, ki je bila razveljavljena, kaj izpolnjeno, je treba 
to vrniti; če to ni mogoče ali če narava tistega, kar je bilo izpolnjeno, nasprotuje vrnitvi, pa 
je treba dati ustrezno denarno nadomestilo« (prvi odstavek 96. člena OZ), in sicer »po 
cenah ob vrnitvi oziroma ob izdaji sodne odločbe« (drugi odstavek 96. člena OZ).

»Kdor je bil brez pravnega temelja obogaten na škodo drugega« (prvi odstavek 
190. člena OZ) ali »[kdor je] nekaj [prejel] glede na podlago, ki se ni uresničila ali 
je pozneje odpadla« (tretji odstavek 190. člena OZ), »je prejeto dolžan vrniti, če je 
to mogoče; sicer pa nadomestiti vrednost dosežene koristi« (prvi in tretji odstavek 
190. člena OZ).

22 Povzeto iz obrazložitve sodbe VS RS 80/2010-5 z dne 9. 7. 2013.
23 Povzeto iz obrazložitve sodbe VSL I Cpg 1473/2010 z dne 18. 5. 2011.
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Posebnost pravnega razmerja neupravičene pridobitve (iz 190. člena OZ) je, da 
predmet obveznosti ni plačilo protivrednosti za nekaj, kar je prikrajšani dal brez 
osnove, pač pa vrnitev koristi, ki jo je pridobitelj na račun drugega prejel v svoji 
premoženjski sferi.

»Če se premoženjskopravni zahtevek tiče razveljavitve določenega pravnega 
posla in sodišče spozna, da je utemeljen, izreče v sodbi, da se ta pravni posel 
popolno ali deloma razveljavi s posledicami, ki iz tega izvirajo, ne da bi s tem 
posegalo v pravice drugih« (107. člen ZKP-1).

Zakonska posledica uspešnega uveljavljanja premoženjskopravnega zahtevka po 
kazenskem pravu je lahko razveljavitev določenega pravnega posla, vendar brez 
posega v pravice drugih. Zakonska posledica uspešnega izpodbijanja dolžnikovih 
pravnih dejanj po obligacijskem pravu pa je, da »izgubi pravno dejanje učinek le 
proti tožniku in le toliko, kolikor je potrebno za izpolnitev njegovih terjatev« (260. člen 
OZ) (ne izreče se neveljavnost izpodbijanega pravnega dejanja), medtem ko 
je zakonska posledica uspešnega izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika 
po insolvenčnem pravu, da »se razveljavijo učinki [izpodbitega] pravnega dejanja 
v razmerju med stečajnim dolžnikom in osebo, v korist katere je bilo opravljeno 
to dejanje« (prvi odstavek 275. člena ZFPPIPP). Učinki izpodbitega pravnega 
dejanja se po insolvenčnem pravu razveljavijo samo v razmerju med 
stečajnim dolžnikom in nasprotnikom izpodbijanja (osebo, v korist katere 
je bilo izpodbito pravno dejanje opravljeno), medtem ko pravni učinki, ki 
jih je izpodbito pravno dejanje ustvarilo zoper tretje, ostanejo neokrnjeni. 
V postopku izpodbijanja pravnih dejanj po insolvenčnem pravu je namreč 
treba ločiti institut razveljavitve pravnega dejanja od instituta neučinkovanja 
dejanja. Pri razveljavitvi je pravni posel razveljavljen in se šteje, kot da 
dejanje ni bilo storjeno; pri neučinkovanju pa dejanje samo ni razveljavljeno, 
temveč le njegovi učinki.24 

Razlikovanje je na primer pomembno pri cesiji (odstopu terjatve s pogodbo),25 ko 
je cessus na podlagi obvestila o cesiji, sklenjeni med dolžnikom kot cedentom in 
upnikom (osebo, v korist katere je bilo izpodbito pravno dejanje opravljeno) kot 
cesionarjem, terjatev plačal cesionarju in s tem veljavno izpolnil svojo obveznost. 
Če je namreč pravno dejanje cesije izpodbito v stečaju, stečajni dolžnik (oziroma 
stečajni upravitelj v imenu stečajnega dolžnika) od cessusa ne more zahtevati 
(ponovnega) plačila, saj je njegova obveznost s plačilom cesionarju prenehala. 
Lahko pa (pri cesiji namesto izpolnitve) od cesionarja zahteva, da v stečajno maso 
vrne znesek, ki ga je prejel kot izpolnitev cedirane terjatve.

24 Povzeto iz moje doktorske disertacije: »Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika (pravne 
osebe)«, Univerza v Ljubljani – Pravna fakulteta v Ljubljani, oktober 2003, Pravne posledice 
uspešnega izpodbijanja – Prenehanje učinkov izpodbitega pravnega dejanja (in prilagojeno glede 
na določbe ZFPPIPP).

25 417.–426. člen OZ.
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ZAKONI:

• Kazenski zakonik (KZ-1)
 Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr., 39/09, 55/09 – odl. US in 91/11

• Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD)
 Uradni list RS, št. 59/99, 12/00 – popr., 50/04, 65/08 in 57/12

• Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
 Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 25/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 5/98 

– odl. US, 49/98 – ZPol, 72/98, 6/99, 66/00, 111/01, 32/02 – odl. US, 110/02 – 
ZDT-B, 44/03 – odl. US, 56/03, 43/04, 68/04 – odl. US, 101/05, 40/07 – odl. US, 
14/07, 40/07 – ZDT-E, 102/07 – ZSKZDČEU, 21/08 – odl. US, 23/08 – ZBPP-B, 
65/08 – odl. US, 89/08 – odl. US, 68/08, 118/08 – skl. US, 77/09, 88/09 – odl. US, 
29/10 – odl. US, 58/11 – ZDT-1, 91/11 in 47/2013

• Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (ZFPPIPP)

 Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 
47/11 – ORZFPPIPP21-1, 87/11 – ZPUOOD, 23/12 – odl. US, 48/12 – odl. US in 
47/13

• Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
 Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 

67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12 
in 44/13 – odl. US

• Obligacijski zakonik (OZ)
 Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06 – odl. US in 40/07

• Zakon o pravdnem postopku (ZPP)
 Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 110/02 – ZDT-B, 58/2003 – odl. US, 2/04, 2/04 – 

ZDSS-1, 69/05 – odl. US, 90/05 – odl. US, 43/06 – odl. US, 52/07, 45/08 – ZArbit, 
45/08, 111/08 – odl. US, 121/08 – skl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 
– odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 76/12 – popr., 40/13 – odl. US in 92/13 
– odl. US

• Zakon o sodnem registru (ZSReg)
 Uradni list RS, št. 13/94, 31/00 – ZP-L, 91/05, 42/06 – ZGD-1, 33/07, 93/07, 

65/08 in 49/09



271

KRšITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC V DELOVNIH IN SOCIALNIH 
SPORIH PO UGOTOVITVAH EVROPSKEGA SODIšČA ZA 
ČLOVEKOVE PRAVICE

mag. Ivan Robnik
vrhovni sodnik svetnik
Vrhovno sodišče Republike Slovenije

1  PRAVICA DO SODNEGA VARSTVA – POšTENEGA SOJENJA

Evropska konvencija o človekovih pravicah (v nadaljevanju Konvencija) je pravico 
do sodnega varstva opredelila kot temeljno človekovo pravico. V prvem odstavku 
6. člena je določila pravico vsakogar, da o njegovih civilnih pravicah in obveznostih 
ali kakršnih koli kazenskih obtožbah zoper njega pravično in javno ter v razumnem 
roku odloča neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče. Pri tem 
se pojem civilnih pravic in obveznosti razlaga široko, tako da zajema vse postopke, 
izid katerih je odločilen za zasebne pravice in obveznosti, ne glede na zakonodajo, 
ki ureja, kako naj se o zadevi odloča, vključno s pravicami in obveznostmi iz delovnih 
razmerij in socialne varnosti.1 Republika Slovenija je h Konvenciji pristopila v letu 
1994, tako da za Slovenijo velja od 28. 6. 1994.2 Hkrati Konvencija v 13. členu 
določa pravico vsakogar, čigar pravice in svoboščine, zajamčene z njo, so kršene, 
do učinkovitih pravnih sredstev pred domačimi oblastmi, in to tudi, če kršitev stori 
uradna oseba pri opravljanju uradne dolžnosti.

Na podlagi 19. člena Konvencije je bilo za zagotavljanje spoštovanja njenih 
obveznosti ustanovljeno Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), pri 
katerem lahko uveljavljajo pravno varstvo osebe, ki zatrjujejo, da so žrtve kršitev 
pravic, priznanih s Konvencijo in njenimi protokoli (34. člen). Kot dodatni pogoj za 
posredovanje ESČP pa Konvencija določa izčrpanost notranjih pravnih sredstev 
pri posamezni članici (35. člen).

Ob taki ureditvi varstva pravic lahko ugotovimo, da je bilo ESČP ustanovljeno le 
za subsidiarno varstvo človekovih pravic in obveznosti iz Konvencije, če prizadeti 
osebi učinkovitega varstva ni uspelo uveljaviti pred domačimi organi ali če 
posamezna članica Konvencije sploh ni zagotovila učinkovitih pravnih sredstev za 
uveljavljanje človekovih pravic pred svojimi organi.3 To velja tudi za varstvo pravice 
do poštenega sojenja, kot je pravica do sodnega varstva, opredeljena v 6. členu 
Konvencije.

1  Gl. Gomien: Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah, Ministrstvo za pravosodje, 
2009, str. 46.

2  Podobno kakor v Konvenciji je pravica do sodnega varstva opredeljena tudi v 23. členu Ustave RS.
3  „Načelo subsidiarnosti konvencijskega mehanizma poenostavljeno pomeni, da so države 

pogodbenice v prvi vrsti same odgovorne za odpravo kršitev EKČP in kot take tudi dolžne 
zagotoviti ustrezna učinkovita domača pravna sredstva za varstvo človekovih pravic in odpravo 
njihovih kršitev.“ Smrkolj: Izkušnje ESČP pri odpravi sodnih zaostankov, Dignitas, Ljubljana, junij 
2013, št. 57–58, str. 28.
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Kršitev pravice do poštenega sojenja in v tem okviru pravice do sojenja v 
razumnem roku je najpogostejši predmet tožb in obsodb pred ESČP.4 Pri tem je 
ESČP v številnih odločbah pravico do sojenja v razumnem roku opredelilo kot 
sodno odločanje brez zavlačevanja, ki bi lahko ogrozilo njegovo verodostojnost in 
učinkovitost.5 Tudi iz sodb ESČP jasno izhaja, da je treba najti ustrezno ravnotežje 
med hitrostjo postopka in jamstvi v postopku.6

Kršitev pravice do sojenja v razumnem roku je bila tudi daleč najpogosteje uveljavljena 
kršitev pravic, zagotovljenih s Konvencijo, slovenskih državljanov pred ESČP ali 
strank v sporih pred slovenskimi sodišči. Enako velja za uveljavljanje kršitve pravice 
do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja pred domačimi organi.7

2  ANALIZA DOSEDANJIH ODLOČITEV ESČP GLEDE PRAVICE DO 
POšTENEGA SOJENJA V DELOVNIH IN SOCIALNIH SPORIH

Podlago za prispevek dajejo odločitve ESČP o tožbah, vloženih zaradi domnevnih 
kršitev pravice do poštenega sojenja v Republiki Sloveniji v delovnih in socialnih 
sporih, ki jih je to sodišče izdalo po izdaji sodbe v zadevi Lukenda (6. oktobra 
2005) do uveljavitve ZVPSBNO8 s 1. 1. 2007 in po uveljavitvi tega zakona in ki so 
objavljene na spletni strani Državnega pravobranilstva RS (www.dp-rs.si).9 

ESČP je v navedenem obdobju odločalo o kršitvi pravice do poštenega sojenja 
v 15 delovnih in petih socialnih sporih. Pri tem je v zvezi z desetimi delovnimi in 
štirimi socialnimi spori izdalo sodbo v letu 2006, v zvezi z enim delovnim sporom 
v letu 2009, v zvezi s štirimi delovnimi in enim socialnim sporom pa v letu 2012. 
Poleg tega je izdalo 30 sodb, nanašajoče se na odškodninske spore iz poškodb pri 
delu, ki so bili po letu 1994 sproženi in vodeni pred sodiščem splošne pristojnosti 
(28 v letu 2006 in dve v letu 2012). 

ESČP je ugotovilo, da je bila v 13 delovnih sporih in vseh petih socialnih sporih 
kršena pravica do sojenja v razumnem roku v smislu prvega odstavka 6. člena 

4  ESČP je do leta 2011 kljub ugotovljeni subsidiarnosti v le nekaj manj kot v 5000 zadevah obsodilo 
države pogodbenice zaradi kršitve pravice do sojenja v razumnem roku, kar je skoraj 40 % vseh 
zadev, v katerih je bila ugotovljena kršitev katere izmed pravic, zagotovljenih s Konvencijo. Gl. 
kakor pod op. 3.

5  Ocepek, Pahor: Trajanje pravdnega postopka, končanega pred pravdnim oddelkom Okrožnega 
sodišča v Ljubljani v luči Lukende, Pravnik, Ljubljana, št. 5-6/2013, str. 347.

6  Galič: Ustavno civilno procesno pravo, GV Založba, Ljubljana 2004, str. 340.
7  Po ugotovitvah računskega sodišča je Republika Slovenija zaradi kršitve pravice do sojenja brez 

nepotrebnega odlašanja in sojenja v razumnem roku od leta 2005 do konca 2009 izplačala 2644 
odškodnin na podlagi sodb in poravnav v skupni vrednosti 5.572.004 EUR. Gl. Zajc: Reformni 
projekti v sodstvu – kako naprej, Podjetje in delo, Ljubljana, št. 2/2013, str. 293.

8  Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, Ur. l. RS, št. 49/2006 do 
38/2012.

9  Po podatkih Državnega pravobranilstva je bilo po 1. 1. 2007 pri ESČP vloženih ali Državnemu 
pravobranilstvu z ESČP poslanih v reševanje še 60 tožb v zvezi z uveljavljanjem kršitve pravice 
do sojenja v razumnem roku v delovnih in socialnih sporih, ki niso bile zajete v tej analizi. Večina 
jih je bila že rešena (pretežno s poravnavo). Poleg tega je Državno pravobranilstvo s sklenitvijo 
poravnave doslej rešilo 17 zahtevkov v zvezi s kršitvijo pravice do sojenja v razumnem roku v 
delovnih in socialnih sporih, s katerimi so se stranke teh sporov obrnile neposredno nanj. Sicer pa 
zahtevki in tožbe v zvezi s kršitvijo razumnega roka v delovnih in socialnih sporih predstavljajo le 
manjši delež vseh tovrstnih zahtevkov, ki so bili uveljavljeni postopki pred slovenskimi sodišči.



273

Konvencije (v socialnih sporih je bilo najkrajše trajanje sodnega postopka 4 leta 
in 4 mesece ter najdaljše 10 let in 2 meseca, v delovnih sporih pa od 5 let in 
5 mesecev do 11 let in 8 mesecev po ratifikaciji Konvencije v RS v letu 1994); 
večinoma je bil kršen tudi 13. člen Konvencije (pravica do učinkovitega pravnega 
sredstva pred domačimi organi za zagotovitev sodnega varstva v razumnem roku), 
v enem primeru je sodišče ugotovilo kršitev pravice do nepristranskega sojenja, 
drugih kršitev pa ni ugotovilo, čeprav so bile v nekaterih zadevah tudi uveljavljene.

Le v enem primeru je sodišče ugotovilo, da ni bil dokazan noben vidik kršitve 
pravice do poštenega sojenja v smislu prvega odstavka 6. člena Konvencije 
(štiriletno trajanje postopka na treh sodnih stopnjah).

Tudi v vseh 30 primerih postopkov pred sodiščem splošne pristojnosti v 
odškodninskih sporih zaradi poškodbe pri delu je ESČP ugotovilo, da je bila kršena 
pravica do sojenja v razumnem roku (le v dveh primerih je sodni postopek trajal 
manj od 5 let – najkrajši 4 leta in 8 mesecev na dveh sodnih stopnjah, najdlje pa 10 
let in 2 meseca po uveljavitvi Konvencije).

Vodstva prvostopenjskih sodišč, pred katerimi so bili vodeni postopki, v katerih naj 
bi bile storjene kršitve razumnega roka in poštenega sojenja, so bila praviloma 
obveščena o vloženih tožbah pred ESČP (pa tudi o poznejših neposrednih 
zahtevkih za pravično zadoščenje, vloženih pri Državnem pravobranilstvu), saj 
so morala na zaprosilo pravobranilstva analizirati in poslati podatke o dogajanju 
v postopku v posamezni zadevi. Sodbe ESČP, ki so se nanašale na te zadeve, 
pa potem sodiščem praviloma niso bile poslane. Tako sodniki, ki so sodelovali pri 
vodenju postopka in odločanju v posameznem delovnem ali socialnem sporu, v 
katerem je bila ugotovljena kršitev pravice do poštenega sojenja ali razumnega 
roka, niso opravili analize ugotovitev ESČP in njegove odločitve. Gotovo je vzrok 
za to pomanjkanje komunikacije, s katero bi ESČP lahko neposredno vplivalo na 
napake in pomanjkljivosti ali neustrezne doktrinarne pristope k sojenju pred našimi 
sodišči, ki so pripomogli h kršitvam, zlasti glede razumnega roka. 

2.1  Ugotovitve in poudarki v obravnavanih sodbah, izdanih do  
uveljavitve ZVPSbNO

 
Zadeva Lukenda

V sodbi v zadevi Lukenda z dne 6. oktobra 2005 je ESČP ugotovilo, da Republika 
Slovenija nima predvidenih učinkovitih pravnih sredstev za varstvo pravice do 
sodnega varstva v razumnem roku. Republiki Sloveniji je naložilo, da z ustreznimi 
pravnimi predpisi sama zagotovi to pravico. V naslednjem letu je potem izdalo 
številne sodbe, v katerih je na podlagi predhodno vloženih tožb udeležencev sodnih 
postopkov pred našimi sodišči ugotovilo kršitve pravice do poštenega sojenja ali 
do sojenja v razumnem roku. Po uveljavitvi ZVPSBNO s 1. 1. 2007 je večje število 
preostalih tožb ESČP odstopilo Republiki Sloveniji ali Državnemu pravobranilstvu 
v odločanje po novosprejetem zakonu. Po nekajletnem zastoju pa je ESČP 
(predvsem v letu 2012) nadaljevalo odločanje o preostalih tožbah, ki so bile glede 
kršitve pravice do poštenega sojenja vložene pri njem in niso bile uspešno rešene 
v skladu s prehodnimi določbami ZVPSBNO (25. člen) pred domačimi organi. 
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Splošne ugotovitve

Ugotovimo lahko, da so bile obrazložitve sodb ESČP, izdanih v letu 2006, v bistvu 
tipske in dokaj splošne. Praviloma je sodišče pri presoji razumnega roka izhajalo 
iz celotnega obdobja postopka. Le izjemoma je pri tem opozorilo na nesprejemljivo 
trajanje posamezne faze postopka, ob siceršnjem upoštevanju sojenja na več sodnih 
stopnjah pa je v več primerih poudarilo nesprejemljivost večkratnih razveljavitev na 
instančnih sodiščih in vračanja zadeve v novo sojenje. Ob naštevanju izhodišč 
za presojo razumnega roka (zapletenost zadeve, ravnanje pritožnika in pristojnih 
organov ter pomen zadeve za pritožnika) in pomena teh elementov se je sodišče 
sklicevalo na predhodno sprejeta stališča v zadevi Frylender10 ter v sporih v zvezi 
z delovnim razmerjem in odškodninskih sporih večkrat poudarilo, da je potrebna v 
delovnih sporih „posebna vestnost“ (zadeva Cudrič11) ali „posebna prizadevnost“ 
(zadeva Deželak12) ali da je glede pomena zadeve za pritožnika v socialnem sporu 
treba predvsem upoštevati, da je šlo „za določitev njegovega statusa invalidnosti“ 
(zadeva Prljanovič13). Glede ugovorov Republike Slovenije zoper neizčrpanost 
pravnih sredstev pred domačimi sodišči pa se je ESČP pravzaprav v vseh primerih 
sklicevalo na svoje ugotovitve v zadevi Lukenda,14 da Republika Slovenija ni imela 
učinkovitih pravnih sredstev niti za ustrezno pospešitev sodnih postopkov niti za 
zagotovitev pravičnega zadoščenja, če je bila pravica do poštenega sojenja kršena.

Relevantno trajanje postopka

Pri presoji razumnega roka je sodišče pri trajanju postopka upoštevalo čas od vložitve 
tožbe do izdaje končne sodbe na kateri koli stopnji sojenja, vključno s postopkom 
pred ustavnim sodiščem, če je bila vložena ustavna pritožba (v obravnavanih 
zadevah postopek pred ustavnim sodiščem v nobenem primeru ni trajal dalj časa in 
ni bistveno vplival na trajanje postopka, ker ustavna pritožba očitno ni bila sprejeta 
v obravnavo). Pri tem je ESČP pri presoji razumnega roka upoštevalo le trajanje 
postopkov po 28. juniju 1994, ko je Republika Slovenija ratificirala Konvencijo o 
človekovih pravicah. V trajanje postopka je vštelo tudi postopek v zvezi s predlogom 
za oprostitev plačila sodnih taks (zadeva Beloševič15), ki je sledil izdaji končne sodbe. 
Sodišče je ugotovilo kršitev pravice do sojenja v razumnem roku tudi, če spor pred 
domačimi sodišči še ni bil končan (npr. zadeva Deželak, zadeva Petan). V zadevi 
Božovič16 je ESČP presodilo, da se kot podlaga za presojo razumnega roka iz  
6. člena Konvencije šteje tudi čas do izvršitve sodbe,17 vendar v tem primeru kršitve 
pravice do sojenja v razumnem roku ni ugotovilo, ker je bil predhodni delovni spor 
končan pred letom 1994, upoštevni postopek v zvezi z izvršbo pa je po uveljavitvi 
Konvencije v Republiki Sloveniji trajal le okoli štiri leta. 

10  Frylender proti Franciji, št. 30979/96.
11  Cudrič proti Sloveniji, št. 57566/00, sodba z dne 30. 3. 2006.
12  Deželak proti Sloveniji, št. 1438/02, sodba z dne 6. 4. 2006.
13  Prljanovič proti Sloveniji, št. 22172/02, sodba z dne 3. 8. 2006.
14  Tudi v zadevi Kudla proti Poljski, št. 30210/96.
15  Beloševič proti Sloveniji, št. 7877/02, sodba z dne 6. 4. 2006.
16  Božovič proti Sloveniji, št. 75608/01, sodba z dne 28. 9. 2006.
17  Ob vštevanju trajanja izvršilnega postopka v skupno trajanje sodnega postopka z vidika pravice 

do sodnega varstva je razumljivo, da nastajajo razlike glede trajanja postopkov pred našimi 
sodišči (npr. tudi v gospodarskih sporih) po podatkih naše sodne statistike in podatkih nekaterih 
mednarodnih institucij.
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Trajanje posamezne faze postopka

S trajanjem posamezne faze postopka se je ESČP ukvarjalo le izjemoma. V 
zadevi Novak18 je ob skupnem trajanju postopka na treh sodnih stopnjah 5 let 
in 9 mesecev kršitev razumnega roka utemeljilo predvsem s trajanjem prvega 
postopka pred sodiščem prve stopnje (4 leta in 7 mesecev, resda delno pred 
junijem 1994). Trajanja postopka, ki ga je tožnik nadaljeval tudi po tem, ko zanj 
ni imel več pravnega interesa, ESČP pri svoji presoji ni upoštevalo. Podobno je 
v zadevi Beloševič (socialni spor) posebej opozorilo na več kot štiriletno trajanje 
postopka pred sodiščem prve stopnje po predhodni vrnitvi zadeve v novo sojenje 
in na triletno trajanje postopka pred pritožbenim sodiščem ob izrecni ugotovitvi, da 
teh zamud ni bilo mogoče pripisati pritožniku.

Vračanje zadeve v novo sojenje

V več zadevah se je ESČP ukvarjalo z večkratnim vračanjem zadeve v novo sojenje. 
Pri tem je   priznavalo, da lahko na dolžino še sprejemljivega trajanja postopka 
vpliva tudi sojenje na več stopnjah v skladu z domačo postopkovno ureditvijo. V 
več obravnavanih zadevah pa je ugotovilo večkratno vračanje zadeve s strani 
instančnega sodišča v novo sojenje (npr. zadeva Lakota19 – sojeno na desetih 
stopnjah, zadeva Deželak20 – sojeno na devetih stopnjah ob trajanju postopka nad 
11 let, poznejša zadeva Umek21 – sojeno v obnovi postopka na desetih stopnjah 
ob trajanju postopka nad 11 let). V teh primerih je ESČP presodilo, da vzrok kršitve 
razumnega roka ni bila nedejavnost sodišč oziroma da ne more šteti, da so bila 
sodišča nedejavna, temveč je zamuda nastala zaradi ponovnega sojenja oziroma 
vračanja zadeve v ponovno obravnavo. Pri tem se sodišče ni opredelilo do presoje 
potrebnosti takega vračanja v novo sojenje glede na napake in pomanjkljivosti 
v dotedanjem sojenju. Ne glede na to pa je v vseh primerih poudarilo, da take 
ponavljajoče se odredbe (vračanja v novo sojenje) v istem postopku ali sklopu 
sojenja razkrivajo „resne pomanjkljivosti sodnega sistema“. 

Ravnanje pritožnika

V obravnavanih zadevah je ESČP praviloma dosledno povzelo posamezna 
ravnanja pritožnika v predhodnem sodnem postopku, teh pa z vidika poteka 

18  Novak proti Sloveniji, št. 49016/99, sodba z dne 9. 3. 2006.
19  Lakota proti Sloveniji, št. 33488/02, sodba z dne 7. 12. 2006.
20  V tej zadevi je šlo za odškodninski spor – zaradi res neznačilne poškodbe hrbtenice pri 

sestopu oziroma seskoku voznika s kesona večjega tovornjaka. Tožnik je vložil tožbo še pred 
sodiščem združenega dela v oktobru 1992. Že v prvem postopku je sodišče oktobra 1995 izdalo 
sodbo ob upoštevanju pridobljenega izvedenskega mnenja in tožbenemu zahtevku delno ugodilo. 
V pritožbenem postopku je sodišče druge stopnje septembra 1997 to sodbo razveljavilo in zadevo 
vrnilo v novo sojenje. Tako je ravnalo še dvakrat (marca 2000 in decembra 2003), čeprav je sodišče 
prve stopnje v bistvu vsakokrat dopolnjevalo dokazni postopek po napotkih pritožbenega sodišča. Iz 
sodnega spisa je razvidno, da je bilo tako pridobljenih kar sedem izvedenskih mnenj (5 medicinskih 
ter po eno iz varstva pri delu in iz prometne stroke), ki so v bistvu potrjevala ugotovitve sodišča 
prve stopnje že v prvem postopku. Vse sodbe sodišča prve stopnje so se glasile na delno ugoditev 
zahtevku in šele četrto tako sodbo je pritožbeno sodišče marca 2005 potrdilo. Tak odločitev sodišča 
prve stopnje je prestala tudi preizkus na revizijski stopnji, kjer je bil postopek končan s sodbo z dne 
28. marca 2006. Če bi sodišče druge stopnje v prvem ali drugem pritožbenem postopku samo izvedlo 
obravnavo in na njej zaslišalo izvedenca, verjetno nadaljnje razveljavitve ne bi bile potrebne.

21  Umek proti Sloveniji, št. 35463/02, sodba z dne 8. 1. 2009. 
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postopka ni podrobneje razčlenilo. Iz obrazložitev obravnavanih sodb je razbrati, 
da sodišče vlaganja pravnih sredstev vsekakor ni štelo za ravnanje strank, ki bi 
prispevalo k neutemeljenemu podaljševanju sojenja. Prav tako je o prekoračitvi 
razumnega roka odločalo ne glede na uspeh pritožnika v predhodnem sporu, razen 
ko je ugotovilo, da slednji za nadaljevanje spora ni izkazoval pravnega interesa. 
V tem primeru tega obdobja ni vštelo v obdobje trajanja (utemeljenega) sodnega 
postopka. V obravnavanih zadevah sodišče drugih ravnanj pritožnikov, ki bi jih 
štelo za zavestno zavlačevanje postopka, v bistvu ni ugotovilo. 

Zapletenost zadeve

Sodišče je le v eni obravnavani zadevi ugotovilo, da je bila zadeva „deloma, ampak 
zgolj deloma, zapletena“ (zadeva Umek). V drugih zadevah pa ni presodilo, da bi k 
daljšemu trajanju sodnega postopka prispevala tudi posebna zapletenost zadeve 
ali predmeta spora.   

2.2 Ugotovitve in poudarki v sodbah, ki jih je ESČP izdalo po uveljavitvi 
ZVPSBNO 

V sodbah, ki so bile izdane v letu 2012 glede presoje kršitve pravice do sodnega 
varstva v razumnem roku, se ESČP v bistvu ni oddaljilo od meril in stališč, ki jih je 
sprejelo v sodbah iz leta 2006. Se je pa opredelilo do nove ureditve pospešitvenih 
sredstev in pravičnega zadoščenja v ZVPSBNO, tudi z vidika njegovega dejanskega 
učinkovanja. 

V zadevi Madžarevič22 se je pritožnik obrnil na ESČP že v letu 2005 zaradi zapletov in 
trajanja postopka izvršbe na podlagi predhodne sodbe delovnega sodišča iz leta 1998 
o nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja in priznanju pravic iz le-tega. ESČP 
je ugotovilo, da je bila dolžnica v izvršilnem postopku v zvezi s svojim ugovorom 
zoper izvršilni predlog napotena na ponovno pravdo, da je postopek v zvezi z njeno 
tožbo potekal od leta 2000 do februarja 2007 delno pred delovnim in delno pred 
sodiščem splošne pristojnosti, izvršilni postopek pa je bil končan šele v marcu 
2009. Hkrati je ugotovilo, da je pritožnik zaradi kršitve pravice do sodnega varstva 
v razumnem roku že maja 2008 vložil tožbo pri pristojnem sodišču v Sloveniji (na 
podlagi ZVPSBNO) za plačilo 4.000 EUR kot odškodnine za nepremoženjsko škodo 
zaradi trajanja vmesnega pravdnega postopka, pozneje pa razširil odškodninski 
zahtevek še na trajanje izvršilnega postopka. V zvezi s prvotnim zahtevkom je 
Državno pravobranilstvo ponudilo tožniku odškodnino v znesku 1.440 EUR, vanjo 
pa tožnik ni privolil, na razširitev tožbe pa Državno pravobranilstvo ni odgovorilo 
oziroma pred sodiščem vanjo ni privolilo. Ob ugotovitvah, da je bila v zvezi z vmesnim 
pravdnim postopkom, ki je trajal 6 let in 2 meseca, tožniku kršena pravica do sojenja 
v razumnem roku, mu je okrajno sodišče v Sloveniji dosodilo odškodnino v znesku 
1.440 EUR, medtem ko razširitve tožbe na odškodnino zaradi dolgotrajnosti postopka 
izvršbe ni dovolilo, tako odločitev pa je v zvezi s pritožnikovo pritožbo potrdilo Višje 
sodišče v Ljubljani v maju 2011. 

22  Madžarevič proti Sloveniji, št. 38975/07, sodba z dne 15. 5. 2012.
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Ob gornjih in sočasnih ugotovitvah, da je pritožnik po 1. 1. 2007 v vmesnem pravdnem 
postopku vložil nadzorstveno pritožbo, v izvršilnem postopku pa nadzorstveno 
pritožbo in rokovni predlog, je ESČP presodilo, da je tožnik pred domačimi organi 
izčrpal pravna sredstva tudi v zvezi s preprečitvijo kršitve pravice do sojenja v 
razumnem roku v smislu 13. člena Konvencije. Ponovilo je svojo ugotovitev v 
zadevi Korenjak,23 da prinašajo rešitve po zakonu iz leta 2006 (ZVPSBNO) v načelu 
ustrezna pravna sredstva v zvezi s trajanjem sodnih postopkov. To praviloma velja 
tudi za odškodninski zahtevek po tem zakonu v smislu ustreznega zadoščenja 
za kršitev (razumnega roka), ki je bila že storjena. Ob tem, da je sicer presodilo, 
da odškodnina, ki je bila tožniku dosojena pred domačim sodiščem, ne ustreza 
zneskom, ki jih presoja ESČP v primerljivih zadevah, je poudarilo, da to ne pomeni 
neučinkovitosti tega pravnega sredstva nasploh.24 

Glede samega trajanja predhodnega vmesnega pravdnega in izvršilnega postopka 
je ESČP  presodilo, da je zaradi ugotovitve kršitve pravice do sojenja v razumnem 
roku in višine odškodnine treba upoštevati skupno trajanje obeh postopkov, to je  
8 let in 5 mesecev. Štelo je, da sta oba postopka vsebinsko potekala kot delovni 
spor (očitno na podlagi tega, ker so bile predmet obeh pravice iz delovnega 
razmerja) in da je pri delovnih sporih „potrebna posebna skrbnost“.

