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Tatjana Kamenšek Krajnc 
višja sodnica na Višjem sodišču v Celju 
 

 
 
 
Pogosti problemi pri uveljavljanju pravic v postopkih izvršbe in zavarovanja 
 
 
Glede na obsežnost problemov v postopkih izvršbe in zavarovanja in čas, namenjen tej temi na 
Odvetniški šoli, je bila z organizatorjem šole dogovorjena predstavitev problemov v zvezi s štirimi 
področji oziroma instituti. To so: 
 
• problemi, povezani z zahtevo o obrazloženosti ugovorov dolžnika in tretjega v izvršilnem 

postopku in načinom procesnega obravnavanja le-teh, 
 

• problemi, ki se nanašajo na novo vrsto izvršbe, to je na izvršbo na podlagi priložene menice kot 
verodostojne listine in delno rešitev katerih bi lahko  predstavljala predstavitev posebnosti 
tovrstne izvršbe, 
 

• problemi v zvezi s predlaganjem izvršb zaradi izterjave nedenarnih terjatev, 
 

• problemi v zvezi s predhodnimi odredbami, glede na novosti, ki  jih je prinesla Novela  ZIZ-I. 
 
 
I.  
Problemi, povezani z zahtevo o obrazloženosti ugovorov dolžnika in tretjega v izvršilnem 
postopku in načinom procesnega obravnavanja le-teh 
 
Zakon o izvršbi in zavarovanju iz leta 1998 (Ur. list RS, 51/98) je (tudi) zaradi očitkov da je premalo 
učinkovit, ker je preveč prijazen do dolžnikov, k čemer bi naj prispevala tudi ureditev pravnih 
sredstev, bil večkrat noveliran. Najbolj korenito je v ureditev pravnih sredstev posegla Novela ZIZ-A 
(Ur. list RS, št. 75/2002), delno pa tudi  Noveli ZIZ-C (Ur. list RS, št. 17/2006) in ZIZ-E (Ur. list 
RS, št. 115/2006). Takšne spremembe so tudi ob drugih in večkratnih spremembah zakona pripeljale 
do situacije, ko pravila o ureditvi ugovora kot pravnega sredstva dolžnika zoper sklep o izvršbi, niso 
več nedvoumno jasna. To pa povzroča tako strankam kot sodiščem negotovost in probleme, vpliva pa 
tudi na uspešnost varovanja pravic strank v postopku ter na učinkovitost in ekonomičnost postopkov 
izvršb. 
 
Temeljno izhodišče, ki so ga zasledovale zakonodajne spremembe v zvezi z ureditvijo ugovorov 
dolžnika, je bilo preprečitev dolžniku zlorabo tega pravnega sredstva kot sredstva za zavlačevanje 
postopka in s tem sredstva za zmanjševanje učinkovitosti izvršbe. Bistveni rezultat takšnih 
prizadevanj zakonodajalca je zahteva po obrazloženosti ugovora in dolžnost sodišča, da njeno 
izpolnjenost primarno ugotavlja. Šele izpolnjenost kriterija obrazloženosti ugovora dolžnika zoper 
sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova omogoča njegovo dvostransko obravnavanje, to pa na 
način kot ga določata 57. in 58. člen ZIZ, v zvezi z ugovorom zoper sklep o izvršbi na podlagi 
verodostojne listine pa odločilno vpliva na njegovo uspešnost. Neobrazložen ugovor dolžnika se 
namreč že po zakonski domnevi (2. odstavek 53. člena ZIZ in 1. odstavek 52. člena ZIZ) šteje kot 
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neutemeljen. Zato pa se ne vroča upniku (oziroma se ga  kontradiktorno ne obravnava) ampak ga 
sodišče takoj (kot neutemeljenega) zavrne (člen 53/2 in 3, 58/4 in 62/5 ZIZ).  
 
V nadaljevanju se bom osredotočila na to, kako je opredeljen pravni standard »obrazloženosti« 
ugovora oziroma kakšen ugovor mora dolžnik vložiti zoper sklep o dovolitvi izvršbe, da bi ta ustrezal 
zahtevi po obrazloženosti in s tem v nadaljevanju omogočal njegovo vsebinsko obravnavo. 
 
Kriterija obrazloženosti ugovora sta različna, če gre za ugovor dolžnika zoper sklep o dovolitvi izvršbe 
na podlagi verodostojne listine ali če gre za ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi 
izvršilnega naslova. 
 
a)  
Tako je ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine (člen 61/2 ZIZ)  
obrazložen, če dolžnik navede dejstva, s katerimi ga utemeljuje in ki bi v primeru, če bi se izkazala za 
resnična, imela za posledico zavrnitev tožbenega zahtevka in predlaga dokaze, s katerimi se ta dejstva 
ugotavljajo. Ustavno sodišče RS pa je (z odločbo št. Up 854/05 z dne 7. 2. 2007 in naslednjimi) 
zakonsko opredelitev standarda obrazloženosti »omililo«. Tako je določilo, da je neobrazložen 
ugovor dolžnika, 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 zanika obstoj temelja za nastanek terjatve, pa bi standardu obrazloženosti bilo zadoščeno 
tudi, če dolžnik v ugovoru ni predlagal dokazov za svoje takšne trditve. 
 
Takšen kriterij obrazloženosti velja tudi za ugovore dolžnika zoper sklep o dovolitvi izvršbe na 
podlagi priložene menice kot verodostojne listine, pri čemer pa je posebnost tovrstnih ugovorov in 
ugovorov zoper sklepe o dovolitvi izvršbe na podlagi  verodostojne listine, če je upnik v predlogu za 
izvšbo označil kot takšno menico, da pravno relevantna dejstva predstavljajo le tista dejstva, ki jih 
glede na vrsto menice in  v zvezi z njo razmerje med dolžnikom (kot meničnim zavezancem) in 
upnikom določa kot pravno pomembna menično pravo. 
 
b)  
Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova (člen 53/2 ZIZ)  je 
obrazložen, če dolžnik navede dejstva, s katerim ga utemeljuje in ta predstavljajo razloge, ki 
preprečujejo izvršbo in za takšna dejstva predloži dokaze. 
 
Razlogi iz 2.odst. 55 člena ZIZ, ki preprečujejo izvršbo so: 
 
• razlogi, ki se nanašajo na formalne in materialne predpostavke za dovolitev izvršbe (1.,2.,4.,5. in 7. 

točka 2. odstavka)  
• razlogi, zaradi katerih je terjatev prenehala zaradi dejstva, ki ga ni bilo več mogoče upoštevati v 

postopku izdaje izvršilnega naslova ali pa je terjatev ovirana – opozicijski razlogi (8. 9. in 11. točka 
2. odstavka)  
 

• razlogi, da niso izpolnjeni pogoji, da bi se izvršba lahko opravila sedaj, ko je predlagana ali v korist 
osebe oziroma v breme osebe, ki sta stranki v postopku-impugnacijski  razlogi (3., 6.,10. in 12. 
točka 2. odstavka)  

 
Ostali razlogi, ki ob razlogih iz 2. odstavka 55. člena ZIZ preprečujejo izvršbo in jih je mogoče 
uveljavljati v ugovoru, so zatrjevane kršitve pravil procesnega prava (to je določil ZIZ-a oziroma 
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pravil ZPP, ki se smiselno uporabljajo v izvršilnih postopkih) in materialnega prava, ki veljajo za 
izvršbo in imajo podobne značilnosti kot razlogi iz 2. odstavka 55. člena ZIZ.  Tako je možen 
impugnacijski  razlog tudi ugovor, da je nad dolžnikom uveden stečajni postopek. 
 
Po kriteriju obrazloženosti iz člena 53/2 ZIZ se presoja tudi ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na 
podlagi verodostojne listine, če je s takšnim ugovorom dolžnik izpodbijal samo tisti del sklepa o 
izvršbi, s katerim je bila dovoljena izvršba. 
 
c)  
Tudi po pravnomočnosti sklepa o izvršbi (izdanega na podlagi izvršilnega naslova ali verodostojne 
listine) ima dolžnik v postopku izvršbe možnost vložiti ugovore. Tudi za presojo teh je primarna  
presoja njihove (ne)utemeljenosti presoja njihove obrazloženosti (po členu 53/2 ZIZ). Ta pa je 
povezana s tem, kakšne ugovorne razloge sicer ZIZ dopušča dolžniku zoper posamezne po izdaji 
sklepa o izvršbi izdane dopustne sklepe. Presoja obrazloženosti v smislu zatrjevanosti dejstev, ki 
izkazujejo dopustne ugovorne razloge, je tako odvisna od sklepa, ki ga je izdalo sodišče in zoper 
katerega je dolžnik vložil ugovor ter določb ZIZ-a, ki opredeljujejo dopustne ugovorne razloge zoper 
takšne sklepe. Praviloma so takšni ugovorni razlogi, glede na obseg dopustnih ugovornih razlogov 
zoper sklep o dovolitvi izvršbe, omejeni. 
 
• Zoper sklep o spremembi dolžnika (po členu 24/4 ZIZ) je dopusten le ugovorni razlog po 12. 

točki 2. odstavka 55 člena ZIZ. 
 

• Zoper sklep o dovoljenem dodatnem ali spremenjenem – novem izvršilnem sredstvu 
oziroma predmetu izvršbe (po členu 34/3 ZIZ) je dopusten le ugovorni razlog po 7. točki 2. 
odstavka 55 člena ZIZ. 
  

d) 
Dolžnik lahko po pravnomočnosti sklepa o izvršbi vse do konca izvršilnega postopka vloži tudi 
ugovor po izteku roka (člen 56/1 in 61/3 ZIZ). Števila takih ugovorov ZIZ ne omejuje. V takem 
ugovoru (če teče izvršba na podlagi sklepa o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova) mora dolžnik 
navesti dejstva, ki se nanašajo na samo terjatev in ki so nastala po izvršljivosti odločbe, če je ta 
predstavljala izvršilni naslov (dosledneje, če so ta nastala v času po izdaji te odločbe pred organom 
prve stopnje) oziroma po sklenitvi poravnave in ki jih brez svoje krivde ni mogel uveljavljati že v 
ugovoru zoper sklep o dovolitvi izvršbe ali v morebitnem predhodno že vloženem ugovoru po izteku 
roka (1. odstavek 56. člena ZIZ). ZIZ namreč določa, da mora dolžnik v (vsakem) takem ugovoru 
navesti vse razloge, ki jih lahko uveljavlja v času njegove vložitve. Če postopek izvršbe teče na podlagi 
pravnomočnega sklepa o dovolitvi izvršbe na podlagi verodostojne listine, ki je bil izdan v tem 
postopku, mora dolžnikov ugovor po izteku roka temeljiti na dejstvu, ki se nanaša na terjatev in je 
nastopilo po izdaji sklepa o izvršbi, dolžnik pa ga brez svoje krivde ni mogel uveljavljati že v ugovoru 
zoper takšen sklep ali v morebitnem predhodno že vloženem ugovoru po izteku roka (3. odstavek 61. 
člena ZIZ).  
 
V ugovoru po izteku roka lahko dolžnik uveljavlja le opozicijske in impugnacijske ugovorne razloge. 
Zato se obrazloženost ugovora presoja v tem okviru. 
 
V zvezi s presojo obrazloženosti tovrstnih ugovorov ZIZ v 2. odstavku 56. člena določa posebno 
ureditev in odločitev o ugovoru. Dolžnik mora  v  ugovoru po izteku roka, ki ga utemeljuje z dejstvi, ki 
so nastopila v času do izteka ugovornega roka zoper sklep o izvršbi oziroma z dejstvi, ki so nastopila 
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do dneva vložitve predhodnega ugovora po izteku roka, navesti tudi dejstva za utemeljitev, zakaj teh 
dejstev brez svoje krivde ni mogel navesti že v predhodnih ugovorih. V kolikor teh ne navede, se 
njegov takšen ugovor zavrže brez predhodne kontradiktorne obravnave. 
 
e) 
Drugačen in poseben način presojanja in v zvezi s tem izkazanost obrazloženosti ugovora, določa ZIZ 
za ugovor tretjega. Tega lahko (po določbi 64. člena ZIZ) tretji vloži do konca izvršilnega postopka 
in v njem zahteva, da se izvršba na določen predmet izreče za nedopustno, če verjetno izkaže, da ima 
na tem predmetu izvršbe pravico, ki preprečuje izvršbo. 
 
Obrazložen ugovor tretjega je ugovor, v katerem ta navaja takšna dejstva, ki bi izkazovala verjetnost 
takšne pravice tretjega na predmetu izvršbe, ki preprečuje izvršbo in za katera predloži dokaze.  
 
Če tretji ne navaja takšnih dejstev, ki bi izkazovala verjetnost obstoja takšne pravice tretjega, ki 
preprečuje izvršbo oziroma vloži neobrazložen ugovor, sodišče ugovor tretjega zavrne, ne da bi ga 
pred tem vročalo upniku v odgovor ( 5.odstavek 64 člena ZIZ). 
 
Samo tisti ugovor tretjega, ki ga sodišče presodi kot obrazloženega, vroča upniku v odgovor (3. in 4. 
odstavek 64. člena ZIZ). Nadaljnja odločitev sodišča o (obrazloženem) ugovoru tretjega je odvisna 
od upnikovega ravnanja (1. in 2. odstavek 65 člena ZIZ) : 
 
• če upnik v 8 dneh ne odgovori na ugovor ali če v tem roku odgovori na ugovor, pa v odgovoru 

izjavi, da ugovoru ne nasprotuje – sodišče ugovoru tretjega ugodi in izvršbo na predmet, v zvezi s 
katerim je tretji vložil ugovor, ustavi oziroma (če je bila v sklepu o izvršbi določno dovoljena 
izvršba na ta predmet) sklep o izvršbi (glede tega predmeta) razveljavi in izvršbo ustavi. 
 

• če upnik v 8 dneh odgovori na ugovor in v odgovoru izjavi, da ugovoru nasprotuje – sodišče 
ugovor tretjega zavrne. Samo v tej situaciji pa ima tretji pravico in možnost v 30. dneh od 
pravnomočnosti sklepa vložiti tožbo na ugotovitev, da izvršba na ta predmet ni dopustna (3. 
odstavek 65. člena ZIZ). 

 
 
II. 
Izvršba na podlagi priložene menice kot verodostojne listine  
 
Novela ZIZ-H (Ur. list RS, št. 51/2010) je prinesla novost, s katero so menični upniki pridobili na 
razpolago možnost izbire med dvema izvršilnima postopkoma, v katerih lahko uveljavljajo menične 
terjatve. Prvi je običajen, že dobro poznan postopek izvršbe na podlagi predloga za dovolitev izvršbe 
na podlagi verodostojne listine, ki je hiter in v katerem ni potrebno priložiti menice, omogoča pa 
poplačilo po pravnomočnosti sklepa o dovolitvi izvršbe na podlagi verodostojne listine. 
Druga, nova možnost, pa je sicer posebna vrsta postopka izvršbe na podlagi verodostojne listine, to je 
izvršba na podlagi priložene menice kot verodostojne listine (po členu 41a. ZIZ). 
 
Najpomembnejši razliki med tema postopkoma sta, da mora upnik predlogu za izvršbo na podlagi 
priložene menice menico priložiti in jo s tem »izpostaviti« presoji sodišča, ali ta izpolnjuje pogoje za 
verodostojno listino, kot jih za menice določa 2. odstavek 23. člena ZIZ, to pa že ob izdaji sklepa o 
dovolitvi izvršbe ter da ta  omogoča poplačilo upnika še pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi. 
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Sicer pa so  značilnosti tovrstne izvršbe in posebnosti, s katerimi odstopa  od ureditve, kot ta velja za 
(splošen)postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine, sledeče: 
 
• Upnik lahko tovrstno izvršbo predlaga zoper takšnega dolžnika, v zvezi s katerim bi se ob ugovoru 

uporabila pravila ZPP za gospodarske spore. 
 

• Predlog za izvršbo se ne sestavlja v obliki predpisanega obrazca. 
 

• Predlog za izvršbo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih sicer ZIZ določa za predloge za 
izvršbo na podlagi verodostojne listine.  

      To je navedba: 
- upnika in dolžnika z identifikacijskimi podatki po 16a. členu ZIZ 
- menice 
- dolžnikove obveznosti 
- sredstva in predmete izvršbe in med temi obvezno predlaganje izvršbe na denarna 

sredstva dolžnika pri organizacijah za plačilni promet, pri čemer ni dolžan navesti 
podatkov o organizaciji za plačilni promet, pri kateri ima dolžnik denarna sredstva in 
dolžnikove številke računov 

- upnikov TRR, na katerega se naj opravi plačilo 
- če je upnik vložil predlog po pooblaščencu, navedbo, da je bilo pooblastilo dano in  v 

kakšnem obsegu (če pooblaščenec ni odvetnik) 
- če je upnik predlagal izvršilna sredstva, pri katerih je potrebno neposredna dejanja izvršbe 

opraviti po izvršitelju, navedbo izvršitelja, ki ga naj določi sodišče, 
- zahteve, naj sodišče dolžniku naloži, da v treh dneh po vročitvi sklepa plača terjatev 

skupaj z odmerjenimi stroški. 
 
• Predlogu za izvršbo mora upnik priložiti menico v izvirniku (ali overjenem prepisu) (tako VS RS 

v sodbi in sklepu II.Ips 190/2007). 
 

• Za odločanje o predlogu za izvršbo ter za vodenje in odločanje v nadaljnjem izvršilnem postopku 
je krajevno pristojno sodišče po splošnih pravilih o krajevni pristojnosti (4. odstavek 40c. člena 
ZIZ). Zato je takšen predlog za izvršbo potrebno vložiti pri tistem krajevno pristojnem sodišču, ki 
je (izključno) pristojno glede na predlagano sredstvo izvršbe oziroma če je teh več, ki je pristojno 
glede na določila člena 35/2 in 3 ZIZ.  
 

• Sodišče mora o predlogu upnika odločiti v petih delovnih dneh po vložitvi predloga (ta rok je 
instrukcijski). 
 

• Izvršilno sodišče bo ob presojanju izpolnjenosti pogojev za dovolitev izvršbe presojalo tudi ali 
priložena menica izpolnjuje pogoje za verodostojno listino po 2. odstavku 23. člena ZIZ. 
 

• Izdani sklep o dovolitvi izvršbe (v tem bo sodišče  dolžniku naložilo, da v treh dneh po vročitvi 
sklepa plača terjatev skupaj z odmerjenimi izvršilnimi stroški, organizaciji za plačilni promet pa, 
naj blokira dolžnikova denarna sredstva na vseh računih v višini obveznosti, ki izhaja iz sklepa in 
po poteku tridnevnega roka po vročitvi sklepa o izvršbi dolžniku, prenese ta sredstva z 
dolžnikovega  na upnikov račun) bo sodišče takoj po izdaji vročilo tudi organizaciji za plačilni 
promet (3. odstavek 44. člena ZIZ). 
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• Ko izvršilno sodišče organizacijo za plačilni promet obvesti o poteku tridnevnega roka po vročitvi 

sklepa o izvršbi dolžniku, organizacija za plačilni promet blokiran znesek izplača upniku (2. 
odstavek 150. člena ZIZ). Upnik se torej lahko poplača še pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi 
iz sredstev, ki jih ima dolžnik pri organizaciji za plačilni promet. 
 

• Zoper sklep o izvršbi lahko dolžnik (v roku treh dni po vročitvi sklepa) vloži ugovor. V ugovoru 
lahko dolžnik ugovarja menici kot verodostojni listini, menični terjatvi in dovoljeni izvršbi, 
uveljavlja pa lahko ugovore po meničnem pravu. Obrazloženost ugovora (v smislu člena 61/3 
ZIZ) se torej presoja glede na to, kakšne ugovore po meničnem pravu ima lahko dolžnik kot 
menični zavezanec glede na priloženo menico do upnika (kot meničnega upnika). 
 

• Če sodišče presodi, da je ugovor dolžnika obrazložen, s sklepom razveljavi sklep o dovolitvi 
izvršbe v delu, v katerem je dovolilo izvršbo (in določilo izvršitelja) in opravljena izvršilna 
dejanja, glede zahtevka in stroškov pa nadaljuje postopek v pravdnem postopku pred pristojnim 
sodiščem. 
 

• Če je v pravdnem postopku s pravnomočno sodbo (v celoti ali delno) zavrnjen upnikov (sedaj 
tožnikov) tožbeni zahtevek, lahko dolžnik z nasprotno izvršbo zahteva od upnika, da mu vrne 
tisto, kar je z izvršbo neutemeljeno dobil. Pri tem pa rok za vložitev predloga za nasprotno izvršbo 
začne teči po pravnomočni zavrnitvi tožbenega zahtevka (novi 3. odstavek 67. člena ZIZ). 

 
V preostalem za  izvršbo na podlagi priložene menice kot verodostojne listine veljajo določila ZIZ, ki 
urejajo (splošen) postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine.  
 
 
III. 
Izvršilna sredstva za uveljavitev nedenarnih terjatev 
 
Sredstva izvršbe so metode, s katerimi se v civilnem izvršilnem postopku prisilno izvršijo upnikove 
terjatve in vključujejo različna procesna opravila za prisilno uveljavitev določene terjatve . 
 
Sredstva izvršbe se razlikujejo glede na to, ali se v izvršilnem postopku uveljavlja denarna ali 
nedenarna terjatev. Za nedenarne terjatve ZIZ v posebnem delu (v poglavjih od 15 do 20a) določa 
načine, ki dopuščajo in omogočajo izvršitev nedenarnih terjatev, skladno z vrsto in vsebino 
dolžnikove obveznosti. Upnik sredstev izvršbe za izterjavo nedenarnih terjatev ne more izbirati, niti 
kumulirati. Glede na vrsto izterjevane terjatve in vsebino dolžnikove obveznosti, kot te izhajajo iz 
izvršilnega naslova, lahko predlaga dovolitev izvršbe s tistimi sredstvi, kot jih določa ZIZ za tovrstne 
terjatve. 
 
 
Tako lahko upnik: 
 
a)  
Če gre za izvršbo za izterjavo terjatve, ki dolžniku nalaga, da upniku izroči ali dobavi premičnino – 
predlaga izvršbo s sredstvi določenimi v 214. oziroma 216. členu ZIZ.  
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Izvršilni sredstvi sta odvzem stvari dolžniku (člen 214 ZIZ) oziroma nabava stvari (člen 216 ZIZ) in 
njihova izročitev upniku, ti pa se zaupata v opravo izvršitelju. 
 
b)  
Če gre za izvršbo za izterjavo terjatve, ki dolžniku nalaga izpraznitev nepremičnine in izročitev le-te 
upniku – predlaga izvršbo s sredstvi določenimi v členu 221. ZIZ. 
 
Izvršilni sredstvi sta izpraznitev nepremičnine (odstranitev oseb in stvari iz nepremičnine) in 
izročitev (prazne) nepremičnine upniku, ti pa se zaupata v opravo  izvršitelju. 
 
c)  
Če gre za izvršbo za izterjavo terjatve, ki dolžniku nalaga obveznost kaj storiti, dopustiti ali opustiti -  
predlaga izvršbo s sredstvi določenimi v členih 225 ali 226 ZIZ. 
 
Izvršilno sredstvo je odvisno od tega, ali je v konkretnem primeru možna nadomestna storitev ali pa 
lahko storitev opravi le dolžnik sam. Izvršba zaradi uveljavitve terjatve za storitev, ki jo lahko opravi 
tudi kdo drug, se opravi tako, da sodišče pooblasti upnika, da na dolžnikove stroške to storitev zaupa 
komu drugemu ali jo opravi sam (člen 225. ZIZ).  
 
Če lahko storitev opravi le dolžnik sam, se izvršba opravi s prisiljevanjem dolžnika z denarno kaznijo 
(člen 226 ZIZ). S takšnimi sredstvi se opravlja tudi izvršba, če iz izvršilnega naslova izhaja, da mora 
dolžnik opustiti ali dopustiti neko ravnanje (člen 227 ZIZ). 
 
V primeru ponovnega motenja posesti in v bistvu enakega motilnega ravnanja, kot izhaja že iz 
pravnomočnega sklepa o motenju, se izvršba opravi, če gre  za nenadomestno storitev na način iz 226. 
člena ZIZ, sicer pa glede na to, kakšna ravnanja dolžnika so potrebna, da se vrne stvar v posest upnika 
oziroma kakšna obveznost dolžnika izhaja iz izvršilnega naslova (člen 229 ZIZ). 
 
d)  
Če gre za izvršbo zaradi izterjave terjatve, ki dolžniku nalaga, da upnika sprejme (vrne) nazaj na delo -  
predlaga izvršbo s sredstvi določenimi v členu 226 ZIZ (v zvezi s členom 232 ZIZ). 
 
Izvršba se opravi s prisiljevanjem dolžnika z denarno kaznijo, da izpolni svojo obveznost (torej na 
način, kot je določen za opravo nenadomestnih storitev dolžnika). 
 
e) 
Če gre za izvršbo za  izterjavo terjatve, ki nalaga razdelitev stvari – predlaga izvršbo s sredstvi 
določenimi v členih 235 oziroma 236 ZIZ. 
 
Če je v izvršilnem naslovu določena fizična razdelitev stvari, se izvršba opravi tako, da izvršitelj opravi 
fizično delitev stvari (člen 235 ZIZ). Če je v izvršilnem naslovu določena civilna delitev stvari (da se 
stvar zaradi razdelitve proda), se izvršba opravi s prodajo, kot to določa ZIZ za izvršbo na premičnine 
ali nepremičnine (člen 236 ZIZ).  
 
f) 
Če gre za izvršbo v zadevah glede varstva in vzgoje otrok ter glede osebnih stikov z otroki – predlaga 
izvršbo s sredstvi določenimi v 238 č. členu ZIZ. 
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Pri izvršbi sodnih odločb o vzgoji in varstvu se izvršba opravlja s prisiljevanjem z denarno kaznijo 
(torej na način iz člena 226 ZIT) ali z odvzemom otroka s pomočjo izvršitelja in njegovo izročitvijo 
osebi, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo. Posebnost tovrstne izvršbe, da sodišče samo glede na 
presojo varstva koristi otroka v konkretnih okoliščinah, izbere izvršilno sredstvo. Sodišče torej ni 
vezano na predlagano izvršilno sredstvo upnika. 
 
Pri izvršbi sodnih odločb glede pravice do osebnih stikov pa se izvršba primarno vedno opravi z 
prisiljevanjem z denarno kaznijo. Šele če izvršba glede pravice do osebnih stikov ni uspešna, pa 
izjemoma v nadaljevanju postopka tudi z odvzemom otroka s pomočjo izvršitelja in njegovo 
izročitvijo upniku. 
  
 
IV. 
Problemi v zvezi s predhodnimi odredbami, glede na novosti, ki jih je prinesla Novela ZIZ-I 
 
Novela ZIZ-I (Ur. list RS št.26/2011) je zaradi namena zakonodajalca, da omeji možnost dolžnikov 
za zlorabo instituta ugovora zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine z vlaganjem 
„pavšalnih„ ugovorov, v katerih dolžniki samo zatrjujejo, da z upnikom niso v nobenem obligacijskem 
razmerju (in za kar ne morejo predložiti tudi nobenih dokazov) in z njimi dosežejo odločitev o 
razveljavitvi sklepa o izvršbi v delu, kjer je bila dovoljena izvršba ter nadaljevanje postopka pred 
pravdnim sodiščem, delno spremenila dotedanjo ureditev zavarovanja s predhodno odredbo. 
 
Dotedanja ureditev je izdajo predhodnih odredb pogojevala z odločbo domačega sodišča ali drugega 
organa, ki se glasi na denarno terjatev in ki še ni izvršljiva in z upnikovo izkazanostjo verjetne 
nevarnosti, da bo brez predlagane predhodne odredbe uveljavitev  upnikove terjatve onemogočena 
ali precej otežena (člen 257 ZIZ).Če pa je upnik  predlog za zavarovanje opiral na kakšno od v 
1.odstavku 258 člena ZIZ taksativno naštetih odločb, je zakon določal, da se šteje, da je nevarnost v 
smislu 257 člena ZIZ podana. 
 
Novela ZIZ -I  je domnevano nevarnost, da bo brez izdaje predhodne odredbe uveljavitev upnikove 
terjatve onemogočena ali otežena(in ki je upniku v predlogu ni potrebno posebej izkazovat), razširil 
tudi na situacijo, ko se predlog za zavarovanje opira na plačilni nalog in na sklep o izvršbi, izdan na 
podlagi verodostojne listine, proti kateremu je bil vložen ugovor, če je dolžnik v ugovoru zanikal 
obstoj obligacijskega razmerja z upnikom, upnik pa predloži listino, iz katere izhaja verjetnost obstoja 
obligacijskega razmerja. Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine v nerazveljavljenem 
dajatvenem delu, ki še ni pravnomočen in izvršljiv, pa predstavlja odločbo domačega sodišča, ki 
predstavlja izpolnitev še nadaljnega pogoja iz 257. člena ZIZ  za izdajo predhodne odredbe. 
 
Predlog za izdajo takšne predhodne odredbe lahko upnik vloži po pravnomočnosti sklepa iz 
2.odstavka 62 člena ZIZ. Za odločanje o takšnem predlogu, pa tudi za odločanje in vodenje postopka 
zavarovanja, je pristojno sodišče, pred katerim je uveden pravdni postopek. 
 
Sodna praksa je zavzela dokaj enotno stališče, da lahko upniki predlagajo izdajo predhodnih odredb 
po tej novi pravni podlagi le v primeru, ko je dolžnik vložil (pavšalni) ugovor zoper sklep o izvršbi na 
podlagi verodostojne listine  že v času veljavnosti Novele ZIZ-I( torej po 16.4.2011). Upoštevnost te 
novele tudi v zvezi z ugovori dolžnikov, vloženimi še v času, ko ta novela še ni veljala, bi pomenila 
nedopustno retroaktivno učinkovanje novele in kršitev 155 člena Ustave RS. 
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Doc.dr. Branko Mayr, p.r., CPR 
Visoka šola za računovodstvo Ljubljana 
ABC revizija, d.o.o. 
 
 
 
 
Računovodstvo za odvetnike 
(povzetek osnov) 
 
 

1. Računovodstvo in poslovnež 

Poslovneži se dnevno srečujemo s problemi, ki so posledica nezadostnega poznavanja 
računovodstva. Zato smo svetovalci, ki učimo računovodske predmete na Visoki šoli za 
računovodstvo, sprejeli izziv, naučiti čim več poslovnežev osnov računovodstva. Želimo vas 
naučiti brati temeljna računovodska poročila (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida). 
Želimo si, da boste pridobljene informacije uporabljali pri oblikovanju svojih odločitev. 

Poslovni dogodki so sestavina poslovanja. Pod poslovanjem razumemo nakupovanje z 
namenom prodajanja (trgovinska dejavnost), proizvajanje (proizvodna dejavnost) in/ali 
opravljanje storitev. Posluje se v okviru gospodarskih družb in/ali samostojnega podjema 
(najpogostejše pravne oblike v okviru katerih se posluje so družba z omejeno odgovornostjo, 
samostojni podjetnik in delniška družba).  

Za poslovanje so med drugim potrebne prvine poslovnega procesa (delovna sredstva, 
predmeti dela, delo in storitve). Velja načelo, da jih mora biti čim manj. Posedujemo lahko le 
prvine, ki so nujno potrebne za poslovanje. Presežek prvin predstavlja neracionalno ravnanje 
z njimi in vpliva na uspešnost poslovanja. Prvine poslovnega procesa moramo spremljati, 
kontrolirati, obvladovati. Pri tem nam pomaga računovodstvo. 

Računovodstvo je veliko širše kot knjigovodstvo, ki je le ena njegova sestavina. Poleg 
knjigovodstva sestavljajo računovodstvo še računovodsko načrtovanje, računovodski nadzor 
in računovodsko proučevanje.  

Za računovodstvo kot celoto velja, da je sestavina podjetništva. V razvitih gospodarstvih 
pravijo, da je računovodstvo jezik poslovnežev. Želimo prispevati k vašemu poznavanju 
računovodstva in tako uresničiti enega od ciljev Visoke šole za računovodstvo, da postane 
računovodstvo tudi vaš jezik.   

Poslovni dogodki vplivajo na:  

• velikost sredstev in njihovih virov,  
• poslovni izid,  
• denarni tok itd.  
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Poslovni dogodki so vedno dokumentirani z ustreznimi poslovnimi listinami. Te listine so 
podlaga računovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov (to je naloga knjigovodstva) v 
poslovne knjige. Na podlagi poslovnih knjig se oblikujejo številne informacije, ki služijo tako 
notranjim kot zunanjim uporabnikom. 

Najbolj tipične informacije, namenjene zunanjim uporabnikom, so vsebovane v 
računovodskih poročilih (v prostem jeziku pogosto imenovana letna ali obdobna bilanca). 
Nesporno so ta poročila neizmeren vir informacij. Pri njihovi uporabi pa je treba biti 
previden, saj ne smemo pozabiti, da je računovodstvo tudi »umetnost« prikazovanja 
poslovanja v vsebini, kot si želimo. Te skrite vsebine je treba razkriti in ugotoviti čim 
resničnejšo vsebino poslovanja.  

Zaradi prikazovanja čim bolj poštene slike poslovanja so se razvila številna pravila 
računovodskega poročanja (poznana pod imenom računovodski standardi). Z njihovo 
dosledno uporabo se zmanjšuje možnost napačnega prikazovanja poslovanja. Pri podjetjih, 
ki imajo računovodska poročila revidirana, je zanesljivost računovodskih poročil večja.  

Notranji uporabniki praviloma razpolagajo s pravilnimi in poštenimi računovodskimi 
informacijami. Potrebujejo jih kot podlago za oblikovanje poslovnih odločitev.  

Računovodske informacije so ena najpomembnejših podlag oblikovanja poslovnih 
odločitev.  

Ne bomo se poglabljali v teorijo. Ne bomo pojasnjevali tehnike oblikovanja računovodskih 
informacij. Tehniko oblikovanja računovodskih informacij mora poznati računovodja. 
Poslovnež pa mora vedeti, kako pridobljene informacije uporabiti pri oblikovanju 
poslovnih odločitev. Te odločitve se lahko nanašajo na: 

a) prodajo na odloženo plačilo, 
b) nakup na odloženi rok dobave, 
c) naložbenje v vrednostne papirje drugih poslovnih subjektov, 
d) dokapitalizacijo podjetja, 
e) gospodarjenje z osnovnimi sredstvi, 
f)  gospodarjenje s terjatvami, 
g) gospodarjenje z zalogami 
h) in podobno. 

Ena od podlag oblikovanja poslovnih odločitev je razumevanje računovodskih poročil 
(obravnavamo le bilanco stanja in izkaz poslovnega izida). Prikazujemo le osnove. 
Podrobnejše vsebine so obravnavane v različnih strokovnih gradivih, ki obravnavajo 
poslovodno računovodstvo. 

2. Letno poročilo 

Letno poročilo je sestavljeno iz računovodskih izkazov, pojasnil, v katerih so vsebovana 
razkritja posameznih postavk računovodskih izkazov, in poslovnega poročila. Ključna 
računovodska izkaza sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. 
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2.1. Bilanca stanja 

Bilanca stanja prikazuje stanje premoženja in njegovih virov v obravnavanem trenutku, 
najpogosteje 31.12. koledarskega leta. 

