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III 

POVZETEK 

Gospodarska kriza je izbruhnila v Združenih državah Amerike, povod zanjo je bil padec cen 

nepremičnin, sledil je stečaj ameriške investicijske banke Lehman Brothers. Kriza se je 

razširila v Evropo in druge dele sveta, vključno z Evropsko unijo. Kriza je imela močan vpliv 

na blaginjo prebivalstva, zaposlenost se je zmanjšala, brezposelnost zelo povečala, država pa 

je začela krčiti izdatke za socialne transferje v času, ko so se potrebe po njih zagotovo 

povečale. Ena od potreb, ki se je začela povečevati, je tudi potreba po brezplačni pravni 

pomoči. Za dodelitev brezplačne pravna pomoči mora prosilec izpolnjevati kumulativno dva 

kriterija, in sicer objektivni (vsebinski) in subjektivni (finančni). Sporna je predvsem 

neprožnost finančnega pogoja, kar povzroči zmanjšanje učinkovitosti samega instituta in 

premajhen svobodni preudarek organov pri odločanju o dodelitvi brezplačne pravne pomoči. 

Ugotovljeno je, da bi država morala zagotoviti sredstva za socialne transferje, ne glede na 

razmere v državi, sicer z ustavo in zakoni zagotovljene pravice ostajajo samo deklarirane. 

Ključne besede: finančna kriza, brezplačna pravna pomoč, pravni standardi. 

SUMMARY 

The global financial crisis began with a crisis in the mortgage market in the USA followed by 

the collapse of the investment bank Lehman Brothers. The crisis spread out globally including 

EU countries arising in an economic downturn. The impact of the crisis resulted also as a 

decline in wealth and rapidly dropping employment. State social transfers have decreased as 

well although the risk of poverty and consequently the needs, one of them were funds for 

legal aid, have risen. Eligibility criteria to legal aid by Slovenian law are objective (financial) 

and subjective (substantive). Particularly financial criteria seem too rigid causing 

ineffectiveness of legal aid institute since calculating financial resources of the applicant 

results in little or no judicial discretion at assessment for a grant of legal aid. It is concluded 

that state should ensure funds for social transfers regardless of the financial situation 

otherwise constitutional rights or rights recognized by law shall be regarded as a legislative 

dysfunction.  

Keywords: Global financial crisis, legal aid, legal standards. 

UDK: 339.747:347.9(043.2)
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1 UVOD 

»Težko je odpirati vrata sodišč, najtežje brez ustrezne pravne pomoči.« (Varuh človekovih 

pravic RS 2015b, 1) 

V družbi ima sodstvo posebno vlogo, saj zagotavlja pravice in temeljne vrednote v pravni 

državi, ki mora uživati zaupanje javnosti, da bo uspešno pri svojem delu. 

Ključnega pomena je spoštovanje in uveljavljanje človekovih pravic (Kresal 2013, 3). Gre za 

krhko civilizacijsko pridobitev, ki jo moramo znati razvijati in ohraniti. Sodišča naj pri 

odločanju upoštevajo in v sodne odločbe vključujejo človekove pravice, ki izhajajo iz 

temeljnih pravnih dokumentov. 

Predstavljamo si, da smo obdolženi kaznivega dejanja ali se moramo braniti v postopku, ki ga 

je zoper nas začela nasprotna stranka ali pa smo z nekom v sporu in smo primorani začeti 

postopek pred sodiščem, a nimamo finančnih sredstev za plačilo sodnega postopka. V takšnih 

primerih lahko zaprosimo za brezplačno pravno pomoč, ki jo je država dolžna zagotavljati. 

Država je tista, ki mora prva spoštovati predpise in načela dobrega ter etičnega upravljanja. 

Brezplačna pravna pomoč je zanimiv predmet preučevanja, predvsem v času finančne krize, 

saj vemo, da je v vsakodnevno življenje prinesla nemalo težav. Prinesla je zapletena vprašanja 

glede pravne in socialne države. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Brezplačna pravna pomoč je bila predmet analize v času trajajoče finančne, gospodarske in 

socialne krize, ki je predmet naše analize. 

Gospodarska kriza se je začela s finančno krizo sredi leta 2007 v Združenih državah Amerike 

(ZDA), povod zanjo je bil padec cen nepremičnin in z njimi povezanimi finančnimi 

instrumenti. Pretresi svetovnega finančnega sistema pa so sledili stečaju ameriške 

investicijske banke Lehman Brothers (Zorc 2013). Kriza se je iz ZDA razširila v Evropo in 

druge dele sveta, vključno z Evropsko unijo in še posebej evrskega območja, kjer se je 

pokazalo, da je javni ter še posebej zasebni sektor v vrsti članic prezadolžen. Zelo kmalu je 

bilo moč čutiti prve posledice in negativne vplive krize tudi v Sloveniji, gospodarske razmere 

so se poslabšale. Kriza je imela močan vpliv na blaginjo prebivalstva, zaposlenost se je 

zmanjšala, brezposelnost zelo povečala, država pa je začela krčiti izdatke za socialne 

transferje v času, ko so se potrebe po njih zagotovo povečale. Ena od teh potreb, ki se je 

začela povečevati, je tudi potreba po brezplačni pravni pomoči. 

Z naraščanjem števila brezposelnih je kmalu po začetku finančne krize začelo naraščati tudi 

število prejemnikov denarnih nadomestil (Kajzer 2011, 17–18), ki so relativno nizka, 
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brezposelni pa so izpostavljeni tveganju revščine (UMAR 2013). Ob navedenem narašča 

nezadovoljstvo ljudi, povzroča napetosti med ljudmi, socialne nemire, ustavne pravice in 

svoboščine pa izgubljajo na svojem pomenu v času, ko je njihovo uresničevanje najbolj 

potrebno (Jamšek 2014). 

Navedeno lahko potrdimo s študijo, ki jo opravlja Statistični urad RS (Statistični urad RS 

2016a). Kot je razvidno iz preglednice 1, je v Sloveniji visoka stopnja ljudi, ki živijo pod 

pragom tveganja revščine. Iz študije tudi izhaja, da največji delež predstavljajo upokojenci, 

sledijo brezposelne osebe, nato mladoletni otroci in delovno aktivne osebe. Stopnja tveganja 

revščine nam pove, koliko oseb živi v gospodinjstvih z neto razpoložljivim dohodkom, nižjim 

od praga tveganja revščine. Prag tveganja revščine se izračuna kot 60 % neto razpoložljivega 

dohodka vseh gospodinjstev (Statistični urad RS 2016). 

Preglednica 1: Število oseb pod pragom tveganja revščine in stopnja tveganja revščine v 

Sloveniji, v letih od 2007 do 2015 

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Število oseb 

pod pragom 

tveganja 

revščine 

225.000 241.000 223.000 254.000 273.000 271.000 291.000 290.000 287.000 

Stopnja 

tveganja 

revščine v 

Sloveniji, v % 

11,5 12,3 11,3 12,7 13,6 13,5 14,5 14,5 14,3 

Vir: Statistični urad RS 2016b.  

Revščina je postala tudi problem zaposlenih, saj njihovi dohodki niso več zadostovali za 

normalne, osnovne življenjske razmere. Po analizi, ki jo je za Zvezo svobodnih sindikatov 

Slovenije (ZZZS) opravila mag. Simona Smolej z Inštituta RS za socialno varnost in 

predstavila v skripti z naslovom Pojav in obseg revščine zaposlenih v Sloveniji, je v Sloveniji 

približno 3,5 % zaposlenih oseb, katerih dohodek ne zadošča za preseganje praga tveganja 

revščine. Med zaposlenimi, katerih dohodki so pod pragom tveganja revščine, je več moških 

kot žensk ter najpogosteje med slabše izobraženimi, opažene pa so tudi razlike po regijah. 

Hkrati poudarja, da so bistveno bolj podvržene tveganju revščine osebe, zaposlene za določen 

čas, kot osebe zaposlene za nedoločen čas (Smolej 2010). 

Zaznati je bilo, da prihaja do kršenja ali nespoštovanja človekovih pravic in svoboščin, kar 

utegne prizadeti socialno kohezivnost družbe. 

Spoštovanje človekovih pravic varujejo Ustava Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/1991, s 

spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju URS), zakonska ureditev in mednarodni 

dokumenti. 
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Živimo v svetu, kjer prava neuki težko uveljavljajo svoje pravice na sodišču, kajti brez 

odvetnikov tudi sodišča skorajda ne morejo več delovati. 

Pravne storitve pa so, žal, težko dostopne vedno večjemu številu ljudi, ki si zaradi finančnega 

stanja ne morejo zagotoviti pravne pomoči. Potrdimo lahko, da je brezplačna pravna pomoč 

nujno potrebna za vedno več državljanov, kar smo ugotovili na podlagi statističnih podatkov 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, kot kazalnik smo 

uporabili število prejemnikov denarne socialne pomoči, ki je glavni pokazatelj za slabo 

finančno stanje v državi (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

2016b) in eden glavnih kriterijev za dodelitev brezplačne pravne pomoči (Preglednica 2). 

Institut brezplačne pravne pomoči sega daleč v zgodovino, pojavljal pa se je v različnih 

oblikah. Kot je pojasnila Darja Pristavec (2005), so že predvojni sistemi pravico do 

brezplačne pravne pomoči poimenovali različno (kot siromaško pravico ali pravico ubogih). 

Urejen je bil s Civilnopravdnim redom iz leta 1895 in s Civilnim pravdnim postopnikom, kjer 

je bila ta pravica prikazana kot pravica ubogih. Kasneje je njegovo vsebino določal Zakon o 

odvetništvu (Ur. l. FLRJ, št. 102/46; Ur. l. FLRJ, št. 15/57; Ur. l. SRS, št. 29/72), ki je 

vseboval smiselno določbo o brezplačni pravni pomoči, leta 1979 pa je bil sprejet Zakon o 

pravni pomoči (Ur. l. SRS, št. 23/79), ki je nadomestil oz. razveljavil Zakon o odvetništvu 

(Ur. l. RS, št. 18/93). V Zakonu o odvetništvu je bila brezplačna pravna pomoč določena kot 

posebna dejavnost družbenega pomena, katere namen je bil zagotavljanje varstva ustavnosti 

in zakonitosti ter varstva človekovih pravic (Verbič 2010). 

Brezplačna pravna pomoč je pravica, ki izhaja iz Ustave RS, in sicer iz načela pravne in 

socialne države (2. člen), načela enakosti pred zakonom (14. člen) ter pravice do sodnega 

varstva (23. člen). 

Ne gre prezreti dejstva, da gospodarska kriza odvzema denar za brezplačno pravno pomoč in 

da ne gre za obrobno področje, kar priča tudi statistika. Ta je dostopna na internetni strani 

Vrhovnega sodišča RS, predsednik Vrhovnega sodišča RS Branko Masleša pa jo je predstavil 

ob obisku mariborskega sodnega okrožja in poudaril, da gospodarska kriza požira denar za 

brezplačno pravno pomoč (Čokl 2013). Ob tem je sporna tudi neprožnost finančnega pogoja, 

saj povzroča zmanjšanje učinkovitosti instituta brezplačne pravne pomoči. Treba je opozoriti, 

da veliko prosilcev, ki so socialno ogroženi, kljub temu finančnega pogoja (kar izpostavi tudi 

Antuničević Ana (2015) v svojem delu) ne uspe izpolniti, na kar je še posebej opozoril tudi 

Varuh človekovih pravic (Varuh človekovih pravic RS 2010a in 2014a). 

Brezplačna pravna pomoč je v magistrski nalogi predmet analize, kriza pa spremenljivka, ki 

smo jo vnesli v kontekst preučevanja in poskušali opredeliti opažanja. 
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1.2 Namen in cilji raziskave ter temeljna teza oz. raziskovalno vprašanje 

Osnovni namen magistrske naloge je bil preučiti pravno ureditev brezplačne pravne pomoči v 

Republiki Sloveniji in analizirati težave pri izvajanju tega instituta v času finančne, 

gospodarske ter socialne krize oziroma ugotoviti izvajanje tega instituta. Namen je preučiti 

tudi normativno ureditev brezplačne pravne pomoči v eni od držav Evropske unije (preučili 

smo državo Nemčijo). 

Kriza ne pozna enotne definicije, predvsem pa z njo razumemo slabo stanje v gospodarstvu in 

širše v družbi v smislu manjših možnosti za razvoj in samostojno svobodno delovanje 

posameznikov in skupnosti. 

V nadaljevanju je na podlagi navedenega razvidno, da so se v času krize povečale potrebe po 

brezplačni pravni pomoči (razvidno tudi iz statističnih preglednic, ki so priloga temu delu). V 

zaključku oz. sklepu pa ugotavljamo, ali je bila brezplačna pravna pomoč dovolj učinkovito 

izvajana v času finančne krize in ali je omogočila ljudem zagotavljanje socialnih pravic pred 

sodišči in drugimi državnimi organi. 

Osrednje raziskovanje je bilo usmerjeno v Zakon o brezplačni pravni pomoči (Ur. l. RS, št. 

48/2001, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZBPP), kot splošni zakon, in Zakon 

o preprečevanju nasilja v družini (Ur. l. RS, št. 16/08, s spremembami in dopolnitvami, v 

nadaljevanju ZPND), kot specialni zakon. 

Glavni cilj magistrske naloge je bil ugotoviti, ali veljavna pravna ureditev na področju 

brezplačne pravne pomoči zadovoljuje potrebe in pričakovanja socialno ogroženih. 

Poskusili bomo opozoriti na prednosti in slabosti veljavne ureditve v RS, predstavili bomo 

težave ter nekatere dileme in odprta vprašanja, ki se pojavljajo tako v teoriji kot v praksi.  

Cilje magistrske naloge lahko strnemo v naslednja področja: 

- Opredeliti pojem finančna kriza in analizirati njene posledice. 

- S pravnega vidika opredeliti pojem brezplačne pravne pomoči. 

- Ugotoviti izvajanje instituta brezplačne pravne pomoči v času finančne, gospodarske in 

socialne krize. 

- Opredeliti in analizirati domačo ter mednarodno pravno podlago, ki ureja brezplačno 

pravno pomoč. 

- Analizirati statistične podatke o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči, ugotoviti 

morebitne ovire in podati predloge za izboljšave pri izvajanju tega pomembnega instituta. 

- Oblikovati priporočila za morebitne spremembe zakonodaje in za morebitne izboljšave v 

praksi. 
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Spraševali smo se: »Ali je bila brezplačna pravna pomoč res dovolj učinkovito izvajana v 

času finančne krize? Smo zadovoljni z veljavno ureditvijo, ali si želimo na tem področju 

določenih sprememb?« 

Temeljna teza je, da je izvajanje brezplačne pravne pomoči v času finančne krize še 

pomembnejše za socialno ranljivi del prebivalstva in je potreben še poseben poudarek pri 

izvajanju tega instituta v praksi. 

Na podlagi temeljne teze magistrske naloge smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Ali je normativna ureditev brezplačne pravne pomoči v Sloveniji zadovoljiva? 

- Ali imajo socialno ogroženi dovolj velike možnosti, da pridobijo brezplačno pravno pomoč 

tudi v praksi? 

- Kako se izvaja brezplačna pravna pomoč v času finančne, gospodarske in socialne krize? 

- Na kakšen način je moč izboljšati obstoječo zakonodajo in/ali prakso s področja brezplačne 

pravne pomoči? 

Na podlagi odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja smo prišli do zaključkov, s 

katerimi smo potrdili oz. ovrgli zastavljeno temeljno tezo. 

1.3 Metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

Za pripravo magistrske naloge so bile uporabljene naslednje raziskovalne metode: 

- Metoda analize dokumentov: analiziranje pravnih aktov s področja brezplačne pravne 

pomoči in strokovne literature. 

- Metoda analize: vzpostavili smo povezavo med zbranimi podatki in opredeljeno tezo, na 

podlagi analize dokumentov smo ugotovili, ali zbrano gradivo potrjuje temeljno tezo. 

- Metoda deskripcije: preučevanje in opisovanje posameznih temeljnih pojmov, dejstev ... 

- Metoda sinteze: združevanje posameznih delov v celovit pregled pravne ureditve 

brezplačne pravne pomoči. 

- Kvantitativna metoda: ta je bila v pomoč pri empiričnem delu, saj smo s pomočjo 

podatkov (Vrhovnega sodišča RS, Ministrstva RS za pravosodje, Statističnega urada RS, 

Urada RS za makroekonomske analize in razvoj) analizirali stanje v številkah glede 

odločanja o brezplačni pravni pomoči ter finančni krizi. 

1.4 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Naloga je pravne narave in se nanaša na temeljito raziskavo nacionalnih pravnih virov s 

področja brezplačne pravne pomoči. Vedeti pa moramo, da je dolžnost zakonodajalca, da z 

nenehnimi spremembami prava sledi spremembam v družbenih razmerjih, tako so bile tudi ob 

nastanku tega dela v pripravi nove spremembe na področju socialne varnosti. 
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Predpostavka naloge je, da se zakonodaja s področja brezplačne pravne pomoči ne bo 

spreminjala, kar pa ne velja za področje preprečevanja nasilja v družini, saj je predvidena 

nekoliko drugačna ureditev tega področja (bila je tudi sprejeta in je stopila v veljavo oz. 

uporabo 19. novembra 2016). 

Pri pridobivanju podatkov smo bili omejeni glede vsebinskih in finančnih odločitev pri 

odločanju o prošnjah za dodelitev brezplačne pravne pomoči. 

Velja opomniti, da se finančno stanje države in družbe v času izdelave magistrske naloge 

izboljšuje. 



 

7 

2 KRIZA 

Beseda kriza izvira iz grške besede krisis, krinein in pomeni odločitev, stanje, težaven 

položaj. Šok. Strah. Slovar slovenskega knjižnega jezika pa razlaga besedo kriza kot stanje v 

gospodarstvu, ko se ugodne razmere za razvoj začnejo hitro slabšati (SSKJ 2016). 

Izraz finančna kriza oz. natančne definicije in pomena ni mogoče najti, Wikipedija pa to 

besedno zvezo opredeljuje kot stanje, v kateri finančna sredstva nenadoma izgubijo velik del 

svoje nominalne vrednosti in kar lahko sproži sekundaren pojav – recesijo (Wikipedija 

2016b). Različni avtorji jo različno opredeljujejo oz. vsak po svoje. 

Dubrovski meni, da je kriza precej pogosto uporabljen izraz za nevarne in za prihodnost 

odločilne položaje, saj se nanaša na izredno široko področje naravnih, ekonomskih, družbenih 

in duševnih procesov (npr. finančna kriza, gospodarska kriza, politična kriza, naftna kriza, 

duševna kriza, moralna kriza ...). Poudari, da ima kriza v vsakdanjem jeziku največkrat 

prevladujoč negativen pojav, saj jo povezujemo z najrazličnejšimi neprijetnostmi in težavami 

(Dubrovski 2004, 13). 

V preteklih letih je pojem postal priljubljen in pogost v vsakdanjem komuniciranju, saj je svet 

zajela najprej finančna in potem še gospodarska kriza. Kriza ni samo finančna, gospodarska, 

politična, ampak je tudi moralna in duševna. 

2.1 Finančna kriza 

Finančna kriza je globalni pojav. Začetki zadnje finančne krize segajo v leto 2007, ko se je 

sprožil pok ameriškega nepremičninskega balona na razvitem finančnem trgu ZDA, ki je 

sprožil domino učinek. Kriza se je iz ZDA razširila v Evropo in druge dele sveta. Tudi 

Evropsko unijo in evrsko območje je zajela velika finančna in dolžniška kriza. Ves svet je 

zajela gospodarska recesija (Štiblar 2008b), tudi Slovenijo. Med drugim je razkrila, da je bilo 

upravljanje s premoženjem v Sloveniji v mnogih primerih na nevzdržnih ekonomskih in 

finančnih temeljih. Zelo kmalu je bilo moč čutiti prve posledice in negativne vplive krize tudi 

v Sloveniji, gospodarske razmere so se poslabšale. 

V prvi vrsti gre za težave finančne narave. Finančna kriza, ki je zajela Slovenijo, je presegla 

vse klasične okvire prejšnjih finančnih kriz, njena globinska in časovna razsežnost pa nas je 

presenetila. 

Kriza je preoblikovala predvsem odnose v družbi, povzročila pa je tudi resno politično 

razpravo in spremenila mednarodne odnose med državami. Hkrati pa je kriza odlična 

priložnost, da se odpravijo slabosti obstoječega sistema in vpeljejo novosti, ki bodo 

pripomogle k razvoju sistema pravne in socialne varnosti ter k družbeni stabilnosti, da se 

izpeljejo določene reforme in ukrepi, seveda pa je treba izvesti tudi nekatere preventivne in 
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protikrizne ukrepe, ki pa imajo lahko tudi negativen vpliv. Vsi ukrepi pa niso zgolj 

ekonomske narave, ampak tudi politične, ti imajo po navadi negativen vpliv. 

Iz finančne krize smo prešli v recesijo, iz nje pa v gospodarsko krizo, pravimo, da se je kriza 

iz finančnih trgov prenesla v »realno« gospodarstvo. 

Dejstvo je, da odgovornosti za finančno krizo, ki smo ji bili priča, in je ljudi spravila ob 

službo, domove, da ne omenjamo še bolj tragičnih posledic, ni prevzel nihče, tudi odgovarjal 

ni nihče. 

2.2 Nastanek finančne krize 

Kot smo že povedali, se je gospodarska kriza začela s finančno krizo sredi leta 2007 v ZDA, 

povod zanjo je bil padec cen nepremičnin (pok nepremičninskega balona). Pretresi 

svetovnega finančnega sistema pa so sledili stečaju ameriške investicijske banke Lehman 

Brothers. Kriza bančnih dolgov se je hitro razvila v veliko finančno krizo. 

Splošno znano je, da se je stanje v Sloveniji po letu 2008 poslabšalo. V tem obdobju smo 

opazili tudi večji porast po socialni varnosti (Statistični urad RS 2016a). 

Finančna kriza je postala gospodarska kriza, ki se je prelevila v socialno krizo, je pojasnil 

direktor Mednarodne organizacije dela (ILO) Juan Somavia. Ko je izbruhnila svetovna 

finančna kriza, je večino ljudi njena razsežnost povsem presenetila, tudi tiste, ki se poklicno 

ukvarjajo z napovedovanjem gospodarskih gibanj (Somavia 2011). 

2.3 Posledice finančne krize 

Kriza je imela močan vpliv na blaginjo prebivalstva, kot smo že omenili (na prvi strani te 

naloge), zaposlenost se je zmanjšala, brezposelnost zelo povečala, država pa je začela krčiti 

izdatke za socialne transferje v času, ko so se potrebe po njih povečevale (Jamšek 2014, 6). 

Na udaru je bil najprej gradbeni sektor, nato investicijski ter javni sektor in ostali sektorji, 

prišlo je do domino efekta (Kokić 2011). 

Kriza je poleg ekonomskih težav poslabšala tudi socialni položaj ljudi (krčenje socialnih, 

zdravstvenih in delavskih pravic, varčevanje v javnem sektorju, povečanje brezposelnosti, 

zapiranje proizvodnih objektov, zvišanje cen, zmanjšanje kapitalske ustreznosti bank in 

podjetij, prezadolženost podjetij, ustavitev financiranja nepremičninskih projektov, rezanje 

socialnih transferjev ...). 

Z naraščanjem števila brezposelnih je kmalu po začetku finančne krize začelo naraščati tudi 

število prejemnikov socialnih transferjev, ki so relativno nizki, prejemniki pa so izpostavljeni 

tveganju revščine. Kot smo že poudarili, ob navedenem narašča nezadovoljstvo ljudi, 
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povzroča napetosti med ljudmi, socialne nemire, ustavne pravice in svoboščine pa izgubljajo 

na svojem pomenu v času, ko je njihovo uresničevanje najbolj potrebno. 