Ob ugotovljenih predpostavkah je ESČP presodilo, da so domači organi pritožniku 
za nepremoženjsko škodo z zneskom 1.440 EUR dosodili neustrezno odškodnino, 
in tožniku iz tega naslova dosodilo še 3.000 EUR. Pri tem je ponovilo svoje stališče, 
da lahko ob izkoriščenju notranjega pravnega sredstva za ugotovitev kršitve (do 
poštenega sojenja) in dosoditev odškodnine domače sodišče določi tudi nižji 
znesek od zneskov, ki jih sicer določa ESČP v podobnih primerih. Toda domače 
sodišče je dosodilo tožniku očitno nesorazmerno odškodnino, saj je ESČP zapisalo, 
da je v takem primeru treba „pritožniku prisoditi razliko med zneskom, prisojenim v 
domačih postopkih, in zneskom, ki se ne bi štel za očitno nesorazmernega, če bi 
ga prisodil pristojni domači organ“. 

V zadevi barišič25 je pritožnik uveljavljal kršitev pravice do poštenega sojenja kar v 
sedmih sodnih postopkih (dveh delovnih in petih socialnih sporih). ESČP je ugotovilo 
kršitev pravice do sojenja v razumnem roku le v pritožnikovem invalidskem sporu, v 
katerem je postopek na dveh sodnih stopnjah trajal 5 let in 10 mesecev, ne pa tudi v 
drugih sporih (v katerih je bilo sojeno na več sodnih stopnjah, ali so trajali postopki 
manj časa ali pa v njih pravna sredstva za pospešitev postopka po ZVPSBNO niso 
bila izkoriščena). Hkrati je sodišče ugotovilo, da druge uveljavljane kršitve (kršitev 
pravice do pritožbe, kršitev pravice do spoštovanja premoženja zaradi znižanja 
pokojninskih prejemkov) niso bile izkazane. 

23  Korenjak proti Sloveniji, št. 463/03, sklep z dne 15. maja 2007.
24  V poznejši zadevi Jama proti Sloveniji, št. 48163/08, sodba z dne 19. 7. 2012, je ESČP odločneje 

podvomilo o ustreznosti rešitev in dejanski učinkovitosti ZVPSBNO ob ugotovitvi, da je pravdni 
postopek trajal več kot 20 let in v času odločanja sodišča še ni bil končan ter da tudi nadzorstvena 
pritožba in rokovni predlog nista pripomogla k njegovemu koncu. Kot neustrezno je označilo rešitev, 
da niti v tako dolgotrajnem postopku pritožnik pred domačimi organi ne more uveljavljati pravičnega 
zadoščenja (odškodnine), preden je končan, za take skrajne primere pa je označilo kot najmanj 
sporno tudi omejitev odškodnine na največ 5.000 EUR.

25  Barišič proti Sloveniji, št. 32600/05, sodba z dne 18. 10. 2012.
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V tej zadevi odločitev sodišča glede pravice do sojenja v razumnem roku ni bila 
soglasna. Nasprotovala ji je sodnica Ann Power - Forde, ki je v ločenem mnenju 
grajala „preveč splošen pristop“ do zahtev v zvezi s trajanjem postopkov, češ da bi 
bila potrebna za ugotovitev kršitve obširnejša in natančnejša analiza posameznih 
sodnih postopkov, na kakršnih je temeljila presoja sodišča v nekaterih drugih 
starejših zadevah (Buchholz proti Nemčiji, Potas proti Poljski). Enako je navedena 
sodnica utemeljevala svoje nestrinjanje z ugotovljeno kršitvijo tudi v sodbah v 
zadevah Pečnik26 in Rasiewicz.27 

V zadevi Peruš28 je sodišče ugotavljalo, da je postopek na osmih stopnjah (vključno 
s postopkom pred ustavnim sodiščem) trajal 12 let (tožba je bila vložena že pred 
letom 1994 z nekaj več kot 4-letno vmesno prekinitvijo zaradi stečaja nad toženo 
stranko), končan pa je bil z vročitvijo sklepa ustavnega sodišča v marcu 2005. Po 
uveljavitvi ZVPSBNO je ESČP na podlagi 25. člena navedenega zakona zadevo 
prepustilo v reševanje Republiki Sloveniji. Državno pravobranilstvo je v februarju 
2009 pritožnika obvestilo, da šteje, da pravica do sojenja v razumnem roku ni bila 
kršena in da odklanja poravnavo. Pritožnik je šele 2. novembra 2009 vložil tožbo 
pri sodišču v Republiki Sloveniji za plačilo odškodnine. Ker je bila vložena po 
izteku šestmesečnega roka iz drugega odstavka 25. člena ZVPSBNO, je sodišče 
pritožnikov zahtevek za plačilo odškodnine zavrnilo (očitno tožbo zavrglo). 

V nadaljevanju je Republika Slovenija pred ESČP glede plačila pravičnega zadoščenja 
v zvezi s trajanjem postopka ugovarjala zoper neizčrpanost domačih pravnih sredstev. 
ESČP je ugovor upoštevalo in ugotovilo, da bi moral tožnik v skladu s 25. členom 
ZVPSBNO v zakonskem roku uveljavljati odškodnino pred domačim sodiščem; na 
podlagi prehodne določbe 25. člena ZVPSBNO je imel na voljo učinkovito pravno 
sredstvo (za uveljavljanje pravične odškodnine), saj je domače sodišče ugotovilo, 
da bi bil odškodninski zahtevek v pritožnikovi zadevi sprejemljiv, če bi bil vložen v 
zakonskem roku. Domačega pravnega sredstva torej ni uporabil pravilno. 

Je pa ESČP na tožnikov zahtevek v tej zadevi ugotovilo kršitev prvega odstavka 
6. člena Konvencije glede pravice do nepristranskega sodišča, ker je na drugi in 
tretji stopnji pomembno sodeloval pri sojenju (kot predsednik senata in sodnik 
poročevalec) isti sodnik oziroma sodnica. Pri tem je izhajalo iz določb našega Zakona 
o pravdnem postopku (ZPP) o izločitvi sodnika in poudarilo, da je treba upoštevati 
subjektivni in objektivni vidik nepristranskosti, ter ugotovilo, da je med sodelovanjem 
sodnika oziroma sodnice pri sojenju na pritožbeni stopnji in pri sojenju na revizijski 
stopnji poteklo devet let ter da v sodnem spisu ni nobenega podatka, da se je sodnik 
oziroma sodnica zavedala svojega prejšnjega sodelovanja v tej zadevi ali da bi bila 
na to opozorjena. Hkrati je ugotovilo, da je bila odločitev za pritožnika v obeh primerih 
neugodna in da je bil zato dvom o nepristranskosti sodišča v pritožnikovih očeh in 
tudi sicer objektivno upravičen. Sodišče je presodilo, da je šlo za manko varoval, 
s katerimi bi zagotovili, da so sodniki opozorjeni na svojo predhodno vpletenost v 
zadevah. Ob teh ugotovitvah je zaradi objektivne kršitve nepristranskosti tožniku 
dosodilo (razmeroma visoko) odškodnino 5.000 EUR. 

26  Pečnik proti Sloveniji, št. 44135, sodba z dne 18. 10. 2012.
27  Rasiewicz proti Sloveniji, št. 40445, sodba z dne 18. 10. 2012.
28 Peruš proti Sloveniji, št. 35016/05, sodba z dne 27. 9. 2012.
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3 POMEN PRAVICE DO SODNEGA VARSTVA V RAZUMNEM ROKU

ESČP daje pravici do sojenja v razumnem roku v bistvu enako težo kakor drugim 
atributom pravice do poštenega sojenja iz 6. člena Konvencije – pravičnosti 
postopka (načelo enakosti orožij, dobroverno spoštovanje postopkovnih pravil, 
obrazložitev sodbe itd.), javnosti sojenja, neodvisnosti in nepristranskosti z 
zakonom ustanovljenega sodišča.29 Tudi iz obravnavanih sodb ESČP izhaja, da 
zgolj z organiziranjem in zagotavljanjem sodnega varstva v smislu dostopa do 
neodvisnega, z zakonom ustanovljenega sodišča, javnosti sodnih postopkov, 
omogočanja procesnih jamstev, neodvisnosti in nepristranskosti sojenja država 
podpisnica Konvencije ne zagotavlja pravice do sodnega varstva, če ob tem ne 
poskrbi, da lahko stranka uveljavi sodno varstvo v razumnem roku. Ker ugotavlja 
sodišče spoštovanje pravice do razumnega roka v posameznih primerih, velja to 
tudi za sodnike, ki vodijo postopek in odločajo v zadevi. To pomeni, da mora sodnik 
pri neodvisnem vodenju uporabiti postopkovna pravila in procesna jamstva, tako 
da bo ob sicer pravični in zakoniti sodbi strankam zagotovljeno, da bo v zadevi 
odločeno v razumnem roku oziroma da bo v smislu ustavne pravice do sodnega 
varstva postopek potekel in bo izdana sodba brez nepotrebnega odlašanja. Le ob 
upoštevanju vseh teh izhodišč ne bo kršitev pravice do sodnega varstva.

4   ALI SMO ZA UGOTOVLJENE KRšITVE ODGOVORNI TUDI SODNIKI? 

ESČP je v obravnavanih sodbah odgovornost za ugotovljene kršitve konvencijskih 
pravic izrecno naložilo Republiki Sloveniji in ne posameznim nosilcem oblasti, 
vključno s sodniki. Zgolj notranji ureditvi v Republiki Sloveniji je bilo zato prepuščeno, 
kdo in kako se bo odzval na ugotovitve ESČP ali se vprašal tudi o odgovornosti za 
ugotovljene kršitve. 

Takoj po letu 2000 smo tudi sami ugotavljali, da so pri sojenju nastali nesprejemljivi 
zaostanki in tako nespoštovanje ustavne pravice do sodnega varstva brez 
nepotrebnega odlašanja.30 Izvršilna oblast je že takrat začela posvečati večjo 
pozornost materialni in kadrovski usposobljenosti sodišč ter podprla takratni 
projekt sodstva za reševanje sodnih zaostankov (projekt Herkules). Izrecni odziv 
izvršilne in sodne oblasti na ugotovitve ESČP pa je projekt Lukenda, s katerim naj 
bi se dejansko odpravile okoliščine, ki so povzročale ugotovljene kršitve pravice do 
sojenja v razumnem roku, in sodni zaostanki.

Na zakonodajnem področju so bistveno prispevale k ustrezni usposobitvi sodišč 
oziroma sodne veje oblasti v delovnih in socialnih sporih rešitve v ZDSS-131 v letu 
2004 s pomembnimi novimi določbami v zvezi priprav na glavno obravnavo in 
poudarjenim materialnim procesnim vodstvom, uvedbo prekluzij in prednostnega 

29  „V zvezi s trajanjem postopkov ESČP na splošno poudarja pomen pravice do sojenja v razumnem roku 
za kakovost, učinkovitost in kredibilnost celotnega postopka ter načelo vladavine prava in državam 
nalaga, da svoje sodstvo organizirajo tako, da bo zagotovljeno dejansko uresničevanje pravice 
do poštenega sojenja, vključno z obravnavo v razumnem roku. Ob posebnem pomenu pravice do 
sojenja v razumnem roku pa ESČP opozarja, da se ta ne more zagotavljati na račun drugih temeljnih 
postopkovnih jamstev – kot npr. načela kontradiktornosti. Zahteva se lahko le takšna pospešitev 
postopka, ki je še združljiva z zahtevano kvaliteto sodnega varstva.“ Kakor pod opombo 3, str. 31.

30  Gl. Analizo sodnih zaostankov Vlade RS in Vrhovnega sodišča RS iz leta 2002 ter polletne in letne 
analize zadev, starejših od deset let.

31  Zakon o delovnih in socialnih sodiščih, Ur. l. RS, št. 2/2004.
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reševanja nekaterih za stranke pomembnih sporov, ureditvijo vzorčnega postopka, 
širšimi pristojnostmi pritožnega sodišča in nadzorom nad vračanjem zadev v novo 
sojenje ter omejenim pristopom do revizijske presoje. Večina tega je bila z novelo 
ZPP v letu 2008 (z nekaterimi popravki) vnesena tudi v ZPP, ki je v nekaterih 
naštetih rešitvah nadomestil dotedanje določbe ZDSS-1. 

Z dopolnitvami ZS32 in SR33 so bila postavljena visoka merila o pričakovanih časovnih 
okvirih reševanja posameznih vrst zadev in posameznih faz postopkov, statističnem 
spremljanju zadev in nalogah predsednikov sodišč ter sodnikov ob nastanku sodnih 
zaostankov.34 Ta merila v bistvu presegajo zahteve po sojenju v razumnem roku, 
kot izhajajo iz sodb ESČP (v delovnih in socialnih sporih rok šestih mesecev od 
vložitve tožbe do izdaje odločbe na prvi stopnji, enak rok tudi na pritožbeni in 
revizijski stopnji in za polovico krajši rok pri ponavljanju postopka – 50. člen SR). 
Tako opredeljeni roki in naloge v zvezi z njihovimi prekoračitvami v bistvu kažejo 
na strožje razumevanje določbe 23. člena Ustave RS o pravici do sodnega varstva 
brez nepotrebnega odlašanja v primerjavi s presojo ESČP glede kršitve pravice do 
sojenja v razumnem roku v smislu prvega odstavka 6. člena Konvencije. 

Kot neposredno posledico ugotovitev ESČP glede kršitve pravice do sojenja v 
razumnem roku in predvsem kršitve pravice do učinkovitega pravnega sredstva v 
zvezi s tem lahko štejemo sprejetje ZVPSBNO v letu 2006, ki ureja pospešitvene 
ukrepe, če je pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ogrožena, in pravično 
zadoščenje, če je navedena pravica kršena kljub uveljavljanju teh ukrepov. Hkrati 
ureja naloge in pristojnosti predsednikov sodišč in sodnikov v zvezi s tem. 

Sodniki kot nosilci sodne oblasti35 smo v bistvu njeni neposredni izvajalci. Kot taki 
se v notranjem razmerju težko izognemo odgovornosti ali vsaj soodgovornosti 
za kršitve, ki jih ugotavlja ESČP. Lahko bi rekel, da gre za poklicno odgovornost 
z obrnjenim dokaznim bremenom.36 Ob ugotovljenem nerazumnem trajanju 
posamezne faze postopka bi se lahko postavilo vprašanje, ali je sodnik (vsi sodniki, 
ki so delali zadevi v neki fazi) ravnal v skladu s pravili o vrstnem redu reševanja zadev  
(159. člen SR). Ob graji sistema, ki je dopuščal dejansko prakso neomejenega 
vračanja zadev v novo sojenje, kar je bilo po ugotovitvah ESČP pogost razlog za 
kršitev pravice do sojenja v razumnem roku, je ZPP, ki je veljal tudi za pritožbeni 
postopek v delovnih in socialnih sporih, dejansko ves čas predvideval možnost 
pritožbene obravnave (resda v omejenem obsegu). Ali se pri tem sodniki, ki smo 
privolili v prakso sojenja na drugi stopnji zgolj na sejah senatov in dosledno vračanje 
zadev v novo sojenje, tudi če bi lahko odpravili pomanjkljivosti na pritožbeni obravnavi, 
lahko razbremenimo odgovornosti za ugotovljene kršitve v teh zadevah?37

32  Zakon o sodiščih, Ur. l. RS, št. 19/94 do 63/2013.
33  Sodni red, Ur. l. RS, št. 17/95 do 48/2011.
34 „Zakon o sodiščih (71. člen) daje predsedniku sodišča pooblastilo, da od sodnika zahteva poročilo 

o stanju zadev v teku, da tako ugotovi, zakaj se ne rešujejo v rokih, ki jih postavljajo predpisi.“ 
Kakor pod opombo 7, str. 301.

35  Gl. drugi odstavek 23. člena Ustave RS.
36  „V teoriji je stanje pravne države odvisno od delovanja ter integritete nosilcev položajev v 

pravosodju, še posebej pa sodnikov.“ Avbelj: Slovenija kot emokratična in pravna država, Evropska 
Slovenija, Inštitut Nove revije, Ljubljana 2013, str. 100.

37  Po uveljavitvi ZDSS-1 in ZPP-D v delovnih in socialnih sporih vendarle opažamo premik glede 
pritožbenih obravnav. Tako je bilo pred VDSS v socialnih sporih v letu 2011 opravljenih 11, v letu 
2012 pa v delovnih sporih 28 pritožbenih obravnav.
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Sodnikovo orodje za sojenje brez nepotrebnega odlašanja in v razumnem roku je 
predvsem pravilna uporaba veljavnih procesnih določb, širši okvir pa predstavljajo 
še nekatere druge zakonske določbe (npr. o vrstnem redu in prednostnem 
reševanju zadev, o spoštovanju odredb v zvezi z utemeljenimi pospešitvenimi 
predlogi, o novih načinih organizacije vodenja postopkov itd.). Tako se odgovornost 
sodnika za sojenje v razumnem roku lahko ugotavlja predvsem glede na ustrezno 
upoštevanje zakonskih procesnih rešitev, med drugim predvsem zakonskih določb 
v zvezi s koncentracijo glavne obravnave, ustreznim upoštevanjem prekluzij in 
materialnega procesnega vodstva, izdelavo sodbe, spoštovanje procesnih rokov, 
ki opredeljujejo delo sodnika, in izrabo zakonskih možnosti za končanje zadeve na 
pritožbeni stopnji, vse to pa je odvisno od predhodne skrbne priprave in  rešitve 
spora ter premišljenega vodenja postopka glede razčiščevanja za rešitev spora 
bistvenih vprašanj, pa tudi od upoštevanja sprejetih organizacijskih rešitev za 
racionalno reševanje zadev.

V navedenem okviru se gotovo lahko postavlja vprašanje vsaj profesionalne in 
moralne odgovornosti sodnika za sojenje brez nepotrebnega odlašanja oziroma v 
razumnem roku.

5   IZPOSTAVLJENOST SODIšČ V DELOVNIH IN SOCIALNIH SPORIH 
GLEDE NA SEDANJE STANJE ZADEV 

Konec julija 2013 je bilo v delovnih in socialnih sporih pred slovenskimi sodišči 
odprtih le 27 zadev, v katerih je bila tožba vložena pred letom 2008. Pri tem je 
bilo šest navedenih zadev v revizijskem postopku pri vrhovnem sodišču, osem 
v pritožbenem postopku pred VDSS, po ena pri Delovnem sodišču v Celju in v 
Kopru, štiri zadeve pri Delovnem sodišču v Mariboru in sedem pri Delovnem in 
socialnem sodišču v Ljubljani, od tega pet v socialnih sporih. V najstarejši nerešeni 
zadevi v revizijskem postopku je bila tožba vložena v letu 2004, v vseh drugih 
zadevah pa v letih od 2005 do 2007. 

Pri vrhovnem sodišču je bilo v revizijskem postopku na dan 31. 7. 2013 le 115 
nerešenih delovnih in socialnih sporov (sodni zaostanek šestih zadev), pri VDSS 
v pritožbenem postopku 266 delovnih sporov (sodni zaostanek desetih zadev) in 
193 socialnih sporov, pri Delovnem sodišču v Celju 668 nerešenih delovnih sporov 
(sodni zaostanek 376 zadev), pri Delovnem sodišču v Kopru 1334 delovnih sporov 
(sodni zaostanek 1087 zadev), pri Delovnem sodišču v Mariboru 1235 delovnih 
sporov (sodni zaostanek 705 zadev) ter pri Delovnem in socialnem sodišču v 
Ljubljani 4359 nerešenih delovnih sporov (sodni zaostanek 2140 zadev) in 4224 
socialnih sporov (sodni zaostanek 2625 zadev).

Medtem ko se je število nerešenih delovnih in socialnih sporov na revizijski in pritožbeni 
stopnji v zadnjih letih zmanjšalo, tako da na njih skorajda ni sodnih zaostankov, in ko 
je število nerešenih delovnih sporov pri Delovnem sodišču v Mariboru zadnji dve leti 
v rahlem upadu, je na Delovnem sodišču v Celju in Kopru ter Delovnem in socialnem 
sodišču v Ljubljani v letih 2012 in 2013 opazen bistven porast števila nerešenih sporov 
(v primerjavi s stanjem na dan 1. 1. 2012 DS v Celju za 68 %, DS v Kopru za 44 % in 
DSS v Ljubljani za 20 % delovnih in socialnih sporov).
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V zvezi s trajanjem in številom najstarejših nerešenih delovnih in socialnih sporov 
smo se glede skupnega trajanja postopka dejansko približali merilom ESČP za 
sojenje v še razumnem roku. Ob povečani pozornosti najstarejšim zadevam, kar 
bi zahtevalo tudi pravilo o vrstnem redu reševanja, bi v kratkem lahko dosegli, da 
bi bili vsi delovni in socialni spori rešeni v petih letih. Ob normalni skrbi sodnikov 
za tekoče obravnavanje zadev in upoštevanju vrstnega reda glede na vložitev tožb 
bi, tudi ob prednostnem reševanju nekaterih zakonsko določenih zadev, lahko 
prišli do stanja, pri katerem se vprašanje razumnega roka v delovnih in socialnih 
sporih po merilih ESČP (kot so bila upoštevana v obravnavanih sodbah) ne bi 
več postavljalo. Vznemirja pa precejšnje povečanje števila nerešenih delovnih in 
socialnih sporov na treh prvostopenjskih sodiščih, kar bi zaradi varstva pravice do 
sojenja brez nepotrebnega odlašanja zahtevalo nujne ukrepe na podlagi določb 
četrtega do šestega odstavka 60. člena ZS. V tem smislu bi morali sodniki razumeti 
tudi nekatere nove pristope k sojenju, ki naj bi povečali učinkovitost najbolj 
obremenjenih sodišč (t. i. triaža in podobno). 
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EVIDENCA VHODNE IN IZHODNE POšTE (EVIP)

David Lapornik
višji pravosodni svetovalec
Okrajno sodišče v Ljubljani

1 UVOD

Ne le v pravosodju, temveč tudi pri poslovanju drugih državnih organov in 
gospodarskih družb sta ustrezna in pregledna organizacija ter izvedba evidentiranja 
prejete in izhodne pošte ena od bistvenih težav, s katero se organi in podjetja 
srečujejo pri svojem vsakdanjem delu.

V pravosodju je evidentiranje izhodne ter vhodne pošte še toliko pomembnejše, 
saj so določena opravila strank in organov vezana na rok in je pomembno, da se 
da iz evidenc vhodne in izhodne pošte kadar koli na enostaven in pregledan način 
ugotoviti, kdaj je določena pošiljka prispela ali je bila odpravljena. Preglednost, hitrost 
in varnost morajo biti temelja načela, ki jih je treba pri evidentiranju pošte spoštovati.

V okviru Centra za informatiko Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je bila leta 
2009 ustanovljena projektna skupina E-Vložišče z namenom, da razvije aplikacijo 
EVIP (evidenca vhodne in izhodne pošte), ki bo namenjena evidenci vhodne in 
izhodne pošte, pa tudi sami podpori določenih poti vlaganja pošiljk na sodišča in 
odprave pošiljk s sodišč.

Cilji izdelave in vzpostavitve aplikacije EVIP so bili:

 ● zagotoviti informacijsko podporo za storitve vložišča, ki so določene v sodnem 
redu, ter prenoviti (in po sodiščih poenotiti) odpravo in sprejem pošte, da se 
povečata učinkovitost in preglednost ter zmanjšajo stroški odprave/prejema 
poštnih pošiljk z uporabo sodobnih tehnologij,

 ● pripraviti vstopno točko vhodno/izhodne komunikacije sodišča na popolno 
informatizacijo poslovanja sodišč tako, da se vsa dohodna pošta, ki se sme v 
vložišču pregledati, v vložišču digitalizira in se v takšni obliki vodi po sodišču, ter

 ● možnost zunanjih uporabnikov sodišča, da sami izbirajo način komunikacije, ki 
mu je na voljo za posamezne storitve sodišča (tako vhodne kot izhodne pošte).

Predvideno je bilo, da bo aplikacija EVIP vsebovala pet vsebinskih sklopov:

 ● poštna cesta – tiskanje in kuvertiranje večjega števila sodnih odpravkov pri 
zunanjem izvajalcu,

 ● modul vložišče – orodje za odpravo odhodne pošte in evidentiranje dohodne 
pošte na sodišču,

 ● portal,
 ● pomoč uporabnikom – orodje za pomoč notranjim in zunanjim uporabnikom,
 ● aplikacijski vmesnik – vmesnik B2G (Business-to-government), danes delno 

uveden kot SVEV (sistem za varno elektronsko vročanje). 
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Od začrtanih vsebinskih sklopov v aplikaciji EVIP ni vključen le sklop portala, ki 
se je razvijal ločeno v okviru projektne skupine zemljiška knjiga (v nadaljevanju 
eZK). Portal, ki se je razvil v okviru projektne skupine eZK, je zdaj zasnovan kot 
Portal e-Sodstvo, ki je sestavljen iz treh podportalov: Zemljiška knjiga, Izvršba ter 
Insolvenčni postopki. Vloge, ki so prek portala e-Sodstvo oddane v posameznih 
postopkih, se trenutno v aplikaciji EVIP ne beležijo.

Predvideni vsebinski sklopi, ki so bili uresničeni, so v aplikaciji EVIP izraženi skozi 
module, saj je EVIP modularna aplikacija, kar pomeni, da je sestavljena iz več 
modulov, ki se kadar koli lahko spreminjajo, odstranjujejo in dodajajo. Trenutno je 
aplikacija EVIP sestavljena iz teh modulov:

 ● aplikacijskega vmesnika,
 ● uporabniškega vmesnika,
 ● modula za kuvertiranje,
 ● modula poštna cesta,
 ● modula za vročanje v varni elektronski predal,
 ● modula za vročanje in sprejem pošte prek e-pošte,
 ● modula za evidentiranje vhodne pošte (EVP) ter
 ● modula za digitalizacijo vhodne pošte (DVP).

Slika 1: Shematski prikaz trenutnih modulov EVIP-a
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Poleg samih modulov je bil vsebinski sklop pomoči uporabnikom razvit skozi 
različna poročila, ki so uporabnikom dostopna v okviru samega modula (npr. 
Poročila EVP in Poročila DVP, ki so vsebovana v samem modulu za evidentiranje 
vhodne pošte) ali so izdelana posebna poročila, ki so uporabnikom dostopna z 
vpisom spletnega naslova poročila v spletni brskalnik (npr. poročilo o številu 
dokumentov, vrnjenih v ponovno skeniranje).

Vsi moduli razen modulov za evidentiranje prejete pošte ter digitalizacijo prejete 
pošte so bili razviti v Centru za informatiko Vrhovnega sodišča RS ter za njihov 
razvoj in nadgradnjo skrbi Center za informatiko Vrhovnega sodišča RS. Modula 
za evidentiranje prejete pošte in digitalizacijo prejete pošte je po izvedbi javnega 
naročila izdelal zunanji izvajalec, prav tako pa zunanji izvajalec do izteka oziroma 
porabe sredstev na podlagi potreb uporabnikov skrbi za njune izboljšave.

Informacijski sistemi se lahko na aplikacijo EVIP priključijo delno, tako da 
uporabljajo le nekatere module, ki jih aplikacija omogoča (npr. le v delu 
evidentiranja vhodne pošte), ali v celoti.

Aplikacija EVIP ni namenjena hranjenju dokumentov, temveč samo prenosu 
dokumentov do pravih zalednih aplikacij (posameznih vpisnikov). Ker so v 
dohodno/izhodni pošti tudi osebni podatki, je treba zagotoviti jasen pregled nad 
pravicami, kaj sme kdo videti/narediti. Pri izhodni pošti pa je treba zagotoviti 
varne kontrole, da so prave poštne pošiljke dostavljene pravim naslovnikom 
ter da niso poslani tudi metapodatki, ki so lahko pripeti posameznimi poštnimi 
pošiljkami. Ena od nalog e-vložišča je tako zagotoviti varen in zanesljiv prenos 
dokumentov do ciljnih oseb, hkrati pa tudi zbirati vse potrditve o vročitvi poštnih 
pošiljk.
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Dolgoročen namen uporabe aplikacije EVIP je njena uporaba v vseh sodnih 
postopkih, ki se bodo informatizirali ali se bo njihov informacijski sistem le 
nadgradil, priključil na aplikacijo EVIP (povezal z njo). S priključitvijo vseh 
informacijskih sistemov na aplikacijo EVIP se bosta v sodstvu poenotila proces 
evidentiranja prejete pošte ter proces odprave in evidentiranja odposlanih 
pošiljk. Prav tako pa se bosta lahko ta procesa centralizirala in specializirala. 

2  PREJETA POšTA (VHODNE POšILJKE)

Evidentiranje vhodne pošte se deli na dva dela:
 ● evidentiranje prejete pošte,
 ● digitalizacija evidentirane prejete pošte.

Prvi del z evidentiranjem prejete pošte je namenjen označbi prejete pošte s 
črtno koda in vpisu posameznih metapodatkov o pošiljki (izdelavi elektronskega 
dohodnega zaznamka s podatki, ki jih določa sodni red), drugi del z digitalizacijo 
evidentirane prejete pošte pa temu, da se pošta v pisni obliki pretvori v elektronsko 

Slika 2: Shematski prikaz aplikacije EVIP
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obliko ter nato pošlje ustrezni zaledni aplikaciji. Digitalizacija evidentirane prejete 
pošte je temeljni pogoj za vodenje elektronskega spisa v sodnih postopkih.

V skladu z delitvijo evidentiranja prejete pošte na dva dela sta bila v okviru aplikacije 
EVIP razvita:

 ● modul za evidentiranje prejete pošte (v nadaljevanju EVP) in
 ● modul za digitalizacijo vhodne pošte (v nadaljevanju DVP).

Poleg teh modulov se pri prejeti pošti uporablja tudi aplikacijski vmesnik kot 
povezava med EVP in DVP ter zalednimi aplikacijami.

Modul EVP so s 5. 3. 2013 začeli uporabljati vsi oddelki na sodiščih, zato se s tem 
dnem evidentira vsa prejeta pošta, ki jo sodišča prejmejo v pisni obliki, v postopkih 
sodne uprave pa tudi elektronska pošta. Poleg pošte v pisni obliki na sodišča 
prihaja tudi pošta v elektronski obliki prek portala e-Sodstvo, ki se v aplikaciji EVIP 
ne evidentira, ampak gre neposredno na zaledno aplikacijo (vpisnik).

Modul EVP je razdeljen na dva dela, in sicer se najprej vhodna pošta poevidentira v 
vlogi „vložišča“ (na pošiljko se nalepi črtna koda in se vpišejo metapodatki), nato pa 
se tako poevidentirana pošta potrdi v vlogi „vpisnika“. V vlogi „vložišča“ sodišče potrdi 
prejeto pošto, ko jo v fizični obliki prejme na vpisnik (v sprejemno pisarno). Namen 
vzpostavitve modula EVP je, da se vzpostavita evidenca vse prejete pošte na sodiščih 
in njihova sledljivost od njene zavedbe v vložišču do prenosa bodisi digitalizirane 
vsebine v posamezne zaledne aplikacije (npr. novi vpisnik Su) bodisi do potrditve 
prejema fizične pošte na posamezen vpisnik (npr. vpisnik iK, vpisnik PUND, …).

V primerjavi z modulom za evidentiranje prejete pošte modul za digitalizacijo 
prejete pošte uporabljajo le sodišča, ki v produkcijskem okolju že uporabljajo novo 
aplikacijo Su (Vrhovno sodišče RS, Višje sodišče v Ljubljani, Okrožno sodišče v 
Ljubljani in Okrajno sodišče v Ljubljani). Uporaba modula za digitalizacijo vhodne 
pošte bo postopna,1 in sicer se bo njegova uporaba širila skladno s širitvijo 
uporabe novega vpisnika Su na druga sodišča in se bodo sprva digitalizirala le 
Su pisanja, nato pa je predvideno, da se bo s tem modulom začela digitalizirati 
tudi pošta v insolvenčnih in izvršilnih postopkih. Digitalizacija vhodne pošte poteka 
tako, da se dokumenti vhodne pošte, ki se morajo digitalizirati po evidentiranju, 
poskenirajo, nato pa gredo ti poskenirani dokumenti v validacijo, kjer validatorji 
preverijo, ali so vsi metapodatki ustrezno izpolnjeni in ali je kakovost poskeniranih 
dokumentov ustrezna (s skena pošte se morajo jasno videti vsi podatki). Če so vsi 
podatki ustrezno izpolnjeni oziroma jih je validator ustrezno popravil in je kakovost 
zadovoljiva, validator tak dokument potrdi. Če validator dokumenta ne potrdi, ga 
pošlje v ponovno skeniranje. Po potrditvi na validaciji dokument nato potuje v 
zaledno aplikacijo, ki ga prevzame.

1 V mesecu decembru ter januarju so aplikacijo začela uporabljati vsa Okrajna sodišča s področja 
Okrožnega sodišča v Ljubljani, Okrožno sodišče v Kranju in vsa Okrajna sodišča z območja 
Okrožnega sodišča v Kranju, Okrožno sodišče v Krškem in vsa Okrajna sodišča z območja 
Okrožnega sodišča v Krškem, Okrožno sodišče v Novem mestu in vsa okrajna sodišča z območja 
Okrožnega sodišča v Novem mestu, Višje ter Okrožno sodišče v Kopru in vsa Okrajna sodišča z 
območja Okrožnega sodišča v Kopru ter Okrožno sodišče v Novi Gorici in vsa Okrajna sodišča z 
območja Okrožnega sodišča v Novi Gorici.
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3  ODHODNA POšTA

Poleg evidentiranja in digitalizacije vhodne pošte sta za sam poslovni proces na sodiščih 
pomembna tudi ustrezno evidentiranje in odprava odhodne pošte. Razvoj aplikacije 
EVIP na strani odhodne pošte je šel v smeri pohitritve in specializacije odprave odhodne 
pošte ter možnosti zniževanja stroškov, ki jih imajo sodišča z odhodno pošto.