Vsebino bilance stanja najlažje pojasnimo, če si zamislimo pravokotnik, ki ga razdelimo na 
dva dela. Na levi strani prikazujemo sredstva (premoženje) s katerim razpolaga poslovni 
subjekt v obravnavanem trenutku. To stran imenujemo aktiva (v finančni stroki tudi: 
naložbe, investicije). Na desni strani prikazujemo vire financiranja sredstev. V osnovi jih 
delimo na dva dela, na lastniške vire (imenujemo jih kapital) in upniške oziroma dolgovane 
vire (imenujemo jih obveznosti). To stran imenujemo pasiva bilance stanja (v finančni stroki 
tudi: financiranje). Osnovno shemo bilance stanja prikazujemo v spodnji sliki: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zvezi z bilanco stanja (nekateri jo imenujejo tudi premoženjska bilanca) je potrebno 
poznati naslednje odnose: 

S  -  O  =  K 

S  -  K  = O 

O + K  =  S 

Kako bogato je podjetje? Odgovor o knjigovodski vrednosti podjetja nam daje kapital (K). 
Velja enako, kot za vsakega posameznika, ko se vpraša, kako bogat je. Najprej sešteje vse 
svoje premoženje (različne oblike sredstev) in odšteje dolgove (različne oblike dolgov). 

 
K 

KAPITAL 

O 
OBVEZNOSTI 
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Razlika je njegovo bogastvo. Zakaj bi bilo za podjetje različno? Ni! Za podjetje velja povsem 
enako. Izpeljanke prikazanega izraza pa nam omogočajo ugotoviti dolgove podjetja (S – K = 
O) oziroma obseg sredstev, s katerim podjetje posluje (O + K = S). 

V stroki velja, da je poznavanje gornjega principa eden od temeljev razumevanja bilance 
stanja. 

V praksi se prikazane kategorije členijo na različna sredstva, obveznosti in kapital. Tako 
imamo na levi strani bilance stanja (aktiva) različne oblike sredstev, ki jih podjetje potrebuje 
za svoje poslovanje. Pomembnejše prikazujemo v spodnji sliki: 

 

 

Vsebino posameznih oblik sredstev poznate, zato tega ne ponavljamo.  

Zelo pomembno je vedeti, kdo je zagotovil (financiral) posamezna sredstva. Odgovor 
najdemo na desni strani našega pravokotnika (pasiva). Če so sredstva zagotovili lastniki, 
govorimo o kapitalu, če pa so sredstva zagotovili upniki, govorimo o obveznostih. 
Poenostavljeno rečeno (upoštevaje zlato bilančno pravilo, zanemarimo posredniški položaj 
podjetja) je zelo pomembno, da so dolgoročna sredstva financirana z ustreznimi 
dolgoročnimi viri financiranja (kapital in dolgoročni dolgovi). Odstop od tega načela lahko 
povzroči:  

Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne 
razmejitve 

Dolgoročne časovne razmejitve Opredmetena osnovna sredstva in naložbene 
nepremičnine 

Dolgoročne finančne naložbe  

in naložbene nepremičnine 

Aktivne časovne 
razmejitve 

Denar 

Terjatve 

 

OBRATNA 

SREDSTVA 

Kratkoročne finančne naložbe 

DS 
DOLGOROČN

A 
SREDSTVA 

KS  

KRATKOROČNA 

SREDSTVA 

Zaloge 
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• V primeru, če so dolgoročna sredstva financirana s kratkoročnimi viri sredstev, lahko 
to povzroči hude motnje v plačevanju obveznosti, nepopravljiva motnja lahko 
povzroči tudi stečaj podjetja.  

• V primeru, če imamo preveč dolgoročnih virov (kapitala in dolgoročnih dolgov) pa 
to pomeni, da uporabljamo predrage vire financiranja (dolgoročni krediti so 
praviloma dražji od kratkoročnih virov; kapital pa je najdražji vir financiranja). 

Veliko smo že povedali o financiranju sredstev. Sedaj pa poglejmo najbolj pogoste vire 
financiranja sredstev: 

  

Spoznali smo osnove bilance stanja. Vsak bralec bilance se pa najprej vpraša ali je bilanca 
poštena? Nesporna je trditev, da vsaka bilanca laže. To je posledica slabosti sistema 
vrednotenja (merjenja) posameznih v bilanci prikazanih kategorij. Računovodska stroka si 
prizadeva te slabosti omiliti.  

 Primer: 

Prav lahko si omislimo primer, ko smo kupili neko zemljišče pred 20 leti po ceni 50 evrov 
za m2. Današnja poštena vrednost tega zemljišča je 200 evrov za m2. V bilanci prikazano 
zemljo po 50 evrov za m2. Vsak vidi, da bilanca ni poštena, saj razlika med pošteno 
vrednostjo zemljišča in njegovo nakupno vrednostjo predstavlja skrito rezervo (skriti 
dobiček). 

OSNOVNI KAPITAL 

REZERVE 

REZULTAT  POSLOVANJA 

DOLGOROČNE  REZERVACIJE 

KRATKOROČNE  OBVEZNOSTI 

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI O 
OBVEZNOSTI 

PASIVNE  ČASOVNE  RAZMEJITVE 

 
K 

KAPITAL 

PREVREDNOTOVANJE 

VPOKLICANI 

MINUS  NEVPOKLICANI 

MINUS LASTNE DELNICE KAPITALSKE REZERVE 

REZERVE IZ  DOBIČKA 

TEKOČEGA  LETA 

PRETEKLIH  LET 

IIZ Z POSLOVANJAPOSLOVANJA  

IIZZ   POSLOVANJAPOSLOVANJA  

IIZ Z FINANCFINANCIRANJAIRANJA  

IIZ Z FINANCIRANJAFINANCIRANJA  
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Podobnih slik je veliko. Računovodska stroka jih skuša odpraviti s pomočjo načela poštene 
vrednosti. Po tem načelu se pomembne dolgoročne premoženjske postavke vrednotijo 
(merijo) po pošteni vrednosti (v gornjem primeru bi zemljišče izkazovali po vrednosti 200 
evrov za m2). Težava je pridobiti poštene vrednosti za posameznosti na dan bilance. 
Praviloma so pridobljene ocene bolj ali manj natančne, torej je bilanca bolj ali manj 
natančna, poštena. Zelo nevarno je, če bi bile posamezne oblike premoženja prikazane po 
vrednostih, ki so višje od poštenih (prikazan je navidezen dobiček oziroma v bilanci je skrita 
izguba). Pravila računovodenja to prepovedujejo, vendar pri uporabi modela poštene 
vrednosti tega ni mogoče povsem izključiti. 

Pri kratkoročnih postavkah premoženja praviloma ni večjih razlik med prikazano vrednostjo 
in pošteno vrednostjo. Izjema so zaloge nedokončane proizvodnje in gotovih izdelkov. 
Njihovo vrednost izračunavamo v skladu z računovodskimi standardi in na njihovi podlagi, v 
podjetju oblikovanimi pravili merjenja zalog. Praviloma je izkazana vrednost zalog manjša od 
njihove iztržljive vrednosti. V tem primeru so v bilanci skriti dobički (presežek tržne 
vrednosti nad v bilanci izkazano vrednostjo). Upamo, da ne prihaja do obratnega stanja, ko 
bi bila zaloga v bilanci merjena po višjih vrednostih od njene tržne vrednosti. V tem primeru 
bi bilanca skrivala izgube.  

Prikazali smo le nekaj razlogov za trditev, da bilanca stanja ne prikazuje absolutne resnice. 
Bilanca stanja je le približek, ki teži k prikazu poštenega premoženjskega položaja podjetja. 

2.2. Izkaz poslovnega izida 

Sestavina računovodskega dela poslovnega poročila je tudi Izkaz poslovnega izida (v 
preteklosti smo ga imenovali izkaz uspeha, bilanca uspeha itd.).  

Sestavina izkaza poslovnega izida so številne vrste prihodkov in odhodkov. Računska razlika 
med prihodki in odhodki je poslovni izid, dobiček ali izguba. 

Kaj je dobiček? Odgovor, da je dobiček pozitivna razlika med prihodki in odhodki, ni točen, 
saj prikazuje le tehniko izračuna poslovnega izida. Poznavanje vsebine dobička je nedvomno 
ena najpomembnejših vsebin, ki jih mora poznati vsak poslovnež. Vsebino dobička bomo 
prikazali v spodnjem primeru: 

 Primer: 

Na začetku poslovanja imamo 1.000 evrov denarja. Drugih oblik premoženja nimamo, 
tako da je naše premoženje vredno skupaj 1.000 evrov.  

Za celoten znesek kupimo trgovsko blago, ki ga prodamo za gotovinsko plačilo. Prodajna 
cena je bila 1.100 evrov.  

Po prodaji imamo 1.100 evrov denarja. Drugih oblik premoženja nimamo, torej je naše 
premoženje skupaj vredno 1.100 evrov. Imamo 100 evrov več kot na začetku. To 
povečanje je dobiček.  
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Posledica poslovnega dogodka je povečanje premoženja! 

Primer nam odgovori na vprašanje, kaj je dobiček. Dobiček je povečanje premoženja! Kaj 
je izguba? To pa že vemo. Če je dobiček povečanje premoženja, je izguba zmanjšanje 
premoženja. Tako dobiček kot izguba pripada lastniku. 

V poslovanju imamo različne vrste prihodkov in odhodkov. Njihovo vključevanje v izračune 
poslovnega izida oblikuje različne vrste poslovnega izida (dobička/izgube). Ključne 
prikazujemo v spodnji sliki: 

Dobiček 

Čisti dobiček 

Izguba 

Druge pomembnejše vrste poslovnega izida so: 

Prispevek za kritje 
Celotni kosmati dobiček 

Dobiček iz rednega delovanja 
Kosmati donos iz poslovanja 

EBIT, EBT, E, EBITDA, EBITDAR, OP, OPLAT, NOPLAT …. 

Poslovneži pogosto uporabljajo izraze EBIT (zaslužek pred obrestmi in davki), EBITDA 
(zaslužek pred amortizacijo, odpisi, obrestmi in davki), EBT (zaslužek pred davki) in E 
(zaslužek – pri nas čisti dobiček). Ti izrazi izražajo namenskost ustvarjenega dobička.  

Tehniko izračuna nekaterih vrst poslovnega izida prikazujemo v spodnji sliki: 
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 POSLOVANJE FINANCIRANJE IZREDNO SKUPAJ 
PRIHODKI Poslovni prihodki 

(PP) 
Finančni 

prihodki (FP) 
Izredni prihodki 

(IP) 
Celotni prihodki 

-
ODHODKI 

Spremenljivi odhodki 
(VS) 

 

Finančni odhodki 
(FO) 

 

Izredni odhodki 
(IO) 

 

 

Celotni odhodki 

 = prispevek za kritje 
(Pk) 

 Odpisi (amortizacija 
in drugi odpisi = DA) 

 Ostali poslovni 
odhodki (POo) 

=IZID Izid iz celotnega 
poslovanja - (EBIT, 

OP …)   

 

Izid iz 
financiranja 

(obresti, 
interes…) - I 

 

IZID IZ 
ZUNAJREDNEGA       

DELOVANJA 

 

CELOTNI 
POSLOVNI IZID 

(EBT) 
 IZID IZ REDNEGA DELOVANJA 

 EBIT+DA=EBITDA   DAVEK IZ 
CELOTNEGA 

POSLOVNEGA 
IZIDA ( T ) 

    ČISTI DOBIČEK   
( E ) 

Ločimo poslovne, finančne in izredne prihodke in odhodke. Imamo več vrst poslovnih 
odhodkov. Med njimi odhodke iz naslova amortizacije (D) in odpisov (A). Kot razlike med 
posameznimi skupinami prihodkov in odhodkov se izračunajo EBIT (poslovni prihodki, 
zmanjšani za poslovne odhodke), I (izid iz financiranja, ki ga izračunamo kot razliko med 
finančnimi prihodki in finančnimi odhodki) itd.  

Uporabnost različnih oblik poslovnega izida bomo prikazali pri oblikovanju poslovnih 
odločitev. 

3. Bilance kot podlaga odločanja 

Pri oblikovanju odločitev je pomembno razumevanje bilance. Poznati je treba tudi slabosti 
bilance (predvsem: slabosti pri merjenju ekonomskih kategorij in v bilanca ne meri vrednosti 
posla). 

Spredaj smo omenili vrsto odločitev, ki lahko temeljijo na bilancah. Seveda pa je treba za 
oblikovanje odločitve upoštevati poštene računovodske informacije. 
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Med razlogi odločitve za prodajo na odloženo plačilo smo izpostavili sposobnost kupca, da 
poravna svojo obveznost v dogovorjenem roku, da je plačilno sposoben. Med razlogi za 
nakup pri nekem poslovnem partnerju smo izpostavili sposobnost prodajalca, da svojo 
obveznost izpolni v dogovorjenem roku. Z upoštevanjem zgolj predpostavljenih razlogov pa 
ne zmanjšujemo pomena ostalih.  

Plačilno sposobnost (solventnost in likvidnost) partnerja presojamo:  

a) s koeficientom lastniškosti financiranja (izraz: 1), 
b) s koeficientom dolgoročnosti financiranja (izraz: 2),  
c) s koeficientom dolgoročne pokritosti stalnih sredstev (izraz: 3),  
č) s posredniškim položajem ( jPosP ), ki smo ga opredelili kot razmerje med časom 
plačevanja terjatev iz poslovanja in časom plačevanja obveznosti do dobaviteljev,  
d) s koeficientom zadolženosti (izraz: 4). 
e) s sposobnostjo plačevanja obresti, ki smo jo merili kot razmerje med EBITDA-jem in, 
zato, ker nismo razpolagali z letnimi anuitetami,  neto obrestmi (odhodki za obresti 
zmanjšani za prihodke od obresti) (prilagojen izraz: 5).  

Posamezni uporabljeni izrazi pomenijo: 

Izraz 1: 

Podjetja financirajo svoje poslovanje z viri financiranja. Med njimi so lastniški in upniški viri 
(dolgovi).  

Izračunali smo ga s pomočjo enačbe  
j

j
j P
K

LF =    (1) 

Legenda: 
jLF  = Lastniškost financiranja v obdobju »j«  

                  jK  = kapital (lastniški viri financiranja) v obdobju »j« 

                  jP = obveznosti do virov sredstev (pasiva) v obdobju »j« 

Izračun prikazuje udeležbo kapitala v celotnih virih financiranja. Razlikuje se od podjetja do 
podjetja in je odvisen od dejavnosti podjetja. Kakovost izračunanega se presoja s primerjavo 
z dejavnostjo,  sorodnimi podjetji in/ali v času. 

Izraz 2: 

Odgovor smo poiskali s pomočjo izračuna udeležbe vseh dolgoročnih virov financiranja (v 
praksi se pogosto uporablja pojem »kvalitetni viri financiranja«) v vseh virih financiranja. 
Med kvalitetne vire financiranja štejemo lastniški kapital in druge dolgoročne vire 

financiranja. Izračunali se ga s pomočjo enačbe    
j

jj
j P

OdK
DF

+
=    (2) 
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Legenda: 

jDF  = Dolgoročnost  financiranja v obdobju »j« 
jK  = kapital (lastniški viri financiranja) v obdobju »j« 
jOd = obveznosti – dolgoročne v obdobju »j« 

jP  = obveznosti do virov sredstev, pasiva v obdobju »j« 

Kakovost izračunanega presojamo na podlagi primerjave z dejavnostjo,  sorodnimi podjetji 
in/ali v času. 

Izraz 3: 

Med kvalitetnimi viri financiranja prevladuje kapital. Naslednji kakovostni vir financiranja 
dolgoročnih sredstev so dolgoročni krediti in dolgoročne rezervacije (skupaj: dolgoročne 
obveznosti). Normalno je, da se z dolgoročnimi viri financiranja financirajo predvsem 
dolgoročna sredstva. Izračun ( DSDP ) opravimo s pomočjo enačbe 

 
j

jj
j SS

OdK
DPds

+
= . (3)  

Legenda: jDPds  =  Dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev v obdobju »j« 
jK  = kapital (lastniški viri financiranja) v obdobju »j« 
jOd = obveznosti – dolgoročne v obdobju »j« 
jSS  = dolgoročna sredstva v obdobju »j« 

Koeficient prikazuje financiranje dolgoročnih sredstev. Poenostavili smo, da je idealno 
razmerje »ena« (vsa dolgoročna sredstva so financirana s kapitalom in dolgoročnimi 
dolgovi (skupaj z dolgoročnimi rezervacijami).  

Izraz 4: 

Pri izračunu posredniškega položaja smo obravnavali le njegove vsebine, ki se nanašajo na 
roke plačevanja terjatev in obveznosti oziroma vpliv, ki ga imajo ti roki na obračanje 
kratkoročnih terjatev in obračanje kratkoročnih obveznosti. Omejitev so razpoložljivi 
podatki. V statističnih računovodskih poročilih nimamo vseh potrebnih podatkov za izračun 
koeficientov obračanja terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev. Zato uporabimo 
širše kategorije in izračunamo razmerje med koeficientom obračanja kratkoročnih terjatev in 
kratkoročnih obveznosti. Praviloma so v teh postavkah najpomembnejše postavke terjatev 
do kupcev in obveznosti do dobaviteljev. Prav tako smo pričakovali, da je v poslovnem 
interesu prodajalca, da dobi svoje terjatve čim prej plačane in kupca, da svoje obveznosti 
plača čim kasneje. Na plačilne roke vpliva s svojim posredniškim položajem. Zato smo 
mnenja, da s pomočjo prikazanega razmerja zadovoljivo opredeljujemo vpliv posredniškega 
položaja na kvaliteto financiranja premoženja. Prilagojeni izračun se izvede s pomočjo 
naslednjega izraza: 
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j

j

j

j

j

Ok
PO

Tek
PP

PosP =   (4) 

Legenda: PosPj= posredniški položaj v obdobju »j« 
PPj = poslovni prihodki v obdobju »j« 
POj = poslovni odhodki v obdobju »j« 
Tekj = terjatve od prodaje obdobju »j« 
Okj = obveznosti iz poslovanja obdobju »j« 

Izraz 5: 

Odplačilna sposobnost podjetja (Odpspos): 

j

j
j ANUITETE

EBITDA
Odpspos =    (5) 

Izračunamo jo kot razmerje med zaslužkom pred obrestmi, davki, amortizacijo in odpisi in 
anuitetami (EBITDA). Izračunavamo ga za vsa opazovana obdobja. 

Povsem se zavedamo slabosti izračunanih koeficientov, ki so posledica slabih podatkovnih 
podlag, vendar v statističnih računovodskih poročilih ni bolj zanesljivih podlag. Če pa 
razpolagate z notranjimi informacijami, so te podlage zadovoljive. 

4.  Sklep 

Računovodstvo je sestavina podjetništva. Jezik računovodstva je za poslovneže zelo 
pomemben. Poznavanje in razumevanje računovodskih informacij o posameznih 
ekonomskih kategorijah, ki se prikazujejo v računovodskih poročilih, omogoča oblikovanje 
kakovostnejših poslovnih odločitev. Pomagamo si z osnovnimi orodji za branje bilanc 
(poenostavljeni prikazi). Omejeni smo s kakovostjo vhodnih podatkov (računovodska 
poročila za statistične potrebe).  

Naš cilj je bil bralca seznaniti z informacijskih bogastvom računovodskih poročil in ga 
vzpodbuditi k nadaljnjemu študiju obravnavanih vsebin.  Upamo, da smo uspeli. 
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Tomaž Pavčnik 
Višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani 
 
 
 
 
Vprašanja materialnega pravdnega vodstva v teoriji in praksi  
(nesklepčna tožba, substancirana dokazna ponudba, oblikovanje tožbenih zahtevkov, prekluzije) 
 
 
1.) Uvodno o materialnem pravdnem vodstvu 
 
ZPP1 v 285. členu določa: „Predsednik senata postavlja vprašanja in skrbi za drug primeren način, da se med 
obravnavo navedejo vsa odločilna dejstva, da se dopolnijo nepopolne navedbe strank o pomembnih 
dejstvih, da se ponudijo ali dopolnijo dokazila, ki se nanašajo na navedbe strank, in sploh da se dajo vsa 
potrebna pojasnila, da se ugotovita sporno dejansko stanje in sporno pravno razmerje, ki sta pomembni za 
odločbo.“ 
 
Gre za osrednjo (ne pa tudi edino2) določbo, s katero je uzakonjeno t.i. materialno pravdno vodstvo. 
Navedeno pravilo ni samostojno in temeljno procesno načelo.  Materialno pravdno vodstvo, sodna 
razjasnjevalna oblast3 ali odprto sojenje4 je metoda sojenja (vodenja postopka), ki omogoča, da se ostala 
procesna (tudi ustavnoprocesna) načela znajdejo v ustreznem medsebojnem sorazmerju. Zastavlja se 
vprašanje, kolikšen je njegov obseg oziroma kje so njegove meje in sicer tako spodnje meje, ki nam povedo, 
kdaj je sodišče dolžno opraviti materialno pravdno vodstvo, kakor zgornje meje, ki nam povedo, kdaj tega 
več ne sme storiti. Vprašanje je pomembno tako po načelni, teoretični, kakor po praktični plati. Če sodišče 
namreč prekorači bodisi spodnjo bodisi zgornjo mejo, je podana kršitev pravil pravdnega postopka. 
 
 
2.) Teoretično in ustavnopravno izhodišče materialnega pravdnega vodstva 
 
Osrednje in izvorno teoretično delo s tega področja za naš pravdni postopek je Esej o otvorenem 
pravosuđenju5. Materialno pravdno vodstvo je procesna aktivnost sodišča pri povezovanju zgornje in 
spodnje premise sodniškega silogizma. Njegovo izhodišče je v tem, da je sodišče tisto, ki pravo pozna (iura 
novit curia). Ni bistveno le to, da ga pozna, marveč je sodišče tisto, ki bo pravo uporabilo in z njim zavezalo 
stranki. Ker je pravo vrednoten pojav, je na eni strani pomensko odprto in na drugi strani tudi razmeroma 
kompleksno. Iz tega razloga je realno pričakovanje, da se bo strankam v primeru kompleksnejšega 
vrednotnega in normativnega sveta, ki utegne priti ob reševanju spora v poštev, kakšna prvina normativnega 
sveta izmaknila. Tako se utegne zgoditi (in se pogosto tudi dejansko zgodi), da sploh ne bodo uvidele 
celotne vrednotne normativne zgradbe, ki jo ima ob reševanju spora pred očmi sodišče. To se lahko zgodi 
tožniku, tožencu ali pa tudi obema. V vsakem primeru je takšno stanje za zagotovitev ustavne pravice do 
poštenega sojenja lahko usodno. Če namreč stranka ne ve, kakšen je za pravdo relevanten vidik 
normativnega sveta, tudi ne more vedeti, kakšno procesno gradivo naj sodišču ponudi. Čisto razpravno 
načelo temelji na iluziji, da sta zgornja in spodnja premisa sodniškega silogizma dani vnaprej ter da njuno 
oblikovanje ni v medsebojni zvezi. Vztrajanje pri takšni iluziji lahko povzroči, da je sodba za stranki 
presenečenje. Temu, da se to ne bi zgodilo, je namenjena metoda odprtega sojenja. Teorija poleg tega 

                                                
1 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št, 73/2007 in nasl.) 
2 Prim tudi drugi odstavek 286. člena ZPP, tretji odstavek 318. člena ZPP, drugi odstavek 298. člena ZPP. 
3 J.Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, Ljubljana  1961, str. 63 
4 S. Triva, Esej o otvorenem pravosuđenju, Novo parnično procesno pravo, Zagreb 1977, str. 209 do 225. 
5 Glej opombo 4 
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vidika poudarja tudi pozitiven učinek materialnega pravdnega vodstva na hitrost postopka. Tudi to naj bi bil 
njegov namen.6 Slednje jasno izraža določba drugega odstavka 286. člena ZPP, ki predvideva pisno 
materialno pravdno vodstvo pred samo glavno obravnavo, saj na pasivnost stranke navezuje sankcijo 
prekluzije glede navajanja dejstev in dokazne ponudbe. 
 
Izhodišče in namen materialnega pravdnega vodstva torej ni v takšni modifikaciji razpravnega načela, ki bi 
stranke kakorkoli razbremenjevala skrbnosti pri ponudbi procesnega gradiva, marveč v tem, da jim omogoči 
iz kompleksnega življenjskega primera izluščiti tista dejstva, ki so z vidika normativnega kompleksa pravno 
relevantna. 
 
Iz ustavnosodne prakse7 izhaja, da je metoda materialnega pravdnega vodstva nujna za uresničitev načela 
enakega varstva pravic oz. pravice do poštenega sojenja iz 22. člena Ustave. „Določbi 285. člena ZPP je 
(ustavno sodišče; dodal T.P) zaradi njene pomembnosti za varstvo pravic strank dalo ustavno pravno 
varstvo.“8 „Iz prakse Ustavnega sodišča izhaja, da ta ustavna določba vsebuje več človekovih pravic.“9 „To 
sta predvsem dve pravici (ki ju sicer ni vedno mogoče ločiti): pravica do kontradiktornega postopka 
(pravica do izjavljanja) in pravica do enakopravnosti strank.“10 Bistveno je, da je pravica do izjavljanja 
zagotovljena učinkovito. To pomeni ne le to, da ima stranka procesno možnost podati trditve in ponuditi 
dokaze, za katere sama šteje, da so relevantni, marveč da spozna, katero procesno gradivo je glede na 
obravnavan življenjski primer in postavljen tožbeni zahtevek relevantno z vidika materialnega prava, ki ga 
bo uporabilo sodišče. Gre naj torej za pošten postopek, ki naj stranki omogoča, da dopolnjuje dejstva v 
smeri pravne koncepcije spora, kakršno ima (ob razpoložljivem in procesno upoštevnem procesnem 
gradivu) pred očmi sodišče. 
 
Galič11 ustavnosodno prakso tega obdobja kritizira. Meni, da presoja kršitve pravice do izjave, ki vključuje 
zgolj ravnanje sodišča po 285. členu ZPP, ne pa tudi krivde same stranke (njene skrbnosti pri zbiranju 
procesnega gradiva), vzpostavlja nevarno ravnovesje med bremeni sodišč na eni ter bremeni in 
odgovornostjo stranke na drugi strani. Zavzema se za takšno ravnovesje, ko stranka kljub potrebni skrbnosti 
ne more predvideti, da se bo sodišče oprlo na določeno pravno normo.12 Ob tem navaja, da je „iz nekaterih 
odločb ustavnega sodišča  v novejšem času (nekatere se nanašajo na druge institute) mogoče sklepati, da je 
ustavno sodišče opustilo kategoričen (zaradi zanemarjanja lastne odgovornosti strank in zaradi poudarjanja 
skrbstene vloge sodišča nekoliko paternalističen) ter enostranski (v smislu, da v svojo presojo vključuje le 
napake sodišča, ne pa tudi neskrbnosti strank) koncept, da pasivnost sodišča ne sme iti v breme strank.“13 
 
Metodi odprtega sojenja oz. materialnemu pravdnemu vodstvu daje vsebino torej predvsem pravica do 
izjavljanja kot podnačelo iz 22. člena Ustave. To izhodišče bo zato tudi odločilnega pomena pri odgovoru, 
kolikšen je na eni strani dolžan in na drugi strani dopusten obseg materialnega pravdnega vodstva. 
 
 
3.) Nesklepčnost tožbe in materialnopravdno vodstvo 
 
Tožba je nesklepčna, kadar njena dejanska podlaga ob uporabi materialnega prava ne omogoča pravnega 
sklepa (conclusio), ki ga je tožnik izrazil v tožbenem predlogu.  

                                                
6 Tako L. Ude, Civilno procesno pravo, Ljubljana 2002, str. 60. 
7 Podrobneje glej: M. Dolenc, Od pasivne k aktivni vlogi sodnika v pravdnem postopku, PP 14/2007, str. 24 in nasl. 
8 M. Dolenc, nav delo, sklepni odstavek 
9 Povzeto po A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, GV Založba, Ljubljana 2004. str.219. 
10 Prav tam 
11 A. Galič v: Komentar Ustave Republike Slovenije, Dopolnitev – A, ur. L. Šturm, Fakulteta za državne in evropske študije, Ljubljana 2011, 

str. 294 
12 Galič, Komentar..., str. 295 
13 Najbolj značilna od odločb, ki jih citira, je odločba Up-688/05 
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Ker pa temu opisu ustreza tudi položaj, ko je tožba nepopolna, ker ne vsebuje dejstev, na katera tožnik opira 
zahtevek (prvi odstavek 180. člena ZPP), je najprej treba razmejiti formalno nepopolno tožbo od (zgolj) 
vsebinsko nesklepčne. V primeru, ko je tožba nepopolna, namreč sodišče ne opravlja materialnega 
pravdnega vodstva zaradi zagotovitve pravice do izjavljanja, marveč opravi postopek poprave tožbe po 108. 
členu ZPP zaradi zagotovitve človekove pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave14. 
Merilo za presojo je, ali je tožnik navedel dovolj dejstev, da je zahtevek mogoče identificirati. Če tega ni 
storil ter zato zahtevek glede dejstvenega kompleksa ni dovolj določen, tedaj sploh ni pogojev za meritorno 
sojenje, ker imamo opraviti z nepopolno tožbo15. Če sodišče v takšnem položaju začne, nasprotno, 
meritorno soditi ter skuša pomanjkljivost formalno nepopolne tožbe odpraviti z materialnim pravdnim 
vodstvom, ravna napačno. Tak pristop bo usoden predvsem tedaj, ko tožnik tudi po opravljenem 
materialnem pravdnem vodstvu formalnih pomanjkljivosti ne bo odpravil ter bo sodišče izdalo zavrnilno 
sodbo ter bo postalo pravnomočno (res iudicata) nekaj, kar sploh ni identificirano16. 
 
Materialno pravdno vodstvo prav tako ne bo smotrno (pa tudi dopustno ne), če je vzrok za nesklepčnost to, 
da je življenjski primer sicer popolno opisan, vendar iz njega ne izhaja pravna posledica17. 
 
Materialno pravdno vodstvo tako pride v poštev le pri tisti obliki nesklepčnosti, ko je življenjski primer 
„opisan pomanjkljivo in je prav ta pomanjkljivost razlog za nesklepčnost.“18 Ta razmejitev je sedaj jasno 
določena v ureditvi pozivnega postopka v zvezi z izdajo zamudne sodbe po tretjem in četrtem odstavku 318. 
členu ZPP, ko zakon pravi, da sodišče ne opravi pozivnega postopka za odpravo nesklepčnosti, marveč 
tožbeni zahtevek takoj zavrne, če je očitno, da tožeča stranka nesklepčnosti tožbe ne bi mogla odpraviti z 
dopolnitvijo posameznih navedb v okviru istega zahevka. 
 
 
4.) Meje materialnega pravdnega vodstva v primeru nesklepčne tožbe 
 
Obseg razjasnjevalne dolžnosti sodišča je zamejen tako z vprašanjem, kdaj jo je sodišče dolžno izvajati (ker 
bo v nasprotnem primeru kršena strankina pravica do izjave), kot z vprašanjem, kdaj je sodišče ne sme 
izvajati (ker bo sicer okrnjena nepristranost sodišča ali pravica nasprotne stranke do učinkovitega sodnega 
varstva). Poleg tega pa se, ker gre za metodo sojenja, zastavlja še vprašanje, ali obstaja tudi polje ravnanja, ko 
sodišče materialno pravdno vodstvo sicer lahko izvršuje, ni pa tega dolžno storiti. 
 
Meje materialnemu pravdnemu vodstvu postavljajo procesna načela. To velja tako za tista načela, ki jih 
samo materialno pravdno vodstvo mehča (npr. razpravno načelo iz 7. in 212. člena ZPP), kakor za tista 
načela, katerih odraz je pravilo o materialnem pravdnem vodstvu in ki materialnemu pravdnemu vodstvu 
dajejo vsebino (predvsem načelo enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave). 
 
Na splošno najprej velja, da bodo predpostavke za materialno pravdno vodstvo podane tedaj, ko je 
strankina trditvena ali dokazna ponudba pomanjkljiva. Druga predpostavka je, da sodišče takšno 
pomanjkljivost objektivno gledano lahko opazi. Taki primeri bodo, ko stranka zastopa očitno napačno 
pravno stališče, dalje, če namerava sodnik odstopiti od ustaljene sodne prakse ali če si med pravdo premisli 
ter je s prejšnjim stališčem stranki na izrecen ali konkludenten način seznanil. Pogosti primeri, ki jih navaja 
literatura, so tudi tisti, ko stranka dejstva navaja posplošeno ali pa jih opisuje s pravnimi izrazi19. 
 

                                                
14 Prim. odločba US RS, U-I-200/09 
15 Podrobneje glej: J. Zobec, Vsebinski pogoji za izdajo zamudne sodbe in poizvedovalni postopek, Pravnik let. 61 (2006), št. 11-12 
16 V zvezi z nepopolno tožbo, kjer nisio izpolnjeni pogoji za materialno pravdno vodstvo: II Ips 489/2008 
17 J. Zobec, nav. delo, str. 900 
18 Prav tam 
19 Podrobneje glej: M. Dolenc, nav. delo.; N. Betettto v: Pravdni postopek, zakon s komentarjem, Ljubljana 2006, 2. knjiga, str. 582-595; 

J.Zobec, nav. delo. 
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Temeljna zasnova pravdnega postopka vendarle temelji na razpravnem načelu. Stranke morajo navesti 
dejstva, na katera opirajo svoje zahtevke in predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo (7. člen 
ZPP). Razpravno načelo tako vsebuje trditveno in dokazno breme, ki sta povezana. Zahteva, ki uvaja 
procesno breme strank, nujno vsebuje tudi ustrezno mero skrbnosti pri zbiranju procesnega gradiva. 
Stranke so tiste, ki poznajo življenjski primer in one so tiste, ki nato na podlagi življenjskega primera 
zasnujejo spor. Zato same nosijo odgovornost za to, kako bo konkreten spor pred sodiščem zasnovan. 
Sodišče dejstev življenjskega primera ne pozna, pogosto pa jih ne more niti predvidevati. Njihov obstoj 
lahko predvidi le tedaj, ko na podlagi abstraktnega dejanskega stanu, ki bi utegnil priti glede na zasnovo 
spora v poštev, ugotovi, da v zatrjevanem konkretnem dejanskem stanu, kakšna trditev manjka ter je 
obenem objektivno mogoče predvidevati, da življenjski primer takšno dejstvo lahko vsebuje. Slednje bo 
tipičen primer, ko bo sodišče lahko izvajalo razjasnjevalno dolžnost ter stranke opozorilo na pravno 
podlago, s tem na abstraktni dejanski stan in bodo stranke zato lahko uvidele vrzel v svoji trditveni podlagi. 
Ali pa bo to tudi moralo storiti, pa je lahko odvisno le od tega, ali bi pasivnost sodišča stranko prizadela v 
pravici do izjave. Prizadela pa jo bo tedaj, ko te vrzeli ni mogoče pripisati strankini opustitvi razumne ravni 
skrbnosti pri zbiranju procesnega gradiva. Torej tedaj, ko je vrzel v trditeni podlagi posledica posebnih 
okoliščin primera. Te pa lahko koreninijo v kompleksnosti zgornje in spodnje premise sodniškega 
silogizma, v neenotni sodni praksi, v precedenčnosti primera, nikakor pa ne v tem, da je stranka preprosto 
malomarna. 
 
Materialno pravdno vodstvo, kot rečeno, ni procesno načelo, marveč zgolj metoda, ki zaradi zagotovitve 
pravice do izjave rahlja  strogo razpravno načelo, ne sme pa ga izničiti, kakor ne sme izničiti niti pravila o 
prekluziji. 
 