Kriza vodi v povečanje družbenih razlik, splošne revščine in škoduje zdravju. Revščina je 

postala tudi problem zaposlenih, saj njihovi dohodki niso bili več zadostni za normalne, 

osnovne življenjske razmere. 

Država je sprejela vrsto ukrepov, s katerimi je poskušala omiliti posledice krize. Vlada RS je 

konec leta 2008 sprejela prvi sveženj ukrepov, naslednjega takoj v začetku leta 2009 in tako 

dalje (Vlada RS 2009). Sprejeti so bili ukrepi za pomoč finančnemu sektorju, gospodarstvu, 

prebivalstvu, ukrepi za stabilizacijo javnih financ, ukrepi za povečanje konkurenčnosti 

države... Poglavitni ukrepi, ki jih navaja Ministrstvo RS za finance, so subvencioniranje 

polnega delovnega časa in s tem ohranitev delovnih mest; pomoč podjetjem, da lažje 

pridobijo nova posojila in s tem posledično ohranijo delovna mesta; dajanje poroštev 

Republike Slovenije za kreditne ustanove, kjer brez poroštva države ne morejo izpeljati 

transakcijskih zadolžitev, država izda referenčno državno obveznico, za odpravo kreditnega 

krča; država sprejme jamstveno shemo, za lažje kreditiranje podjetij; ustrezno znižanje sejnin 

in nagrad v javnih in drugih gospodarskih družbah; izplačilo dobička se ne bo izvajalo v 

javnih in drugih gospodarskih družbah; sofinanciranje in povečanje sredstev za tehnološko 

opremo in projekte. Kot glavne ukrepe za pomoč prebivalstvu pa Vlada RS izpostavlja, da so 

to zvišanje minimalne plače, delno povračilo nadomestila plače med začasnim čakanjem na 

delo, država jamči za bančne vloge, več programov aktivne politike zaposlovanja in 

zagotovitev več sredstev za socialne transferje (Vlada RS 2016). Po pregledu Zakona o 

uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, s spremembami in dopolnitvami, kratica ZUJF) 

lahko zaključimo, da je prinesel znižanje socialnih transferjev oz. zaostril pogoje za 

pridobitev le teh (znižala se je višina starševskega nadomestila, znižala se je višina otroškega 

dodatka, preživnina se ne usklajuje, ukinitev brezplačnosti vrtca za drugega otroka). Stališče 

Društva za delovno pravo in socialno varnost je, da pri sprejetju ZUJF ni šlo le za vprašanje 

socialne države, temveč tudi za vrednote pravne države, k čemer zakon ni veliko pripomogel 

(Strban 2012a, 37). 

Hkrati pa okrevanje ogroža državni javni dolg (zaradi vzdržnosti javno-finančnega položaja 

države), ki preprečuje dodatno zadolževanje in povzroča strah pred povišanjem davkov. 

Slednje je ob prevzemu funkcije poudarila tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti Anja Kopač Mrak (Belovič 2013). Vedeti je tudi treba, da se z zadolževanjem 

zagotavljajo potrebna finančna sredstva za izvrševanje proračuna. 

2.3.1 Finančna kriza skozi številke 

Kriza je prinesla pretrese srednjega sloja in povečanje neenakosti (pomeni, da so se razlike 

med prejemki prebivalcev v zadnjem obdobju povečale). Prišlo je do pretresanja temeljnih 
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demokratičnih vrednot, človekovih pravic, človeškega dostojanstva, solidarnosti (Türk 2012). 

Po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD 2016a), ki jih je 

analiziral Jože P. Damijan, se je Slovenija v času krize (tj. 2008–2013) premaknila iz prvega 

mesta glede najnižje stopnje neenakosti v razvitih državah na četrto mesto, merjeno z 

Ginijevim količnikom. Avtor še poudarja, da je neenakost pri nas še vedno izjemno nizka in 

pod povprečjem držav OECD (Damijan 2016). Pokazalo se je, da se kazalniki materialne 

blaginje prebivalstva, ki merijo življenjski standard prebivalcev, slabšajo oz. kazalniki 

dohodkovne neenakosti in revščine se vse od leta 2009 poslabšujejo. Največje nazadovanje je 

bilo v letih 2012 in 2013, kot posledica nižanja plač ter drugih prejemkov, zniževanja delovne 

aktivnosti in nižanja gospodarske aktivnosti (UMAR 2011). Kazalniki materialne blaginje 

prebivalstva so: premoženje prebivalstva, dohodki prebivalstva, ekonomska in socialna 

varnost, potrošnja, revščina, socialna izključenost, stanovanje, delo in zaposlitev (Republika 

Slovenija 2014). 

Navedeno se odraža tudi v številu prejemnikov denarne socialne pomoči (DSP), ki se nenehno 

povečuje že od leta 2008 (Maršnjak 2013, 32). 

Preglednica 2: Število prejemnikov denarna socialne pomoči, v letih od 2008 do 2015 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Število 

prejemnikov 

DSP 

484.806 560.133 644.683 619.283 533.011 555.646 606.073 644.329 

Vir: Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2016b. 

Iz preglednice je razvidno nenehno naraščanje prejemnikov denarne socialne pomoči, hkrati 

pa opazimo, da je leta 2011 prišlo do velikega upada prejemnikov, in sicer kot posledica 

sprejetih »ostrejših pogojev« za pridobitev tega socialnega transferja. 

Vendar pa se je treba zavedati, da sistem socialne pomoči v Sloveniji dovoljuje anomalije oz. 

nelogičnosti. Družina, kjer sta oba starša brez zaposlitve, lahko prek državnih pomoči dobi 

več finančnih sredstev, kot znašata dve minimalni plači (Pirnat 2015). Po drugi strani pa so 

socialni transferji za posameznika brez družine tako nizki, da ga potisnejo na rob preživetja in 

ne pokrijejo niti osnovnih (minimalnih) življenjskih stroškov, pojasni Martina Trbanc, 

raziskovalka na Inštitutu RS za socialno varstvo. Za primerjavo, socialna pomoč za osebo 

brez družine znaša le 292,56 evra mesečno, minimalni življenjski stroški pa so 385,08 evra na 

osebo (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2016b). 

Kljub navedenemu pa se je s socialnimi transferji nad pragom tveganja revščine obdržalo več 

kot polovica oseb, ki bi bile sicer revne. V letu 2014 bi bilo brez transferjev revnih 25,1 % 

Slovencev, po socialnih transferjih pa jih je pod pragom revščine 14,5 %. Kot smo zaznali, se 
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je leta 2005 revščina s transferji zmanjšala za 13,7 odstotne točke, lani pa se je zmanjšala le za 

10,6 odstotne točke (Statistični urad RS 2016a). Takšna izhodišča še jasneje kažejo, da se 

učinkovitost transferjev statistično slabša, revščina narašča, kar pomeni, da ukrepi niso 

pravilno usmerjeni v preprečevanje naraščanja revščine. Razmisliti je treba, kako preprečiti 

negativne trende, ki jih zaznavamo. 

Nižji kot so socialni transferji, nižja je individualna potrošnja. Iz podatkov (paritete kupne 

moči in dejanske individualne potrošnje ter bruto domačega proizvoda na prebivalca v 

standardih kupne moči), ki jih vodi Statistični urad RS (Krže 2016), izhaja, da materialno 

blaginjo gospodinjstev bolje odraža kazalnik dejanske individualne potrošnje na prebivalca 

kot bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca, saj je sestavljen iz storitev in blaga, ki jih 

posamezniki dejansko trošijo. V Sloveniji se je dejanska individualna potrošnja na prebivalca 

v standardu kupne moči do leta 2008 približevala povprečni v EU-28 in je v letu 2008 dosegla 

81 % vrednosti tega povprečja, po letu 2008 pa se postopno znižuje. Če pogledamo leto 2013 

pa je znašala 76 % povprečja v EU-28. V Sloveniji se dejanska individualna potrošnja na 

prebivalca v standardu kupne moči že nekaj let zmanjšuje. V letu 2014 je znašala 74 % 

povprečja EU-28. To pomeni, da je dejanska individualna potrošnja na prebivalca v Sloveniji, 

izražena v standardu kupne moči, v letu 2014 zaostajala za povprečno dejansko individualno 

potrošnjo na prebivalca v EU-28 za 26 %, za povprečno dejansko individualno potrošnjo na 

prebivalca v evrskem območju pa za 32 % (Statistični urad RS 2016b). 

Zaradi nižjega BDP se zmanjšajo javno-finančni prihodki v obliki prispevkov in davkov, 

hkrati pa se povečajo javno-finančni izdatki v obliki socialnih transferjev (Štraus 2012, 12- 

13). Na podlagi podatkov Eurostata je Slovenija ena od petih članic EU, kjer se je dolg države 

med finančno krizo najbolj povečal (Grčija - povečanje BDP za 68 odstotnih točk, Irska - 

povečanje BDP za 67 odstotnih točk, Ciper - povečanje BDP za 62 odstotnih točk, Slovenija - 

povečanje BDP za 59 odstotnih točk in Portugalska - povečanje BDP za 59 odstotnih točk). 

Vse države, razen Slovenije, so za reševanje iz krize zaprosile za finančno pomoč Mednarodni 

denarni sklad in pomoč iz programa EU. 

Za lažjo primerjavo naj povemo, da je bil dolg države konec leta 2008 razmeroma nizek in je 

znašal 4.063,00 EUR na prebivalca, navedli pa smo že, da se je v času krize močno povečeval 

in je konec leta 2014 znašal 14.615,00 EUR na prebivalca ter konec leta 2015 že 15.536,00 

EUR na prebivalca (leta 2015 proti letu 2008 gre za nekaj manj kot štirikratno povečanje 

javnega dolga). S tem želimo izpostaviti problem rasti javnega dolga in opozoriti na posledice 

le tega, kot v svoji analizi predstavi tudi Štrausova, da visoka raven javnega dolga negativno 

vpliva na gospodarsko rast, kar pomeni, da zavira gospodarsko rast (Štraus 2012, 56–58). 

Predstavljena razmišljanja so utemeljena in smiselna po potrebnih ukrepih, vendar pa je 

mogoče razmišljati tudi v drugo smer, da zgolj varčevanje ne bo zadostovalo za rešitev iz 

krize. Varčevanje in zmanjšanje pravic iz naslova socialne varnosti je najlažji ukrep, ki se 

lahko izvede, je pa skrajen. 
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Boštjan Vasle, direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj RS, je v začetku leta (tj. 

2016) povedal, da je v evrskem območju, ki je za Slovenijo ključnega pomena, za letos (tj. 

leto 2016) napovedana celo višja rast, kot smo jo imeli lani, težavo pa vidi v krčenju 

mednarodne trgovine, saj je Slovenija odvisna od izvoza. Izvoz je gonilna sila slovenskega 

gospodarstva, paradni konj zdajšnje gospodarske rasti. 

 

Slika 1: Suša 

Vir: Delo 2014. 

Avtor dodaja, da smo še vedno v začetnih fazah okrevanja, lani smo končali z deflacijo, kar 

pomeni, da ni cenovnih pritiskov na rast plač, brezposelnost je še vedno visoka, letos (tj. 

2016) pa pričakujemo tudi nekoliko nižjo gospodarsko rast kot lani, ko so jo poganjala 

evropska sredstva (UMAR 2016). 

Investicijski strateg Phillip Vorndran je na 33. finančni konferenci v Portorožu izpostavil, da 

bomo morali trdo delati, da bomo rešili EU in EURO, nadaljnja centralizacija Evrope pa ni 

pravi odgovor na krizo (Bizjak 2016). 

2.3.2 Vpliv finančne krize na družbo 

Na družbenem področju se kriza odraža kot povečanje brezposelnosti, povečanje 

razslojenosti, revščina, propadanje pravne in socialne države, prevrednotenje družbenih 

vrednot ... Povečala se je potreba po pravnem in socialnem varstvu, hkrati so se sredstva za ta 

namen zmanjšala, pogoji za pridobitev pa zaostrili. 

Finančna kriza je potrdila Žižkovo izpeljavo gospodarske krize, ki pravi, da obstajajo trije 

razredi v družbi; intelektualci, industrijski delavci in brezposelni. To predstavlja razpad 
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socialnega življenja in prostora (Žižek 2009, 147), hkrati pa je po njegovem mnenju poudarek 

na tem, da finančna kriza ni moralna kriza. 

V krizi je prišlo do pomanjkanja vrednot in morale, čeprav so bili odzivi (kot že  navedeno), 

da ne gre za moralno krizo, zelo različni. Težko je ne biti ciničen ob tem. 

Tomažin pa opozarja, da vlada z dvigi davkov negativno vpliva na potrošnjo, ljudje si z enako 

plačo lahko privoščijo manj, zato je treba privabiti tuji kapital, ki bo ustvarjal nova delovna 

mesta, kar pa nikakor ne bo možno z zviševanjem davkov (Tomažin 2013, 34). 

Za družbo zmanjšanje denarnega toka pomeni zmanjšanje potrošnje. Gospodinjstva sredstva 

trošijo le za nujne življenjske potrebščine, prihrankov pa ne želijo porabiti in jih hranijo za 

hude čase. Prebivalstvo nima več zaupanja v državo, to nezaupanje pa vodi v začarani krog, ki 

ne vodi iz krize (Planinc 2010). Naloga države bi morala biti, da ljudem povrne zaupanje v 

pravno in socialno državo, brez tega nobena reforma ne bo uspešna. Zaupanje si bo vlada 

pridobila z znižanjem javne porabe (zamrznitvijo socialnih transferjev), investiranjem samo v 

projekte, ki doprinesejo k družbi (npr. s sprejetimi uredbami o načrtu upravljanja in 

investiranja, sanacijskimi programi) in ne z zviševanjem davkov. 

Mogoče je torej zavzeti stališče, da je družbena kriza nastala zaradi statusne negotovosti in 

socialne neenakosti. 

Če povemo zgolj za primerjavo, da je bil 17. oktober 2016 dan boja proti revščini in hkrati 

pravimo, da smo že iz finančne krize, na drugi strani pa imamo statistične podatke, ki kažejo, 

da vsak sedmi prebivalec Slovenije živi pod pragom revščine (Statistični urad RS 2015). 

Težko je biti ne ciničen, ponovno. Najvišji stopnji revščine pa sta v občinah Sevnica in Lenart 

(RTV4 2016). 

2.3.3 Vpliv finančne krize na gospodarstvo 

Kriza je v gospodarstvo zarezala zelo globoko (javni dolg pred krizo je znašal pod 30 

odstotkov BDP-ja, danes pa je na ravni okoli 80 odstotkov), hkrati pa v dolgo časovno 

obdobje. Posledice so vidne na področju zadolževanja, padca potrošnje, padca proizvodnje, 

plačilne nediscipline, propada gospodarskih subjektov, krčenja stroškov v javnih službah in 

javnem sektorju, rasti cen, rasti davkov, zmanjšanja BDP in manjših denarnih prilivih v obliki 

javnih prihodkov (Banka Slovenije 2015, 19–20). Negativni vplivi finančne krize so prišli od 

zunaj, dodani pa so jim bili še domači. Nina Jamer pojasni kot glavne domače vplive za 

nastanek krize, da je finančni sektor sprejemal odločitve, ki so bile zelo tvegane, da je bilo 

preveliko špekulativno vlaganje, slabe naložbe, preveliko zadolževanje, upad izvoza in upad 

investicij (Jamer 2010). Državam na območju EU, ki jih je kriza prizadela, je skupno, da 

beležijo visoko brezposelnost, krizo v bančnem sektorju, nezmožnost vračanja posojil in 

visoko zadolženost države (OECD 2016b). 



 

14 

Zmanjšanje denarnega toka je pomenilo zmanjšanje potrošnje za posameznike in podjetja, 

zmanjšala sta se tudi BDP in vrednost sredstev v celotnem finančnem sistemu, banke pa so še 

dodatno znižale možnosti kreditiranja (Ur. l. EU, št. 268/09). Temelje teorije o dohodku je 

postavil angleški ekonomist John Maynard Keynes, ki pravi, da je vsak dohodek namenjen 

potrošnji, vendar ne v celoti, kar pomeni, da ostane prihranek. Velikost prihrankov in porabe 

pa je posledica velikosti dohodka (Maynard Keynes 2008). 

Po mnenju ekonomista dr. Jožeta Mencingerja se Slovenija enostavno ni znala rešiti iz 

upadanja kreditne aktivnosti oziroma kreditnega krča, saj ni šlo samo za kreditiranje 

posameznikov in gospodarstva, ampak tudi upadanje v medbančnem kreditiranju, kar pomeni 

posojanje bankam (Vimeo 2012). Za reševanje bank je bila potrebna rekapitulacija z javnim 

denarjem, največja težava so nedonosna posojila, ki jih je za več milijard evrov. Podrobnejša 

rekapitulacija je za vsako leto pojasnjena v letnih poročilih Banke Slovenije (Banka Slovenije 

2016). 

Tatjana Šuler Štavt iz Banke Slovenije je pojasnila, da je bilo krčenje v času finančne krize 

značilno za večino bank, bodisi zaradi slabše kreditne sposobnosti komitentov in manjšega 

kreditnega povpraševanja, kot tudi zaradi zmanjševanja kapitalskih zahtev in zniževanja 

razmerja med posojili in vlogami nebančnega sektorja LTD (v nadaljevanju: LTD – ang. loan 

to deposit ratio). LTD so najhitreje zniževale banke, ki so hkrati povečevale obseg vlog in 

krčile kredite. Makrobonitetni instrument v času krize in krčenje kreditiranja ohranja aktivno 

vlogo makrobonitetne, kakor to navaja Šuler Štavtova v povzetku z naslovom Omejevanje 

dinamike zniževanja razmerja med posojili in vlogami navzdol kot makrobonitetni 

instrumenti na dnu kreditnega cikla (Šuler 2014). 

Z gotovostjo lahko rečemo, da je v gospodarstvu največja težava nelikvidnost podjetij 

(podaljševanje plačilnih rokov, nesolventnost), pomanjkanje naložb (zaradi krajšanja ročnosti 

posojil, večja previdnost pri tveganih naložbah, pomanjkanje posojil in padec cen 

nepremičnin), nefleksibilnost trga dela (slabo prilagajanje gospodarskim spremembam, 

zahtevam trga dela), kar je odraz oz. je posledično vplivalo na brezposelnost. Brezposelnost 

pa je zelo velik problem te krize, saj povečuje krizo družbe (Kajzer 2011, 13–17). 

Doseči je treba socialno vključujočo gospodarsko rast, trdneje povezati finančne institucije in 

financiranje realnega sektorja, zmanjšati preveliko odvisnost nacionalnega gospodarstva 

zaradi pritiska mednarodnih finančnih trgov, okrepiti nacionalno sposobnost varčevanja in 

investiranja ter vzpostaviti inovacijam in podjetništvu naklonjeno okolje (Nahtigal 2012, 26). 

Franjo Štiblar (2008a) pa je mnenja, da je Sloveniji v »tem trenutku« potrebna močna 

reformacija ekonomije. Izpostavlja, da bi ekonomija morala biti bistveno bolj skromna, 

sprejemati in še več pa je treba dajati ostalim vedam ter se učiti na svojih napakah iz 

preteklosti. 
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Nadalje je Štiblar državo opozarjal, naj se kar se da najbolje pripravi na prihajajočo se 

finančno krizo in naj pravočasno ter ustrezno ukrepa. Priporočil je, naj z vsemi 

razpoložljivimi instrumenti in ukrepi ohrani likvidnost in solventnost bank ter drugih 

finančnih institucij. 

Nedvomno se bodo finančne krize ponavljale, kaj jih bo povzročalo, pa ni mogoče z 

gotovostjo trditi. Vsekakor pa je v domeni države, da bo pripravila takšne mehanizme, ki bi 

škodo finančnih kriz omilile. 

Opozoriti je treba, da je bil čas za radikalne spremembe. 

2.3.4 Vpliv finančne krize na socialno varstvo 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti področje socialnega varstva 

opredeljuje kot enega od sklopov socialne varnosti, ki temelji na socialni pravičnosti, 

solidarnosti ter načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Kot temeljno izhodišče 

ukrepov na področju socialnega varstva izpostavi preprečevanje socialne izključenosti, 

zagotavljanje dostojanstva in enakih možnosti. Socialno varnost določajo strokovna pravila, 

načela in dejavnosti, ki posamezniku omogočajo, da se vključi in ostane vključen v družbeno 

okolje ter v njem aktivno deluje. Pri tem država zagotavlja socialne in materialne pravice, 

posameznik pa prispeva v obliki davkov in drugih obveznih dajatev. Socialna varnost je širše 

zasnovani model državnih ukrepov na različnih področjih za zagotovitev socialne varnosti in 

vključuje zdravstvene, stanovanjske, delovnopravne, izobraževalne ter ostale vidike in je 

nadrejen pojem socialnemu varstvu, ki je definiran z vrstami storitev in denarnih dajatev 

skupinam ter posameznikom, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje (Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2016a). 

Socialno varstvo je mreža programov in ukrepov, ki rešujejo socialne težave in stiske 

posameznikov, družin ter skupin prebivalstva in skušajo preprečiti socialno ogroženost 

posameznika in skupin. V okviru socialnega varstva se poskrbi za tiste, ki si socialne varnosti 

ne morejo zagotoviti (Kalčič in Bubnov Škoberne 1996, 19). 

Ne gre zamenjati pojma socialnega varstva s pojmom socialne varnosti, saj je slednji širšega 

pomena in v najširšem obsegu pomeni pokritje vseh socialnih primerov. Takšna definicija 

socialne varnosti je v bistvu podlaga za opredelitev, da je posamezna država socialna država 

(Kalčič in Bubnov Škoberne 1996, 17). 

Socialno varstvo predstavlja sekundarno področje in skupaj s primarnim področjem socialnih 

zavarovanj predstavlja celovit sistem socialne varnosti. Sekundarna narava socialnega varstva 

se izvaja šele potem, ko je ugotovljeno, da socialnih tveganj in posledic ni mogoče odpraviti v 

okviru socialnih zavarovanj. Dejavnost socialnega varstva ima s socialno-varstvenimi 
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storitvami in dajatvami osebam, družinam in skupinam oseb, ki so potrebni pomoči, 

preventivne ali kurativne učinke (Vodovnik 2003, 225). 

Družinam, osebam in skupinam prebivalstva, ki so v materialni in drugi stiski iz različnih 

razlogov (npr. telesna prizadetost, družinske težave, duševna zaostalost, neuspeh v zaposlitvi 

in poklicu ter v drugih socialnih primerih), država s socialnim varstvom zagotavlja pravico do 

življenja v dostojanstvu. Sistem socialnega varstva je namenjen vsakomur, ki ni zajet v 

katerikoli drug podsistem socialne varnosti, kot je socialno zavarovanje, zato ima univerzalen 

pomen (Kalčič in Bubnov Škoberne 1996, 19). 

Poglavitni akti OZN so: 

- Splošna deklaracija o človekovih pravicah, v njej sta pomembna: 

- člen 22: določa pravico do socialne varnosti; 

- člen 25: določa pravico do takšne življenjske ravni, ki posamezniku in njegovi družini 

zagotavlja zdravje in blagostanje. 

- Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah. 

- Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, vsebuje naslednje 

pomembne člene: 

- člen 9: pravica vsakogar do socialne varnosti; 

- člen 10: posebno varstvo družine in otroka; 

- člen 11: pravica vsakogar do primernega življenjskega standarda. 

Sistem nadzora: države podpisnice so dolžne poročati o uresničevanju pravic, poročilo 

ocenijo izvedenci (strokovna ocena) in organi OZN (politična ocena). Odločujoča je 

politična ocena, čeprav je strokovna ocena v državi podpisnici ugotovila hude kršitve 

pakta, se lahko organi OZN odločijo, da države ne bodo kaznovali. Ukrepi niso 

prisilni, ampak se državo zgolj opozori, naj kršitve odpravi in izpolnjuje obveznosti, ki 

jih je prevzela s podpisom pakta. 