Na strani odhodne pošte aplikacijo EVIP sestavljajo moduli:

 ● aplikacijski vmesnik,
 ● uporabniški vmesnik,
 ● modul za kuvertiranje,
 ● modul poštna cesta,
 ● modul za vročanje v varni elektronski predal ter
 ● modul za vročanje in sprejem pošte prek e-pošte.

Moduli za kuvertiranje, poštno cesto, vročanje v varni elektronski predal ter vročanje 
in sprejem pošte prek e-pošte določa pravila in standarde posameznega načina 
vročanja. Uporaba posameznega modula in s tem pravila vročanja se opredelijo z 
izbiro poštne knjige, ki se določi pri ustvarjanju vsake posamezne pošiljke v zaledni 
aplikaciji (posameznem vpisniku). Temeljni pogoj za uporabo modulov aplikacije 
EVIP za odhodno pošto je, da so posamezne zaledne aplikacije povezane s samo 
aplikacijo EVIP, saj se v aplikaciji EVIP natisneta vsebina pošiljke in kuverta. Glede 
na izbrano poštno knjigo aplikacija EVIP prav tako ve, ali je treba pošiljko dati v 
popis pošiljk, ki se bodo vročile s poštnimi storitvami, ali ne.

Slika 3: Prikaz poteka evidentiranja ter digitalizacije vhodne pošte
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3.1 Prednosti in prihranki uporabe aplikacije EVIP

Povezava zalednih sistemov z aplikacijo EVIP prinaša prednosti in prihranke pri:

a) razvoju informacijskih sistemov pri odpravi pošiljk,
b) možnost izbire različnih načinov vročanja pošiljk,
c) centralni evidenci vhodne in izhodne pošte,
d) enotnem poslovnem procesu odprave pošiljk.

a) Prednosti in prihranki pri razvoju informacijskih sistemov v zvezi z odpravo pošiljk

Prihranki pri razvoju informacijskih sistemov se kažejo v tem, da posameznih 
informacijskih sistemov ni treba razvijati in nadgrajevati z različnimi načini 
vročanja, ker so pravila in standardi posameznih načinov vročanj v aplikaciji EVIP 
že določeni, tako da mora posamezen informacijski sistem odhodno pošto le 
ustrezno označiti in jo poslati v EVIP, ki jo nato v skladu s pravili izbranega vročanja 
odpravi. Prav tako je mogoče posamezen modul aplikacije prilagoditi posamezni 
zaledni aplikaciji oziroma pri novem načinu vročanja v določenem postopku izdelati 
nov modul. Zaradi možnosti prilagoditve posameznega modula zaledni aplikaciji 
tovrsten način omogoča tudi individualno prilagoditev glede na zakonodajne 
zahteve posameznega postopka pri vročanju sodnih pisanj. Ena od prednosti, ki 
jo prinaša dejstvo, da je bil večji del aplikacije razvit in se nadgrajuje v Centru za 
informatiko, je hitrost posameznih modifikacij in izgradnje novih modulov.

b) Možnost izbire različnih načinov vročanja

Aplikacija EVIP podpira raznovrstne načine vročanja sodnih pošiljk, ki se določajo 
z izbiro ustrezne poštne knjige pri ustvarjanju pošiljke v zaledni aplikaciji.

Trenutno aplikacija EVIP podpira te poštne knjige in s tem tudi načine vročanja:

Tiskalnik Poštne storitve Poštna cesta Elektronsko vročanje
tiskalnik 
(C5 Bela),

poštne storitve 
(C5 Bela – R),

poštna cesta 
(ZPP navadno) 
ter

varni e-predal 
(ZPP osebno)

tiskalnik 
(OBR. SR 38),

poštne storitve 
(Slovenija CN 07),

poštna cesta 
(ZPP osebno)

e-mail 
(elektronska pošta)

tiskalnik 
(OBR. SR 39),

poštne storitve 
(tujina CN 07),

poštna cesta 
(Navadno) 

tiskalnik 
(ZPP navadno) ter

poštne storitve 
(ZPP navadno) 

tiskalnik 
(ZPP osebno)

poštne storitve 
(ZPP osebno).

tiskalnik (Kurir)*  -> 
obrazec za vpisnik K

poštne storitve 
(ZUP) 
poštne storitve 
(ZKP osebno)
poštne storitve 
(ZKP navadno) 
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Izpisi kuvert pri natisu kuverte na sodiščih in strojnem kuvertiranju so usklajeni 
s pravilniki, ki določajo izpis in podatke na posameznih vrstah kuvert v sodnih 
postopkih.2

Poštne knjige „Tiskalnik“ omogočajo natis kuverte brez „R-številke“, kar z drugimi 
besedami pomeni, da te kuverte niso namenjene vročanju prek poštnih storitev, 
ampak predvsem vročanju pošiljk v pošiljki, pri katerem je potrebno, da „R-številko“ 
vsebuje le glavna kuverta in ne tudi kuverta, ki je vstavljena vanjo (npr. vročanje 
pošte prek delodajalca ali uprave zavoda za prestajanje kazni zapora, …).

Poštne knjige „Poštne storitve“ omogočajo natis kuverte z „R-številko“, kar z 
drugimi besedami pomeni, da gredo te pošiljke tudi avtomatsko v popis pošiljk, 
ki nato omogoča vročanje pošiljk s poštnimi storitvami. Zdaj aplikacija podpira 
le avtomatski natis popisa pošiljk, pri katerem pa ni izračunana teža posamezne 
pošiljke in s tem tudi cena pošiljke. Cilj aplikacije je, da bi se v popis pošiljk vnesla 
tudi teža (npr. na podlagi števila listov) in bi se lahko nato tudi avtomatsko izračunala 
cena pošiljke ter bi se popis pošiljk lahko oddal elektronsko.

Poštne knjige „Poštna cesta“ so namenjene strojnemu kuvertiranju pošiljk, pri 
katerem kuvertiranje izvaja zunanji izvajalec, ki se mu dnevno ob vnaprej določeni 
uri pošlje paket pošiljk za posamezen postopek, ki jih je treba natisniti in kuvertirati. 
Zunanji izvajalec nato pošiljke kuvertira in jih odda na pošto. Trenutno se tovrsten 
način pošiljanja uporablja v zemljiškoknjižnih postopkih, insolvenčnih in izvršilnih 
postopkih (le postopki, ki se vodijo pri Centralnem oddelku za verodostojno listino). 
V primerjavi z drugimi načini pošiljanja pošte se pri zunanjem kuvertiranju razlikuje 
tudi ves postopek evidentiranja povratnice o vročitvi, saj se te povratnice digitalizirajo 
in so uporabnikom dostopne v digitalni obliki v zaledni aplikaciji. Digitalizacija 
povratnic trenutno poteka pri zunanjem izvajalcu, vendar se bo digitalizacija 
povratnic v letu 2014 začela izvajati v Centralnem oddelku za verodostojno listino.

Poštne knjige elektronskega vročanja, kamor spadata knjigi „Varni e-predal (ZPP-
osebno)“ ter „E-mail (elektronska pošta)“, omogočajo vročanje sodnih pisanj 
naslovnikom prek elektronskih sredstev. Poštna knjiga „E-mail (elektronska pošta)“ 
se uporablja v postopkih sodne uprave in zemljiškoknjižnih postopkih (med sodišči 
in vročanje zahtevkov na Geodetsko upravo Republike Slovenije).

Poštna knjiga „Varni e-predal (ZPP-osebno)“ se že uporablja v zemljiškoknjižnih 
in insolvenčnih postopkih. Predvidoma v začetku leta 2014 pa se bo vročanje v 
varne elektronske predale začelo tudi v izvršilnih postopkih.3 V izvršilnem postopku 
v primerjavi z zemljiškoknjižnin in insolvenčnim postopkom ni posebne ureditve 
glede vročanja v varne elektronske predale, zato mora minister pred začetkom 

2 Za pravdni postopek je to Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku (Uradni list 
RS, št. 93/08 in 25/09);

 za kazenski postopek je to Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem in kazenskem 
postopku (Uradni list RS, št. 75/03 in 93/08);

 za upravni postopek je to Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 
86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07 – popr., 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13).

3 Odvetnikom in izvršiteljem se je, ob izpolnjevanju vseh pogojev, vročanje v varne elektronske 
predale pričelo z 10. 2. 2014.
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vročanja v varne elektronske predale na podlagi drugega odstavka 25. člena 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-C)4 
z odredbo določiti datum, od katerega je mogoče vročanje po elektronski poti.5 
Vročanje prek varnega e-predala določa že prvi odstavek 132. člena Zakona o 
pravdnem postopku6 (v nadaljevanju ZPP), ki določa, da se lahko pisanja vročajo 
tudi po elektronski poti. ZPP nadalje v četrtem odstavku 132. člena ureja dve 
možnosti za vročanje pisanj stranki v varni elektronski predal, in sicer stranka 
sodišču sama sporoči, da želi tovrstno vročanje, ali na sodišče vloži vlogo v 
elektronski obliki in v tem primeru se nato domneva, da želi vročanje po elektronski 
poti. Če nato sodišče stranki iz kakršnega koli razloga pisanje ne vroči v elektronski 
obliki, mora pisanju, ki ga pošlje stranki v pisni obliki, priložiti tudi obvestilo, zakaj 
vročitev v varni elektronski predal ni bila mogoča (peti odstavek 132. člena ZPP). 
Poleg strank iz četrtega odstavka 132. člena ZPP, ki same izrazijo, da želijo 
vročanje v varni elektronski predal (izrecno ali z domnevo), pa ZPP v sedmem 
odstavku 132. člena določa, da se državnim organom, odvetnikom, izvršiteljem, 
sodnim izvedencem, sodnim cenilcem, sodnim tolmačem, stečajnim upraviteljem 
in drugim osebam oziroma organom, pri katerih se lahko zaradi njihove narave 
dela domneva večja zanesljivost, vedno vroča v varni elektronski predal. V osmem 
odstavku 132. člena ZPP je določeno, da seznam drugih oseb in organov objavi 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na svoji spletni strani. V šestem odstavku 
132. člena ZPP je določeno, da minister predpiše, katere vloge se lahko vročajo 
v varni elektronski predal in kaj je varna elektronska pot. Varna elektronska pot 
je določena in opisana v Pravilniku o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih 
postopkih7 (v nadaljevanju Pravilnik), medtem ko so vloge predpisane v področnih 
zakonih (zemljiškoknjižno in insolvenčno področje) ali jih bo minister še predpisal 
za posamezna pravna področja.
 
Vročanje v varni elektronski predal v zemljiškoknjižnih postopkih je podrobneje 
urejeno tudi v Zakonu o zemljiški knjigi8 (v nadaljevanju ZZK-1), kjer je v 
prvem odstavku 125. b člena določeno, da se predlagatelju, ki je sam vložil 
elektronski zemljiškoknjižni predlog, notarju, odvetniku, nepremičninski družbi in 
pravobranilstvu vsa pisanja v zemljiškoknjižnem postopku vročajo elektronsko 
v njihov varni elektronski predal. V tretjem odstavku 125. b člena ZZK-1 je 
še določeno, da obvezno vročanje velja tudi za vročitve sodišču, drugemu 
državnemu organu ali organu samoupravne lokalne skupnosti, na katerega 
zahtevo zemljiškoknjižno sodišče o vpisu odloča po uradni dolžnosti, razen za 
vročitve obvestil zemljiškoknjižnega sodišča iz sedmega odstavka 115. člena 
ZZK-1 (). V 2. odstavku 125.b člena ZZK-1 je določena tudi fikcija vročitve v 
primeru, da bi se osebi morala opraviti vročitev v varni elektronski predal, vendar 
oseba ni vključena v informacijski sistem za varno elektronsko vročanje v skladu 

4 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-C) (Uradni list RS, št. 
52/07).

5 Minister za pravosodje je z odredbo z dne 17. 1. 2014 določil, da se odvetnikom in izvršiteljem v 
izvršilnih postopkih ter postopkih zavarovanja, za katere je pristojno okrajno sodišče začne vročati 
v varne elektronske predalae s 10. 2. 2014 (Uradni list RS, št. 6/14).

6 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – 
ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 121/08 – skl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. 
US, 107/10 – Odl. US, 75/12 – odl. US, 76/12 – popr., 40/13 – odl. US in 92/13 – odl. US).

7 Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10 in 23/11).
8 Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08, 37/08 – ZST-1, 28/09 in 25/11).



292

s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje v civilnih sodnih postopkih ali njen 
varni elektronski predal, ki ga je prijavila v tem sistemu, ne obstaja.

Prav tako je v Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju9 v tretjem odstavku 123. a člena določeno, da se odvetniku, 
ki zastopa stranko v postopku zaradi insolventnosti, in upravitelju vsa pisanja 
vročajo elektronsko v njun varni elektronski poštni predal.

Podrobneje vročanje v varni elektronski predal določa Pravilnik, na uporabo 
katerega v prvem odstavku 6. člena napotuje tudi Pravilnik o elektronskem 
poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti.10 Pravilnik o elektronskem poslovanju 
v civilnih sodnih postopkih ureja elektronsko vročanje v 7. členu, drugem odstavku 
14. člena ter 24. do 28. členu Pravilnika. V drugem odstavku 7. člena Pravilnika 
sta opis zahtev, ki jih mora vsebovati sistem za varno elektronsko vročanje, in 
opredelitev osebe, ki upravlja informacijski sistem za varno elektronsko vročanje. 
V tretjem odstavku 7. člena Pravilnika je določeno, da mora Center za informatiko 
skleniti pogodbo z izvajalcem storitev varnega elektronskega vročanja, če tako 
sklenitev pogodbe zahteva izvajalec in če informacijski sistem, ki ga ima izvajalec, 
ustreza vsem tehnološkim zahtevam. Pravilnik od Centra za informatiko v primeru 
ustreznosti terja sklenitev pogodbe z izvajalcem, pri čemer pa nikjer ne določa 
postopka določitve cene za opravo vročitve v varni elektronski predal. V šestem 
odstavku 7. člena Pravilnika je še določena možnost, da lahko sistem za varno 
elektronsko vročanje državnim organom ter organom lokalne skupnosti upravlja 
tudi državni organ. Za samo aplikacijo EVIP je pomemben deseti odstavek 7. člena 
Pravilnika, ki določa, kaj vse mora vsebovati modul e-poštna cesta. Modul e-poštna 
knjiga mora tako vsebovati:

 ● elektronsko vročanje elektronskih pisanj in vlaganje elektronskih vročilnic v e-spis,
 ● samodejno izdelavo pisnih odpravkov elektronskih sodnih pisanj in prepisov 

elektronskih vlog ali elektronskih prilog in njihovo odpravo po pošti,
 ● podporo pretvarjanju pisnih vročilnic v elektronsko obliko in njihovemu 

vlaganju v e-spis.

Zahteve iz desetega odstavka 7. člena Pravilnika v aplikaciji EVIP niso vsebovane 
le pri poštni knjigi varnega elektronskega vročanja, temveč je druga alineja 
vsebovana v vseh opredeljenih poštnih knjigah, tretja alineja pa pri vročanju pošte 
prek poštne ceste (zunanjega izvajalca za kuvertiranje pošiljk).

Drugi odstavek 14. člena Pravilnika od Centra za informatiko terja, da na portalu 
e-Sodstvo objavi in tekoče posodablja seznam izvajalcev varnega elektronskega 
vročanja. Trenutno sta na seznamu, ki je objavljen na spletnih straneh e-sodstva,11 
navedena dva izvajalca, in sicer Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, Maribor, 
ter EIUS, d. o. o., Vrtna ulica 22, 1000 Ljubljana.

9 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list 
RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 – ORZFPPIPP21-1, 
87/11 – ZPUOOD, 23/12 – odl. US, 48/12 – odl. US, 47/13 in 63/13 – uradno prečiščeno besedilo).

10 Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti (Uradni list RS, št. 97/10, 
4/11 in 28/11).

11 Dostopno na https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html pod Druge objave.
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V 24. do 28. členu Pravilnika so določeni:

 ● uporaba določil Pravilnika v zvezi z elektronskim vročanjem v civilnih sodnih 
postopkih (24. člen Pravilnika),

 ● postopek elektronske odprave pošiljk (25. člen Pravilnika),
 ● opis in izgled obvestila, ki mora biti naslovniku poslano hkrati z elektronsko 

pošiljko (26. člen Pravilnika),
 ● postopek prevzema elektronske pošiljke s strani naslovnika ter opis in izgled 

elektronske vročilnice (27. člen ZPP) ter
 ● postopek fiktivne vročitve pošiljke ter opis in izgled potrdila o opravljeni 

vročitvi s fikcijo (28. člen Pravilnika).

Izbira različnega načina vročanja (poštne knjige) in s tem načina odprave pošte za 
sodišča pomeni tudi stroškovno plat, saj se cena vročitve pošiljke glede na izbrano 
poštno knjigo razlikuje. Glede stroškovnega vidika je za sodišče najugodnejša 
uporaba vročanja prek poštne ceste in vročanja v varne elektronske predale. Poleg 
stroškovne upravičenosti sta omenjena načina vročanja tudi najhitrejša, saj se kar 50 
odstotkov vseh pošiljk, ki se še isti dan vročijo prek varnega elektronskega predala, in 
tudi povratnice vrnejo na sodišče še isti dan. Pomanjkljivost pri cenovno najugodnejših 
načinih vročanja je zlasti ta, da je tovrstno vročanje v celoti mogoče le v postopkih, ki 
so v celoti digitalizirani (postopki, pri katerih se poskenira in digitalizira vsa izhodna 
pošta, so postopki sodne uprave, postopek pri Centralnem oddelku za verodostojno 
listino, zemljiškoknjižni postopki ter insolvenčni postopki), v drugih postopkih bi se lahko 
tovrstni načini vročanja uporabljali le, če bi imeli vsa pisanja, ki jih želijo stranki vročiti, 
v elektronski obliki. Pri vročanju v varni elektronski predal je potrebna še dodatna 
predpostavka, in sicer da ima stranka, ki ji želimo vročati, odprt varni elektronski predal.

Slika 4:  Časovna primerjava vročitve ter vrnjene povratnice glede na različne  
 načine vročanja
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tiskanje papir 0,0110 
EUR/list12 / /

strošek 
kartuše

0,0172 
EUR/stran13 / /

kuvertiranje kuverta 0,14 
EUR14

0,0507276 
EUR/list15 /

strošek 
kartuše

0,0168 
EUR/stran16 / /

dostava poštnina 2,05 
EUR17

2,05 
EUR18

0,61 
EUR19

digitalizacija skeniranje in 
validacija

0,204 
EUR/povratnico20

0,204 
EUR/povratnico21 /

strošek pri 
povprečni 
pošiljki (4 
listi vsebine 
(8 strani), 
kuverta in 
povratnica)

2,5924 EUR
2,4569 EUR
(prihranek 
0,1355 EUR)

0,61 EUR
(prihranek 
1,9824 EUR)

12

Poleg navedenih postavk, ki pomenijo strošek posamezne vročitve pri papirnem 
pošiljanju, je treba pri tej vrsti vročanja upoštevati še strošek amortizacije tiskalnikov 
pri tiskanju pošiljk in kuvert, strošek zaposlenih, ki tiskajo in kuvertirajo pošiljke, ter 
strošek zaposlenih pri validaciji povratnic. Pri pošiljanju pošiljk po poštni cesti je 
treba kot dodaten strošek upoštevati strošek zaposlenih pri validaciji povratnic.

Najugodnejše in tudi najhitrejše je vročanje v varni elektronski predal (0,61 EUR na 
pošiljko, 50 odstotkov pošiljk vročenih še isti dan). Poleg vročanja v varni elektronski 
predal je za sodišča ugodno tudi vročanje prek poštne ceste, saj pri tem vročanju ne 

12 Pisarniški papir (80g 500listov: 5,50 EUR)
 http://www.mimovrste.com/artikel/1140479430/q=papir/pisarniski-papir-xerox-business-a4-80gr-500-listov
13 Kartuša: 21.000 strani 10.500 listov, povprečna cena 361,14 EUR
 http://www.lexmark.com/sl_SI/products/toner/64036HE.shtml 
 http://www.ceneje.si/racunalnistvo/tiskalniki-skenerji/tonerji/lexmark-toner-64016he-high-capacity-

black_-_CX000A8CB3?bPar=5
14 Navadna samolepilna kuverta A4: Cenik Pošte Slovenije, d. d.  
 http://www.posta.si/seznam-dokumentov/799/Informativni-ceniki.
15 V pogodbi za kuvertiranje pošte na poštni cesti, ki je sklenjena do konca leta 2013, je določeno, da je 

cena za tisk vsebine pošiljke, kuverto in samo delo kuvertiranja 0,0507276 EUR na list vsebine pošiljke.
16 Kartuša 10.000 strani 5.000 listov, povprečna cena 167,73 EUR
 https://h30042.www3.hp.com/SureSupply/?AppName=EMEASupplyLP&loc=si&lang=sl&searchPrin

ters=4250#3
 http://www.ceneje.si/racunalnistvo/tiskalniki-skenerji/tonerji/hp-q5942a-toner_-_CX000028FE?bPar

=6#phFreshestPrices
17 V izračunu je upoštevana poštnina po ceniku Pošte Slovenije za vročitev kuverte ZPP osebno v teži 20 gramov.
18 V izračunu je upoštevana poštnina po ceniku Pošte Slovenije za vročitev kuverte ZPP osebno v teži 

20 gramov.
19 Cena vročanja v varni elektronski predal, ki je določena v pogodbi, sklenjeni s ponudniki varnega 

elektronskega vročanja.
20 Povratnice za pošiljke, ki so poslane po „navadni“ pošti, se trenutno ne digitalizirajo, vendar je zaradi 

stroškovne ocene kot strošek digitalizacije vzet strošek digitalizacije povratnic iz poštne ceste.
21 Cena digitalizacije povratnice je povzeta po pogodbi, ki je do konca leta 2013 sklenjena z 

zunanjim izvajalcem za digitalizacijo povratnic prek poštne ceste in je sestavljena iz 0,144 EUR za 
digitalizacijo povratnice in 0,060 EUR za validacijo povratnice.
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nastajajo stroški v zvezi z amortizacijo tiskalnikov pri tiskanju kuvert in vsebine pošiljk 
ter stroški zaposlenih, ki tiskajo in kuvertirajo pošiljke (2,4569 EUR na pošiljko).

c) Centralna evidenca vhodne in izhodne pošte

Prednost aplikacije EVIP je, da se vsa vhodna in izhodna pošta evidentira na enem 
osrednjem mestu, kar omogoča zlasti sistematičen pregled števila vseh vhodnih in 
izhodnih pošiljk, ki so bile evidentirane ali poslane prek aplikacije EVIP, števila pošiljk, 
ki so bile evidentirane ali poslane prek aplikacije EVIP v posameznem postopku, pri 
odpravi pošiljk nam enotna evidenca omogoča pregled nad številom pošiljk, vročenih na 
določen način (npr. pisno pošiljanje, poštna cesta, varni elektronski predal). V prihodnosti 
želimo, da bi taka centralna evidenca omogočala tudi izračun stroškov odhodne pošte 
za posamezno sodišče in posamezen sodni postopek. Urejenost pravil in standardov 
posameznih načinov vročanja na enem osrednjem mestu v okviru aplikacije EVIP 
omogoča, da odprava pošiljk v vseh sodnih postopkih, ki se povežejo z aplikacijo EVIP, 
poteka enako in da so pri vseh istovrstnih vročanjih upoštevana ista pravila.

Evidenco vhodne in izhodne pošte moramo ločiti na dva dela, in sicer vhodni 
in izhodni, saj je posameznim sodnim postopkom omogočeno, da uporabljajo 
le posamezen del evidentiranja. Evidentiranje vhodne pošte uporabljajo že vsa 
sodišča v vseh postopkih, evidentiranje in odprava pošiljk prek aplikacije EVIP pa 
se uporabljata v teh postopkih:

 ● e-ZK (zemljiška knjiga),
 ● eIns (insolvenčni postopki),
 ● Su (novi vpisnik),
 ● izvršba (razen vlog, ki so oddane prek portala e-Sodstvo),
 ● Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
 ● Oddelek za prekrške Okrajnega sodišče v Ljubljani in
 ● iK (kazenski informacijski sistem).

d) Enotni poslovni proces odprave pošiljk

Poslovni proces odprave pošte prek aplikacije EVIP je zamišljen kot specializiran 
in centraliziran, saj sama aplikacija predvideva, da odprava pošte poteka v 
specializiranem odpravnem centru.

Sam poslovni proces je zamišljen takole:

 ● V zaledni aplikaciji (vpisniku) se ustvari pošiljka, pri čemer se opredeli poštna 
knjiga ter določijo vsebina pošiljke in naslovniki.

 ● Uporabnik zaledne aplikacije pošlje pošiljko v aplikacijo EVIP.
 ● Ob pošiljanju pošiljke v EVIP se pri izbrani poštni knjigi „Tiskalnik ()“ ali 

„Poštne storitve ()“ natisne vsebina pošiljke, pri čemer se na prvo stran 
vsebine natisne črtna koda, če pa pošiljka nima vsebine (v pošiljko bomo 
vstavili le gradivo, ki ga bomo skopirali iz spisa), se natisne stran s podatki 
za izdelavo kuverte. Pri izbrani poštni knjigi „Poštna cesta ()“ se pošiljke do  
16. ure zbirajo, nato pa se pošljejo v paketu zunanjemu izvajalcu za 
kuvertiranje. Pri izbrani poštni knjigi „Varni e-predal (ZPP osebno)“ ali „E-mail 
(elektronska pošta)“ se pošiljka takoj pošlje naslovniku.
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 ● Vsebina pošiljke, ki se kuvertira na sodišču, se nato odnese v odpravni 
center, kjer osebje s čitalnikom črtnih kod poskenira črtno kodo (črtna 
koda se lahko vnese tudi ročno) in avtomatsko se natisne ustrezna kuverta 
(odvisno od izbrane poštne knjige).

 ● Ob koncu delovnega dne se natisne oddajnica za pošiljke, ki jih je treba 
odposlati z uporabo poštnih storitev.

 ● Če pošiljka ni vročena, se v aplikaciji EVIP natisne poizvednica za pošiljko, 
pri čemer se vsi potrebni podatki samodejno izpolnijo. Pri vročanju po poštni 
cesti je v zemljiškoknjižnem postopku že omogočeno samodejno tiskanje 
poizvednic za pošiljke, ki so bile izdelane pred 30 dnevi in zanje še nismo 
prejeli povratnic.

Slika 5: Prikaz »življenjskega« cikla pošiljke

Slika 6: Prikaz poslovnega procesa odpreme pošiljk, ki se vročajo preko poštnih storitev
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Odprava pošte v specializiranem odpravnem centru sodiščem omogoča zlasti:

 ● zmanjšanje tveganja „izteka“ lepila pri tiskanju kuvert, saj odprava poteka 
na tiskalnikih, ki so namenjeni tiskanju kuvert, prav tako pa je teh tiskalnikov 
manj,

 ● nakup dražjih tiskalnikov z več predalčniki (možnost pokritja več vrst kuvert) 
se omeji samo na odpravni center,

 ● zmanjšanje stroškov nakupa novih tiskalnikov, saj je zdaj treba imeti zmogljive 
tiskalnike le v odpravnem centru, tako da se lahko vsi tiskalniki, ki so bili do 
zdaj namenjeni tiskanju kuvert, ob zamenjavi zamenjajo s cenejšimi,

 ● oskrba s kuvertami se poenostavi, saj pri centralnem odpravnem centru ni 
treba oskrbovati posameznih vpisničark/strojepisk s kuvertami, temveč se 
za zalogo kuvert skrbi na odpravnem centru,

 ● kakovost kuvert se spremlja le v odpravnem centru, tako da se lahko slabe 
kuverte hitreje odkrijejo in reklamirajo,

 ● sledenje pošiljk na sodišču, saj lahko v aplikaciji EVIP preverimo, ali je bila 
neka pošiljka res odpravljena,

 ● s specializacijo se razbremeni sodno osebje kuvertiranja in odprave pošiljk, 
s čimer se poveča njihova storilnost, ter

 ● laže izpolnjevanje zahtev Pošte Slovenije (zlasti zaporedje R-številk pri 
oddaji pošiljk v poštni vreči).

Slika 7: Poslovni proces odprave pošte preko poštne ceste
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4 SKLEP

Ustrezni evidenci vhodne in izhodne pošte ter odpravi izhodne pošte bi morala 
biti dandanes namenjena pozornost ne le na sodiščih, temveč tudi v preostalem 
pravosodnem sistemu, saj prinašata bistvene prihranke, ki so v današnjih 
gospodarskih in proračunskih razmerah bistveni. Ne le prihranki, temveč tudi 
specializacija dela pri evidentiranju in odpravi pošte prinaša vsaj dve bistveni rešitvi:

 ● specializacijo dela,
 ● hitrejše reševanje sodnih zadev.

Rešitvi sta med seboj povezani in se dopolnjujeta. Specializacija dela prinaša 
hitrejšo odpravo pošte in razbremenitev sodnega osebja oprave nesodnih opravil 
(kuvertiranja). Posledično razbremenitev sodnega osebja nesodnih opravil prinaša 
sodnemu osebju več časa za reševanje zadev. Rešitve, ki jih prinaša povezava 
nove zaledne aplikacije z aplikacijo EVIP, niso vidne že v začetku, saj gre pri 
odpravi pošte za obsežno spremembo poslovnega procesa, za katero sodišča 
potrebujejo čas za reorganizacijo dela na oddelkih.

Model evidentiranja in odprave pošte, ki je razvit v sodnem sistemu in ga uporablja 
vedno več zalednih aplikacij, nedvomno lahko pomeni rešitev tudi za preostali 
pravosodni proces, saj so si poslovni procesi med različnimi organi v pravosodju 
podobni in se lahko rešitve, razvite v sodnem sistemu, z ustreznimi prilagoditvami 
uporabijo tudi v drugih sistemih.

Slika 8: Poslovni proces odprave pošte v varen elektronski predal
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SPREMEMbE SODNIH TAKS IN NAČELA TER RAZLAGA  
ZST-1b V POSTOPKIH IZVRšbE IN ZAVAROVANJA

Vid Pavlica, Nataša Strnad
višja pravosodna svetovalca
Okrajno sodišče v Ljubljani

1 UVOD

V Državnem zboru Republike Slovenije je bil 18. 7. 2013 po nujnem postopku sprejet 
nov Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 
63/13 – ZST-1B). V hitrem postopku sprejemanja zakona je bilo večkrat poudarjeno 
vprašanje občutnega povišanja sodnih taks. Najobčutnejše povišanje je bilo 
predvideno prav za izvršilni postopek, na katerega se osredotoča ta prispevek. Na 
problem nesorazmernega povišanja sodnih taks je najprej opozorila Zakonodajno-
pravna služba. Na njen predlog je bil predlog ZST-1B spremenjen in stopnja povišanja 
sodnih taks nekoliko zmanjšana. Pozneje je na problem spreminjanja Zakona o 
sodnih taksah predvsem zaradi povečanja javnofinančnih prihodkov opozoril Državni 
svet, ki je na izglasovani predlog ZST-1B vložil veto in zahteval, da Državni zbor o 
predlogu ponovno odloči. Na Odboru za pravosodje so bili izraženi tudi pomisleki 
glede spreminjanja določb o pogojih za oprostitev, obročno plačilo in odlog plačila 
sodnih taks, ki pa se v končnem besedilu ZST-1B niso izrazili. 

Upoštevajoč opisane dileme, ki so se pojavile že v postopku sprejemanja novele, 
je treba na spremembe gledati čim širše. Z vidika pravnega sistema kot celote 
je pomembno, katera pravna načela prežemajo področje sodnih taks. S pravnimi 
načeli močno povezano področje v hierarhiji pravnih predpisov je ugotovitev, na 
katere ustavno zagotovljene pravice sodne takse neposredno vplivajo in kako iskati 
ravnotežje med posameznimi nasprotujočimi si ustavnimi pravicami. Velik pomen 
pri razlagi konkretnih sprememb pravnih predpisov ima tudi aparat ustreznih 
pravnih argumentov, ki bodo uporabljeni pri razlagi posameznih sprememb. 

2 POMEN PRAVNIH NAČEL (IN PREDPISI O SODNIH TAKSAH)

Pravna načela niso hierarhično nadrejena pravnim pravilom, temveč prevevajo 
pravni sistem kot celoto. Pravna načela se od pravnih pravil razlikujejo po tem, da 
se pravila uporabljajo v smislu vse ali nič.1 Če so podane okoliščine, ki ustrezajo 
abstraktnemu dejanskemu stanu, ki je zapisano v pravnem pravilu, bo nastopila 
predvidena pravna posledica. V primerjavi s tem pravna načela ne vsebujejo 
vnaprej predvidenih posledic za primere, ko so kršena.2 Posamične kršitve pravnih 

1 Za drugačen pogled o razliki med pravnimi pravili in pravnimi načeli glej Hart, H.L.A., The Concept 
of Law, Oxford University Press, New York, 1994, str. 259–263.

2 Dworkin, R., Taking rights seriously, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1978, 
str. 24, 25.
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načel tudi ne zanikajo njihovega obstoja ali pomena.3 Pravna načela vsebujejo 
vrednostna merila, ki usmerjajo vsebinsko opredeljevanje pravnih pravil, njihovo 
razumevanje in način njihovega izvrševanja.4 To so pravna načela v ožjem pomenu 
besede. V širšem pomenu besede uvrščamo med načela tudi temeljne pojme ter 
temeljna, izhodiščna in osrednja vodila, ki prevevajo pravo in (ali) posamezna 
pravna področja. 