Zgornja meja materialnega pravdnega vodstva predstavlja tisto točko, prek katere sodišče s svojo 
aktivnostjo več ne sme iti, ker bi sicer naspotno stranko prizadelo v pravici do nepristranskega sojenja. V 
nasprotnem primeru bi prvine preiskovalnega načela prevladale nad razpravnim načelom. Ker bi bile prvine 
preiskovalnega načela v tem primeru po naravi stvari uporabljene selektivno, bi razpravno načelo ne bilo le 
nadigrano, marveč celo nevarno izmaličeno. Bistveno merilo je zato, da se sodnik ne sme pretirano preleviti 
v strankinega pomočnika. S tem bi namreč izgubil svojo osrednjo funkcijo – to pa je nepristransko sojenje. 
„Po ustaljenem instrumentariju Evropskega sodišča za človekove pravice se pri presoji, ali je podana kršitev 
pravice do nepristranskega sodišča, uporablja dvojni subjektivno-objektivni test.“20 N. Betetto v 
nadaljevanju poudarja, da je pri oceni, ali je sodnik prestopil meje zahtevane nevtralnosti, poudarek na 
objektivnem merilu. Vsebina objektivnega testa je v vprašanju, „ali se je pri razumnem človeku zaradi danih 
okoliščin lahko ustvaril dvom o nepristranskosti sodišča.“21 Kot primere takšnega (nedopustnega) ravnanja 
navaja, če bi sodišče stranki dalo pobudo za to, da popolnoma spremeni dosedanje navedbe; da spremeni 
tožbeni temelj ali da uveljavlja nove ugovore.  
 
Kje je spodnja meja, ko je sodišče dolžno opraviti materialno pravdno vodstvo, je na abstraktni ravni 
nemogoče določiti bolj natančno. Po naravi stvari jo je nemogoče vpeti v hermetični zakonski okvir22, 
marveč je določitev te meje treba prepustiti praksi. Bistveno je, da praksa pri tem upošteva prej navedena 
vodila, ne pa da ravna arbitrarno in stihijsko. Vselej se bo torej treba vprašati po ravnotežju med razpravnim 
načelom (vključujoč dolžno skrbnost strank), pravico do izjave ter pravico do sojenja v razumnem roku.  
 
 
 
 
 

                                                
20 N. Betetto, Materialno procesno vodstvo in načelo nepristranskega sojenja, Podjetje in delo, št. 7, 2008, str. 1576 
21 N. Betetto, prav tam 
22 Triva, nav. delo., str. 223 
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To ravnovesje sodna praksa tudi išče. Glede na težko naravo procesnega problema v tem ni vselej enotna. 
Pregled prakse je tako lahko v pomoč le v toliko, da nam na eni strani pokaže, kako se to ravnovesje oblikuje 
skozi čas in, na drugi strani, da opozori na nekatere topose, ki so se vendarle izoblikovali. Ključno dodatno 
sporočilo ob tem pa mora biti, da glede na razpravno zasnovo pravdnega postopka materialno pravdno 
vodstvo ne more in ne sme biti izgovor za strankino neskrbnost. 
 
Pregled prakse vrhovnega sodišča: 
 
Praksa vrhovnega sodišča glede tega vprašanja je razmeroma skopa.23  
 
V zadevi II Ips 449/200824 je sodišče kljub poudarku, da je zaradi dejanske kompleksnosti zadeve potreben 
ohlapnejši pristop, presodilo, da razjasnjevalna dolžnost sodišče ne gre tako daleč, da bi moralo sodišče 
tožnika, ki je uveljavljal odškodnino zaradi nevestnega zdravljenja, stranko pozivati na razširjanje trditvne 
podlage, ki bi vključevala tudi odškodninsko podlago zaradi izostanka zdavnikove pojasnilne dolžnosti. 
Enako je odločilo tudi v zadevi II Ips 214/2008: „Ker so tožniki v obravnavani pravdi odgovornost 
drugotoženke utemeljevali le na storjeni zdravniški napaki, ne pa tudi na opustitvi pojasnilne dolžnosti, jih 
sodišče niti ni smelo spodbuditi, naj svoje navedbe dopolnijo tako, da bodo omogočale subsumpcijo tudi 
pod drug pravno nedopusten položaj.“ 
 
V zadevi II Ips 96/2006 je sodišče presodilo: „Zahteva prvostopenjskega sodišča, naj toženka tisto, kar je 
izpovedala kot stranka o svojem ukrepanju zaradi tožničinega ravnanja, navede tudi kot strankino trditev, bi 
presegla zahtevo o materialnem procesnem vodstvu.“ Sodišče pojasnjuje, da bi takšna aktivnost 
predstavljala prekomerno pomoč stranki ter bi zato lahko vzbudila dvom v nepristranskost sodišča ter bi 
posgla v pravico nasprotne stranke do enakega obravnavanja pred sodiščem. 
 
Podobno je presodilo v zadevi II Ips 933/2007. Poudarilo je, da revident s sklicevanjem na 285. člen ZPP 
ne more od sodišča zahtevati, da nadomesti njegovo trditveno breme. Jedro se glasi: „Zahteva 
prvostopenjskega sodišča, naj tožnik razmejitev o tem, koliko obrokov kupnine je bilo plačano iz njegovega 
posebnega premoženja in koliko iz skupnega, navede tudi kot strankino trditev, bi presegla zahtevo po 
materialnem pravdnem vodstvu.“ 
 
V zadevi II Ips 678/2007 je sodišče ugotovilo kršitev pravila 285. člena ZPP. Tako je bilo, ker je sodišče 
vodilo postopek, kakor da bi bil podani ugovor neobstoja terjatve zaradi pobota sposoben za presojo. Tudi 
stranke so utemeljeno izhajale s takšnega prepričanja. Vrhovno sodišče je  razlogih pojasnilo, da bi bila v 
takšnem položaju zato dolžnost sodišča, da opozori na pomanjkljivosti, ki so ovirale vsebinsko obravnavanje 
ugovora. 
 
Pregled prakse višjega sodišča: 
 
Jedro v zadevi VSL, I Cp 4084/2008 se glasi: „Če se je zaradi kompleksne normativne zgradbe, ki jo je treba 
uporabiti v konkretnem primeru, že ob vložitvi tožbe pokazala potreba po materialnem pravdnem vodstvu, 
potem dolžnost sodišča, da materialano pravdno vodstvo tudi opravi, ni mogla ugasniti zgolj zaradi 
pasivnosti stranke.“ Iz obrazložitve je razvidno, da je kompleksnost materialnopravne zgradbe posledica: 
nekdanje stvarnopravne ureditve v zvezi s pravico uporabe, z gradnjo večstanovanjske zgradbe na zemljišču, 
ki je bila družbena lastnina, z različno ureditvijo funkcionalnega zemljišča skozi čas itd. Sodišče je poudarilo, 
da trditve omogočajo jasno identifikacijo spora, vendar pa je trditvena podlaga pomanjkljiva. Ker pa gre za 

                                                
23 To ugotavlja že Dolenc v nav. delu in od tedaj (se pravi: v zadnjih petih letih) se to ni bistveno spremenilo. 
24  Vendar je to odločbo ustavno sodišče z odločbo Up-2443/08 razveljavilo. Razlog za razveljavitev pa ni bil v morebitni napačnosti zgoraj 

navedenega stališča, marveč v tem, da sodišče stranki ni dopustilo nadaljnjega izvajanja dokaza z izvedencem ter jo s tem prikrajšalo za 
sodelovanje v dokaznem postopku. 
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izrazito kompleksno in težko pravno vprašanje, ki je vrh vsega obremenjeno še z nekdanjo de facto 
stvarnopravno neurejenostjo, bi moralo sodišče vrzeli v trditveni podlagi poskušati odpraviti z materialnim 
pravdnim vodstvom. Izrecno je tudi poudarilo, da bi moralo razkriti pravno diagnozo spora ter stranke 
opozoriti, kje so glede na to vrzeli v trditveni podlagi (vsebinsko in ne zgolj formularno materialno pavdno 
vodstvo). 
 
 
VSL, I Cp 2478/2009: „Načelo materialnega procesnega vodstva ni namenjeno popravljanju strankinih 
dejanskih navedb takrat, ko bi to pomenilo navajanje čisto nove dejanske podlage.“ 
 
VSL, I Cp 3233/2009: „Vseskozi je bilo na dlani, da mora tožeča stranka navesti dejstva, ki utemeljujejo 
višino tožbenega zahtevka. Ker tega ni storila pravočasno, pravilo o materialnem pravdnem vodstvu ne 
more prebijati pravila o prekluziji.“ Sodišče v razlogih še poudari, da je nesklepčnost tožbe glede višine 
zahtevka izključna posledica pravdne malomarnosti tožeče stranke. 
 
VSL, II Cp 37/2010: „Sodišče je strankam že na poravnalnem naroku pojasnilo, da je zahtevek za izstavitev 
zemljiškoknjižne listine utemeljen, nato pa je svoj pravni pogled na zadevo med pravdo spremenilo, zato bi 
ga moralo strankam naznaniti v okviru materialnega pravdnega vodstva. Ker je to storilo šele v zavrnilni 
sodbi, je le-ta za tožnike presenečenje.“ 
 
VSL, II Cp 1775/2010: „Sodišče presega okvir materialnega procesnega vodstva, če stranko spodbudi k 
spremembi dotedanjih navdb ali tožbenega zahtevka.“  Pritožbeno sodišče je v razlogih pojasnilo, da ima 
uporaba določbe 285. člena ZPP svoje meje. Sodišče ne sme preseči okvira, ki bi že vzbujal dvom o 
nepristranskosti sodišča. Za tak primer pa bi šlo, če bi sodišče stranko spodbujalo k temu, naj toži tudi na 
ugotovitev, da spada v skupno premoženje osebni avto Audi. 
 
Podobno stališče je podano v zadevi I Cpg 535/2010, ko je presodilo, da pobuda stranki, naj popolnoma 
spremeni dosedanje navedbe oziroma da spremeni tožbeni temelj, ni dopustna, saj posega v pravico 
(nasprotne) stranke do nepristranskega sojenja. 
 
VSL, I Cpg 500/2010: Tu sodišče pojasni, da določbe ZPP ne izključujejo materialnega pravdnega vodstva 
v sporih majhne vrednosti. Če je bilo slednje morda sporno pred novelo ZPP-D, pa najbrž po njeni 
uveljavitvi, ki izrecno predvideva tudi pisno materialno pravdno vodstvo, več ne more biti. Stališče, da v 
sporih majne vrednosti materialno pravdno vodstvo ni izključeno je sprejelo sodišče tudi v zadevi VSL, I Cp 
2754/2010. 
 
VSL, I Cpg 1313/2010:  Dolžnost sodišče je, da stranko pozove, naj svoje navedbe konkretizira. 
 
VSL, I Cp 4382/2010: „Obveznost sodišča iz 285. člena ZPP je bistveno ožja takrat, ko stranko  pravdi 
zastopa odvetnik.“ 
 
VSL, I Cp 2292/2010: V tej zadevi sodišče gradi na izrazito širokem pojmovanju materialnega pravdnega 
vodstva. Zadeva odstopa od siceršnjih meja sodne prakse. Na to kažejo naslednji razlogi, zaradi katerih je 
pritožbeno sodišče razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje: „V okviru materialnega pravdnega vodstva bo 
moralo sodišče pozvati tožnico, da natančno opredeli, katera dela sta zakonca opravila v trajanju njune 
življenjske skupnosti na hiši v P., kdaj so bila posamezn dela opravljena, višina stroškov za nabavo materiala 
in za delo, kdo in za koga je opravljal brezplačna dela. Če bo tožnica dopolnila navedbe, bo treba toženi 
stranki dopustiti, da poda substancirane ugovore. Šele na ta način bo strankam zagotovljena pravica do 
izjave, saj bodo vedele katera dejstva so za sodišče odločilna in od katerih je odvisen uspeh v pravdi. Tudi 
dokazni predlogi, ki jih bodo (so) predlagale pravdne stranke, morajo biti substancirani, da se bo natančno 
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vedelo, s katerimi dokazi se dokazujejo posamezna dejstva. Šele ob tako odprtem sojenju, sodba za stranke 
ne bo presenečenje.“ 
 
Praksa je enotna, da v primeru, ko že nasprotna stranka jasno opozori na pomanjkljivo trditveno podlago, 
materialno pravdno vodstvo ni potrebno. Še več: posredovanje sodišča bi v takšnem primeru prizadelo 
pravico nasprotne stranke do nepristranskosti sodišča. Glej: VSL II Cp 3886/2010, VSL II Cp 3494/2010, 
VSL I Cpg 1131/2010, VSL II Cp 3631/2010, VSL I Cpg 106/2010, VSL I Cp 4536/2009, VSL I Cpg 
66/2010. 
 
VSL, II Cp 346/2011: „Potem, ko je tožeča stranka v postopku predložila dokaze o tem, da vtoževane 
terjatve med strankama pred vložitvijo tožbe po višini niso bile sporne, je bila dolžnost tožene stranke, da v 
koliko ne soglaša s takšnimi trditvami in predloženimi dokazi, ponudi konkretizirane ugovore. Ali bo 
nasprotna stranka posameznim trditvam in predloženim dokazom ugovarjala ali ne, je stvar procesne ocene 
posamezne stranke. Sodišče zato ni dolžno pozivati posamezne stranke, da se izjasni glede jasnih navedb 
nasprotne stranke, prav tako pa se sodišče s tem v zvezi ni dolžno opredeljevati do dokazne vrednosti 
posameznih dokazov, ki jih ponudijo stranke.“ 
 
 
5.) Dokazna ponudba (s poudarkom na substanciranosti) in materialno pravdno vodstvo 
 
Trditveno in dokazno breme sta povezana, a trditve in dokazi so v procesnem gradivu ločeni. To, da sta 
samostojna, pomeni, da dokazi ne morejo nadomeščati trditev. O tem se je že večkrat izjavilo vrhovno 
sodišče25. Povezanost trditvenega in dokaznega bremena ima drugačen pomen. Gre za sistem povezanosti 
trditev z dokazno ponudbo26, kar pomeni, da mora stranka vselej navesti, katera dejstva, naj se dokažejo s 
ponujenimi dokazi.  
 
Z vidika neizpolnitve dokaznega bremena so mogoči trije položaji: izostanek dokazne ponudbe, 
nepopolnost dokaznega predloga (npr. ni naslova priče) ter nesubstanciranost dokaznega predloga. 
 
Besedilo 285. člena ZPP pri opredelitvi materialnega pravdnega vodstva ne dela razlik med dolžnostjo 
sodišča, da stranke z vprašanji ali na drug način  spodbudi, naj navedejo odločilna dejstva oziroma podajo 
druge navedbe na eni ter obveznostjo, da to storijo glede kakorkoli pomanjkljive dokazne ponudbe na drugi 
strani. 
 
Iz teoretičnega izhodišča, na katerem gradi metoda odprtega sojenja, pa sledi, da pa je med obema 
položajema (tj., pomankljivim trditvenim ali dokaznim gradivom) vendarle pomembna razlika. Ker je 
materialno pravdno vodstvo procesna aktivnost sodišča pri povezovanju zgornje in spodnje premise 
sodniškega silogizma, je utemeljen sklep, da njegovo teoretično izhodišče sodišču niti ne nalaga, da bi 
strankam v zvezi s pomanjkljivo ali celo izostalo dokazno ponudbo nalagalo kakršnokoli aktivno ravnanje. 
Obseg dokazne ponudbe namreč načeloma ni odvisen od tega, kakšna je pravna diagnoza spora, marveč 
sega v sfero dejanskih vprašanj. Od tega načelnega izhodišča so le redke izjeme. Tak primer je npr. vprašanje 
dokaznega bremena. Vprašljivo je tudi, ali bi bila aktivnost sodišča potrebna zaradi zagotovitve strankine 
pravice do izjave.  Če niso podane kakšne res posebne okoliščine, je najbrž mogoče reči, da je v dokaznem 
postopku strankina pravica do izjave zagotovljena že s tem, da ima možnost predlagati dokaze za svoje 
trditve – ne da bi jo bilo na to njeno pravico sodišče dolžno še posebej opozarjati.      
 
 
 
                                                
25 Npr. II Ips 621/2005  
26 J.Juhart, Zakon o pravdnem postopku s pojasnili, Ljubljana 1963, str. 238 
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A določba 285. člena ZPP, kot rečeno, vendarle govori o tem, da sodišče skrbi za to, da se ponudijo ali 
dopolnijo dokazi. Najmanj, kar to pomeni, je, da ima sodišče pooblastilo, da stranke opozarja na to, da za 
svoje navedbe niso ponudile dokazov, da so dokazni predlogi pomanjkljivi ali nesubstancirani. 
Konceptualno gledano pa je  ravnovesje med razjasnjevalno dolžnostjo sodišča na eni ter dokaznim 
bremenom na drugi strani vendarle bistveno drugačno kot velja pri trditvenem bremenu. V primeru, da 
sodišče na izostalo, pomanjkljivo ali nesubstancirano dokazno ponudbo strank ne opozori, zato v večini 
primerov (se pravi: v običajnih primerih) ne bo šlo za bistveno kršitev po 8. točki drugega odstavka 339. 
člena ZPP, marveč kvečjemu za relativno kršitev iz prvega odstavka 339. člena ZPP (kršitev 285. člena 
ZPP). Pa še tu je mogoče reči, da v večini primerov ta relativna kršitev ne bo postala bistvena, ker je na drugi 
strani vselej tudi dolžnost strank, da ponudijo popolne dokaze in je prav opustitev dolžne procesne 
skrbnosti strank v prvi vrsti privedla do za stranko neugodne sodbe. Novela ZPP-D pa zaostruje tudi 
strankino procesno skrbnost glede uveljavljanja procesnih kršitev. 
 
Kršitev pravila o materialnem pravdnem vodstvu sicer res večkrat preraste v kršitev načela kontradiktornosti 
in celo v kršitve ustavne pravice iz 22. člena Ustave27. A tako je zato, ker stranka zaradi pravila iura novit 
curia ne more vedeti, katera vsa dejstva so po presoji sodišča pravno relevantna. Pri nesubstanciranem 
dokaznem predlogu ne gre za tak položaj, marveč za golo malomarnost. Zato menim, da gre v primeru, ko 
sodišče strank ne pozove, naj substancirajo dokazni predlog, največ za relativno kršitev, ki jo mora stranka 
po naravi stvari uveljavljati že pred sodiščem prve stopnje. Če sodišče predlaganega dokaza ne bo izvedlo, 
tedaj je namreč strankina dolžnosti, da sodnika na to opozori (prim. 286b. člen ZPP). Na ta način bo 
stranka sodišče izzvala, da bo pojasnilo, čemu dokaza ne namerava izvesti, s tem pa bo obenem stranki dalo 
možnost, da predlog ustrezno substancira. Če pa stranka sodišča na to ne bo opozorila, potem je zapravila 
tudi možnost, da bi to relativno kršitev uveljavljala v pritožbenem postopku (286b. Člen ZPP)28. 
 
Tudi pregled prakse pokaže, da gre pomanjljiva dokazna ponudba praviloma v breme strank ne glede na 
pravilo iz 285. člena ZPP. 
 
Pregled prakse vrhovnega sodišča: 
 
II Ips 816/2009, iz obrazložitve: „Če tožnik zaradi svojega pravnega naziranja o pomenu uničene zadolžice 
drugačnih dokazov ni predlagal, mu sodišče v okviru procesno materialnega vodstva ni dolžno sugerirati, 
kakšen dokazni predlog naj postavi.“ 
 
III Ips 111/2008, iz obrazložitve: „Stališče, da bi moralo prvostopenjsko sodišče toženo stranko opozoriti, 
če je menilo, da znesek uporabnine ni notorno dejstvo, bi lahko pomenilo očitek o kršitvi določbe 285. 
člena ZPP. Morebitna kršitev te določbe bi predstavljala kršitev relativnega značaja iz prvega ostavka 339. 
člena ZPP. Tudi to kršitev je mogoče uveljavljati z revizijo le, če je bila storjena v postopku pred sodiščem 
druge stopnje – smiselno torej tudi, ko bi jo revidentka neuspešno uveljavljala že v pritožbi.“ 
 
II Ips 323/2010: „Neutemeljena je trditev o postopkovni kršitvi zaradi nepostavitve izvedenca, saj tožeča 
stranka predloga o eni izmed dveh različnih dokaznih tem ni pravočasno substancirala.“ 
 
II Ips 195/2007: „Eden od upravičenih razlogov za zavrnitev dokaznega predloga z zaslišanjem priče je 
nepopolnost podatkov, ki so potrebni za njeno identifikacijo.“ Iz obrazložitve: „Ker so za racionalno 
vodenje postopka odgovorne tudi stranke, sodišče v takšni procesni situaciji toženi stranki ni bilo dolžno 
dati nobenega dodatnega roka in ji s tem omogočiti, da kasneje sporoči naslov predlagane priče.“ 
 
 
                                                
27 Podrobneje glej: M. Dolenc, Od pasivne k aktivni vlogi sodnika v pravdnem postopku, PP 14/2007 
28 Povzeto po T. Pavčnik, Odvetnikovo breme v pravdnem postopku, Odvetnik, št. 3/2010 
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II Ips 519/2005: „Za vse dokazne predloge velja, da morajo biti substancirani, kar pomeni, da mora stranka 
konkretno navesti pravno pomembna dejstva, ki naj se s pomočjo določenega dokaza ugotovijo. Glede prič 
236. člen ZPP med drugim določa, da mora stranka, ki predlaga, naj se določena oseba zasliši kot priča, 
poprej navesti, o čem naj priča. Zgolj napoved dokaza z zaslišanjem prič, tudi z navedbo morebitnih imen 
prič in njihovih naslovov, ne zadošča. Ni namreč naloga sodišča, da namesto stranke išče zanjo morebiti 
ugodne dokaze o dejstvih, ki so ali pa tudi niso pravno pomembna. Načelno sicer velja dolžnost sodišč, da 
izvedejo predlagane dokaze, vendar niso dolžna izvajati dokazov, če za to obstajajo upravičeni razlogi, med 
katere spada tudi zavrnitev nesubstanciranih dokaznih predlogov.“ 
 
II Ips 374/2006: „Če dokazni predlog ni substanciran, je že to zadosten razlog za njegovo zavrnitev. 
Informativnih dokazov sodišče ne le ni dolžno izvajati, temveč jih tudi ne sme izvajati.“ 
 
II Ips 889/2006, iz obrazložitve: „Kadar stranka predlaga, naj se določena oseba zasliši kot priča, mora med 
drugim natančno opredeliti, katero dejstvo naj se s pomočjo določenega dokaza ugotovi (236. člen ZPP). 
Njen predlog mora biti torej substanciran; o dejstvih, ki v dokaznem predlogu niso navedena, sodišče priče 
v skladu z razpravnim načelom (prvi odstavek 7. člena ZPP) ne sme zasliševati.“ 
 
II Ips 196/2008: „Pri dokaznem predlogu z vpogledom v drug spis mora stranka določno navesti, katero 
listino, naj sodišče vpogleda, kaj se s tem dokazuje ter kako bi izvedba tega dokaza vplivala na rezultat 
postopka.“ Iz obrazložitve: „Glede na to, da toženčev dokazni predlog ni bil ustrezno substanciran, njegove 
nezadostne aktivnosti ni moglo nadomestiti sodišče, saj bi s tem kršilo razpravno načelo (7. člen ZPP). 
Sodišče prve stopnje je tako imelo dopusten razlog oziroma ustavno sprejemljiv razlog za zavrnitev 
toženčevega dokaznega predloga, svojo odločitev pa je tudi ustrezno obrazložilo.“ 
 
II Ips 279/2009: „Pri dokaznem predlogu z vpogledom v spis mora stranka določno navesti, katere listine 
naj se vpogleda, ne more pa predlagati, da se vpogledajo kar vse listine v spisu.“ 
 
Pregled prakse višjega sodišča: 
 
VSL, II Cp 2679/2009: „Trditveno in dokazno breme z materialnim pravdnim vodstvom ni nadomeščeno, 
temveč zgolj omiljeno. Namen tega instituta se izčrpa v preprečevanju sodbe presenečenja, zato se ne 
aktivira vselej, ko ena od strank svojemu bremenu (trditvenemu ali dokaznemu) ne zadosti, temveč 
predvsem tedaj, ko ta stranka glede na konkretne okoliščine primera ob zadostni skrbnosti upravičeno 
meni, da mu je zadostila. Nedopustno bi bilo, če bi sodišče stranki sugeriralo, naj postavi dokazni predlog, s 
katerim bo ovrgla uspeh pri dokazovanju druge stranke.“ 
 
VSL; I Cpg 101/2010: „Očitek pritožnika sodišču prve stopnje, da bi ga moralo pozvati v smislu 
konkretizacije dokaznega predloga, presega zahtevo o materialnem procesnem vodstvu. Substanciranje 
dokaznega predloga je nameč del dokaznega bremena stranke.“ 
 
VSL, I Cp 1942/2010: „Sodišče prve stopnje bi moralo v okviru materialnega procesnega vodstva opozoriti 
tožene stranke, da namesto neustreznega dokaza predlagajo drug ustrezen dokaz – to je postavitev 
izvedenca, ki bi izračunal višino primerne uporabnine. Kasnejše predlaganje spornega dokaza je posledica 
(tudi) procesne pasivnosti prvostopenjskega sodišča, torej pravdne dinamike, ki ne more biti v škodo 
toženih strank.“ 
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6) Oblikovanje tožbenih zahtevkov in materialno pravdno vodstvo 
 
Izrecne podlage, da bi bilo sodišče v okviru materialnega pravdnega vodstva dolžno stranke pozivati, naj 
spremenijo, popravijo, konkretizirajo ali dopolnijo tožbeni zahtevek, 285. člen ZPP ne daje. Sklepni del 
navedene določbe pa vendarle pušča nekaj manevrskega prostora tudi v tej smeri. Kaj namreč v luči 
siceršnje razmejitve na trditve in dokazno ponudbo pomeni dodatek da se dajo vsa potrebna pojasnila (torej 
ne trditve in ne dokazni predlogi; dodal T.P.), da se ugotovita sporno dejansko stanje in sporno pravno 
razmerje, ki sta pomembna za odločbo?  
 
N. Betetto29 se na področju stvarnih predlogov (se pravi: tožbenih zahtevkov) zavzema za merilo, povzeto 
po nemški teoriji, da se zaradi pobude sodišča ne sme spremeniti cilj pravde. 
 
Tožbeni zahtevki so načeloma v dispoziciji strank. Bistvo načela dispozitivnosti je v tem, da „tožnik s tožbo 
konkretno opredeli vsebino sodnega varstva.“30 Galič v nadaljevanju še poudarja, da je to načelo bistveno za 
zagotovitev možnosti učinkovite obrambe. Šele „gotovost glede predmeta odločanja omogoča pravilno 
izbiro dokazov in dejstev, s katerimi toženec oporeka zahtevku...“31 Galič zastopa trdno stališče, da niti 
pravilo o pomoči prava neuki stranki (12. člen ZPP) niti materialno pravdno vodstvo, sodišča ne 
upravičujeta, da bi stranki predlagalo, naj spremeni tožbeni zahtevek. 
 
V sodni praksi vrhovnega sodišča izjem nisem našel. Nasprotno, v odločbi II Ips 868/2007 je sodišče 
izrecno zapisalo: „Oblikovanje tožbenega zahtevka je zato predvsem stvar tožnika. Ravnanje sodišča, ki bi 
tožniku dalo pobudo za spremembo, naj postavi drug tožbeni zahtevek, bi zato preseglo okvire ravnanj, ki 
jih zakon v 285. členu predvideva v okviru materialnega procesnega vodstva, hkrati pa bi poseglo v 
tožnikovo avtonomijo, da v skladu z načelom dispozitivnosti opredeli vsebino sodnega varstva, ki ga 
zahteva, in s tem opredeli meje sodnega preizkusa.“ Šlo je za položaj, ko je tožnik namesto izbrisne tožbe 
postavil zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižne listine. 
 
Pregled prakse višjih sodišč pa pokaže, da sodišča vendarle dopuščajo tudi izjeme. Te izjeme dopuščajo 
tedaj, ko je tako strankam kot sodišču jasno, kaj je cilj pravde – ko je torej jasno v zvezi s katerim pravnim 
razmerjem tožnik uveljavlja sodno varstvo. VSK tako v zadevi Cp 618/2008 zapiše, da se razjasnjevalna 
vloga sodišča sicer lahko razširi tudi na stvarne predloge, vendar se omejuje zlasti na poprave predlogov ali 
pravilnejše formulacije, ne pa položaje, ko bi šlo po pozivu sodišča za spremembo tožbe. Podobno je 
odločilo tudi VSD v zadevi Pdp 779/2009, ko je izreklo, da meje materialnega procesnega vodstva niso bile 
prekoračene s tem, ko je sodišče prve stopnje pozvalo tožnika, naj pravilno oblikuje tožbeni zahtevek, ki ni 
bil ustrezno jezikovno opredeljen. Ali pa VSL v zadevi I Cp 2494/2010, ko je zapisalo, da bi moralo sodišče 
tožnika (ki je prava neuka stranka) v okviru materialnega pravdnega vodstva opozoriti, naj oblikuje tožbeni 
zahtevek v skladu z 59. členom ZIZ (tožba za nedopustnost izvršbe). Še dlje gre VSL v zadevi II Cp 
2651/2009, saj je sodišču prve stopnje očitalo, da bi moralo tožnika glede na njegovo trditveno podlago 
pozvati, da postavi vmesni ugotovitveni zahtevek. Aktivnost sodišča pri oblikovanju zahtevkov so 
pritožbena sodišča dopuščala (ali pa tudi zahtevala) v primerih, ko je bila sodna praksa dlje časa neenotna 
ali pa drugačna. Jedro zadeve VSL, II Cp 2784/2009 se tako glasi: „V situaciji, ko je jasno, da mora biti 
postavljen oblikovalni zahtevek, medtem ko je sodna praksa daljše obdobje tolerirala tudi napačno 
postavljene (oz. neutemeljene) zahtevke, je sodišče prve stopnje ravnalo pravilno (in ni prekoračilo 
pooblastil iz 285. člena ZPP), ko je tožečo stranko na naravo tožbenega zahtevka opozorilo.“ V imenu 
učinkovite pravice do sodnega varstva pa je sodišče VSL v zadevi II Cp 4197/2009 presodilo, da mora 
sodišče stranko, ki uveljavlja vračilo darila zaradi prikrajšanja nujnega deleža, opozoriti, da mora poleg 
dajatvenega postaviti tudi oblikovalni zahtevek. Zapisalo je, da je sodno varstvo ki ga tožnica uveljavlja, 

                                                
29 N.Betetto, Materialno procesno vodstvo in načelo... 
30 A. Galič v: Pravdni postopek, zakon s komentarjem, Ljubljana 2005, 1. knjiga, str. 30 
31 Prav tam 
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povsem jasno. Tudi zahtevek, ki naj uresniči njen končni cilj, je postavila. Edino, kar je manjkalo, je bila 
postavitev oblikovalnega zahtevka. Pri tehtanju v prid obveznosti sodišča, da ravna v skladu z 285. členom 
ZPP, je upoštevalo, da je pravilno oblikovanje zahtevka za vrnitev darila zaradi prikajšanja nujnega deleža 
plod kompleksne pravne problematike, saj se razteza na področje obligacijskega, stvarnega in dednega 
prava, poleg tega pa tudi to, da je bila sodna praksa glede postavitve zahtevka za vrnitev darila zaradi 
prikrajšanja nujnega deleža neenotna. Zadnji primer, v katerem se je pritožbeno sodišče postavilo v bran 
stališču, da sega materialno pravdno vodstvo tudi na področje oblikovanja tožbenih zahtevkov, pa je, ko je 
tožnik postavil napačen tožbeni zahtevek, ker je bil k temu napačno napoten s strani zapuščinskega sodišča 
(VSL, I Cp 1900/2009). 
 
Sam menim, da je aktivnost sodišča pri oblikovanju pravilnega tožbenega zahtevka dopustna v res izjemnih 
primerih. Pogoj je, da stranka s trditveno podlago jasno opredeli predmet pravde, napačen zahtevek pa ni 
posledica njene malomarnosti (ali očitno napačnega pravnega izhodišča), marveč  bodisi tega, da je pravna 
konstrukcija, iz katere izvira tožbeni zahtevek (rešitev njenega pravnega razmerja) izrazito kompleksna 
bodisi tega, da je bila s predhodnim ravnanjem sodišča zavedena bodisi tega, da je postavila zahtevek, ki ga 
je sodna praksa dotlej daljši čas dopuščala. Merilo pri tem mora biti, ali bi bila brez posredovanja sodišča 
stranka prikrajšana v učinkoviti pravici do sodnega varstva (23. člen Ustave). 
 
7.) Materialno pravdno vodstvo in prekluzije 
 
V enaki meri kot materialno pravdno vodstvo (285. člen ZPP) rahlja razpravno načelo (7. člen ZPP), 
prebija tudi pravilo o prekluziji (286. člen ZPP). Če bi bilo sodišče namreč dolžno opraviti materialno 
pravdno vodstvo, pa tega ni storilo, pomankljiva trditvena podlaga pa je prav posledica te opustitve, potem 
stranki ni mogoče pripisati krivde za to, da pravno relevatnih dejstev ni navedla. Čim pa je tako, potem v 
skladu s 286. členom ZPP v tem obsegu tudi ni prekludirana. 
 
Praksa, po kateri krivde stranke za pomanjljivo trditveno podlage ni mogoče presojati tudi v luči opustitve 
sodišča, da opravi materialno pravdno vodstvo (prim. odločbo VS RS II Ips 674/2001) je bila pod vplivom 
ustavnosodne prakse32 že presežena. Ohlapnejši pristop k presoji krivde iz 286. člena ZPP je jasno izražen v 
odločbi VS RS, II Ips 449/2008, smiselno pa tudi v odločbah II Ips 152/2003 in II Ips 678/2007. 
 
To, da pravilo o materialnem pradvnem vodstvu prebija pravilo o prekluziji, povsem jasno izhaja iz vse tistih 
odločb pritožbenih sodišč, v katerih je bila zaradi opustitve materialnega pravdnega vodstva sodba sodišča 
prve stopnje razveljavljena. To stališče v novejši sodni praksi v resnici ni več sporno. Jasno je izraženo v 
odločbi VSL, II Cp 4214/2010: „Kadar je sodišče glede na okoliščine konkretnega primera dolžno opraviti 
materialnopravdno vodstvo ter se stranka nanj odzove z navedbo manjkajočih dejstev, je sankcija prekluzije 
ne sme prizadeti.“ Podobno je tudi stališče v odločbi VSL, I Cpg 1037/2010: „Če sodišče ni v potrebni meri 
na prvem naroku za glavno obravnavo izvajalo materialnega pravdnega vodstva, to ne more iti v škodo 
stranke.“ Podobno tudi sodba VSL, I Cp 1942/2010. Še nekoliko dlje pa gre odločba VSK, Cp 367/2009: 
„Prvostopenjsko sodišče je torej svojo dolžnost v okviru materialno procesnega vodstva opustilo, je pa 
tekom postopka tožeča stranka to storila (podala trditve; op. T.P.). Če je stranka, preden je sodišče 
postopalo v okviru materialno procesnega vodstva, zamujeno nadoknadila, je očitek sodišča, da gre za 
prepozno uveljavljene dokaze oz. navedbe o dejstvih, procesno napačen.“  
 
 
 
 
 

                                                
32 O tej glej: M. Dolenc, nav. delo 
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8.) Sklepno 
 
Materialno pravdno vodstvo ni temeljno procesno načelo, marveč metoda sojenja. Gre za procesno 
aktivnost sodišča pri povezovanju zgornje in spodnje premise sodniškega silogizma. Ker čisto razpravno 
načelo temelji na iluziji, da sta obe premisi dani vnaprej, je ta procesna aktivnost potrebna zaradi 
zagotovitve strankine pravice do izjave. Pri določanju obsega potrebnega in dopustnega materialnega 
pravdnega vodstva je zato treba upoštevati tako teoretično kot ustavnopravno izhodišče materialnega 
pravdnega vodstva. Obseg materialnega pravdnega vodstva mora biti zato tak, da se procesna načela in 
temeljne procesne pravice znajdejo v ustreznem ravnovesju. Ta procesna načela in pravice so: razpravno 
načelo, pravica do kontradiktornosti, načelo sodniške nepristranosti ter pravica do učinkovitega sodnega 
varstva. 
 