- Konvencija o otrokovih pravicah, ki določa pravico otrok do socialne varnosti. 

Mednarodna organizacija dela izdaja dve vrsti aktov, konvencije in priporočila (njihova vloga 

je, da dopolnjujejo konvencije, svetujejo, kako naj se konvencije izvršujejo ali urejajo 

področja, pri katerih še ni doseženo soglasje za sprejem konvencije). 

Slovenijo zavezujejo naslednji akti Mednarodne organizacije dela: 

- Konvencija 102 o minimalnih normah socialne varnosti; 

- Konvencija 103 o varstvu materinstva; 

- Konvencija 121 o dajatvah za nesreče pri delu in poklicne bolezni; 

- Konvencija 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju; 

- Konvencija 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov; 

- Konvencija 161 o službi medicine dela. 

Najpomembnejši akti Sveta Evrope za področje socialne varnosti so: 
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- Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (bolj znana pod 

imenom Evropska konvencija o človekovih pravicah); 

- Evropska socialna listina; 

- Evropski kodeks socialne varnosti; 

- Evropska konvencija o socialni varnosti; 

- Evropska konvencija o socialni in medicinski pomoči. 

Pojasnili smo že, če povzamemo, da je glavni namen sistema socialne varnosti zagotavljanje 

minimuma, spodnje meje dohodkov, ki posamezniku omogoči preživetje glede na okoliščine. 

Enotna opredelitev pojma socialna varnost še ni podana (Bubnov – Škoberne in Strban 1999, 

37), čeprav je iz opredelitve možno razbrati glavne aktivnosti, ki jih naj bi izvajala država za 

učinkovito delovanje sistema. Imamo pa zakonsko opredelitev, ki določa, da socialna varnost 

temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti in načelih enake dostopnosti ter proste izbire 

oblik. Socialna varnost zajema socialno zavarovanje, sistem socialne pomoči in družinske 

prejemke. Sistem socialnega zavarovanja je sestavljen iz obveznega pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, obveznega zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko 

varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti. Zavarovanja so obvezna za vse zaposlene in 

samozaposlene osebe, celoten sistem pa je financiran s prispevki za socialno varnost, ki jih 

plačujemo vsi zaposleni in delodajalci. Na način in pod pogoji, ki so urejeni z zakonodajo s 

področja obveznega in socialnega zavarovanja, splošni zakon je Zakon o prispevkih za 

socialno varnost (Ur. l. RS, št. 5/96, 34/96, 18/96, 87/97, 3/98, 7/98, 106/99, 81/00, 97/01, 

97/01, 62/10, 40/12, 96/12, 99/13, 91/13, 26/14, v nadaljevanju ZPSV), kot specialni zakoni 

pa so: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/12, 39/13, 46/13, 

63/13, 99/13, 101/13, 111/13, 44/14, 85/14, 95/14, 97/14, 95/14, 95/14, 95/14, 31/15, 90/15, 

90/15, 96/15, 102/15, 42/16, 80/16, 88/16, v nadaljevanju ZPIZ-2), Zakon o zdravstvenem 

varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98, 

6/99, 56/99, 99/01, 60/02, 42/02, 126/03, 62/05, 76/05, 100/05, 38/06, 114/06, 91/07, 71/08, 

76/08, 62/10, 87/11, 40/11, 40/12, 21/13, 63/13, 91/13, 99/13, 99/13, 111/13, 95/14, 95/14, 

47/15, 90/15, 90/15, v nadaljevanju ZZVZZ), Zakon o starševskem varstvu in družinskih 

prejemkih (Ur. l. RS, št. 26/14, 90/15, 90/15, 69/15, v nadaljevanju ZSDP-1), Zakon o 

urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10, 40/12, 21/13, 63/13, 63/13, 100/13, 32/14, 95/14, 

47/15, 90/15, v nadaljevanju ZUTD). 

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki v Sloveniji velja od 1. 

julija 1992 (Ur. l. RS, št. 35/92, 9/92), v 9. členu zagotavlja vsakomur pravico do socialne 

varnosti, vključno tudi socialno zavarovanje. Nadalje pa 30. člen Evropske socialne listine 

(Zakon o ratifikaciji evropske socialne listine (spremenjene) MESL, Ur. l. RS 24/99) zahteva 

spoštovanje minimalnih standardov, ki človeku omogočajo varstvo pred revščino in socialno 

izključenostjo. 
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Področje sociale in pravne države je ključno za njene državljane. Kot posledica slabega 

upravljanja države oz. nezadostna premišljenost in učinkovitost zakonodajnih sprememb se 

kaže v pomanjkanju sredstev za zdravstvo, kulturo in socialno varstvo (Jamšek 2014). 

Socialne pravice so večinoma prepuščene politiki zakonodajalca, medtem ko ustava okvire 

socialne politike države določa le minimalno (Novak 2008).  

Kriza se je iz dneva v dan poglabljala, na dan pa »prinesla« številne težave na socialnem 

področju. Številne težave so se stopnjevale z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. 

RS, št. 40/12, 96/12, 104/12, 105/12, 8/13, 25/13, 46/13, 47/13, 56/13, 63/13, 63/13, 63/13, 

63/13, 99/13, 99/13, 101/13, 107/13, 101/13, 32/14, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15, 24/15, 57/15, 

69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16, kratica ZUJF).  

Vlada RS je pojasnila, da je prišlo do sprememb na področju: 

- družine (znižanje starševskega nadomestila, znižanje višine otroškega dodatka, postavitev 

premoženjskega cenzusa za pravico do pomoči ob rojstvu otroka in do dodatka za veliko 

družino, nadomestila preživnine in transferji posameznikov ter gospodinjstev se ne 

usklajujejo); 

- upokojencev (sprememba letnega dodatka, pokojnine se ne bodo uskladile, negativna 

uskladitev pokojnin za pokojnine, ki nimajo podlage v vplačanih prispevkih, zaostritev 

upokojitvenih pogojev za javne uslužbence); 

- trga dela in zaposlovanja (znižanje denarnega nadomestila, omejitev na maksimalno višino 

denarnega nadomestila, ukinitev bolniškega staleža pri prejemnikih denarnega 

nadomestila, ukinitev 2. januarja kot dela prost dan); 

- študentov (ukinitev subvencioniranja študentske prehrane v času, ko ni študijskih 

obveznosti, dodatna koncesijska dajatev za študentsko delo, spremembe pri štipendiranju, 

ukinitev podeljevanja nagrad za trajnostni razvoj); 

- vojnih invalidov, veteranov in žrtev vojnega nasilja (ukinitev pravice do zdraviliškega ter 

klimatskega zdravljenja, zvišanja starostne meje za uveljavitev pravic, sprememba do 

pravice do zdravstvenega varstva pri vojnih veteranih); 

- javnega sektorja (znižanje vrednosti plačnih razredov, odprava nesorazmerij v osnovnih 

plačah, ukinitev varovanih plač, sprememba pri plačah direktorjev in funkcionarjev, 

zamrznitev plač, napredovanj, delovne uspešnosti, znižanje plačila za delo v tujini, 

znižanje položajnega dodatka, znižanje delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu). 

Če povzamemo, ZUJF je zmanjšal socialne transferje, omejil vsa napredovanja in dodatno 

zaposlovanje v javnem sektorju, predvsem je prizadel t. i. srednji sloj in ga potisnil proti dnu, 

kar je žal še danes vidno. 

Kot je pojasnil Virant, je ZUJF prinesel tudi nekaj neumnosti, hkrati pa dodal, da je bil nujen. 

Dodal je, da je bil uspešen s krčenjem javne porabe, saj je leta 2012 znižal proračunski 
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primanjkljaj na 3,7 odstotka BDP. Zaveda pa se, da krčenje javne porabe negativno vpliva na 

gospodarsko rast, a brez varčevanja ne moremo preživeti (Virant 2013). 

Kriza ne sme biti izgovor za krčenje socialne varnosti, država ima po Ustavi RS dolžnost 

zagotavljati socialno varnost (Pieters 2012), saj gre za zavezujočo normo, od katere ni 

odstopanj. Zakonodajalec mora imeti pred očmi, da je in mora ostati primarna dolžnost 

države, da zagotavlja varnost prebivalstva, vključno s socialno varnostjo. Pravo socialne 

varnosti ne sme biti cilj, ampak mora biti zvesti sopotnik zakonodajalca ob spremembi prava 

socialne varnosti (Bubnov Škoberne in Strban 2010, 387–388). 

To pomeni, da je država dolžna z aktivnimi ukrepi nuditi ustrezno pomoč tistim, ki so jo 

zaradi neugodnega socialnega položaja potrebni. 

Baghrizabehi pa nato zaključi svojo razpravo o krizi v Sloveniji in socialni varnosti s tem, da 

socialna država ni samo ceremonialna deklaracija, ampak zavezujoč kriterij vsake države 

(Baghrizabehi 2013, 49). 

Še posebno pa je v času finančne krize potreben takšen pravosodni sistem, ki bo deloval hitro 

in pravično, kar pomeni skrajšanje sodnih postopkov in hitro ter učinkovito izvajanje 

postopkov pred sodišči. 

Mnogi so mnenja, da je stanje skrb vzbujajoče in zahteva sprejetje ukrepov za izboljšanje 

stanja. Pravna in socialna država morata ponovno postati naša realnost in ne zgolj vrednota. 

Učinkovitost pravosodja lahko predstavlja veliko prednost pri izhodu iz krize. Zapisali smo 

že, da mora biti pravosodni sistem takšen, da bo deloval pravično in hitro. 

Ustavno sodišče RS poudarja, da pravica do sodnega varstva ne pomeni, da je posamezniku 

dana pravica do točno določene oblike sodnega varstva po enem izmed zakonov, temveč 

posamezniku zagotavlja le pravico uveljavljati določeno varstvo v po vsebini ustreznem, za to 

predvidenem sodnem postopku (primerjaj odločbi št.: Up-555/03, Up-827/04 z dne 6. 7. 

2006) (Ur. l. RS, št. 78/06 in Odl. US XV, 92). 

Države Evropske unije poznajo brezplačno pravno pomoč kot podlago za uveljavitev pravice 

do sodnega varstva, s tem pa zagotavljajo pravico enakosti pred zakonom. 

V Nemčiji obstaja razlika med pomočjo v obliki oprostitve plačila stroškov sodnega postopka 

(prozesskostenhilfe) in pomočjo v obliki pravnega svetovanja (beratungshilfe), ki ljudem z 

nizkimi dohodki zagotavlja, da prejmejo pomoč za stroške pravnega svetovanja in zastopanja 

zunaj sodnega postopka, urejeno je z Zakonom o pravnem svetovanju in zastopanju 

(Beratunghilfegesetz). 
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Avstrija ureja brezplačno pravno pomoč v zakonu, imenovanjem Zivillprozessordnung (členih 

63–73), tudi ta je namenjena ljudem z nizkimi dohodki. Avstrijski sistem brezplačne pravne 

pomoči pozna le eno vrsto brezplačne pravne pomoči, to je oprostitev plačila stroškov 

postopka. 

V Franciji je sistem brezplačne pravne pomoči urejen z Zakonom o pravni pomoči in Uredbo 

št. 91-1266 ter zajema pomoč za plačilo odvetniških honorarjev v kazenskih postopkih, ki so 

na voljo namesto kazenskega pregona (poravnava in mediacija), finančno pomoč za sodne 

postopke in zunaj sodne postopke, za pravno pomoč priprti osebi zaradi zaslišanja na policiji 

in za disciplinske postopke v zaporih. Prejemnik mora izpolnjevati zahteve v povezavi z 

državljanstvom, stalnim prebivališčem in dopustnostjo ter sredstvi. 

V Belgiji brezplačno pravno pomoč zagotavlja Urad za pravno pomoč, zajema pa zastopanje, 

svetovanje in obrambo pred sodišči. Prosilec mora izpolnjevati finančni in vsebinski pogoj 

(npr. če je tožba upravičena). 

V Italiji je brezplačna pravna pomoč dostopna brez izjem za vsako pristojnost in vsak 

postopek, kjer je potrebna pomoč odvetnika. Prosilec poda izjavo o svojem premoženjskem 

stanju, dokazati pa mora tudi določeno stopnjo verjetnosti za uspeh v postopku. 

Na Norveškem sistem pravne pomoči ureja Zakon o pravni pomoči, razen v kazenskih 

zadevah, kjer ureja Zakonik o kazenskem postopku. Prosilec mora izpolnjevati finančne in 

nefinančne kriterije (npr. pomembnost primera za prosilčevo osebno stanje, možnost uspeha, 

narava primera) za dodelitev brezplačne pravne pomoči. Posebnost je, da je lahko prosilec, ki 

minimalno presega postavljeno finančno mejo, do brezplačne pravne pomoči upravičen, pri 

tem, da mora tudi sam prispevati določena sredstva (Državni Zbor RS 2009). 
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3 BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Brezplačna pravna pomoč predstavlja uresničevanje pravice do sodnega varstva, upoštevajoč 

socialni položaj osebe, ki brez škode za svoje preživljanje in preživljanje svoje družine te 

pravice ne bi mogla uresničevati (Ministrstvo RS za pravosodje 2003). 

Skladno s 1. členom Zakona o brezplačni pravni pomoči (Ur. l. RS, št. 48/2001, s 

spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZBPP) se za sodno varstvo štejejo varstvo 

pravic, obveznosti in pravnih razmerij ter varstvo pred obtožbami v kazenskih zadevah pred 

za to ustanovljenimi sodišči, ter vse oblike izvensodnega poravnavanja sporov. 

Živimo v svetu, kjer prava neuki državljani težko uveljavljajo svoje pravice na sodišču, kajti 

brez odvetnikov tudi sodišča skorajda ne morejo več delovati. Zato je »na mestu« izjava 

Vlaste Nussdorfer, ko pravi, da je »vrata sodišč težko odpirati, najtežje brez ustrezne pravne 

pomoči« (Varuh človekovih pravic RS 2015b, 1). 

Namen brezplačne pravne pomoči po ZBPP je uresničevanje pravice do sodnega varstva po 

načelu enakopravnosti, upoštevajoč socialni položaj osebe, ki brez škode za svoje preživljanje 

in preživljanje svoje družine te pravice ne bi mogla uresničevati (ZBPP, 1 čl., 1. odst.). 

Z brezplačno pravno pomočjo je uresničeno ustavno načelo, ki določa, da je Slovenija pravna 

in socialna država. V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in 

temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, »spol, jezik, vero, politično ali drugo 

prepričanje, gmotno stanje«, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali »katerokoli 

drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki« (URS, 14. čl.). 

Človekove pravice in temeljne svoboščine »se uresničujejo neposredno na podlagi ustave«. Z 

zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic »in temeljnih 

svoboščin, kadar tako določa ustava«, ali če je to nujno zaradi same narave posamezne 

pravice ali svoboščine. »Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene« samo s 

pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ustava. »Zagotovljeni sta sodno varstvo 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin« ter pravica do odprave posledic njihove kršitve. 

»Nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih«, ki veljajo v 

Sloveniji, ni dopustno omejevati »z izgovorom, da je ustava ne priznava ali da jo priznava v 

manjši meri« (URS, 15. čl.). 

Vsakomur je zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred 

drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti ter nosilci »javnih pooblastil, ki odločajo 

o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih« (URS, 22. čl.). 

Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez 

nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. 
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Sodi mu lahko samo sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom in s 

sodnim redom (URS, 23. čl.). 

Vsakomur je zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam 

»sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti« in nosilcev javnih 

pooblastil, s katerimi ti odločajo o »njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih« 

(URS, 25. čl.). 

Z institutom brezplačne pravne pomoči je osebam, ne glede na njihov socialni in gmotni 

položaj, omogočeno enakopravno uveljavljanje pravice do sodnega varstva. 

Kot smo že ugotovili, se je z nastopom krize povečevala tudi potreba po brezplačni pravni 

pomoči, kar je potrdil tudi predsednik Vrhovnega sodišča RS Branko Masleša (Dimnik 2012), 

saj so ljudje postali v večji meri odvisni od drugih. Mnogi se sprašujejo, tudi Jamšek Tadeja 

(2014, 110), ali smo sploh še socialna in pravna država v smislu 2. člena URS. Med drugim 

tudi nekdanja varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik (Varuh človekovih pravic 

RS 2010a), saj po njenem mnenju dostop do zdravstva, šolstva, zaposlitve in pravne pomoči 

ni več tako dostopen kot je bil in je odvisen od materialnega stanja družine. Svoje dvome v 

pravno in socialno državo je podala tudi zdajšnja varuhinja človekovih pravic Vlasta 

Nussdorfer v Letnem poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2014. Kritična je tudi dr. 

Srna Mandič s Fakultete za družbene vede, še ostrejši je dr. Srečko Dragoš, ki pravi, da 

država nasilno odvzema zakonsko zagotovljene pravice (Siolnet 2013). Ekonomist Bernard 

Brščič, predsednik Sveta Inštituta dr. Jožeta Pučnika, je dejal, na Zboru za republiko v Novi 

Gorici (Reporter 2013), da Slovenija ni ne pravna država in ne pravična država. 

Sredstva za pravico do brezplačne pravne pomoči so zagotovljena iz proračuna RS, zato 

predlagatelj zakona meni, da pravica do brezplačne pravne pomoči po svojem temelju sodi 

med pravice iz javnih sredstev. 

Rast prošenj za BPP se kaže z zaostanki pri njihovem reševanju. Kadrovska nihanja v službah 

BPP ne morejo biti izgovor za dolgotrajno odločanje o prošnji oz. zadevi. H kakovosti in 

hitrosti odločanja veliko pripomore tudi motivacija zaposlenih. Predsednik Vrhovnega sodišča 

RS Branko Masleša zagovarja stališče, da je treba zagotoviti zadostno število javnih 

uslužbencev v službah za BPP, saj se le tako lahko razbremeni sodnika administrativnih in 

rutinskih opravil (Dimnik 2012). 

3.1 Zakon o brezplačni pravni pomoči 

Pravica do brezplačne pravne pomoči je odraz temeljnega ustavnega načela pravne in socialne 

države, ki RS zavezuje, da uresničuje obveznost države, da vsem državljanom zagotovi enake 

možnosti za uresničevanje njihovih pravic, da njihov socialno-ekonomski položaj ne bo 

predstavljal nepremostljive ovire za sodno varstvo. 
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V Republiki Sloveniji država socialno ogroženim že od leta 2001, na podlagi določil ZBPP, 

omogoča pridobitev pravice do brezplačne pravne pomoči, torej socialno skrb države v korist 

finančno šibkega posameznika, ki naj bi mu omogočila dostop do pravnega varstva. 

Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo je bilo treba v nacionalno zakonodajo implementirati 

Direktivo Sveta Evrope (Direktiva sveta 2003/8/ES, Uradni list EU, št. L 26) o izboljšanju 

dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih, z uvedbo minimalnih skupnih pravil pri 

takšnih sporih. Direktivo Sveta Evrope so bile države članice Evropske unije v nacionalno 

zakonodajo dolžne prenesti do 30. novembra 2004. S sprejetjem Zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o brezplačni pravni pomoči je bila Direktiva implementirana v slovenski 

nacionalni pravni red. Na podlagi navedene direktive je bilo dodano enajsto poglavje, ki 

določa upravičence, pogoje, obseg odobritve in postopek za dodelitev BPP v čezmejnih sporih 

(Južnič 2010, 16–17). 

Brezplačno pravno pomoč v Republiki Sloveniji (RS) ureja ZBPP, ki je na tem področju 

splošni zakon. Specialni zakon, ki pod izpolnjenimi pogoji velja namesto njega, pa je ZPND. 

Poleg splošnega in specialnega zakona je brezplačna pravna pomoč urejena v številnih 

podzakonskih aktih, in sicer s Pravilnikom o obrazcu za dodelitev brezplačne pravne pomoči 

(Ur. l. RS, št. 105/08), Pravilnikom o obrazcu napotnice (Ur. l. RS, št. 79/08), z Navodili o 

vodenju in »vsebini evidence o brezplačni pravni pomoči« (Ur. l. RS, št. 77/08), z Navodili za 

izpolnjevanje obrazca za dodelitev brezplačne pravne pomoči (Ministrstvo RS za pravosodje 

2008), s Pravilnikom o dostopu do elektronskih evidenc (Ur. l. RS, št. 77/08) ter Pravilnikom 

o pogojih in postopkih za vpis v register oseb za dajanje pravne pomoči (Ur. l. RS, št. 83/01). 

ZBPP je bil od sprejetja (leta 2001) pa vse do danes deležen številnih sprememb (dvakrat 

noveliran, leta 2008 in leta 2015) ter podvržen presoji ustavnosti oziroma zakonitosti (U-I-

253/13-8 z dne 13. 2. 2014 in U-I-161/12-16 z dne 20. 2. 2014). Hkrati pa se postavlja 

vprašanje skladnosti z ustavnimi in mednarodnopravnimi določbami, predvsem v nujnih 

primerih, glede drugega odstavka 11. člena ZBPP, ki določa, da dodeljena brezplačna pravna 

pomoč zajema stroške sodnega postopka, ki so nastali po dnevu vložitve prošnje za dodelitev 

brezplačne pravne pomoči (Felc 2017, 7-8). 

3.1.1 Upravičenci do brezplačne pravne pomoči po ZBPP 

Država »skrbi za uresničevanje načela enake dostopnosti do sodnega varstva« tako, da v 

proračunu zagotavlja sredstva za plačilo storitev osebam, ki so po ZBPP pooblaščene za 

izvajanje pravne pomoči, da oprosti upravičence plačila stroškov postopka in če tako določa 

zakon, nudi tudi davčne ali druge olajšave osebam, ki so po tem zakonu pooblaščene za 

izvajanje pravne »pomoči, če se odpovedo plačilu za opravljene storitve«, ter zagotavlja 



 

24 

sredstva in pogoje za organizacijo ter delovanje služb in organov, pristojnih za vodenje 

postopkov ter odločanje o pravici do brezplačne pravne pomoči (ZBPP, 4. čl.). 

Do brezplačne pravne pomoči je upravičena oseba, ki glede na svoj finančni položaj in glede 

na finančni položaj svoje družine, brez škode za svoje socialno stanje in socialno stanje svoje 

družine ne bi zmogla plačati stroškov sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne 

pomoči. 

Šteje se, da bi bilo socialno stanje »prosilca in njegove družine zaradi stroškov sodnega 

postopka« oziroma stroškov nudenja pravne pomoči ogroženo, če mesečni »dohodek prosilca 

(lastni dohodek) oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine« (lastni dohodek 

družine) ne presega »višine dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka, določenega z 

zakonom«, ki ureja socialnovarstvene prejemke (ZBPP, 13. čl.). 

To natančneje določa 10. člen ZBPP, kjer je navedeno, da so do BPP upravičeni: 

- državljani RS; 

- tujci z dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje v RS in osebe brez državljanstva 

(apatridi), ki zakonito prebivajo v RS (glede pravice do brezplačne pravne pomoči so 

izenačeni z državljani RS); 

- drugi tujci pod pogojem vzajemnosti ali pod pogoji in v primerih, določenih z 

mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo RS (je podana, če so po predpisih države tujca 

tudi slovenski državljani v državi tujca upravičeni do brezplačne pravne pomoči); 

- nevladne organizacije in združenja, ki delujejo neprofitno in v javnem interesu ter so 

vpisane v ustrezen register v skladu z veljavno zakonodajo, v sporih v zvezi z opravljanjem 

dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene; 

- druge osebe, za katere zakon ali mednarodna pogodba, ki obvezuje RS, določa, da so 

upravičenci do brezplačne pravne pomoči. 