Nekatera pravna načela se nanašajo na posamezna pravna področja in dobijo 
posebno težo, ko jih zakonodajalec izrecno navede v pravnem aktu, druga 
pa je mogoče uporabljati na več različnih pravnih področjih. Zakonodajalec v 
prej veljavnem Zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/90 in naslednji – 
ZST) izrecno ni navedel nobenega pravnega načela, v zdaj veljavnem Zakonu o 
sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in naslednji – ZST-1) pa je edino izrecno 
navedeno pravno načelo načelo enkratnega plačila sodne takse. Zato je treba 
temeljna načela, ki se uporabljajo v predpisih o sodnih taksah, izpeljati iz splošnih, 
temeljnih ustavnih načel. Sodne takse pomenijo tudi finančno nadomestilo za to, 
da lahko posameznik svoje pravice uveljavlja v postopku pred pristojnim sodiščem. 
Višina finančnega nadomestila pomeni tudi omejitev ustavne pravice do pravnega 
varstva (23. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91 in naslednji 
– URS) in pravnega sredstva (25. člen URS), zato sta v predpisih o sodnih taksah 
pomembni načelo pravne države (2. člen URS) in načelo enakosti pred zakonom 
(14. člen URS). Pri določbah, ki se nanašajo na možnost oprostitve, delne 
oprostitve, obročnega plačila ali odloga plačila sodnih taks, pa je pomembno tudi 
upoštevanje načela socialne države. 

2.1 Načelo pravne države

Pravna država pomeni zlasti vezanost delovanja vseh državnih organov na pravne 
predpise (zato vladavina prava).5 Dolžnost pravnih zavezancev je, da načelo 
pravne države uresničujejo v čim večjem obsegu. Spodnja meja je tisti minimum, ki 
mora biti izpolnjen, da se lahko posamezna država še vedno pojmuje kot pravna, 
višja raven izpolnjevanja tega načela pa se kaže v večjem zaupanju v pravo, v 
predvidljivosti pravnega urejanja in odločanja ter v tem, da pravno urejanje ostaja 
na področju, ki je primerno za pravno urejanje. Zakonodajalec naj bi s svojo 
ustvarjalnostjo dvigal zasnovo pravne države na višjo raven.6 Pri tem ima zlasti velik 
pomen razlagalna predvidljivost pravnih besedil. Ta bi se lahko zagotovila skozi 
razlagalni preizkus, s katerim se preveri, ali je v zakonu (kot celoti) dovolj meril, 
da ga lahko razmeroma določljivo razlagamo.7 Pri ZST-1B se pojavi vprašanje, ali 

3 Tipičen primer za to je načelo enkratnega plačila takse, ki je zapisano v 18. členu Zakona o 
sodnih taksah – ZST-1. Zakonodajalec je zaradi poenostavitve plačila sodnih taks predvidel, da se 
sodna taksa za postopek na posamezni stopnji praviloma plača le enkrat. Takse, ki so določene v 
postopku izvršbe in zavarovanja, kjer je taksirano vsako opravilo posebej, pomenijo izjemo od tega 
načela. Izjema pa še ne pomeni, da načelo enkratnega plačila takse na ravni celotnega zakona ni 
pomembno. 

4 Pavčnik, M., Teorija prava, Prispevek k razumevanju prava, 4. Pregledana in dopolnjena izdaja, GV 
Založba, Ljubljana, 2011, str. 78.

5 Kaučič, I., Grad, F., Ustavna ureditev Slovenije, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1999, str. 69.
6 Pavčnik, M., »nav. delo«, str. 79.
7 Pavčnik, M., Cerar, M., Igličar, A., Kerševan, E., Simič, V., Škrk, M., Testen, M., Wedam Lukić, D., 

Pravna država, str. 45.
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je bil opravljen razlagalni preizkus glede na nekatere rešitve, ki ponujajo možnost 
diametralno nasprotnih razlag. Učinkovito in kakovostno delovanje sodne veje 
oblasti lahko nato to zasnovo dvigne na višjo raven tudi pri konkretnih primerih. 

2.2 Načelo socialne države

Načelo socialne države v širšem smislu pomeni izpeljavo zavedanja, da je človek 
(po Aristotelu) družbeno bitje, zaradi česar lahko človek svoj pomen v popolnosti 
izpelje kot član določene skupnosti. Enakost pred zakonom se skozi načelo 
socialne države nadgradi s tem, da se morajo temeljne (ustavne) človekove pravice 
in svoboščine zagotoviti tudi tistim, katerih premoženjsko stanje je pod (vnaprej) 
določenim minimumom. To načelo je v URS konkretizirano v nekaterih temeljnih 
socialnih in ekonomskih pravicah.8 Pri predpisih o sodnih taksah pa je načelo 
socialne države pomembno zlasti pri odločanju o oprostitvi, odlogu in obročnem 
odplačilu sodnih taks, ki naj zagotovi, da bodo lahko imeli vsi, tudi tisti s šibkim 
premoženjskim stanjem, možnost uveljavljati svoje pravice pred sodišči in v sodnih 
postopkih tudi aktivno sodelovati. 

2.3 Načelo enakosti pred zakonom 

Pri načelu enakosti pred zakonom gre za pravno enakost.9 Zakon mora enako in 
predvidljivo obravnavati pravne naslovljence, ki so si v bistvenem podobni, vse 
razlike pri pravnem urejanju pa morajo temeljiti na dejanskih in utemeljenih razlikah 
med naslovljenci pravnih virov. Šele s takim temeljnim pogojem se lahko enakost 
pred zakonom zagotavlja tudi na ravni njegove uporabe, z razmeroma ustaljeno 
sodno prakso.10 Sodna praksa se težko ustali, ko zakonsko besedilo nima dovolj 
jasnih opredelitev, ki bi omogočale ustrezno razlago, zato je pomemben del 
enakosti pred zakonom tudi jasnost predpisov.11 

3  POMEMbNEJšI PRAVNI ARGUMENTI IN METODE RAZLAGE (PRI 
RAZLAGI ZST-1b)

Namen tega prispevka ni podrobno preučevanje pravnih argumentov, zato je to 
poglavje zgolj temelj za nadaljnjo razlago predpisov o sodnih taksah. Predstavljeni 
bodo le pravni argumenti in načini razlage pravnih aktov, ki bodo uporabljeni v 
nadaljevanju ob razlagi pomembnejših konkretnih sprememb, ki jih prinaša ZST-1B.

3.1  Jezikovna razlaga

Jezikovna razlaga ima največji pomen pri razlaganju pravnih predpisov, tudi 
predpisov o sodnih taksah. Jezik postavlja pomenske okvire našega razumevanja 

8 Kaučič, I., Grad, F., »nav. delo«, str. 70.
9 Kaučič, I., Grad, F., »nav. delo«, str. 105.
10 Pavčnik, M., »nav. delo«, str. 269.
11 O pomenu ustaljene sodne prakse glej tudi Štajnpihler, T., Precedenčni učinek sodnih odločb pri 

pravnem utemeljevanju, GV Založba, Ljubljana, 2012, str. 18–21.
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besedila, prek katerih se ne smemo premakniti. Vsaka nadaljnja metoda razlage 
temelji na jeziku. Predmet razlage je jezik, ki ga je treba najprej razumeti, da se 
lahko po njem ravnamo.12 Če je zakonsko besedilo postavljeno dovolj logično 
dosledno, je razlagalec vezan na mogoče jezikovne pomene, ki jih besedilo ima. 
Šele v okviru teh pomenov lahko razlagalec uporabi tisti pomen, ki je ob pravilni 
uporabi preostalih pravnih argumentov v konkretnem primeru najustreznejši. 

3.2  Namenska (teleološka) razlaga

Jezikovno razlago pogosto dopolnjuje namenska (teleološka) razlaga, ki določa 
pomen jezikovnih znakov glede na namen, ki ga pravno določilo ima. Namenska 
razlaga ne more nadomestiti drugih metod razlage in iz svojega lastnega cilja 
ustvariti pravno pravilo.13 Namen tako ne sme biti namen razlagalca besedila, 
temveč namen (realnega ali fiktivnega) zakonodajalca. 

3.3  Teleološka redukcija

Teleološka redukcija je primerna takrat, ko pravno pravilo nekatere primere ureja le 
navidezno.14 Temelji na načelu, da je treba primere, ki so v bistvenem različni, tudi 
različno vrednotiti. Pri teleološki redukciji ne gre le za to, da zožimo mogoč jezikovni 
pomen predpisa, ampak ga presežemo, ker šele s tem dosežemo, da se tako 
utesnjeni pomen ujema z namenom, ki ga pravno pravilo ima. Pri teleološki redukciji 
gre za to, da predpis le navidezno ureja določen dejanski stan, navidezno urejanje 
pa je prikrita pravna praznina.15 Uporaba teleološke redukcije je smiselna pri razlagi 
prvega odstavka 11. člena ZST-1, ki se nanaša na oprostitev plačila taks v celoti. 

3.4  Argumentum a contrario (po nasprotnem razlogovanju)

Tudi argumentum a contrario bo v nadaljevanju prispevka uporabljen za prikaz 
primerne razlage spremenjenega prvega odstavka 11. člena ZST-1 in delno 
prehodnih določb novel Zakona o sodnih taksah. Pomeni, da določena pravna 
posledica velja samo za tisti konkretni dejanski stan, ki izpolnjuje izrecno 
navedene predpostavke zakonskega (abstraktnega) dejanskega stanja. Če te 
izrecno navedene predpostavke niso podane, sklepamo, da za tak primer pravna 
posledica ne velja.16 Pravno urejeni in pravno neurejeni primer sta namreč različna 
v bistvenih značilnostih. 

V pravnem sistemu je treba upoštevati celoto in njene temeljne lastnosti.17 V 
tem delu sta pomembna argumenta koherence in popolnosti pravnega sistema. 
Argument koherence pomeni, da pravni sistem deluje kot notranje skladen sistem, 

12 Novak, M., Pravna argumentacija v praksi, Planet GV, Ljubljana, 2010, str. 78.
13 Pavčnik, M., Argumentacija v pravu, 2. Spremenjena in dopolnjena izdaja, Cankarjeva založba, 

Ljubljana, 2004, str. 79.
14 Pavčnik, M., prav tam, str. 85.
15 Pavčnik, M., prav tam, str. 142.
16 Pavčnik, M., prav tam, str. 144, 145.
17 Novak, M., »nav. delo«, str. 95.
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v katerem je pomembno, da se z razlago odpravijo medsebojna nasprotja med 
posameznimi pravnimi predpisi. Argument popolnosti pravnega sistema gradi na 
predpostavki, da je pravni sistem popoln, saj je v njem vselej mogoče najti pravno 
pravilo, s katerim razrešimo kateri koli pravni problem.18 

4  NAMEN (IN OMEJITVE) SODNIH TAKS

Ob obravnavanju predpisov o sodnih taksah se je pomembno zavedati, čemu 
so sodne takse namenjene in kje so njihove meje.  Za delovanje pravosodja je 
treba zagotoviti zadosti finančnih sredstev. Del teh sredstev se lahko zagotovi 
iz naslova sodnih taks. Pri tem zaradi upoštevanja že navedenih pravnih načel 
ne gre za to, da bi se v vsakem posameznem postopku iz naslova sodnih taks 
pokrili vsi stroški, ki v tem postopku nastanejo, temveč gre za pavšalno določitev 
taks glede na presojo zakonodajalca, kako zahtevna je določena vrsta sodnega 
postopka. Postopek izvršbe in zavarovanja zakonodajalec obravnava kot pretežno 
avtomatizirani postopek, zaradi česar so takse določene v fiksnih zneskih in niso 
odvisne od višine terjatve, ki jo upnik izterjuje.

Načelo socialne države se izraža v tem, da so sodne takse v večini sodnih 
postopkov določene v sorazmerju z vrednostjo spora ne glede na to, da z 
obravnavanjem istovrstnega postopka praviloma ne nastanejo bistveno različni 
stroški. Najpomembnejši izraz načela socialne države so določbe o oprostitvi, 
odlogu in obročnem plačilu sodnih taks, ki udeležencem hkrati zagotavljajo pravico 
do sodnega varstva, pravnega sredstva in uresničevanja načela enakosti pred 
zakonom. Te določbe naj bi socialno najšibkejše razbremenile (previsokih) stroškov 
postopka in preprečile, da bi s plačilom sodnih taks ogrozili svoje preživljanje in 
preživljanje svojih družinskih članov.  

Hkrati socialno šibkejšim oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks omogoča 
sodelovanje v sodnih postopkih, v katerih sicer ne bi mogli sodelovati. To je izraz 
pravice do sodnega varstva in pravnega sredstva ter enakosti pred zakonom, saj 
stranka pravic, ki jih ne more pravno uveljaviti in zaščititi v razmerju do drugih, 
dejansko sploh nima. Iz istega razloga sodne takse ne smejo biti niti previsoke niti 
prenizke. Previsoke sodne takse (brez ustrezne socialne korekcije) onemogočijo 
dostop do sodišč tistim, ki si plačila sodnih taks ne morejo privoščiti, prenizke 
sodne takse pa ne zagotavljajo dovolj sredstev, da bi lahko pravosodje nemoteno 
delovalo. 

Sodne takse morajo realno odražati več dejavnikov: (1) dejanske stroške 
posameznega postopka, (2) zahtevnost posameznih sodnih opravil in postopkov, 
(3) trenutni gospodarski in socialni položaj ter druge pomembne okoliščine (4) v 
konkretnem družbenem okolju (na primer sodne takse v Nemčiji in Sloveniji ne 
morejo biti določene v isti nominalni višini). Zaradi tega se je treba ob spreminjanju 
sodnih taks premišljeno odločiti, v katerih primerih predpisane sodne takse po 
veljavni ureditvi preveč odstopajo od realnih stroškov in realne zahtevnosti ter ali 

18 Kelsen, H., Čista teorija prava, Uvod v problematiko pravne znanosti, prevedla Amalija, M. M., 
Cankarjeva založba, Ljubljana, 2005, str. 86.
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sprememba v določenem trenutku ustrezno kaže trenutni gospodarski in socialni 
položaj. Pri hitrih spremembah običajno ne bo mogoče dosledno upoštevati vseh 
navedenih dejavnikov. 

5  ZST-1b – SPLOšNI DEL

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1B) je 
Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji 18. 7. 2013. Zakon je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 63 z dne 26. 7. 2013 in je začel veljati 10. 8. 2013.19 V tem 
poglavju bodo predstavljeni postopek sprejemanja ZST-1B ter cilji in načela, ki naj 
bi jim ZST-1B sledil. 

5.1  Postopek sprejemanja ZST-1b

ZST-1B je na predlog Vlade Republike Slovenije Državni zbor Republike Slovenije 
obravnaval po nujnem postopku.20 ZST-1B naj bi bil eden od ukrepov za povišanje 
javnofinančnih prihodkov, ki naj bi skupaj povečal letne prilive v državni proračun 
za 8 milijonov evrov. Izpad teh prihodkov naj bi pomenil težko popravljive posledice 
za delovanje države na finančnem področju.21

Vlada je predlog poslala v Državni zbor Republike Slovenije 26. 6. 2013. Odbor 
za pravosodje je že 9. 7. 2013 pripravil poročilo k predlogu ZST-1B, v katerem 
je bilo opozorjeno na nesorazmerno povišanje sodnih taks v postopkih izvršbe, 
kar bi lahko pomenilo omejitev pravice do sodnega varstva. Člani odbora so 
poudarili tudi vprašanje sprememb določb o oprostitvi plačila sodnih taks, ki naj 
bi pravico do sodnega varstva še dodatno omejevale. Odbor je kljub pomislekom 
glede posameznih členov predloga glasoval o vseh členih dopolnjenega predloga 
ZST-1B skupaj in jih sprejel.22 Tako spremenjeni predlog je Državni zbor Republike 
Slovenije sprejel na 16. redni seji 11. 7. 2013. Nato je Državni svet Republike 
Slovenije na 2. izredni seji 17. 7.  013 sprejel zahtevo, da Državni zbor Republike 
Slovenije ponovno odloča o ZST-1B. Obrazložitev zahteve se je osredotočila 
na vprašanje neutemeljenega in nesorazmernega posega v ustavno pravico do 
sodnega varstva, ki naj bi se z dvigom sodnih taks nesorazmerno omejevala.  
ZST-1B naj bi bil naravnan zgolj na zagotavljanje prilivov v državni proračun. 
Med višino takse in storitvijo sodišča morata biti neposredna zveza in razumno 
sorazmerje. Utemeljeni razlogi za povišanje taks naj ne bi bili izkazani, zaradi 
česar je mogoče sklepati, da gre za prikrito obdavčevanje, ki ni dopustno.23 Že 
18. 7. 2013 je Državni zbor Republike Slovenije na 2. izredni seji ponovno sprejel 
nespremenjen predlog ZST-1B.

19 Samardžić, M., Spremembe na področju sodnih taks, PP št. 45/2013.
20 143. člen Poslovnika Državnega zbora, Uradni list RS, št. 35/02 s spremembami.
21 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah – nujni postopek, št. 00720-

9/2013/6 z dne 26. 6. 2013.
22 Poročilo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1B), nujni 

postopek, št. 436-03/13-2/9 z dne 9. 7. 2013.
23 Zahteva, da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1B), št. 436-03/13-2 z dne 17. 7. 2013.
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5.2  Cilji in načela ZST-1b

Predlog ZST-1B24 vsebuje dve vrsti ciljev in načel. Na eni strani so cilji in načela, ki 
so izrecno navedeni, na drugi strani pa so cilji, ki so implicitno razvidni iz razloga. 
Glede na to, da se je (kot je razvidno v točki 5.1) postopek sprejemanja ZST-1B 
vrtel predvsem okoli vprašanja povečanja javnofinančnih prihodkov, je to implicitno 
najpomembnejši cilj ZST-1B. To je razvidno že iz spodnje preglednice, v kateri so 
vpisane sodne takse po prej veljavnem besedilu ZST-1, sodne takse po prvotnem 
predlogu Vlade Republike Slovenije in sodne takse po zdaj veljavnem zakonu. 

Preglednica 1: primerjalni pregled (predlogov) sprememb višine sodnih taks v 
izvršilnem postopku 

VLOGA/ZAKON ZST-1
+ ZST-1A

PREDLOG 
ZST-1B z dne 
26. 6. 2013

ZST-1B 
(izglasovan)

PREDLOG ZA IZVRŠBO (PI) 45 EUR 75 EUR 55 EUR
PI V E-OBLIKI 36 EUR 60 EUR 44 EUR
DODATNO IZVRŠILNO 
SREDSTVO 5 EUR / /

UGOVOR 40 EUR 75 EUR 55 EUR
OBJEKTIVNA KUMULACIJA 12 EUR 40 EUR 30 EUR
DODATNO IZVRŠILNO 
SREDSTVO 6 EUR / /

UGOVOR (OBJ. KUMULACIJA) 12 EUR 40 EUR 30 EUR
UGOVOR (ZAVAROVANJE) 16 EUR 40 EUR 30 EUR
UGOVOR TRETJEGA 15 EUR 40 EUR 30 EUR
ODLOG IZVRŠBE 28 EUR 40 EUR 30 EUR
PRITOŽBA (SKLEP O 
UGOVORU) 100 EUR 125 EUR 125 EUR

PRITOŽBA (OBJ. KUMULACIJA, 
ODLOG) 50 EUR 125 EUR 65 EUR

PRITOŽBA (DRUGO) 33 EUR 125 EUR 33 EUR

VLOGE V E-OBLIKI / 0,8 X redna 0,8 X redna 
taksa

Tudi dejstvo, da je bilo predlagano obravnavanje ZST-1B po nujnem postopku, 
da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države na finančnem 
področju, kaže na pomen cilja povišanja javnofinančnih prihodkov. 

Prvi od izrecno navedenih ciljev je tudi vezan na višino sodnih taks, in sicer naj 
bi se z ZST-1B uskladila višina sodnih taks z zahtevnostjo in obsegom dela v 
posameznih postopkih oziroma za posamezna opravila. Pri uresničevanju tega 
cilja sta najočitnejša dva pomisleka. Skladno s prvotnim predlogom se je višina 
sodnih taks v izvršilnem postopku za vsa opravila močno povišala, povišanja pa so 

24 Nav. predlog.
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bila enaka pri zelo različnih opravilih. Drugi pomislek se nanaša na to, ali je nujni 
postopek sprejemanja zakona res najprimernejši za to, da se višina sodnih taks (z 
zvišanjem ali zmanjšanjem) prilagodi zahtevnosti posameznih sodnih postopkov 
ali opravil. Drugi izrecno navedeni cilj sta bila pospešitev in zmanjševanje stroškov 
digitalizacije sodnih postopkov, zlasti postopkov izvršbe in zavarovanja. Nova 
določba tarifne številke 4041, ki določa sodno takso v višini zgolj 80 odstotkov redne 
takse za vložitev vloge (katere koli, če sicer zanjo obstaja taksna obveznost) v 
elektronski obliki, je nedvomno spodbuda za stranke, da vloge vlagajo v elektronski 
obliki. Edini pomislek je, da je skladno z ZST-1B sodna taksa za vloge v elektronski 
obliki višja, kot je bila po prej veljavni ureditvi za vloge v pisni obliki, oziroma je višja 
sodna taksa tudi za predlog za izvršbo, ki je bil vložen v elektronski obliki. 

Glede načel postopka je postopek izvršbe in zavarovanja ostal izjema od načela 
enkratne enotne takse za postopek na posamezni stopnji in od načela določanja 
taks po vrednosti predmeta (kar je glede na postopno avtomatizacijo postopka 
razumljivo). Novela naj bi zasledovala tudi ustavno načelo socialne države, ki naj bi 
se kazalo predvsem v tem, da se je podaljšal rok za vložitev predloga za oprostitev, 
odlog ali obročno plačilo sodnih taks. Načelo socialne države bi se lahko kazalo tudi 
v tem, da bo verjetno za prejemnike socialne pomoči postopek oprostitve plačila 
sodnih taks še nekoliko hitrejši. Po drugi strani pa bi lahko bili v nasprotju z načelom 
socialne države omejitev možnosti za oprostitev plačila sodnih taks (v celoti) le na 
prejemnike socialnih pomoči in močno povišanje večine sodnih taks v izvršilnem 
postopku ter uvedba novih sodnih taks v nekaterih drugih postopkih. Predlagatelj je 
glede posledic sprememb v tem delu nekoliko nejasen, saj se posledica povišanja 
sodnih taks in spremembe določb o oprostitvi, odlogu in obročnem plačilu taks uvršča 
med administrativne posledice. Stranke bi bile nekoliko bolj taksno obremenjene, bi 
pa hkrati laže uveljavljale oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks. ZST-1B 
naj po drugi strani ne bi imel posledic na socialnem področju.25 

6  ZST-1b – POSEbNI DEL

6.1  Prehodne in končne določbe

Pomembno in mogoče celo pereče vprašanje v zvezi z novo tarifo je seveda 
vprašanje, v katerih primerih novo tarifo uporabiti. Prehodne in končne določbe 
morajo biti sad razmisleka, kako naj se splošni pravni akti spreminjajo v času in 
prostoru, kako naj vplivajo drug na drugega in kako naj si sledijo.26 Sodišča so se 
seznanila z mnenjem Ministrstva za pravosodje,27 po katerem se prehodne določbe 
osnovnega ZST-1, novele ZST-1A (Uradni list RS, št. 97/10) in novele ZST-1B 
obravnavajo kot celota, pri kateri je treba izhajati iz 39. člena ZST-1, ki predpisuje 
uporabo prej veljavne taksne ureditve do pravnomočnega dokončanja vsakega 
posameznega postopka, ki se je začel pred 1. 10. 2008.28 Prehodne določbe 
ZST-1A in ZST-1B naj bi tako pomenile smiselno dopolnitev 39. člena ZST-1, če 

25 Nav. predlog.
26 Pavčnik, M., »nav. delo«, str. 201.
27 Mnenje Ministrstva za pravosodje št. 007-42/2012/50 z dne 16. 9. 2013 glede uporabe prehodnih 

določb Zakona o sodnih taksah.
28 Mnenje je bilo sicer izoblikovano za pravdni postopek, vendar pa naj bi veljalo za vse postopke.
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se je (pravdni oziroma kateri koli drug) postopek na prvi stopnji začel pred  
1. 10. 2008, pa naj bi se ta moral do pravnomočnega dokončanja taksirati po prej 
veljavni ureditvi.

Temu stališču avtorja ne pritrjujeva. Skladno s prehodno in končno določbo 26. člena 
ZST-1B se takse za postopke in dejanja, glede katerih je nastala taksna obveznost 
do uveljavitve tega zakona, plačujejo po dosedanjih predpisih in dosedanji tarifi. 
Po najinem stališču to pomeni, da se, če je taksna obveznost za procesno dejanje 
nastala po 10. 8. 2013, uporablja nova tarifa. To stališče utemeljuje argument 
časovne veljavnosti zakonov: Lex posterior derogat legi priori.29, 30 ZST-1 v 39. členu 
določa, da se takse v postopkih, ki so začeli teči pred uveljavitvijo tega zakona, do 
pravnomočnega dokončanja postopka plačujejo po dosedanjih predpisih in dosedanji 
tarifi. Ta določba se je tako nanašala na postopke, ki so začeli teči pred 1. 10. 2008. 
Že prehodna določba 42. člena ZST-1A pa je določila, da se takse za postopke in 
dejanja,31 glede katerih je nastala taksna obveznost do 31. 12. 2010, plačujejo po 
dosedanjih predpisih in dosedanji tarifi. Po nasprotnem razlogovanju se torej takse 
za postopke in dejanja, glede katerih je nastala taksna obveznost po 31. 12. 2010, 
plačujejo po novih predpisih in novi tarifi. Ta prehodna določba se je nanašala tako 
na postopke kot dejanja, kar pomeni, da časovna veljavnost tarife že takrat ni bila 
vezana zgolj na začetek postopka, temveč tudi na dejanja, glede katerih je nastala 
taksna obveznost. Če je med postopkom, ki se je sicer začel pred 1. 10. 2008, 
nastala nova taksna obveznost za novo dejanje (oziroma postopek v smislu  
ZST-1), je bilo torej treba uporabiti novo tarifo. Tako prehodna določba 42. člena 
ZST-1A kot določba 26. člena ZST-1B sta tako glede na 39. člen ZST-1, določba  
26. člena ZST-1B pa tudi glede na določbo 42. člena ZST-1A, nov, poznejši zakon, ki 
je tako glede taksnih obveznosti za dejanja, nastala po določenih datumih, derogiral 
starejšo določbo. Določbi 42. člena ZST-1A in 26. člena ZST-1B sta vsebinsko 
namreč povsem popolni določbi, in sicer sta glede taksnih obveznosti za poznejša 
procesna dejanja nasprotna določbi 39. člena ZST-1, zato ne moreta predstavljati 
zgolj dopolnitve tega člena, nasprotujeta pa si tudi v razmerju med sabo. V izvršilnem 
postopku takse nastajajo skozi celoten postopek, torej v različnih časovnih obdobjih, 
glede na vsakokratno veljavnost tarife pa je tudi treba odmeriti sodno takso, za 
dejanja torej, ki so nastopila po 10. 8. 2013, po tega dne uveljavljeni tarifi. 

Katera razlaga se bo uveljavila, bo seveda pokazala sodna praksa. 

29 Natančneje Lex generalis posterior derogat legi generali priori.
30 Več o tem v Pavčnik M., Teorija prava, Prispevek k razumevanju prava, Ljubljana, Cankarjeva 

založba, 1999, str. 168 in naslednje.
31 Avtorja besedo dejanja po večini uporabljava v pomenu procesnih dejanj. Tudi če besede dejanja 

ne bi bilo mogoče razlagati v smislu procesnih dejanj, ZST-1 v tarifnem delu vse taksne obveznosti 
v postopku izvršbe opredeljuje kot obveznosti za postopke o različnih predlogih in pravnih sredstvih 
znotraj izvršilnega postopka, zato ne glede na razlago besede dejanja do enakih ugotovitev 
pridemo tudi ob taki razlagi besede postopki.



308

6.2  Enotna taksa (ne glede na število predlaganih  
izvršilnih sredstev)

Poleg seveda najočitnejše spremembe v višini sodnih taks je pomembna 
sprememba, določena v 13. členu ZST-1B, ta, da ni več povečevanja sodne 
takse glede na število sredstev oziroma predmetov izvršbe (tako glede začetnih 
predlogov za izvršbo kot poznejših predlogov za razširitev izvršbe z novimi sredstvi 
ali predmeti, prej v tarifnih številkah 4013 in 4015), kar je poenoteno s postopkom 
zavarovanja, v katerem že po tarifni številki 40110 ZST-1 ni bilo predvideno 
povečevanje sodne takse, če je bilo več sredstev zavarovanja. Bistvena prednost 
enotnega taksiranja je seveda poenostavitev odmere sodne takse, kar bo odmero 
vsekakor pospešilo. V prejšnji ureditvi je zaradi povečevanja izvršilnih stroškov na 
račun višje takse pri več sredstvih včasih prihajalo tudi do špekulacij upnikov, zlasti 
tistih, ki niso imeli podatkov o dolžnikovem premoženju, koliko sredstev izvršbe se 
izplača predlagati. Če izvršba ni bila uspešna, so upniki naknadno vložili predloge 
za razširitev izvršbe, kar je bilo za samo izvršbo sicer potrebno, lahko pa bi bili 
mogoče sami postopki končani prej, če bi že na začetku upniki predlagali več 
sredstev izvršbe. Po drugi strani pa bi bila lahko slabost nove ureditve to, da bodo 
upniki predlagali vsa mogoča izvršilna sredstva že takoj na začetku, saj to zanje ne 
bo imelo stroškovnih posledic. To lahko pripelje do večkratnega prisilnega plačila in 
povečanja števila nasprotnih izvršb.

6.3 Zahteva za odpravo nepravilnosti

S spremembo zakona je odpravljena tudi taksa za sklep o zahtevi za odpravo 
nepravilnosti (prej tarifna številka 4019), kar je bila prej izjema od načela enkratnega 
plačila takse za posamezno procesno dejanje in odločitev o njem, verjetno 
povezana s tem, da ima stranka pri zahtevi za odpravo nepravilnosti možnost 
zahtevati izdajo sklepa o zahtevi ali pa izdaje sklepa ne zahtevati (drugi odstavek 
52. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, Uradni list RS, št. 51/98 s spremembami 
– ZIZ). Toda zgolj to, da sodišče sklepa ni izdalo, seveda ne pomeni, da je bilo 
odločanje o zahtevi za odpravo nepravilnosti enostavnejše, saj je sodišče še vedno 
moralo ali odrediti odpravo nepravilnosti ali obvestiti stranko, da nepravilnost ni 
bila ugotovljena. Glede na navedeno sta bila povečanje sodne takse (zdaj znaša 
toliko, kolikor je bil prej seštevek sodne takse za zahtevo za odpravo nepravilnosti 
in takse za sklep o odpravi nepravilnosti) za zahtevo za odpravo nepravilnosti (in 
odločitev o tej zahtevi) in uvedba ene same takse smiselna.

6.4 Takse za elektronske vloge 

Zakon je uvedel tudi nove, posebne sodne takse za vse vloge, za katere sicer 
obstaja obveznost plačila sodne takse in ki so vložene v elektronski obliki, pri 
čemer so takse nižje od višine taks za vloge, vložene v papirnati obliki, in sicer 
znaša višina sodne takse za vlogo v elektronski obliki vsakič 80 odstotkov takse, 
ki bi jo stranka morala plačati za vlogo v papirnati obliki (tako zdaj tarifna številka 
4041). Prej je posebna tarifa v zvezi z elektronskimi vlogami veljala le za predlog 
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za izvršbo, in sicer po tarifni številki 4012 za postopek o predlogu za izvršbo v višini 
36,00 EUR. Z nižjimi taksami za vloge v elektronski obliki je zakonodajalec skušal 
spodbuditi vlaganje vlog v elektronski obliki, saj se v prihodnje predvideva popolna 
digitalizacija izvršilnega postopka.

6.5 Oprostitev, odlog in obročno plačilo sodnih taks

6.5.1 Pogoji za oprostitev

Naslednja bistvena sprememba je ureditev pogojev za oprostitev, odlog ali obročno 
plačilo taks (3. člen ZST-1B, ki je spremenil 11. člen ZST-1). Skladno z novim 
prvim odstavkom 11. člena ZST-1 sodišče oprosti stranko plačila taks v celoti, če 
stranka na podlagi odločbe pristojnega organa prejema denarno socialno pomoč 
po določbah zakona, ki ureja socialnovarstvene prejemke, in zakona, ki ureja 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Stranko, ki ni prejemnica denarne socialne 
pomoči po prejšnjem odstavku, pa skladno z drugim odstavkom 11. člena ZST-1 
sodišče delno oprosti plačila taks, če bi bila s plačilom v celotnem znesku občutno 
zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski 
člani.