Potreba po razjasnjevalni oblasti sodišča bo zato največja pri dopolnjevanju trditvenega gradiva. Nastopila 
bo predvsem tedaj, ko je upoštevna normativna zgradba kompleksna, ko so stranke zavedene s predhodno 
diagnozo pravnega spora, ki jo je imelo pred očmi sodišče, pa jo je kasneje predrugačilo, ali tedaj, ko sodišče 
namerava odstopiti od ustaljene sodne prakse. 
 
Bistveno manjša pa je razjasnjevalna oblast sodišč na področju dokaznega gradiva. Obseg, popolnost in 
substanciranost slednjega namreč načeloma ni odvisna od pravne diagnoze spora, marveč sodi v področju 
dejanskih vprašanj. Ker je temeljno načelo pravdnega postopka razpravno načelo, je zato tu v večji meri 
poudarjena skrbnost strank za ustrezno dokazno ponudbo. 
 
Če je položaj v konkretni pravdi tak, da bi sodišče moralo opraviti materialno pravdno vodstvo zaradi 
zagotovitve strankine pravice do izjave, pa tega ni storilo, tedaj stranka, ki zaradi tega ni postavila pravno 
relevatnih trditev, glede teh dejanskih navedb ni prekludirana. 
 
Aktivnost sodišča pri pravilnem oblikovanju tožbenih zahtevkov pa je dopustna v res izjemnih primerih. 
Pogoj je, da stranka s trditveno podlago jasno opredeli predmet pravde, napačen zahtevek pa ni posledica 
njene malomarnosti (ali očitno napačnega pravnega izhodišča), marveč  bodisi tega, da je pravna 
konstrukcija, iz katere izvira tožbeni zahtevek (rešitev njenega pravnega razmerja) izrazito kompleksna 
bodisi tega, da je bila s predhodnim ravnanjem sodišča zavedena bodisi tega, da je postavila zahtevek, ki ga 
je sodna praksa dotlej daljši čas dopuščala. Merilo pri tem mora biti, ali bi bila brez posredovanja sodišča 
stranka prikrajšana v učinkoviti pravici do sodnega varstva (23. člen Ustave). 
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Premoženjska razmerja med zakonci 

Nina Bete"o 

n  ABC 
n  Predpostavke za nastanek skupnega 

premoženja 
n  Določitev deležev 
n  Sporazum o delitvi skupnega premoženja 
n  Vlaganja 
n  Delitev skupnega premoženja 

Nina Bete�o, 
Vrhovna sodnica, Vrhovno sodišče RS
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Premoženjski režim med zakonci 
n  Zakonski/pogodbeni pravni režim 
n  Režim skupnega premoženja z možnostjo delitve 

premoženja že v času trajanja ZZ 
n  Pojem skupnega premoženja je širši od pojma skupne 

lastnine 
n  Na skupnem premoženju imata zakonca skupno 

lastninsko pravico 
n  O obstoju ZZS se odloča kot o predhodnem vprašanju  
 

n  Posebno premoženje: ki sta ga zakonca 
pridobila pred sklenitvijo ZZ ali neodplačno 
kasneje v času trajanja ZZ 

n  Za delo ni pomemben le njegov ekonomski 
element, ampak se priznava vsaka dejavnost 
posameznega zakonca 
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Predpostavke za nastanek skupnega 
premoženja – ZZ ali ZZS 

n  Formalni obstoj ZZ ne zadošča, obstajati mora dejanska 
življenjska in ekonomska skupnost skupnost  

n  Skupno bivanje ni pogoj za nastanek skupnega premoženja, če 
obstajajo utemeljeni razlogi, zaradi katerih zakonca začasno ne 
živita skupaj 

n  II Ips 731/2009 z dne 5. 11. 2009: domneva o namenu 
skupnega življenja 

n  Časovni element: Stanovanje kupljeno pred sklenitvijo ZZ, a 
odplačano s kreditom po sklenitvi ZZ?? II Ips 731/2009 z dne 
5. 11. 2009 

Predpostavke za nastanek skupnega 
premoženja - delo 

n  Tudi premoženje, ki izvira iz premoženja, 
pridobljenega z delom  

n  Ali je novo stanovanje skupno premoženje?? II Ips 
1169 z dne 28. 2. 2011 (1) Zakonca sta se razvezala v letu 
1996, (2)  do delitve skupnega premoženja ni prišlo, (3) v času 
ZZ sta s skupnimi sredstvi kupila staro stanovanje, (4) toženec 
je po razvezi v letu 1997 staro stanovanje prodal in v istem letu 
kupil novo stanovanje, (5) nakup novega stanovanja je v 85 % 
&nanciral s kupnino od prodaje starega stanovanja, za razliko pa 
je najel kredit, (6) da med strankama ni obstajal dogovor o 
nakupu novega stanovanja.  
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Predpostavke za nastanek skupnega 
premoženja - delo 

n  Ali je stanovanje skupno premoženje?  II Ips 
210/2009 z dne 16. 7. 2009: Sporno stanovanje 
je bilo pridobljeno v času trajanja ZZ pravdnih 
strank z menjalno pogodbo za drugo 
stanovanje, to pa je toženec pridobil še pred 
sklenitvijo ZZ s tožnico, v času, ko je bil še 
poročen z bivšo ženo.  

Predpostavke za nastanek skupnega 
premoženja - državljanstvo 

n  Ali je stanovanje, ki sta ga kupili pravdni stranki, 
skupno premoženje??  II Ips 680/2008 z dne 
10. 5. 2010: tožnik in toženka sta v septembru 
1999 kupila sporno stanovanje, kot kupec je 
nastopala toženka, ker tožnik v času nakupa ni 
imel slovenskega državljanstva.      
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Predpostavke za nastanek skupnega 
premoženja – nerelevantne okoliščine 

n  Sklenitelj prodajne pogodbe je bil le eden od 
zakoncev?? 

n  Kreditojemalec je bil le eden od zakoncev?? 
n  V z.k. je vpisan le eden od zakoncev?? 
n  Stanovanje v času ZZ še ni v celoti odplačano?? 
n  Kredit je odplačeval eden od zakoncev iz svojega 

posebnega premoženja?? II Ips 460/2008 z dne 3. 12. 
2009 

Določitev deležev 
n  Domneva o enakosti deležev  
n  Ne gre za matematično operacijo, ampak za celovito presojo 

vseh okoliščin 
n  Enotno obravnavanje celotnega skupnega premoženja, zato 

prispevki zakoncev za nakup posamezne stvari niso odločilni  
n  Upošteva se celotno obdobje, pomembno za nastanek 

skupnega premoženja, ne pa npr. le čas odplačevanja kredita 
n  Sodišče mora pri ugotavljanju deležev upoštevati tudi 

premoženje, ki ni zajeto v tožbenem zahtevku 

Odvetniška šola 2012, Portorož 20. april 2012

36



6 

Določitev deležev 
n  Sodišče s pn sodbo odloči o obsegu in deležih 

na skupnem premoženju. Zakonec nato vloži 
novo tožbo na ugotovitev, da v skupno 
premoženje spada premoženje, ki ni bilo zajeto 
s prvotno tožbo. Ali je nova tožba dopustna? 
Kakšni so deleži na premoženju, zajetem z novo 
tožbo? 

Določitev deležev 
n  Imetništvo stanovanjske pravice ne pomeni, da gre za posebno 

premoženje enega zakonca 
n  Toženec je bil imetnik stanovanjske pravice. Zakonca sta se 

sporazumela, da bo stanovanje skupno premoženje. Toženec je 
s tožbo za odkup stanovanja uspel šele po razvezi ZZ. Ali je 
stanovanje skupno premoženje? II Ips 733/2009 z dne 4. 4. 
2011 

n  Dohodki: le bistveno višji dohodki (ob enakem prispevku za 
gospodinjstvo) se lahko odrazijo v višjem deležu enega zakonca.    
II Ips 427/2010 z dne 30. 6. 2011: dvakrat višji dohodki         
60% delež 
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Način uveljavljanja deležev 
n  Tožbo običajno vloži tisti zakonec, ki zatrjuje, da je njegov 

delež večji od ene polovice. Če v takšni pravdi tožena stranka 
meni, da je njen delež ena polovica, lahko svojo pravico 
uveljavlja z ugovorom. Če bi vložila nasprotno tožbo z 
zahtevkom, da znaša njen delež eno polovico, bi bilo treba 
njeno tožbo zaradi obstoja litispendence zavreči. Če pa meni, 
da je njen delež večji od polovice, ugovor ne zadošča, ker je 
sodišče vezano na postavljen tožbeni zahtevek. V tem primeru 
mora torej tožena stranka vložiti nasprotno tožbo (PM VS RS 
21. In 22. 12. 1992).  

Način uveljavljanja deležev 
n  DS: Tožnik zatrjuje, da nepremičnina spada v skupno 

premoženje, toženec je vpisan v z.k. kot izključni 
lastnik. Ali za uveljavljanje večjega deleža zadošča 
ugovor?? 

n  Ali ugovor izključne lastnine vključuje tudi ugovor 
višjega deleža na skupnem premoženju?? II Ips 
236/2008 z dne 21. 1. 2010 
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Sporazum o delitvi skupnega 
premoženja 
n  Notarski zapis do razpada ZZ ali ZZS 
n  Predmet sporazuma: vsi posli 
n  Ali pride v poštev teorija o realizaciji?? 
n  Posledica sporazuma: sporazum vsebuje soglasje o 

obsegu skupnega premoženja, zato ni več mogoče 
kasnejše ugotavljanje obsega skupnega premoženja v 
pravdi (II Ips 829/2008 z dne 29. 11. 2009) 

Predmet skupnega premoženja 
n  Denarna sredstva: Skupni prihranki so lahko del 

skupnega premoženja zakoncev. O denarju, ki naj bi 
spadal v skupno premoženje zakoncev, je zato mogoče 
odločati tudi na podlagi ugotovitvenega zahtevka (II 
Ips 784/2009 z dne 28. 1. 2010) 

n  Premoženje s.p. 
n  Poslovni delež družbe  z omejeno odgovornostjo, ne pa sama 

družba. Pogoj: osnovni vložek plačan iz sredstev skupnega 
premoženja 
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Vlaganja: obligacijski ali stvarnopravni 
zahtevek? 

§  ZTLR: Stvarnopravne posledice, če se 
spremeni identiteta stvari. Sicer pravica 
zahtevati povračilo vlaganj. Ne glede na to spor 
ne izgubi stvarnopravne narave, zato zahtevek 
ne more zastarati. 

§  SPZ: super&cies solo cedit, zato je pridobitev 
LP z vlaganji izključena 

§  SPZ: uporabnost čl. 48/3?? 

Vlaganja po prenehanju ZZ 
n  Vlaganje po razpadu ZZ brez soglasja zakonca 

na višino deleža ne more vplivati  
n  Obogatitveni zahtevek zastara v splošnem 

zastaralnem roku 
n  Začetek zastaralnega roka 
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Delitev skupnega premoženja 
n  Fizična delitev (tudi z vzpostavitvijo etažne 

lastnine) 
n  Civilna delitev 
n  Stvar pripade enemu zakoncu 

Delitev skupnega premoženja v 
pravdi 
n  V pravdi se presoja obseg in deleži na skupnem 

premoženju, nato postopek za delitev skupnega 
premoženja v nepravdnem postopku 

n  SP: omogoča se delitev skupne lastnine in ustanovitev 
solastnine v pravdi (II Ips 460/2008 z dne 3. 12. 
2009) 

n  Sicer delitev v pravdi, če obstajajo posebne okoliščine: 
soglasje nasprotne stranke; stvari namenjene le enemu zakoncu; 
nedovoljeno razpolaganje zakonca  

Odvetniška šola 2012, Portorož 20. april 2012

41



-1- 

dr. Mateja Končina Peternel 
Vrhovna sodnica, Vrhovno sodišče RS 
 
 
 
 
Oblikovanje tožbenih zahtevkov – stvarno pravo 
 
 
1.Uvod 
 
Uveljavitev Stvarnopravnega zakonika 1.1.2003 (Ur.l. RS, št. 87/02, v nadaljevanju SPZ) in Zakona o 
zemljiški knjigi 16.9.2003 (Ur.l. RS, št. 58/2003, v nadaljevanju ZZK-1) je povzročila precejšnje 
spremembe sodne prakse na področju stvarnega prava. Zato sem za temo prispevka na letošnji civilnopravni 
šoli za sodnike izbrala oblikovanje tožbenih zahtevkov na tem področju. Izbrala sem pet tožbenih 
zahtevkov. Pri prvih dveh – tožbenih zahtevkih v primeru originarne in derivativne pridobitve lastninske 
pravice na nepremičnini – je glede vprašanja, kako mora biti oblikovan tožbeni zahtevek, da je tožba 
sklepčna, sodna praksa jasna in ustaljena. Tožbena zahtevka sem izbrala zato, ker je pri drugem zahtevku v 
praksi še vedno sporno, koga vse mora tožnik zajeti s tožbo, da je tožena prava stranka, in zato, ker gre za 
temeljna izhodišča, ki so pomembna tudi pri obravnavanju naslednjih treh tožbenih zahtevkov:  tožbenega 
zahtevka v primeru večkratne odsvojitve nepremičnine, v primeru priposestvovanja dela nepremičnine in 
zahtevka po 168. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur.l. RS, št. 51/89 do št. 51/10, v nadaljevanju 
ZIZ). Glede teh treh tožbenih zahtevkov pa sodna praksa ni enotna ne o tem,  kako morajo biti  oblikovani, 
ne o tem, koga vse je treba zajeti s tožbo, o navedenih vprašanjih pa se  tudi Vrhovno sodišče RS  še ni 
izreklo. 
 
 
2. Oblikovanje tožbenega zahtevka v primeru izvorne (originarne) pridobitve lastninske pravice na 
nepremičnini 
 
Pri izvorni pridobitvi lastninske pravice se pridobitelj ne opira na pravico svojega prednika  in pridobi 
lastninsko pravico ne glede na voljo prednika. Izvorna načina pridobitve lastninske pravice na nepremičnini 
po SPZ sta predvsem priposestvovanje in  pridobitev na podlagi odločbe pristojnega organa1, po prej 
veljavnem Zakonu o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (Ur.l. SFRJ, št. 6/1980 do 36/1990, v 
nadaljevanju ZTLR) v povezavi z drugim odstavkom 51. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih (Ur.l. RS, št. 69/04 – UPB1, v nadaljevanju ZZZDR) pa zlasti pridobitev lastninske pravice 
zakonca in zunajzakonskega partnerja z vlaganji v nepremičnino zakonca oziroma partnerja ali s skupno 
gradnjo. 
 
Kadarkoli tožnik zatrjuje katero od zgoraj navedenih izvornih pridobitev lastninske pravice, toženec pa 
temu nasprotuje, bo tožnik vložil ugotovitveno tožbo z zahtevkom: 
 
Ugotovi se, da je tožeča stranka lastnik nepremičnine parc. št. ....k.o....... 
 
Tožbeni zahtevek in tudi izrek sodbe se v tem primeru ne glasi »na izstavitev za vpis v zemljiško knjigo 
sposobne listine…«, ampak zadostuje le ugotovitveni zahtevek, saj ne gre za pravnoposlovni prenos, 
spremembo oz. prenehanje pravice, ampak je stvarna pravica že nastala izvirno, z izpolnitvijo v zakonu 
določenih pogojev2. V 3. točki prvega odstavka 40. člena ZZK-1 je tudi določeno, da se vknjižba dovoli na 

                                                
1 M. Juhart v M, Juhart in ostali, Stvarnopravni zakonik s komentarjem, GV, Ljubljana 2004, str. 240 in 255. 
2 N. Plavšak, Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) – Uvodna pojasnila, GV Založba, Ljubljana 2003, str. 62. 
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podlagi pravnomočne sodne odločbe, s katero je sodišče ugotovilo obstoj, spremembo oz. prenehanje 
pravice, katere vknjižba se predlaga. Če stranka ob zatrjevanju originarne pridobitve lastninske pravice 
postavi le zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižne listine, je takšen zahtevek nesklepčen in ga je treba zavrniti 
v celoti. Kadar pa stranka postavi poleg ugotovitvenega zahtevka tudi zahtevek za izstavitev 
zemljiškoknjižne listine, je pravilno, da sodišče zavrne le zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižne listine3. 
Višja sodišča in revizijsko sodišče v primeru, ko v pravnem sredstvu na to ni izrecno opozorjeno, največkrat 
po uradni dolžnosti ne posegajo v odločbe sodišč prve ali druge stopnje, če zahtevek za izstavitev 
zemljiškoknjižne listine ni bil zavrnjen, ampak le navedejo, da je ta zahtevek odveč4. 
 
Pasivna legitimacija: 
Za tožbeni zahtevek za ugotovitev izvorno pridobljene lastninske pravice je vselej pasivno legitimiran 
zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine. 
 
 
3. Oblikovanje tožbenega zahtevka v primeru izvedene (derivativne) pridobitve lastninske pravice 
na nepremičnini 
 
O izvedeni pridobitvi lastninske pravice govorimo takrat, ko pridobitelj svojo pravico izvaja iz pravice 
svojega prednika in pride do prehoda lastninske pravice s soglasjem ali vsaj pristankom prednika. To sta 
predvsem pridobitev lastninske pravice na podlagi pravnega posla (singularno, posamezno pravno 
nasledstvo lastninske pravice) in pridobitev na podlagi dedovanja (univerzalno pravno nasledstvo)5. 
 
Največkrat gre za primere, ko pogodbene stranke sklenejo pravni posel za prenos lastninske pravice na 
nepremičnini, ki pa ne izpolnjuje vseh pogojev, ki jih morajo izpolnjevati zasebne listine, da bi bile primerne 
za vpis v zemljiško knjigo. Če npr. v zvezi s takšnim pravnim poslom ni bilo izstavljeno zemljiškoknjižno 
dovolilo (klavzula intabulandi), vknjižba pravice, kateri je podlaga pravni posel, ni dopustna. Vknjižba 
pravice se lahko dovoli le na podlagi takšne zasebne listine, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo glede 
vknjižbe, ki se predlaga (1. točka prvega odstavka 40. člena ZZK-1). V tem primeru sodišče vknjižbe ne sme 
dovoliti in mora zemljiškoknjižni predlog zavrniti (151. člen ZZK-1). 
 
Zahtevek za izstavitev za vpis v zemljiško knjigo primerne listine je dajatveni zahtevek, ker prodajalec ni v 
celoti izpolnil s prodajno pogodbo prevzete obveznosti - da stvar, ki jo prodaja, izroči kupcu tako, da bo ta 
pridobil lastninsko pravico na njej (prvi odstavek 435. člena Obligacijskega zakonika – OZ; Ur. l. RS, št. 
83/2001). Zahtevek mora biti oblikovan tako, da po vsebini ustreza 23. členu SPZ: 
 
„Tožena stranka je dolžna izstaviti zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim dovoljuje vknjižbolastninske 
pravice na nepremičnini parc. št. …k. o. v korist tožeče stranke. „ 
 
Pasivna legitimacija: 
 
V sodni praksi sem že večkrat zasledila odločitve, da je tožbeni zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižne 
listine neutemeljen, če toženec ni tudi zemljiškoknjižni lastnik. Takšna odločitev je po mojem mnenju 
napačna. Obligacijskopravna zaveza prodajalca, da izroči stvar, na katero se nanaša na primer prodajna 

                                                
3 Tako je na primer odločilo Višje sodišče v Mariboru v zadevi  I Cp 2306/2006 : Utemeljeno pa pritožba nadalje še izpostavlja, da je 

materialnopravno zmotno sodišče prve stopnje ugodilo tožbenemu zahtevku v delu, s katerim se zahteva izstavitev ustrezne 
zemljiškoknjižne listine. V obravnavani zadevi tožeča stranko zatrjuje izviren način pridobitve lastninske pravice na spornih nepremičninah 
na podlagi zakona. Kadar pa lastninska pravica nastane na tak način (originarno), je pravilen zgolj ugotovitveni zahtevek. 

4 Tako na primer Vrhovno sodišče RS v zadevi II Ips 146/2008: Sodna praksa sicer v določeni meri dopušča tožbene zahtevke,  ki so 
sestavljeni iz ugotovitvenega in dajatvenega dela zahtevka, vendar je slednji povsem odveč, saj je vknjižba lastninske pravice možna že na 
podlagi sodbe o njeni ugotovitvi. 

5 M. Juhart, op. cit., str. 255. 
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pogodba, je neodvisna od tega, ali on stvar sploh ima oziroma ali je njen lastnik. Odtujitev stvari, ki je 
predmet prodajne pogodbe, namreč ne povzroči prenehanja pasivne stvarne legitimacije toženca (na primer 
prodajalca) glede pogodbene obveznosti, da to stvar izroči kupcu. Gre predvsem za primere, ko prodajalec 
kupcu ne izstavi zemljiškoknjižnega dovolila, nato pa stvar odsvoji tretji osebi, tej tretji osebi pa izstavi 
zemljiškoknjižno dovolilo in ta tretja oseba lastninsko pravico tudi že vknjiži v zemljiški knjigi. 
 
Za tožbeni zahtevek je vselej pasivno legitimiran tisti, ki je sklenil pogodbo, v kateri se je tožniku zavezal 
izročiti stvar. Kupec ima obligacijsko pravico do izročitve stvari (izpolnitve pogodbe) le zoper prodajalca, 
ne pa do osebe, ki je naknadno pridobila to stvar. To velja tako v primeru, ko do odsvojitve stvari pride že 
pred pravdo (tudi v primeru, ko prodajalec namesto kupcu že pred pravdo stvar izroči tretji osebi, bi kupec z 
zahtevkom za izročitev te stvari uspel le s tožbo zoper prodajalca, ne pa zoper tretjo osebo), in nič drugače 
ni tudi v primeru, če do odsvojitve pride v času med pravdo. Obstoj obligacijskopravne obveznosti do 
izpolnitve pogodbe je neodvisen od stvarnopravnega položaja glede vprašanja, kdo je lastnik stvari, ki je 
predmet pogodbe. Sprememba lastniškega položaja ne povzroči niti prenehanja obveznosti (izgube stvarne 
legitimacije) dolžnika iz pogodbe (ne gre za naknadno nemožnost spolnitve, kot je to lahko npr. pri 
uničenju stvari) niti nastanka obveznosti (pridobitve pasivne stvarne legitimacije) osebe, ki ima ali je 
naknadno pridobila lastninsko pravico na stvari, ki je predmet pogodbe6. 
 
Sodba v primeru, ko toženec ni več zemljiškoknjižni lastnik, res ne bo izvršljiva, vendar je to problem 
tožnika.  Sodnik seveda lahko v okviru materialno procesnega vodstva tožnika na to opozori in od njega 
zahteva, da izkaže svoj pravni interes za takšno tožbo. Če bo tožnik na primer navedel, da namerava 
naknadno z izbrisno tožbo doseči prepis lastništva s tretje osebe nazaj na toženca, kar pomeni, da bo takšno 
sodbo lahko potem tudi izvršil, ni dvoma, da ima izkazan pravni interes. 
 
Naj le dodam, da po 238. členu ZIZ dolžnost podati zemljiškoknjižno ali kakšno drugo izjavo volje, 
navedeno v odločbi, ki je izvršilni naslov, velja za izpolnjeno s pravnomočnostjo te odločbe. 
 
 
4.Oblikovanje tožbenega zahtevka v primeru večkratne odsvojitve nepremičnine 
 
Gre za primere, ko ima tožnik sklenjen zavezovalni pravni posel (na primer darilno ali prodajno pogodbo z 
zemljiškoknjižnim dovolilom) vendar lastninske pravice ne vpiše v zemljiško knjigo. Sopogodbenik nato 
isto nepremičnino odsvoji tretjemu, ki se vpiše v zemljiško knjigo, tožnik pa dokazuje, da je tretji 
slaboveren. Dobrovernega pridobitelja namreč varuje načelo zaupanja v zemljiško knjigo (10. člen SPZ, 8. 
člen ZZK-1), zato zoper dobrovernega pridobitelja prvi pridobitelj nima nobenega pravnega varstva. 
 
V sodni praksi so pogosti primeri, ko prvi pridobitelj zoper drugega pridobitelja vloži tožbo, s katero 
uveljavlja vmesni ugotovitveni zahtevek, s katerim zahteva ugotovitev ničnosti druge pogodbe  in izstavitev 
zemljiškoknjižnega dovolila od drugega pridobitelja, ki je trenutni zemljiškoknjižni lastnik. Vprašanje je, ali 
je takšna tožba sklepčna, ali pa bi moral tožnik vložiti izbrisno tožbo. Vprašanje je tudi, ali mora tožnik, 
kadar uveljavlja izbrisno tožbo, poleg zahtevka na vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja 
obvezno postaviti tudi vmesni ugotovitveni tožbeni zahtevek za ugotovitev ničnosti pogodbe. 
 
Pred uveljavitvijo ZZK iz leta 1995 (Ur.l. RS, št. 33/95, v nadaljevanju ZZK) so se kot pravna pravila 
uporabljale določbe  Zakona o zemljiških knjigah iz leta 1930. Po teh določbah je lahko izbrisno tožbo vložil 
le „tisti, ki je mislil, da je oškodovan v svoji knjižni pravici“ (pravno pravilo paragrafa 68)7, torej le tisti, ki je 
svojo pravico tudi že vknjižil v zemljiško knjigo.  V sistemu družbene lastnine, v katerem se je pravica 
uporabe lahko prenašala tudi zunajknjižno, je vpis v zemljiško knjigo izgubil svoj pomen. Posledično se tudi 

                                                
6 A. Galič, Odtujitev stvari, o kateri teče pravda, Pravna praksa, št. 41/2004, str. 5. 
7 Povzeto po N. Plavšak, Zakon o zemljiški knjigi s  komentarjem, GV, Ljubljana 1998, str. 361. 
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prenosi lastninske pravice niso vpisovali v zemljiško knjigo. V sodni praksi je bilo uveljavljeno stališče, da 
kljub 33. členu ZTLR, po katerem je bil za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini potreben vpis v 
zemljiško knjigo, ta vpis ni absolutnega pomena in je pomembna tudi telesna izročitev nepremičnine. Prav 
zaradi neurejenega zemljiškoknjižnega stanja je tudi lahko prišlo do večkratnih odsvojitev. 
 
Sodna praksa je v tem obdobju sprejela stališče, da je ponovna prodaja nepremičnine, ki jo je lastnik že 
prodal in dejansko izročil prvemu kupcu, pa je zato izgubil tako pravico do posesti kot pravico do uporabe 
nepremičnine in pravico do dejanskega razpolaganja z njo, v nasprotju z moralo in zato prepovedana v 
smislu drugega odstavka 4. člena ZTLR. Zavzeto je bilo stališče, da drugi pridobitelj, ki ve, da odtujitelj 
ponovno odsvaja (razpolaga z) nepremičnino, glede katere mu je ostala le še možnost pravnega 
razpolaganja (vsa druga upravičenja, ki izvirajo iz lastninske pravice, je pridobil že prvi kupec), s tem ve, da 
je tako odtujiteljevo razpolaganje z nepremičnino zaradi kršitve etičnih načel prepovedano. Zaradi te 
vednosti je tudi ravnanje drugega pridobitelja v nasprotju z moralo, konkretneje z načelom poštenega 
izvrševanja pravic (oziroma pravice do pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah, ki so v pravnem 
prometu). Nepošteni drugi pridobitelj tako ni v nič boljšem položaju, kot je bil prodajalec. Zavzeto je bilo 
stališče, da ima prvi pridobitelj tudi zoper njega - v primeru, da bi bila proti njemu vložena lastninska tožba - 
ugovor prodane in izročene stvari. V dilemi, ali ima prvi pridobitelj zoper drugega le ugovor ali pa lahko od 
njega (na podlagi pogodbe, ki jo je sam sklenil z odsvojiteljem) zahteva tudi izstavitev zemljiškoknjižne 
listine, ki bo omogočila vknjižbo lastninske pravice na njegovo ime, je sodna praksa zavzela stališče, da ima 
tudi tak zahtevek. Tako stališče je temeljilo na ugotovitvi, da bi bil do izteka priposestvovalne dobe v pravno 
negotovem položaju in povsem nevarovan proti naslednjemu dobrovernemu pridobitelju nepremičnine, če 
mu tak zahtevek ne bi bil priznan. Iz razlogov pravne varnosti je bilo zavzeto stališče, da je ne glede na to, ali 
nastopa na pasivni ali na aktivni strani, treba prvemu pridobitelju zagotoviti enak obseg pravnega varstva. 
Vrhovno sodišče je takrat zavzelo stališče, da je ugovoru prodane in izročene stvari, ki ga ima prvi kupec kot 
obrambno sredstvo zoper zahtevek za izročitev stvari nedobrovernega naslednjega pridobitelja, zrcalno 
istoveten zahtevek za izstavitev listine, ki bo prvemu pridobitelju omogočila vknjižbo njegove lastninske 
pravice. Zavzeto je bilo stališče, da gre za stvarnopravno - in ne obligacijskopravno - varstvo8. 
 
Tako se je uveljavila praksa, po kateri je prvi pridobitelj v primeru večkratne odsvojitve ob pogoju, da je bil 
bil drugi pridobitelj slaboveren, od sodišča lahko zahteval, naj drugemu pridobitelji naloži izstavitev 
zemljiškoknjižnega dovolila v njegovo korist. 
 
Zakon o zemljiški knjigi iz leta 1995 pa je nato razširil aktivno legitimacijo za vložitev izbrisne tožbe na „vse 
osebe, ki so oškodovane v svoji pravici, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo“ (102. člen). Po tej določbi je bilo 
mogoče vložiti izbrisno tožbo tudi proti dobrovernim osebam vendar v prekluzivnih rokih, ki pa so bili 
odvisni od tega, ali je bil tožniku sklep o vknjižbi vročen ali ne. ZZK-1 pa je dosledno uveljavil načelo 
zaupanja v zemljiško knjigo, tako da  izbrisne tožbe zoper dobrovernega pridobitelja ni več mogoče vložiti. 
Po ZZK-1 vložitev izbrisne tožbe tudi ni več omejena z rokom, kar ustreza stvarnopravni naravi te tožbe9. 
 
Čeprav je dogmatsko izbrisna tožba namenjena varovanju že vknjiženih pravic, ki so bile z 
materialnopravno neveljavno vknjižbo prizadete, ne pa varovanju izvenknjižnih položajev10, je že iz besedila 
prvega odstavka 243. člena ZZK-1, kakršen je bil pred novelo iz leta 2011,  („Če je vknjižba določene 
pravice iz materialnopravnega razmerja neveljavna in če so zaradi te vknjižbe kršene pravice določene osebe 
na nepremičnini“) izhajalo, da ni več potrebno, da bi bila pravica prizadetega v zemljiški knjigi že vknjižena. 
Vprašanje pa je bilo, ali je za izbrisno tožbo poleg oseb, ki so imele pravico že vknjiženo v zemljiški knjigi, 
aktivno legitimiran le tisti, ki je na originaren način že pridobil pravico, ki se vpisuje v zemljiško knjigo11, ali 
                                                
8 Tako Vrhovno sodišče RS v odločbi II Ips 215/86 in II Ips 216/86, povzeti v A. Frantar, op.cit., str. 107 in v Poročilu o sodni praksi št. 

I/1987, str. 16-21. 
9 M. Tratnik in R. Vrenčur, Zemljiškoknjižno pravo, Inštitut za nepremičninsko pravo Maribor, Maribor 2008, str.48. 
10 M. Tratnik in R. Vrenčur, op. cit str. 52. 
11  Takšno stališče je Vrhovno sodišče RS zavzelo tudi v zadevah II Ips 232/80 in 233/80, ki so povzete v A. Frantar, Stvarno pravo, GV, 
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pa so za izbrisno tožbo aktivno legitimirani tudi derivativni pridobitelji pravice, torej tisti, ki imajo bodisi le 
zavezovalni pravni posel (prodajno pogodbo) brez ali z zemljiškoknjižnim dovolilom, ker pa se v zemljiško 
knjigo še niso vpisali, pravice, ki se vpisuje v zemljiško knjigo seveda še niso pridobili. 
 
Ob tedanji pravni ureditvi so se avtorji zavzemali za različne rešitve. Zdi se, da sta bila Matjaž Tratnik in 
Renato Vrenčur bolj naklonjena stališču, da derivativni pridobitelji pravice po določbi 243. člena ZZK-1 
niso bili aktivno legitimirani za izbrisno tožbo, da pa je imel prvi pridobitelj možnost zoper drugega 
pridobitelja vložiti odškodninsko tožbo in kot naturalno restitucijo zahtevati, da mu izstavi 
zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice12. Rešitev po mojem mnenju ni najboljša iz dveh 
razlogov: naturalna restitucija bi bila v resnici vpis na odsvojitelja, saj v obravnavanem primeru prvi 
pridobitelj svoje lastninske pravice sploh še nikdar ni vpisal v zemljiško knjigo. Drugi razlog je v tem, da je za 
takšno tožbo pasivno legitimiran le drugi pridobitelj. To pa pomeni, da bo prvi pridobitelj brez sodelovanja 
odsvojitelja dosegel prepis lastninske pravice nase. Odsvojitelju so zato onemogočeni kakršnikoli ugovori, 
ki bi mu bili sicer na voljo v zemljiškoknjižnem postopku. 
 
Miha Juhart  je zavzemal stališče, da bi gramatikalna razlaga tedanje določbe 243. člena ZZK-1 dopuščala 
sklep, da je pravica na nepremičnini lahko bodisi stvarna bodisi obligacijska in da je na mestu širša uporaba 
izbrisne tožbe13, torej, da jo lahko vloži tudi tisti, ki ima šele obligacijsko pravico.   
 
Prednost izbrisne tožbe pred zahtevkom za izstavitev zemljiškoknjižne listine od drugega slabovernega 
odsvojitelja je po mojem mnenju zlasti v tem, da z njo prvi pridobitelj doseže le vzpostavitev prejšnjega 
zemljiškoknjižnega stanja, torej vpis pravice nazaj na odsvojitelja. Nato pa  mora prvi pridobitelj v primeru, 
ko že ima veljavno zemljiškoknjižno dovolilo, v zemljiškoknjižnem postopku predlagati vpis lastninske 
pravice na svoje ime, odsvojitelj pa bo imel v tem postopku možnost uveljavljanja ugovorov. V primeru, ko 
pa sploh še ne bo imel veljavnega zemljiškoknjižnega dovolila, pa bo moral od odsvojitelja zahtevati še 
izstavitev dovolila14. 
 
Temu je sledil tudi zakonodajalec, ki je z novelo ZZK-1C (Ur.l. RS, št. 25/2011) 234. člen spremenil tako, 
da je jasno določil, da lahko izbrisno tožbo vloži tudi tisti, ki ima šele obligacijsko pravico. 
 