Glede na to, da se sredstva za pravico do brezplačne pravne pomoči zagotavljajo iz proračuna 

RS (ponovno poudarjamo, da zato predlagatelj zakona meni, da pravica do brezplačne pravne 

pomoči po svojem temelju sodi med pravice iz javnih sredstev), in v sprejetih proračunih za to 

ni vedno zagotovljenega dovolj denarja, ga morajo organom ob koncu leta zagotoviti iz 

proračunskih rezerv. Dogajalo se je tudi, da je sredstev proti koncu leta zmanjkalo, kot sta za 

časnik Delo pojasnila generalni sekretar Vrhovnega sodišča RS Janko Marinko in predsednik 

Vrhovnega sodišča RS Branko Masleša (Primorske novice 2014). Zato želi država kriterije in 

način ugotavljanja materialnega položaja prosilca po ZBPP čim bolj poenotiti z načinom in 

kriteriji, po katerih se ugotavlja gmotni položaj prosilca za pridobitev drugih pravic iz javnih 

sredstev. Zato ZBPP tudi napotuje na smiselno uporabo določb tako Zakona o socialno 

varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10), kot Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 

sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUPJS), kar bi 

lahko pomenilo, da bi bil cenzus za pridobitev brezplačne pravne pomoči lahko še višji. 
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Nemalokrat pa se zgodi, da prosilci od oseb, ki so zadolžene za izvajanje nalog organa 

brezplačne pravne pomoči, pričakujejo, da jim bodo te svetovale, kaj je pravno »potrebno« v 

konkretni zadevi najbolje storiti oziroma jim bodo sestavile ustrezne pravne listine (pritožbe, 

ugovore, pogodbe, tožbe, predloge ...). Namen službe za brezplačno pravno pomoč (BPP) ni  

t. i. prevzemanje dela, ki ga opravljajo odvetniki in notarji (tj. osebe, pooblaščene za izvajanje 

pravne pomoči). 

3.1.2 Postopek oddaje prošnje za pridobitev brezplačne pravne pomoči po ZBPP 

Brezplačno pravno pomoč izvajajo na enajstih okrožnih sodiščih (Okrožno sodišče v Celju, 

Okrožno sodišče v Kopru, Okrožno sodišče v Novi Gorici, Okrožno sodišče v Kranju, 

Okrožno sodišče v Krškem, Okrožno sodišče v Ljubljani, Okrožno sodišče v Novem mestu, 

Okrožno sodišče v Mariboru, Okrožno sodišče v Murski Soboti, Okrožno sodišče na Ptuju in 

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu), na treh delovnih sodiščih in enem delovnem in socialnem 

sodišču (Delovno sodišče v Celju, Delovno sodišče v Kopru, Delovno sodišče v Mariboru in 

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani) ter na Upravnem sodišču RS, skladno z ZBPP. 

Za dodelitev brezplačne pravne pomoči je treba zaprositi pri stvarno pristojnem sodišču na 

območju, kjer ima prosilec stalno prebivališče. Prosilec za brezplačno pravno pomoč mora 

vložiti prošnjo za dodelitev na predpisanem obrazcu o premoženjskem stanju (prosilca in 

njegovih družinskih članov), ki jo poda pod kazensko in premoženjsko odgovornostjo, in ji 

predložiti ustrezna dokazila. Če prošnja ni vložena na predpisanem obrazcu, mora vloga oz. 

prošnja vsebovati naslednje podatke: 

- osebno ime, davčno številko, enotno matično številko, naslov stalnega ali začasnega 

prebivališča prosilca; 

- osebno ime, davčno številko, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča družinskih 

članov prosilca; 

- ime oziroma firmo, sedež ter davčno in matično številko, če je prosilec oseba iz 4. točke 

prvega odstavka 10. člena ZBPP; 

- podatke o zadevi; 

- navedbo oblike in obsega brezplačne pravne pomoči. 

Če je prosilec tujec, mora prošnja poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi 

podatke o dohodkih in drugih prejemkih ter »premoženjskem stanju prosilca in oseb, ki se za 

namen ugotavljanja materialnega položaja pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev«, poleg 

vlagatelja upoštevajo po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (ZBPP, 32. 

čl.), kajti do teh služba za BPP nima dostopa. 

Prosilec prošnjo za dodelitev BPP lahko vloži osebno ali po pošti. 
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Iz prošenj za BPP se kaže socialna stiska, s katero se spoprijema vse več ljudi. Prošenj je vse 

več in ne moremo več govoriti o učinkovitem in hitrem sodnem varstvu. Kot smo že rekli, 

kadrovska nihanja v službah BPP ne smejo biti izgovor za dolgotrajno odločanje o prošnji oz. 

zadevi, predsedniki sodišč pa so tisti, ki poskrbijo za kadrovsko sestavo službe za BPP. 

Število prošenj za BPP se od leta 2008 povečuje, kar je posledica finančne krize in predpisov, 

ki sodiščem na tem področju nalagajo dodatne obveznosti (npr. leta 2010 uveden postopek 

osebnega stečaja ter s tem možnost pridobitve BPP v obliki plačila predujma za kritje začetnih 

stroškov stečajnega postopka pravnih oseb ...). 

Na podlagi navedenega organ ugotovi, ali prosilec izpolnjuje gmotni (materialni oz. finančni) 

in vsebinski kriterij (izpolnjena morata biti oba pogoja) ter odloči o prošnji. Z odločbo organ 

odloči o prošnji za brezplačno pravno pomoč. Prošnjo lahko zavrne kot nedovoljeno, 

neutemeljeno ali pa ji ugodi. 

Nezadovoljstvo prosilcev se največkrat nanaša na razočaranje nad odločitvijo organa, da 

prosilec ni upravičen do BPP (najpogostejši vzrok je preseganje finančnega cenzusa), takoj za 

tem je nezadovoljstvo, ki se nanaša na dolgotrajno obravnavanje prošenj za BPP, sledi mu 

očitek, da odvetniki niso skrbno in vestno opravili storitve v primeru izvajanja BPP. Počutijo 

se drugorazredni, ker nimajo denarja za plačilo odvetnikov, nasprotna stran pa lahko izbere 

»boljšega« odvetnika. 

Če prosilec v izjavi navaja neresnične podatke o svojem premoženjskem stanju ali 

premoženjskem stanju svojih družinskih članov, pristojni organ za BPP o tem izda ustrezno 

odločbo, prosilec pa nadaljnjih šest mesecev ne more ponovno zaprositi za brezplačno pravno 

pomoč. 

»Strokovne in administrativno-tehnične naloge za pristojni organ za BPP« opravlja strokovna 

služba za BPP, organizirana pri vsakem pristojnem sodišču (ZBPP, 23. čl., 1. odst.). 

Strokovna služba za BPP opravlja vse strokovne in administrativno-tehnične naloge za 

pristojni organ za BPP, brezplačno svetuje in nudi informacije zainteresiranim osebam o 

možnostih ter pogojih za pridobitev brezplačne pravne pomoči in o drugih vprašanjih, 

povezanih z dodelitvijo ter izvajanjem brezplačne pravne pomoči. Hkrati prosilcu pomaga 

tudi pri sestavi prošnje za brezplačno pravno pomoč in pri ravnanju z napotnico, drugim 

izvajalcem pa daje navodila pri izvajanju brezplačne pravne pomoči sodišču (ZBPP, 31. čl., 3. 

odst.). 
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3.1.3 Vrste brezplačne pravne pomoči po ZBPP 

ZBPP pozna oz. določa tudi vrste, oblike in obseg odobritve brezplačne pravne pomoči. Tako 

poznamo štiri vrste brezplačne pravne pomoči. Brezplačna pravna pomoč »se dodeli kot 

redna, izredna, izjemna ali nujna brezplačna pravna pomoč« (ZBPP, 2. čl., 2. odst.). 

Redna brezplačna pravna pomoč se dodeli prosilcu, ki glede na svoje finančno stanje  in glede 

na finančno stanje svoje družine brez škode za svoje socialno stanje in socialno stanje svoje 

družine ne bi zmogla stroškov sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne pomoči, 

hkrati pa izpolnjuje pogoje določene z ZBPP. 

Izredna brezplačna pravna pomoč se dodeli prosilcu, ki je upravičenec do denarne socialne 

pomoči (v tem primeru se namreč premoženjsko stanje stranke ne ugotavlja) in izpolnjuje 

pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči iz 24. člena ZBPP. 

Izjemna brezplačna pravna pomoč se lahko, ne glede na določbe o materialnem položaju 

prosilca in njegove družine, dodeli tudi, če prosilec izpolnjuje pogoje iz 24. člena ZBPP in če 

lastni dohodek družine ne presega višine štirih osnovnih zneskov minimalnega dohodka, 

premoženje pa ne presega 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, hkrati pa so izpolnjeni 

pogoji (posebni primeri) po drugem odstavku 22. člena ZBPP. 

Sodna praksa se je srečala z zanimivim vprašanjem, kdaj in kako odločiti po 22. členu ZBPP. 

Marsikateri dilemi bi se bilo moč izogniti s pravilno razlago veljavne zakonodaje in nekoliko 

natančnejšo zakonsko opredelitvijo. Opozorimo naj še na dilemo, ki jo povzroča neenotna 

sodna praksa pri razlagi 22. člena ZBPP. Kljub temu, da so »dokazi«, ki jih predložijo 

prosilci, več kot utemeljeni za izpolnjevanje določil navedenega člena, statistični podatki 

(Ministrstvo RS za pravosodje 2016) kažejo, da ga sodišča zelo redko uporabljajo oz. po njem 

odločajo. 

Nujna brezplačna pravna pomoč se dodeli prosilcu v primeru, če bi zaradi odločanja o prošnji 

za BPP prosilec zamudil rok za kakšno pravno dejanje in bi zaradi tega izgubil pravico 

opraviti to pravno dejanje. Prosilec naknadno dokazuje izpolnjevanje zakonskih pogojev za 

dodelitev brezplačne pravne pomoči. Podrobneje je to navedeno in določeno v 36. členu 

ZBPP. 

Ugotovili smo, da je oseba upravičena do brezplačne pravne pomoči, če izpolnjuje vsebinski 

in finančni pogoj. 

Vsebinski pogoj je izpolnjen, če ima zadeva, s katero prosilec želi brezplačno pravno pomoč, 

verjetne izglede za uspeh, tako da je razumno začeti postopek, je zadeva pomembna za 

prosilčev osebni in socialno ekonomski položaj oziroma je pričakovani izid zadeve za prosilca 

ali njegovo družino življenjskega pomena (ZBPP, 24. čl., 1. odst.). 
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Mag. Damjan Gantar izpostavlja, da je izpolnjevanje vsebinskega pogoja za dodelitev 

brezplačne pravne pomoči težko ugotavljati v večini pravdnih zadev, še težje v kazenskih 

zadevah. Velikokrat se v povezavi s tem pojavljajo očitki o prejudiciranju zadev, češ, da je 

služba za BPP prevzela vlogo sodišča (Gantar 2014, 224). 

Zasledili smo tudi, in ne sme ostati prezrto, da nekateri odvetniki ugotavljajo, da se BPP 

včasih dodeljuje v zadevah, ki vsebinsko niso smiselne in je zahtevek neutemeljen. Slednje je 

kot težavo izpostavila tudi podpredsednica Odvetniške zbornice Tanja Marušič (Dnevnik 

2012), ki pravi, da se BPP dodeljuje tudi v zadevah, ki vsebinsko niso smiselne, in za 

zahtevke, ki niso utemeljeni. 

V 24. členu ZBPP je zakonodajalec opredelil objektivne pogoje za odobritev BPP (vsebinski 

pogoj). Predvsem gre za to, da zadeva ni očitno nerazumna, da je pomembna za prosilčev (ali 

njegove družine) osebni in ekonomsko-socialni položaj oz. je življenjskega pomena ter ima 

prosilec verjetnost za uspeh. V praksi se v kazenskem postopku velikokrat srečujejo z 

vprašanjem, kdaj je zadeva nerazumna oz. kdaj je verjetnost izgleda za uspeh. Hkrati pa ZBPP 

ne pozna pojma »interes pravičnosti«, ki ga je treba razlagati v prid prosilcu, pomeni kot 

razlog, da se BPP dodeli. Mag. Damjan Gantar, višji sodnik na Upravnem sodišču RS, na 

oddelku za varstvo ustavnih pravic, vidi rešitev v tem, da bi v kazenskem postopku v praksi 

bilo treba slediti izgledu za uspeh in če jih ima, pomeni, da je vsebinski pogoj izpolnjen. Če 

so možnosti, da ne bi bil spoznan za krivega, manjše, pa se ugotavljajo merila iz priporočila, 

ki se nanašajo na pojem »interes pravičnosti« (Gantar 2014, 219–224).  

Zaključimo lahko, da je v praksi zelo težko ugotavljati vsebinski pogoj, bodisi v kazenskih 

zadevah bodisi v civilnih zadevah. Vse prevečkrat je očitek, da je služba za BPP prevzela 

vlogo sodišča. 

Finančni pogoj je izpolnjen, če dohodki prosilca ne presegajo vsote, določene z zakonom, ki 

ureja socialnovarstvene prejemke oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine ne 

presega višine dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka (od 1. avgusta 2016 je 

minimalni dohodek 292,56 EUR oz. dvakratnik 585,12 EUR na osebo), določenega z 

zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke. 

3.1.4 Oblike odobritve brezplačne pravne pomoči po ZBPP 

Po prvem odstavku 26. člena so možne oblike brezplačne pravne pomoči oz. se pravna pomoč 

dodeli v isti zadevi: 

- za pravno svetovanje; 

- za pravno svetovanje in zastopanje za sklenitev izvensodne poravnave; 

- za sestavo, overitev in potrditev listin o pravnih razmerjih, dejstvih in izjavah; 

- za pravno svetovanje in zastopanje v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi; 
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- za pravno svetovanje in zastopanje v postopku pred sodišči na prvi in drugi stopnji; 

- za pravno svetovanje in zastopanje v zvezi z ustavno pritožbo; 

- za pravno svetovanje in zastopanje pri vložitvi pobude za oceno ustavnosti; 

- za pravno svetovanje in zastopanje pred mednarodnimi sodišči; 

- kot oprostitev plačila stroškov sodnega postopka. 

Če prosilec v prošnji ne navede želene oblike pravne pomoči, odloči o tem pristojni organ za 

BPP, po preučitvi zadeve. 

Ena od oblik brezplačne pravne pomoči je bila tudi »prvi pravni nasvet«, za katerega je bilo 

treba posebej zaprositi in izpolnjevati finančni pogoj, vsebinskega pogoja se ni presojalo, 

pristojni organ za BPP pa je moral o prošnji odločiti takoj, ko je prejel prošnjo. Še predhodno 

je zakon določal, da je prvi pravni nasvet za vse upravičence, ki objektivno gledano lahko 

zaprosijo za BPP, brezplačen, ne da bi ugotavljali, ali prosilec izpolnjuje finančne kriterije za 

dodelitev BPP. Zaradi prevelikih stroškov so bili pogoji zaostreni. S spremembo ZBPP(-C) je 

bila ta oblika ukinjena, ker je prišlo do upada zanimanja za prvi pravni nasvet. 

Prvi pravni nasvet se je štel kot pojasnilo upravičencu o pravnem položaju v njegovi zadevi, 

kratek pravni nasvet o možnosti za sklenitev izvensodne poravnave, o pravicah in obveznostih 

pri uvedbi postopka, o pristojnosti sodišča, procesnih pravilih, stroških in načinu izvršitve 

odločbe. Bistvo prvega pravnega nasveta je takojšnja odzivnost in primerna usmeritev 

prosilca, da zavaruje svoje pravice. O prošnji za prvi pravni nasvet je moral organ odločiti 

takoj, ko je prosilec predložil prošnjo. Še prej pa je zakon določal, da je prvi pravni nasvet 

namenjen za vse prosilce iz 10. člena ZBPP, torej za vse osebe, ki lahko zaprosijo za BPP, in 

je brezplačen, ne da bi ugotavljali, ali oseba izpolnjuje finančne kriterije po ZBPP. Izvajanje 

prvega pravnega nasveta so po takrat veljavni ureditvi zagotavljale tako strokovna služba za 

BPP kot tudi osebe, pooblaščene za izvajanje BPP. Posledica so bili vsako leto višji stroški, ki 

jih je krila RS iz proračuna. Iz tega razloga je novela ZBPP-B omejila izvajanje prvega 

pravnega nasveta, s tem, da je določilo, da morajo prosilci tudi za prvi pravni nasvet 

izpolnjevati pogoje, ki jih določa ZBPP. Posledično je zanimanje za prvi pravni nasvet začelo 

upadati (leta 2006 je bilo nudenih 15.761 prvih pravnih nasvetov, leta 2012 pa le še 218 prvih 

pravnih nasvetov) (povzeto iz mnenja oz. odgovora, ki ga je Varuhu človekovih pravic podalo 

Ministrstvu RS za pravosodje). Prav zaradi upada zanimanja za prvi pravni nasvet (v praksi) 

je prišlo do (zakonske) ukinitve tega instituta v celoti. Prosilci so se namreč raje kot za prvi 

pravni nasvet odločili za obliko pravnega svetovanja, ki ne zajema samo kratkega pojasnila o 

pravnem položaju, ampak preučitev zadeve in seznanitev prosilca do BPP z vsemi 

okoliščinami, ki so pomembne za njegove pravice in obveznosti, pogoje, oblike in vsebino 

pravnih sredstev ter postopkov za zavarovanje njegovih pravic. Ministrstvo se zaveda 

povpraševanja po prvem pravnem nasvetu, kot je bil pred novelo ZBPP-B, vendar v 

»trenutnem« finančnem stanju ni možnosti »širitve« prvega pravnega nasveta. 
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Glede prvega pravnega nasveta je treba omeniti še pomembno mnenje oz. stališče Varuha 

človekovih pravic. Izkušnje slednjega s prvim pravnim nasvetom so bile pozitivne in se mu ne 

zdi niti tehten niti utemeljen razlog za ukinitev prvega pravnega nasveta, kar očita 

zakonodajalcu. Po njegovem mnenju in oceni bi lahko prvi pravni nasvet preprečil marsikateri 

pravni spor (Varuh človekovih pravic RS 2014c). 

Poudariti je še treba, da je varuh nenehno opozarjal (v letnih poročilih in intervjujih, na 

spletni strani institucije), da zmanjšanje števila prosilcev za prvi pravni nasvet ne izvira iz 

nezanimanja zanj, temveč zaradi visokih in zapletenih meril za njegovo dodelitev (Varuh 

človekovih pravic RS 2015a). Na Ministrstvu RS za pravosodje so bili prepričani, da 

zanimanje za prvi pravni nasvet upada, zato so ga s spremembo ZBPP povsem ukinili, s čimer 

se varuh ni strinjal (Varuh človekovih pravic RS 2014c). 

3.1.5 Obseg odobritve brezplačne pravne pomoči po ZBPP 

Oseba, ki je pod zakonsko določenimi pogoji upravičena do brezplačne pravne pomoči, to 

lahko uporabi v različnem obsegu (za celotno ali delno pokritje stroškov za pravno pomoč in 

oprostitev plačila stroškov sodnega postopka). Brezplačna pravna pomoč se praviloma dodeli 

v obsegu, kot jo predlaga prosilec. 

Vsakdo, ki je lahko upravičenec do brezplačne pravne pomoči in je v spornem razmerju, si 

mora prizadevati, da se sporno razmerje reši izvensodno, če so za to zagotovljeni ustrezni 

pogoji po zakonu (ZBPP, 1. čl., 4. odst.). 

Sodni postopki so še vedno dolgi, pogosto predolgi (Varuh človekovih pravic RS 2014d), ni 

lahko »stopiti« nanje, »rezultat« pa je nepredvidljiv, zato ZBPP »najprej napeljuje« k 

alternativnemu reševanju sporov, na mediacijo, s katero se v RS spori rešujejo že petnajsto 

leto. 

Mediacija je mirno reševanje sporov, ki je pogosto hitrejše, predvsem pa cenejše kot 

morebitni postopek na sodišču. Gre za postopek, v katerem poskušajo stranke prostovoljno, s 

pomočjo mediatorja (nevtralne tretje osebe), doseči mirno rešitev spora. Mediator je 

posrednik, ki naj bi ustvaril sproščeno okolje in okolje zaupanja ter z različnimi metodami 

komunikacije pomagal strankam doseči sporazum. Lahko se izvaja kot sodišču pridružen oz. 

povezan program, lahko pa je povsem neodvisen od sodišča. Če stranke dosežejo dogovor oz. 

rešitev, sklenejo sporazum o rešitvi spora, ki je lahko v obliki poravnave pred sodiščem ali 

izvršljivega notarskega zapisa. 

Mediacijski postopek je neformalen in ne poteka po strogo določenih predpisih, je pa 

predvsem cenovno ugodnejši in hitrejši od vsakega sodnega postopka, zato so si stranke po 

ZBPP dolžne prizadevati, da se sporno razmerje reši izvensodno. 
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Pa so res z zakonom vzpostavljeni ustrezni pogoji za izvensodno reševanje sporov? Na voljo 

bi moralo biti več načinov izvensodnega reševanja sporov, kot npr. izvensodna mediacija, 

skupni posvet nasprotnih strank za oceno smiselnosti spora, prvi pravni nasvet in druge 

»alternativne« oblike reševanja sporov. Menimo, da bi vsak od navedenih načinov 

pripomogel k znižanju stroškov brezplačne pravne pomoči, saj bi bila rešitev sprejeta že na 

enem ali dveh srečanjih in brez pritožbenih pravnih sredstev, takšen postopek pa je cenejši in 

hitrejši. Spor pa se formalno konča. 

EU je na področju mediacije že dlje časa zelo dejavna. Leta 1990 je bila sprejeta prva Zelena 

knjiga, pozneje Kodeks mediatorjev in zdajšnja Evropska direktiva o mediaciji, kar velja od 

11. junija 2008 (Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta. 2008. Uradni list EU, 

št. L136/3.). Direktiva o mediaciji (v 5. členu, ki pravi, da ta direktiva ne posega v nacionalno 

zakonodajo) vsaki državi članici prepušča odločitev o tem, ali bo v svoji zakonodaji imela 

neobvezno ali obvezno mediacijo (edina država, ki ima obvezno mediacijo, je Italija). 

Mediacija je vedno močneje vključena v strukture EU, saj jo EU zelo podpira (tako kot v 

Predlogu zakona o mediaciji; Vlada RS 2011). 

Ob petnajsti obletnici delovanja sodišču pridružene mediacije je na Brdu pri Kranju 

Ministrstvo RS za pravosodje pripravilo konferenco, na katerem so bila predstavljena stališča, 

da se je mediacija izkazala kot hiter način reševanja sporov, ki strankam prinese večje 

zadovoljstvo. Mediatorji pa so tudi opozorili, da je težava v pomanjkanju sredstev za 

izvajanje mediacije. Predsednica kranjskega okrožnega sodišča Janja Roblek, okrožna sodnica 

svetnica, pa je poudarila, da ima dobre izkušnje s področja mediacije, da pa je, bolj kot 

številčni rezultati, navdušujoče to, kar je mediacija prinesla, da je pogled na spore drugačen, 

da se večja pozornost namenja vsebinski rešitvi zadeve, da so v ospredju ljudje in ne t. i. golo 

reševanje spisov in da ravno to vrača ljudem zaupanje, da je spor možno rešiti z dogovorom. 

Kot največjo težavo je izpostavila pomanjkanje sredstev oz. nestabilno financiranje (STA 

2016). 