6.5.2 Oprostitev v celoti

Glede oprostitve plačila sodnih taks v celoti se je že pojavila razlaga, da je mogoča 
oprostitev taks v celoti le, če stranka na podlagi odločbe pristojnega organa 
prejema denarno socialno pomoč po določbah zakona, ki ureja socialnovarstvene 
prejemke, in zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.32 Avtorja sta 
prišla do te ugotovitve po nasprotnem razlogovanju. Novi prvi odstavek 11. člena 
ZST-1 namreč določa, da je mogoče v celoti oprostiti plačila sodnih taks tistega, 
ki na podlagi odločbe prejema socialno pomoč. Ker drugi primeri v določbi niso 
zajeti, naj ne bi bila mogoča oprostitev plačila sodnih taks, če stranka ne razpolaga 
z ustrezno odločbo. 

Ta uporaba nasprotnega razlogovanja ne vzdrži takrat, ko sodišče odloča o predlogu 
za oprostitev plačila sodnih taks stranke, ki bi izpolnjevala pogoje za prejemanje 
socialne pomoči, pa ne razpolaga z ustrezno odločbo. Tu je ustreznejša uporaba 
teleološke redukcije. Podlaga za oprostitev plačila sodnih taks je premoženjsko 
stanje posameznika in ne odločba. Odločba o socialni pomoči je zgolj posledica 
slabega premoženjskega stanja. Pomemben odtenek v besedilu prvega odstavka 
11. člena ZST-1 je, da zakonodajalec ni uporabil besedice »le«, ki bi lahko 
nakazovala na izključnost tega pomena. S tem je pustil pomensko polje odprto za 
druge razlage. Zakonodajalec le navidezno ureja oprostitev sodnih taks v celoti 
tako, da je pogoj za oprostitev izdana odločba. Zato je treba s teleološko redukcijo 
ta pomen prebiti tako, da je mogoče stranko oprostiti plačila sodnih taks v celoti 

32 Samardžič, M. »nav. delo«, Murgel, J., Novela ZST-1B: najpomembnejše spremembe, PP št. 
29–30/2013.
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v vseh primerih, ko bi bila glede na svoje premoženjsko stanje upravičena do 
socialne pomoči. Drugačna razlaga bi bila tudi v nasprotju z načelom enakosti 
(14. člen URS), saj ne obstaja noben ustavno dopusten razlog za razlikovanje 
med osebama z enakim premoženjskim stanjem, pri čemer ena (že) razpolaga z 
odločbo o socialni pomoči, druga pa ne (še).

6.5.3 Delna oprostitev

V zvezi z delno oprostitvijo je v praksi morda še vedno nekoliko težavno vprašanje, 
kakšen bi bil izrek oziroma kako oblikovati odločitev zlasti glede na določbo 13. člena 
ZST-1, ki v prvem odstavku določa, da sklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem 
plačilu taks učinkuje od dneva, ko je pri sodišču vložen predlog za oprostitev, odlog 
ali obročno plačilo, in velja za vse takse, za katere se izteče rok za plačilo tega dne 
ali pozneje (z nekaterimi izjemami). Iz te določbe izhaja namen zakonodajalca, da 
se stranka praviloma oprosti plačila sodnih taks za celoten postopek. Če stranka ni 
torej že sama omejila veljavnosti sklepa o oprostitvi, odlogu ali delnem plačilu na 
oprostitev, odlog ali obročno plačilo glede takse za posamezno dejanje, s tem ko 
je predlagala oprostitev, odlog ali obročno plačilo le glede ene taksne obveznosti, 
mora biti torej odločitev taka, da velja za cel postopek. Zato predlagava alternativo 
rešitvi, naj sodišče stranko oprosti plačila sodnih taks v določenem deležu. Meniva, 
da bi bil najprimernejši izrek, ki se glasi tako, da sodišče stranko oprosti plačila 
taks, ki bodo nastale v postopku nad zneskom, za katerega sodišče presodi, da ga 
zmore plačati. 

Presoja, kolikšen znesek sodne takse stranka zmore plačati, je pomembna zaradi 
spoštovanja že obravnavanega načela pravne države in pravne varnosti. V zadevi 
Golder proti Združenemu kraljestvu33 je Evropsko sodišče za človekove pravice 
izreklo, da si je v civilnih zadevah težko predstavljati vladavino prava brez možnosti 
dostopa do sodišča.34 Glede na prakso ESČP so lahko visoki stroški sodnih 
postopkov take narave, da pomenijo kršitev pravice do učinkovitega dostopa do 
sodišča,35 ki ga ščiti prvi odstavek 6. člena Evropske konvencije o človekovih 
pravicah, kar se nanaša na odvetniške in sodne stroške. Višina katerega koli 
stroška mora biti povezana s konkretnimi okoliščinami, vključno z zmožnostjo 
stranke, da strošek plača.36

Če bi dovolili oprostitev v določenem deležu, na primer 50 odstotkov, bi to pomenilo, 
da bi stranka za postopek o pritožbi zoper sklep o ugovoru na primer plačala 
62,50 EUR po tarifni številki 4031, drugič pa bi obveljalo, da ne zmore plačati na 
primer 30,00 EUR za predlog za odlog po tarifni številki 4012. Pri oprostitvi plačila 
taks nad določenim zneskom se bo stranki vsakič izdal plačilni nalog za enak 

33 Št. 4451/70 z dne 21. 2. 1975.
34 Van Dijk, P., Theory and Practice of the European Convention od Human Rights (2006), Oxford, 

Intersentia, Antwerpen, str. 557.
35 Golder proti Združenemu kraljestvu, glej op. 32, v: Harris, David; O’Boyle, Michael; Bates, Ed; 

Buckley, Carla: Law of the European Convention on Human Rights; Oxford University Press (2009), 
str. 235.

36 Weissman proti Romuniji, št. 63945/00 z dne 4. 5. 2006, in Kreuz proti Poljski, št. 28249/95 z dne 
19. 6. 2001, v: Harris, D., in drugi, Law of the European Convention on Human Rights; Oxford 
University Press (2009), str. 238.
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znesek, razen če bo posamezna obveznost znašala manj. Stranka bo tako imela 
določeno pravno varnost glede svojih taksnih obveznosti oziroma njihove višine. 
Meniva pa, da odločitev o delni oprostitvi ne pomeni, da stranka ne more pozneje 
predlagati oprostitve v večjem delu, če se njeno premoženjsko stanje oziroma 
druge okoliščine spremenijo, ali oprostitve v celoti, če bi stranka pridobila pravico 
do prejemanja denarne socialne pomoči oziroma bi bilo njeno premoženjsko stanje 
tako, da bi bila do prejemanja denarne socialne pomoči upravičena.

6.5.4 Odlog in obročno plačilo taks

Nadaljnji dve možnosti za stranko, ki ne prejema denarne socialne pomoči, sta 
odlog in obročno plačilo taks (tretji odstavek 11. člena ZST-1). Zakon določa, da 
stranki, ki ni prejemnica denarne socialne pomoči, sodišče odloži plačilo taks ali ji 
dovoli obročno plačilo, če bi bila s takojšnjim plačilom, kar se nanaša na odlog, ali 
takojšnjim plačilom v celotnem znesku, kar se nanaša na obročno plačilo, občutno 
zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski 
člani. Odlog se tako nanaša na situacijo, ko stranka ne more takoj plačati sodne 
takse, obročno plačilo pa na situacijo, ko stranka ne more takoj v celoti plačati sodne 
takse. Sodišče lahko stranki odloži plačilo taks najdlje do izdaje odločbe, plačilo 
takse za postopek o predlogu za izvršbo pa najdlje do preteka šestih mesecev od 
izdaje sklepa o izvršbi. Razen dodatka, da gre za stranko, ki ne prejema denarne 
socialne pomoči, določba ZST-1 o odlogu in obročnem plačilu ni spremenjena.

6.5.4.1 Odlog (predlog izreka)

Zakonodajalčeva usmeritev k povečevanju javnofinančnih sredstev (po nasprotnem 
razlogovanju tudi zmanjševanju odhodkov) s spremembami ZST-1 kaže na to, 
da bo v prihodnje treba pogosteje dovoliti odlog ali obročno plačilo sodnih taks. 
Zato je smiselno premisliti, kako naj sodišča odločajo v prihodnje, če naj odločitev 
velja za cel postopek (če torej odlog ni predlagan zgolj glede plačila posamezne 
taksne obveznosti). V tem primeru sodišče ne more enostavno dovoliti odloga 
plačila vseh prihodnjih taksnih obveznosti do nekega fiksnega datuma. Taksne 
obveznosti v izvršilnem postopku namreč lahko nastajajo skozi daljše obdobje in 
so odvisne od procesnih dejanj strank, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti. Tako 
si je težko predstavljati rešitev, pri kateri izrek ne bo izrazito opisen. Ker se odlog 
lahko dovoli vse do izdaje odločbe, bi se izrek najenostavneje glasil tako, da se 
stranki odloži plačilo sodne takse do odločitve o posameznih vlogah, glede katerih 
bodo v postopku nastale taksne obveznosti. Ker se sodna taksa za vloge, pri 
katerih plačilo sodne takse ni procesna predpostavka, v praksi običajno terja hkrati 
z izdajo sklepa o zahtevku stranke, bo odlog imel praktičen učinek zlasti glede 
taksnih obveznosti, ki bi se sicer morale plačati kot procesna predpostavka. To 
hkrati lahko pomeni samo to, da v takih primerih plačilo sodne takse preneha biti 
procesna predpostavka za odločitev. Ker stranka praviloma ne bo vedela, kdaj bo 
izdana odločba, in če je bil nalog za plačilo že izdan (predlog za odlog je namreč 
lahko vložen še v roku, določenem v plačilnem nalogu), je stranki treba po prejemu 
odločbe pustiti še dodaten rok za plačilo takse. Če nalog še ni bil izdan, bo ta rok 
seveda izhajal iz pozneje izdanega naloga. Če taksa v tem dodatnem roku ne bo 
plačana, jo bo sodišče prisilno izterjalo.
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6.5.4.2 Obročno plačilo (predlog izreka)

Pojavi se tudi vprašanje, kakšen naj bo izrek glede obročnega plačila, kadar bo 
odločitev sprejeta za celoten postopek. Če povežemo to z razlogi, ki so proti 
oprostitvi v določenem deležu navedeni glede delne oprostitve, bi bila bolj kot 
določitev števila obrokov primerna rešitev, da se stranki dovoli plačevanje sodnih 
taks v obrokih določene višine, dokler skupni znesek plačanih obrokov ne doseže 
predpisane sodne takse. V obrazložitvi sklepa je stranko smiselno poučiti, da 
zadnji obrok ne bo nujno dosegel višine, ki jo je stranki določilo sodišče, pač 
pa le morebitno razliko do polnega plačila dolžne takse. Če bi sodišče dovolilo 
plačevanje na določeno število obrokov, bi bili lahko obroki glede posamezne 
taksne obveznosti precej različni, stranka pa bo v istem postopku vsakič znova v 
drugačnem položaju, ki se bo že tako ali tako lahko spreminjal iz razlogov na strani 
same stranke.

6.5.5 Samostojni podjetnik posameznik/pravne osebe

Zakon v četrtem odstavku 11. člena zdaj določa, da se določbe drugega in 
tretjega odstavka 11. člena ZST-1 (o delni oprostitvi, odlogu in obročnem plačilu) 
smiselno uporabljajo tudi za podjetnika posameznika v postopkih v zvezi z njegovo 
dejavnostjo in za pravne osebe glede plačila taks za vloge, pri katerih je plačilo 
takse procesna predpostavka, če nimajo sredstev za plačilo celotne takse in jih tudi 
ne morejo zagotoviti oziroma jih ne morejo zagotoviti takoj v celotnem znesku brez 
ogrožanja svoje dejavnosti. Tako zdaj samostojnega podjetnika in pravne osebe 
nikakor ni mogoče več v celoti oprostiti plačila sodnih taks, saj zakon ne predvideva 
smiselne uporabe določbe prvega odstavka 11. člena ZST-1 o oprostitvi plačila 
sodnih taks v celoti za samostojnega podjetnika in pravno osebo.

6.5.6 Merila za odločanje

Glede samih meril za odločanje zakonska določba sicer ni spremenjena (peti 
odstavek 11. člena ZST-1). Pri odločanju o delni oprostitvi, odlogu ali obročnem 
plačilu taks mora sodišče še vedno skrbno presoditi vse okoliščine, zlasti pa 
upoštevati premoženjsko stanje stranke in njenih družinskih članov, vrednost 
predmeta postopka in število oseb, ki jih stranka preživlja. Pri odločanju o delni 
oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks za samostojnega podjetnika in pravno 
osebo pa mora sodišče upoštevati premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje 
stranke. Meniva pa, da bo vsaj glede oprostitve plačila sodnih taks presoja globlja 
kot prej, ko je sodišče stranko ali oprostilo plačila v celoti ali pa je ni oprostilo, saj 
mora zdaj sodišče presoditi, kakšno višino sodne takse bo stranka zmogla plačati, 
ter se pri tem zavedati pravice stranke do sodnega varstva in dostopa do sodišča. 
Meniva, da zakon ne predvideva smiselne uporabe meril iz Zakona o brezplačni 
pravni pomoči in da jih sodišče ni dolžno uporabiti niti se pri presoji nanje ne more 
izrecno sklicevati, kot je zaslediti stališče v delu sodne prakse, temveč ima sodišče 
pri svojem odločanju širšo možnost presoje. Gre namreč predvsem za preudarek 
sodišča. Ravno zaradi še širše možnosti odločanje sodišča pa je dobrodošla nova 
možnost pritožbe.
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6.5.7 Rok za vložitev predloga

Nadaljnja zelo pomembna sprememba, določena v 5. členu ZST-1B, je ta, da po 
novi ureditvi skladno s prvim odstavkom 13. člena ZST-1 sklep o oprostitvi, odlogu 
ali obročnem plačilu taks učinkuje od dneva, ko je pri sodišču vložen predlog za 
oprostitev, odlog ali obročno plačilo, in velja za vse takse, za katere se izteče rok 
za plačilo tega dne ali pozneje (z nekaterimi izjemami). Po prejšnji ureditvi namreč 
stranka ni mogla biti oproščena plačila takse za vlogo, če ni hkrati z vložitvijo 
te vloge ali že prej predlagala tudi oprostitev plačila sodnih taks. Stranka je bila 
lahko v primeru, ko je šlo za vlogo, za katero bi sicer morala taksa biti plačana kot 
procesna predpostavka, oproščena plačila takse za sklep, s katerim je sodišče 
vlogo štelo za umaknjeno. Če je šlo za predlog za izvršbo in če ni bilo drugih 
neugodnih okoliščin za upnika (na primer zastaranje zahtevka), je upnik sicer lahko 
znova vložil predlog za izvršbo ter ga poleg odložitve poplačila terjatve morebiti 
tako niso zadele hujše posledice. Kaj takega pa ni bilo mogoče trditi za dolžnika, ki 
ni že hkrati z ugovorom predlagal oprostitve plačila sodnih taks. Dolžnik je namreč 
izgubil možnost ponovno vložiti ugovor, sklep o izvršbi pa je postal pravnomočen, 
ne da bi dolžnik imel dejansko možnost, da se v postopku izjavi. Zakonodajalec 
je s spremembo roka za vložitev predloga »prehitel« Ustavno sodišče, ki je s 
sklepom U-I-41/13-8 z dne 21. 3. 2013 (Uradni list RS, št. 29/13) začasno zadržalo 
izvrševanje prvega odstavka tedaj veljavnega 13. člena ZST-1 v delu, v katerem se 
je ta nanašal na oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse za pritožbe, za katere se 
uporablja Zakon o pravdnem postopku.

Ustavno sodišče je s končno odločbo U-I-41/13-17 z dne 10. 10. 2013 (Uradni list 
RS, št. 89/13) ugotovilo, da je bil prvi odstavek 13. člena ZST-1 v delu, v katerem se 
je nanašal na oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse za postopek o pritožbah, za 
katere se uporablja Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 45/08), v neskladju z ustavo. Izpodbijana ureditev, ki je 
možnost oprostitve, odloga oziroma obročnega plačila takse za pritožbo omejila na 
trenutek nastanka te obveznosti (ni je več dopuščala po trenutku, ko je bil pritožnik 
z nalogom za plačilo takse seznanjen s konkretno višino taksne obveznosti in ko 
je še tekel rok za njeno plačilo) in ni predvidevala vnaprejšnjega opozorila na to 
omejitev, njena posledica pa je bila lahko odrek vsebinskega preizkusa pritožbe, je 
izvrševanje pravice do pritožbe urejala na tako utesnjujoč način, da je posegala v 
človekovo pravico do pravnega sredstva iz 25. člena ustave.37 Po presoji Ustavnega 
sodišča ustavno dopusten cilj časovne omejitve možnosti taksne oprostitve brez 
vnaprejšnjega opozorila na to omejitev, katere posledica je lahko odrek vsebinske 
presoje pritožbe, v obravnavanem primeru ni bil izkazan, saj ga ni pojasnil niti 
zakonodajalec niti ga ni bilo mogoče najti v zakonodajnem gradivu.38 

Ustavno sodišče je v tej odločbi izreklo, da se ta odločitev izvrši tako, da sklep o 
oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu takse, če se nanaša na takso za postopek o 
pritožbah, za katere se uporablja ZPP, učinkuje od vložitve pritožbe oziroma njene 
napovedi in velja tudi za takso za postopek o pritožbi, če je predlog za oprostitev, odlog 
ali obročno plačilo te takse vložen najpozneje v roku, določenem v nalogu za plačilo te 
takse. Ustavno sodišče pa je odločilo tudi, da če sodišče predlogu za oprostitev, odlog 

37 18. točka obrazložitve.
38 20. točka obrazložitve.
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ali obročno plačilo takse, ki je vložen v navedenem roku, ne ugodi, začneta teči rok 
za ugovor zoper plačilni nalog in rok za plačilo takse naslednji dan po vročitvi sklepa, 
s katerim je odločeno o zavrnitvi oziroma zavrženju predloga, na kar mora sodišče 
stranko opozoriti. V praksi bo treba stranke dosledno opozarjati, kot je to navedlo 
Ustavno sodišče, saj so odločbe Ustavnega sodišča obvezujoče v celoti (tretji odstavek 
1. člena Zakona o ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 s spremembami).

6.5.8 Pravica do pritožbe

S tretjim odstavkom 4. člena ZST-1 B je črtana določba šestega odstavka 12. člena 
ZST, po kateri zoper sklep, s katerim je sodišče ugodilo predlogu stranke za 
oprostitev, odlog ali obročno plačilo, ni bilo pritožbe. Vprašanja, ki se v zvezi s 
tem pojavijo, so, kdo ima interes in kdo ima pravico ter kdo dejansko možnost 
za vložitev pritožbe. Stranka, ki je bila delno oproščena plačila sodnih taks ali ki 
meni, da je sodišče določilo preveliko višino obrokov, ima vsekakor tako pravni 
interes kot možnost vložiti pritožbo. Težko pa si je predstavljati pravni interes 
stranke, ki je bila v celoti oproščena plačila sodnih taks. Vprašanje je tudi, ali ima 
pravni interes nasprotna stranka, ki v postopku ni uspela ter mora tako skladno 
z drugim odstavkom 15. člena ZST-1 plačati takse stranke, ki je bila plačila 
sodnih taks oproščena in je v postopku uspela. Če stranka, katere takse mora 
nasprotna stranka povrniti, plačila sodnih taks ne bi bila oproščena, bi ji morala 
nasprotna stranka enak znesek namreč povrniti kot strošek postopka (razen če 
bi ga ta ne priglasila). Načeloma ta ureditev tako nima premoženjskih posledic za 
nasprotno stranko, ki v postopku ne uspe, razlika je le v tem, komu znesek plača, 
ali neposredno državi ali pa kot povrnitev zneska (že plačanega državi) uspešni 
stranki kot strošek postopka. 

Meniva, da za nasprotno stranko pravica do pritožbe ni predvidena, kar je tudi 
sicer skladno39 z določbami petega odstavka 12. člena ZST-1, ki določajo tajnost 
vlog in odločitev v zvezi z oprostitvijo plačila sodnih taks.40 Listine in sklep, 
zaprte v tem ovitku, namreč lahko pregledujejo le stranka, ki je vložila predlog za 
oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks, ter sodišče in drugi državni organi v zvezi 
z izvajanjem svojih z zakonom določenih pristojnosti. Če bi morali šteti, da ima 
nasprotna stranka pravico do pritožbe, bi ob upoštevanju teh določb ugotovili, da je 
ta pravica izvotljena in da nasprotna stranka nima pravice do učinkovite pritožbe. 
Pravica ne le do kontradiktornega postopka, temveč tudi učinkovitega pravnega 
sredstva namreč zahteva možnost stranke, da je seznanjena z vsemi ponujenimi in 
izvedenimi dokazi in vlogami nasprotne stranke ter se lahko izjavi o njih.41 Sodišče 
mora stranko seznaniti s takimi dokazi in navedbami in ne zadostuje niti, da so 

39 Argument koherence.
40 Iz obrazložitve Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1A) 

izhaja, da je zakonodajalec ocenil, da je prejšnja ureditev, ki je omogočala preostalim strankam 
postopka in vsem drugim osebam, ki se jim dovoli pregled in prepis spisa, da se seznanijo s 
podatki o premoženjskem stanju stranke, ki zaprosi za oprostitev, odlog ali obročno plačilo, v 
nasprotju z načelom sorazmernosti iz 3. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB1), saj gre za osebne podatke, ki večinoma pomenijo tudi davčno tajnost. Glej: 
>http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt uid=C12565D400354E6
8C12577530057D5A7&db=kon_zak&mandat=V&tip=doc<, zadnji dostop 5. 12. 2013.

41 Primerjaj Dijk, P., »nav. delo«, str. 584.
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dokazi v spisu (kjer bi stranka lahko vanje vpogledala – v tem primeru pa tega 
niti ne more).42 Pravica do učinkovitega pravnega sredstva je sestavni del pravice 
do poštenega sojenja in je določena s 13. členom EKČP. Pravna praksa ESČP 
na podlagi tega člena zahteva, da mora nacionalno pravo ne samo, kadar gre za 
ustavnopravno zajamčene pravice, temveč predvsem, ko gre za poseg v pravice, 
zajamčene s konvencijo, zagotoviti ustrezno učinkovito pravno sredstvo..43, 44 Ker 
namen ustave ni, da bi človekove pravice priznala zgolj formalno in teoretično,45 
tak tudi ne more biti namen zakonodajalca. Meniva, da ta to tudi ni bil in da iz vseh 
navedenih razlogov nasprotni stranki pravica do pritožbe ni bila podeljena.

6.6 Pravica do vrnitve takse

Nova je tudi določba tretjega odstavka 36. člena (tako 9. člen ZST-1B), po kateri ima 
pravico do vrnitve takse tudi, kdor je plačal takso za pravno sredstvo in je s tem pravnim 
sredstvom uspel, če ne obstaja obveznost druge stranke ali udeleženca v postopku, 
da mu povrne takso za to pravno sredstvo. Postavi se lahko vprašanje, ali tak primer 
velja za izvršbo po uradni dolžnosti. Iz zakonodajnega gradiva za ZST1-B46 je mogoče 
razbrati, da je ta določba namenjena na primer za zemljiškoknjižne postopke, kjer ni 
nasprotne stranke, ki bi predlagatelju lahko povrnila stroške postopka. Tudi v izvršbi 
po uradni dolžnosti sicer procesno gledano ni upnika, vendar ni ovire, da sodišče, ki 
zoper dolžnika neutemeljeno vodi izvršbo, dolžniku ne bi povrnilo stroškov. Znesek, ki 
je bil plačan za sodno takso, se dolžniku lahko všteje v stroške, do katerih ima pravico 
povračila, lahko pa bi bil dolžniku tudi vrnjen s podračuna sodnih taks. Omenjena 
določba pa ne pride v poštev za primer, ko stranka s pravnim sredstvom sicer uspe, 
pa sodišče odloči, da sama krije svoje stroške, saj bi to nasprotovalo odločitvi sodišča, 
da stranka sama krije svoje stroške, vključno s sodno takso.

7 SKLEP

Prispevek je ponudil nekaj odgovorov na odprta vprašanja, ki pa nikakor niso 
dokončni, saj se mora o vseh odprtih vprašanjih izreči še sodna praksa. Ob 
razmišljanju o ZST-1B so se pojavila tudi nova vprašanja. Večina teh vprašanj se 
nanaša na čas. Ali si je zakonodajalec vzel dovolj časa za sprejetje premišljene in 
dodelane spremembe ZST-1? Ali je bilo sprejetje ZST-1B po nujnem postopku res 
potrebno in ali je bilo sploh primerno? Koliko je zakonodajalca vodila usmeritev k 
povečanju javnofinančnih prihodkov s spremembami predpisov o sodnih taksah? 
Ali je zakonodajalec pred sprejetjem ZST-1B naredil razlagalni preizkus, da 
bi preprečil nekatere nejasnosti pri razlaganju posameznih določb ZST-1B? V 
prispevku sva podala izhodišče za razmišljanje in razpravo, ki bo nedvomno tudi v 
prihodnje še potekala, vsaj do sprejetja morebitnega ZST-1C.

42 Hal v. Finland v: Harris, D., in drugi, »nav. delo«, str. 254.
43 Lampe, R., Pravo človekovih pravic, Sistem človekovih pravic v mednarodnem, evropskem in 

ustavnem pravu, Ljubljana, Uradni list Republike Slovenije, 2010, str. 289.
44 Načelo, da mora pritožnik izčrpati pravna sredstva, ki jih ima na razpolago v toženi državi, velja 

samo za primer, če so ta sredstva učinkovita na normativni ravni ali v sodni praksi. Glej v: Ribičič, 
C., Evropsko pravo človekovih pravic, Izbrana poglavja, Ljubljana, Pravna fakulteta – Facultas 
Iuridica, 2007 (Litera Scripta Manet, Zbirka Scripta; 30), stran 137.

45 Odločbi Up-555/03 in Up-827/04 z dne 6. 7. 2006, Uradni list RS, št. 78/06 z dne 25. 7. 2006.
46 >http://imss.dz-rs.si/imis/935f372d6f650bf6249e.pdf<, zadnji dostop 5. 12. 2013.





317

SODNIKOVE DOLŽNOSTI Ob ZAZNAVI SUMA KAZNIVEGA 
DEJANJA ZOPER GOSPODARSTVO

Hinko Jenull 
vrhovni državni tožilec svetnik
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

1. POMEN PREGONA KAZNIVIH DEJANJ ZOPER GOSPODARSTVO  

Temelji pogoj za uspešno gospodarstvo ni le upoštevanje predpisov, ki zagotavljajo 
njegovo zakonito delovanje, ampak tudi pošteno, skrbno in vestno opravljanje 
zaupanih nalog vseh subjektov in posameznikov, ki v njem sodelujejo. V urejenem 
gospodarskem sistemu niso dopustna dejanja, ki ne upoštevajo teh zahtev. Taka 
dejanja morajo biti v temelju razveljavljena, njihovi učinki izničeni, posamezniki 
ali pravne osebe, ki grobo kršijo pravila poslovanja, pa izločeni iz gospodarske 
dejavnosti. Naša gospodarska in finančna stvarnost dovolj nazorno kaže uničujoče 
posledice nedoslednega ali zapoznelega ukrepanja zoper zlorabe v gospodarskem 
poslovanju v najširšem smislu te besede ter na potrebo po učinkovitem in hitrem 
ukrepanju, če se taki pojavi razširijo čez razumno mero. Pri  tem so pomembne, 
čeprav ne izključne naloge namenjene sodnikom in sodnemu osebju, ki sodeluje 
pri njihovem odločanju.      
 
»Proti patološkim pojavnim oblikam v gospodarskem življenju se pravni redi ne 
borijo le z odškodninsko odgovornostjo in s spregledom pravne osebnosti, pač 
pa tudi z inkriminacijo takih dejanj«.1 Za ohranitev, deloma pa tudi za povrnitev 
pravno zavarovanih dobrin bi bilo nevarno, če bi najhujše kršitve zoper temelje 
gospodarskega sistema, pošteno konkurenco in zaupanje pri opravljanju nalog 
ostale  brez kazenskopravnega ukrepanja, krivda zanje pa brez sankcije. Ob 
nekaznovanem nadaljevanju kriminalnih načinov poslovanja bi se le povečevalo 
tveganje, da se bomo morali v pravosodju vedno znova ukvarjati z odpravljanjem 
posledic ogrožanja ali kršitve pravnih pravil, ki jih v številnih primerih storijo iste 
osebe, na enake ali podobne načine. 

Sodnikova dolžnost naznanitve suma kaznivih dejanj v takih razmerah po eni 
strani  omogoča dosledno uveljavljanje pravilnega gospodarjenja, vključno s 
poslovno etiko in moralo, hkrati pa zagotavlja izvajanje pristojnosti pravne države 
glede kazenskega prava, zato da se odpravijo vzroki in posledice ugotovljenih 
nezakonitosti. To še posebno velja za gospodarsko pravo in gospodarsko sodstvo, 
saj se prav na tem področju razkrivajo številna storjena kriminalna ravnanja ali pa 
se njihovo izvajanje prikriva in morda celo nadaljuje s storitvijo kaznivih dejanj iz 
poglavja zoper varnost pravnega prometa in zoper pravosodje.  

1 Dolenc, M., v prispevku Izbris gospodarskih družb po določbah ZFPPod, Pravna praksa 38/2005, 
str. 6, z opozorilom na dolžnost uradne osebe, da naznani morebitna kazniva dejanja, storjena v 
zvezi z izbrisi gospodarskih družb.
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Poleg razjasnitve suma kaznivega dejanja in obsodbe, če je podana kazenska 
odgovornost, se s kazenskim postopkom omogoča uveljavitev treh kazenskopravnih 
institutov, ki imajo pomemben preprečevalni učinek v smislu zagotavljanja reda na 
gospodarskopravnem področju. Gre za odvzem protipravne premoženjske koristi, 
pridobljene s kaznivim dejanjem,2 izrek varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja 
poklica3 in nastop pravnih posledic obsodbe,4 ki obsega prepoved opravljanja 
posameznih javnih funkcij ali pooblastil uradne osebe, prepoved pridobitve 
posameznega poklica ali sklenitve pogodbe o zaposlitvi ali prepoved pridobitve 
posameznih dovoljenj ali odobritev, ki jih dajejo državni organi s svojo odločbo. 
Slednje se lahko uveljavijo tudi zoper pravne osebe, obsojene za kazniva dejanja.5 

2. PRAVNE POSLEDICE ObSODbE NA GOSPODARSKEM PODROČJU

Med pravnimi posledicami, ki so predvidene v predpisih gospodarskega prava, so 
najpomembnejše prepovedi, s katerimi zakonodajalec ob upoštevanju obsodilne 
sodbe vnaprej preprečuje ponovitev zavržnih in družbeno nesprejemljivih dejanj 
pri gospodarskem poslovanju. Pri tem izhaja iz domneve, da oseba, obsojena za 
taka dejanja, ne more uživati zaupanja, da bi se lahko ukvarjala z gospodarsko 
dejavnostjo, in je zaradi varovanja integritete poslovnega okolja za določen čas 
izločena iz te dejavnosti. Pravne posledice lahko nastanejo le ob izreku zaporne 
kazni, ne pa tudi denarne kazni ali pogojne obsodbe. Nastanejo po samem zakonu, 
njihovo učinkovanje je lahko časovno omejeno in prenehajo z izbrisom obsodbe.

V gospodarskem pravu je ena pomembnejših posledic prepoved osebi, ki je 
bila pravnomočno obsojena na zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja zoper 
gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, 
premoženje, okolje, prostor in naravne dobrine, da bi bila ustanovitelj družbe, 
družbenik ali podjetnik.6 

Po razširitvi z zadnjo novelo je izbor kaznivih dejanj, ki ovirajo ustanovitev, enak kot 
pri prepovedi, uveljavljeni za organe vodenja ali nadzora delniške družbe (smiselno 
tudi za družbo z omejeno odgovornostjo), po kateri član takega organa ne more biti 
oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi navedenih kaznivih dejanj.7 

Omejitve, ki veljajo po drugih predpisih, upoštevajo celo širši krog kaznivih dejanj. 
Tako na primer za člana uprave banke ne more biti imenovana oseba, pravnomočno 
obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
in tudi, če iz malomarnosti povzroči smrt, hudo telesno poškodbo in posebno hudo 

2 74. do 77. c člen Kazenskega zakonika, KZ-1-UPB2, Uradni list RS, št. 50/2012. 
3 71. člen KZ-1.
4 78. do 80. člen KZ-1. 
5 Po 21. členu Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPKD-NPB3, http://www.

dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=F030D99C9E0FBA13C1257A
670025CF57&db=urad_prec_bes&mandat=VI) pravne posledice za pravno osebo lahko obsegajo 
prepoved delovanja na podlagi dovoljenj, pooblastil ali koncesij, pridobljenih od državnih organov, 
in prepoved pridobitve dovoljenj, pooblastil ali koncesij, ki jih dajejo državni organi.

6 Prva točka prvega odstavka 10. a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-NPB9, http://
imss.dz-rs.si/imis/94cd5f223abd97b9e06f.pdf): gre za ureditev, ki je (v tem delu) prestala  preizkus 
pred Ustavnim sodiščem RS, odločba US RS, U-I-311/11-16, z dne 25. 4. 2013.