Vrhovno sodišče je v zadevi II Ips 44/2007 zavzelo za sodno prakso pomembno stališče. V tej zadevi je prvi 
pridobitelj v primeru večkratne odsvojitve zoper drugega pridobitelja uveljavljal zahtevek za izstavitev 
zemljiškoknjižnega dovolila, drugi pridobitelj pa je ugovarjal, da je tožba nesklepčna, ker bi moral vložiti 
izbrisno tožbo. Vrhovno sodišče je toženčev ugovor zavrnilo in v obrazložitvi izrecno navedlo, da je stališče 
teorije o vprašanju aktivne legitimacije za vložitev izbrisne tožbe še vedno nedorečeno, sodna praksa pa da 
je vse doslej sprejemala stališče, da je tožba s takšnim zahtevkom sklepčna. Posebej je opozorilo, da ni 
mogoče mimo dejstva, da je bila prvotna pogodba sklenjena v letu 1979, tj. v obdobju, ko za učinkovitost 
prenosa družbenolastninskih upravičenj ni bil potreben zemljiškoknjižni vpis (zemljišče, ki je predmet 
pogodbe, je bilo v družbeni lasti), neurejenost zemljiškoknjižnega stanja pa se je v praksi prenesla tudi na 
evidenco nepremičnin v zasebni lasti. Vrhovno sodišče je opozorilo tudi, da je bil zahtevek postavljen v letu 
2002, torej pred uveljavitvijo ZZK-1 in SPZ, ki sta izrecno izvedla načelo ločevanja med zavezovalnim in 
razpolagalnim pravnim poslom ter v večjem obsegu uveljavila načelo zaupanja v zemljiško knjigo. 
Sprememba sodbe, ki bi jo morda narekovala spremenjena ureditev izbrisne tožbe, bi po mnenju 
Vrhovnega sodišča  temeljila na razlagi materialnopravnih pravil, ki ob upoštevanju merila skrbnega 
strokovnjaka ni bila nepredvidljiva, vendar pa je bila tako ob postavitvi zahtevka kot ob izdaji sodbe sodišča 
prve stopnje izbrana vrsta pravnega varstva skladna z uveljavljeno sodno prakso. Napotitev na drugo obliko 
                                                                                                                                                            

Ljubljana 1993, str. 101 in 102. 
12 M. Tratnik in R. Vrenčur, op.cit., str. 56 in M. Tratnik, T. Keresteš, R. Vrenčur, Večkratna odsvojitev iste nepremičnine, Pravna praksa, št. 

441/99, str. 21. 
13 M. Juhart, Dobrovernost kot pogoj za učinkovanje načela zaupanja v zemljiško knjigo, 
14 M. Tratnik in R. Vrenčur, op. cit., str. 53. 
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pravnega varstva bi bila v obravnavanem primeru po osem let trajajočem postopku nesprejemljiva. Vrhovno 
sodišče je tako odločilo, da je bila izpodbijana sodba  materialnopravno pravilna. 
 
Že uveljavitev SPZ je bil pomemben mejnik za odločanje o tem, kako naj bo v teh primerih oblikovan 
tožbeni zahtevek. Zlasti pa je sedaj pomembna novela ZZK-1C. Tožba, ki je vložena po uveljavitvi te novele 
in s katero se od drugega pridobitelja zahteva izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila, je nesklepčna in bi 
morala biti vložena izbrisna tožba. Vendar pa mislim, da bi moral sodnik, ki takšno zadevo obravnava, prav 
zato, ker sodna praksa do te novele ni bila enotna niti ustaljena, z materialnopravnim vodstvom tožnika 
opozoriti na nesklepčnost in ga vzpodbuditi k postavitvi pravilnega zahtevka, kot izhaja iz 243. člena ZZK-
1C: 
 
„Ugotovi se neveljavnost vknjižbe lastninske pravice na toženca in se vzpostavi prejšnje zemljiškoknjižno 
stanje tako, da se izbriše lastninska pravica, vknjižena v korist ….(pridobitelja) in znova vpiše 
lastninska pravica v korist ...(odsvojitelja).“ 
 
Pasivna legitimacija 
Pasivno legitimiran je vselej tisti, v korist katerega je bila pridobitev ali izbris pravice vknjižen (tretji 
odstavek 244. člena ZZK-1). 
 
Tožnik praviloma poleg izbrisne tožbe z vmesnim ugotovitvenim zahtevkom od sodišča zahteva, naj 
ugotovi, da je zavezovalni ali razpolagalni pravni posel ničen. Pri večkratni odsvojitvi avtorji kot 
materialnopravno pravilne navajajo obe možnosti: da je ničen zavezovalni pravni posel zaradi nemoralnosti, 
ker je drugi pridobitelj vedel, da je bila nepremičnina že prej odsvojena, ali pa da je ničen razpolagalni pravni 
posel zaradi nedopustnosti predmeta, ker razpolagalec nima lastninske pravice saj ta pripada 
izvenknjižnemu lastniku15. V sodni praksi pa se je postavilo tudi vprašanje: 
 
Ali je v takšnem primeru res za sklepčnost izbrisne tožbe treba postaviti vmesni ugotovitveni 
zahtevek za ugotovitev ničnosti zavezovalnega ali razpolagalnega pravnega posla? 
 
Na to vprašanje je Vrhovno sodišče odgovorilo v zadevi II Ips 420/2007. Obrazložilo je, da  ni pravilno 
stališče  sodišča druge stopnje, da bi morala tožnika, če zatrjujeta ničnost zavezovalnega pravnega posla, 
nujno postaviti vmesni ugotovitveni zahtevek. To je potrebno le, ko mora stranka pravno razmerje 
preoblikovati s tožbo, torej ko zahteva razveljavitev pogodbe. Vrhovno sodišče je poudarilo, da je to 
razvidno tudi iz besedila določbe prve točke drugega odstavka 243. člena ZZK-1. Kadar pa stranka zatrjuje, 
da je pogodba prenehala že po samem zakonu, kar velja zlasti v primeru, ko stranka zatrjuje ničnost 
pogodbe, pa vmesni ugotovitveni zahtevek ni potreben, ampak lahko sodišče o tem odloči kot o 
predhodnem vprašanju. Vrhovno sodišče je obrazložilo tudi, da sodišče druge stopnje nima prav, ko navaja, 
da mora tožnik tudi v primeru, ko zahteva ugotovitev ničnosti le v okviru predhodnega vprašanja, s tožbo 
zajeti vse stranke nične pogodbe. Vrhovno sodišče RS je poudarilo, da je že v zadevi II Ips 612/96 zavzelo 
stališče, da določb o enotnem sosporništvu ter z njim povezanega vprašanja udeležbe vseh sospornikov v 
pravdi ni mogoče postavljati kot pogoj za 
reševanje predhodnega vprašanja, ker Zakon o pravdnem postopku (Ur. l. št. 26/99 do 107/10, v 
nadaljevanju ZPP) v 13. členu določa, da ima rešitev predhodnega vprašanja učinek samo v pravdi, v kateri 
je bilo vprašanje rešeno16. 
 
 
 
 

                                                
15 ibidem in M. Juhart, op.cit., str. 164. 
16 Tako tudi N. Betetto v Komentarju 196. člena ZPP, GV, Ljubljana 2006, 2. knjiga, str. 257. 

Odvetniška šola 2012, Portorož 20. april 2012

47



 

5. Oblikovanje tožbenega zahtevka v primeru priposestvovanja dela nepremičnine 
 
SPZ v tretjem odstavku 43. člena določa, da je v primeru, ko dobroverni lastniški posestnik deset let izvršuje 
posest na delu nepremičnine, ta predmet samostojnega priposestvovanja. Vprašanje je, kako mora tožnik v 
tem primeru oblikovati tožbeni zahtevek, da bo sodba zemljiškoknjižno izvedljiva. Starejša sodna praksa je 
kot pravilne obravnavala zahtevke: 
„Ugotovi se, da je tožnik lastnik (opisanega) dela nepremičnine toženca. Toženec mora dovoliti geodetsko 
odmero tega dela njegove nepremičnine v posebno parcelo in za to parcelo izstaviti tožniku listino za vpis 
njegove lastninske pravice v zemljiško knjigo.“ 
 
Mislim, da to ne drži več. Ne le zato, ker v primeru originarne pridobitve lastninske pravice ni podlage za 
zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižne listine, ampak tudi zato, ker sodba, s katero bo takemu zahtevku 
ugodeno, ne bo zemljiškoknjižno izvršljiva. 
 
Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur.l. RS, št. 47/06 do 106/10, v nadaljevanju ZEN) v 8. členu ureja 
evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru ali katastru stavb na podlagi sodnih postopkov.  V prvem 
odstavku določa, da mora biti pravnomočni sodni odločbi ali sodni poravnavi priložen elaborat za 
evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru ali katastru stavb, ki ga med sodnim postopkom izdela sodni 
izvedenec geodetske stroke. To pomeni, da mora tožnik v tožbi predlagati izdelavo elaborata parcelacije in 
po pridobitvi elaborata tožbeni zahtevek oblikovati tako, da bo določil, na kateri novi parceli je pridobil 
lastninsko pravico17. Vsebino in obvezne sestavine takšnega elaborata vsebuje Pravilnik o urejanju in 
spreminjanju mej parcel ter o evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru (Ur.l. RS, št. 1/04). Z določbo 
prvega odstavka 8. člena ZEN je obveznost priloge elaborata katastrskih sprememb tudi zakonsko 
predpisana. Le tako je namreč mogoča vknjižba lastninske pravice na delu parcele na podlagi pravnomočne 
sodbe, saj izdelava takšnega elaborata dejansko pomeni "tehnično izvedbo sodne odločitve". Izvedenec 
geodetske stroke v elaboratu označi novo parcelo z rezervirano številko parcele, ki jo predhodno in na 
njegov predlog določi Geodetska uprava18. Primer pravilnega tožbenega zahtevka, bi bil: 
 
„Ugotovi se, da je tožnik lastnik tistega dela parc. št. ….. k.o......, ki je v priloženem elaboratu za 
evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru (ki ga bo med sodnim postopkom izdelal sodni izvedenec 
geodetske stroke) označen z rezervirano parc. št......k.o....... 
 
Nikakor ne sme sodišče odločiti o sami parcelaciji, saj je to v pristojnosti Geodetske uprave RS (3. člen 
ZEN). To je zelo dobro obrazložilo Višje sodišče v Ljubljani v zadevi II Cp 1151/2008, ko je obravnavalo 
pritožbo zoper prvostopenjsko odločbo, s katero je sodišče prve stopnje odločilo ne le o pridobitvi 
lastninske pravice na podlagi priposestvovanja na delu nepremičnine, ampak tudi o evidentiranju 
sprememb v zemljiškem katastru. Višje sodišče je pojasnilo, da je s tem sodišče prve stopnje poseglo v 
pristojnost Geodetske uprave RS. Geodetska uprava namreč v upravnem postopku evidentira spremembo v 
zemljiškem katastru in sicer na predlog sodišča ali ene od strank na podlagi pravnomočne sodbe, ki ji mora 
biti priložen elaborat. V šestem odstavku 48. člena ZEN je določeno, da mora v primeru, če se parcelacija 
izvede na podlagi akta državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti,  ta elaborat izkazovati 
skladnost izvedene parcelacije z načrtom parcelacije iz tega akta. Soglasje lastnikov s tako izvedeno 
parcelacijo ni potrebno. 
 
Vprašanje je, ali mora tožnik že pred vložitvijo tožbe izdelati elaborat, da lahko tožbeni zahtevek določno 

                                                
17 Tako Višje sodišče v Ljubljani v zadevi II Cp 7552/2006. 
18 Priporočilo o načinu rezervacije parcelnih številk, zemljiškokatastrskih točk in načinu določitve številk stavb Geodetske uprave RS, po 

katerem naj bi se ravnali geodeti, geodetska podjetja z dovoljenjem za opravljanje geodetskih storitev ter projektanti in sodni izvedenci 
geodetske stroke pri izdelavi elaborata geodetske storitve oziroma izdelavi elaborata za evidentiranje sprememb na podlagi pravnomočne 
sodne odločbe ali sodne poravnave.  Priporočilo je dostopno na 
http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/aktualno/geodetska.uprava.rezervacija.parcelnih.__tevilk.pdf 
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oblikuje, ali pa lahko predlaga, da sodišče prve stopnje šele po oceni, da je tožbeni zahtevek utemeljen, 
naloži izdelavo elaborata in nato šele po izdelavi elaborata zahtevek dopolni z navedbo rezervirane parcelne 
številke. Mislim, da ni treba, da tožnik že pred vložitvijo tožbe naroči izdelavo elaborata in da je zahtevek, 
kot je primeroma oblikovan zgoraj, dovolj določljiv za nadaljnjo obravnavo. Višje sodišče je že zavzelo 
stališče, da bi moral sodnik, če je tožbeni zahtevek oblikovan v skladu s  staro sodno prakso, tožnika v skladu 
z določilom 108. člena ZPP  in z dovolj jasno obrazložitvijo s sklepom pozvati, da tožbo ustrezno dopolni19. 

 
6. Oblikovanje tožbenega zahtevka po 168. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju 
 
Zakon o izvršbi in zavarovanju v petem odstavku 168. člena določa, da lahko upnik v primeru, če 
nepremičnina, na katero predlaga izvršbo, ni vpisana na dolžnika, pa nima listine, primerne za vpis 
dolžnikove lastninske pravice, s tožbo zahteva vpis te pravice na dolžnika. Zakon izhaja iz domneve, da 
obstoji za vpis dolžnikove lastninske pravice primerna listina in da je zakonodajalec s tožbo hotel omogočiti 
upniku, ki nima listine, primerne za vpis, izpolniti pogoje za izvršbo20. 
 
V sodni praksi se pojavljata dva tožbena zahtevka: zahtevek, s katerim tožnik zahteva vpis lastninske pravice 
na dolžnika in zahtevek, s katerim tožnik od toženca zahteva izstavitev zemljiškoknjižne listine. Sodna 
praksa je neenotna. Nekatera sodišča dopuščajo oba tožbena zahtevka21, Višje sodišče v Ljubljani pa je v 
zadevi I Cp 1754/2006 odločilo, da je nesklepčna tožba z zahtevkom za izstavitev zemljiškoknjižne listine, 
ker obveznost izstaviti listino v primeru, ko takšna listina že obstaja, ne more biti. Višje sodišče je navedlo, 
da tudi če bi obstajala obveznost druge toženke izstaviti zemljiškoknjižno listino prvi toženki, za tak 
zahtevek ni podlage v petem odstavku 168. člena ZIZ, ker listina, sposobna za vpis v zemljiško knjigo že 
obstaja, take listine druga toženka tudi ne bi bila dolžna izstaviti upniku. 
 
Menim, da ni pravilen tožbeni zahtevek, s katerim tožnik od sodišča zahteva, naj zemljiškoknjižnemu 
lastniku naloži izstavitev zemljiškoknjižne listine, ampak se pravilni tožbeni zahtevek glasi22: 
 
Pri nepremičnini parc. št. …., k.o....., se vknjiži lastninska pravica na …... 
 
Pri 186. členu ZIZ gre po mojem mnenju za enega od primerov, ko lahko o vpisu v zemljiško knjigo odloča 
drugo in ne zemljiškoknjižno sodišče. V tem primeru mora obstoj z zakonom predpisanih pogojev za 
dovolitev vpisa ugotoviti tisto sodišče, ki vpis dovoli, zemljiškoknjižno sodišče pa odloči le o izvršitvi že 
dovoljenega vpisa, pri čemer je dolžno preizkusiti, ali je vpis mogoč glede na zemljiškoknjižno stanje23. To 
pomeni, da lahko sodišče odloči o vpisu lastninske pravice na dolžnika le v primeru, ko že obstaja listina, ki 
je po ZZK-1 lahko podlaga za vknjižbo lastninske pravice. Menim, da upnik na podlagi 168. člena ZIZ zato 
ne more od sodišča zahtevati, naj šele ugotovi originarno pridobitev lastninske pravice – na primer na 
podlagi priposestvovanja24. Kadar gre za zakonca, ima upnik za vložitev tožbe za določitev deležev na 
skupnem premoženju posebno pravno podlago v prvem odstavku 57. člena ZZZDR. Vsak poseg v tuje 
posle je treba razlagati restriktivno, zato je treba določbo petega odstavka 168.člena ZIZ razlagati tako, da 
pride v poštev le za primere, ko listina, primerna za vpis lastninske pravice, že obstaja. Upnik mora zatrjevati 
                                                
19 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, II Cp 7552/2006. 
20 T. Glušič-Terbovc, Tožba na vpis lastninske pravice na dolžnika (peti odstavek 168. člena ZIZ), Pravna praksa št. 35/06, str. 19. 
21  Na primer Višje sodišče v Celju v zadevi Cp 224/2003, Višje sodišče v Ljubljani v zadevi II Cp 4208/2008. 
22 Tako tudi D. Ukmar, Tožba po 168. členu ZIZ, Pravna praksa, št. 32/2008, str.12 in nsl. Vrhovno sodišče RS je res v zadevi II Ips 592/2001 

v primeru, ko sta tako sodišči prve in druge stopnje tožbeni zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižne listine zavrnili kot nesklepčnega, takšno 
odločitev razveljavilo in navedlo, da „je treba glede na njene navedbe in glede na ugotovljeno dejansko stanje tak tožbeni zahtevek razumeti 
kot način, da se omogoči predlagana izvršba zoper dolžnika“.  Takšna odločitev po mojem mnenju temelji na izhodišču, da je ob neustaljeni 
sodni praksi nekorektno po dolgoletnem pravdanju zavrniti tožbo zaradi nesklepčnosti, ni pa mogoče na tej odločbi utemeljevati, da je 
takšen zahtevek materialnpravno pravilen.   

23 Prej veljavni ZZK (Ur.l. RS, št.33/95) je to izrecno določal v drugem odstavku 86. člena. Glej komentar N. Plavšak k 86. členu ZZK, GV, 
Ljubljana1998, str. 335. To, da sedaj veljavni  ZZK-1 takšne določbe nima seveda ne pomeni, da možnosti, da bi o vpisu odločilo drugo 
sodišče, ni več. 

24 Drugačno stališče je zavzelo Višje sodišče v zadevi opr. št. II Cp 552/2009. 
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in če je sporno tudi dokazati, da že obstaja listina, ki je primerna za vpis dolžnikove lastninske pravice25. 
 
Po 40. členu ZZK-1C se vknjižba dolžnikove lastninske pravice dovoli na podlagi: 
1. zasebne listine, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo glede vknjižbe, ki se predlaga, 
2. listine, sestavljene v obliki notarskega zapisa, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo glede vknjižbe, ki se 
predlaga, 
3. pravnomočne sodne odločbe, s katero je sodišče ugotovilo obstoj, spremembo oziroma prenehanje 
pravice, katere vknjižba se predlaga, 
4. pravnomočne sodbe, s katero je sodišče osebi, proti kateri se predlaga vpis, naložilo, da prizna svoj podpis 
na zasebni listini iz 1. točke tega odstavka oziroma da izroči odpravek notarskega zapisa, sestavljen za vpis v 
zemljiško knjigo, 
5. pravnomočne sodbe, s katero je sodišče osebi, proti kateri se predlaga vpis, naložilo, da izstavi zemljiško-
knjižno dovolilo glede vknjižbe, ki se predlaga, 
6. pravnomočnega sklepa o dedovanju, 
7. pravnomočnega sklepa, izdanega v postopku izvršbe na nepremičnino oziroma v stečajnem postopku, s 
katerim je sodišče, ki je ta sklep izdalo (v nadaljnjem besedilu: izvršilno oziroma 
stečajno sodišče), odredilo vpis lastninske pravice v korist kupca oziroma izbris drugih pravic na 
nepremičnini, oziroma sklepa o zavarovanju denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini, s katerim 
je izvršilno sodišče odredilo vknjižbo te zastavne pravice, 
8. naslednjih listin, če zakon določa, da se stvarne pravice pridobijo, spremenijo ali prenehajo na njeni 
podlagi: 
– druge pravnomočne sodne odločbe, 
– druge listine, sestavljene v obliki notarskega zapisa, ali 
– druge pravnomočne ali dokončne odločbe drugega državnega organa. 
 
Kadar bo upnik zatrjeval obstoj sodne odločbe ali sodne poravnave, bo lahko na podlagi tretjega odstavka 
168. člena ZIZ zahteval od izvršilnega sodišča, naj sodbo pridobi.  V primeru, ko tožnik dokaže obstoj 
takšne listine, sodišče odloči o vpisu lastninske pravice na dolžnika iz izvršbe. 
 
Strinjam se s stališčem Višjega sodišča v Ljubljani v zadevi  I Cp 1754/2006, da v primeru, ko je pridobitev 
lastninske pravice dolžnika temelji na pogodbi, in je tožba vložena zoper dolžnika in odsvojitelja, ni pravne 
podlage za ponovno izstavitev zemljiškoknjižne listine, saj je odsvojitelj svojo obveznost že enkrat izpolnil.  
V primeru, ko gre za originarno pridobitev lastninske pravice pa za izstavitev zemljiškoknjižne listine prav 
tako ni nobene pravne podlage, kar je bilo že podrobno obrazloženo v drugi točki tega prispevka.. 
 
Pasivna legitimacija: 
 
Postopek po 168. členu ZIZ je podoben postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine (234. člen in 
naslednji ZZK-1) in kadar se vpis v zemljiško knjigo dovoljuje ob predhodni ugotovitvi, da je obstajala 
ustrezna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom, mora tožnik - zaradi morebitnih ugovorov v zvezi z 
veljavnostjo sklenjenega pravnega posla - s tožbo nujno zajeti stranke zatrjevanega razpolagalnega posla.  To 
pomeni, da sta v primeru, ko je trenutni zemljiškoknjižni lastnik tudi sopogodbenik dolžnika, oba nujna in 
enotna sospornika na strani tožene stranke in če nista tožena oba, pomeni, da ni tožena prava stranka. To 
stališče je v sodni praksi Višjih sodišč že dosledno uveljavljeno26. 
 
Lahko pa gre za primer, ko trenutni zemljiškoknjižni lastnik ni stranka zatrjevanega razpolagalnega posla, 
niti ni stranka postopka, v katerem je bila izdana odločba o ugotovitvi originarno pridobljene lastninske 

                                                
25 Tako D. Ukmar, op.cit. 
26 Odločbe Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 2219/2009, II Cp 4280/2008,  in Višjega sodišča v Celju, opr. št. Cp 334/2008 in Cp 224/2003. 

D. Ukmar zavzema stališče, da dolžnik ni pasivno legitimiran, vendar me njegovi razlogi ne prepričajo. Glej D. Ukmar, op.cit. 
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pravice27. Tak je primer, ko je v zemljiški knjigi kot lastnik stanovanja vknjiženo še gradbeno podjetje, ki je 
stanovanje prodalo osebi A, oseba A je stanovanje prodala osebi B, oseba B pa našemu dolžniku, pa se 
nobeden od pridobiteljev se še ni vknjižil v zemljiško knjigo. 
 
Po določbi prvega odstavka 150. čl. ZZK-1 je vpis dovoljen proti osebi, v korist katere je vknjižena oziroma 
predznamovana ali se hkrati vknjiži oziroma predznamuje pravica, glede katere se bo opravil vpis, in če je ta 
oseba izstavila zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega se z zemljiškoknjižnim predlogom zahteva 
vpis, oziroma če sodna odločba oziroma odločba drugega državnega organa, na podlagi katere se z 
zemljiškoknjižnim predlogom zahteva vpis oziroma na podlagi katere se o vpisu odloča po uradni dolžnosti, 
učinkuje proti tej osebi. Pravnomočna sodna odločba, da se v zemljiški knjigi vknjiži lastninska pravica na 
dolžnika ne učinkuje zoper zemljiškoknjižnega lastnika glede na določilo čl. 150. ZZK-1, če ta ni bil tudi 
stranka v postopku, v katerem je bila izdana.   
 
Ob tem bi želela opozoriti še na odločbo Vrhovnega sodišča v zemljiškoknjižni zadevi II Ips 230/2010. 
Zavzelo je stališče, da je v primeru, ko gre za večkratni zaporedni prenos pravice, treba vmesne pridobitelje 
pravice  obravnavati kot udeležence iz 3. točke 132. člena ZZK-1, torej kot osebe, proti katerim se predlaga 
vpis,  in katerim je treba že po določbi prve točke tretjega odstavka 154. člena ZZK-1 sklep o dovolitvi vpisa 
vročiti ne da bi jim bilo treba posebej prijaviti udeležbo v postopku. Vrhovno sodišče je v obrazložitvi 
navedlo, da je sicer v zemljiškoknjižnem  postopku  poudarjeno načelo hitrosti in ekonomičnosti. Navedlo 
je, da je hitrost vpisa v zemljiško knjigo  nujna zato, da zemljiškoknjižno stanje odrazi resnično stanje, kar 
zagotavlja pravno varnost. Le vpisani imetnik pravice lahko zemljiškoknjižno razpolaga z nepremičnino, ki 
se lahko praviloma dobi le od zemljiškoknjižnega prednika. S takimi rešitvami je ustvarjena tudi podlaga za 
to, da so dobroverne tretje osebe varovane v svojem zaupanju v zemljiškoknjižno stanje28. Poudarilo je, da 
se v preteklem obdobju zemljiškoknjižni vpisi niso dosledno izvajali. Ena od določb, ki služi čimprejšnji 
vzpostavitvi pravilnega zemljiškoknjižnega stanja, je tudi določba drugega odstavka 150. člena ZZK-1, po 
kateri pri večkratnih zaporednih prenosih pravice, ki niso vpisani v zemljiški knjigi, lahko zadnji pridobitelj 
pravice zahteva vknjižbo pravice neposredno v svojo korist, če zemljiškoknjižnemu predlogu za vsak prenos 
priloži listino, ki bi bila podlaga za vknjižbo pravice v korist njegovega pravnega prednika.  Čeprav 
zemljiškoknjižno sodišče pri večkratnih zaporednih prenosih pravice ne opravi vpisa pravice na vmesne 
pridobitelje pravice, pa ti z vpisom pravice na zadnjega pridobitelja svojo pravico „dejansko izgubijo“. Zato 
jih mora sodišče obravnavati kot udeležence iz 3. točke 132. člena ZZK-1, torej kot osebe, proti katerim se 
predlaga vpis, in  jim morajo skladu z določbo prve točke tretjega odstavka 154. člena ZZK-1 sklep o 
dovolitvi vpisa vročiti. 
 
Iz enakih razlogov bi verjetno morali biti v primeru, ko upnik zahteva vknjižbo lastninske pravice na 
dolžnika na podlagi večkratnih zaporednih prenosov pravice, s tožbo zajeti vsi vmesni pridobitelji pravice, 
katere vpis se zahteva. 

 
 

                                                
27 To problematiko izpostavlja tudi T. Mavri, Neurejeno zemljiškoknjižno stanje in nepremičninska izvršba, Pravna praksa, št. 33/2006, str. 9. 
28 N. Plavšak, T. Frantar, M. Juhart, Zakon o zemljiški knjigi s komentarjem, GV, Ljubljana 1998, str. 282. 
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Iz odločbe II Ips 369/2010:  
 

 

O veznosti na pravno mnenje iz leta 1984 
1 Neutemeljen je ugovor tožnika, da bi morali sodišči pri odločitvi še vedno upoštevati pravno mnenje iz 

leta 1984 (Poročilo o sodni praksi VS SRS, št. 1/84). To mnenje je bilo sprejeto na podlagi tedaj 
veljavnega ZKZ (Ur.l. SRS, št. 1/79 in 11/81, v nadaljevanju ZKZ/79). V njem je bilo zavzeto stališče, 
(1) da je ponudba po ZKZ zavezujoča, vendar pa pogodba še ni sklenjena s sprejemom ponudbe, (2) 
da ima zato predkupni upravičenec, s katerim prodajalec noče skleniti pogodbe, zahtevek za sklenitev 
pogodbe in za izstavitev zemljiškoknjižne listine ter (3) da predkupni upravičenec v primeru, ko je 
ponudnik odsvojil zemljišče drugemu, lahko zahteva razveljavitev te pogodbe in sklenitev pogodbe z 
njim. V letu 1996 (Ur.l. RS, št. 59/96) je bil sprejet nov ZKZ. Ustavno sodišče je z odločbo U-I-266/98 
z dne 28. 2. 2002 razveljavilo celotno poglavje o prometu s kmetijskimi zemljišči z odložnim rokom 
enega leta (Ur.l. RS, št. 27/2002). Zakon o spremembah in dopolnitvah ZKZ (Ur.l. RS, št. 36/2003), ki 
je na novo uredil postopek prodaje kmetijskih zemljišč, je ohranil institut prednostnih upravičencev 
(sedaj imenovanih predkupni upravičenci) pri prodaji kmetijskih zemljišč in obveznost javne objave 
ponudbe, vendar je drugače uredil postopek, ki sledi sprejemu ponudbe, kar bo podrobneje razloženo v 
nadaljevanju. V noveli je zakonodajalec upošteval tudi uveljavitev Stvarnopravnega zakonika (Ur.l. RS, 
št. 87/2002), ki je dosledneje razmejil  zavezovalni od razpolagalnega pravnega posla.  

 
O vezanosti na ponudbo 
1 Neutemeljen je tudi ugovor tožene stranke v odgovoru na revizijo, da je razlaga določb ZKZ, po kateri 

je ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča zavezujoča, v nasprotju z ustavno varovano lastninsko 
pravico ponudnika.  

2 Po 20. členu ZKZ mora lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ponudbo, 
torej predlog za sklenitev pogodbe, ki vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe, izročiti pristojni upravni 
enoti. Upravna enota mora ponudbo objaviti na oglasni deski in na enotnem državnem portalu E-
uprave. Vsakdo, ki želi kupiti na prodaj dano zemljišče, mora v 30 dneh od objave ponudbe na oglasni 
deski, prodajalcu in upravni enoti poslati pisno izjavo o sprejemu ponudbe. O odobritvi sklenjenega 
pravnega posla po 22. členu ZKZ odloča upravna enota v postopku odobritve, upoštevajoč zakonske 
predpostavke, v okviru katerih zakon določa tudi predkupne upravičence in njihov vrstni red, če 
predkupno pravico uveljavlja več oseb (23. člen ZKZ). Kadar nihče od predkupnih upravičencev svoje 
pravice ne uveljavlja, lahko prodajalec proda zemljišče vsakomur, ki je sprejel ponudbo pravočasno in 
na predpisan način, če sklenjeno pogodbo odobri upravna enota v skladu z 22. členom ZKZ.  

3 Zakonodajalec je torej tudi v novi ureditvi prodaje kmetijskih zemljišč ohranil institut predkupne 
pravice in med več skupinami predkupnih upravičencev določil vrstni red. Taka omejitev ne pomeni 
prekomernega posega v ustavno zagotovljeno lastninsko pravico (33. člen Ustave). Izhajajoč iz 
obrazložitve zakona je institut predkupne pravice namenjen usmerjanju prometa s kmetijskimi 
zemljišči tako, da ostanejo v primarni pridelovalni funkciji v obsegu, ki je potreben za zagotovitev 
prehranske varnosti prebivalcev Slovenije1. Tak cilj je ne le ustavno dopusten, ampak tudi zaželen. 
Zakonodajalcu je z Ustavo dana naloga posebnega varstva kmetijskih zemljišč (drugi odstavek 71. člena 
Ustave). Določitev predkupne pravice subjektov, navedenih v prvem odstavku 23. člena ZKZ 
(solastnik, kmet mejaš, zakupnik zemljišča, drug kmet, kmetijska organizacija in Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije) je primerno sredstvo za dosego zasledovanega cilja, tj. 
ohranitve pridelovalne funkcije kmetijskih zemljišč, njegova teža pa sorazmerna vrednosti tega cilja. 
Uzakonitev predkupne pravice sama po sebi ne odvzema razpolagalnega upravičenja kot enega od 
bistvenih sestavnih delov ustavno zagotovljene lastninske pravice. Določena je le za prodajo 
kmetijskega zemljišča in se ne dotika drugih oblik razpolaganj. Tudi odločitev o tem, ali in kdaj ter pod 

                                                
1 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-B), Poročevalec DZ, št. 23/2003, str. 41. 
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kakšnimi pogoji bo prodal svoje zemljišče, ostaja v celoti v lastnikovi sferi. Omejitev posega le v njegovo 
pravico izbire nasprotne pogodbene stranke. Na tak način urejena predkupna pravica v najmanjši 
možni meri, potrebni za dosego zasledovanega cilja, omejuje lastninsko pravico lastnikov kmetijskih 
zemljišč2.   

4 Z zakonom predpisan postopek prodaje služi dejanski uveljavitvi predkupnega upravičenja. Že v 
pravnem mnenju, sprejetem leta 1984, je bilo zavzeto stališče, da ponudba, dana za prodajo 
kmetijskega zemljišča na podlagi tedanjega zakona, ponudnika veže ves čas do izteka roka za sprejem 
ponudbe, in da ponudnik vezanosti na ponudbo ne more izključiti. Ureditev v veljavnem ZKZ se v tem 
pogledu od tedanje ureditve ne razlikuje. Uporabljen je enak izraz, kot ga uporablja OZ kot splošni 
predpis, ki ureja sklepanje pogodb. Njena vsebina se ne razlikuje od ponudbe po OZ  – vsebovati mora 
vse bistvene sestavine pogodbe. Naslovljena je na določen krog predkupnih upravičencev. Upoštevaje 
vse navedeno ni razlogov za odstop od stališča, sprejetega v pravnem mnenju iz leta 1984, da je 
ponudnik na dano ponudbo vezan. Ker tudi veljavni ZKZ določa rok za sprejem ponudbe, ponudnik 
svoje vezanosti v razmerju do predkupnih upravičencev ne more izključiti v smislu prvega odstavka 25. 
člena OZ. Z možnostjo izključitve vezanosti na ponudbo bi se izjalovil pomen predkupne pravice.  

 
Kdaj je pogodba sklenjena  

1 Vrhovno sodišče je že v zadevi II Ips 835/2007 zavzelo in utemeljilo stališče, da je s trenutkom, ko 
ponudnik prejme izjavo o sprejemu ponudbe, pogodba (v smislu zavezovalnega pravnega posla) 
sklenjena pod odložnim pogojem odobritve. Ker ZKZ – kot poseben zakon – ne ureja trenutka 
sklenitve pogodbe, je treba uporabiti splošna pravila obligacijskega prava. V skladu s prvim odstavkom 
21. člena OZ je pogodba sklenjena, ko ponudnik prejme od druge stranke izjavo, da ponudbo sprejema. 
Razlog za drugačno stališče, kot je bilo zavzeto v pravnem mnenju iz leta 1984, je v sprejemu SPZ in v 
drugačni zakonski ureditvi postopka prodaje kmetijskih zemljišč. SPZ je v 40. členu dosledneje izpeljal 
načelo ločevanja med zavezovalnim in razpolagalnim pravnim poslom in s tem tudi ostrejšo razmejitev 
med obligacijskim in stvarnim pravom. Po 40. členu SPZ je najprej potreben takoimenovani 
zavezovalni pravni posel, to je obligacijskopravna pogodba, s katero se ustvari obveznost prenosa 
lastnine, ta pa se izvrši šele z razpolagalnim pravnim poslom, ki je pravni posel stvarnega prava3. 
Pomembno je tudi, da po sedanji pravni ureditvi pristojna upravna enota ne izdaja le potrdila o tem, da 
je bil postopek objave ponudbe pravilno izpeljan (27. člen ZKZ/79), ampak je soglasje pristojne 
upravne enote dodaten pogoj k predpostavkam za veljaven nastanek zavezovalnega pravnega posla4, ki 
ga sodišče ne more nadomestiti tako, da bi o tem odločalo kot o predhodnem vprašanju. Zato toženka 
nima prav, ko navaja, da bi moralo sodišče ugotavljati, ali je imel tožnik ob sprejemu ponudbe status 
kmeta in s tem položaj predkupnega upravičenca. O tem vselej odloča pristojna upravna enota v 
postopku odobritve pravnega posla. Iz navedenega tudi sledi, da je pravilna razlaga, da kupec pridobi 
zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila šele potem, ko prodajna pogodba postane veljavna, 
torej šele po dokončnosti odločbe o odobritvi pravnega posla (224. člen ZUP).    
 