Iz preglednice 3 so razvidne zadeve, ki so bile odstopljene programu alternativnega reševanja 

sporov - mediaciji (na podlagi soglasja strank k postopku mediacije) in so bile rešene kot 

»mediacija uspešna«. Zaključimo lahko, da je odstotek uspešno rešenih zadev v mediaciji 

zadovoljiv. 
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Preglednica 3: Uspeh uspešno rešenih zadev v postopku mediacije po sodiščih 

Leto Višja sodišča: 

«mediacija uspešna« - v 

% 

Okrožna sodišča: 

«mediacija uspešna«, v % 

Okrajna sodišča: 

«mediacija uspešna«, v % 

2015 27,85  41,31  48,59  

2014 29,80  44,69  47,69  

2013 26,79  45,48  48,02  

2012 33,33  44,00  44,22  

2011 35,16  44,40  46,21  

2010 10,28  25,33  28,80  

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016. 

Statistika, ki je razvidna iz preglednice, kaže, da je v postopku mediacije na sodiščih uspešno, 

torej z dogovorom (sporazumom, poravnavo ...), zaključenih okoli polovica vseh primerov. 

Kljub temu se za mediacijo še vedno odloča le okoli četrtina pozvanih strank. Uporabniki 

mediacije menijo, da so prihranili tako denar kot tudi čas. 

Kot zanimivost naj povemo, da se v Angliji in v Walesu približno od 75 % do 80 % zadev, 

odstopljenih v mediacijo, zaključi s poravnavo, kot to predstavi mag. Urška Kežmah, okrožna 

sodnica na Okrožnem sodišču v Mariboru, v članku Med sodnim poravnavanjem in mediacijo 

(Kežmah 2016, 155−166). 

Na podlagi prvega odstavka 27. člena ZBPP se brezplačna pravna pomoč praviloma dodeli za 

vsako posamezno zadevo posebej, lahko pa pristojni organ za BPP po lastni presoji ali na 

predlog prosilca dodeli brezplačno pravno pomoč za več zadev skupaj, pod pogojem, da so te 

zadeve medsebojno povezane zaradi »istega dejanskega« stanja (npr. civilna zadeva in 

kazenska zadeva, izvršilna zadeva in pravdna zadeva), lahko pa se tudi veže na določen rok in 

pogoj (rok za vložitev tožbe, pritožbe), skladno s tretjim odstavkom 28. člena ZBPP. Če 

prosilec ta rok ali pogoj ne izpolni, mu preneha pravica do brezplačne pravne pomoči. 

Pristojni organ za BPP lahko (ZBPP, 28 čl., 2. odst.): 

- »določi drugačen obseg posameznih oblik brezplačne pravne pomoči, če oceni, da bo 

tudi s posameznimi oblikami pravne pomoči dosežen pričakovani rezultat; 

- dodeli brezplačno pravno pomoč za zaprošene oblike pravne pomoči le delno, tako da 

dodelitev veže na dokončanje posameznih faz postopka v isti zadevi (npr. v prvi fazi 

samo pravno svetovanje pri odvetniku, v drugi fazi po nasvetu in priporočilu 

odvetnika pravno svetovanje in zastopanje v postopku na prvi stopnji); 

- določi oziroma omeji vrsto storitev oziroma število ur pravnega svetovanja; 
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- omeji brezplačno pravno pomoč na določeno število ali vrsto dokaznih sredstev, ki so 

povezani z nesorazmernimi stroški; 

- iz razloga po prvi alinei prvega odstavka 24. člena tega zakona, upoštevaje 

izoblikovano sodno prakso, določi najvišji znesek brezplačne pravne pomoči, ki se v 

posamezni zadevi, za katero je bila dodeljena brezplačna pravna pomoč, kot strošek 

nudenja pravne pomoči, iz proračuna izplača upravičencu oziroma izvajalcu pravne 

pomoči«. 

3.1.6 Odločitev organa za brezplačno pravno pomoč po ZBPP 

Kot smo že navedli (v poglavju 3.1.2 Postopek oddaje prošnje za pridobitev brezplačne 

pravne pomoči po ZBPP), brezplačno pravno pomoč izvajajo na okrožnih sodiščih, delovnih 

(in socialnem) sodiščih ter na upravnem sodišču, skladno z ZBPP. 

Kot tudi že vemo, za pridobitev brezplačne pravne pomoči morata biti izpolnjena oba 

temeljna pogoja, finančni in vsebinski. Finančni pogoj je urejen v 13. členu ZBPP, vsebinski 

pa v 24. členu ZBPP (ki sta v nalogi tudi že pojasnjena, glej stran 27 in 28). 

Z odločbo oz. sklepom pristojno sodišče odloči o prošnji za brezplačno pravno pomoč (ZBPP, 

čl. 34, 3. odst.). 

Ta lahko izda odločbo, s katero: 

- ugodi prošnji za brezplačno pravno pomoč; 

- zavrne prošnjo za brezplačno pravno pomoč kot neutemeljeno; 

- zavrne prošnjo za brezplačno pravno pomoč kot nedovoljeno. 

 

Lahko pa odloči s sklepom oz. izda: 

- sklep, s katerim prošnjo za brezplačno pravno pomoč zavrže; 

- sklep, s katerim se izreče za nepristojno glede odločanja o prošnji za brezplačno pravno 

pomoč; 

- sklep o ustavitvi postopka; 

- sklep o združitvi (več zadev istega prosilca, da se rešujejo skupaj). 

Odločba o BPP ima poleg opravilne številke, datuma izdaje, podpisa sodnika in uradnega 

pečata sodišča še štiri glavne sestavine: uvod, izrek, obrazložitev in pravni pouk. 

Uvod odločbe vsebuje navedbe o organu, ki vodi postopek in odloča, naziv odločbe, predpis 

za njegovo pristojnost, o načinu uvedbe postopka. Navedeni so ime in priimek stranke ter 

naslov, navedba akta in datum.  
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Izrek je osrednji in najpomembnejši del odločbe o BPP, ker vsebuje odločitev, ki postane 

pravnomočna in izvršljiva. Izrek odločbe mora biti jedrnat, razumljiv in skladen z 

obrazložitvijo. 

Obrazložitev ima pojasnilno vlogo. V obrazložitvi je treba navesti pravno podlago, dejansko 

stanje, konkretizirati posamezne elemente dejanskega stanja iz izreka (navesti dejstva in 

razloge), ki so bili odločilni pri uporabi pravnih predpisov. Obrazložitev in izrek morata biti 

usklajena, samo dobro obrazložena odločba je del »poštenega« postopka. 

To pomeni, naj bo v odločbi ugotovljeno dejansko stanje (brez ovinkarjenja). Stvari naj bodo 

povedane, kolikor je to mogoče tako, kot so. Po nepotrebnem naj ne bo »preobloženo«. 

Opozorjeno naj bo na pravno pomembna dejstva in v tolikšni meri, kot je to res potrebno. Če 

je kaj dodatno, naj bo le zato, da bi bilo stranki bolj razumljivo. Vse dodatno velikokrat zgolj 

otežuje razumevanje odločbe. Argumentacija naj bo racionalna in konkretizirana. »Sporočilo« 

naj bo nedvoumno, k temu pripomoreta ustrezna »jezikovna ekonomija« in »pravna 

natančnost« (Šušteršič 2016). 

Obrazložitev naj omogoča, da se stranka seznani z razlogi za odločitev (kar je sestavni del 

poštenega sojenja). 

Pravni pouk o pravnem sredstvu se nahaja v zadnjem delu odločbe. V njem se stranko pouči, 

kakšno pravno sredstvo lahko zoper akt oz. odločbo vloži (primer iz odločbe za BPP: Zoper to 

odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor.). Naj še povemo, da v nobeni upravni odločbi 

ni mogoče izdati negativnega pravnega pouka, saj je zoper vsako odločbo, izdano v upravnem 

postopku, mogoče vložiti ali pritožbo ali tožbo. 

Pri odločanju o brezplačni pravni pomoči se je treba nenehno zavedati, da so prosilci 

večinoma slabo funkcionalno pismeni in v slabem socialnem položaju, kar še toliko bolj 

poudarja potrebo po jasnosti in preprostosti odločb o brezplačni pravni pomoči, na kar redno 

opozarja tudi Varuh človekovih pravic RS (2013a, 2014a, 2015a, 2016a). 

Marsikateri prosilec z odločbo ni zadovoljen, ker za minimalni znesek (nekaj evrov) ni 

upravičen do brezplačne pravne pomoči, saj so pogoji za pridobitev brezplačne pravne 

pomoči zelo natančni. Nekateri prosilci do BPP tudi niso upravičeni, ker so lastniki ali 

solastniki »nekaj« kvadratnih metrov podedovane zemlje, od katere nimajo koristi, hkrati pa 

je ni mogoče prodati, oddati ali pa so zaradi nje celo v sporu. Takšnega mnenja je tudi Martin 

Boben (2013) v svojem delu Brezplačna pravna pomoč v RS in delo nevladnih organizacij. 

Ivan Šelih enako izrazi v članku Brezplačna pravna pomoč v slovenskih občinah, namestnik 

varuhinje človekovih pravic, Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic pa tudi opozarja 

na internetni strani (Varuh človekovih pravic RS 2016b). Drugi do BPP niso upravičeni, ker 

za »evro ali dva« presegajo cenzus (strogo finančno merilo), do katerega je BPP omogočena, 

hkrati pa so zelo zadolženi in si plačila pravne pomoči preprosto ne morejo »privoščiti«. 
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Nekateri prosilci imajo visoka posojila, ki so ga bili primorani vzeti, da so s tem rešili 

stanovanjski problem, poplačali dolgove, posojilo pa se jim ne upošteva kot odhodek, saj se 

»šteje« kot prostovoljno prevzeta obveznost. Za takšne posameznike, ki so hkrati tudi precej 

šibki na pravnem področju, je treba najti druge oblike pravne pomoči. 

Omenimo še, naj bi po spremenjenem ZBPP (Ur. l. RS, št. 19/15, ki velja od 4. 4. 2015), po 

uradni dolžnosti, strokovna služba za BPP morala pridobiti podatke o materialnem položaju 

prosilca in njegove družine iz obstoječih zbirk podatkov, določenih v zakonu, ki ureja 

uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, kar naj bi poenostavilo postopek pridobivanja BPP 

(20. člen ZBPP). Do navedenih zbirk podatkov (navedene v prvem odstavku 20. člena ZBPP) 

pa naj bi dostopala strokovna služba za BPP, brezplačno, prek neposredne elektronske 

povezave ali posredno prek sistema za standardizirano izvajanje elektronskih poizvedb (kot 

dostopajo Centri za socialno delo) (ZBPP, 20. čl.). Po skoraj dveh letih od spremembe ZBPP 

strokovna služba za BPP še vedno nima teh dostopov (odgovorni se sklicujejo, da je razlog 

tehnične narave). 

3.1.7 Vračilo stroškov postopka po ZPP 

Skladno s 46. členom ZBPP so stroški, ki jih je za upravičenca do brezplačne pravne pomoči 

iz naslova oprostitve plačila stroškov sodnega postopka po petem odstavku 26. člena ZBPP 

med sodnim postopkom iz proračuna založila RS, ter nagrada in stroški dodeljenega 

pooblaščenca po šestem odstavku 30. člena ZBPP, stroški sodnega postopka. Ne glede na 

določbe procesnega zakona o priglasitvi stroškov pristojno sodišče pri odločanju o stroških 

postopka po uradni dolžnosti upošteva stroške iz navedenega odstavka, ki jih je med sodnim 

postopkom založila RS, tudi če jih stranka, ki je upravičena do brezplačne pravne pomoči, 

sama ne priglasi. Obseg stroškov sodišče ugotovi iz odločbe o dodelitvi brezplačne pravne 

pomoči. O višini in obsegu stroškov iz prvega odstavka 46. člen ZBPP, ki jih mora nasprotna 

stranka namesto stranka, ki je upravičena do brezplačne pravne pomoči, povrniti v korist 

proračuna RS, odloči pristojno sodišče po določbah o povrnitvi stroškov postopka. Če 

nasprotna stranka stroškov, naloženih v plačilo po navedenem členu, ne poravna prostovoljno, 

izvrši izterjavo na predlog pristojnega organa za BPP pristojni davčni organ po določbah 

zakona, ki ureja prisilno izterjavo davkov. Pri tem se odločba iz prejšnjega stavka, s katero 

sodišče odloči o stroških, šteje za izvršilni naslov. 

Skladno z 48. členom ZBPP je upravičenec do brezplačne pravne pomoči, ki je delno ali v 

celoti uspel v postopku in je na podlagi pravnomočne odločbe sodišča pridobil premoženje 

oziroma dohodke, dolžan povrniti RS razliko med stroški, ki so bili dejansko plačani iz 

naslova brezplačne pravne pomoči, in zneskom, ki ga je povrnila nasprotna stranka iz naslova 

stroškov postopka, oziroma tistim zneskom, ki ga je RS izterjala od nasprotne stranke v 

skladu s 46. členom ZBPP. Upravičenec do brezplačne pravne pomoči ni dolžan povrniti 

stroškov postopka, če je dobil preživnino ali odškodnino za izgubljeno preživljanje zaradi 
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smrti tistega, ki je bil dolžan dajati preživljanje. V nobenem primeru se od upravičenca do 

brezplačne pravne pomoči ne sme terjati več, kot je v postopku dejansko dobil. S tem, ko 

upravičenec do brezplačne pravne pomoči plača znesek, ki ga državi dolguje nasprotna 

stranka, preide nanj terjatev, ki jo je imela država do nasprotne stranke. Če je upravičenec do 

brezplačne pravne pomoči na podlagi izvensodne ali sodne poravnave pridobil premoženje 

oziroma dohodke, je, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena, dolžan povrniti RS 

polovico stroškov, ki so bili plačani iz naslova brezplačne pravne pomoči, pri čemer znesek 

vračila v nobenem primeru ne sme presegati polovice vrednosti premoženja oziroma 

dohodkov, prejetih na podlagi sklenjene poravnave. 

Skladno s prvim odstavkom 49. člena ZBPP je upravičenec do brezplačne pravne pomoči, ki 

v postopku ni uspel, dolžan povrniti stroške, ki jih je RS plačala iz naslova brezplačne pravne 

pomoči, če se njegov materialni položaj po enem letu od pravnomočnega zaključka postopka, 

za katerega mu je bila dodeljena brezplačna pravna pomoč, toliko izboljša, da glede na 

trenutni materialni položaj ne bi bil več upravičen do brezplačne pravne pomoči in bi zmogel 

delno ali v celoti povrniti stroške brez obresti, ki so bili izplačani iz naslova brezplačne 

pravne pomoči. Drugi odstavek 49. člena ZBPP določa, če upravičenec do brezplačne pravne 

pomoči, ki je v postopku delno ali v celoti uspel, vendar na podlagi pravnomočne odločbe 

sodišča ni pridobil premoženja oziroma dohodkov, ali če RS ni uspela v celoti izterjati 

stroškov iz tretjega odstavka 46. člena ZBPP, je pod pogoji iz prvega odstavka tega člena 

dolžan povrniti manjkajoči del stroškov, ki RS niso bili povrnjeni drugače. Če se je postopek 

izterjave od nasprotne stranke neuspešno zaključil po letu dni od pravnomočnega zaključka 

sodnega postopka, za katerega je bila upravičencu dodeljena brezplačna pravna pomoč, se 

upošteva materialni položaj upravičenca ob zaključku postopka izterjave.  

Skladno z 9. členom ZBPP dodeljena brezplačna pravna pomoč ne pokriva stroškov postopka 

in dejanskih izdatkov ter nagrade pooblaščenca nasprotne stranke. 

3.1.8 Pravno sredstvo - upravni spor 

Sodna odločba, gledana pravno, je oblastni pravni akt (Bohinc, Cerar in Rajgelj, 2006, 112-

115). Na abstraktni ravni je umeščena v »namišljeno« piramido, ki ponazarja hierarhično 

stopnjevitost pravnih aktov. Na vrhu piramide je ustava, za njo je zakon, njemu sledijo nižji 

pravni akti. Nižji pravni akt mora biti v mejah višjega pravnega akta. 

Zoper odločbo oz. sklep pristojnega organa za brezplačno pravno pomoč ni možnosti 

pritožbe, edino pravno sredstvo je upravni spor (z upravnim sporom se zagotavlja sodno 

varstvo pravic in pravnih koristi posameznikov) (ZBPP, 34. čl., 4. odst.). 
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Upravni spor se začne s tožbo, ki se jo vloži v tridesetih dneh od vročitve odločbe oz. sklepa 

(s katerim je bil končan postopek) pristojnega organa za brezplačno pravno pomoč. 

Morebitno tožbo je treba vložiti pisno, v treh izvodih, na Upravno sodišče RS. 

V 27. členu Zakon o upravnem sporu (Ur. l. RS, št. 105/06) so navedeni razlogi za vložitev 

upravnega spora. V upravnem sporu lahko tožbo vloži tudi državni pravobranilec (kot 

zastopnik javnega interesa). Po ZBPP se zadeve v upravnem sporu obravnavajo kot nujne. 

3.2 Zakon o preprečevanju nasilja v družini 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Ur. l. RS, št. 16/2008, 68/2016, v nadaljevanju 

ZPND) je prvi zakon v Sloveniji, ki jasno opredeljuje različne vrste nasilja v družini. Zakon 

opredeljuje ukrepe za varstvo žrtve nasilja v družini, določa naloge, vlogo in način za 

sodelovanje različnih državnih organov in nevladnih organizacij pri obravnavanju nasilja v 

družini. Tako ima vsaka žrtev pravico do spremljevalca, ki ji nudi duševno oporo in ima 

pravico do brezplačne pravne pomoči. 

Obstoječi zakon je bil sprejet 1. februarja 2008 (v veljavi od 1. 3. 2008) in se v tem času ni 

spreminjal, v praksi pa so se v tem času pokazale nekatere slabosti in pomanjkljivosti, zato se 

že pripravlja sprememba in je v javni razpravi. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti navaja, da se bodo spremembe nanašale predvsem na naslednja področja: 

dopolnitev opredelitve nasilja v družini, razširitev opredelitve družinskih članov, razširitev 

ukrepov sodišč, spremembe na področju prepustitve stanovanja v skupni uporabi, 

usposabljanje strokovnih delavcev in nevladnih organizacij ter vloge policije (Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2006). Določa se tudi, naj bi bila žrtev 

oproščena plačila sodne takse, kar predvideva tudi novi Zakon o sodnih taksah (v povezavi z 

ZBPP), ki je bil sprejet 25. aprila 2016 in se začne uporabljati 11. novembra 2016) za vse 

postopke, ki potekajo po tem zakonu, da plačilo sodne takse ne bi predstavljalo ovire za žrtve, 

ki so ekonomsko v celoti odvisne od povzročiteljev nasilja, da sprožijo postopke po tem 

zakonu (v času nastajanja tega dela, je prišlo do spremembe in dopolnitve ZPND, ki je stopila 

v veljavo oz. uporabo z dnem 19. 11. 2016). 

Ko govorimo o nasilju nad ženskami, govorimo o pravici do osebne celovitosti, pravici do 

človekovega dostojanstva, pravici do enakosti žensk in moških. Konvencija Sveta Evrope o 

preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini (SIO 2015) ter o boju proti njima 

določa, da je velika večina žrtev, nasilja v družini, ženskega spola. Zato je obveznost države, 

da preprečuje vse vrste in oblike nasilja nad ženskami ter kaznuje povzročitelje teh dejanj. 

Odbor Združenih narodov za človekove pravice je na začetku letošnjega leta (tj. 2016) izdal, 

zaključne ugotovitve o stanju v RS s priporočili (Plaz 2016, 284). Ugotovil je, da bo Slovenija 

morala okrepiti ukrepe, namenjene preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami. Odbor je 
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zaskrbljen zaradi visokega odstotka nasilja v družini in mehanizmov za zaščito žrtev nasilja v 

družini (prav tam, 284). 

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic (Ur. l. RS, št. 7–41/94, 33/94, v 

nadaljevanju: EKČP) zagotavlja večjo raven varstva pravice do osebne svobode v primerjavi 

z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah (Ur. l. RS, št. 35/92 – MP, št. 

9/92, v nadaljevanju: MPDPP), predvsem zato, ker navaja primere, v katerih je mogoče 

nekomu odvzeti osebno svobodo, medtem ko pakt prepušča to presojo nacionalni zakonodaji. 

3.2.1 Pogoji za odobritev brezplačne pravne pomoči po ZPND 

Do brezplačne pravne pomoči po tem zakonu (ZPND) je, ne glede na določbe zakona, ki ureja 

brezplačno pravno pomoč, upravičena oseba, za katero je bila podana ocena o ogroženosti. 

Mnenje o ogroženosti osebe poda pristojni center za socialno delo. 

Žrtvi družinskega nasilja v tem primeru ni treba izpolnjevati niti finančnega niti vsebinskega 

kriterija po ZBPP, edini pogoj je, da prošnji za BPP priloži mnenje (oceno) o ogroženosti. 

3.2.2 Oblike in obseg odobritve brezplačne pravne pomoči po ZPND 

Brezplačna pravna pomoč se po tem zakonu odobri za postopke, ki potekajo na predlog žrtve 

zaradi ukrepov po 19., 20., 21. in 22. členu tega zakona (27. člen ZPND). Pristojni organ za 

brezplačno pravno pomoč obravnava prošnje, vložene po ZPND, prednostno. 

3.2.3 ZPND in oprostitev plačila sodnih taks 

Po spremembi ZPND je žrtev po tem zakonu »takoj« oproščena plačila sodnih taks, kar 

pomeni, da ji ni treba posebej podati predloga za takšno oprostitev, ampak jo sodišče v skladu 

s sedmim odstavkom 22a. člena ZPND oprosti plačila vseh sodnih taks. 

3.3 Varuh človekovih pravic in brezplačna pravna pomoč 

Tudi pri Varuhu človekovih pravic (Varuh) se zavedajo, da je za uspešno uveljavljanje 

različnih pravic, zlasti pa pravice do sodnega varstva, v »večini primerov nujno imeti 

(zadostno) pravno znanje« oziroma razpolagati z ustrezno pravno pomočjo. Hkrati 

poudarjajo, da pri stikih s pobudniki pogosto zaznavajo stisko ljudi, ki iščejo brezplačno 

pravno pomoč, pa do nje niso upravičeni, ker za to ne izpolnjujejo zakonskih pogojev po 

ZBPP oziroma do te ne pridejo zaradi takšnih ali drugačnih razlogov (Varuh človekovih 

pravic RS 2012a, 1). 
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Varuh ne nudi pravne pomoči, na področju BPP pa si prizadeva za posamezne spremembe 

(predvsem po širjenju možnosti za BPP: dodatne oblike, lažjo dostopnost, višji cenzus ...), 

tudi zakonske (spremembo zaradi varstva osebnih podatkov upravičenca do brezplačne 

pravne pomoči – kar je bilo tudi upoštevano; predlaga ponovno uvedbo prvega pravnega 

brezplačnega nasveta z milejšimi kriteriji, izrecno določi, v kakšnih rokih mora sodišče 

odločiti), saj ugotavlja, da je dostop do BPP v več primerih preozek, kar je ugotovila tudi 

Antuničević Ana (2015) v svojem delu. V vsakem od letnih poročil Varuha človekovih pravic 

RS je Varuh doslej podal nekatere predloge za spremembe. Zato si Varuh prizadeva, da bi v 

primerih kršitev človekovih pravic vzpostavil sodelovanje z Odvetniško zbornico Slovenije. 

Varuh pa se zelo pogosto sklicuje na 23. člen URS. 

Varuh vsako leto objavi poročilo o svojem delu, v katerem podrobno in korektno obravnava 

tudi področje brezplačne pravne pomoči, kjer so ugotovitve, mnenja in predlogi raznovrstni, 

hkrati pa ugotavlja, da se število prosilcev za BPP iz leta v leto povečuje. S svojimi predlogi 

in pobudami seznani Vlado RS, ta pa se pisno odzove na poročilo. 