7 Drugi odstavek 255. člena ZGD-1.



319

telesno poškodbo, ogroža varnost pri delu, izda in neupravičeno pridobi poslovno 
skrivnost, izda tajne podatke ali povzroči splošno nevarnost, zaradi prikrivanja 
pa tudi, če ni uradno pregonljivo, in zaradi pranja denarja, čeprav je storjeno iz 
malomarnosti.8 Enako velja za člane nadzornega sveta banke.9 Take določbe se 
uporabljajo tudi za druga pomembna mesta v gospodarstvu, tako npr. za organe 
vodenja in nadzora borze.10

Podobna je ureditev prepovedi opravljanja poklica stečajnega upravitelja, 
uveljavljena z domnevo o obstoju javnega nezaupanja. Za ta poklic je pravočasna 
uvedba kazenskega postopka posebno pomembna tudi zaradi določbe, po kateri 
imenovanje preprečuje že pravnomočnost obtožnice ali razpis glavne obravnave 
po obtožnem predlogu; pri dejanjih, storjenih naklepno zoper premoženje ali 
gospodarstvo, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, pa že na podlagi pravnomočno 
uvedene preiskave ali pravnomočnosti obtožnice, vložene brez preiskave. Določbe 
veljajo tudi za odvzem ali prenehanje dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja, 
učinkovanje pa je zagotovljeno z obvestilom kazenskega sodišča pristojnemu 
ministrstvu.11

Vodenje kazenskega postopka in ugotovitev krivde z izrekom ustrezne sankcije 
sta pomembna tudi za urejanje drugih pravnih razmerij. Tako je po določbi 1. točke 
399. člena ZFPPIPP onemogočen odpust obveznosti v osebnem stečaju, če je 
bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju 
ali gospodarstvu, a obsodba še ni bila izbrisana, uveljavitev pa je mogoča celo, 
če obsodba postane pravnomočna v šestih mesecih po objavi oklica o začetku 
postopka za odpust obveznosti.12 

Iz navedenega izhaja legitimnost interesa zakonodajalca, da se z obveznostjo 
naznanitve kaznivih dejanj omogoči uveljavitev kazenskih sankcij in njihovih pravnih  
posledic, s katerimi se storilcem vzame možnost nadaljevanja ali ponavljanja 
kaznivih dejanj.

3. ObVEZNOST NAZNANITVE KAZNIVEGA DEJANJA 

Temeljni pogoj za pregon gospodarske kriminalitete je seznanitev pristojnih 
organov z razlogi za sum, da je storjeno kaznivo dejanje. Okoliščine, iz katerih 
sum izhaja, in  podatke, ki ga potrjujejo, lahko zaznajo predvsem organi, sodelujoči 
v tistih postopkih, ki so že po svoji naravi in vsebini povezani z obravnavanjem 
kršitev pravil gospodarskega poslovanja, kar velja prav za gospodarske spore. V 
ozadju vsakega takega spora je lahko storjeno ali načrtovano kaznivo dejanje. Prav 
sodnik, ki zadevo obravnava, je tista oseba, ki lahko posumi na kaznivo dejanje, saj 
nasprotna stranka in njen pravni zastopnik nimata vedno ali nimata nujno interesa, 

8 Druga točka prvega odstavka 63. člena Zakona o bančništvu, ZBan-1-UPB5, Uradni list RS, št. 
99/2010, 52/2011, 9/2011 in 85/2011.

9 Druga točka prvega odstavka 72. člena ZBan-1.
10 Prvi odstavek 321. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, ZTFI-UPB3, Uradni list RS, št. 

108/2010.
11 108. in 109. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 

prenehanju, ZFPPIPP-UPB7, Uradni list RS, št. 63/2013.
12 399., 400. in 404. člen ZFPPIPP.
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da se razkrije pravi vzrok posla in spora. Za pogodbami ali posameznimi dejanji, ki 
nimajo jasne poslovne logike, ki niso razumljiva ali zanje niso navedeni prepričljivi 
razlogi, je praviloma vsaj nezakonitost, če že ne kriminalni namen. Poleg sodnikov 
so kvalificirani zavezanci naznanitve tudi druge (uradne) osebe, ki opravljajo 
posamezne uradne naloge na sodišču ali v drugem državnem organu ali na podlagi 
pooblastil, ki jih daje zakon ali na njegovi podlagi izdani predpisi (2., 3. in 4. točka 
prvega odstavka 99. člena KZ-1). 

Za druge uradne osebe, zavezane k ovadbi, tako štejejo strokovni sodelavci, 
vpisničarji, zapisnikarji, cenilci, izvedenci, tolmači, stečajni upravitelji, revizorji, 
pooblaščeni ocenjevalci in s temi primerljivi strokovnjaki, ki po odločitvi sodišča na 
podlagi zakonskega pooblastila sodelujejo v gospodarskem sporu, stečajnem ali 
drugem nepravdnem gospodarskem ali drugem sodnem postopku.13 

Sodniki in druge navedene osebe so k naznanitvi kaznivega dejanja zavezani, 
če je zanj predpisana kazen treh ali več let zapora. V navedeno dolžnost je tako 
vključena velika večina kaznivih dejanj, ki se lahko razkrijejo v gospodarskem sporu, 
stečajnem ali drugem gospodarskem postopku, niso pa vključena vsa taka kazniva 
dejanja.14 Dejstvo, da opustitev ovadbe kaznivega dejanja za neposrednega 
storilca (sodnika ali drugo uradne osebe) v kazenskem pravu ni sankcionirana, pa 
ne izključuje naznanilne dolžnosti sodišča kot državnega organa. 

Prvi odstavek 145. člena ZKP namreč uvaja obveznost »uradne kazenske ovadbe« 
in s tem posredno zavezuje tudi uradne osebe državnih organov in organizacij z 
javnimi pooblastili, da naznanijo vsa kazniva dejanja, če so o njih obveščene ali 
če zvedo zanje kako drugače. Ta določba je širša glede vrste kaznivih dejanj, ki jih 
obveznost naznanitve zajema, saj ne upošteva najnižje predpisane kazni in tako 
naznanilna dolžnost obsega vsa uradno pregonljiva kazniva dejanja. Za opustitev 
ovadbe tistih, ki ne dosegajo spodnje meje kaznivega dejanja po drugem odstavku 
281. člena KZ-1, tako ni kazenske odgovornosti sodnikov ali drugih uradnih oseb 
kot neposrednih storilcev, lahko pa se uveljavi disciplinska sankcija v okviru 
nevestnega opravljanja sodniške službe ali očitek pomanjkljivega strokovnega dela 
v okviru ocene službe.  

V sodnem postopku zaznana kazniva dejanja lahko naznani tudi druga oseba. 
Zakon že sicer določa, da ima vsakdo pravico naznaniti kaznivo dejanje, za katero 
se storilec preganja po uradni dolžnosti.15 Vendar pa je za druge osebe drugače, 
kakor velja za sodnike ali uradne osebe, ta pravica le v zelo ozkem delu določena 
kot zakonska dolžnost s posledično kazensko odgovornostjo. Kadar ne gre za 

13 Opravljanje uradne dolžnosti pomeni opravljanje takih del, s katerimi se uresničujejo pravice in 
dolžnosti iz pristojnosti državnega organa. Za presojo, ali gre za uradno osebo (po 3. točki drugega 
odstavka 126. člena KZ), je torej pomembno, da je za tako delo pooblaščena, ne glede na to, ali ga 
opravlja trajno ali začasno, ali je zanj plačana ali ne; sodba VS RS, I Ips 23/02.

14 Od kaznivih dejanj, ki se lahko razkrijejo v gospodarskem sporu, zakonskega praga treh let zapora  
v celoti ali v posameznih (temeljnih, privilegiranih) oblikah ne dosegajo: kršitev temeljnih pravic 
delavcev in pravic iz socialnega zavarovanja, zaposlovanje na črno, preslepitve in premoženjska 
kazniva dejanja majhnega pomena (če vrednost ne presega 500 evrov), izneverjenje (prejšnja 
zloraba zaupanja), zloraba izvršbe, oškodovanje tujih pravic, ponareditev ali uničenje poslovnih 
listin, ponarejanje listin, kršitev tajnosti postopka, samovoljnost.

15 146. člen ZKP.



321

uradne osebe, je opustitev ovadbe ali storilca kazniva le, če bi se na tej podlagi 
storilec ali dejanje lahko pravočasno odkrila in če je za dejanje predpisana kazen 
najmanj petnajstih let zapora ali dosmrtnega zapora.16  

Za sodnike in druge uradne osebe je naznanilna dolžnost širša, tako pa strožja tudi 
kazenska odgovornost. Sodnik ali druga uradna oseba, ki zavestno opusti ovadbo 
kaznivega dejanja, za katero zve pri opravljanju svoje službe, če je zanj z zakonom 
predpisana kazen treh ali več let zapora in se storilec preganja po uradni dolžnosti, 
se kaznuje z zaporom do treh let.17 

Po Zakonu o kazenskem postopku je obveznost sodnika ali druge uradne osebe 
državnega organa širša tudi v obsegu dolžnostnega ravnanja. Drugi odstavek  
145. člena ZKP določa, da morajo organi in organizacije, ki imajo naznanilno 
dolžnost, navesti dokaze, za katere vedo, in poskrbeti, da se ohranijo sledovi 
kaznivega dejanja in predmeti, na katerih ali s katerimi je bilo kaznivo dejanje 
storjeno, ter druga dokazila. Le tako se lahko zagotovi, da naznanitev ne bo ostala 
na ravni golega suma, da bo predkazenski in kazenski postopek lahko ustrezno 
usmerjen in da bo sodnik zavarovan pred očitkom, da je deloval pod vtisom govoric 
ali ugibanja, brez ustrezne podlage.  

Z vložitvijo ovadbe ovaditelj ne pridobi posebnih procesnih pravic niti dolžnosti, 
če hkrati ni bil oškodovanec, sodelovati pa mora po splošnih določbah zakona v 
poznejšem postopku preiskovanja in sojenja. 
    
Opustitev ovadbe kaznivega dejanja je po teoriji kazenskega prava opustitveno 
kaznivo dejanje, ki ne zajema prepovedane posledice in zato ne odpira vprašanja 
vzročne zveze. Gre za zahtevo po prizadevanju pomagati pri pregonu kaznivih 
dejanj ne glede na izid hipotetične spekulacije o tem, ali ta pomoč (v obliki 
naznanitve) bo ali bi sploh lahko bila uspešna.18 Za izpolnitev zakonitosti zato ni 
pomembno, ali je bilo kaznivo dejanje, ki ni bilo naznanjeno, res storjeno, ali bo 
storilec odkrit in mu bo dokazana krivda ter izrečena sankcija, pomembna je le 
vednost storilca opustitve o izpolnjenih znakih kaznivega dejanja. 

To pa še ne pomeni, da bi se lahko očitek opustitve ovadbe nanašal na sodnika 
tudi v zadevah, pri katerih sicer obstaja možnost ali verjetnost storitve kaznivega 
dejanja, vendar ni zadostnih in dovolj utemeljenih razlogov, ki dvom spreminjajo v 
sodnikovo gotovost glede takega dejanja, saj zakonik določa, da (mora) uradna 
oseba za kaznivo dejanje »ve(deti)«. Zato za odgovornost glede naznanitve ne 
bo dovolj sodnikov sum, ki ne dosega stopnje vednosti v smislu ponotranjenega 
subjektivnega prepričanja, da obstajajo znaki kaznivega dejanja.19 Pri tem bo v 

16 281. člen KZ-1; glede ovadbe, da se pripravlja kaznivo dejanje (s predpisano kaznijo treh ali več let 
zapora), pa 280. člen KZ-1, oboje z izjemami, določenimi v zakoniku.

17 Določba drugega odstavka 281. člena KZ-1, ki je strožja od 286. člena prejšnjega KZ, po katerem 
je obveznost veljala za dejanja s kaznijo, hujšo od treh let zapora.

18 Podrobneje o pravni naravi (prave) opustitve: Ambrož, M., Kaznivo dejanje opustitve pomoči: 
Vprašanje posledice in vzročne zveze, Pravna praksa 21/2010, str. 15–16.

19 To pa seveda nikakor ne pomeni, da sodnik, če obstaja zgolj sum kaznivega dejanja, ne bi smel 
dati naznanitve ali kazenske ovadbe po določbah 145. člena ZKP. Pomeni le, da ne bo kazensko 
odgovoren, če ovadbe ni dal, ker je pri njem obstajal zgolj sum kaznivega dejanja, ne pa vednost o 
njem.
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praksi za sodnika kot poklicnega pravnika v pravosodju veljalo strožje merilo glede 
izpolnitve zavestnega elementa naklepa (»za katero zve«) kakor za druge uradne 
osebe ali za druge mogoče (navadne) storilce. Tak pristop je deloma razviden že 
iz samega zakonika, ki uradnim osebam (drugi odstavek 281. člena KZ-1) nalaga 
dolžnost za kazniva dejanja s kaznijo treh let ali več let zapora, drugim storilcem 
(prvi odstavek 281. člena KZ-1) pa le, če je predpisana kazen najmanj petnajst let 
zapora in še pod pogojem pomena ovadbe za postopek.       

Iz zahtevane vednosti in uporabe besedne zveze »zavestno opusti« izhaja, da za 
očitek opustitve ovadbe za sodnika ali drugo uradno osebo ne zadošča malomarnost 
pri zaznavanju obstoja (znakov) kaznivega dejanja, pa tudi ne zgolj eventualni 
naklep. Izražena mora biti volja za opustitev ovadbe ob zavesti, da gre za kaznivo 
dejanje. Hkrati pa je dovolj, da je sodnik (ali druga uradna oseba) pri opravljanju 
službe zvedel za dejanje, tudi če ne ve za storilca. Odločilno tudi ni, kako je sodnik 
spoznal znake kaznivega dejanja (iz spisa, na obravnavi), pomembno je le, da 
seznanitev izvira iz opravljanja sodniške funkcije. Kaznivo dejanje pa ni podano, če 
je storjeno kaznivo dejanje že prijavila druga oseba ali ga je policija odkrila sama.20   

Glede na ureditev izločitvenih razlogov v sodnih postopkih je tudi v gospodarskem 
pravu malo verjetno, da bi se sodnik v razmerju do domnevnega storilca kaznivega 
dejanja lahko znašel v sorodstvenem ali drugem povezanem položaju, ki izključuje 
kaznivost opustitve ovadbe (tretji odstavek 281. člena KZ-1). Ne glede na navedeno 
bo ob izpolnjenih zakonskih pogojih izjema veljala tudi zanj.21   

Naznanitev se opravi s kazensko ovadbo. Glede podajanja ovadbe veljajo določbe 
ZKP, da se ovadba poda pristojnemu državnemu tožilcu pisno ali ustno, če je 
podana drugemu organu, jo ta sprejme in takoj pošlje pristojnemu državnemu tožilcu  
(147. člen ZKP). Za pisno ovadbo se ne zahteva, da bi morala biti podpisana, 
morebitna opustitev opozorila pri ovadbi na zapisnik pa ne izključuje odgovornosti 
za krivo ovadbo po 283. členu KZ-1. 

Sodnik, ki podaja kazensko ovadbo, mora presoditi, ali je obstoj kaznivega dejanja 
predhodno vprašanje za odločitev v gospodarskem sporu ali drugi obravnavani 
gospodarski zadevi.22 V takem primeru lahko postopek prekine ter počaka na 
odločitev državnega tožilca in kazenskega sodišča, če ne bo sam odločal o 
predhodnem vprašanju (13. in 206. člen Zakona o pravdnem postopku).23 Glede na 
okoliščine zadeve lahko sodnik v takem primeru ali pa tudi sicer, glede na naravo 
zadeve, predlaga svojo izločitev zaradi dvoma o nepristranskosti, če se naznanjeni 
sumi nanašajo na ravnanje katere od strank v postopku ali z njo povezane osebe, 
njegovo izločitev pa lahko zahtevajo tudi stranke (6. točka 70. in 71. ter 72. člen 
ZPP). 

20 Deisinger, M., Kazenski zakonik s komentarjem, Posebni del, GV Založba, Ljubljana, 2002, str. 684.
21 Podrobneje Ambrož, M., Izjeme od akcesornosti udeležbe, Pravna praksa 32/2013, str. 24.  
22 Rijavec, V.: »Kaznivo dejanje je prejudicialno vprašanje v vseh primerih, ko je obseg zahtevka 

odvisen od tega, ali je podano kaznivo dejanje,« podrobneje Rijavec, V., navedeno delo: 1. knjiga, 
str.  127, in 2. knjiga, str. 306.     

23 ZPP-NPB9, http://imss.dz-rs.si/imis/e079a0fc4a16ff6f2d35.pdf. 
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Obveznost razkrivanja kaznivih dejanj v stečaju poleg sodnika zadeva predvsem 
stečajnega upravitelja glede na njegov celoviti vpogled v poslovanje stečajnega 
dolžnika.24 Obveznost ima stečajnopravno (98. do 100. člen ZFPPIPP), 
odškodninsko (102. člen ZFPPIPP) in kazenskopravno naravo. Stečajni upravitelj 
lahko ob ovadbi ali pa pozneje, do konca glavne obravnave pred sodiščem prve 
stopnje, da tudi predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka (101. in 
102. člen ZKP). Na vse navedene dolžnosti mora stečajni sodnik upravitelja po 
potrebi opozoriti.25   

Po drugi strani pa je pri nadzoru stečajnih upraviteljev treba upoštevati, da vsa v 
nadaljevanju opisana kazniva dejanja, predvsem pa zlorabo položaja ali zaupanja 
lahko stori tudi stečajni upravitelj kot zakoniti zastopnik stečajnega dolžnika, zlasti 
pri prodaji premoženja, preverjanju terjatev, izpodbijanju pravnih dejanj, razdelitvi 
stečajne mase in poplačilu upnikov.26 To ne izhaja le iz pogosto javno izraženih sumov, 
ampak tudi iz prejšnje in novejše kazenske sodne prakse.27 Zaradi takih primerov je 
nadzorna in naznanilna funkcija stečajnih sodnikov v teh zadevah nenadomestljiva.

Iz vsega navedenega izhaja po eni strani pomembnost naznanilne dolžnosti sodnika 
in drugih uradnih oseb, ki sodelujejo pri sojenju v gospodarskih zadevah. Po drugi 
strani pa je očitno, da morebitno uveljavljanje kazenske odgovornosti za opustitve te 
dolžnosti, tudi zaradi zapletenosti in neskladnosti predpisov, zahtevnosti postopkov 
in siceršnje obremenjenosti sodstva, nikakor ni lahka naloga. Kar je razvidno tudi 
iz tega, da je bilo za opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca v zadnjih petih 
letih ovadenih 42 oseb, obtožene pa so bile samo tri.

4. SPLOšNE ZNAČILNOSTI, ObSEG IN SESTAVA KAZNIVIH DEJANJ 
ZOPER GOSPODARSTVO V PRAKSI DRŽAVNIH TOŽILSTEV 

Pri sodniški naznanilni dolžnosti v gospodarskem pravu je treba nameniti največjo 
pozornost kaznivim dejanjem iz poglavja Kazenskega zakonika (KZ-1) zoper 
gospodarstvo, saj je razumno pričakovati, da se v gospodarskih sporih in stečajnih 
postopkih največkrat lahko razkrijejo znaki prav teh kaznivih dejanj. Poleg teh 
so v ospredju še premoženjska kazniva dejanja in tista, ki podpirajo kriminalno 
dejavnost (korupcija v javnem sektorju, ponareditev listin, kriva pričanja). 

V širšem okviru zaznavanja je najprej treba opozoriti na splošne značilnosti, nato 
pa tudi na obseg in sestavo posameznih skupin kaznivih dejanj ter na število 
obravnavanih dejanj. 

24 Predvsem pri urejanju računovodskih izkazov, pripravi otvoritvene bilance in poročila, nadaljevanju 
ali zaključevanju poslov in izpodbijanju pravnih dejanj stečajnega dolžnika.

25 Lahko tudi z obveznimi navodili za njegovo delo (prvi odstavek 101. člena ZFPPIPP). 
26 Sodba VS RS, I Ips 253/98.
27 Iz sodbe VS RS, I Ips 9993/2009, z dne 30. 5. 2013 sicer izhaja, da je ob ustreznem opisu lahko 

podana tudi zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic po četrtem in tretjem odstavku 261. člena 
KZ (zdaj 257. člen KZ-1), hkrati pa je potrjena obtožna teza, po kateri je s posojanjem denarnih 
sredstev iz stečajne mase družbi z omejeno odgovornostjo, v nasprotju z načelom omejitve tveganj, 
stečajni upravitelj prekoračil svoje pravice in zlorabil položaj.         
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Z vidika razmerja med vzroki in posledicami ravnanj, ki bodo kot kazniva dejanja 
zaznana v sodnih postopkih, lahko ugotovimo, da so: 

● gospodarska ali druga kriminaliteta sama po sebi, 
● oblika prikrivanja gospodarske ali druge kriminalitete, 
● vzrok gospodarske kriminalitete in priložnost zanjo.28 

Z vidika udeleženih subjektov bo šlo predvsem za dejanja, ki škodujejo upnikom, 
kupcem in poslovnim partnerjem, dejanja, ki kršijo pravno varnost v poslovnem 
prometu, in dejanja, ki kršijo notranjo varnost podjetij, bank, zavarovalnic in drugih 
gospodarskih subjektov. Izključena seveda niso niti odkritja drugih kaznivih dejanj, 
predvsem iz poglavja zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper premoženje, 
pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ter zoper pravosodje.29

Kazniva dejanja iz navedenih skupin zavarovanih vrednot se v praksi seveda ne 
kažejo v čisti, enostavni in lahko prepoznavni obliki. To za zaznavo in naznanitev 
ni odločilnega pomena, toda v poznejših fazah postopka zahteva zbiranje in 
preverjanje vseh podatkov, oblikovanje in preverjanje delovnih kvalifikacij na 
podlagi ustreznih metodoloških postopkov ter preizkus zanesljivosti izbrane pravne 
opredelitve pred končno odločitvijo o obtožbi, v nadaljevanju pa celovit preizkus 
tako oblikovane obtožne teze na sojenju. 

Ne glede na navedeno je koristno, da je že na začetku vsaj okvirno zamejena 
ogrožena ali prizadeta pravna vrednota. Sodna praksa pri tem opozarja na 
dosledno ločevanje med kaznivimi dejanji, ki so usmerjena na zlorabo pooblastil 
v pravni osebi (pri statusnopravnem razmerju), in kaznivimi dejanji oškodovanja 
upnikov v širšem pomenu, pri čemer gre za zunanje pogodbeno obligacijsko ali 
stvarnopravno razmerje.30 Pri protipravnem znižanju kapitala družbe so ogroženi 
predvsem javnofinančni interesi države, upniki in samo poslovanje družbe na 
trgu. Iz tega izhaja, da so v takih primerih mogoči znaki kaznivih dejanj zatajitve 
finančnih obveznosti, oškodovanje upnikov, lažni stečaj, povzročitev stečaja z 
nevestnim gospodarjenjem, poslovna goljufija, ponareditev ali uničenje poslovnih 
listin ter še nekatera druga kazniva dejanja, ki so lahko storjena pri opravljanju 
gospodarske dejavnosti. 

Pri samostojnih podjetnikih in enoosebnih gospodarskih družbah je sicer 
uveljavljeno stališče, da so kazniva dejanja lahko storjena le navzven, proti 
upnikom ali davčni obveznosti, ne pa navznoter, z lastnim okoriščanjem, saj je 
v takih primerih storilec in oškodovanec ista oseba.31 Tako stališče je sporno, saj 
ne upošteva pravne subjektivitete družbe oziroma narave registriranega osebnega 
podjema, načela ločenosti premoženja, varnosti poslovanja z vidika plačilne 

28 Smiselno in v nadaljevanju povzeto po Žnidaršič Kranjc, A., Planirani stečaji?, Didakta, Radovljica, 
1993, str. 88.

29 Vid Jakulin, Uvodna beseda, v: Turk, I., in drugi: Vloga računovodskih, finančnih in revizijskih 
strokovnjakov pri odkrivanju gospodarskega kriminala. Zveza ekonomistov Slovenije: Zveza 
računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2008, str. 3–4.

30 Sodba VS RS, I Ips 266/2007.
31 Sodba VS RS, I Ips 141/2006; enako naj bi veljalo za družbo z omejeno odgovornostjo z več 

družbeniki, če gre za jasno izraženo soglasje vseh družbenikov in če dejanje ni protipravno.  
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sposobnosti in upravičenih interesov tretjih oseb.32 Prav zaradi navedenega bi bilo 
treba vložiti ovadbo tudi v takih primerih, saj se le tako lahko omogoči državnemu 
tožilcu, da presodi, ali so podani znaki kaznivega dejanja in kakšna je pravilna 
pravna opredelitev.

Za nekatera kazniva dejanja (lažni stečaj, oškodovanje upnikov) je značilno, da 
so storjena v izpolnitveni in ne v sklenitveni fazi gospodarskega posla oziroma po 
novem tudi vsakršnega pravnega posla, ki ga sklene fizična oseba. Seveda so lahko 
ta kazniva dejanja storjena tudi s sklenitvijo pogodb, vendar namen takih pravnih 
poslov ni predvsem v (ne)izpolnitvi medsebojnih obveznosti, temveč je posel, ki 
je lahko dejanski ali le navidezen, namenjen predvsem preprečitvi izpolnitve že 
obstoječe druge obveznosti dolžnika do drugega upnika ali vseh njegovih upnikov. 

Gospodarska, premoženjska in druga organizirana kriminaliteta (mamila, orožje, 
izsiljevanje) je lahko povezana tudi s pranjem denarja (245. člen KZ-1), saj se 
prav z legalno dejavnostjo (s prenosi, skrivanjem, navideznimi posli) lahko pride do 
sredstev, ki se jim s »pranjem« prikrije izvor ter se izmaknejo izsleditvi in zakonitim 
posegom upnikov in države.

Začetni podatki (sumi), iz katerih je po njihovi zaznavi in naznanitvi treba izpeljati 
kazenskopravne procesne in materialnopravne sklepe, se praviloma kažejo v teh 
(splošnih) oblikah:

● prikazovanje neresničnih podatkov o poslovanju, 
● čezmerno zadolževanje in nesmotrno trošenje,33

● zmanjšanje vrednosti podjetja, 
● pridobivanje ali usmerjanje sredstev na druge račune brez jasnega 

poslovnega namena, 
● odtujevanje sredstev brezplačno ali po simbolični ceni, 
● sklepanje namišljenih ali prirejenih (lažnivih) pogodb,34 
● sklepanje pogodb ali izvajanje pravnih dejanj, ki so očitno izpodbojna,  
● zlorabe pri ravnanju z zaupanimi sredstvi,
● priznavanje ali poravnavanje neutemeljenih in nedokazanih terjatev, 
● klasične oblike gospodarskega kriminala,35 
● vse oblike in vrste ponarejanja listin.

Iz opisanih okoliščin, bolj ali manj podprtih z listinskimi dokazi in osebnimi, 
nadrobno predstavljenimi očitki, morajo sodniki in druge uradne osebe sklepati o 
obstoju  znakov kaznivih dejanj, opredeliti mogoče storilce ter zbrati in zavarovati 
dokazno podlago za vodenje nadaljnjega postopka.

32 Podrobno in primerjalno utemeljeno kritično stališče do veljavne sodne prakse je dal Pušnik, N.;  
Zloraba položaja in zaupanja v enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo v nemški in slovenski 
sodni praksi, Podjetje in delo, 1/2013, str. 67.  

33 Npr. financiranje vrhunskega športa, trženjska dejavnost, preučevanje trga, kreditiranje delavcev 
podjetja, financiranje političnih dejavnosti in strank, najrazličnejše vrste svetovanj, analiz in 
raziskav, nepotrebno zaposlovanje.

34 Predvsem asignacijskih, cesijskih, hipotekarnih in zastavnih (zemljiški dolg), z neresničnimi ali 
navideznimi strankami, podlagami, zneski, datumi ali drugimi podatki. 

35 Npr. prekoračitve pooblastil, kraje, poneverbe, neupravičena uporaba, poraba za neposlovne 
namene, skrivanje in uničevanje sredstev.
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Sestava opisanih skupin kaznivih dejanj glede na varovane dobrine in v razmerju 
do skupnega števila obravnavanih zadev (zadev v delu) za zadnje leto36 kaže, da je 
razporeditev po posameznih vrstah kaznivih dejanj (ob 6.168 skupaj obravnavanih) taka: 

● kazniva dejanja na škodo upnikov in potrošnikov  
(poslovna goljufija, oškodovanje upnikov,  
denarne verige in stečajno kaznivo dejanje)  2.744 zadev ali 44,4 %                                                       

● zlorabe v javnem in zasebnem sektorju  
(poneverbe, nezakonita uporaba, preslepitve,  
zlorabe in nevestno delo)  2.366 zadev ali 38,3 %

● zatajitve davčnih in drugih obveznosti    712 zadev ali 11,5 %
● korupcijska kazniva dejanja   206 zadev ali 3,3 %
● pranje denarja  143 zadev ali 2,3 %

Med posameznimi kaznivimi dejanji je največji delež poslovnih goljufij (40,5 %), 
sledijo zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarskih dejavnostih (12,1 %), zlorabe 
uradnega položaja (12,1 %) in davčne zatajitve (11,5 %).

Pri obravnavanih pravnih osebah je prevladujoče kaznivo dejanje poslovne goljufije, 
ki dosega kar 68,6-odstotni delež, skupaj z drugimi zlorabami pa 72,3-odstotni 
delež. Sledijo kazniva dejanja zatajitve davčnih in finančnih obveznosti (15,4 %), 
zlorabe položaja v javnem in zasebnem sektorju (9 %), pranje dejanja (2,4 %) in 
korupcijska kazniva dejanja (0,8 %). 

5. KAZENSKOPRAVNI POJEM GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN 
VRSTE VAROVANIH DObRIN

Za pravno opredelitev kaznivih dejanj zoper gospodarstvo je poleg posebnih 
zakonskih znakov posameznih dejanj treba upoštevati tudi nov pomen »gospodarske 
dejavnosti«, ki je v različnih besednih zvezah okvirni zakonski znak velikega 
številka kaznivih dejanj iz tega poglavja. Z novelo Kazenskega zakonika37 je ta 
pojem iz splošne (generične) blanketne norme spremenjen v natančno opredelitev 
pri zakonsko določenem pomenu izrazov. Opredelitev ne sledi zasnovi prejšnjega 
KZ z naštevanjem poslov in statusnih oblik, v katerih se dejavnost opravlja, ampak 
je uporabljeno splošno merilo pridobitnosti, ki velja tudi po primerljivih ureditvah 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Obligacijskega zakonika (OZ).38 Ob 
splošnem pogoju odplačnosti in tržnosti39 je gospodarska lahko tudi dejavnost 
v zadrugah, zavodih, društvih in skladih, ne le v gospodarskih družbah ali pri 
podjetnikih. S posebno določbo so med gospodarske uvrščene tudi dejavnosti, 
ki se samostojno opravljajo kot poklic (npr. kmetje, zdravniki, odvetniki, notarji, 
detektivi), če se ravnajo po načelu ponudbe in povpraševanja, delujejo na trgu in 
za plačilo.40 

36 Letno poročilo državnega tožilstva za leto 2012, Vrhovno državno tožilstvo RS, http://www.dt-rs.si, str. 135.
37 KZ-1B, Uradni list RS, št. 91/2011, ki velja in se uporablja od 15. 5. 2012.
38 Uradni list RS, št. 83/2001 – 30/2010.
39 Prva točka desetega odstavka 99. člena KZ-1: »vsaka dejavnost, ki se opravlja proti plačilu na 

trgu«.
40 Druga točka desetega odstavka 99. člena KZ-1: »vsaka dejavnost, ki se za dogovorjeno ali 

predpisano plačilo opravlja poklicno ali organizirano«.
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V kazenskopravnem smislu je zato gospodarska tudi dejavnost negospodarskih 
subjektov ali je lahko gospodarska tudi sicer neprofitna dejavnost, če se v nekem delu 
ali času opravlja po načelih odprtega in prostega tržnega tekmovanja. S praktičnega 
vidika to pomeni, da v kazenskem pravu pri »gospodarskih« organizacijskih oblikah 
obstoj gospodarske dejavnosti domnevamo, pri negospodarskih pa moramo 
posebej obrazložiti obstoj pogojev, ki jim dajejo pridobitno naravo.41 

Poleg gospodarske dejavnosti je z novelo KZ-1B posebej opredeljeno opravljanje 
gospodarske dejavnosti, ki v dejavnosti kot taki določa ravnanje posameznikov, 
ki to dejavnost opravljajo in s tem neposredno uresničujejo znake gospodarskih 
kaznivih dejanj 

Široka opredelitev odpravlja vse dosedanje dvome glede kaznivosti konkretnega 
ravnanja posameznih oseb pri opravljanju gospodarske dejavnosti, za katero 
šteje: izvajanje, opravljanje, odločanje, zastopanje, vodenje in nadziranje v okviru 
dejavnosti iz desetega odstavka 99. člena KZ-1. Dodatno so kot opravljanje 
gospodarske dejavnosti opredeljena smiselno istovrstna dejanja (upravljanje, 
razpolaganje in nadzorstvo) tudi, kadar se opravljajo s sredstvi pravne osebe 
javnega prava (države, samoupravne lokalne skupnosti ali drugih oseb javnega 
prava, ki razpolagajo z javnimi sredstvi) ali zasebnega prava. 