2 O upravičenjih in dolžnostih predkupnega upravičenca po izteku roka  
 za sprejem ponudbe  
2 Pravilno je torej stališče sodišča druge stopnje, da kupec ne more od prodajalca zahtevati ponovne 

sklenitve prodajne pogodbe (zavezovalnega pravnega posla), ampak lahko le z vmesnim ugotovitvenim 

                                                
2 Táko stališče ne nasprotuje stališču Ustavnega sodišča v odločbi U-I-266/98, da široko zastavljena predkupna pravica znatno utesnjuje 

razpolaganje lastnikov, ki žele svoja kmetijska zemljišča prodati (24. točka obrazložitve). Iz konteksta obrazložitve je razvidno, da je bila 
navedena ocena dana ob upoštevanju tedanje zakonske ureditve, ki je na eni strani znatno omejevala prodajalčevo pravico glede določitve 
cene zemljišča, na drugi strani pa je določala drugačen krog prednostnih upravičencev kot veljavni ZKZ. Poleg tega Ustavno sodišče – 
zaradi odsotnosti navedb pobudnikov v tej smeri – ni opravilo presoje o skladnosti instituta predkupne pravice po tedaj veljavnem ZKZ z 
Ustavo.  

 Glej tudi M. Juhart, Zakonita predkupna pravica, Pravni letopis, Inštitut za primerjalno pravo, Ljubljana, 2009, str. 79-80.   
3 Prim. M. Juhart in ostali, Stvarno pravo, GV, Ljubljana 2007, str. 222. 
4 Prim. V. Kranjc v N. Plavšak in drugi, Obligacijski zakon s komentarjem, 1. knjiga, GV, ljubljana 2003, str. 221. 



zahtevkom zahteva od sodišča, naj ugotovi, da je bila med njima sklenjena pogodba z vsebino, kot 
izhaja iz ponudbe in sprejema ponudbe.  

3 Po prvem odstavku 22. člena ZKZ mora oseba, ki sklene pravni posel z lastnikom nepremičnine, vlogi 
za odobritev pravnega posla priložiti sklenjeno pogodbo o pravnem poslu. Praviloma bosta ponudnik 
in sprejemnik ponudbe, ki ima med prednostnimi upravičenci najboljši vrstni red, sestavila pisno listino 
o sklenjeni pogodbi. Tožnik pravilno opozarja, da je bila v primerih, ko je ponudnik to odklonil, ob 
vložitvi tožbe v tej zadevi prevladujoča praksa sodišč in upravnih organov, da mora predkupni 
upravičenec pred vložitvijo vloge za odobritev pravnega posla najprej iztožiti sklenitev pogodbe in 
izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila v pravdnem postopku, pristojna upravna enota pa je v tem 
primeru štela, da rok za vložitev zahteve za odobritev  začne teči šele od pravnomočnosti sodbe5. 

4 Vrhovno sodišče je v sodbi X Ips 365/2010 z dne 9. 6. 2011 spremenilo to stališče in je odločilo, da 
zato, ker je pravni posel sklenjen že s sprejemom ponudbe, vlogi za odobritev pravnega posla ni treba 
predložiti sklenjene pogodbe o pravnem poslu, ampak zadošča sklic na sprejem ponudbe6.  Vendar pa 
to seveda pomeni, da mora sprejemnik ponudbe zahtevo v skladu z prvim odstavkom 22. člena ZKZ 
vložiti v 60 dneh od poteka 30 dnevnega roka, ki začne teči z dnevom, ko je bila ponudba objavljena na 
oglasni deski upravne enote.  

5 Tožnik v skladu s prevladujočo sodno prakso v 60 dnevnem roku ni vložil zahteve za odobritev 
pravnega posla ampak tožbo za sklenitev pogodbe in izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila. V primeru 
zavrnitve zahtevka, tožnik zaradi poteka 60 dnevnega roka ne bi mogel več zahtevati odobritve 
pravnega posla. Zato je revizijsko sodišče zaradi zagotovitve pravne varnosti v tem vmesnem obdobju 
na podlagi prvega odstavka 380. člena ZPP reviziji ugodilo. Sodbo sodišče druge stopnje je spremenilo 
tako, da je pritožbo tožene stranke v pretežnem delu zavrnilo in je potrdilo odločitev o utemeljenosti 
zahtevka za sklenitev pogodbe, plačilo davka in izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila. Pritožbi tožene 
stranke je ugodilo le toliko, da je v izreku sodišča prve stopnje dodalo, da se prenos lastninske pravice v 
zemljiški knjigi na podlagi te sodbe opravi šele potem, ko sklenjeno prodajno pogodbo odobri pristojna 
upravna enota. Z ugoditvijo zahtevku za sklenitev pogodbe je tožniku omogočeno, da v 60 dneh od 
pravnomočnosti odločbe pred upravno enoto zahteva odobritev pravnega posla.  

6 Revizijsko sodišče še dodaja, da višje sodišče nima prav, ko navaja, da bi tožnik lahko zahteval izstavitev 
zemljiškoknjižnega dovolila le, če bi izkazal, da je že plačal kupnino in če bi izkazal plačilo davka na 
promet z nepremičninami. Prodajalec sicer sme v pravdi uveljavljati ugovor neplačane kupnine in v tem 
primeru se o tem  odloči po pravilih o sočasni izpolnitvi (101. člen OZ). Ob navedenih posebnih 
okoliščinah tega vmesnega obdobja, ko se sodna praksa spreminja, je s potrditvijo sodbe o ugoditvi 
zahtevku za sklenitev pogodbe varovan tudi položaj toženke v zvezi z njenim zahtevkom za plačilo 
kupnine. Tožnikova obveznost plačila kupnine tako nastane šele ob pravnomočnosti sodbe in takrat 
toženka tudi pridobi zahtevek za plačilo kupnine. Plačilo davka na promet z nepremičninami pa je 
pogoj za vpis pridobitve lastninske pravice v zemljiško knjigo (39. člen ZKZ-1), ne pa za ugoditev 
zahtevku za izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila. 

7 Ugovor toženke, da je napačna ugotovitev sodišča prve stopnje, da  je nesporno, da sta parc. št. 336/4 
in 336/5 k.o. Šmartno kmetijski zemljišči, predstavlja nedovoljeno revizijsko novoto. Iz listin v spisu je 
razvidno, da toženka in glavni intervenient v postopku pred sodiščem prve stopnje tega dejstva nista 
nikdar prerekala. Pravilno pa je tudi stališče sodišč prve in druge stopnje, da je nična prodajna pogodba, 
pri sklenitvi katere pogodbeni stranki nista upoštevali kogentnih določb ZKZ o postopku prodaje 
kmetijskih zemljišč (103. člen ZOR).  

                                                
5 Tako odločbe Upravnega sodišča U 2447/2007 (26. 8. 2008), U 2322/2005 (5. 9. 2006), U 2233/2008 (20. 10. 2009), U 2447/2007 (26. 

8. 2008), I U 1474/2009 (22. 6. 2010), II U 59/2010 (22. 9. 2010) in III U 75/2010 (8. 4. 2011) in odločbe sodišč VSM I Cp 10/2009 
(10.2.2009), VSM I Cp 278/2009 (10.3.2009), VSM I Cp 195/2009 (24.3.2009), VSL II Cp 2344/2007 (9.9.2009), VSL I Cp 4511/2009 
(3.3.2010), VSL II Cp 736/2010 (3.3.2010), VSL II Cp 835/2010 (15.4.2010), VSL III Cp 2897/2010 (2.12.2010), VSL I Cp 3290/2010 
(3.12.2010), VSL I Cp 3889/2010 (2.3.2011), VSL I Cp 3819/2010 (23.3.2011). . 

6 Glej tudi F. Krivec, O sodnem varstvu sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih zemljišč – tretjič, PP, št.1/2011, str. 16. 
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Pridobitev lastninske pravice na 
nepremičninah na izvoren način in 

vpis v zemljiško knjigo 
Joža Velkaverh 

Višja sodnica svetnica 
Višje sodišče v Kopru 

Pridobitev lastninske pravice  

•  izvorni in izvedeni načini pridobitve lastninske 
pravice 

•  Pri premičninah več načinov, pri nepremičninah 
pa le pridobitve na podlagi: 
–  priposestvovanja,   
–  odločbe pristojnega organa in 
–  posebnih predpisov.  

•  Vpis v zemljiško knjigo deklaratoren 

Joža Velkaverh, 
Višja sodnica svetnica na Višjem sodišču v Kopru
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Priposestvovanje - 1 

•  Lastninsko pravico pridobi oseba, ki ima 
nepremičnino v dobroverni lastniški posesti v 
določenem obdobju  

•  SPZ – 10 let, ZTLR – izredno priposestvovanje 20 
let, redno priposestvovanje 10 let 

Priposestvovanje - 2 

•  Novejša sodna praksa ob istih pogojih uveljavila 
bolj restiktiven pristop 

•  Vprašanje obstoja dobre vere je vprašanje 
opravičljivosti zmote glede pridobitve pravice  

•  Glede na to več vrst priposestvovanja: 
–  Protiknjižno, 
– Zunajknjižno, 
– Knjižno. 
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Priposestvovanje - 3 

•  razlaga pojma »dobrovernosti« neenotna 
•  Več spornih vprašanj še čaka na odgovor 

Vrhovnega sodišča (II DoR 161/2009, II DoR 
107/2011, II Dor 398/2011, II Dor 490/2010) 

•  Enotno stališče (?): bistven je čas nastanka 
razmerja, starejše zadeve je treba obravnavat manj 
strogo 

Priposestvovanje - 4 

•  Ko pride do priposestvovanje sta možnosti dve: 
–  spor med dejanskim in zemljiškoknjižnim lastnikom: 

tožba za ugotovitev lastninske pravice, vpis na podlagi 
ugotovitvene sodbe, 

–  ni spora med dejanskim in zemljiškoknjižnim 
lastnikom: vpis na podlagi posadne listine  
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Priposestvovanje - 5 

•  Glede posadne listine sprejeto pravno mnenje občne seje 
Vrhovnega sodišča že 9.7.1975 

•  Pravno mnenje ponovljeno po uveljavitvi ZZK/95 
•  Bistvo: notarsko overjena izjava volje zemljiškoknjižnega 

lastnika o priznanju dejstev priposestvovanja in 
priposestvovanja samega je zasebna listina, na podlagi katere 
se lahko dovoli vknjižba lastninske pravice na 
priposestvovalca  

Priposestvovanje - 6 

•  Obvezne sestavine take listine – izjava zemljiškoknjižnega 
lastnika: 
–  da vpis njegove lastninske pravice pri konkretni nepremičnini ne 

odraža resničnega pravnega stanja,  
–  da priznava priposestvovalcu priposestvovanje, 
–  opis »dejstev samega priposestvovanja«, torej okoliščin, ki 

utemeljujejo sklep, da so se dejansko stekli vsi pogoji za vpis 
lastninske pravice na priposestvovalca, 

–  obvezno tudi zemljiškoknjižno dovolilo. 
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Pridobitev z odločbo državnega organa - 1 

•  Oblikovalne odločbe 
•  Pridobitev s pravnomočnostjo sodne in 

dokončnostjo upravne odločbe 
•  Najpomembnejši sodni odločbi v praksi: 

–  sklep o izročitvi nepremičnine kupcu v izvršilnem 
postopku 

–  sklep o izročitvi nepremičnine kupcu v stečajnem 
postopku 

Pridobitev z odločbo državnega organa - 2 

•  Oba sklepa sta podlaga za zemljiškoknjižni prenos 
lastninske pravice 

•  V obeh primerih kupec pridobi lastninsko pravico na 
originaren način, s pravnomočnostjo sklepa o izročitvi 
nepremičnine 

•  Vpis v zemljiško knjigo je deklaratornega značaja 
•  Vpis se opravi po uradni dolžnosti 
•  Vpis pomemben zaradi publicitetnih učinkov 

Odvetniška šola 2012, Portorož 20. april 2012

59



Pridobitev z odločbo državnega organa - 3 

•  O pogojih za “dopustnost” prenosa lastninske pravice 
odloči izvršilno oziroma stečajno sodišče, vendar… 

•  ZK sodišče ne dovoli vpisa, če sklep o izročitvi ne 
učinkuje proti osebi, ki je vpisana v ZK kot lastnik 

•  VSL I Cp 1300/2009: Pridobitve lastninske pravice na 
izvoren način nimajo pri vpisu v zemljiško knjigo nobene 
prednosti pred pridobitvami na izveden način  

Pridobitev z odločbo državnega organa - 4 

•  Čeprav lastninska pravica preide na kupca šele s 
pravnomočnostjo odločbe, je kupčev položaj varovan že 
pred tem 

•  Up-77/04: po pravnomočnosti sklepa o domiku izvršilno 
sodišče ne more več izvršbe ustaviti 

•  VSL III Cp 7649/2006: po razglasitvi domika na javni 
dražbi je pravni položaj kupca odvisen le od zakonitosti 
javne dražbe in izpolnitve njegove obveznosti položiti 
kupnino 
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Pridobitev lastninske pravice po 
posebnih predpisih 

•  Zlasti problem lastninjenja družbene lastnine 
•  Aktualna vprašanja: 

–  kako izvesti vpis v zemljiški knjigi in  
–  kako ravnati, če se ugotovi, da je bila materialnopravna 

podlaga vpisa na podlagi lastninjenja nepravilna.  
 

Vpis v zemljiško knjigo - 1 

•  Eno temeljnih načel odločanja v ZK postopkih je načelo 
formalnosti postopka (124. člen ZZK-1): odloča se na 
podlagi listin 

•  Tudi pri pridobitvah lastninske pravice na podlagi zakona 
zato načeloma velja, da lahko predlagatelj doseže 
vknjižbo le, če z ustrezno javno ali zasebno listino 
dokaže, da je pridobil lastninsko pravico. 

•  Enako tudi priposestvovanje (posadna listina) 
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Vpis v zemljiško knjigo - 2 

•  Predpisi le redko predpisali način vpisa v zemljiško knjigo 
•  ZLNDL: vpis po uradni dolžnosti  
•  ZGJS: vpis na podlagi predloga s priloženo pisno izjavo o 

pridobitvi lastninske pravice po tem zakonu  
•  ZUJIPK: vpis na podlagi predloga s priloženo pisno izjavo in 

po potrebi z dokazili 
•  ZV-1: vpisa na podlagi pravnomočne upravne odločbe 

Vpis v zemljiško knjigo - 2 

•  Brez sistemske rešitve, zato različna sodna praksa, 
dve stališči: 
–  zakon je zadostna podlaga za vpis, zato listine niso 

potrebne (VSL II Cp 1310/2009, VSL II Cp 
4031/2010) 

–  zakon ni zadostna podlaga za vpis, zato je treba 
priložiti ustrezno listino (VSL III Cp 1237/2009, VSL 
II Cp 479/2010, VSL I Cp 2660/2009, VSL I Cp 
4117/2009, VSK Cp 261/2008) 

Odvetniška šola 2012, Portorož 20. april 2012

62



Vpis v zemljiško knjigo - 3 

•  Večinsko stališče sodne prakse je, da mora 
temeljiti vpis lastninske pravice, pridobljene v 
postopku lastninjenja, na ustrezni listini  

•  Treba je namreč upoštevati, da je ZZK-1 matični 
predpis, iz njega pa izhaja: 
–  v ZK postopku ni mogoče ugotavljati dejstev 
–  o vpisu se odloča na podlagi listin 

•  Izjema je ZLNDL: avtomatičen vpis 

Vpis v zemljiško knjigo - 4 

•  Če je treba priložiti predlogu listino, je odločilno 
vprašanje, kakšna mora biti listina 

•  Odgovor ni enoznačen  
•  Treba je izhajati iz predpisa, ki ureja lastninjenje 

konkretne nepremičnine 
•  npr. ZSKZ: Navodilo določa dokumentacijo, 

ZGJS: pisna izjava, ZSpo: upravna odločba 
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Vpis v zemljiško knjigo - 5 

•  Če je po zakonu več možnih upravičencev mora biti 
načeloma ta listina oblikovana kot sporazum, če je 
upravičenec eden pa kot pisna izjava 

•  Vsebovati mora opis dejstev, iz katerih sledi, da je 
predlagatelj pridobil lastninsko pravico oziroma dejstev, 
ki jih zakon predpisuje kot podlago nastanku te posledice  

•  Smiselna uporaba pravil o ZK dovolilu in overitvi podpisa 

Vpis v zemljiško knjigo - 6 

•  Posebnosti pri lastninjenju stanovanj 
•  Lastninjenje na podlagi SZ: stanovanja so postala 

last republike, občine ali drugih pravnih oseb, ki so 
prej imele pravico uporabe, stanovanja so morali 
ponuditi v odkup imetnikom stanovanjske pravice  
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Vpis v zemljiško knjigo - 7 
•  Problem izgubljenih listin, zato uveden poseben postopek 

vzpostavitve ZK listine 
•  Vendar ta postopek ni izključeval “sporazumne” vzpostavitve 

listine, kar v praksi ni bilo dosledno spoštovano 
•  Zato novela ZZK-1C: v primeru izgubljene listine se lahko položaj 

uredi tudi z zapisom izjave v zemljiški knjigi formalno še vpisanega 
lastnika o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim oziroma 
z izjavo v zemljiški knjigi vpisanega lastnika, da se zaradi 
nadomestitve izgubljenih izvirnikov listin dovoljuje vpis lastninske 
ali druge pravice v korist druge osebe  

Vpis v zemljiško knjigo - 7 

•  Vendar tudi v tem primeru velja načelo pravnega prednika 
(9. člen ZZK-1) 

•  Različna sodna praksa: 
–  VSL I Cp 558/2008: vmesne pogodbe niso pomembne 
–  VSK I Cp 962/2006: preskoki niso dopustni, potrebno je 

izkazati celotno verigo 
•  II Ips 230/2010: vsi vmesni pridobitelji pravice pri 

večkratnih zaporednih prenosih so udeleženci ZK 
postopka 

•  Edina izjema je 6. člen ZPPLPS, ki še velja 
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Pravilnost materialnopravne podlage 
lastninjenja - 1 

•  Največ družbene lastnine bilo pretvorjene po 
ZLNDL 

•  Po noveli ZLNDL-A vpisi po uradni dolžnosti 
•  Avtomatizem prepisov je bila enostavna rešitev, 

vendar ne nujno pravilna 
•  Ker ni bilo nobene listine, vpisi pogosto napačni 

Pravilnost materialnopravne podlage 
lastninjenja - 2 

•  II Ips 223/2009: bistveno kdo ob uveljavitvi ZLNDL imetnik 
pravice uporabe 

•  II Ips 213/2010: pomembno kdo dejansko uporabljal, odsotnost 
posesti lahko izključuje pravico uporabe 

•  II Ips 262/2009: pravica na zemljišču se je prenašala le skupaj s 
pravico na stavbi 

•  Up-1381/08: strokovna odmera funkcionalnega zemljišča ni 
odločilnega pomena 

•  II Ips 785/2009: če je spor o obsegu, je treba razmejitev 
funkcionalnega zemljišča opraviti v pravdi 

•  II Ips 71/2011: za tožbo legitimiran vsak solastnik 
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dr. Primož Gorkič, 
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 
 
 
 
 
Pogajanja in sporazumevanje o krivdi:nekateri praktični vidiki 
 
 
1. Uvodno 
 
Namen tega prispevka ni analizirati dobrih in slabih strani uvedbe pogajanj in sporazumevanja o krivdi. Čas 
začetka uporabe ZKP-K se neusmiljeno približuje, zato je treba podati vsaj približen okvir položaja, v 
katerega bosta pahnjena obdolženec in njegov zagovornik. Njun položaj se bistveno spreminja. Nikoli prej 
nista bila bolj (so)odgovorna za izid postopka, niti nista sprejemala tolikšnih tveganj in tolikšnih bremen v 
postopku. 
 
Zato bo v tem prispevku najbolj poudarjeno vprašanje, ki doslej gotovo ni bilo vedno v ospredju razmišljanj 
o položaju obrambe. To je vprašanje procesnih ciljev, ki naj jih obramba zasleduje v kazenskem postopku. 
Namen tega prispevka je v prvi vrsti ponuditi ogrodje za analizo teh procesnih ciljev. Pri tem si ne delam 
utvar, da lahko zajamem prav vse procesne položaje in procesne interese, ki bi se lahko oblikovali med 
postopkom. Gotovo pa bodo predstavljeni cilji razkrili vsaj delček razsežnosti zagovornikove odgovornosti 
v kontekstu pogajanj in sporazumevanja o krivdi. 
 
 
2. Temeljno o mehanizmu pogajanj 
 
Preden preidem k preučevanju procesnih ciljev v novem kazenskem postopku, je treba predstaviti vsaj 
temeljne poteze mehanizma pogajanj o krivdi in s tem tudi položaja zagovornika. ZKP-K uvaja dejansko 
dva tira pogajanj in poti do priznanja krivde. Prva pot je vsem očitna, namreč sporazum o krivdi (450a ZKP 
in sl.). Tega lahko stranki skleneta in predložita vse do začetka glavne obravnave (4. odst. 450.a čl. .ZKP). 
Pobudo zanj lahko da katerakoli stranka. Obdolženec lahko poda pobudo za sklenitev sporazuma in s tem 
za pogajanja (ali pa izrazi soglasje k tožilčevemu predlogu) tudi brez zagovornika. Med samimi pogajanji pa 
je zagovornik obvezen (2. odst. 450.a člena ZKP). 
 
Druga pot do priznanja krivde (ki hkrati dejansko odpira možnost pogajanj) se skriva v možnosti državnega 
tožilca, da - tudi brez sklenitve sporazuma o krivdi - v obtožnem aktu predlaga vrsto in višino kazenske 
sankcije, ki naj se izreče obdolžencu, če bo priznal krivdo, ko se bo o njej prvič izrekel (2. odst. 269. čl. 
ZKP). Pritisk na obdolženca je velik. Prvič, ta predlog je treba razumeti kot ponudbo, ko jo bo lahko sprejel 
obdolženec le na predobravnavnem naroku, ko se prvič izjavlja o krivdi. In drugič, obdolženec lahko le do 
tega trenutka računa na izredno ugodne kaznovalne okvirje, ki jih (z novelo KZ-1B) prinašajo 2. odst. 51. 
člena KZ-1, 5. odst. 58. člena KZ-1 in 5. odst. 68. čl. KZ-1. Dodatno spodbudo obdolžencu predstavlja 
možnost državnega tožilca, da kasneje spremeni predlagani kaznovalni okvir: bodisi kasneje na glavni 
obravnavi (6. odst. 321. čl. ZKP), do česar bo prišlo, če obdolženec krivde ne prizna (pri čemer je mogoče 
skoraj neizogibno pričakovati spremembo v škodo, saj omenjene določbe KZ-1 ne bodo prišle več v 
poštev), bodisi v korist kasneje na naroku za izrek kazenske sankcije (6. odst. 285.č ZKP). 
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3. Položaj zagovornika 
 
Kakšen je oziroma bo v teh primerih položaj zagovornika? Nobenega dvoma ni, da ima obdolženec prav v 
vsakem trenutku odločanja o pogajanjih in o sporazumu o krivdi pravico do pomoči zagovornika. To velja 
tudi za predkazenski postopek. Običajno bo osumljenec o pravici do zagovornika poučen ob zbiranju 
obvestil (4. odst. 148. člena ZKP), hkrati pa bo dodatno o pravici do zagovornika poučen, če bo prejel 
predlog državnega tožilca za sklenitev sporazuma (1. odst. 450a čl. ZKP). Prav tako ni nobenega dvoma, da 
bo imel obdolženec oziroma osumljenec zagovornika v primerih obvezne formalne obrambe, med katere 
sodi tudi sam postopek pogajanj in  - v primeru uspešnih pogajanj - tudi nadaljnji kazenski postopek do 
njegovega pravnomočnega končanja (2. odst. 450a čl. ZKP). 
 
Pomena strokovne zagovornikove pomoči v kontekstu sporazumevanja o krivdi ni mogoče dovolj poudariti. 
Zato izstopata zlasti dve procesni situaciji, v katerih obdolženec oz. osumljenec zagovornikove pomoči ne 
bo imel vedno, ker se zanj pač ne bo odločil. Prvi primer je že omenjen trenutek odločitve, ali naj se 
obdolženec sploh spusti v pogajanja o krivdi ali ne. Ta predhodni dogovor o začetku pogajanj bo lahko 
obdolženec z državnim tožilcem sklenil sam - ne glede na to, ali bo imel zagovornika ali ne. Obdolženec in 
zagovornik sta namreč samostojna upravičenca predlagati sklenitev sporazuma (1. odst. 450.a člena ZKP). 
S tem bo obdolženec, ki predlaga ali se strinja s predlogom za začetek pogajanj brez zagovornika ali celo 
kljub njemu, poslal tožilcu pomembno sporočilo o njegovih možnostih za uspeh v postopku. Nenazadnje je 
že iz tega koraka mogoče implicitno razbrati obdolženčevo priznanje krivde - četudi brez očitnih procesnih 
posledic. Drugi primer pa je predobravnavni narok, na katerem je obramba obvezna le, če predsednik senata 
oceni, da obdolženec ne razume pouka o pravicah in procesnih posledicah njegovega ravnanja in opustitev 
na predobravnavnem naroku (5. odst. 285.b čl. ZKP). Če obdolženec procesni položaj in posledice razume, 
se o krivdi izjavi sam. V opisanih primerih je nevarnost, da bo zagovornik vključen prepozno, največja. 
 
 
4. Kako "deluje" sporazumevanje o krivdi? 
 
Za oceno zagovornikovega položaj je pomembno razumeti, kako sporazumevanje o krivdi deluje. Za njegov 
uspeh sta ključni dve prvini. Prvič, že sama možnost sklepanja sporazuma predstavlja "preusmeritev" oz. 
oženje procesnih ciljev, ki naj bi jih obramba zasledovala. Do sedaj je bilo mogoče trditi, da je primarni 
procesni cilj (interes) obrambe preprečiti postopek oz. spraviti postopek s sveta brez meritorne odločitve 
(zavrnitev zahteve za sodno preiskavo, ustavitev postopka, zavrnilna sodba, zavrženje obtožnega akta), in 
šele podredno doseči za obdolženca čimbolj ugodno meritorno odločitev. Uvedba sporazumevanja o krivdi 
pa te procesne cilje preusmerja. Ti naj bi se zožili na dve možnosti: obsodilna sodba z bolj ali z manj ugodno 
kazensko sankcijo. S tem je obramba postavljena pred "lažno dilemo", saj ustvarja vtis neizogibnosti 
obsodilne sodbe. To hkrati pomeni, da obramba prevzema tveganje in (so)odgovornost za izid kazenskega 
postopka, s tem pa se del tveganj in bremen prenaša z ramen državnega tožilca in sodišča.  
 
In drugič, za uspeh pogajanj in sporazumevanja o krivdi je odločilno, da ostaja pravno nerelevantna ti. 
posredna sila. Sporazum o krivdi oz. priznanje krivde namreč pravno učinkuje kot odpoved pravici do 
molka in delu pravice do sodnega varstva. Če naj bo odpoved učinkovita, mora biti prostovoljna. Pri tem ni 
dvoma, da merilo prostovoljnosti pomeni odsotnost neposredne fizične sile, grožnje ipd.. Posredna sila pa, 
na drugi strani, pomeni grožnjo s kasnejšim procesnim manj ugodnim položajem. V kontekstu priznanje 
krivde je ta grožnja skriva zrcalna slika obljube milejše sankcije oziroma vsaj manjšega tveganja izreka 
sankcije, ki bi presegala okvir, kot ga predlaga državni tožilec. O tem bo gotovo moralo podati svojo sodbo 
tudi Ustavno sodišče RS, ki je v odločbi Up-134/97 vsaj na prvi pogled močno zaostrilo merila presoje 
(ne)dovoljenosti prisile zaradi obljube milejše sankcije. 
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Na splošno lahko torej rečemo, da mehanizem sporazumevanja o krivdi pomeni prisilno preusmeritev 
obrambe k novim procesnim ciljem. Zato se bistveno spreminja tudi vloga zagovornika. 
 
 
5. Vloga zagovornika  
 
Najbrž lahko na splošno trdimo, da ostaja vloga zagovornika še vedno v bistvenem enaka: v mejah pravnega 
reda storiti vse, kar je v korist obdolženca. Vendar pa v kontekstu sporazumevanja o krivdi posebej izstopajo 
tri naloge. Prvič, vzpostavitev pristnega stika z obdolžencem. Drugič, "razkrinkanje" lažne dileme in skupna 
opredelitev procesnih ciljev konkretnega kazenskega postopka. In tretjič, opredeliti pot do teh ciljev. 
 
5.1. Stik z obdolžencem 
 
Vzpostavitev pristnega stika z obdolžencem bo v tem kontekstu pomembna naloga zagovornika zlasti v 
tistih primerih, ko se bo zagovornik v postopek pogajanj vključil razmeroma pozno. Taktično gledano bo to 
vedno takrat, ko bo obdolženec že samostojno sprejel odločitev o začetku pogajanj z državnim tožilcem in 
jo - bodisi na lastno bodisi na tožilčevo iniciativo - že sporočil nasprotni stranki. Tožilec bo s tem namreč v 
očitni prednosti. Že sama vključitev v postopek pogajanj bo za nadaljnji postopek lahko usodna. Pogajanja 
bodo namreč gotovo vključevala tudi izmenjavo različnih informacij, ki so pomembne za ta ali drugi 
konkretni kazenski postopek. Četudi ZKP predpisuje, da se listine, ki se nanašajo na postopek pogajanj v 
primeru neuspeha izločijo (5. odst. 450.a čl. ZKP), bo tožilec z njimi seznanjen. Nenazadnje bo za njegovo 
delo v postopku pomemben pokazatelj že samo dejstvo, da je obdolženec pripravljen sodelovati v postopku. 
 
V primeru pozne vključitve v postopek pogajanj mora zagovornik samostojno preučiti in svetovati 
obdolžencu o smiselnosti vključitve v pogajanja. Napačno bi bilo preprosto pasivno sprejeti odločitev 
obdolženca, To pa je položaj, ki lahko vodi v konflikt ali vsaj v erozijo zaupanja med zagovornikom in 
obdolžencem. 
 
5.2. Lažna dilema in procesni cilji 
 
Druga naloga zagovornika je razkrinkanje omenjene lažne dileme. Kvalitetna odločitev o vključitvi v 
pogajanja in o sklenitvi sporazuma o krivdi terja tehten premislek o vseh mogočih potekih in izidih 
postopka in hkrati tudi upoštevanje zunajprocesnih učinkov (na druge kazenske postopke, v katere je 
vključen obdolženec, učinke na soobdolžence, učinke na morebitne pravdne postopke, omejevanje 
negativne publicitete ipd.). Ključ do opredelitve procesnih ciljev pa je v prvi vrsti premagovanje 
informacijske asimetrije, ki je v kazenskem postopku, v katerem preiskovanje obvladujejo organi postopka, 
neizogibna. 
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Tabela: Cilji obrambe 

Procesni cilji 

Zmanjšanje informacijske asimetrije 

Prognoza uspeha procesnih dejanj obrambe 

Prognoza tveganj zaradi procesnih dejanj drž. tožilca 

Prognoza tveganj zaradi procesnih dejanj sodišča 

Prognoza konca postopka 

Zunajprocesni cilji 

Učinek na druge kazenske postopke obdolženca 

Učinek na druge soobdolžence 

Učinek na pravdne postopke 

Omejevanje negativne publicitete 
 
5.3. Pot do uresničitve procesnih ciljev 
 
5.3.1. Zmanjšanje informacijske asimetrije 
 
Predpostavka kvalitetnih odločitev obrambe v kazenskem postopku je kvaliteta in popolnost informacij, s 
katerimi razpolaga. Zakonski okvir ne dopušča ti. obrambnih poizvedb, zato je treba maksimirati uporabo 
virov, ki so zagovorniku in obdolžencu na voljo. To sta v prvi vrsti sodni spis in obdolženec sam. Vprašanje 
vpogleda v gradivo, s katerim razpolagata policija in državni tožilec,ostaja odprto. Trenutna sodna praksa 
(zlasti US RS s svojo odločbo U-I-271/08) dopušča možnost širitve poti do policijskih ali tožilskih spisov, 
kolikor (omejujoče) določa razloge, iz katerih je mogoče obrambi odreči podatke, ki so označeni kot tajne. 
V drugih primerih, tako se zdi, zakonodajalec neupravičeno odreka možnost vpogleda v evidence in spise 
policije in državnega tožilca.  
 
5.3.2. Prognoza dejanj obrambe 
 
Sklenitev sporazuma o krivdi in sprejem tega s strani sodišča dokončno zapira vrata možnosti vlaganja 
dokaznih predlogov (kolikor se ne nanaša na vprašanje izrekanja sankcije), predlogov za izločitev dokazov 
ali predlogov za izločitev sodnika, pa tudi pooblastilom predsednika senata, da za dotok procesnega gradiva 
skrbi po uradni dolžnost. Zato je treba prognozo opraviti pred sklenitvijo sporazuma o krivdi. Pri tem je 
treba poudariti pomen predlogov za izločitev dokazov, ki lahko najbolj odločilno vplivajo na izid postopka. 
 
5.3.3. Prognoza dejanj državnega tožilca 
 
Odklonitev sklenitve sporazuma odpira možnost državnemu tožilcu da na glavni obravnavi spreminja 
bodisi samo obtožbo bodisi predlog vrste in višine kazenske sankcije. Položaj je v tem delu za obrambo 
najmanj ugoden. Sodna praksa je naklonjena spreminjanju obtožbe, hkrati pa je skoraj zagotovo mogoče 
pričakovati, da bo tožilec na glavni obravnavi spremenil predlog sankcije v škodo obdolženca. Hkrati je 
treba omeniti tudi tveganje razširitve obtožbe kot neposredno posledico  razmeroma neosredotočenega 
dokaznega postopka, ki ga bo na podlagi instrukcijske maksime obvladoval senat. S priznanjem krivde je 
mogoče učinkovito omejiti tveganja zaradi predloga odreditve oziroma podaljševanja pripora in drugim 
omejevalnih ukrepov. 
 
5.3.4. Prognoza dejanj sodišča 
 
S priznanjem krivde se obramba izogne tveganje, ki izvirajo predvsem iz možnosti ex officio posegov sodišča 
v tek dokaznega postopka, v opis kaznivega dejanja v sodbi, sprememb pravne kvalifikacije. Priznanje krivde 
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lahko učinkovito omeji "razkritja" drugih domnevno kaznivih dejanj v dokaznem postopku, ki ga obvladuje 
sodnik. Taka razkritja bi lahko vodila bodisi v spremembo (če ostanejo v okviru istega historičnega 
dogodka) ali v razširitev obtožbe (nov historični dogodek), bodisi v nove kazenskega postopke zoper 
obdolženca. 
 
5.3.5. Prognoza izida postopka 
 
To omenjamo šele na zadnjem mestu. Pri tem na gre zgolj za presojo meritornega izida (pravno in 
dejansko), ampak za pazljivo presojo procesnih predpostavk oziroma drugih razlogov, ki izključujejo 
kazenski pregon. 
 
5.4. Zunajprocesni cilji 
 
5.4.1. Drugi postopki obdolženca 
 
ZKP odpira možnosti vključiti v sporazum o krivdi usodo drugih kazenskih postopkov tako, da se v zameno 
dogovori odstop tožilca od pregona. Iz ZKP ni videti ovir, da ne bi tožilec v sporazum vključil odstop od 
pregona tudi za dejanja, ki jih že obravnava sodišče, in ne le dejanj, ki so v fazi predkazenskega postopka. Te 
možnosti so sicer omejene (2. odst. 162. čl. ZKP), a lahko pomembne. 
 