Podrobneje smo preučili tudi poročila Varuha človekovih pravic in hkrati odgovore Vlade RS 

na poročila (od nastanka krize dalje oz. od leta 2008). 

V Letnem poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2008 je Varuh priporočal izvajanje vseh 

zakonskih in drugih ukrepov, ki bodo prispevali k odpravi sodnih zaostankov, skrbneje 

pripravljene in bolje obrazložene odločbe o dodelitvi brezplačne pravne pomoči, hkrati pa naj 

se, ko gre v ponoven postopek po odpravi odločbe, sprejete na Upravnem sodišču RS, 

spoštuje 30-dnevni rok za izdajo novega upravnega akta. Predlaga pa tudi ponovni razmislek 

o ustreznosti zdajšnjega sistema nudenja brezplačne pravne pomoči, saj je zapleten in manj 

dostopen, zlasti za tiste, ki v povečani stiski iščejo pravne nasvete, a ne izpolnjujejo pogojev 

(tu gre predvsem za materialni oz. finančni pogoj po ZBPP), da bi je bili deležni (Varuh 

človekovih pravic RS 2009a, 99–100, 105). 

Mnenje Vlade RS je, da se razmere izboljšujejo na podlagi spremenjenega 20. člena 

veljavnega ZBPP glede dolgotrajnosti in zapletenosti postopka. Ministrstvo RS za pravosodje 

pa se strinja s stališčem Varuha, da morajo biti spoštovani zakonsko določeni roki procesnih 

opravil (Varuh človekovih pravic RS 2009b). 

V Letnem poročilu Varuha človekovih pravic (2010a) za leto 2009 je Varuh očital, da pravna 

država bolje deluje za tiste, ki imajo denar in si lahko privoščijo odvetnike, saj da se odvetniki 

niso dovolj zavzeli za primere, dodeljene prek BPP, niso imeli časa niti za pogovor s stranko 

niti za preučitev dokazov. Nadalje Varuh priporoča dopolnitev sistema brezplačne pravne 

pomoči, poenostavitev postopkov, poenotenje vsebine obrazložitev odločb z jasno 

seznanitvijo prosilcev o tem, da odobrena BPP ne pokriva plačila stroškov postopka in 

dejanskih izdatkov ter da bi država morala po uradni dolžnosti preveriti, ali lahko osebe, ki so 

v postopku, v celoti ali delno uspele, stroške izplačane BPP povrnejo brez škode za svoje 
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preživljanje in preživljanje svoje družine. Kot glavno in večletno težavo pa Varuh opozarja na 

nerazumno dolge sodne postopke (Varuh človekovih pravic RS 2010a, 13, 87, 94, 98, 109). 

Vlada pojasnjuje, da se zavedajo dejstva, da lahko pri obrazložitvah odločb posameznih 

organov za BPP prihaja do razlik v vsebini obrazložitve. Ministrstvo za pravosodje je 

Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije že predlagalo, naj organi, ki odločajo v zadevah 

BPP, v obrazložitve odločb v prihodnje vključujejo tudi določbe 9. člena ZBPP in 48. člena 

ZBPP. Ministrstvo za pravosodje pojasnjuje, da bo preučilo predlog Varuha, da se tudi pri 

vračilu razlike upošteva socialni položaj upravičenca in se bo to po potrebi ustrezno 

upoštevalo v okviru priprave naslednje novele ZBPP. Hkrati obljubi, da bo kljub temu ob 

naslednji noveli ZBPP ponovno temeljito preučilo tovrstno ureditev in po potrebi predlagalo 

ustrezne spremembe (Varuh človekovih pravic RS 2010b, 54–56). 

V Letnem poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2010 je Varuh zahteval, naj Zakon o 

brezplačni pravni pomoči uredi ravnanje z osebnimi podatki, ki jih vsebujejo odločbe o 

dodeljevanju brezplačne pravne pomoči, tako da ne bo mogoča neupravičena ali nenamenska 

obdelava teh podatkov. Sodišča spodbuja k izdajanju kakovostnih sodnih odločb, sprejetih v 

poštenih sodnih postopkih in ob zagotavljanju sojenja brez nepotrebnega odlašanja ter 

priporoča dosledno spoštovanje rokov, v katerih morajo biti opravljena dejanja, brez 

nepotrebnega odlašanja. Varuh ponovno priporoča prevetritev veljavnega sistema brezplačne 

pravne pomoči, poenostavitev postopkov in poenotenje vsebine obrazložitev zadevnih odločb 

(Varuh človekovih pravic RS 2011, 12, 44–45, 115–119, 126, 129, 140–142). 

Ministrstvo RS za pravosodje pojasnjuje, da ZBPP v letu 2010 ni bil spremenjen (k tem 

spremembam ni pristopilo) in hkrati doda, da ministrstvo v tekočem letu pripravlja manjše 

spremembe, ki bodo usklajene z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih. Ministrstvo za 

pravosodje ob obravnavi Varuhovega poročila za leto 2009 zapiše, da so bila opozorila 

Varuha glede pomanjkljivosti odločb o dodelitvi BPP delno upoštevana (Varuh človekovih 

pravic RS 2012c, 56–60). 

V Letnem poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2011 Varuh spodbuja k odpravi sodnih 

zaostankov in priporoča sprejetje potrebnih ukrepov za odpravo vseh primerov dolgotrajnega 

čakanja na začetek sodnega odločanja oziroma dolgotrajnih sodnih postopkov, sojenje brez 

nepotrebnega odlašanja, skrbno vodenje sodnega postopka, izdajanje kakovostnih sodnih 

odločb in sprejetje ukrepov za zagotavljanje hitrejšega reševanja prošenj za brezplačno pravno 

pomoč (Varuh človekovih pravic RS 2012b, str. 111, 121, 126, 135, 140–142, 154–155). 

Ministrstvo za pravosodje predvideva, da bo z udejanjanjem, ki je predvideno v naslednjem 

letu, pripomoglo k odpravi problematike, ki se omenja v poročilu s področja brezplačne 

pravne pomoči (Varuh človekovih pravic RS 2013b, 5, 48–49, 55). 
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V Letnem poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2012 Varuh ponovno priporoča v 

premislek nujno potrebne spremembe, poenostavitve in dopolnitve postopka pridobivanja ter 

obsega brezplačne pravne pomoči. Varuh priporoča, naj pristojni organi v postopkih za 

dodelitev brezplačne pravne pomoči dosledno spoštujejo roke, ki so z zakonom predpisani za 

izdajo odločbe (Varuh človekovih pravic RS 2013a, 15, 103–105, 124–128, 131). 

Ministrstvo za pravosodje očitku, da je postopek pridobivanja brezplačne pravne pomoči po 

ZBPP prezapleten, ne more pritrditi, hkrati pa z naslednjo novelo ZBPP napoveduje, da bo 

postopek pridobitve BPP potekal hitreje in enostavnejše (Varuh človekovih pravic RS 2014b, 

13–14, 49–50, 54). 

V Letnem poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2013 Varuh vnovič priporoča premislek 

o potrebnih spremembah oziroma dopolnitvah postopka pridobivanja in obsega brezplačne 

pravne pomoči ter o poenostavitvah tega postopka, predlaga sprejetje vseh potrebnih ukrepov 

za zagotovitev reševanja prošenj za brezplačno pravno pomoč v zakonsko določenih rokih 

(Varuh človekovih pravic RS 2014a, 12–13, 116–117, 137–143, 151, 154, 160, 290). 

Ministrstvo za pravosodje pojasnjuje, da je predvidena poenostavitev postopka pridobivanja 

brezplačne pravne pomoči, kar bo privedlo do enostavnejšega in hitrejšega reševanja prošenj 

za brezplačno pravno pomoč in se s predlaganim priporočilom strinja, vendar pa hkrati 

opozarja, da je predsednik sodišča tisti, ki s sistemizacijo delovnih mest razporedi delo v 

strokovno službo za BPP (Varuh človekovih pravic RS b. l.a, 8, 44, 122). 

V Letnem poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2014 Varuh opozarja, da niso redki 

primeri, ko posamezniki ostanejo brez BPP, ker jih od pogojev zanjo loči nekaj evrov 

previsokega dohodka, nadalje pa odvetnikom očita neskrbno opravljanje storitev oziroma 

nezadovoljstvo z opravljenim odvetniškim delom, neprimeren odnos, hkrati pa se ne strinja, 

da država odvetniku, ki izvaja storitve brezplačne pravne pomoči, omejuje plačila za njegovo 

delo le v višini polovice zneska, ki bi mu pripadal po novi odvetniški tarifi. Varuh spodbuja 

vse ukrepe, ki krepijo učinkovitost delovanja instituta brezplačne pravne pomoči in bi 

pripomogli k večji dostopnosti brezplačne pravne pomoči ter predlaga sprejetje vseh 

potrebnih ukrepov za zagotovitev reševanja prošenj za brezplačno pravno pomoč v zakonsko 

predpisanih rokih (Varuh človekovih pravic RS 2015a, 15, 20, 156–158, 172–174, 177, 396, 

397). 

Ministrstvo za pravosodje zagotavlja, da je zelo podrobno preučilo vsa priporočila, pripombe 

in predloge Varuha ter jih skušalo kar v največji meri upoštevati, da ZBPP že omogoča 

dodelitev izjemne BPP v primerih, ko je posameznik soočen z izrednim stanjem, na nastanek 

katerega ni imel vpliva, in veljajo po 22. členu ZBPP milejši kriteriji, kot za redno BPP po 13. 

členu ZBPP. Najenostavnejša rešitev bi bila dvig finančnega cenzusa za redno BPP, kar pa 

zaradi zaostrenega javnofinančnega stanja trenutno ni mogoče. Glede očitka, da je odvetniku, 

ki izvaja storitve brezplačne pravne pomoči, omejila plačilo za njegovo delo v višini polovice 
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zneska, ki bi mu pripadal po novi odvetniški tarifi, Vlada RS pojasnjuje, da je bilo znižanje 

odvetniške tarife za BPP določeno na podlagi različnih izračunov in primerjalnih analiz 

(Varuh človekovih pravic RS 2015a). 

Hkrati pa Varuh ugotavlja, da v spremembi ZBPP, ki je bila sprejeta v letu 2015, njegovo 

mnenje glede ukinitve prvega pravnega nasveta ni bilo upoštevano (Varuh človekovih pravic 

RS 2014c). 

Nadalje Varuh izpostavi in pohvali, da nekatere nevladne organizacije, društva in 

posamezniki s svojo svetovalno dejavnostjo zagotavljajo različne oblike pravne pomoči ter 

posameznikom pomagajo do uveljavitve njihovih pravic, hkrati pa jih osveščajo o njihovih 

pravicah. Opažajo tudi, da nekatere lokalne skupnosti, občine, zagotavljajo občanom 

brezplačno pravno svetovanje. Treba pa je poudariti, da ZBPP ne določa pristojnosti občine 

za urejanje in financiranje BPP (občina po z zakonom predpisanih pogojih za opravljanje 

pravne pomoči namreč ni registrirana za to dejavnost). Ne glede na navedeno, kot smo že 

navedli, nekatere občine »podpirajo« izvajalce dejavnosti BPP. Kar pomeni, da občina lahko, 

če je finančno sposobna, skrbi za zagotavljanje BPP, ne more pa pravne pomoči dajati 

občinska uprava. 

Na podlagi ugotovitev Varuha lahko zaključimo, da po njegovem ZBPP še zdaleč ne gre v 

smeri in obsegu, ki so ga že večkrat predlagali, hkrati pa si Varuh postavlja vprašanje, ali je 

ob dolgotrajnem odločanju o BPP ta sploh še smiselna (Šelih 2015). 

Varuh svoja priporočila pripravi na podlagi primerov iz prakse, s katerimi je seznanjen. 

Ocenimo lahko, da Varuh pavšalno in vsesplošno ne kritizira sodišč oz. drugih državnih 

institucij. 

3.4 Brezplačna pravna pomoč skozi številke 

Ugotavljamo, da so statistična poročila o zadevah brezplačne pravne pomoči »v številkah« 

zelo dobro in podrobno izražena v letnih poročilih Sodne statistike RS Ministrstva RS za 

pravosodje. Nadalje pa ugotavljamo, da »te gole« številke niso obrazložene oz. pojasnjene, 

argumentirane, zato si jih lahko razlaga vsak po svoje. 
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Preglednica 4: Vrste zadev, za katere je bila odobrena brezplačna pravna pomoč 

Leto Civilne 

zadeve 

Delovne 

zadeve 

Kazenske 

zadeve 

Ostalo Prekrškovne 

zadeve 

Socialne 

zadeve 

Upravne 

zadeve 

2008 3.554 ni podatka 852 1.186 72 ni podatka ni podatka 

2009 5.953 8 1.222 206 110 0 12 

2010 6.884 20 1.396 183 102 1 2 

2011 6.361 14 1.267 191 71 1 3 

2012 6.038 11 1.032 157 57 1 6 

2013 5.681 15 1.064 0 48 0 7 

2014 5.198 14 1.071 0 50 1 3 

2015 5.519 12 1.082 0 59 2 6 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016. 

Prišlo je do zmanjšanja oz. upada prekrškovnih zadev, ker se je veliko zadev preneslo v 

odločanje v pristojnost policije. Hkrati pa lahko ugotovimo, da se zelo jasno vidi, da je bilo v 

letih »največje« finančne krize tudi največ zadev BPP. Kot je razbrati, prevladujejo civilne 

zadeve, sledijo jim kazenske zadeve. 

Preglednica 5: Vrsta odobrene brezplačne pravne pomoči 

Leto Izjemna Izredna Nujna Posebna Redna 

2008 ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka 

2009 34 2.159 787 7 4.316 

2010 41 2.443 902 15 4.780 

2011 39 2.300 667 11 4.439 

2012 16 1.797 549 17 4.456 

2013 11 1.967 413 8 4.127 

2014 15 2.034 372 9 3.722 

2015 36 2.235 367 7 3.990 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016. 

Razvidno je, da se izjemna pomoč dodeli res izjemoma (že beseda izjemna pove, da bo takšna 

pomoč dodeljena le redko - izjemoma), saj predstavlja manj kot pol odstotka vse odobrene 

brezplačne pravne pomoči oz. če smo bolj natančni, v navedenem obdobju je za 0,38 % 

dodeljene izjemne pomoči. Zaključimo oz. ponovimo lahko, da je še vedno precej nejasnosti, 

na katere sodna praksa bolj ali manj išče odgovore, kdaj uporabiti 22. člen ZBPP, zato 

tovrstni dvomi zagotovo zaslužijo prav posebno pozornost. Čeprav sprejemamo argumente 
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sodne prakse, da je možnost pridobiti izjemno brezplačno pravno pomoč, se nam zdi, da 

moramo prisluhniti tudi argumentom, ki jih podaja Varuh in so izraz navedenih podatkov v 

preglednici. 

S tem, ko se je zmanjšal pripad prošenj za BPP, se je pričakovani čas rešitve zadev skrajšal. 

Preglednica 6: Sredstva iz naslova brezplačne pravne pomoči (v EUR) 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016. 

 

Ugotovili smo že, da se je v letu 2014 zmanjšal pripad prošenj za brezplačno pravno pomoč 

za 12,8 %, kar gre delno pripisati spremembi ureditve v postopkih zaradi insolventnosti pri 

osebnih stečajih (VSRS, Letno poročilo 2014). To pomeni, da stroški za financiranje 

insolvenčnih postopkov niso bili več financirani iz postavke Brezplačne pravne pomoči, 

ampak iz proračunskih sredstev, iz postavke Stroški sodnih postopkov. V letu 2015 so se 

ponovno zmanjšali stroški za financiranje BPP, predvsem zaradi stečajne zakonodaje, ki se 

zdaj rešuje v osebnih stečajnih postopkih, saj se v teh postopkih zagotavljajo sredstva, ki so 

bila prej namenjena za BPP (vendar je prišlo le do prenosa iz ene proračunske postavke na 

drugo). 

Hkrati pa je mogoče zavzeti stališče, da gre za veliko pomanjkljivost sistema BPP kot celote 

pri vračilu sredstev, ki so bila izplačana iz tega naslova. Kot je razvidno, država iz proračuna 

vsako leto nameni vedno več sredstev za institut BPP, povrnjenih pa je izredno malo sredstev. 

Zaključimo lahko, da se stanje na tem področju iz leta v leto izboljšuje. Postopki izterjave 

sredstev so učinkovitejše vodeni kot v preteklosti, toda še vedno ne povsem dosledno in 

celovito. Leta 2012 in nato še leta 2015 so bili izdelani ter sprejeti posebni ukrepi na področju 

izterjave sredstev in naslova BPP (zdaj zakon izrecno določa, da se stroški, ki jih namesto 

upravičenca založi država, štejejo med stroške sodnega postopka, da sodišče po uradni 

dolžnosti upošteva stroške, ki jih je država založila, ter glede na uspeh odloči o deležu teh 

stroškov). Navedeno spremljata notranji in zunanji nadzor (skupna revizijska služba). 

Leto Izplačana sredstva BPP Odobrena sredstva BPP Vrnjena sredstva BPP 

2008 2.631.965,00 2.645.485,00 217.903,00 

2009 3.164.484,00 3.295.219,00 219.609,00 

2010 4.448.074,00 5.049.651,00 240.722,00 

2011 6.408.303,00 6.038.707,00 332.672,00 

2012 6.228.606,93 5.578.387,86 634.165,89 

2013 4.597.758,85 4.229.504,58 974.822,88 

2014 2.881.097,70 2.823.609,12 1.113.887,49 

2015 2.633.332,70 2.645.529,33 1.114.386,70 
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Preglednica 7: Način rešitve zadev brezplačne pravne pomoči (v %) 

Leto Rešene 

zadeve, 

skupaj 

Odločba: 

prošnja 

zavrnjena 

Odločba: 

prošnji 

ugodeno 

Rešeno - 

ostalo 

S 

sklepom 

prošnja 

zavržena 

Sklep o 

nepristojn

osti 

Sklep o 

ustavitvi 

postopka 

Sklep o 

združitvi 

2008 100,00 13,07 56,64 17,70 8,81 1,90 1,95 0,45 

2009 100,00 18,67 63,57 0,09 11,48 3,44 1,99 0,76 

2010 100,00 21,14 62,10 0,31 11,24 2,96 1,93 0,32 

2011 100,00 24,89 57,55 0,38 12,32 3,11 1,66 0,10 

2012 100,00 32,09 51,25 3,97 11,21 0,00 1,49 0,00 

2013 100,00 34,24 48,40 3,90 11,95 0,00 1,51 0,00 

2014 100,00 31,37 51,58 4,42 11,23 0,00 1,40 0,00 

2015 100,00 23,71 58,08 4,59 12,00 0,00 1,62 0,00 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016. 

Na podlagi navedenih podatkov je možno zavzeti stališče, da je razvidno,  kdaj se je cenzus za 

finančni kriterij zaostril, saj je bil takoj višji odstotek prosilcev, ki jim je bila BPP tudi 

zavrnjena. Večinski delež zavrnitev prošenj je zagotovo finančni pogoj. 

V prilogi magistrskega dela je predloženih še več statističnih podatkov (v prilogi), iz katerih 

je razvidna razlika po obdobjih in slovenskih regijah (prejete nove zadeve, zadeve v delu, 

rešene zadeve, nerešene zadeve na koncu leta …). 

3.5 Izvajalci brezplačne pravne pomoči - odvetniki 

Že leta 2012 si je predsednik Odvetniške zbornice Roman Završek, ob prevzemu funkcije, kot 

eno od prednostnih nalog zastavil prizadevanje za ureditev področja BPP (Dnevnik 2012). 

Podpredsednica Tanja Marušič pa je dodala, da je vprašanje BPP treba reševati prednostno, in 

poudarila, da mora biti socialno šibkejšim omogočeno, da pridejo do kakovostne pravne 

pomoči. Nadalje je izpostavila težavo, da je prosilcev čedalje več, sredstev zanje pa vse manj, 

zato se zgodi, da odvetnik svojih storitev dlje časa ne dobi plačanih (prav tam). 

Brezplačno pravno pomoč po ZBPP izvajajo odvetniki, ki so po zakonu vpisani v imenik 

odvetnikov in odvetniške družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja odvetništvo, ter notarji v 

zadevah, ki jih opravljajo po zakonu, ki ureja notariat. V 99 % to delo opravljajo odvetniki. 

Pred začetkom prevzema zadeve odvetnik potrebuje izdano odločbo o BPP in napotnico BPP, 

kar izda pristojno sodišče, ki odobri BPP. Hkrati je odvetnik opozorjen, da odločba sodišča o 

dodelitvi brezplačne pravne pomoči ne nadomešča pisnega pooblastila stranke. 
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Skladno s prvim in četrtim odstavkom 40. člena ZBPP je izvajalec brezplačne pravne pomoči 

pristojni strokovni službi za BPP dolžan predložiti izpolnjeno napotnico v petnajstih dneh po 

opravljeni storitvi. Če izvajalec brezplačne pravne pomoči ne vrne napotnice v roku petnajst 

dni po opravljeni storitvi, ni upravičen do plačila storitev brezplačne pravne pomoči. 

Glede na pritožbe, ki jih je prejel Varuh od prosilcev, ta poziva, naj se odvetniki, ki delajo 

prek BPP, potrudijo po najboljših močeh in ljudem zagotovijo enako storitev, kot za tiste, ki 

jo plačajo sami, saj se počutijo drugorazredni, ker nimajo denarja za plačilo odvetnikov, 

hkrati pa nasprotna stran lahko izbere »najboljšega« odvetnika. Tudi odvetniki si želijo na tem 

področju zagotoviti večjo preglednost. 

Odvetniki so tisti, ki lahko pripomorejo k izboljšanju podobe instituta BPP v javnosti. 

Novela Zakona o odvetništvu Zodv (Ur. l. RS, št. 18/93, s spremembami in dopolnitvami, v 

nadaljevanju ZOdv) pa odvetniku, postavljenemu po uradni dolžnosti in odvetniku, ki izvaja 

storitve po ZBPP, omejuje plačila za njegovo delo le v višini polovice zneska, ki bi mu 

pripadal po novi odvetniški tarifi. To zakonsko rešitev je presojalo tudi Ustavno sodišče RS, 

in sicer je  3. decembra 2015 izdalo sklep, U-I-2/15-11 z dne 3. 12. 2015, s katerim je zavrnilo 

pobudo Odvetniške zbornice Slovenije za začetek postopka za oceno ustavnosti petega 

odstavka 17. člena Zodv. 

Seznami odvetnikov, ki nudijo brezplačno pravno pomoč, so objavljeni na spletni strani 

Odvetniške zbornice Slovenije. V okviru izbire brezplačne pravne pomoči si lahko prosilec 

izbere odvetnika, odvetniško pisarno ali odvetniško družbo, ki bo zastopala njegove pravne 

interese na sodišču (zaželeno pa je, da se pred vložitvijo vloge oz. prošnje za brezplačno 

pravno pomoč prosilec dogovori z odvetnikom, ali bo njegov primer prevzel in se tako izogne 

morebitnim neprijetnim presenečenjem). Če prosilec v prošnji ni predlagal izbranega 

odvetnika, mu ga dodeli sodišče. Izvajanje BPP ni samo pravica odvetnika, ampak predvsem 

obveznost odvetnika, ki na tem področju zgledno izpolnjuje svoje poklicno poslanstvo. 

Kljub navedenemu pa menimo, da bi moralo biti plačilo odvetnikom pravočasno oz. v rokih, 

določenih z zakonom. Po podatkih, ki smo jih žal pridobili neuradno, ta plačila v praksi 

zamujajo (po zaključku zadeve in izpolnjeni napotnici, izdanem stroškovniku s strani 

odvetnika, sodišče potrebuje tudi tri mesece in več, da izda sklep o nagradi odvetniku, po 

pravnomočnosti navedenega sklepa pa gre zadeva v izplačilo). 