Z opredelitvijo teh sredstev je v najširšem obsegu in celovito zagotovljeno 
kazenskopravno varstvo gospodarjenja z javnimi sredstvi (javnimi financami, 
javnim premoženjem),42 ne le v gospodarski sferi. Tako je v kazenskopravno 
varstvo vključen tudi tisti del dejavnosti, ki se opravlja v javnem sektorju, a ne 
pomeni uresničevanja pooblastil državne uprave (v smislu upravnih dejanj ali 
odločitev), temveč spada med akte poslovanja v smislu gospodarjenja. To pomeni, 
da so pod zakonskimi pogoji tudi ravnanja v škodo pravnih oseb zasebnega prava, 
ki so bila doslej praviloma lahko opredeljena le kot izneverjenje (215. člen KZ-1), 
lahko obravnavana kot zloraba položaja, podkupovanje ali drugo kaznivo dejanje 
iz poglavja zoper gospodarstvo. 

6. ZAKONSKI ZNAKI IN POJAVNE ObLIKE NAJPOGOSTEJšIH 
KAZNIVIH DEJANJ, KI SO LAHKO PREDMET ZAZNAVE IN 
NAZNANITVE   

Pravilna pravna opredelitev konkretnega kaznivega ravnanja ob upoštevanju 
zakonskega opisa, izvršitvene oblike, krivde in vrste udeležbe je naloga kazenskega 
prava in ne ovaditelja. Njegova pozornost bo pri presoji domnevnega kaznivega 
dejanja, zaznanega v gospodarskem sporu ali stečajnem postopku, usmerjena 
predvsem v temeljne zakonske znake, ki se kažejo v značilnih pojavnih oblikah 
posameznih kaznivih dejanj.  

V nadaljevanju so ti kratko opisani za najpogostejša gospodarska kazniva dejanja.

41 Podrobneje Kazenski zakonik (KZ-1) z novelama KZ-1A in KZ-1B, razširjena uvodna pojasnila, 
Ambrož, M., Jenull., H., Ljubljana, GV Založba, 2012, str. 108.

42 Nepremičnine, premičnine, denarna sredstva, dohodki, terjatve, kapitalske naložbe, druge oblike 
finančnega premoženja in druga sredstva pravnih oseb.
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Poslovna goljufija (228. člen KZ-1)

Leta 1999 uvedeno kaznivo dejanje poslovne goljufije se od klasične goljufije loči 
po tem, da je lahko storjeno le pri opravljanju gospodarske dejavnosti, z vidika 
krivde pa po tem, da ni nujno, da bi goljufivi namen obstajal vnaprej. Preslepitev 
pogodbenika s prikazovanjem, da bodo obveznosti izpolnjene, ali s prikrivanjem, 
da obveznosti ne bodo ali ne bodo mogle biti izpolnjene, je lahko storjena pri 
sklenitvi ali pri izvajanju pogodbe. Dejanje je kaznivo le, če je zaradi delne ali 
celotne neizpolnitve obveznosti ena stran pridobila premoženjsko korist ali za 
drugo stran nastane (kakršna koli) premoženjska škoda. Glede na višino nastale 
koristi ali škode ima dejanje lahko kvalificirano ali privilegirano obliko. 

Čeprav je poslovna goljufija najpogosteje obravnavano kaznivo dejanje zoper 
gospodarstvo, pa z vidika naznanilne dolžnosti sodnikov ne bo najpomembnejša. 
Pričakovati je namreč, da bodo oškodovanci v takih primerih sami vložili kazenske 
ovadbe zoper storilce kaznivih dejanj, ne le zaradi pregona, temveč tudi zaradi 
pričakovanja, da bodo pod pritiskom postopka ali v okviru pogojne obsodbe lažje 
prišli do poplačila.

Najpogostejši storilci poslovne goljufije so moški srednjih let s srednjo izobrazbo. 
Običajno gre za samostojne podjetnike, direktorje in prokuriste gospodarskih družb, 
ki pri opravljanju svoje dejavnosti najpogosteje v družbah z omejeno odgovornostjo 
ali pri samostojnih podjetnikih naročajo blago ali storitve, po dobavi blaga ali 
izvedbi storitev pa teh v nasprotju s prej sklenjenim dogovorom ne plačajo. Gre 
za dejanja, ki so najpogostejša v gostinski in gradbeni dejavnosti ter v zvezi z 
lizinškimi pogodbami.

Zloraba položaja ali zaupanja v gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1)

Drugo najpogostejše gospodarsko kaznivo dejanje stori oseba, ki pri opravljanju 
gospodarske dejavnosti, zato da bi sebi ali drugemu pridobila protipravno 
premoženjsko korist oziroma povzročila premoženjsko škodo, zlorabi svoj položaj 
ali dano zaupanje, prekorači pravice ali opusti dolžnosti, ki jih ima na podlagi zakona, 
drugega predpisa, akta pravne osebe ali pravnega posla glede razpolaganja s 
tujim premoženjem ali koristmi, njihovega upravljanja ali zastopanja. Dejanje 
ima pri veliki premoženjski koristi ali škodi kvalificirano obliko, privilegirano pa za 
pridobitev nepremoženjske koristi. 

Najbolj problematična je izvršitvena oblika zlorabe, saj pri prekoračitvi pravic ali 
opustitvi dolžnosti obstaja možnost presoje na formalnopravni podlagi. Pri zlorabi 
pa je dejanje opravljeno znotraj veljavnih pooblastil (pristojnosti) storilca, vendar 
s prevaro v notranjem razmerju (do lastnikov podjetja). Zato se kazenskopravna 
praksa pri očitku tega kaznivega dejanje opira na pravila gospodarskega 
statusnega prava, predvsem na kršitev dolžne skrbnosti vestnega in poštenega 
gospodarstvenika iz prvega odstavka 263. člena ZGD-1 ali profesionalne skrbnosti 
poslovno-finančne stroke iz 28. člena ZFPPIPP, in na nasprotje s splošno poslovno 
moralo, kot jo izražajo dobri običaji in kodeksi etike in kot se oblikuje tudi s sodno 
prakso.
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To se kaže zlasti v prodajah pod ceno/nad ceno, v neupravičenih plačilih ali 
posojilih in vračilih, nepoštenem obrestovanju in ravnanju s predujmi, posojili, 
poroštvi in povračili, v neutemeljenih oprostitvah obveznosti, nenamenski uporabi 
dobička, prenosih koristi iz posameznih poslov na drugega, neresničnem prikazu 
premoženja in obveznosti ter v neverodostojnem poročanju. 

Ravnanje pri zlorabi položaja ali zaupanja v gospodarski dejavnosti je lahko 
vsebinsko primerljivo tudi s posameznimi ravnanji, ki so v gospodarskem pravu 
podlaga za spregled pravne osebnosti,43 predvsem ravnanjem s premoženjem 
družbe kot pravne osebe kot svojim lastnim premoženjem in zmanjšanjem 
premoženja družbe v svojo korist ali korist druge osebe. Prav izvršitvene oblike 
spregleda pravne osebnosti, ki jih gospodarski sodnik zazna v gospodarskem 
sporu, so v posameznih primerih lahko podlaga za sum tudi za druga storjena 
kazniva dejanja iz poglavja zoper gospodarstvo, ki so navedena v nadaljevanju.

Glede zlorabe položaja ali pravic so bili v praksi obravnavani tudi člani uprav in 
nadzornih svetov zaradi izčrpavanja družb pred stečajem, zaradi navideznih poslov, 
povezanih s plačilom neupravičenih računov za opravljena dela ali dobave, zlasti 
za navidezno poslovno sodelovanje,44 zaradi omogočanja neodplačne uporabe ali 
prenizke cene za pridobitev zemljišč in pri menedžerskih prevzemih.45 

Zlorabe so bile zaznane tudi v zvezi s finančnimi lizingi na podlagi uporabe prirejene 
dokumentacije, s postavitvijo cene v korist dobaviteljev, s škodljivimi prodajnimi 
pogodbami in kratkoročnimi posojili z zastavitvijo delnic in neupravičenim 
kreditiranjem drugih družb, z izdajo bremenopisov brez poslovne podlage, 
prodajami s plačilom kupnine, pobotom terjatev, ki niso bile pravilno odkupljene, 
potrjevanjem računov pogodbenih odvetnikov za neopravljeno delo, z navideznimi 
pogodbami pri poslovnem in finančnem posredovanju, pri stečajnih upraviteljih pa 
pri prodaji terjatev po nizki ceni ali pri razpolaganju s stečajno maso.

Povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1)

Z novelo KZ-1B je stečajno kaznivo dejanje na novo opredeljeno, tako da sledi 
uveljavljenim pojmom insolvenčnega prava. Kaznivo dejanje ima jasno opredeljeni 
obe obliki. 

Za stečajno goljufijo je značilen naklep storilca, da obveznosti ne bi bile plačane, 
pri čemer se opravljajo dejanja navideznega ali dejanskega poslabšanja 
premoženjskega stanja dolžnika, tako pa se povzroči stečaj ali izpolnijo pogoji za 
izbris gospodarske družbe iz sodnega registra po uradni dolžnosti brez likvidacije. 
Načini poslabšanja premoženjskega stanja so primeroma opredeljeni v že znanih 
klasičnih oblikah,46 ustrezno pa razširjeni z določbo o uporabi kakršnega koli 

43 Prvi odstavek 8. člena ZGD-1.
44 Praviloma storitve svetovanja, posredovanja, trženja ali analize trga. 
45 S sklepanjem posojilnih pogodb ali poroštvenih pogodb za izpolnitev zasebnih obveznosti in s 

podcenjenim odkupom delnic ciljnih družb.
46 Navidezna prodaja, brezplačna odsvojitev ali odsvojitev z izredno nizko ceno, uničenje; sklenitev 

lažne pogodbe o dolgu, priznanje neresnične terjatve; prikrivanje, uničenje, sprememba ali tako 
vodenje poslovnih knjig ali listin, da iz njih ni mogoče ugotoviti dejanskega premoženjskega stanja 
ali plačilne sposobnosti.
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»drugega goljufivega načina«. Za dokončanje kaznivega dejanja zadostuje že 
uvedba stečajnega postopka. 

Posebej je opredeljena povzročitev stečaja z nevestnim gospodarjenjem (drugi 
odstavek 226. člena KZ-1).47 Za to obliko je značilno, da obsega naklep glede 
(ne)smotrnosti in (ne)vestnosti pri ravnanju s premoženjem, ki je v razmerju do 
posledične nezmožnosti plačila ali prezadolženosti lahko tudi eventualen. Ni 
pa treba, da bi bila s storilčevim naklepom (kot nadaljnja posledica) zajeta tudi 
nastanek stečaja in večje premoženjske škode za upnike ali namen oškodovanja 
upnikov. Povzročitev stečaja in večje premoženjske škode za upnike je zato pri 
tej obliki objektivni pogoj kaznivosti, ki nastopi zaradi direktnega ali eventualnega 
naklepa povzročene dolgoročne plačilne nesposobnosti ali prezadolženosti. 

Glede na veliko stečajnih postopkov je razumno pričakovati od stečajnih sodnikov, 
da za dejanja, ki jih zaznajo sami ali o katerih poročajo stečajni upravitelji, vložijo 
ustrezne kazenske ovadbe.

Oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1)

Tudi to dejanje ima lahko vsebinsko izhodišče v podlagah za spregled pravne 
osebnosti, in sicer kot zloraba družbe za oškodovanje upnikov ali zmanjšanje 
premoženja družbe z vednostjo, da ne bo sposobna poravnati svojih obveznosti 
tretjim osebam. Gre za razpolaganja pri opravljanju gospodarske dejavnosti, ki 
imajo »predstečajno naravo«, saj ne povzročijo prenehanja družbe, ampak zgolj 
njeno nezmožnost za plačilo. Izvršitveno dejanje je izplačilo iz zadolženega 
premoženja ali drugačno spravljanje kakšnega upnika v ugodnejši položaj 
(privilegiranje), kar hkrati povzroči veliko premoženjsko škodo drugim upnikom. 
Enako se obravnava oškodovanje upnikov s priznanjem neresnične terjatve, 
sestavo lažnive pogodbe ali kakšnim drugim goljufivim dejanjem, ki povzroči veliko 
premoženjsko škodo upnikom, torej v znesku, ki presega 50.000 EUR. Storilec 
tega dejanja (drugi odstavek 227. člena KZ-1) je lahko vsaka oseba, ne le tista, ki 
opravlja gospodarsko dejavnost.  

Iz navedenega izhaja, da imajo posamezna dejanja, za katera ne bo mogoče 
dokazati krivde z vidika povzročitve stečaja z goljufijo, storjena pa so bila pred 
nastankom dolgoročne plačilne nesposobnosti ali prezadolženosti, lahko znake 
kaznivega dejanja oškodovanja upnikov.

To kaznivo dejanje se je v praksi obravnavalo v nekaterih značilnih primerih: direktor 
in ustanovitelj družbe, nezmožne plačila, preusmeri promet mimo transakcijskih 
računov ali po računih druge družbe na podlagi asignacij, prednostno poplačuje 
nekatere upnike na podlagi lažnih asignacijskih in posojilnih pogodb; direktorja  
gospodarskih družb, potem ko je tretja povezana družba postala insolventna in 

47 Nesmotrno trošenje sredstev, čezmerno zadolževanje, sklepanje škodljivih pogodb, neodplačno ali 
navidezno ali pod ceno prenašanje premoženja na druge osebe ali drugačno zmanjšanje vrednosti 
premoženja, opuščanje pravočasnega zavarovanja ali uveljavljanja terjatev ali drugačno očitno 
kršenje dolžnosti pri vodenju gospodarske dejavnosti ali finančnem poslovanju.
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nelikvidna, med svojima družbama podpišeta odstop neobstoječe terjatve, direktor 
prezadolžene družbe pa to terjatev prizna in ne vloži ugovora zoper sklep o izvršbi 
na podlagi verodostojne listine, tako da neresnična terjatev postane izvršljiva, na 
njeni podlagi pa se potem pravni osebi, ki je tudi obtožena, v izvršilnem postopku v 
škodo drugih upnikov izročijo vse nepremičnine prezadolžene družbe, ki so njeno 
edino premoženje. Obravnavani so tudi primeri nesmotrnega trošenja sredstev in 
kršitev dolžnosti pri upravljanju premoženja družbe, z visokimi stroški neobstoječih 
ali preplačanih storitev, s precenjenimi nakupi, ki povzročijo dodatno zadolžitev, a 
niso nujni za poslovanje podjetja, sklepanjem navideznih pogodb in prednostnim 
plačilom nekaterim upnikom. 

Davčna zatajitev (249. člen KZ-1)

Od uveljavitve novele KZ-1B gre za kaznivo dejanje davčne zatajitve le, če 
obveznosti, ki se jim je storilec izogibal, ali davek, ki je bil neupravičeno vrnjen, 
pomenijo veliko premoženjsko korist, torej če presegajo znesek 50.000 EUR.48 
Davčna zatajitev je lahko storjena v lastno ali tujo korist, praviloma v korist pravne 
osebe, in se nanaša na vse vrste davkov, prispevkov ali drugih predpisanih 
obveznosti, tudi z neupravičeno vrnitvijo davka v Republiki Sloveniji ali drugih 
državah članicah Evropske unije. Izvršitvena dejanja so predložitev lažnih podatkov 
o pridobljenih dohodkih, stroških, predmetih, blagu ali drugih okoliščinah, ki vplivajo 
na ugotovitev in višino obveznosti, z razširjajočo opredelitvijo »ali kako drugače 
preslepi pristojni organ«. Poleg storitvene ima kaznivo dejanje opustitveno obliko, 
ki se kaže v neprijavi dohodka ali drugih okoliščin, ki vplivajo na davčno ali drugo 
finančno obveznost, kadar je prijava obvezna. 

Davčno kaznivo dejanje je praviloma povezano s ponarejanjem ali prirejanjem 
listin, zato bodo na tak sum kazale vse zadeve, v katerih je sporna izvirnost, 
verodostojnost ali poslovna upravičenost zapisanega pravnega posla ali dejanja, 
prav tako pa tudi spori, v katerih (razen davčnega) ni videti drugega razloga za 
domnevni poslovni promet. Sumi teh kaznivih dejanj so lahko zaznani tudi pri 
poslih, povezanih z obračunom trošarin, poleg tega pa v zdaj že klasičnih primerih 
davčnih vrtiljakov in ustanavljanja neplačujočih gospodarskih subjektov. 

Z vidika mogoče zaznave v gospodarskih sporih je pomemben tretji odstavek 249. 
člena KZ-1, po katerem je dejanje storjeno tudi s tem, da (med drugim) storilec ne vodi 
poslovnih knjig in evidenc, ki jih mora voditi, ali pa so knjige in evidence vsebinsko 
napačne, če je dejanje storjeno z namenom preprečiti ugotovitev dejanske davčne 
obveznosti, ne glede na to, ali se (je) zoper zavezanca vodil postopek. 

Druga kazniva dejanja zoper gospodarstvo

Od drugih kaznivih dejanj zoper gospodarstvo je glede na njihov večji pomen treba 
opozoriti predvsem na korupcijo, pranje denarja in poneverbe. 

48 Po načelu milejšega zakona (7. člen KZ-1) so s to spremembo tudi za nazaj »dekriminirane« 
zatajitve, pri katerih navedena višina ni dosežena, zaradi prekinitve teka zastaranja med kazenskim 
postopkom pa se tudi, ko je ta končan, lahko obravnavajo kot davčni prekrški.
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Korupcijska kazniva dejanja kljub vedno bolj razdelanim zakonskim opredelitvam 
(241., 242., 261., 262., 263. in 264. člen KZ-1), ki so tudi posledica širših 
mednarodnih prizadevanj za pošteno poslovanje, ohranjajo znane temeljne 
značilnosti. V primerjavi s prejšnji časi je pri njihovem dokazovanju nova predvsem 
možnost uporabe tehničnih sredstev, in to pri spremljanju dejanj ob storitvi in 
tudi njihovih elektronsko ali vizualno zabeleženih sledi. Med obravnavanimi 
storilci teh kaznivih dejanj so bili največkrat v postopku gradbeni inšpektorji,49 
davčni inšpektorji, odgovorne osebe samoupravnih lokalnih skupnosti,50 osebe, 
pooblaščene za opravljanje tehničnih pregledov, osebe, udeležene v postopkih 
javnega naročanja, med preostalimi pa tudi zdravniki, uradne osebe, pooblaščene 
za vozniška dovoljenja, in celo sodniki.

Pranje denarja (245. člen KZ-1) je ozko povezano z drugimi kaznivimi dejanji, 
predvsem pri organiziranem kriminalu, največkrat zunaj gospodarske dejavnosti 
in z namenom, da se nezakonito pridobljena sredstva (mamila, orožje, izsiljevanje, 
prevare) usmerijo v gospodarsko dejavnost ali z njo legalizirajo. Sum tega 
kaznivega dejanja se v praksi pojavlja zlasti z nakazili večjih denarnih zneskov iz 
tujine in njihovim spravljanjem v obtok na podlagi lažnih asignacijskih pogodb ali 
po davčnih vrtiljakih.

Poneverba in neupravičena uporaba (209. člen KZ-1) kljub novi uvrstitvi v poglavje 
kaznivih dejanj zoper premoženje ostaja klasična oblika prilaščanja denarja, 
vrednostnih papirjev ali zaupanih premičnin pri gospodarskem poslovanju, 
predvsem kot nakazilo denarja na lastne ali na druge račune v okviru dovoljenega 
razpolaganja (direktorji družb, samostojni podjetniki – računovodje, bančni uradniki, 
ravnatelji zavodov), lahko pa tudi kot neposredno prilaščanje gotovine, tovornih 
vozil in goriva, zaupanega v zvezi z zaposlitvijo.

Oškodovanje javnih sredstev (257. a člen KZ-1)

To je povsem novo kaznivo dejanje, uvedeno z novelo KZ-1B in uvrščeno v 
poglavje zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, ki v štirih 
odstavkih zajema temeljno in kvalificirano obliko ter natančnejšo opredelitev 
znakov kaznivega dejanja, ki so za ta člen posebej določeni s pojmoma uporabnik 
javnih sredstev in javna sredstva. 

Namen novega kaznivega dejanja je omogočiti kazenskopravno obravnavanje 
neposrednih ali posrednih oškodovanj proračunskih ali drugih javnih sredstev, ki 
jih po veljavnem zakoniku ni mogoče opredeliti kot zlorabo uradnega položaja ali 
uradnih pravic (257. člen KZ-1), za pregon nevestnega dela v službi (258. člen 
KZ-1) pa ni navedena ustrezna osebna lastnost storilca ali zahtevana stopnja 
krivde. Gre za različico kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, ki je glede na 
objektivne znake, mogoče storilce, stopnjo krivde in posledico lex specialis. Storilci 
so poleg uradnih oseb lahko javni uslužbenci, ki delujejo pri uporabniku javnih 
sredstev in z njimi razpolagajo bodisi na podlagi pooblastil v javnem sektorju bodisi 

49 V povezavi s projektanti ali drugimi osebami, ki so udeleženi pri izvedbi gradbenih podjemov.
50 Finančni lizing, javna naročila, posojilne pogodbe, udeležba pri odločanju.
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pri pravnih osebah zasebnega prava ali zasebnikih, če s temi sredstvi razpolagajo 
nezakonito ali nenamensko, gre pa za sredstva ki so bila prenesena v zasebni 
sektor ali dana na razpolago za določen (javni) namen.51 

Izvršitveni načini so naročanje, pridobivanje in upravljanje nepremičnin, premičnin, 
denarnih sredstev, terjatev, kapitalskih naložb in drugih oblik javnega finančnega 
premoženja ter razpolaganje z njimi52 tako, da je povzročena večja premoženjska 
škoda, z zavestno kršitvijo predpisov, opuščanjem dolžnega nadzorstva ali 
drugačno povzročitvijo ali omogočanjem nezakonite ali nenamenske uporabe 
javnih sredstev. Oblika krivde je direktni ali eventualni naklep glede kršitve zakona, 
opustitve dolžnega nadzorstva ali drugega izvršitvenega ravnanja v smislu 
zavesti o nezakonitem ravnanju ali nenamenski uporabi sredstev; v razmerju 
do prepovedane posledice (premoženjske škode) pa zavestna ali nezavestna 
malomarnost glede možnosti njenega nastanka. Dejanski nastanek škode kot 
končna posledica je objektivni pogoj kaznivosti.

Pričakovati je, da bo novo kaznivo dejanje uporabljeno predvsem v zadevah, pri 
katerih se »gospodari« z javnimi sredstvi, ne glede na to, ali poteka pri osebah 
javnega ali zasebnega prava, ki so jim zaupana namenska javna sredstva. Zato 
so storilci lahko tudi ravnatelji in drugi predstojniki javnih zavodov, podjetij, agencij 
in skladov ter drugih primerljivih pravnih oseb, ki so uporabniki javnih sredstev, pa 
tudi zasebnikov, podjetnikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo registrirano 
dejavnost ali poklic, če z javnimi sredstvi razpolagajo nezakonito ali nenamensko. 

Znaki tega kaznivega dejanja bodo v posameznih zadevah, povezanih z 
razpolaganjem z javnimi sredstvi na način, kot je opisano v zakonski dispoziciji, 
nedvomno lahko zaznani tudi pri reševanju gospodarskih sporov. 

Kazniva dejanja zoper pravni promet, pravosodje, čast in dobro ime 

Naloga celotnega pravosodja, tudi gospodarskega sodstva, ni samo varstvo pred 
kaznivimi dejanji, ampak tudi varovanje integritete sodnega postopka, njegovih 
udeležencev, spoštovanja pravil, poštenega dokazovanja in izpovedovanja resnice. 
Le na takih podlagah se lahko krepi zaupanje v pravno državo.    

Zato mora biti posebna pozornost sodišča in sodnikov namenjena tudi ukrepanju 
zoper dejanja, ki neposredno ali posredno ogrožajo zakonito in pravilno izvajanje  
sodne oblasti. Taka so predvsem dejanja, s katerimi se posega v pristnost listinskih 
dokazov in načelo resnicoljubnosti, s čimer se neposredno ogroža delo pravosodja 
ali kršijo dolžnosti, ki jih imajo posamezniki v sodnih postopkih.   

Število listinskih kaznivih dejanj ni majhno. Tako je državno tožilstvo v zadnjih 
petih letih obravnavalo 7.258 zadev kaznivih dejanj ponareditve listine po 251. in 
252. členu KZ-1 (256. in 257. člen KZ), pri tem pa vložilo 3.784 obtožnih aktov. V 
istem obdobju je bilo vloženih še 883 ovadb in v tem okviru obtoženih 391 oseb 

51 Na primer: koncesije, izključne ali posebne pravice, javna pooblastila.
52 Premoženje države, samoupravne lokalne skupnosti, Evropske unije ali druge pravne osebe 

javnega prava.
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za ponareditev ali uničenje poslovne listine (235. člen KZ-1, 240. člen KZ) ter 625 
ovadb z 242 obtožbami za overitev lažne vsebine (253. člen KZ-1, 258. člen KZ) 
in 212 ovadb z 55 obtoženimi za ponareditev ali uničenje uradne listine (259. člen 
KZ-1, 265. člen KZ). 

Najpogostejše kaznivo dejanje ponarejanja listin po 251. členu KZ-1 je materialna 
ponareditev listine: storilec ponaredi listino (napravi krivo listino) ali spremeni pravo 
listino (predrugači listino), da bi se uporabila kot prava. Dejanje lahko stori tudi (le) 
tako, da ponarejeno ali spremenjeno listino uporabi kot pravo listino. Ponarejena 
je listina, ki ne izvira od osebe, ki je v njej navedena kot izdajatelj, ne glede na 
resničnost vsebine, spremenjena pa tista, ki izraža drugačno vsebino na podlagi 
izbrisanja ali dodajanja. Za javne listine je predpisana strožja kazen.

Kot uporaba listine v praksi šteje predvsem predložitev listine sodišču ne glede na 
to, ali jo je uporabnik tudi sam izdelal ali predrugačil, in ne glede na uspeh njene 
uporabe. V 252. členu KZ-1 so opredeljeni posebni primeri ponarejanja listin, ki 
predstavljajo le izvršitveno obliko dejanja iz 251. člena KZ-1.

Kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin (235. člen KZ-1) in 
ponareditve ali uničenja uradne listine (259. člen KZ-1) sta intelektualna ponareditev 
listine, enako velja za overitev lažne vsebine (253. člen KZ-1). V teh primerih listino 
izdela ali izda upravičena oseba, vendar z neresnično vsebino.  

V vseh sodnih postopkih je mogoča tudi storitev kaznivih dejanj zoper pravosodje, 
predvsem z opustitvijo ovadbe (280. in 281. člen KZ-1), krivo ovadbo (283. člen 
KZ-1), krivo izpovedbo (284. člen KZ-1), preprečitvijo dokazovanja (285. člen KZ-1), 
oviranjem pravosodnih organov (286. člen KZ-1) in kršitvijo tajnosti postopka 
(287. člen KZ-1). 

V zadnjih petih letih je državno tožilstvo za krivo pričanje kot najpogostejše 
kaznivo dejanje iz tega sklopa prejelo 938 ovadb in obtožilo 242 oseb.53 Storilci 
kaznivega dejanja krivega pričanja so lahko priče, izvedenci, cenilci, prevajalci ali 
tolmači z ustno izpovedbo ali (izvedenec ali cenilec) z lažnim pisnim mnenjem 
ali (prevajalec) z lažnivim pisnim prevodom. Teorija opozarja, da je izpovedba 
kriva tedaj, ko se v njej navaja kaj neresničnega, poleg tega pa mora biti v zavesti 
storilca, da omenjeni neresnični dogodek prikazuje kot resničen, pri čemer se mora 
lažnivost izpovedi nanašati na bistvene stvari, ki so podlaga za odločitev. 

Kriva izpovedba je torej kazniva le, če je v celoti ali bistvenih delih lažna, pri čemer 
je izjemoma mogoča tudi z zamolčanjem, če je priča zavezana odgovoriti, pa z 
delnim izpovedovanjem bistveno spremeni opis poteka dogodka, tako da ni več 
resničen.54 Za obstoj kaznivega dejanja priče se ne zahteva, da bi bila lažna 
izpoved upoštevana pri odločitvi sodišča, temveč le, da je podana na zapisnik. 
Drugače velja za stranko v pravdnem, nepravdnem ali izvršilnem ali upravnem 
postopku, ki se kaznuje le, če je sodišče ali drug pristojni organ na njeno izpovedbo 
oprl odločbo v tem postopku.

53 Glede na mnenje javnosti, večinoma pa tudi pravne stroke je ob navedenih številkah mogoče 
sklepati, da na tem področju kazenskopravni instituti še niso bili polno izrabljeni.

54 Podrobneje Deisinger, M., Kazenski zakonik s komentarjem, Posebni del GV Založba, Ljubljana, 
2002, str. 696.
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V praksi so pri obravnavanju gospodarskih sodnih zadev, poleg navedenih, zaznana 
tudi kazniva dejanja zoper čast in dobre ime sodnikov in drugih udeležencev 
sodnih postopkov, predvsem razžalitev (158. člen KZ-1), obrekovanje (159. člen 
KZ-1), žaljiva obdolžitev (160. člen KZ-1), lahko tudi opravljanje (161. člen KZ-1) 
ali grožnja (145. člen KZ-1). Ker se storilci teh kaznivih dejanj, če so storjena proti 
uradni osebi, preganjajo na predlog,55 bo kazenski postopek v teh primerih odvisen 
predvsem od sodnikove ocene o pomenu in učinkih pregona in morebitne obsodbe 
za storjeno kaznivo dejanje zanj osebno, pa tudi za ugled sodišča in pravosodja v 
celoti. 

Pri odločitvi pa mora sodnik upoštevati, da končni izid postopka ne bo odvisen le 
od presoje državnega tožilca in kazenskega sodnika, ali je sum storitve kaznivega 
dejanja zoper čast in dobro ime z vidika zakonskih znakov teh dejanj, protipravnosti 
in krivde utemeljen. V skladu z uveljavljeno razlago najvišjih domačih sodišč in 
Evropskega sodišča za človekove pravice mora biti pregon nujen tudi z vidika 
sorazmernosti posega v pravico do svobode izražanja ali kakšno drugo človekovo 
pravico ali upravičen interes tistega, ki je izjavo dal. Med vsemi javnimi osebami 
so pred kritičnimi izjavami sodniki najbolj zaščiteni, zoper njih je pravica do 
izražanja žaljivih ocen ali trditev najbolj omejena. Hkrati pa zanje velja, da morajo 
trpeti nekatere posege v svoj ugled, če so ti povezani z vrednotenjem ali načinom 
opravljanja funkcije v posamezni zadevi, še zlasti če so očitki izrečeni v sodni 
dvorani in med postopkom ter so zadostno podprti z dejstvi o spornem ravnanju ali 
v dobri veri o resničnosti teh dejstev.56  

55 Po določbi drugega odstavka 168. člena KZ-1, grožnja pa na zasebno tožbo ali na predlog  
(135. člen KZ-1). 

56 Podrobneje v internem gradivu »Strokovna izhodišča za pregon kaznivih dejanj zoper čast in dobro 
ime, storjenih zoper državne organe ali njihove uradne osebe«; Vrhovno državno tožilstvo RS, opr. 
št.  Ktr-zb-2/19/2013, pripravila Tina Lesar, januar 2014.
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ELEKTRONSKO IN TELEFONSKO KOMUNICIRANJE

Irena Potočar Papež
univerzitetna diplomirana pedagoginja in profesorica slovenščine

1 KAJ JE KOMUNIKACIJA?

Komunikacija oziroma sporazumevanje je sestavni del zasebnega in poslovnega 
okolja vsakega posameznika. Še več: od (ne)komunikacije je odvisen (ne)uspeh in 
posledično s tem zadovoljstvo posameznika, njegova samopodoba, učinkovitost … 
Pri tem gre za dolgo komunikacijsko verigo, na katero so nanizani dejavniki, ki se 
sestavljajo ter podpirajo eden drugega ali pa se rušijo kot domine. Zdaj, v tretjem 
tisočletju, ko znanost in tehnologija napredujeta vse bolj in vse hitreje, se tega 
toliko bolj zavedamo.

Pojem komunikacija izhaja iz latinske besede comunicare in pomeni sporočiti, 
posvetovati se, razpravljati, vprašati za nasvet. S komuniciranjem izmenjujemo 
izkušnje, znanje, informacije, stališča, mnenja … 

Strokovnjaki menijo, da le 15 odstotkov znanja sestavlja formulo sodobne (poslovne 
in zasebne) uspešnosti. Vse ostalo je umetnost komunikacije.

Pogosto je komuniciranje izmenjava sporočil, je torej dvosmerno in poteka od 
sporočevalca do prejemnika ter nazaj. Prejemnik naj bi sporočilo ustrezno prejel, 
razumel in bil pripravljen tudi ustrezno odzvati se. Seveda pa je pogosta oblika 
komuniciranja tudi enosmerno sporočanje (npr. obveščanje), ki pa ima prednosti 
ter pomanjkljivosti.

Pri vseh vrstah komuniciranja (tudi elektronskem in telefonskem) govorimo – 
kot že rečeno – o komunikacijski verigi, ki je sestavljena iz pošiljatelja oziroma 
sporočevalca, komunikacijske poti in naslovnika oziroma prejemnika sporočila. 
Vlogi obeh se največkrat izmenjujeta. Na tej »poti« se dogaja marsikaj, kar vpliva na 
podajanje in prejemanje sporočila. Pri tem je zelo pomembno, da ima sporočevalec 
jasen osrednji cilj: da oba enako razumeta sporočilo, da torej poda na ustrezen 
način sporočilo, ki ga bo prejemnik razumel prav tako, kot ga je on podal.  
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1.1 Ovire in motnje pri komunikaciji

Vzroki za najpogostejše motnje so:

● medsebojno nerazumevanje sporočevalca in prejemnika,
● izguba informacije,
● nenatančnost pri oblikovanju sporočila.