5.4.2. Učinek na druge soobdolžence 
 
Uvedba sporazumevanja o krivdi razmeroma odkrito odpira možnost, da se obdolženec odloči nastopiti kot 
skesanec in v zameno za relativno milo sankcijo s priznanjem obremeni ostale (so)obdolžence. Gotovo si 
ne bo težko zamisliti postopka, v katerem eden od soobdolžencev, ki poda priznanje ločeno od ostalih (kar 
dopušča 5. odst. 285.a čl. ZKP), obremeni ostale obdolžence. Potem, ko se postopek zoper njega (hitro) 
pravnomočno konča, pa pridobi položaj priče v postopku zoper ostale, kar omogoča tudi uporabo zaščitnih 
ukrepov, ki jih nudi 240.a ZKP (s čimer se vsaj na prvi pogled zadosti zahtevam pravice do neposrednega 
zaslišanja prič) in ukrepov na podlagi Zakona o zaščiti prič. 
 
5.4.3. Učinek na pravdne postopke 
 
Pravilo o identičnih dejanskih stanovih (14. čl. ZPP) je temeljilo prav na ideji, da dokazni standardi in 
načelo iskanja resnice, ki velja za kazenski postopek, dopušča vezanost pravdnega sodišča na odločbo 
kazenskega sodišča. Kakšen vpliv bo odstop od načela iskanja resnice, ki ga prinaša ZKP-K, imel na ureditev 
pravdnega postopka, ni mogoče predvideti. Gotovo pa je, da je treba predvideti tudi, da bo sodba na podlagi 
priznanja ali sporazuma o krivdi imela tudi učinek v pravdnem postopku, tipično v odškodninskih tožbah. 
 
6. Sklepno 
 
Kakšna bo usoda postopkov sporazumevanja o krivdi, ni mogoče napovedati. Nekateri menijo, da ne bodo 
uspeli, in se pri tem ozirajo na specifične kaznovalne okvire v državah, kot je ZDA, ki zaradi razkoraka med 
zagroženo in izposlovano sankcijo (ti. sentence disparity), gotovo spodbujajo dogovore o krivdi. A na drugi 
strani je gotovo, da je slovenski zakonodajalec z novelo KZ-1B poskrbel tudi za ta vidik in razširil možnosti 
omilitve kazni, pogojne obsodbe in izrekanja sodnega opomina. 
 
Zato mislim, da bodo pogajanja gotovo zaživela. Mehanizmov, ki jih bodo v praksi spodbujali, je dovolj. A 
med opisanimi cilji, za katere se lahko zgodi, da jim bo sledila obramba, sem vsaj enega pustil za konec. To 
so interesi zagovornika. Med večjimi tveganji za "izkrivljanje" postopkov sporazumnega reševanja kazenskih 
zadev v praksi je namreč zagovornik, ki interes obdolženca nadomesti z lastnim interesom. 
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Maja Tratnik, vrhovna sodnica 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
 
 
 
 
Novela ZKP-K 
Odvetniška šola, Portorož 20. april 2012 
 
 
Uvod:  
 
Prvi Zakon o kazenskem postopku1 (v nadaljnjem besedilu ZKP) je Slovenija sprejela leta 1994 in 
velja od 1.1.1995.  Že od uveljavitve tega zakona – ki je bil po svojem konceptu in strukturi samo v 
manjši meri spremenjen in dopolnjen prejšnji jugoslovanski ZKP – so se pojavljali predlogi za 
temeljito reformo našega kazenskega postopka in drugačen model postopka, v katerem bi imeli 
policija, državni tožilec in sodišče bistveno spremenjeno vlogo. Do sedaj je bil zakon enajstkrat 
spremenjen in pred nami je nova novela – ZKP-K, ki se bo pričela uporabljati s 15.5.2012. Žal vse do 
sedaj nov model kazenskega postopka ni bil uzakonjen, temveč je šlo za novele, ki po eni strani kar 
globoko posegajo v zasnovo dosedanje zakonske ureditve kazenskega postopka, po drugi strani pa so 
bile vse novele (tudi zadnja ni izjema) obrazlagane z istimi cilji: učinkovitejša izvedba kazenskih 
postopkov z uvedbo skrajšanih ali poenostavljenih postopkov, hitrejši in bolj ekonomičen potek 
glavne obravnave, večja kontradiktornost postopka in enakost orožij obeh strank v postopku. Razlogi 
za noveliranje zakona so bili največkrat odločitve Ustavnega sodišča, ki je presodilo, da posamezne 
zakonske rešitve niso v skladu z Ustavo, ker ne zagotavljajo v zadostni meri pravnih jamstev, ki jih ima 
obdolženec po ustav, določene spremembe zakona pa so sledile zahtevam javnega mnenja in politike 
po večji učinkovitosti kazenskega postopka. Dosedanje parcialne spremembe zakona so povzročile, 
da ureditev kazenskega postopka ni več konsistentna, v zakon je bilo vneseno vse več elementov 
kontradiktornosti, značilnih za akuzatorni oziroma adversarni model kazenskega postopka, vendar do 
nove sistemsko ureditev predkazenskega in kazenskega postopka ni prišlo.  
 
V letu 2011 je Državni zbor sprejel enajsto novelo zakona – ZKP-K 2. Gre za obširno novelo zakona, 
ki je bila širši javnosti prestavljena predvsem v delu, ki naj bi prispeval k večji učinkovitosti postopka 
in ki je vezan na novo XXVI. Poglavje – Sporazum o priznanju krivde (plea guilty). Prav zaradi 
obširnosti  novele je v prehodnih določbah3 določeno, da se nove zakonske določbe začno uporabljati 
šest mesecev po objavi v uradnem listu.  
 
V svojem prispevku bom predstavila nekatere določbe novele ZKP-K, ki vnašajo pomembne 
spremembe v kazenski postopek, s poudarkom na tistih, ki  vplivajo na vlogo obrambe.  
 
 
 
 

                                                
1 Uradni list RS,  št. 63/1994, popravek 70/1994 
2 Uradni list RS,  št. 91/2011 z dne 2.11.2011 
3 118. člen  
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Temeljna načela:  
 
Z novelo zakona so spremenjene tri določbe o temeljnih načelih kazenskega postopka – načelo 
domneve nedolžnosti (nov drugi odstavek 3. člena4), pravica do zagovornika (nov četrti odstavek 4. 
člena5) in načelo legalitete kazenskega pregona (20. člen).   
 
Domneva nedolžnosti je vsakomur zagotovljena že z Ustavo. Iz načela domneve nedolžnosti izhaja, 
da mora tožilec dokazovati obdolženčevo krivdo in da mora sodišče v primeru dvoma o krivdi 
obdolženca oprostiti. Čeprav do zdaj ZKP ni izrecno določal dokaznega standarda za obsodilno 
sodbo (po določbi 3 točke 358. člena ZKP sodišče oprosti obdolženca  obtožbe, če ni dokazano, da je 
storil dejanje, katerega je obtožen), pa v sodni praksi ni bilo sporno, da sme sodišče obsodilno sodbo 
izreči le, če je po izvedenem dokaznem postopku prepričano o obdolženčevi krivdi. Z dopolnitvijo 3. 
člena je poudarjeno, da je za vsako obsodilno sodbo potreben ta najvišji dokazni standard (ne glede 
na to v kakšnem postopku je bila sodba izdana). 
 
Glede pravice do zagovornika novela ZKP-K prinaša nazaj pravico do zagovornika obdolžencu ob 
odvzemu prostosti v predkazenskem postopku. Gre sicer za rešitev, kakršno smo že imeli v ZKP-ju, a 
je bila črtana z novelo Zakona o brezplačni pravni pomoči. Žal ne gre za zagotovitev zagovornika po 
uradni dolžnosti vsakemu osumljencu, ki mu je vzeta prostost, temveč za dolžnost policije, da 
osumljencu, ki mu je vzeta prostost in ki si glede na svoje premoženjsko stanje ne more zagotoviti 
zagovornika, na njegovo zahtevo in stroške države postavi zagovornika, če je to v interesu pravičnosti. 
Postavljeni zagovornik to dolžnost opravlja tudi v postopku po 204.a členu ZKP (predlog  za pripor 
po zaslišanju privedenega obdolženca pred preiskovanim sodnikom) in v kazenskem postopku zoper 
obdolženca, pod enakimi pogoji kot zagovornik, ki ga postavi sodišče. Postavitev zagovornika po 
uradni dolžnosti osumljencu, pa policiji omogoča, da lahko osumljenca v predkazenskem postopku 
zasliši (148. a člen ZKP). 
 
 
Pristojnost sodišča, izločitev sodnika:  
 
Novela zakona prinaša možnost, da o kaznivih dejanjih iz pristojnosti senata okrožnega sodišča 
(trojice ali peterice) na okrožnih sodiščih lahko sodi sodnik posameznik6, če so izpolnjeni pogoji iz 2. 
točke drugega odstavka 285. f člena zakona7).    
 
Popolnoma spremenjena zakonska določba o razlogih za izločitev sodnika8 vnaša dve pomembni 
spremembi: - sorodstvena  in druga podobna razmerja med sodnikom in drugimi procesnimi 
udeleženci (2. in 3. točka prvega odstavka 39. člena ) so razlog za izločitev glede opravljanja sodniške 
dolžnosti, tudi če je to razmerje že prenehalo (tudi po razvezi zakonske zveze ali prenehanju 

                                                
4 Drugi odstavek 3. člena ZKP-K: Sodišče sem obsoditi obdolženca samo, če je prepričano o njegovi krivdi.  
5 Četrti odstavek 4. člena ZKP-K: Če si osumljenec, ki mu je vzeta prostost , glede na svoje premoženjske 
razmere ne more zagotoviti zagovornika sam, mu ga na njegovo zahtevo in stroške države postavi policija, če je 
to v interesu pravičnosti. Postavljeni zagovornik opravlja to dolžnost tudi v postopku po 204. a člena tega zakona 
in v kazenskem postopku zoper obdolženca, pod enakimi pogoji kot zagovornik, ki ga postavi sodišče.  
6  1. a točka prvega odstavka 25. člena ZKP-K  
7 Odločitev sodnika na predobravnavnem naroku, na podlagi izjave obdolženca o odpovedi pravici, da mu 
namesto senata v predpisani  sestavi sodi sodnik posameznik okrožnega sodišča  
8 39. člen ZKP-K 
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izvenzakonske skupnosti), - uzakonjen je nov razlog za izločitev sodnika, če je izdal sklep, da se 
obdolženčevo priznanje krivde oziroma sporazum o priznanju krivde zavrne9.  
 
 
Uskladitev s Kazenskim zakonikom:  
 
Novela ZKP-K10 v novem členu določa postopkovna pravila glede nadomestitve kazni zapora s 
hišnim zaporom ali opravljanjem dela v splošno korist (86. člen KZ-1oziroma 86. člena KZ-1B) 
oziroma načina izvršitve denarne kazni (87. člen KZ-1 oziroma 87. člen KZ-1B), ki jih do sedaj ZKP 
ni urejal. Opozoriti velja, da je predlog za nadomestno izvršitev kazni treba vložiti v roku 15 dni od 
pravnomočnosti sodbe, vloži pa ga lahko obsojenec, zagovornik in tudi osebe iz drugega odstavka 
367. člena ZKP.  O predlogu odloča s sklepom predsednik senata ali sodnik posameznik sodišča, ki je 
izreklo sodbo na prvi stopnji. Zoper sklep je dovoljena pritožba predlagatelja  in državnega tožilca.    
 
 
Pripor:                             
 
Z novelo ZKP-K so bile (zaradi odločbe Ustavnega sodišča U-I-50/09 z dne 18.3.2010) spremenjene 
nekatere določbe, ki urejajo pripor med preiskavo, po vložitvi obtožbe in po izdaji sodbe in kjer je 
bilo upoštevano stališče US, da skladno z domnevo nedolžnosti pri omejevalnih ukrepih trditveno in 
dokazno breme nosi državni tožilec. Novela zagotavlja večjo kontradiktornost postopka pri odločanju 
o priporu, čeprav še vedno ni prave predhodne kontradiktornosti ob odreditvi pripora zoper 
obdolženca, ki je na prostosti. 
 
Pripor se tako lahko odredi ali podaljša le na obrazložen predlog državnega tožilca11; za podaljšanje 
pripora med preiskavo mora državni  tožilec predlog podati najmanj pet dni pred iztekom pripora,  
obrambi pa je določen 24 urni rok za izjavo o predlogu državnega tožilca12 ; preiskovalni sodnik ob 
predložitvi spisa za podaljšanje pripora pojasni, katera procesna dejanja še namerava opraviti med 
preiskavo oziroma o predvidenem času zaključka preiskave13; po vložitvi obtožnice (ob 
dvomesečnem preizkusu pripora, ki ga opravi sodišče po uradni dolžnosti) se pripor s sklepom ne 
podaljšuje, temveč se (če se pripor ne odpravi) ugotovi, da so še podani razlogi za pripor 
(ugotovitveni sklep)14; spremenjene so določbe o priporu ob vložitvi obtožnice – če v obtožnici ni 
predlagano podaljšanje pripora zoper obdolženca, ki je v priporu, se obdolženec takoj izpusti; 
postopek odločanja o predlogu za podaljšanje pripora pa obdolžencu daje pravico do odgovora15, na 
novo so oblikovane določbe o priporu ob izreku sodbe16; zoper odločitev sodišča druge stopnje glede 
pripora, ob razveljavitvi ali spremembi sodbe sodišča prve stopnje, je dovoljena pritožba17  , za 
odpravo pripora pa ni potreben predlog strank, ker mora sodišče ves čas po uradni dolžnosti paziti, ali 
so še izpolnjeni zakonski pogoji in dani razlogi za pripor. 
 
 

                                                
9 3. točka drugega odstavka 39. člena ZKP-K 
10 129.a člen ZKP-K 
11 Prvi odstavek 202. člena ZKP-K 
12 Drugi odstavek 205. člena ZKP-K 
13 Tretji odstavek 205. člena ZKP-K 
14 Prvi in drugi odstavek 207. člena ZKP-K 
15 Drugi do četrti odstavek 272. člena ZKP-K 
16 Popolnoma spremenjeni 361. člen ZKP-K 
17 Sedmi odstavek 392. člena in tretji odstavek 394. člena ZKP-K 
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Obtožni akt, vsebina, sprememba:  
 
Vsak obtožni akt mora biti obrazložen, po noveli ZKP-K tudi obtožni predlog18, tako da v obrazložitvi 
državni tožilec navede dejstva, ki se bodo dokazovala z  izvedbo predlaganih dokazov in  stališče 
tožilca  o navedbah obrambe19 . Državni tožilec lahko že v obtožnem aktu predlaga vrsto in višino 
kazni, če bo obdolženec, ko se prvič izjavi o obtožbi, priznal krivdo20, nov predlog iz drugega odstavka 
269. člena ZKP lahko državni tožilec poda tudi po začetku glavne obravnave. Državni tožilec lahko v 
obtožnem aktu predlaga omilitev kazni, opozorilno sankcijo ter način izvršitve kazni zapora ali 
denarne kazni.  
 
Z novelo je bil delno spremenjen prvi odstavek 344. člena ZKP - sprememba obtožbe na glavni 
obravnavi21. Vprašanje dopustnosti spremembe obtožbe po pravnomočnosti obtožnice je občutljivo 
tako z vidika obrambe obdolženca (ali se obdolženec lahko uspešno brani, če lahko tožilec vse do 
konca obravnave poljubno spreminja obtožbo), kot z vidika učinkovitosti kazenskega pregona (če 
tožilec spreminja včasih celo nebistvene obtožbene očitke). Bistvo sedaj drugačne ureditve je v tem, 
da sme državni tožilec obtožbo spremeniti le do konca dokaznega postopka (do sedaj je do 
sprememb obtožnice prihajalo še v besedi strank) in v pojasnilni določbi, da se sme spremenjena 
obtožnica nanašati le na dejanje, ki je že predmet obtožbe. Torej se mora spremenjena obtožnica 
nanašati na isto (lahko drugače opisano) dejanje, torej na isti (in ne drug) historični dogodek. 
Sodišče mora v vsakem konkretnem primeru presoditi, ali se spremenjena obtožba nanaša na drugo 
ali le drugače opisano dejanje in ali je v okviru istega historičnega dogodka dopustna sprememba 
obtožbe z drugačno pravno kvalifikacijo. 
 
 
Predobravnavni narok22:  
 
Novo poglavje v ZKP-K, nov procesni institut in nova faza v postopku;  po pravnomočnosti 
obtožnice in  pred razpisom glavne obravnave.  
 
Gre za nekakšen pripravljalni narok pred glavno obravnavo, na katerem sodišče odloči, ali bo o 
predmetu obtožbe odločalo v poenostavljenem postopku brez oprave glavne obravnave ali na glavni 
obravnavi z izvajanjem dokazov, ki sta jih predlagala državni tožilec in obramba. Cilj tega 
predobravnavnega naroka je, da se še pred razpisom glavne obravnave ugotovi, v čem je bistvo očitka 
obtožbe in da se izpolnijo potrebni pogoji, da se bo sodišče na glavni obravnavi ukvarjalo le z 
izvajanjem vnaprej predlaganih dokazov obtožbe in obrambe, ne pa s stalno novimi procesnimi 
predlogi in ugovori strank in s tem povezanimi ovirami za normalen potek glavne obravnave.  
 
Narok je obligatoren v postopku pred okrožnim sodiščem, pred okrajnim je narok fakultativen – če 
sodnik oceni, da bi bil narok smotrn23. Naroka pa ni v postopku proti mladoletnikom. 
 

                                                
18 prvi odstavek 434. člena ZKP-K, vendar glede na prehodno določbo bo obrazložitev obvezna le za tiste 
obtožne predloge, ki bodo vloženi po 15.5.2012; 
19 6. točka prvega odstavka 269. člena ZKP-K, prvi odstavek 434. člena ZKP-K 
20 drugi odstavek 269. člena ZKP-K, tretji odstavek 434. člena ZKP-K 
21 Na koncu prvega odstavka 344. člena ZKP-K je bil dodan nov stavek »Spremenjena obtožnica se sme nanašati 
le na dejanje, ki je že predmet obtožbe« 
22 XIX.a poglavje ZKP-K: členi 285. a do 285. f  
23 novi četrti odstavek 435. člena ZKP-K 
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Oprava predobravnavnega naroka, ki je enako kot glavna obravnava javen, zahteva aktivno vlogo 
strank in sodišča na tem naroku. Na tem predobravnavnem naroku se mora (sodišče) ugotoviti, 
katera dejstva iz obtožbe med strankama niso sporna (in jih torej ne bo treba posebej dokazovati) in 
katera so sporna, zaradi česar jih bo treba na obravnavi ugotavljati z izvajanjem predlaganih dokazov. 
K hitrejšemu teku postopka (glavne obravnave) naj bi pripomogle omejitve, ki jih prinaša novela 
glede pravice predlagati nove dokaze na glavni obravnavi, glede izločanja nedovoljenih dokazov in 
izločanja predsednika senata zaradi njegove okuženosti z nedovoljenimi dokazi ali iz kakšnega 
drugega izločitvenega razloga. Stranki morata vse procesne predloge podati že na predobravnavnem 
naroku in  o njih mora sodišče na tem naroku tudi odločiti.  
 
Narok je javen (za izključitev javnosti veljajo enake določbe kot za izključitev javnosti z glavne 
obravnave), opravi ga predsednik senata oziroma sodnik okrajnega sodišča  v navzočnosti obeh 
strank in zagovornika, če si ga je obdolženec vzel ali mu je bil postavljen. O naroku se sestavi zapisnik, 
ki ga podpišejo navzoče osebe24. Navzočnost obdolženca se zagotovi na enak način kot za glavno 
obravnavo (vabilo, privedba, pripor, če obstaja priporni razlog po 1. točki prvega odstavka 201. člena 
ZKP ali po 307. členu ZKP). Udeležba na predobravnavnem naroku je za obdolženca obvezna, razen, 
če je vložil zoper obtožnico ugovor (s tem se je obdolženec namreč že izjavil o svoji nekrivdi). Vendar 
če obdolženec, ki je zoper obtožnico vložil ugovor, na predobravnavni narok ne pride kljub 
pravilnemu vabljenju, velja zakonska domneva, da krivde ne priznava, hkrati pa je prekludiran glede 
predlaganja novih dokazov in drugih procesnih predlogov na glavni obravnavi. To pomeni, da sodišče 
v takem primeru na glavni obravnavi izvede samo tiste obdolženčeve dokaze in odloča o tistih 
njegovih predlogih, ki jih je podal v ugovoru zoper obtožnico in o katerih ni odločil zunajobravnavni 
senat. Kljub takih določbam, pa popolna absolutna prekluzija ni uzakonjena, ker bi zahtevala odpravo 
načela iskanja resnice ter načela instrukcijske maksime. Prekluzija je uzakonjena kot pravilo, ki 
dopušča izjemo – nove dokaze na glavni obravnavi lahko predlaga, pod pogojem, da bo navedel 
utemeljene razloge, zakaj jih ni podal že na predobravnavnem naroku. Relativizirana prekluzija pa 
velja tudi za državnega tožilca25.  
 
Zaradi pomena predobravnavnega naroka za nadaljnji potek kazenskega postopka in vseh procesnih 
posledic, zakon določa natančno vsebino vabila obdolžencu na narok26 (vabilo vsebuje pouk o 
pravicah in dolžnostih, ki jih ima obdolženec v zvezi z narokom  ter o procesnih posledicah njegovih 
izjav in predlogov oziroma o posledicah njegove neaktivnosti -prekluzija) in nalaga predsedniku 
senata (sodniku), da obdolženca, po ugotovitvi, ali je razumel vsebino obtožbe,  (ponovno) pouči po 
določbah 3.-5. točke tretjega odstavka 285.a člena ZKP, zatem pa pozove, da se izjavi, ali krivdo po 
obtožbi priznava ali je ne priznava. Izjave o priznanju krivde ne more namesto obdolženca podati 
njegov zagovornik (tako kot namesto obdolženca ne more podati zagovora).  
 
Predsednik senata mora narok preložiti ob ugotovitvi, da obdolženec pravnega pouka iz vabila ni 
razumel in poskrbeti, da predsednik sodišča postavi obdolžencu zagovornik po uradni dolžnosti27. 
Mandat tega zagovornika traja do konca predobravnavnega naroka, ne pa do pravnomočnega konca 
kazenskega postopka kot je to v primeru obvezne obrvne.  
 

                                                
24 Drugi odstavek 285. a člena ZKP-K 
25 Spremenjen prvi odstavek 289. člena ZKP-K 
26 Tretji in četrti odstavek 285a. člena ZKP-K 
27 Peti odstavek 285. b člena ZKP-K 
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Tudi na predobravnavnem naroku ima obdolženec pravico do molka (privilegij zoper samoobtožbo), 
torej da se o krivdi sploh ne izjavi. Izjava obdolženca o priznanju krivdi je nepreklicna28, izjavo da 
krivde ne priznava, pa obdolženec lahko do konca glavne obravnave spremeni in izjavi, da krivdo 
priznava. Na priznanje krivde sodišče ni vezano. Zakon zavezuje sodnika, da mora presoditi ali 
priznanje krive sprejme ali zavrne. Priznanje krivde  sme sprejeti, če presodi, da je obdolženec 
razumel naravo in posledice danega priznanja, da je priznanje dal prostovoljno in da je priznanje 
jasno, popolno ter podprto z drugimi dokazi v spisu29 (sodnik mora biti na podlagi  dokaznega 
gradiva v spisu prepričan, da je obtoženec storil kaznivo dejanje in da ni okoliščin, ki bi izključevale 
njegovo krivdo). Šele po presoji podanosti teh pogojev, predsednik senata s sklepom (ki se vpiše v 
zapisnik in zoper katerega ni pritožbe) odloči, ali obdolženčevo priznanje krivde sprejme ali zavrne30.  
 
Od izjave obdolženca o krivdi na predobravnavnem naroku je odvisen nadaljnji tek postopka: ali bo 
sodišče o krivdi in kazenski sankciji (če bo spoznan za krivega) odločalo na glavni obravnavi, ali pa bo 
po sprejemu  priznanja krivde kazensko sankcijo izreklo na posebnem naroku za izrek kazenske 
sankcije.   
 
Sklep sodnika, da priznanja o krivdi ne sprejme, ima za nadaljevanje postopka enako posledico kot 
obtoženčeva izjava, da krivde ne priznava – opravi se glavna obravnava. Predsednik senata, ki je 
zavrnil obtoženčevo priznanje, ne sme v isti zadevi soditi na glavni  obravnavi 31. 
 
V členih  285.d, 285.e in 285.f je urejen postopek  sodnika na predobravnavnem naroku, ko 
obtoženec izjavi, da krivde po obtožbi ne priznava oziroma ko se po samem zakonu šteje da krivde ne 
priznava (vložitev ugovora zoper obtožnico). Namen tega dela postopka, je ob zagotovljeni 
kontradiktornosti, ugotoviti, katera dejstva (odločilna dejstva!!) so med strankama sporna in se bodo 
na glavni obravnavi ugotavljala z izvajanjem dokazov. Za hitrejši potek glavne obravnave je 
pomembno, da se na predobravnavnem naroku ugotovi in v zapisnik zapiše, katera dejstva iz opisa 
dejanja v obtožbi obtoženec priznava (ker teh dejstev potem na glavni obravnavni ne bo treba 
dokazovati), jasno da  obdolženec (ki glede na to, da se ni dolžan zagovarjati in se lahko brani z 
molkom), ni dolžan navajati razlogov in predlagati dokazov. Vendar s takim ravnanjem (molkom) 
obdolženec tvega, da zaradi zakonske prekluzije, kasneje na glavni obravnavi ne bo mogel predlagati 
novih dokazov in se bodo izvajali le tisti, ki jih je DT predlagal v obtožnici. 
 
Sodnik na predobravnavnem naroku ne odloča s posebnim sklepom o tem, kateri s strani strank 
predlagani dokazi, bodo izvedeni na glavni obravnavi; o tem odloči z razpisom glavne obravnave32, 
dokončno pa senat na glavni  obravnavi33. Po opravljenem predobravnavnem naroku sodnik o 
predlogih obrambe za izločitev nedovoljenih dokazov odloča s posebnim sklepom34. Zoper sklep je 
dovoljena pritožba, o kateri odloča sodišča druge stopnje35, torej sodišče ki bi sicer o dovoljenosti ali 
nedovoljenosti dokaza odločalo v postopku pritožbe zoper sodbo (tako se mora vprašanje 
nedovoljenosti dokazov razjasniti še pred pričetkom glavne obravnave).  
 

                                                
28 Tretji odstavek 285. c člena ZKP-K 
29 Prvi odstavek 285. c člena ZKP-K 
30 Drugi odstavek 285. c člena ZKP-K 
31 Izločitveni razlog iz 3. točke drugega odstavka 39. člena ZKP-K 
32 Prvi odstavek 288. člena ZKP-K 
33Četrti odstavek 299. člena ZKP-K 
 
34 Prvi odstavek 285.e člena ZKP-K 
35 Drugi odstavek 285.e člena ZKP-K 
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Novela zakona omogoča36, da se zaradi pospešitve poteka glavne obravnave, obtoženec lahko 
(izrecno) odpove nekaterim pravicam in sicer: zbornemu sojenju (senatu), času za pripravo 
obrambe, sojenju v navzočnosti obtoženca in neposrednemu zaslišanju priče ali izvedenca. 
 
Hitrejši potek in končanje postopka omogočajo določbe, da lahko predsednik senata v primeru 
priznanja krivde takoj po končanem predobravnavnem naroku, opravi narok za izrek kazenske 
sankcije37 oziroma določi dan naroka za izrek kazenske sankcije. Tudi če obtoženec krivde ne prizna, 
lahko sodnik že na predobravnavnem naroku določi čas oprave glavne obravnave,  brez ponovnega 
vročanja vabil strankama in zagovorniku38. 
 
V vseh primerih, ko obdolženec na predobravnavnem naroku prizna krivdo, odloči sodišče o krivdi na 
tem naroku, kazensko sankcijo pa izreče na posebnem naroku - naroku za izrek kazenske sankcije39. S 
tako rešitvijo novela ZKP-K odstopa od v kazenskem postopku tradicionalnem ureditve, da se o 
krivdi in kazenski sankciji odloča na istem naroku. Na naroku za izrek kazenske sankcije, se dokazni 
postopek izvede samo glede tistih okoliščin, ki lahko vplivajo na izbiro in odmero kazni. Narok je 
javen, kontradiktoren, ni predstavitve obtožnega akta, ni zagovora obdolženca in dokaznega postopka 
glede ugotavljanja krivde. Izvede se le dokazni postopek potreben za izrek kazenske sankcije. Po 
opravljenem naroku sodišče izreče kazensko sankcijo, ki ne more biti strožja od kazenske sankcije, ki 
jo je državni tožilec predlagal v obtožnem aktu oziroma je bila med strankama dogovorjena v 
sporazumu o priznanju krivde, lahko pa izreče milejšo (zlasti če so se pokazale nove okoliščine). 
 
Sodba, ki jo izreče sodišča po opravljenem naroku za izrek kazenske sankcije, ima izrek o krivdi in 
odločbo o kazenski sankciji  in vse druge odločbe, ki jih mora vsebovati obsodilna sodba (359. člen 
ZKP), vse odločbe morajo v pisno izdelani sodbi biti obrazložene, le za obrazložitev krivde zakon 
določa, da vsebuje samo ugotovitev, da je obdolžene krivdo pred sodiščem priznal in  je sodišče 
priznanje sprejelo. Te sodbe ni dopustno izpodbijati s pritožbo zaradi zmotne ali nepopolne 
ugotovitve dejanskega stanja40. 
 
 
Glavna obravnava:  
 
Glavna obravnava se začne s predstavitvijo (ne več branjem) obtožnice41. 
 
Novela vnaša spremembe, ki urejajo materialno procesno vodstvo predsednika senata in vrstni red 
izvajanja dokazov42. Tako med dolžnostmi predsednika senata ni več navedena skrb, da se dožene 
resnica. Kljub nespremenjeni določbi 17. člena ZKP (načelo iskanja resnice), pa sprememba v 
drugem odstavku 299. člena ZKP-K temelji na podmeni, da  sodišče na glavni obravnavi odloča o 
obtožbi prvenstveno na podlagi dokazov, ki sta jih predlagali stranki (vse potrebne dokaze sta stranki 
dolžni predlagati na predobravnavnem naroku, na glavni obravnavi le izjemoma, če so podani 
utemeljeni razlogi, da novih dokazov nista mogli prej predlagati, pri čemer mora obstoj utemeljenih 
razlogov izkazati stranka). Večja aktivnost strank glede oblikovanja dokaznega gradiva zmanjšuje 

                                                
36 285.f člen ZKP-K 
37 Šesti odstavek 285. c člena ZKP-K 
38 1. točka drugega odstavka 285.f  člena ZKP-K 
 
39 Člen 285.č ZKP-K 
40 Drugi odstavek 370. člena ZKP-K 
41 Prvi odstavek 321. člena ZKP-K 
42 Drugi odstavek 299. člena ZKP-K, četrti odstavek 329. člena ZKP-K  
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potrebo sodišča, da izvaja dokaze po uradni dolžnosti. Materialno procesno vodstvo ostaja v rokah 
sodnika, vendar je vloga sodnika pri oblikovanju dokaznega gradiva subsidiarne narave. Najprej se 
izvajajo dokazi obtožbe, zatem obrambe, po uradni dolžnosti pa le, če sodnik oceni da izvedeni 
dokazi ne zadoščajo za pravilno in zakonito odločitev. Materialno procesno vodstvo sodišču 
omogoča, da lahko že po izvedbi dokazov obtožbe, oceni, da tožilcu obtožbe ni uspelo dokazati in 
oceni, da izvajanje dokazov obrambe ne bo potrebno.  
 
 
Pritožbeni postopek:  
 
Novela zakona43 je vnesla spremembo določbe zakona, ki ureja postopek seje sodišča druge stopnje. 
Sodišče spisa ne pošilja več na državno tožilstvo v mnenje. O seji senata obvesti sodišče vse stranke in 
zagovornike, če je katerikoli izmed njih  zahteval, da je o seji obveščen. Poudarjena je aktivnost strank 
na seji senata, ker če je stranka, ki je vložila pritožbo, na seji prisotna, predstavi glavne poudarke 
pritožbe; senat lahko od stranke, ki je navzoča na seji, zahteva potrebna pojasnila glede na njihove 
navedbe v pritožbi.   
 
Senat lahko sklene, da bo po seji, o kateri so bile stranke in zagovornik obveščene, svojo odločitev 
razglasil44, v tem primeru nastopi pravnomočnost sodbe z dnem razglasitve sodbe45.  
 
 
Izredna pravna sredstva: 
 
Novela zakona je odpravila zahtevo za izredno omilitev kazni;  po prehodni določbi novele zakona 
ZKP-K, se po uveljavitvi zakona dokončajo le postopki, v katerih je bilo to izredno pravno sredstvo 
vloženo do začetka uporabe tega zakona.  
 
V zvezi z zahtevo za varstvo zakonitosti novela zakona prinaša dve pomembni spremembi46. Prva je 
glede katerih pravnomočnih odločb je dovoljena vložitev zahteve za varstvo zakonitosti, ko določa da 
je zahtevo mogoče vložiti zoper pravnomočno odločbo, s katero je bil končan kazenski postopek 
(torej sodbo, sklep o sodnem opominu), zoper drugo odločbo pa le, če je od odločitve vrhovnega 
sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne 
varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. S tako zakonsko določbo se 
zožuje dostop do Vrhovnega sodišča glede vlaganja zahteve za varstvo zakonitost zoper odločbe, 
izdane po pravnomočno končanem kazenskem postopku. Druga sprememba pa je v posebnem 
pogoju – predhodnem izčrpanju pravnih sredstev47, ki mora biti ne le formalno, ampak tudi 
vsebinsko.  
 
 
 
 
 
 

                                                
43 378. člen ZKP-K 
44 Peti odstavek 378. člena ZKP-K 
45 Prvi odstavek 129. člena ZKP-K 
46 Prvi odstavek 420. člena ZKP-K 
47 Peti odstavek 420. člena ZKP-K 
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Zaključek:  
 
Seveda novela ZKP-K prinaša še druge kar velike spremembe, če pri tem izpostavim naprej novo 
XXVI.a Poglavje – Sporazum o priznanju krivde (členi  450.a do 450.č ZKP-K), ki bo predmet 
posebnega prispevka. Pomembne spremembe zakona se nanašajo na pravnomočnost sodbe (129. 
člen ZKP-K), več sprememb v zvezi s prikritimi preiskovanimi ukrepe (149.a člen, 149.b člen, drugi 
odstavek 150. člena, 156 člen ZKP-K), pogoji in postopek odločanja o razrešitvi varovanja tajnosti 
podatkov v zvezi z zaslišanjem priče (235.a člena ZKP), dopolnjene so določbe, ki urejajo začasno 
zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi ( 502.e člen ZKP-K) in tudi določbe,  ki 
urejajo mednarodno sodelovanje v kazenskih zadevah  (XXX. In XXXI. Poglavje zakona).   
 
Večino z novelo ZKP-K uvedenih sprememb v kazenskem postopku pozdravljam, to so vse tiste, ki 
poudarjajo večjo kontradiktornost v postopku, ki zahtevajo večjo aktivnost strank v postopku in tudi 
tiste, ki bodo (upam vsaj) pripomogle k učinkovitejšem teku in vodenju  postopka, čeprav vem, da 
imamo glede tega različne predstave.  
 