3.6 Brezplačna pravna pomoč in zloraba sistema 

V vsakem sistemu prihaja do zlorab, prav tako pri institutu BPP. 

Izhajamo iz predpostavke, da je BPP institut, ki mora posamezniku omogočiti dostop do 

sodišča, hkrati pa je treba, predvsem v času finančne krize, stremeti k cilju, da sistem ne 
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dopušča morebitnih zlorab in ima vse mehanizme za čim bolj uspešno izterjavo neupravičeno 

prejete BPP. 

Vlada na predlog ministrstva sprejema različne ukrepe in izvaja različne aktivnosti, da ne bi 

prihajalo do zlorab instituta BPP, ter pripravlja predloge sprememb zakona. 

Zakonodajalec skuša z dobrim namenom preprečiti zlorabo v sistemu, po drugi strani pa z 

dodatno regulacijo povzroča nove nejasnosti, hkrati pa ob sklicevanju na zakonodajo pada čut 

za moralo. S pretirano regulacijo in birokratizacijo sistem posameznike sili k iskanju lukenj v 

zakonih. To preprosto povedano pomeni, da je moralni čut posameznika zelo težko oživeti, ko 

ga enkrat povozimo. 

Rečemo lahko, da je vsak ukrep doslej nekoliko pripomogel k odpravi problematike, ki je 

povezana z zlorabo instituta BPP (vpogled v različne baze podatkov, pridobitev podatkov po 

uradni dolžnosti, notranji nadzor). 

Mogoče je torej zavzeti stališče, da ni univerzalnega odgovora niti načina dela, ki bi v celoti 

preprečeval, da prihaja do zlorab, žal pa je praksa drugačna od teoretičnih izhodišč. 

Kot je povedal Ivan Svetlik v času svojega ministrovanja, in kar vemo tudi iz prakse, da se 

zlorabe socialnega sistema dogajajo, a o tem nimamo uradne statistike. Neuradno ocenjuje, da 

je od 18 do 20 odstotkov javnih sredstev za socialne namene potrošeno na neprimeren način. 

To so številke, po njegovi oceni (Marn 2010). Dejanskih in konkretnih podatkov o tem, 

koliko je zlorab, ni, v zvezi s čim se pojavljajo in kako se odkrivajo, na problematiko pa 

opozarja tudi Romana Zidar, raziskovalka na Fakulteti za socialno delo (Marn 2010). Glavni 

razlog za preprečevanje zlorab ne more biti razlog, zaradi katerega bi bile uvedene korenite 

spremembe sistema. Zlorabe naj se preprečijo z večjim nadzorom in strožjimi sankcijami, ne 

pa tako, da so prizadeti tisti, ki sistema ne zlorabljajo in so dejansko odvisni od njega. 

Predavatelj na Fakulteti za socialno delo in član strokovnega sveta za socialno varstvo pri 

ministrstvu za delo dr. Srečo Dragoš pa pravi, da so zlorabe samo izgovor za redukcijo 

osnovnih socialnih pravic, ta pa je izgovor za podrejanje koncepta socialne države 

neoliberalni ekonomiji (Marn 2010). 

Notranja revizijska služba Vrhovnega sodišča RS opravlja notranji nadzor delovanja sodišč, 

eno izmed področij pa je nadzor nad delom službe za BPP. Leta 2006 je revizijo opravilo tudi 

Računsko sodišče RS. Najpomembnejši del revizije je predstavljalo preučevanje izvajanja 

BPP, kdo je upravičen do BPP, za kakšen namen in v kolikšnem obsegu je upravičen do BPP. 

Najpomembnejše ugotovitve Računskega sodišča RS so bile: 

- da Ministrstvo RS za pravosodje ni opravilo svoje naloge zadovoljivo, ker ni predvidelo 

finančnih posledic izvajanja instituta BPP v celoti; 

- da je Zakon o brezplačni pravni pomoči nejasen in ne predstavlja dobre sistemske podlage 

za njegovo učinkovito izvajanje; 
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- da Ministrstvo RS za pravosodje ne spremlja dovolj stanja na področju BPP, ne preverja 

izvajanja ukrepov; 

- da cilji, ki si jih je zastavila država na tem področju, niso v celoti doseženi in jih z 

obstoječo ureditvijo tudi ne bo moč doseči. 

Potrebno je dodati, da je velika večina navedenih pomanjkljivosti odpravljena. 

3.7 Brezplačna pravna pomoč in oprostitev plačila sodnih taks 

Po opažanjih službe za BPP mnogi pravico do brezplačne pravne pomoči zamenjujejo s 

pravico do takšne oprostitve (tj. oprostitve plačila sodne takse). Na podlagi Zakona o sodnih 

taksah (Ur. l. RS, št. 37/08, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZST-1) se lahko 

stranko, ki je socialno šibka, oprosti plačila sodnih taks (šesti odstavek 11. člena ZST-1). 

Prošnjo, ki jo stranka vloži pri službi za BPP, glede zahtevka za dodelitev brezplačne pravne 

pomoči v obliki oprostitve plačila sodnih taks v postopku, se zavrže. Ker ZBPP te oblike BPP 

ne predvideva oziroma določa, temveč je institut oprostitve plačila sodne takse urejen, kot 

smo že navedli, z ZST-1. Oprostitev plačila sodnih taks lahko prosilec uveljavlja pred 

sodiščem, ki bo vodilo postopek. 

S spremembo ZST-1, ki je v veljavi od 11. novembra 2016 (Ur. l. RS, št. 30/2016), v primeru, 

da je prosilec prejemnik redne brezplačne pravne pomoči po ZBPP, je upravičen do celotne 

oprostitve plačila sodne takse, mora pa stranka podati predlog za takšno oprostitev. 

3.8 Brezplačna pravna pomoč in institucije v Republiki Sloveniji 

Za potrebe magistrskega dela smo opravili tudi poizvedbe pri institucijah (Ministrstvo RS za 

pravosodje, Vrhovno sodišče RS, Odvetniška zbornica Slovenije, Notarska zbornica Slovenije 

in Varuh človekovih pravic), s prošnjo za posredovanje mnenja, izkušenj, stališč in podatkov, 

s katerimi razpolagajo v povezavi z institutom brezplačne pravne pomoči. Prosili smo jih tudi 

za odgovore na zastavljena vprašanja (če je mogoče za obdobje od leta 2008 do vključno leta 

2015). Posamično pripravljeni in posredovani dopisi oz. prošnje (z zastavljenimi vprašanji za 

vsako institucijo posebej) so v prilogi tega magistrskega dela. 

Od Ministrstva RS za pravosodje smo prejeli naslednji odgovor, podpisana je Sara Regancin 

(Regancin 2016), sekretarka na ministrstvu: 

V zvezi s statističnimi podatki glede izvajanja BPP vam pojasnjujemo, da so na spletni strani 

Ministrstva za pravosodje zbrane uradne sodne statistike od leta 2001 naprej. V navedenih 

statistikah lahko najdete tudi vse parametre, ki se spremljajo v povezavi z institutom brezplačne 

pravne pomoči. 
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Nadalje vam pojasnjujemo, da lahko vsa gradiva in vpogled v celoten zakonodajni postopek 

sprejema Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP), vključno z njegovimi spremembami, 

najdete na spletni strani Državnega zbora. Gradiva vsebujejo razloge za sprejem oziroma 

noveliranje zakona, kot tudi cilje, relevantne statistične analize ter številne druge podatke, ki bi 

vam znali biti v pomoč pri vaši nalogi. 

V zvezi z vašim vprašanjem, ali ministrstvo aktivno posega v problematiko izvrševanja instituta 

brezplačne pravne pomoči, vam pojasnjujemo, da ima Ministrstvo za pravosodje kot upravni 

organ oziroma del izvršilne veje oblasti v zvezi s tem omejene pristojnosti. V praksi namreč ZBPP 

izvajajo sodišča, ki jim je dodeljena pristojnost, da odločajo o dodelitvi brezplačne pravne 

pomoči strankam, ki zanjo zaprosijo. V primeru vprašanj in nejasnosti v zvezi z razlago zakona in 

poenotenjem prakse lahko ministrstvo poda le neobvezno pravno mnenje, nima pa pristojnosti, da 

bi predpisovalo, kako naj sodišča odločajo, saj so le sodišča tista, ki glede na okoliščine 

posameznega primera razlagajo zakone v konkretnih sodnih postopkih. Zato je tudi za poenotenje 

sodne prakse na sodiščih pristojno Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Čeprav se v postopkih v 

zvezi z brezplačno pravno pomočjo odloča po pravilih, ki veljajo za upravni postopek, gre po 

mnenju Ustavnega sodišča še vedno za odločitve sodišča, ki jih sprejema predsednik sodišča (ali 

drug sodnik po pooblastilu predsednika sodišča) kot nosilec sodne oblasti. Ministrstvo zato nima 

pristojnosti, da bi odločalo v postopkih brezplačne pravne pomoči ali spreminjalo tozadevne 

odločbe, ki jih je izdalo pristojno sodišče. 

Glede proračunskih sredstev, namenjenih za brezplačno pravno pomoč, pojasnjujemo, da se 

proračunska sredstva zagotavljajo v okviru proračunov sodišč, ki so samostojni proračunski 

uporabniki. Konkretna porazdelitev proračunskih sredstev pa je razvidna iz proračuna za 

posamezno leto. Pri razlagi višine proračunskih izdatkov vas posebej opozarjamo, da so se od 

leta 2009 do leta 2013 iz proračunske postavke za BPP krili tudi stroški predujmov v osebnih 

stečajih in v stečajih pravnih oseb, saj je Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 

insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) od novele ZFPPIPP-A do novele ZFPPIPP-F 

v šestem odstavku 233. člena določal, da je pravna oseba, če nima sredstev za založitev 

predujma, upravičena do brezplačne pravne pomoči v obliki oprostitve plačila predujma po 

zakonu, ki ureja brezplačno pravno pomoč. 

V zvezi z vprašanjem, ali izvaja ministrstvo kakšna strokovna izpopolnjevanja in izmenjave 

dobrih praks, vam pojasnjujemo, da je letos maja v organizaciji Centra za izobraževanje v 

pravosodju potekala že tretja Šola za brezplačno pravno pomoč, ki je bila namenjena 

izobraževanju in izmenjavi dobrih praks med sodišči in med strokovnimi sodelavci služb za BPP. 

Glede na dejstvo, da je bil ZBPP nazadnje spremenjen in dopolnjen marca 2015, je ministrstvo 

trenutno v fazi analiziranja učinkov novele ZBPP-C in zbiranja predlogov za nove spremembe.  

Pod odgovor Vrhovnega sodišča RS se je podpisal Janko Marinko (Marinko 2016), generalni 

sekretar: 

Vrhovno sodišče nima osebe, ki bi se posebej ukvarjala s področjem BPP, saj tudi ni izvajalec 

nalog po ZBBP. Vsekakor pa so spori s tega področja predmet sodnih postopkov, tudi pred 
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Vrhovnim sodiščem, kar je razvidno iz sodne prakse. Sodna praksa je tudi osnovno "orodje" 

razlage zakona oz. "poseganja v problematiko izvrševanja instituta BPP.  

Področje BPP je sicer vedno predmet obravnave v letnih poročilih Vrhovnega sodišča, tako npr. 

tudi v Letnem poročilu o učinkovitosti in uspešnosti sodišč 2015, tako z vidika gibanja zadev, kot 

s finančnega vidika. Tako kot druga področja je tudi to predmet revidiranja s strani Notranje 

revizijske službe Vrhovnega sodišča.  

Izobraževanje je v rokah Centra za izobraževanje Ministrstva za pravosodje, področje BPP pa je 

obravnavano na posebnih šolah. 

Vrhovno sodišče, kot skrbnik informacijske podpore za vse sodne postopke, skrbi tudi za 

informacijsko podporo poslovnemu procesu BPP. Redno se vključimo v pripravo zakonodajnih 

sprememb oz. jih sami vzpodbujamo, ko ugotovimo pomanjkljivosti oz. možnosti izboljšav. Že dalj 

časa zagovarjamo stališče, da bi odločanje o BPP moralo preiti na CSD, saj gre za primer, ko 

pride do težav pri uveljavljanju pravice (do sodnega varstva) iz socialnih razlogov. Domnevamo 

lahko, da gre pri prosilcih za BPP za osebe, ki so CSD že poznane iz drugih postopkov in bi zato 

najlažje odločali o tej pravici.«  

Iz Urada Varuha človekovih pravic nam je odgovor poslala Nataša Kuzmič (Kuzmič 2016), 

svetovalka za odnose z javnostmi, njen odgovor se glasi: 

Na vprašanja, ki ste nam jih zastavili, najdete odgovore v vsakoletnih poročilih Varuha, 

kjer namenimo tej temi celo posebno poglavje. Vsa poročila so dosegljiva na strani  

(Varuh človekovih pravic RS 2016c).  

Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Roman Završek (Završek 2016) pa je podal 

naslednji odgovor: 

Statističnih podatkov za katere zaprošate ne zbiramo, zato vam žal na vaša vprašanja v tem delu 

ne moremo odgovoriti. Na vprašanje glede izbrisa odvetnika iz seznama pooblaščencev za 

nudenje BPP sporočamo, da Zakon o odvetništvu ne predpisuje obrazložitve predloga za izbris. 

Upravičenci za BPP se največkrat pritožijo zaradi bodisi neodzivnosti odvetnikov bodisi 

zatrjujejo nevestno delo. Kot že navedeno pa ne moremo odgovoriti na vaše vprašanje, koliko 

pritožb na delo odvetnikov smo prejeli s strani upravičencev za BPP, saj vodimo statistike 

disciplinskih prijav glede na zatrjevano disciplinsko kršitev ter osebne podatke, ne pa po statusu 

pritožnikov. 

V imenu Notarske zbornice Slovenije nam je odgovor poslal sekretar Aleksander Šanca 

(Šanca 2016): 

V zvezi z navedenim vam sporočamo, da na notarski zbornici ne razpolagamo s podatki 

po katerih sprašujete, niti nismo v zvezi z navedenim obravnavali vlog strank ali drugih 

udeležencev. 
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3.9 Normativna ureditev brezplačne pravne pomoči v državah Evropske unije 

Vse države članice EU imajo sistem brezplačne pravne pomoči, tako v kazenskih zadevah kot 

v civilnih zadevah, urejen v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi. Definicija pa se glasi, 

da imajo pravico do BPP osebe, ki nimajo zadostnih finančnih sredstev za kritje stroškov 

sodnega postopka ali za pravno zastopanje (E-justice 2016). 

Za to, da bi omogočili dostop do pravnega varstva osebam, ki so v slabem finančnem stanju, 

je bilo na mednarodni ravni sprejetih več pravnih instrumentov, ki tudi urejajo institut 

(brezplačne) pravne pomoči (Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah 

2007). 

Pravne ureditve glede (brezplačne) pravne pomoči se v različnih državah med seboj zelo 

razlikujejo (do ugotovitev smo prišli po preučitvi Prikaza ureditve v drugih pravnih sistemih 

Evropske skupnosti; vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2013), že glede organa, ki odloča o 

dodelitvi (to nekje odločajo upravni organi, drugod sodišča), glede obsega dodelitve 

(brezplačne) pravne pomoči, glede pravnih področij, ki jih pokriva (kazenske zadeve, civilne 

zadeve ...), po opredelitvi finančnega stanja, ki je podlaga za prošnjo za (brezplačno) pravno 

pomoč, glede oseb, ki lahko zaprosijo za (brezplačno) pravno pomoč. 

Sistem pravne pomoči obstaja v vseh državah članicah EU, od države do države se razlikujejo 

glede na obseg in naravo razpoložljive pomoči ter pogoje za upravičenost do nje, cilj vseh 

sistemov pa je enak, tj. zagotoviti učinkovit dostop do pravnega varstva za vse. Med državami 

članicami so bistvene razlike v zasnovi, upravljanju sistema in organizaciji. Kar se tiče 

zasnovnega sistema naj bi bil v nekaterih državah glavni cilj splošen dostop do sodnega 

varstva in do pravnih storitev, medtem ko je v drugih pravna pomoč na voljo le najrevnejšim. 

S pravico do brezplačne pravne pomoči je osebam, ki nimajo zadostnih finančnih sredstev, 

omogočeno kritje stroškov sodnega postopka ali pravnega zastopanja. Takšen sistem imajo 

tako v civilnih kot kazenskih postopkih. 

V pravu Evropske unije je brezplačna pravna pomoč urejena v: 

- Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP) – člen 6 Evropske konvencije o 

varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 7-41/1994) zagotavlja 

pravico obdolženca, da dobi zagovornika brezplačno, če nima dovolj sredstev za plačilo 

zagovornika in če to zahtevajo interesi pravičnosti (Evropska konvencija o človekovih 

pravicah, ki v 6. členu določa, da kdor je obdolžen kaznivega dejanja, ima pravico, da se 

brani sam ali z zagovornikom po lastni izbiri, ali če nima dovolj sredstev za plačilo 

zagovornika, da ga dobi brezplačno, če to zahtevajo interesi pravičnosti. Za razliko od 

brezplačne pravne pomoči, ki pojma »interes pravičnosti« tretji odstavek 24. člena ZBPP 

ne omenja, temveč je uporabljena besedna zveza »... če je pričakovati ali zahteva oseba v 

očitnem nasprotju z načeli pravičnosti in morale«); 
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- Listini Evropske unije o temeljnih pravicah – člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah (European Parliament 2000) določa, da se osebam, ki nimajo zadostnih sredstev, 

odobri pravna pomoč, kolikor je ta potrebna za učinkovito zagotovitev dostopa do sodnega 

varstva; 

- Problematiko čezmejnih sporov ureja Direktiva Sveta 2003/8/ES, UL L 26 z dne 27. 1. 

2003 o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih 

skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih. 

Mednarodne konvencije, ki se nanašajo na človekove pravice in svoboščine, ne opredeljujejo 

pravice do brezplačne pravne pomoči, prav tako te pravice celovito ne urejajo uredbe ali 

direktive Evropske unije. Direktiva Sveta 2002/8/ES s 27. januarja 2003 o izboljšanju dostopa 

do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno 

pomočjo v takšnih sporih (OJ L, št. 026, z dne 31. 1. 2003), v povezavi s pravno pomočjo pri 

tovrstnih sporih, določa minimalna skupna pravila o nudenju brezplačne pravne pomoči, 

vendar le v primerih, ko ima ena od strank v sporu prebivališče v eni izmed držav članic, 

sodni postopek pa vodi sodišče druge države članice. Evropsko sodišče za človekove pravice 

v Strasbourgu je v nekaterih odločbah načelno opredelilo pravico do brezplačne pravne 

pomoči, prvič v odločbi Airey v. Ireland (11. september 1979, Serija A Nr. 32). Evropsko 

sodišče utemeljuje pravico do brezplačne pravne pomoči z nujnostjo zagotovitve enakosti 

pred zakonom. Vendar pa se evropsko sodišče ni spustilo v razčlenjevanje pogojev za 

dodeljevanje brezplačne pravne pomoči in tudi ni izoblikovalo natančnejših stališč o postopku 

podeljevanja tovrstne pomoči. 

Mogoče je torej zavzeti stališče, da evropske države, zlasti države Evropske unije, poznajo 

brezplačno pravno pomoč kot podlago za uveljavljanje pravice do sodnega varstva in za 

zagotavljanje enakosti pred zakonom. 

Trinajstega oktobra 2016 so pravosodni ministri držav članic EU sprejeli Direktivo o 

brezplačni pravni pomoči za osumljence in obdolžence v kazenskih postopkih (Uradni list 

Evropske unije 2013/C 378/03 in Direktiva 2013/48/EU, dostopna: EUR-Lex. Access to 

European Union law 2013), na podlagi evropskega naloga za prijetje. V direktivi so točno 

določeni pogoji in merila za pridobitev BPP. Z novostjo bo na enak način omogočena in 

zagotovljena pravica do BPP po celi EU. 

3.10 Brezplačna pravna pomoč v mednarodnih in čezmejnih sporih 

Pojem čezmejnega pravdanja se običajno skladno s terminologijo EU uporablja za sodne 

postopke v državah članicah EU. Pravna pomoč je lahko tudi delna, hkrati pa ne moremo 

vedno govoriti o brezplačnosti, zato se uporablja le pojem pravna pomoč. 
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V mednarodnih čezmejnih sodnih postopkih stranka, ki mora reševati spor prek sodišča, 

potrebuje pravnega zastopnika v državi, kjer poteka postopek. V mednarodnih sporih je lahko 

stranka tako pravna kot tudi fizična oseba, ki nima dovolj finančnih sredstev za sodni 

postopek (Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah 2006). 

Za to, da bi takšni osebi omogočili dostop do pravnega varstva, imamo več pravnih 

instrumentov, ki urejajo področje pravne pomoči (imamo različne pravne podlage). Na eni 

strani so pravni instrumenti v okviru Sveta Evrope, na drugi strani pa pravni instrumenti v 

okviru Haaške konference o mednarodnem zasebnem pravu. Namen je olajšati posredovanje 

prošenj za pravno pomoč, zagotoviti možnost vložitve prošenj čim več osebam, ne glede na 

državljanstvo. Obrazci so dostopni v vseh uradnih jezikih EU (Dolžan 2015, 35–55). 

Naša sodišča bolj redko odločajo o dodelitvi pravne pomoči pri odločanju o čezmejnih sporih. 

Po statistiki, ki jo vodi Vrhovno sodišče RS, skladno z ZBPP, je bila takšna zadeva v letu 

2015 samo ena, v letu 2014 je bilo (največ doslej) šestnajst zadev (od tega 11 zadev z 

Republiko Hrvaško), v letu 2013 ena zadeva, v letu 2012 prav tako ena zadeva, v letih 2011 in 

2010 pa nobena zadeva. Posredovanih prošenj za pravno pomoč v tujih čezmejnih sporih pa je 

prav tako zelo malo (ena do dve na leto, največ leta 2013 in leta 2014, ko so bile štiri prošnje 

posredovane). 

Pravne ureditve glede pravne pomoči se med državami zelo razlikujejo, kot smo že omenili, 

tako glede organa, ki odloča o dodelitvi pravne pomoči, glede obsega dodelitve pravne 

pomoči in pravnih področij, glede finančnega merila, ki je podlaga za prošnjo ... (do 

ugotovitev smo prišli po preučitvi Prikaza ureditve v drugih pravnih sistemih Evropske 

skupnosti (Ministrstvo RS za pravosodje. 2013). 

Tu gre predvsem za pomoč finančno šibkemu posamezniku pri dostopu do sodišča, pomeni, 

da gre za socialno skrb države za finančno šibkega posameznika, ki mu omogoči dostop do 

pravnega varstva v čezmejnih sporih (Knez 2005). 

Za države, ki niso članice EU, veljajo sklenjeni mednarodni sporazumi. Poznamo dve 

kategoriji sporazumov, to sta dvostranski in večstranski sporazum. 

Vrsto dvostranskih sporazumov o mednarodni pravni pomoči je RS nasledila (npr. z Alžirijo, 

Turčijo, Avstralijo, Novo Zelandijo ...), iz njih pa izhaja, da se pravno pomoč zagotavlja 

državljanom držav pogodbenic, pod enakimi pogoji kot lastnim državljanom. 