Motnje pri sporočevalcu:

● nejasno oblikovano sporočilo,
● preobsežno sporočilo,
● jezikovne napake (slovnične, pravopisne ali pravorečne in slogovne),
● neupoštevanje prejemnika (njegovo poznavanje teme, interes oziroma 

zanimanje, predznanje, vrednote …),
● izbira neustrezne oblike besedilne vrste (obvestilo, vabilo, prošnja, poziv, sodba …).

Motnje pri prejemniku:

● sporočilo ga ne zanima,
● sporočilo je preobsežno,
● sporočilo si razlaga po svoje,
● ob prejemanju sporočila nanj ni osredinjen,
● sporočila ne razume zaradi različnih okoliščin.

Motnje na komunikacijski poti:

● glasno govorjenje ostalih v prostoru,
● prekinjen komunikacijski kanal (izguba sporočila, prekinjena povezava – npr. 

med računalniki …),
● število posrednikov v komunikacijskem kanalu (več je vmesnih členov, več je 

napak). 

Poslovna komunikacija poteka navzven in navznoter.

Navzven: sestanki s poslovnimi partnerji, konference, poslovna in družabna 
srečanja, tiskani mediji, spletna stran, telefonski pogovori, elektronska pošta, 
poslovna in promocijska darila …

Navznoter: sestanki s sodelavci (nadrejenimi in podrejenimi), interno glasilo 
oziroma časopis, intranet, obvestilna tabla, telefonski pogovori, elektronska pošta, 
formalne in neformalne oblike druženja …

1.2  Razlika med besednim in nebesednim komuniciranjem

V čem se bistveno razlikuje nebesedno komuniciranje od besednega? Svoje 
besedno sporočanje znamo namreč kar dobro obvladovati. Zlepa ne zapišemo, 
česar ne bi hoteli, pa tudi zareče se nam poredkoma. Nebesedno komuniciranje 
je mnogo težje obvladovati, kar pomeni, da manj vešč udeleženec komuniciranja 
izda marsikaj, česar ne bi hotel, dovolj ozaveščen udeležence pa izve mnogo več 
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kot iz izrečenih ali zapisanih besed. To seveda pomeni, da je besedno sporočanje 
bolj zanesljivo in manj tvegano od nebesednega. 

Večina udeležencev v poslovnem komuniciranju, ki slabše obvladuje nebesedni 
kot besedni del sporazumevanja, nenehno tvega, da bo vešč prejemnik opazil 
neskladje med besedno in nebesedno vsebino sporočila. To pa vpliva na 
verodostojnost sporočanja.

1.2.1 Besedno komuniciranje

Besedno komuniciranje je pisno in ustno. Glede na naslov in vsebino prispevka 
moramo pisno komuniciranje obvladati pri elektronskem sporazumevanju, ustno 
pa pri telefonskem.

Prednosti pisnega komuniciranja:

● je natančnejše kot govorjeno,
● je bolj premišljeno kot govorjeno,
● je trajno,
● je bolj jasno,
● je bolj nazorno,
● je bolj preverljivo.

Prednosti ustnega komuniciranja:

● je hitrejše,
● manj je zapletov in nesporazumov, saj je možna takojšnja povratna informacija,
● je pristnejše.

1.2.2  Jezikovna odličnost

Pri pisnem sporazumevanju moramo med drugim poznati tudi jezikovno kulturo in 
bonton. To velja za vse oblike dopisovanja. Najpogostejša oblika je poslovni dopis, v 
vašem primeru pravne oblike besedil (kot so sodbe), v drugih okoljih pa so pomembne 
tudi krajše besedilne vrste, kot so čestitka, obvestilo, zahvala, vabilo in vse bolj 
priljubljeno elektronsko sporočilo (ki je pogosto tudi v vašem delovnem okolju).

Vse omenjene besedilne vrste so pomembne oblike pisnega sporočanja v 
poslovnem in uradnem komuniciranju. So ogledalo podjetja in posameznika, ki je 
pod besedilom podpisan. 

Nekaj nasvetov:

● dobro premislimo o vsebini, ki jo nameravamo preliti na papir;
● pri naslavljanju bodimo natančni in konkretni (v nagovoru pri osebnih besedilnih 

vrstah zapišimo tudi priimek ali ime in priimek);
● pri naslavljanju ne pozabimo na morebitne znanstvene nazive; 
● po končanem pisanju besedilo vsaj še enkrat preberimo in popravimo 

morebitne pravopisne in slovnične napake;
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● uporabljajmo slovenske besede, izogibajmo se strokovnim izrazom in tujkam;
● bodimo pozorni na zunanjo oziroma grafično obliko dopisa;
● pri klasičnih (»papirnatih«) dopisih se ne podpisujemo s kemičnim svinčnikom, 

ampak z nalivnim peresom (modre barve).

Prvega vtisa ne moremo narediti drugič.

Ta trditev oziroma ugotovitev velja tako za besedno kot nebesedno komuniciranje, 
tako za elektronsko dopisovanje kot tudi za telefonsko komuniciranje. Prejemnik 
sporočila (besednega ali nebesednega, pisnega ali ustnega) si o nas ustvari prvi 
vtis že na podlagi pozdrava, načina vstopa v prostor, napisanega naslova na 
ovojnici, ki jo prejme, oblike vabila, napak, govorjenja, tona glasu …

Pogoj za to, da ustvarimo odlične odnose tako v zasebnem kot poslovnem okolju, 
je ustrezen (odličen) prvi vtis. Ta je namreč zelo pomemben in ga težko popravimo.

1.3 Nebesedno komuniciranje

Pisava je stara nekaj tisočletij, govorica nekaj desettisočletij, nebesedno 
komuniciranje pa toliko kot človeški rod. V poslovnem komuniciranju le na videz 
prevladuje besedno komuniciranje, torej pisno in govorno. 

Nebesedno sporazumevanje sestavlja 55 odstotkov komunikacije, 45 pa besedno; 
od tega 38 odstotkov čustev izražamo s tonom glasu in le 7 odstotkov z besedami. 
Nebesedno ali neverbalno sporazumevanje je sestavljeno iz več elementov: 
govorice telesa, glasovne intonacije, glasnosti, barve glasu, dotika, zunanje 
podobe, medsebojne razdalje …

Nebesedna sporočila bolje razumemo, če prejemnika ali pošiljatelja sporočila 
dobro poznamo, če se znamo ali zmoremo vživeti vanj in če dobro poznamo 
družbene in kulturne značilnosti okolja, v katerem poteka komuniciranje. 
Vsekakor pa moramo biti pozorni tudi na neskladnost med posameznimi 
oblikami komuniciranja ter na hitre spremembe v načinu nebesednega 
komuniciranja, ki so praviloma odraz prikritih dogajanj v sporočevalcu. 
 
V poslovnem komuniciranju se izogibamo vsemu, kar bi zmanjševalo učinkovitost 
komuniciranja. Predvsem gre za neskladje v komuniciranju – tako med oblikami 
komuniciranja pri enem udeležencu kot med naravnanostjo udeležencev med 
seboj. Zato strokovnjaki svetujejo prilagajanje oblik in načinov komuniciranja – t.i. 
»zrcalno« komuniciranje po zgledu drugih udeležencev (mimikrijo v komuniciranju), 
ki se nanaša na:

● telo – podobno držo, podobne kretnje, podoben ritem dihanja, 
● govorico – podobno višino zvoka, podobno glasnost, podobno hitrost in ritem besed, 
● izražanje – podobne besede, splošne izraze, podobno nebesedno izražanje, 
● drugo – zanimanje za sogovornika, vživljanje vanj, aktivno poslušanje, 

pritrjevanje, primerna drža in razdalja.

Nebesedno komuniciranje obsega vsa nebesedna sporočila, namenjena kateremu 
koli človeškemu čutu: govorica telesa, osebni videz in urejenost, fonetiko (vlogo 
zvokov v sporočanju), vlogo prostora in časa ter drugo.
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2  NETIKETA

V sodobnem poslovnem komuniciranju je dopisovanje prek elektronske pošte 
sestavni del poslovnega vsakdana v vseh delovnih okoljih. 

Že na začetku razvoja interneta in elektronske pošte so nastala določena 
pravila lepega vedenja pri uporabi tovrstnega komuniciranja, torej bonton 
elektronskega sporazumevanja, imenovan tudi omrežni bonton oziroma 
netiketa (francosko netiquette). Osnove bontona pri elektronskem dopisovanju 
oziroma elektronski pošti so izjemno pomembne v poslovnem svetu, saj 
nas lahko neprimeren način elektronskega sporazumevanja privede tudi v 
neprijetne položaje z resnimi posledicami. Osnovno pravilo pravi, da bodimo 
konservativni pri tem, kar pošiljamo, in liberalni pri tem, kar prejemamo. 
Tako kot v običajnem okolju pri vsakodnevnem komuniciranju z ljudmi je poleg pravnih 
zakonov, ki predpisujejo, kaj je dovoljeno in kaj ne, tudi na internetu treba upoštevati 
določena pravila vedenja in nenapisane norme, če želimo, da bo komunikacija z 
drugimi uporabniki potekala nemoteno in na spodobni poslovni ravni. A ne glede 
na to, ali pošiljamo elektronsko sporočilo prijatelju, sodelavcu ali poslovnemu 
partnerju, je dobro upoštevati nekaj nenapisanih pravil, ki se nanašajo na uporabo 
netikete.

Pomembno je, da se zavedamo pomena prvega vtisa. Tega ustvarjamo tudi pri 
elektronskem dopisovanju – z odzivnostjo, vljudnostjo, strokovnostjo, vsebino, 
slogom pisanja, poznavanjem jezikovnih pravil … Prvega vtisa namreč ne moremo 
narediti drugič, prejemnik sporočila si ga ustvari že po prvi izmenjavi sporočil z 
nami. Ne prepustimo ga naključju. 

Pri vseh vrstah komuniciranja (tudi elektronskem in telefonskem) govorimo o 
komunikacijski verigi, ki je sestavljena iz pošiljatelja oziroma sporočevalca, 
komunikacijske poti in naslovnika oziroma prejemnika sporočila. Vlogi obeh se 
največkrat izmenjujeta. Na tej »poti« se dogaja marsikaj, kar vpliva na podajanje 
in prejemanje sporočila. Pri tem je zelo pomembno, da ima sporočevalec jasen 
osrednji cilj: da oba enako razumeta sporočilo, da torej poda na ustrezen način 
sporočilo, ki ga bo prejemnik razumel prav tako, kot ga je on podal.  

2.1  Izražanje

Izražajmo se primerno glede na prejemnika, pri tem kot sporočevalec upoštevamo 
prejemnikovo predznanje, izobrazbo, starost, interes, okolje … Mojstrstvo je v tem, 
da znamo učene vsebine podati na preprost, razumljiv način. To je še posebej 
pomembno pri komuniciranju navzven (s strankami, ljudmi izven našega delovnega 
okolja). Zato nekaj namigov:

● izrazoslovje naj bo preprosto, besede enopomenske;
● povedi naj bodo kratke;
● presodimo, v katerem primeru lahko uporabljamo kratice in okrajšave (pri 

komuniciranju s strankami se temu izogibajmo oziroma prvič v besedilu 
zapišimo celotno poimenovanje, v nadaljevanju pa lahko z okrajšavo ali 
kratičnim poimenovanjem);

● če gre za daljše besedilo, naredimo v zaključku kratek povzetek.
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2.2  Oblikovanje sporočil

Čeprav je pisno komuniciranje po elektronski pošti zelo podobno običajni poslovni 
'papirni' komunikaciji, pa moramo biti zaradi posebnosti elektronskega komuniciranja 
pozorni na obliko elektronskih sporočil. Izogibajmo se uporabi ozadij, neberljivih 
pisav, animacij, slik, različnih slogov ipd. Tudi to vpliva pri prejemniku na prvi vtis. 
V poslovnem elektronskem komuniciranju se nasploh izogibajmo uporabi različnih 
barv in velikosti pisav.

2.3  Uradno ali neuradno?

Kadar gre za poslovni odnos (odnos s strankami), si pretiranih subjektivnih izrazov 
ne smemo privoščiti. Besede s čustvenim prizvokom v nagovoru, kot sta dragi, 
zdravo ipd., niso primerne.

2.4  Kdaj odgovorimo?
 
Eno od osnovnih pravil spletnega bontona je, da na prejeto elektronsko sporočilo 
odgovorimo čim prej. Pri tem je pomembno, da se odzovemo, čeprav npr. vsebina 
ni vezana na naše področje ali pa odgovor zahteva več časa (dni, tednov …). V 
vsakem primeru odpišemo in podamo ustrezen odgovor (sporočimo npr., da smo 
predali sporočilo pristojni osebi). To zahteva od nas le nekaj minut, a veliko prispeva 
k ustvarjanju splošnega pozitivnega mnenja ne le o nas, temveč tudi o podjetju, ki 
ga predstavljamo. Tudi če zaradi prezaposlenosti ne moremo ustrezno in v celoti 
odgovoriti na elektronski dopis oziroma sporočilo, je priporočljivo, da pošiljatelju 
na kratko sporočimo, da smo njegovo pošto prejeli in mu bomo kmalu odgovorili. 
In potem ne pozabimo na to svojo obljubo: na elektronski sporočilo (vprašanje, 
predlog, mnenje …) odgovorimo v celoti takoj, ko utegnemo.

2.5 Pomembna načela

Pri netiketi upoštevajmo naslednja načela.

NATANČNOST
Pri pisanju različnih podatkov (zneski, datumi, čas in kraj dogodka …) bodimo 
zelo natančni. Zelo nerodno je namreč, če nas prejemnik sporočila popravlja ali 
sprašuje o nečem, kar bi mu morali sporočiti že pri prvem stiku. 

VERODOSTOJNOST
Pri pisanju bodimo verodostojni, kar je sicer povezano tudi z natančnostjo. Pišimo 
le o tistem, kar dobro poznamo. Pri tem ne prirejajmo podatkov, pišimo razumljivo. 
Podatki morajo biti preverljivi. Tudi s tem si ustvarimo ugled pri poslovnem partnerju 
oziroma stranki.

VLJUDNOST
Visoka stopnja vljudnosti izraža naše poznavanje bontona in odnos do družbe, 
posameznikov in delovnega okolja, v katerem smo. Prijazen nagovor, ki se nadaljuje v 
vljudno osrednje sporočilo in konča z ustreznim pozdravom, bi morali pisati v vseh pisnih 
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okoliščinah ne glede na naš odnos do naslovnika. To pa pomeni, da tudi pri internem 
dopisovanju (npr. sporočilo sodelavcu), ki je bolj subjektivno, prav tako upoštevamo 
pravila bontona. Torej ne ukazujemo, ne žalimo in ne uporabljamo nespodobnih izrazov. 
Uporabljamo pa »čarobni besedi« hvala in prosim. Ko npr. zaprosimo pri internem ali 
zunanjem sporazumevanju po elektronski pošti za določen podatek, pojasnilo …, se po 
prejetju zahvalimo vsaj z besedico hvala. To nam ne vzame veliko časa, veliko pa pove 
o našem značaju, poznavanju bontona in poslovni odličnosti.

»Spoštovani Janez, želim te spomniti (ali pa: prijazno te obveščam), da že en 
teden zamujaš z oddajo poročila o delu za marec.« Na ta način celo v prejemniku 
sporočila izzovemo morda slabo vest, a na povsem dopusten in vljuden način. To 
besedilo je posredno, a ima jasno sporočilno vrednost. A čeprav gre za posredno 
sporočilo, je povsem jasno, da poročilo sporočevalec pričakuje.

ObJEKTIVNOST
V sporočilih poslovnim partnerjem in strankam ni prostora za sentimentalizem in 
neformalni način sporazumevanja. 

PRAVOČASNOST
Na prispelo elektronsko sporočilo odgovorimo čim prej, najkasneje pa v 24 urah. Če 
zahteva sporočilo daljši vsebinski odgovor, ki je celovitejši ali pa trenutno nimamo 
časa zanj, vsaj s kratkim odzivnim sporočilom povejmo naslovniku, da mu bomo 
odgovorili v najkrajšem možnem času. Čeprav je morda sporočevalec vključil pri 
pošiljanju možnost videnja, ali smo prebrali sporočilo, to ni dovolj. Moramo se pisno 
odzvati.

PROFESIONALNOST
Do prejemnika sporočila ohranjamo profesionalen odnos ne glede na medsebojni 
odnos, morebitno jezo, zamere ali kar koli drugega, kar ni povezano z delom, 
ampak se dogaja na najini osebni ravni. Zato smo osredinjeni na vsebino in namen 
sporočila, ki ga ustvarjamo. Ohranjati profesionalen odnos v vseh okoliščinah je 
ena od najvišjih stopenj samonadzora in obvladovanja komunikacijskih veščin.

2.6 Priponke oziroma pripetki

Preden pritisnemo na tipko »pošlji«, še enkrat vse preverimo: preberemo vsebino 
in popravimo morebitne jezikovne napake, nerazumljive ali manj razumljive besede 
zamenjamo z ustreznejšimi, »obrnimo« poved, če je to potrebno. Seveda preverimo 
tudi ime naslovnika v okvirčku Za, kajti ko pritisnemo na prvo črko naslovnika, se 
nam samodejno ponudijo imena, ki jih imamo shranjena. Tako včasih pride do prav 
nerodnih situacij, ko npr. pošljemo sporočilo Ani Novak namesto Anji Novak ali Ani 
Novinec. Še posebej neprofesionalno je, če se nam to zgodi pri pošiljanju poslovno 
zaupnega in pomembnega dokumenta.

V okence Zadeva vpišemo ključno besedo ali besedno zvezo. Tako bo prejemnik našega 
sporočila že v osnovnem pogledu vedel, za kaj približno gre. To je danes, v poplavi 
informacij, zelo pomembno. Tudi na ta način mnogi bolj zaposleni ljudje, predvsem 
menedžerji, po pomembnosti razvrščajo in obravnavajo elektronska sporočila.
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Če pošiljamo sporočilo več osebam hkrati, zaradi spoštovanja in varovanja osebnih 
podatkov to umestimo v skrito kopijo. Če pošiljamo npr. vabilo na sestanek, bomo 
tako in tako imena vabljenih napisali v osrednji dopis, kar veleva poslovni bonton. 
Pred pošiljanjem še enkrat preverimo, ali smo dodali priponko (pripetek).

2.7 Sporočilo velikih črk

Z uporabo samo velikih črk bi se sicer izognili pravopisni dilemi, kaj se piše z veliko 
začetnico in kaj z malo, a to ni dopustno. Bližnjice namreč ni, pravopisna pravila je 
treba (s)poznati. Pri pisanju zato ne uporabljajmo samo velikih tiskanih črk v besedi, 
saj te izražajo krik, vpitje. Velike črke uporabimo res samo v skrajnem primeru 
in omejenem obsegu, npr. za poudarjanje zelo pomembnega dela besedila. A še 
vedno je vljudnejše namesto velikih črk uporabiti okrepljeni oziroma odebeljeni 
tisk. Omenjeno pravilo velja tako za elektronsko dopisovanje kot klasično pisanje 
dopisov.

V zapisu TAKOJ mi pošlji poročilo o delu za november prva beseda zveni kričeče, 
ukazovalno … Beseda takoj že brez besede prosim zraven ni najprimernejša, saj 
lahko isto zahtevo oziroma navodilo zapišemo veliko bolj prijazno.
Čim prej mi pošlji, prosim, poročilo o delu za november.

Sporočilo oziroma namen pisanja je v drugem primeru še vedno jasen in 
nedvoumen, hkrati pa veliko bolj prijazen, saj brez velikih tiskanih črk in z besedo 
prosim sporočevalec izraža spoštovanje do naslovnika sporočila. 

Sporočila, ki niso neposredno ukazovalna, raje in bolje slišimo, razumemo in 
upoštevamo. Prepričana sem, da bi bil odnos med sporočevalcem in naslovnikom 
veliko kakovostnejši, če bi pisalo: »Spoštovani Janez, želim te spomniti (ali pa: 
obveščam te), da že en teden zamujaš z oddajo poročila o delu za mesec februar. 
Dobri oziroma slabi odnosi so tudi odraz bontona in medsebojnega spoštovanja. 
Zato pozabite na besede z ukazovalnim prizvokom, zapisane z velikimi črkami.

Nekaj NE-jev

● Ne pišimo besed z velikimi tiskanimi črkami.
● Ne odgovorimo na elektronsko pošto, ko smo razburjeni.
● Ne pošiljajmo nepotrebnih sporočil (reklam, verižnih sporočil, anket, 

nagradnih iger, vicev …) poslovnim partnerjem.
● Pri poslovnem dopisovanju prek elektronske pošte k besedilu ne dodajajmo 

čustvenih simbolov. 
● Manj pomembnih internih elektronskih sporočil ne posredujte v vednost 

nadrejenim, če to ni potrebno zaradi vsebine besedila, saj je to (če to ni  
nujno in del dogovora) lahko za naslovnika izraz nezaupanja, s čimer po 
nepotrebnem zaostrujete medsebojne odnose.
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2.8 Naslavljanje, imena in nazivi

V diplomatskih, uradnih, poslovnih in zasebnih stikih je pravilno naslavljanje 
znamenje spoštovanja in poznavanje pravil lepega vedenja. 

Naslavljamo z besedami gospa, gospod, spoštovani … Z imenom nagovorimo 
le osebe, ki jih dobro poznamo. Če ima oseba, ki jo naslavljamo, akademski 
naziv, dodamo imenu tak naziv. V tem primeru besedo gospod, gospa opustimo 
(doktor Janez Novak, doktor Novak, profesor doktor Novak). Ob ženskih imenih 
uporabljamo žensko obliko (doktorica Jana Novak). Priimke ob moških imenih 
sklanjamo, ob ženskih pa ne.

Janeza Novaka ni bilo na sestanek. Jaše Derende ni bilo na sestanek.
Jane Novak ni bilo na sestanek. Jane Derenda (v tem primeru lahko tudi Derende) 
ni bilo na sestanek.

Izraz njegova/Njegova ekscelenca v Sloveniji pripada predsedniku države, 
predsedniku parlamenta, predsedniku vlade in ministru za zunanje zadeve (nj./Nj. 
eksc., gospod Janez Novak, veleposlanik Republike Slovenije).

Po slovenskem pravopisu se nazive ljudi z visoko funkcijo piše z malimi začetnicami, 
samo za protokolarne priložnosti pa lahko uporabimo velike začetnice. V besedilu 
se ob rabi nazivov »veličanstvo« in »njegova ekscelenca« uporablja besede za 
tretjo osebo (Vaše visočanstvo naj sprejme izraz našega spoštovanja.)

2.9 Vikanje, tikanje

To pravilo jezikovnega bontona moramo poznati pri ustnem (v našem primeru 
telefonskem) in pisnem (v našem primeru elektronskem) komuniciranju. In tudi 
pri tej odločitvi si pomagamo s formulo, da nadrejenost, ženski spol in starost 
predstavljajo prednost. Z vikanjem izražamo spoštovanje do osebe, s katero se 
sporazumevamo.

Nekaj osnovnih pravil:

 ● po daljšem (po)znanstvu lahko preidemo na tikanje, in sicer na predlog 
starejše osebe oziroma na predlog ženske oziroma višjega po rangu;

 ● mlajša generacija vse bolj opušča vikanje med seboj;
 ● vikamo nevsiljivo, poudarki so odvisni od razmerja in hierarhije odnosov.

Zelo je razširjeno (tako pri pisnem kot ustnem sporazumevanju) polovično vikanje 
(Gospa Novak, boste prišla na predstavo?). To je sicer izrazitejše v pogovornem 
jeziku, a je napačno in ga še posebej pri poslovnem sporazumevanju ne smemo 
uporabljati.
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Namig št. 1
Če ste kdaj v dilemi, ali bi sporočilo res odposlali (ko gre za zahtevnejše zadeve, 
morda napisane v posebnem čustvenem stanju), se testirajte. Vprašajte se, ali 
bi isto vsebino naslovniku lahko povedali neposredno tudi v živo. Če je odgovor 
negativen, potem sporočilo zbrišite ali ga shranite med osnutke in kasneje pošljite 
z dodanim prijaznejšim tonom.

Angleški književnik Pope je dejal: »Neučakano piši in potrpežljivo popravljaj.«

Namig št. 2
Če načrtujete daljšo službeno odsotnost in elektronske pošte ne boste pregledovali, 
v samodejnem odzivniku to napišite. Pri tem bodite kratki in vljudni. To pomeni, da 
ni treba oziroma sploh ni v skladu s poslovnim bontonom, da bi na dolgo razlagali, 
kam greste in zakaj pošte ne boste brali, pomembno pa je, da ob obvestilu, do kdaj 
sporočil ne boste brali, napišete tudi kontaktne podatke osebe, ki vas bo vsaj v 
nujnih primerih nadomeščala.

2.10 Narobe in prav

Primeri
1

Draga1 g.2 Novak Ana,3

Sporočam4 vam, da smo obravnavali vašo prošnjo,5 glede sodelovanja z nami. 
Pošljite nam6 vašo številko mobitela,7 da vas lahko pokličemo.8

Za dodatne informacije9 sem vam na voljo.
Lep pozdrav!!10

11Jana Gliha12

13Referent za organizacijo prireditev
14Podjetje Sonček, d.o.o.
T.: 01 111 111
F.: 01 111 112
15Email: info@podjetjesoncek.si

Popravki
1 Pridevnik draga v nagovoru je subjektiven in ne sodi v poslovno komuniciranje.
2 G. je okrajšava za besedo gospod. Prav je torej ga. oziroma še lepše je, če samostalnik izpišemo (gospa).
3 Vrstni red pri poimenovanju oseb je ime in priimek.
4 Ker smo nagovor končali z vejico, zapišemo prvo besedo v jedrnem delu z malo začetnico.
5 Pred besedo glede ni vejice, saj v tem delu povedi ni osebne glagolske oblike.
6 V tej povedi bi sporočilo zvenelo veliko bolj vljudno, če bi zapisali tudi besedo prosim oziroma 

prosimo. V tem primeru jo na obeh straneh ločimo z vejicama, saj gre za osebno glagolsko obliko 
in imam enega ob drugem dva glagola (pošljite, prosim).

7 Besedo mobitel lahko zamenjamo z ustreznejšim slovenskim izrazom prenosni telefon.
8 Besedna zveza … da vas lahko pokličemo slogovno ni ustrezna. Lepši bi bil zapis … na kateri ste dosegljivi.
9 Beseda informacije ni slovenskega izvora, veliko lepše zveni beseda pojasnila.
10 Pri zaključnem pozdravu, ki ne vsebuje osebne glagolske oblike, lahko zapišemo klicaj (nikakor ne 

dva), v zadnjem času pa se vse bolj uveljavlja v takih primerih zapis ločila.
11 Vizitka sporočevalca ne sme biti napisala z večjimi črkami kot sporočilo.
12 Za priimkom je v tem primeru lahko tudi vejica, saj gre za »nevidni« prilastkov odvisnik.
13 Če je sporočevalec ženskega spola, je torej referentka in ne referent.
14 Za nazivom podjetja bi morala biti po pravopisu vejica, med okrajšavami pa presledki. Vprašanje pa 

je, kako je podjetje uradno registrirano (mnoga so pravopisno narobe).
15 Namesto tujke email imamo ustrezno slovensko besedno zvezo elektronski naslov, ki pa jo v takih 

primerih krajšamo (el. naslov ali e-naslov). In še glede oblike: sporočilo zapišimo v isti barvi, z isto 
vrsto črk in tudi velikosti ne spreminjajmo v jedrnem delu. Edino dopustno bi bilo, če bi nagovor 
zapisali poševno ali pa morda s krepkim tiskom.
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Ustrezno

Spoštovana gospa Ana Novak,
sporočam vam, da smo obravnavali vašo prošnjo glede sodelovanja z nami. 
Pošljite nam, prosim, številko prenosnega telefona, da vas lahko pokličemo.
Na voljo smo vam za vsa dodatna pojasnila.

Lep pozdrav

Jana Gliha,
referentka za organizacijo prireditev
Podjetje Sonček, d. o. o.
T.: 01 111 111
F.: 01 111 112
El. naslov: info@podjetjesoncek.si

2.11 Podpis oziroma vizitka

Sestavni del elektronskega sporočila je tudi podpis oziroma t.i. vizitka. In tudi pri 
tem je treba poznati jezikovno pravilo. Možnosti sta dve. 

1. primer (čeprav spodnji vrstni red – naziv in šele nato ime – sicer ni najboljši)

Direktorica podjetja Sonček, d. o. o.
Jana Novak

Jana Novak

2. primer (ustreznejši)

Jana Novak
Jana Novak,
direktorica podjetja Sonček, d. o. o.

Vedno se podpišemo bliže imenu in priimku (to velja za klasične dopise na papirju 
in tudi elektronske, če imamo elektronski podpis).

Če je pred imenom in priimkom akademski naziv (dvojni doktor, doktor, magister, 
izredni profesor …), se prav tako prva beseda oziroma okrajšava piše z veliko 
začetnico.

Primer:
Mag. Janez Novak,
direktor podjetja Lunca, d. d.

Dr. Janez Novak,
direktor podjetja Uspeh, d. o. o.
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3 TELEFONSKO KOMUNICIRANJE

Tudi način naše telefonskega komuniciranja z drugimi oblikuje medosebne in 
poslovne odnose. Ker je ravno telefon zelo razširjeno »orodje« za komunikacijo, 
je za vsako organizacijo zelo pomembno tovrstno komuniciranje. Za podobo 
podjetja je izjemno pomembno, kakšen vtis dobi stranka ob sprejemu in med 
pogovorom po telefonu. Zaposleni, ki imajo stike s strankami, se morajo v 
telefonskem komuniciranju posebej izuriti. Pri tem ne gre le za naučen uradni 
pozdrav (Npr.: »Dober dan, podjetje to in to, Ana Novak pri telefonu. Kako vam 
lahko pomagam?«). Gre predvsem za to, kakšen ton glasu izberemo in kako se 
pogovarjamo v nadaljevanju.

Prvi vtis dobimo in naredimo tudi prek telefonskega pogovora. Poleg vsebine 
pogovora sta zato zelo pomembna tudi ton glasu in način govorjenja, saj pri 
telefonskem pogovoru odpadejo mnogi drugi dejavniki, ki so sicer značilni za 
vzpostavljanje osebnega stika. Zato je še toliko bolj pomembno, da smo pri 
tovrstnem komuniciranju prijazni in vljudni. Če se pri govorjenju smehljamo, je tudi 
ton našega glasu prijaznejši in dostopnejši.

Nekaj pravil obnašanja po telefonu ali »telefonski bonton« 

 ● Če dvignemo slušalko in kmalu zatem ugotovimo, da je klic namenjen našemu 
sodelavcu, če je le mogoče, klic prevežemo interno oziroma telefonsko 
slušalko predamo klicanemu kolegu. Za nevljudno velja, če sogovorniku 
samo zdrdramo ustrezno telefonsko številko, kjer lahko klicanega dobi, in 
mu naročimo (ali celo zabrusimo), naj pokliče vnovič.

 ● Ko govorimo po telefonu, se vedno potrudimo, da bi zvenelo, kot da gre šele 
za naš prvi klic tistega dne in ne že dvajseti po vrsti. Prav tako sogovornik 
ne sme čutiti, da se nam mudi na kosilo ali malico ali da smo danes vstali 
z levo nogo in smo zato slabe volje. Vsakdo ima pravico do enakovredne 
obravnave in v nikomer ne smemo pustiti občutka, da nam je povsem odveč, 
pa četudi morda vsebino pogovora ponavljamo v istem dnevu že dvajsetič. 
V našem glasu naj se ne bi slišalo, da smo napeti, utrujeni in da je za nami 
naporen dan.

 ● Če kličemo sami, se moramo na telefonski pogovor čim bolje pripraviti. Že 
v naprej razmislimo o poteku pogovora in o tem, katere podatke bi lahko 
morebiti od nas zahtevali. Kratko in jedrnato razložimo, zakaj kličemo in kaj 
od sogovornika želimo. Nikar pa ne pozabimo na uvodni pozdrav, osebno 
predstavljanje in navedbo podjetja oziroma organizacije, iz katere kličemo. 
Tudi če zelo hitro po klicu ugotovimo, da smo očitno zavrteli napačno 
telefonsko številko, slušalke ne odložimo, pač pa se kljub temu predstavimo 
in opravičimo za napako. Zelo nevljudno je, da sicer napačno poklicanega 
po telefonu vprašamo: »Koga sem poklicala?« ali pa da po odzivu na drugi 
strani, ko ugotovimo, da gre za napako, slušalko kar odložimo.

 
Sodobnega poslovnega sveta si ne moremo več zamisliti brez telefonske 
komunikacije. Razvoj telefonskega komuniciranje se nenehno izpopolnjuje.

Zavedati se moramo, da imamo pri telefonskem komuniciranju na voljo samo svoj 
glas, pozitivno nebesedno komunikacijo ustvarjamo tudi s prijaznostjo, vljudnostjo 
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in ustrežljivostjo. Poznavanje in upoštevanje načel telefonskega komuniciranje se 
obrestuje, saj nam lahko prijazen glas in upoštevanje pravil polepšajo (delovni) 
dan. 

ZAKLJUČEK

Komunikacija je veščina, ki se je lahko naučimo. Prava komunikacija je pot do 
uspeha in odpira vrata novim zasebnim in poslovnim priložnostim. Zato naj bo 
komuniciranje naše »orodje« pri mreženju odnosov in doseganju ciljev. 