  
 
 
 
Literatura:  
Zakon o kazenskem postopku (ZKP) z novelo ZKP-K, GV založba, Ljubljana 2012 
Parlamentarno gradivo : EPA 1892-V 
Horvat Š.: Zakon o kazenskem postopku s komentarjem, GV založba, Ljubljana 2004  
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Odvetnica v Odvetniški družbi Kozinc in partnerji o.p., d.o.o. 
 
 
 
 
Izločitev dokazov: postopek in nekateri njegovi ustavnopravni vidiki 
 
 
 »Moreover, our holding that the exclusionary rule is an essential part of both the Fourth and Fourteenth 
Amendments is not only the logical dictate of prior cases, but it also makes very good sense. There is no war 
between the Constitution and common sense.«1 
»A criminal prosecution is more than a game in which the government may be checkmated and the game 
lost merely because its officers have not played according to rule.«2 
 
 
1 Namesto uvoda  
Izločitev dokazov je star institut kazenskega procesnega prava. Njegovi začetki segajo v začetek 
osemnajstega stoletja. Zametke pravila srečamo v kar nekaj odločbah, katerih osrednji predmet je bil 
pravzaprav privilegij zoper samoodločbo.3 
V Združenih državah Amerike že vse od njegove precedenčne4 uveljavitve v zadevah Weeks proti 
Združenim državam5 in Mapp proti Ohio6 poteka ostra in stalna razprava o smotru in učinkih tega 
instituta.7  
Njegovi zagovorniki se zavzemajo za čim širšo interpretacijo njegovega dometa. Nasprotujejo vedno 
pogostejšim poskusom sodne prakse, da izločitev dokazov dopusti resnično kot ultima ratio pravno 
sredstvo v najbolj grobih in namernih primerih zlorabe policijskih pooblastil pri pridobitvi 
dokaznopravno relevantnega gradiva.8   
Slovenski zakonodajalec se je leta 1994 odločil za liberalen pristop pri uzakonjanju ekskluzijskega 
pravila, v sodobni teoriji zasledimo celo izraz »radikalna ekskluzija«9, uzakonil pa je tudi t. i. koncept 
»dvojnega sankcioniranja«10 – sodba se na dokaze ne sme opirati in dokazi se iz spisa tudi fizično 
izločajo.11    

                                                
1 Justice Clark za večino v Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961). 
2 McGuire v. United States, 273 U.S. 95 (1927). 
3 Roe proti Harvey l. 1769, Ceglinski proti Orr l. 1793. 
4 Avtorica sicer sprejemam stališče, da tudi zadeva Boyd proti Združenim državam (Boyd v. United States, 116 U.S. 616, 631 (1886)) 
vsebuje zelo jasne zametke ekskluzijskega pravila (v povezavi s kršitvijo IV. amandmaja). 
5 Weeks v. United States, 232 U.S. 383 (1914). 
6 Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961): »All evidence obtained by searches and seizures in violation of the Federal Constitution is inadmissible 
in a criminal trial in a state court. Wolf v. Colorado, 338 U.S. 25 , overruled insofar as it holds to the contrary. Pp. 643-660.«  
7 Npr. Kerr, Orin S. Good Faith, New Law, and the Scope of the exclusionary rule; The Georgetown Law Journal. Volume 99, Issue 4. 
8 LaFave, Wayne R., The Smell of Herring: A Critique of the Supreme Court's Latest Assault on the Exclusionary Rule (February 21, 
2009). Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 99, No. 3, 2009; Illinois Public Law Research Paper No. 08-18. SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1347310 
9Prim. Šugman Stubbs, Katja in Gorkič, Primož. Dokazovanje v kazenskem postopku. GV Založba. 2011; str. 279. 
10 Prim. Šugman Stubbs, Katja in Gorkič, Primož. Dokazovanje v kazenskem postopku. GV Založba. 2011; str. 279 in naslednje. 
11 U-I-92/06-27 z dne 28. 3. 2002: »Če se sodnik seznani z gradivom, ki ga ne sme uporabiti, se izpostavlja nevarnosti, da bo spoznanje o tem 
vplivalo na njegovo odločitev. Dejstvo, da mora svojo odločitev obrazložiti, v določeni meri to nevarnost zmanjšuje, ne more pa je popolnoma 
preprečiti. Zato zgolj prepoved opiranja sodne odločbe na obvestila, ki bi morala biti izločena, ne zadošča, da bi se dosegla njihova izključitev.« 
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Sodna praksa liberalno koncipiranega ekskluzijskega pravila ni sprejela odprtih rok in se navkljub 
uzakonjenemu avtomatizmu sankcioniranja poslužuje tehnik tehtanja po načelu sorazmernosti. 
Teorija je do pristopa kritična,12 saj zanj podlage v ZKP ni: »/P/roblem je samo v tem, da je naša 
zakonodaja zavzela jasno stališče do radikalne ekskluzije. Drugi odstavek 18. člena ZKP ne dopušča 
nobene izjeme.«13 
Tudi aktualna odločitev Vrhovnega sodišča RS v zadevi I Ips 46/2011 z dne 6. 10. 2011 pri uporabi 
metode tehtanja vztraja in v slovensko sodno prakso uvaja tudi anglosaksonsko omejevalno 
ekskluzijsko doktrino dobre vere.14 
Za zagovornika v kazenskem postopku je tak položaj vse prej kot enostaven. Še toliko bolj, ker mora v 
relativno negotovih materialnopravnih okvirih v prvi vrsti poskrbeti, da včasih tudi zahteven 
ekskluzijski postopek predlaga in izvede pravilno. Če se lahko v zvezi z materialnopravnimi vprašanji 
ekskluzije zagovorniki opremo na tujo sodno prakso in doktrino, pa pri postopku ni tako.  
Ravnanje zagovornika, ki v zbranem procesnem gradivu prepozna razloge za utemeljen ekskluzijski 
zahtevek, mora biti seveda nujno pravilno, da sploh lahko doseže materialnopravno presojo. Da to ni 
ne samoumevno niti vedno preprosto, dokazujejo tudi primeri iz sodne prakse, ko je odločitev o 
ekskluzijskem predlogu le procesne narave.15 
V nadaljevanju prispevka bom zato poskušala strniti nekaj stališč, ki bi mogla učinkovito prispevati k 
uspešnemu začetku ekskluzijskega postopka in doseganju materialnopravne odločitve sodišča. 
 
 
2 Zahteva za izločitev dokazov 
 
2.1. Procesne in materialne predpostavke  
Zahteva za izločitev dokazov je določena v 2. odstavku 83. člena ZKP. Skladno s slednjim smejo 
zahtevo za izločitev dokazov podati stranke do konca predobravnavnega naroka oziroma začetka 
glavne obravnave, kasneje pa le pod pogojem iz 4. točke tretjega odstavka 285.a člena ZKP. 
Četrti odstavek 340. člena ZKP določa upravičenje senata, da pred koncem dokaznega postopka 
uradoma ali na predlog strank s sklepom odloča o dopustnosti dokazov. 
ZKP je izrazito skop in ne predpisuje praktično nobenih pravil o materialnih in formalnih pogojih 
predloga. Zakonsko besedilo daje podlago le za naslednja zaključka. Prvi je, da je izločitveni postopek 
tako dispozitiven kot tudi oficialen. In drugi, zakonodajalec pravice zahtevati izločitev dokazov ni 
omogočil le obdolžencu, temveč strankam kazenskega postopka, torej tudi upravičenemu tožilcu. Z 
vidika postopkovnih pravil izločanja nimam pomislekov v možnost upravičenega tožilca, da bi 
zahteval začetek izločitvenega postopka. 2. odstavek 83. člena ZKP ureja tudi vprašanje pravočasnosti 
predloga, medtem ko v 4. odstavku 340. člena ZKP najdemo pravilo o roku za odločitev o predlogu, 
ki ga ima senat na glavni obravnavi.  
ZKP postopka izločitve dokazov ne ureja sistematično niti ne vsebuje pravil o procesnih 
predpostavkah ali predpisuje vsebine predloga (z izjemo napotila iz 3. odstavka 285.d člena ZKP). 
                                                
12 Prim. Šugman Stubbs, Katja in Gorkič, Primož. Dokazovanje v kazenskem postopku. GV Založba. 2011; str. 279. Avtorja kot posebej 
sporno izpostavljata odločitev Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 1011/2004 z dne 3. 2. 2005. 
13 Prim. Šugman Stubbs, Katja in Gorkič, Primož. Dokazovanje v kazenskem postopku. GV Založba. 2011; str. 281. 
14 Ali gre za enak doktrinarni koncept, kot ga pozna sodna praksa Združenih držav, je zaradi izrazite skoposti obrazložitve težko razbrati, 
tudi uporaba doktrine je po razlogih sodeč drugačna. Vrhovno sodišče RS ni posebej pojasnjevalo, na kakšnih pravnih izhodiščih se 
sklicuje na institut »dobre vere«. Izrecno je omenilo zadevo United States v. Leon, 468 U.S. 897 (1984), ni pa zaslediti, da bi Vrhovno 
sodišče RS upoštevalo spremembe doktrine dobre vere, kot izhajajo iz Herring v. United States, 555 U.S. 135 (2009). 
15 Npr. Vrhovno sodišče RS, sodba I Ips 174/2009 z dne 24. 9. 2009. 
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Prav tako ZKP ne vsebuje pravil o dokazovanju v ekskluzijskem postopku. Prvi odstavek 285.e člena 
ZKP določa le, da sme predsednik senata pred odločitvijo »izvesti potrebne dokaze«. Lahko bi 
oblikovali dva sklopa pogojev za dopusten predlog za izločitev dokazov. 
V prvo skupino lahko uvrstimo formalne pogoje ali procesne predpostavke ekskluzijskega predloga. 
Nekatere med njimi so takšne, da veljajo za kazenski postopek kot celoto, nekatere pa le za izločitveni 
postopek. Med prve sodi procesna sposobnost stranke, med druge pa vprašanja pristojnosti organa 
odločanja, predpostavke glede na predmet odločanja (litispendenca, pravnomočno odločena stvar), 
pravni interes in pravočasnost.   
Materialnih pogojev dopustnega predloga za izločitev dokazov ZKP ne ureja natančno. Primer 
zakonske ureditve materialnih pogojev za izločitev poznamo v primeru instituta izločitve sodnika. 
Določili 4. in 5. odstavka 41. člena ZKP precej jasno navajata, kakšna mora biti vsebina dopustnega 
predloga za izločitev sodnika, saj zahtevata obrazloženost predloga in specifičnost zahtevka. 
Menim, da ne more biti dvoma, to pa se tudi ni problematiziralo v sodni praksi, da mora predlog za 
izločitev dokazov vsebovati sestavine, ki jih mora imeti vsaka vloga v vseh sodnih postopkih, da je 
lahko sposobna obravnavanja. 
Prav tako menim, da mora biti zahteva za izločitev dokazov obrazložena, vsebovati pa mora tudi jasen 
predlog sodišču, kako naj odloči. To izhaja tudi iz zakonodajalčeve dikcije 3. odstavka 285.d člena, ki 
zahteva, da so predlogi iz 2. odstavka istega člena (med njimi tudi predlog za izločitev dokazov) 
»konkretizirani« in »obrazloženi«. Obrazložitev in predlog odločitve sta po mojem mnenju obvezni 
sestavini vsakega ekskluzijskega predloga in neposredna izpeljava trditvenega bremena predlagatelja 
izločitve dokazov. Fakultativni materialni element predloga za izločitev dokazov pa je dokazni 
predlog kot morebitna posledica dokaznega bremena obrambe. Ali bo to obstajalo ali ne, pa je 
odvisno od konkretnih okoliščin vsakega primera posebej.  
 
 
2.2 Procesne predpostavke 
Procesna sposobnost stranke je splošna procesna predpostavka kazenskega postopka in velja tudi za 
ekskluzijski postopek, in to brez omembe vrednih posebnosti. 
Pristojnost organa odločanja je posebna procesna predpostavka. Pristojnost za odločanje ni odvisna 
le od faze postopka, temveč tudi od predmeta izločanja. Natančneje jo bom obravnavala v 
nadaljevanju v sklopu odločitev o predlogu za izločitev. 
Tudi pravni interes je posebna procesna predpostavka. V sodni praksi se ga ni problematiziralo. Na 
prvi pogled se zdi ta procesna predpostavka samoumevna in stežka bi bilo razumeti procesno 
tovrstno razpolaganje obrambe, ki bi merilo na izločitev razbremenilnih dokazov, ali, nasprotno, 
tožilstva, ki bi zahtevalo izločitev obremenilnih dokazov. Še zlasti, ker iz narave postopka izhaja, da 
bosta zainteresirani stranki sami predlagateljici dokazovanja s tovrstnimi dokazi. Nekoliko manj jasni 
položaji se lahko vzpostavijo v primeru določenih materialnopravnih razmerij med obdolženci (npr. 
pri različnih oblikah udeležbe ali pri kvalifikacijah s hudodelskim združevanjem). 
Dvom bi se lahko pojavil tudi v položaju, ko pravzaprav ni jasno, ali je oziroma ali bo določen dokaz 
obremenilen ali razbremenilen. Vsebina določenega dokaza se namreč ne presoja v odnosu do 
popolne materialne resnice, temveč v odnosu do zbranega procesnega gradiva. Čisto nič neobičajno 
zato ni, da se isti dokaz interpretira tako obremenilno kot tudi razbremenilno. Menim, da bi o 
odsotnosti procesne predpostavke pravnega interesa lahko govorili le, v kolikor bi bilo popolnoma 
jasno, da predlog za izločitev dokazov meri na izločitev gradiva, ki niti hipotetično ne more izboljšati 
položaja stranke, ki je predlog podala, in je navedeno očitno.  
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Pravočasnost je procesna predpostavka, ki jo zakon ureja najnatančneje in ki je bila tudi doslej 
najpogosteje predmet sodnega odločanja. Rok za izločitev dokazov je določen v 2. odstavku 83. člena 
ZKP in je prekluziven. Z njegovim potekom zato stranka izgubi pravico zahtevati izločitev dokazov.  
Pravočasni ekskluzijski predlog je po stališču sodne prakse tudi pogoj za dovoljen predlog za izločitev 
člana ali članov sodnega senata.16 
Litispendenca in pravnomočno odločena stvar sta negativni procesni predpostavki, ki veljata tudi za 
ekskluzijski postopek.  
 
 
2.3 Materialne predpostavke 
 
2.3.1 Predlog  
Kot predhodno navedeno, med materialne predpostavke uvrščam tiste sestavine vsake vloge v 
vsakem sodnem postopku, ki omogočajo njeno obravnavo. Tudi zahteva za izločitev dokazov sodi 
med izjave ali pisne vloge, ki jih ureja 76. člen ZKP. Ta določa, da mora biti pisna vloga napisana ali 
natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki) ali v elektronski obliki, podpisana z 
varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.   
V skladu z 2. odstavkom 76. člena ZKP morajo biti vse vloge, tudi predlog za izločitev dokazov, 
razumljive in obsegati vse, kar je potrebno, da se dajo obravnavati, ter podpisane. Vloga, ki je v 
elektronski obliki, mora biti podpisana z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim 
potrdilom. 
Kadar vloga ne bi vsebovala vsega, da jo je mogoče obravnavati, ali bi bila nerazumljiva, mora sodišče 
v skladu s 3. odstavkom 76. člena ZKP predlagatelju ekskluzijskega zahtevka naložiti njegovo popravo 
ali dopolnitev; če tega v danem roku ne stori, sodišče vlogo zavrže.  
Zahteva 76. člena ZKP, ki od vlagatelja zahteva, da njegova vloga vsebuje vse potrebno, da se da 
obravnavati, torej vlagatelju predloga za izločitev dokazov nalaga njegovo obrazložitev. 
Obrazloženost vloge je odraz obveznosti stranke v postopku, ki jo imenujemo trditveno breme. 
Stranka, ki trdi, da je določen dokaz nedopusten, in zahteva od sodišča, da izvede njegovo izločitev iz 
sodnega spisa, mora navesti razloge, zakaj tako meni.   
Določilo 3. odstavka 285.d člena ZKP za predloge iz 2. odstavka 285.d člena ZKP zahteva, da so 
konkretizirani in obrazloženi, v predlogu za izločitev dokazov pa »je treba navesti razloge, zakaj naj bi 
bil v obtožnici predloga dokaz nedovoljen.« Novela torej predhodno izraženo stališče le še dodatno 
potrjuje.  
 
 

                                                
16 Sodba I Ips 123/2006 z dne 1. 2. 2007. 

»Po 2. odstavku 83. člena ZKP smejo stranke zahtevati izločitev dokazov samo do začetka glavne obravnave, na glavni obravnavi pa samo, če 
tega niso mogle zahtevati že prej. Glede na to, da je bil zapis v kazenski ovadbi, o katerem govori zahteva, v spisu od začetka postopka, je jasno, 
da je vložnik navedeni rok zamudil. Zato glede na določbo 2. odstavka 41. člena ZKP na tej podlagi obsojenec in njegov zagovornik ne bi mogla 
zahtevati izločitve predsednika senata ali sodnikov porotnikov iz razloga po 4.a točki 39. člena ZKP. V udejanjanju teh procesnih pravic sta 
bila prekludirana.« 
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Neredko se v praksi primeri zahteva za izločitev, ki obrazloži določeno kršitev, za katero zagovornik 
ocenjuje, da zahteva ekskluzijsko sankcijo in predlog senatu, da izloči »vse dokaze, ki so bili s takšno 
kršitvijo pridobljeni«. Menim, da takšen predlog ni sposoben obravnave, saj sodišče ne more razbrati, 
kaj mu stranka sploh predlaga.  
Ne sodna praksa niti pravna teorija ne dajeta odgovora na vprašanje, kako naj se predlog za izločitev 
dokazov glasi. Menim, da je treba izhajati iz minimuma – predlog mora vsebovati tako opredelitev 
dokazov, ki naj se izločijo, da ga je mogoče brez dvoma identificirati. V primeru testimonialnih 
dokazov na primer morajo zadoščati ime in priimek zaslišane osebe ter datum zaslišanja, v primeru 
listinskih dokazov enoznačna identifikacija listine itd. Najlažje in najnatančneje pa je mogoče predlog 
podati z navedbo listovnih številk sodnega spisa in označbo prilog ali drugih vpisov v vpisnike (npr. 
seznam zaseženih predmetov).   
ZKP daje odgovor na vprašanje, kako naj sodišče obravnava izločitveni predlog, ki ne vsebuje 
navedbe, katere dokaze naj sodišče izloči, temveč v praksi pogosto »vse dokaze, ki so bili 
pridobljeni« z določeno zatrjevano kršitvijo.  
Takšen predlog vsebinsko ni nepravilen, saj bi sodišče po veljavni zakonski ureditvi moralo izločiti iz 
sodnega spisa vse dokaze, ki so bili pridobljeni kot posledica kršitve. Vendar pa ni nujno, da je vedno 
jasno, kaj so tisti dokazi, ki so bili z razpolaganjem, ki ima naravo ekskluzijskega razloga (»kršitve«), 
pridobljeni. Še zlasti to velja, kadar se bo stranka sklicevala na v Sloveniji uzakonjeno doktrino 
vzročnosti »sadežev zastrupljenega drevesa«. V kolikor bo sodna praksa vztrajala pri 
sorazmernostnih testih pri odločanju o ekskluzijskih predlogih, pa bo specifikacija predloga za 
izločitev še toliko pomembnejša.   
Predlog, ki ne vsebuje dovolj jasne navedbe, katere dokaze naj sodišče izloči, je mogoče obravnavati 
na dva načina. Lahko bi ga razlagali kot pobudo organu, da pretehta morebitni oficialni začetek 
ekskluzijskega predloga. Pravilneje pa bi bilo takšen predlog obravnavati kot odpravljivo 
nesposobnega obravnave, sodišče pa bi predlagatelja moralo pozvati, da pomanjkljivosti v določenem 
primernem roku odpravi pod sankcijo zavrženja.  
 
2.3.2 Trditve in dokazi  
Pravilni in pravočasni zahtevi za presojo dokazov sledi nov »procesni izziv« zagovornika – trditveno 
in dokazno breme. Odgovor na vprašanje, ali so trditve in dokazi obvezna ali fakultativna sestavina 
predloga za izločitev dokazov, je odvisen od tega, ali ima obramba obveznost zatrjevati in dokazovati 
nedopustnost dokaza. 
V kazenskem postopku praviloma velja, da breme zatrjevanja in dokazovanja nosi tožilec. Ta 
neposredna izpeljava načela domneve nedolžnosti pa v kazenskem postopku ne le, da ne velja 
absolutno,17 ampak je za ekskluzijski postopek nerelevantna. Ekskluzijski postopek je namreč po svoji 
naravi zelo blizu spora med strankama kazenskega postopka in njegov predmet je izločitev dokazov.   
V slovenski sodni praksi in doktrini ni zaslediti stališč, ki bi kazala na to, kako je trditveno in dokazno 
breme razporejeno. 
Menim, da ima obramba kot predlagateljica izločitvenega predloga trditveno breme glede 
izločitvenega razloga in njegovih učinkov, glede na novo določilo 3. odstavka 285.d člena ZKP pa v 
tej zvezi tudi ni prav dosti prostora za razpravo.  
 
                                                
17 Npr. ESČP, Salabiaku proti Franciji z dne 7. 10. 1988, točka 28: »Presumptions of fact or of law operate in every legal system. Clearly, the 
Convention does not prohibit such presumptions in principle. It does, however, require the Contracting States to remain within certain limits in 
this respect as regards criminal law.« 
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Vprašanje, ali mora izločitveni razlog tudi dokazati, pa je bistveno zahtevnejše. Na tem mestu tega 
vprašanja ni mogoče dovolj natančno razdelati. Kot izhodišče za razmislek naj omenim le enega od 
primerov ameriške sodne prakse, ki je oblikovala izhodiščno pravilo, v skladu s katerim nosi dokazno 
breme tista stran, ki ima večji dostop do relevantnih dejstev (policy of placing the burden on the party 
who has the greatest access to the relevant facts).18 Opozorim naj, da so pravila razvejana in posebej 
zasnovana za posamezne omejevalne doktrine, zato to pravilo nikakor ne rešuje vseh procesnih 
položajev.  
Med posebno pravilo o trditvenem in dokaznem bremenu lahko uvrstimo tudi t. i. prima facie 
doktrino, ki jo Vrhovno sodišče RS uporablja pri odločanju o dovoljenosti dokazov v zvezi z obstojem 
zahtevanega dokaznega standarda v postopku sodne kontrole odreditve in podaljšanja pripora. 
Vrhovno sodišče RS je že v več svojih odločbah19 presodilo, da lahko v primeru zatrjevanja, da se 
sklep o priporu opira na nedovoljen dokaz, poseže v pravnomočno odločbo o priporu le izjemoma. 
Za to mora biti izkazano, da se izpodbijani sklep pri presoji utemeljenosti suma opira na dokaz, ki je 
že na prvi pogled (prima facie) oziroma očitno nedovoljen, in je zaradi tega utemeljenost suma kot 
enega od pogojev za pripor omajana do te mere, da se nakazuje odprava pripora. 
Ta doktrina implicira posebno trditveno in dokazno breme, ki se sicer ne nanaša neposredno na 
ekskluzijski zahtevek (tj. fizično izločitev iz spisa), temveč na drugo sankcijo, to je prepoved opiranja 
sodne odločbe na nedovoljen dokaz. Vrhovno sodišče RS je oblikovalo doktrino, po kateri mora 
obramba v primeru, da takšno stališče poda, izkazati, da je ta nedovoljenost očitna (vidna na prvi 
pogled) in da lahko hkrati omaja obstoj dokaznega standarda.  
Ta doktrina odpira številna vprašanja, ki jih na tem mestu lahko le načnem, odgovori nanje bi morali 
biti izčrpnejši in zahtevajo ločeno analizo. Mednje na prvo mesto, vsaj po mojem mnenju, sodi, ali (in 
če je, pod kakšnimi pogoji) je dopustno nižati standarde procesnih jamstev za primer odločitev o 
priporu v razmerju do odločitve o kazni. Če tožilec meni, da iz določenega dokaza oziroma dokazov 
lahko izvaja obstoj utemeljenega suma, potem mora gotovo izkazati z določeno mero prepričljivosti, 
da so dokazi vsebinsko primerni (taki, ki izkazujejo vsebino utemeljenega suma) in dopustni (taki, ki 
jih sodišče sme uporabiti). Gotovo je tu odločilna okoliščina narava postopka o priporu, ki dopušča 
zgolj omejene možnosti presojanja dokazov, tako vsebinskega kot procesnega.   
Menim, da bi morala sodna praksa prima facie doktrino graditi vendarle ločeno po posameznih vrstah 
dokazov glede na vpliv specifičnosti pripornega postopka na ugotavljanje dopustnosti dokazovanja in 
doktrino razvejati po posameznih spoznavnih virih.   
V primeru, da bo utemeljen sum temeljil na izpovedi priče, obramba pa se mu bo zoperstavila s tezo, 
da je izpoved posledica odločilnega vpliva na voljo (npr. groženj, sile), bo za ugotavljanje dopustnosti 
potreben dokazni postopek. Šele takrat bo mogoče tezo preveriti in nanjo morebiti opreti sodno 
odločitev. Zato postopek o priporu ne bo prenesel učinkovitega uveljavljanja takšnega pomisleka 
obrambe in ga bo sodišče z argumentom, podobnim prima facie, utemeljeno zavrnilo. Povsem 
drugače pa je na primer z dokazi za utemeljen sum, katerih izkazovanje dopustnosti praviloma ne 
zahteva posebnega dokaznega postopka. Tipičen primer bodo dokazi, pridobljenimi s prikritimi 
preiskovalnim ukrepi. Osnovne pogoje za njihovo dopustnost je v postopku o priporu moč preveriti 
in izkazani bodo praviloma z listinskimi dokazi tožilstva in sodišč (npr. sodne odredbe). Nobenega 
razloga zato ne razberem, da bi se nesankcionirano opustilo izkazovanje dopustnosti dokazov, ki ne 
                                                
18 LaFave, Wayne R., The Smell of Herring: A Critique of the Supreme Court's Latest Assault on the Exclusionary Rule (February 21, 
2009). Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 99, No. 3, 2009; Illinois Public Law Research Paper No. 08-18. SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1347310, str. 27 in 28.  
19 I Ips 221/2003 z dne 21. 8. 2003, I Ips 256/2003 z dne 28. 8. 2003, I Ips 345/2003 z dne 4. 12. 2003, XI Ips 7/2010 z dne 3. 2. 2010. 
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zahtevajo daljšega dokaznega postopka oziroma za katere ne obstaja razumen razlog, da sodišču ne bi 
mogli biti predloženi hkrati s predlogom za odreditev pripora. Seveda pa je mogoče tudi prima facie 
doktrino razlagati na način, kot pojasnjeno. To bi po mojem mnenju zagotavljalo zadostno podlago 
za izvajanje garantne funkcije sodnika, ki o priporu odloča.  
 
 
3 Odločanje o predlogu  
Za odločitev o izločitvi dokazov so pristojni tožilec (83. člena ZKP), preiskovani sodnik (83. člen 
ZKP), zunajobravnavni senat (4. odstavek 276. člena ZKP), do uveljavitve novele ZKP-K predsednik 
sodečega senata v fazi priprav na glavno obravnavo (3. odstavek 286. člena ZKP), senat na glavni 
obravnavi (4. odstavek 340. člena ZKP) in sodišče druge stopanje (5. odstavek 377. člena ZKP). 
V praksi ni bilo posebnih težav s pristojnostjo tožilca in preiskovalnega sodnika v fazi preiskave. 
Največ zapletov je povzročalo vprašanje izločitve dokazov v primerih, ko je bil predlog podan v času 
zasedanja senata, glavna obravnava pa se še ni začela. A tudi to vprašanje je v sodni praksi že razrešeno 
in podana je pristojnost razpravnega senata.20 Sodna praksa je nadalje že podala odgovor o 
pristojnosti za primer, ko je predlog podan v času priprav na glavno obravnavo.21  
Z novelo ZKP-K je zakonodajalec 3. odstavek 286. člena ZKP črtal. V skladu z določbo 2. odstavka 
285.d člena ZKP predsednik senata na predobravnavnem naroku pozove obdolženca, da poleg 
drugih predlogov poda tudi predlog za izločitev dokazov. V skladu z določilom 1. odstavka 285.e 
člena ZKP ima pristojnost odločitve o predlogu za izločitev dokazov, podanem po 2. odstavku 285.d 
člena ZKP, predsednik senata. 
Novela ZKP-K je sistemsko precej spremenila postopek izločitve dokazov po pravnomočnosti 
obtožnice z uvedbo predobravnavnega naroka. Obramba se je praviloma odločala predlagati izločitev 
dokazov v fazi po pravnomočnosti obtožnice in pred začetkom glavne obravnave, praviloma v času 
zasedanja razpravnega senata. Če ni šlo za očitno neutemeljeno zahtevo, je senat nadaljeval s 
postopkom in tako vzporedno vodil ekskluzijski postopek in odločanje o obtožnici.  
Ta zasnova postopka je bila slaba, ker je omogočala, da je do izločitve dokazov prišlo globoko v fazi 
dokazovanja, velikokrat tudi tik pred koncem (glede na rok iz 4. odstavka 340. člena ZKP). To pa ni 
le očitno slabo zaradi potencialne možnosti spremembe senata med dokaznim postopkom. 
Negotovost glede dopustnosti dokazov v času, ko dokazni postopek že teče, tudi močno slabi 
vsebinsko obrambo. Če je v času visečnosti ekskluzijskega postopka zaslišana priča v povezavi z 
dokazi, ki so predmet ekskluzijskega postopka, je ena od najbolj problematičnih dilem, ali lahko 
materialna obramba povzroči dopustnost dokaza.  
Vzemimo naslednji primer.22 Zagovornik zahteva izločitev prestreženih telefonskih pogovorov med 
obdolžencem in oškodovancem A, saj so bili pridobljeni v Sloveniji na podlagi prestrezanja 
komunikacij brez odredbe sodišča. Oseba B je izvedela o vsebini teh zavarovanih pogovorov in 
sodišče jo zasliši. Za izvajanjem vsebinske obrambe je vsebina pogovorov zelo pomembna. Zaradi 
roka po 4. odstavku 340. člena ZKP obramba ne bo nujno uspešna s predlogom, da se zaslišanje ne 
izvede. Zagovornik bo v dilemi, ali lahko z aktivnim navzkrižnim spraševanjem priče sam povzroči 
konvalidacijo dokaza ali pa naj opusti navzkrižno zaslišanje priče in s tem tvega slabšo vsebinsko 
                                                
20 Sodba I Ips 41/2007 z dne 19. 6. 2008: »Za odločanje o predlogu za izločitev dokazov, vloženem v času zasedanja senata, je funkcionalno 
pristojen razpravni senat, čeprav se glavna obravnava z branjem obtožnice še ni začela.« 
21 Sodba I Ips 2/2007 z dne 17. 1. 2008. 
22 Spreglejmo na tem mestu vprašanje pravila najboljšega dokaza. 
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obrambo. Povsem razumno je namreč, da bi sodišče odgovore na zagovornikova vprašanja štelo za 
dopusten dokaz o vsebini pogovorov, saj jih je priča neposredno zaznala, izkazana pa tudi ni nobena 
od vzročnostnih doktrin (pričanje očitno ni posledica nedopustnega ravnanja policije). 
Z novim določilom 1. odstavka 285.e člena ZKP je ta slabost odpravljena, saj je uvedena sukcesivnost 
postopkov in odločanja – najprej o dopustnosti dokazov, nato o obtožbi. Dokazni postopek v zvezi z 
ekskluzijskim postopkom bo končan pred začetkom glavne obravnave. Vodi ga predsednik senata, ki 
o njem tudi odloči, končan pa mora biti v okviru predobravnavnega naroka.  
285.e člen ZKP o postopku izločanja vsebuje naslednje določilo: »Če zaradi zapletenosti zadeve ali ker 
v pisnem gradivu spisa ni dovolj podatkov, to ni mogoče, sme predsednik senata pred odločitvijo izvesti 
potrebne dokaze.« 
Ta določba torej pomeni, da se ekskluzijski postopek v celoti prenese v fazo predobravnavnega 
naroka. V praksi bo to lahko pomenilo tudi nekoliko daljši dokazni postopek, vključno z zaslišanjem 
prič, izvedenstvom in postopki pridobivanja dokazov iz tujine. Ta rešitev bo za prakso pomenila le 
dosledno ločevanje postopka izločitve dokazov od postopka odločanja o obtožnici.   
Zoper sklep preiskovalnega sodnika po 2. odstavku 83. člena ZKP je dovoljena pritožba tako v 
primeru, če predlog zavrne, kot tudi če mu ugodi, o pritožbi pa odloča sodišče druge stopnje. Prav 
tako je po 2. odstavku 285.e člena ZKP dovoljena posebna pritožba zoper sklep iz 2. odstavka 285.e 
člena ZKP. Drugače pa velja za sklep, izdan na podlagi 4. odstavka 340. člena ZKP. V skladu s 
slednjim se sme sklep, s katerim je bilo odločeno o izločitvi zapisnikov in drugih dokazov, izpodbijati 
le s pritožbo zoper sodbo. Glede na določilo 2. odstavka 285.d člena ZKP v zvezi s prekluzijo po 
noveliranem besedilu 3. odstavka 83. člena ZKP je pričakovati, da (vsaj vsebinskih) odločitev po 4. 
odstavku 340. člena ZKP praktično ne bo. To pomeni, da bodo odločitve o dopustnosti dokazov 
pravnomočno rešene pred začetkom kazenskega postopka. 
 
 
4 Sklep 
Ustavno sodišče RS je v odločbi U-I-92/96 z dne 28. 3. 2002 zapisalo: »Kazenski postopek združuje 
dve težnji: učinkovitost pregona in varstvo pravic in svoboščin posameznika. Prvega cilja – odkrivanja in 
kaznovanja storilcev kaznivih dejanj – ni dopustno dosegati s kakršnimikoli sredstvi.« 
Ekskluzija je izpeljava navedene misli. Izločitev dokazov je tisti institut, ki lahko učinkovito prepreči, 
da bi se pravo uveljavljalo z nepravom – s kršitvijo človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
obdolženca.  
Zagovornik bo po ekskluziji posegel, če bo prepričan, da njegovo stranko bremeni obtožba, podprta z 
dokaznopravno relevantnim gradivom, pridobljenim na način, ki zahteva ekskluzijsko sankcioniranje. 
Tej deontološki premisi pa se bo vedno upiral materialnopravni pogled na kazenski proces. Njegov 
interes bo v ospredje postavljal resnico kot vrednoto kazenskega postopka. Ta diskurz je Vrhovno 
sodišče RS sprejelo v svojo sodno prakso kljub jasni kritiki teorije, Ustavno sodišče RS pa se o njegovi 
skladnosti z Ustavo RS še ni izreklo.  
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Pravilno izveden ekskluzijski postopek in argument pridobitve dokaznopravno relevantnega gradiva z 
določeno kršitvijo zato ob trenutni situaciji ne bosta zadoščala. Sodna praksa od zagovornika, poleg 
pravilnega iniciiranja ekskluzijskega postopka in izkaza pridobitve s kršitvijo, zahteva tudi argument, 
zakaj bi moralo sodišče ob tehtanju po načelu sorazmernosti dati prednost izločitvi dokaza pred 
javnim interesom, interesom učinkovitega kazenskega postopka ali celo materialni resnici.  
Zagovornik jih bo vedno našel v zgodbah, kot je tista Dollree Mapp,23 pa tudi kakšni iz slovenske 
sodne prakse.24    

                                                
23 Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961). 
24 Vrhovno sodišče RS, sklep in sodba II Ips 473/2005 in II Ips 474/2005 z dne 10. 10. 2007. 
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