Večstranski sporazumi so Haaška konvencija o civilnem postopku z dne 1. marca 1954 in 

Haaška konvencija o olajšanju mednarodnega pristopa k sodiščem z dne 25. oktobra 1980 ter 

Evropski sporazum o prenosu vlog za pravno pomoč z dne 27. januarja 1977. Slednjega naša 

država ni podpisala. 
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Pravna pomoč mora biti ustrezna in pravočasna, kar pomeni, da prejemniku omogoči 

dejansko pravočasen dostop do pravnega varstva. Organ prošnji lahko ugodi v celoti, ali pa ji 

delno ugodi, lahko pa jo v celoti zavrne. Odločitev organa mora biti obrazložena, zoper njo pa 

mora biti na voljo sodno varstvo. Podatkov glede na kakšen način je bilo v zadevi odločeno 

žal uradno nismo uspeli pridobiti. 
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4 BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ V REPUBLIKI NEMČIJI 

V Nemčiji obstaja razlika med pomočjo v obliki pravnega svetovanja (beratungshilfe) in 

pomočjo v obliki oprostitve plačila stroškov sodnega postopka (prozesskostenhilfe). Zakon o 

pravnem svetovanju in zastopanju (Beratunghilfegesetz - BerGH) zagotavlja ljudem z nizkimi 

dohodki, da prejmejo pomoč za stroške pravnega svetovanja in zastopanja zunaj sodne 

»dvorane«. Zakon je bil sprejet leta 1980. V skladu s predpisi o pomoči prejmejo osebe, 

potrebne pomoči, pomoč za vodenje sodnega postopka v obliki oprostitve plačila stroškov 

sodnega postopka (pravna pomoč praviloma ni povsem brezplačna). 

Povzeto po Informationen zu dem Beratungshilfegesetz und zu den Regelungen der 

Zivilprozessordnung über die Prozesskostenhilfe (Kiel 2016) je brezplačna pravna pomoč v 

Nemčiji socialna storitev za tistega, ki potrebuje pravni nasvet, vendar ne more plačati 

stroškov za odvetnika in tudi nima na voljo drugih možnosti. Pravne zadeve v tej kategoriji 

ureja Zakon o pravdnem svetovanju in zastopanju. Brezplačna pravna pomoč se odobri v vseh 

pravnih zadevah, npr. na področju: 

- civilnega prava (npr. prodajno pravo, zadeve v zvezi z najemom, odškodninski zahtevki, 

pri prometnih nesrečah, sosedskih sporih, ločitvah ter preživninah, ostalih družinskih 

zadevah, sporih glede dedovanja in zahtevkih glede zavarovanja); 

- delovnega prava (npr. ob odpovedi delovnega razmerja); 

- upravnega prava (npr. Zvezno ministrstvo za izobraževanje in raziskovanje, zakonodaja s 

področja odlaganja odpadkov, šolska in visokošolska zakonodaja, obrtno pravo); 

- socialnega prava (npr. osnovna zaščita za iskalce zaposlitve sistema »Hartz IV«. Gre za 

nemško reformo trga dela. Prinesla je zaposlitev za določen čas, priložnostna pogodbena 

dela za 1,50 EUR na uro namesto služb za polni delovni čas. »Pomoč Hartz IV« je 

»štampiljka za revščino v Nemčiji«, ljudje so prisiljeni delati več za bistveno manj denarja. 

Hartz IV pomeni, da človek nima redne zaposlitve in je hkrati odvisen od birokracije centra 

za socialno delo), zadeve v zvezi z zakonsko urejenim zdravstvenim zavarovanjem, 

pokojninskim zavarovanjem in nezgodnim zavarovanjem; 

- davčne zakonodaje (npr. zadeve v zvezi z otroškim dodatkom v skladu z zakonom o davku 

na dohodek); 

- ustavnega prava (npr. ustavne pritožbe glede kršitev temeljnih pravic). 

V kazenskopravnih zadevah sicer lahko zaprosimo za pravno svetovanje, vendar nismo 

upravičeni do zastopanja ali obrambe. Po Zakonu o kazenskih postopkih namreč za 

zastopništvo ali obrambo v kazenskopravnih zadevah veljajo posebni predpisi. 

V primeru pravnega reda tuje države je posameznik upravičen do brezplačne pravne pomoči 

le, če se pravni problem nanaša tudi na domačo državo. 



 

56 

Znotraj Evropske unije velja za zahtevke proti določeni osebi, ki živi v drugi državi Evropske 

unije, naslednje: pravna pomoč se odobri za predsodno pravno svetovanje glede na 

izvensodno poravnavo ali za podporo pri prošnjah za mednarodno pravno pomoč. 

Brezplačna pravna pomoč obsega oz. pomeni primarno, da pri pravnih zadevah lahko 

zaprosimo za strokovni nasvet. Če nasvet ni dovolj - torej v primeru, ko potrebujemo tudi 

pomoč in podporo, da bi uveljavili svoje pravice naproti drugim osebam, pravno svetovanje 

obsega tudi zastopanje. Odvetnik ali drugi svetovalec, na katerega smo se obrnili za pravno 

pomoč, potem ukrepa proti tretji osebi in na primer napiše dopis, v katerem sta predstavljena 

dejansko stanje in pravno stališče. 

Pravno pomoč prejme tisti, ki ima na voljo tako malo denarnih sredstev, da bi glede na 

predpise Zakona o pravdnem postopku prejel brezplačno pomoč pri pravdnih stroških brez 

dodatnega obročnega odplačevanja iz naslova svojih prihodkov ali iz svojega premoženja. 

Pravno pomoč prejme tudi tisti, ki nima nemškega državljanstva.  

Drugi pogoj, ki mora biti še izpolnjen in je opredeljen, pa je, da ne sme obstajati namerno niti 

zlonamerno. Sodni uradnik pri okrajnem sodišču zato preveri, ali bi v primerljivem položaju 

tudi gospodarsko bolje situirana oseba na lastne stroške poiskala pravni nasvet ali bi najela 

zastopnika. 

Ne obstajajo druge možnosti terjanja pomoči ali pa tovrstno svetovanje za iskalca pravne 

pomoči ni primerno. Tako na primer sindikati in združenja najemnikov svetujejo svojim 

članom na svojem področju pristojnosti. Če je nekdo član takšnega združenja, mora izčrpati 

vse možnosti. Tudi upravni organi in druge javne institucije, npr. zavodi za socialno skrbstvo, 

agencije za zaposlovanje in uradi za mladino, so pravno zavezani k podajanju pojasnil in 

svetovanju. 

Postopek za pridobitev pravne pomoči je naslednji: najprej se je treba obrniti na svoje oz. 

pristojno okrajno sodišče, predstaviti sodnemu uradniku, ki je zadolžen za pravno pomoč, 

svoj problem in svoj osebni ter ekonomski položaj. Okrajno sodišče lahko takoj svetuje tako, 

da poda informacije ali napotek o drugih možnostih svetovanja. Drugače pa izda dovoljenje 

za upravičenost do pravne pomoči. S tem dovoljenjem se lahko poišče pravnega svetovalca. 

Za pravno pomoč so kvalificirane vse odvetnice in odvetniki, kot tudi pravni zastopniki, ki so 

organizirani v zbornicah. V davčnopravnih zadevah smejo tudi davčni svetovalci in davčne 

svetovalke, revizorji in revizorke oz. zapriseženi revizorji ter pokojninski svetovalci in 

svetovalke v pokojninskih zadevah deliti pravno pomoč. Osebe se lahko odločijo za 

svetovalca po lastni izbiri.  

Lahko se obrnejo tudi neposredno na svetovalca, tam predstavijo svoje osebne in ekonomske 

razmere in prosijo za pravno pomoč. Prošnjo za odobritev pravne pomoči lahko vložijo 
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naknadno pri okrajnem sodišču. To je treba storiti najkasneje štiri tedne po začetku dejavnosti 

pravne pomoči, drugače ne more biti izdano dovoljenje. 

Pravni svetovalci so zavezani k pravni pomoči. Le v posebnem primeru in zaradi 

pomembnega razloga smejo odkloniti pomoč.  

Podatki, ki jih mora vsebovati prošnja, so razvidni iz obrazca, namenjenega za to. Na primer, 

navesti je treba resnične in popolne podatke o sebi, lastnih prihodkih (tudi o prihodkih oseb, 

ki se jih preživlja), o premoženju in posameznih sredstvih, o stroških bivanja, plačilu 

preživnine za osebe, upravičene do preživljanja, ter morebitnih posebnih obremenitvah (npr. 

zaradi telesne prizadetosti; visokih plačilnih obveznosti). Dokumentacija, ki jo oseba 

potrebuje za dokazovanje prihodka, kot so plačilne liste, uradna pojasnila o socialni pomoči 

ali o denarni pomoči za brezposelnost II, najemne pogodbe in druga dokazila,  je potrebna ob 

vložitvi prošnje na okrajnem sodišču ali ko se prvič obišče pravnega svetovalca. 

Obrazci s prošnjo za pravno pomoč so na voljo pri okrajnih sodiščih in medmrežju, praviloma 

se jih lahko dobi tudi pri pravnih svetovalcih.  

Če pravna pomoč ni odobrena, se lahko vloži pravno sredstvo v obliki pritožbe. To je treba 

oddati pisno ali dati v zapisnik pri podružnici okrajnega sodišča, v roku dveh tednov, in 

navesti razlog, zakaj se prosilec ne strinja z odklonilno odločitvijo sodnega uradnika. Sodni 

uradnik lahko odpravi pritožbo, kar pomeni, da lahko odločitev spremeni v korist osebe, ki je 

odločitev izpodbijala. Pritožbe, ki niso bile rešene, se predložijo sodniku v razsodbo. 

Pravna pomoč prek okrajnega sodišča je brezplačna, takšna je tudi izstavitev potrdila za 

pravno svetovanje. Kdor se odloči za svetovanje ali zastopstvo svetovalca, za storitev plača 

15,00 EUR. Svetovalec se lahko odpove temu znesku, če oseba, ki potrebuje pravni nasvet, 

tega ni zmožna plačati. Svetovalci praviloma ne smejo zahtevati višjega zneska, ob tem pa 

obstajajo izjeme. Če je bila pravna pomoč tako učinkovita, da se je zaradi tega finančno stanje 

osebe občutno izboljšalo (npr. ker je bila poravnana terjatev, plačana odškodnina ali izplačana 

dediščina), lahko svetovalec pri okrajnem sodišču zaprosi za preklic odobritve brezplačne 

pravne pomoči in tako zahteva plačilo, za katero se je z osebo vnaprej dogovoril. Na to mora 

svetovalec opozoriti predčasno, in sicer že ob prevzemu primera. 

Dodatni stroški, poleg 15,00 EUR, lahko nastanejo ob naknadni prošnji za pravno svetovanje. 

Če okrajno sodišče zavrne prošnjo potem, ko je posameznik že prosil za brezplačno pravno 

pomoč, lahko svetovalec v skladu z zakonskimi predpisi zahteva plačilo, vendar mora tudi na 

to opozoriti ob prevzemu primera.  

Upoštevati je treba tudi to, da svetovalec pravne pomoči ne prevzame stroškov, ki jih bo treba 

morda povrniti tretji osebi. Če se po krivem od tretje osebe zahteva nekaj in ta oseba najame 



 

58 

odvetniško pomoč, da bi odbila zahtevo, mora v določenih primerih stroške, povezane z 

najemom odvetnika tretje osebe, plačati najemnik storitve. 

Stroške bo treba plačati tudi, če podatki v prošnji niso resnični. Če se kasneje izkaže, da osebi 

ne bi smeli odobriti brezplačne pravne pomoči, lahko okrajno sodišče v roku enega leta 

odobritev za pravno pomoč odpravi in zahteva, da oseba svetovalcu povrne stroške za pravno 

pomoč (Justizministrerium des Landes Nordrhein-Westfalen 2012). 

Imajo pa tudi posebnosti, ki veljajo za mesta Hamburg, Bremen in Berlin. V mestih Bremen 

in Hamburg velja že dolgo uveljavljeno javno pravno svetovanje. Tam se lahko za nasvet 

povpraša tudi odvetnika oz. drugega svetovalca, ki je uradna oseba in ima pooblastila. V 

Hamburgu javna služba za pravno informiranje in poravnavo (Öffentlichen Rechtsauskunfts 

und Vergleichsstellen – ÖRA) ponuja pojasnila, v Bremnu pa so za to zadolžene zbornice 

delojemalcev. V Berlinu se lahko izbira med javnim pravnim svetovanjem in brezplačno 

pravno pomočjo, kot je že opisana.  

Pomoč pri pravdnih stroških pa prejme vsak posameznik, ki zaradi osebnih in ekonomskih 

razmer ne more deloma, v celoti ali po obrokih odplačati stroškov vodenja procesa. Stranka v 

postopku mora zastaviti svoje premoženje, če to zmore. K premoženju spada posebej tudi 

pravica do predujma za pravdne stroške (npr. proti zakoncu po Zakonu o preživninah) ali 

pravica do zavarovalnega kritja v povezavi s pravdnimi stroški (npr. v primeru zavarovanja 

stroškov postopka).  

Pravice, ki jih oseba namerava uveljavljati ali ubraniti, morajo imeti dobre možnosti za uspeh 

in ne smejo delovati namerno niti zlonamerno, to je opredeljeno kot drugi pogoji za 

izpolnjevanje pogoja za dodelitev pomoči pri pravdnih stroških. 

Kdor izgubi proces, mora zato praviloma poravnati stroške nasprotne stranke, četudi je prejel 

odobreno brezplačno pomoč pri pravdnih stroških (Antrag Prozesskostenhilfe). 

Tisti, ki nima premoženja, ali njegovo priznano premoženje znaša manj kot 20,00 EUR, je v 

celoti upravičen do neplačila sodnih stroškov in stroškov odvetnika. Priznani dohodek ne 

pomeni isto kot neto prihodek, temveč se obračuna na naslednji način: izhodiščna točka je 

bruto prihodek stranke, ki išče pravdo. Poleg tega se načeloma prišteva tudi otroški dodatek 

tistemu, ki ga dobi izplačanega. Če ima tudi zakonec ali registrirani življenjski partner v 

skladu z Zakonom o življenjskih partnerjih lasten zaslužek, se ta ne prišteva k prihodku 

stranke, ki išče pravdo. 

Od bruto zneska dohodka se najprej odbijejo davki, preventivni odhodki (npr. socialno 

zavarovanje, ustrezna zasebna zavarovanja) in stroški dela. Preostali znesek je torej odločilni 

prihodek za odobritev prošnje za pomoč pri procesnih stroških. Neobdavčeni zneski se 

spreminjajo skladno z razvojem merodajnih sklopov pravil za odobritev socialne pomoči. 
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Aktualni neobdavčeni zneski so objavljeni v uradnem listu ZRN, takoj ko se merodajni sklopi 

pravil spremenijo. Aktualne zneske poda odvetnik ali okrajno sodišče. 

Osebam, ki terjajo pravni nasvet in katerih določen prihodek znaša najmanj 20,00 EUR, se 

odobri pravica, da zapadle procesne stroške poplača v mesečnih obrokih, v višini polovice 

določenega lastnega prihodka. Ob tem se lahko plačuje največ 48 mesečnih obrokov, 

neodvisno od tega, skozi koliko stopenj je prešel proces. Stroški, ki presegajo ta znesek, se 

spregledajo (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2016). 

Način za prejem pomoči pri procesnih stroških je, da je treba pri procesnem sodišču vložiti 

prošnjo, v kateri je med dokaznim gradivom navedena sporna zadeva. Prošnji je treba dodati 

pojasnilo glede osebnih in ekonomskih razmer ter kopije ustreznih potrdil. 

Za pojasnilo o osebnih in ekonomskih razmerah je na voljo obrazec, ki ga mora stranka 

skrbno in v celoti izpolniti. 

Pri prošnji za pravno pomoč, ki jo je treba vložiti v določenem roku (npr. ugovor, pritožba, 

revizija), je treba tudi pojasnila vložiti v tem, točno določenem roku (Justizportal 2016). 

Zoper odločbo okrajnega sodišča o zavrnitvi prošnje za pomoč v obliki oprostitve plačila 

stroškov sodnega postopka se lahko prosilec pritoži (s posebno pritožbo) v roku enega 

meseca, določena pa je vrednost spornega predmeta (tj. 600 EUR). Če je ta vrednost nižja, 

pritožba ni dopustna, razen v primeru, če je sodišče zavrnilo vlogo zgolj na podlagi osebnega 

in finančnega položaja prosilca (Hundt 2008). 
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5 ZAKLJUČEK 

Živimo v času hitrih sprememb, ki so bile še posebej izrazite v zadnjih letih, ena od velikih 

sprememb je bila finančna kriza. Kot smo ugotovili, so v času krize zaradi varčevanja 

prizadete predvsem človekove pravice, ki so temelj človekovega dostojanstva in bi morale biti 

neodvisne od finančne krize, ker se nanašajo na tiste pravice, ki jih mora država zagotavljati. 

Uvodno spoznanje nakazuje, da se je Slovenija znašla v krizi, ki je presegla okvir klasične 

gospodarske krize in je v takšni obliki nismo pričakovali. Finančno krizo smo na začetku 

imeli za sestavni del kapitalizma, ki mu je malce spodrsnilo. Slovenijo je finančna kriza 

prizadela bolj kot to velja za evroobmočje kot celoto. Lahko rečemo, da je Slovenija žrtev 

finančne krize zaradi velike odvisnosti tujih trgov, res pa je, da smo poslovne in finančne 

odločitve, ki so povzročile veliko bančno vrzel, sprejeli sami. 

Finančna kriza je zahtevala ukrepanje države, ki je sprejela vrsto ukrepov za stabilizacijo 

razmer, to pa je povzročilo pospešeno zadolževanje države. Dinamika zadolževanja v zadnjih 

letih pa je skrb vzbujajoča. Zadolževanje gospodinjstev se je povsem umirilo, hkrati pa so bila 

ta zelo previdna pri svojih naložbah. To se je konec leta 2014 počasi začelo spreminjati in 

kaže vračanje zaupanja v državo in bančni sistem (Brelih 2016). 

Kot odraz finančne krize se vse od leta 2008 povečuje število prosilcev za brezplačno pravno 

pomoč v RS. Država pa zagotavlja ljudem, ki niso finančno stabilni oziroma je njihov 

finančni položaj slab, brezplačno pravno pomoč, ki jo potrebujejo, in jim predstavlja neko 

upanje. Pri odločanju o brezplačni pravni pomoči je treba vedeti, da so prosilci večinoma 

prava neuke stranke in v slabem socialnem položaju, zato je treba izdajati jasne in preproste 

odločbe o brezplačni pravni pomoči in kot smo že večkrat poudarili, na to pogosto opozarja 

tudi Varuh človekovih pravic. 

Morali bi se zavedati, da je stanje drugačno in se vsak izmed nas lahko v življenju znajde v 

slepi ulici ter da je praksa drugačna od teoretičnih izhodišč (gre predvsem za problematiko 

izpolnjevanja finančnega pogoja za dodelitev BPP) in ne sme iti zgolj za formalno enakost pri 

obravnavanju. 

Prosilci od oseb, ki so zadolžene za izvajanje nalog organa brezplačne pravne pomoči, 

pričakujejo, da jim bodo že te pravno svetovale in jim bodo sestavile ustrezne pravne listine 

(pritožbe, ugovore, pogodbe, tožbe, predloge …) v konkretni zadevi. Namen službe za 

brezplačno pravno pomoč ni t. i. prevzemanje dela, ki ga opravljajo odvetniki in notarji (tj. 

osebe, pooblaščene za izvajanje pravne pomoči), ampak podati osnovne informacije o pogojih 

za pridobitev brezplačne pomoči ter pomagati pri izpolnjevanju vloge oz. obrazca za 

brezplačno pravno pomoč. Prosilci za BPP so večinoma pravno neuke stranke, ki jim je treba 

najprej na razumljiv način pojasniti, kakšni so pogoji za pridobitev BPP ter kakšne so njihove 

dolžnosti in obveznosti. Pri tem pa je potrebna velika mera previdnosti in taktnosti, da se ne 
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prelevi v pravno pomoč strankam glede pravic materialnega prava. Služba za BPP strankam 

ne sme pomagati pri oblikovanju zahtevka (tožbe, pritožbe, ugovora ...). Če bi služba za BPP 

stranki dejansko pomagala sestaviti zahtevek (tožbo, pritožbo, ugovor ...), bi se s tem 

pretvorila v strankinega odvetnika, za kar pa ni pravne podlage. 

V vsakem letnem poročilu Varuh človekovih pravic sodišča spodbuja k izdajanju kakovostnih 

sodnih odločb, sprejetih v poštenih sodnih postopkih in ob zagotavljanju sojenja brez 

nepotrebnega odlašanja ter priporoča dosledno spoštovanje rokov, v katerih morajo biti 

opravljena dejanja, brez nepotrebnega odlašanja. BPP mora biti kakovostna, pravočasna in 

širše dostopna. Na podlagi priporočil Varuha Vladi RS je nujnost dobra zakonodaja, potrebne 

so spremembe, ki se nakazujejo na področju BPP. 

Na podlagi podatkov lahko zaznamo stiske ljudi, ki iščejo BPP, pa do nje niso upravičeni, ker 

ne izpolnjujejo pogojev po ZBPP ali pa do nje ne pridejo zaradi različnih razlogov. Po 

statističnih podatkih je veliko posameznikov (krepko več kot 20 % in vse do 30 %), ki jim ni 

odobrena brezplačna pravna pomoč. Najenostavnejša rešitev bi bila dvig finančnega cenzusa 

za redno BPP (kar ob analizi 40 odločb ugotavlja tudi Antuničevićeva (2015)), kar pa zaradi 

zaostrene javnofinančne situacije trenutno ni mogoče. Postopke bi bilo treba reševati bolj 

individualno in manj birokratsko, hkrati pa se zavedamo, da je to v praksi težko izvedljivo. 

Navedeno bi tudi podaljšalo čas odločanja o zadevi. V Sloveniji je treba ljudem povrniti 

zaupanje v sodstvo in pravno državo. 

 

Slika 2: Vzgon 

Vir: Delo 2014. 
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Menimo, da smo suvereno zakorakali iz globalne gospodarske krize v čas sprememb, 

sprememb na bolje. Današnje napovedi o finančni krizi so optimistične in zdi se, da je 

najhujše že mimo. 

Ne gre prezreti tudi opozorila in svarila ekonomista Igorja Mastna, ki opozarja in svari, da se 

lahko svetovna kriza spet ponovi, če smo imeli leta 2007 le nepremičninski balon, imamo zdaj 

lahko dva balona, borzni balon in balon državnega dolga. Masten poudarja, da sta navedena 

balona posledica ukrepov ekonomske politike, s katerim so nevtralizirali posledice poka 

nepremičninskega balona. Nadalje meni, da smo padli v začarani krog, kjer nepremičninski 

balon rešujemo z dvema novima in da se bomo izognili novi krizi le, če se bosta balona 

postopoma izpraznila, v nasprotnem primeru nam sledi nova finančna kriza (Žužek 2015). 

Skrb vzbujajoče je tudi mnenje investicijskega stratega Phillipa Vorndranoma, ki je letos (tj. 

leta 2016) na 33. Finančni konferenci v Portorožu izjavil, da se finančna kriza ni nikoli 

končala in je trenutno samo zakrita z vsemi nekonvencionalnimi ukrepi, ki jih je sprejela ECB 

(Evropska centralna banka). Nadalje pojasnjuje, da politiki v državah evroobmočja nimajo 

poguma, da bi izvedli trajnostne strukturne reforme. Napovedujejo, da dokler države ne bodo 

implementirale takšnih strukturnih reform, ne bo konca krize. Alternativa temu je razpad 

evroobmočja. Prav tako ugotavlja, da je vidna rast na Kitajskem in v ZDA, v Evropi pa 

imamo brexit in begunsko krizo. Sloveniji priporoča, naj še naprej izboljšuje svojo globalno 

konkurenčnost, naj se reformira in si s tem izboljša položaj (članek: Finančna kriza se nikoli 

ni končala, trenutno je samo zakrita z nekonvencionalnimi ukrepi - Pogovor s Phillipom 

Vorndranom, enim od osrednjih govornikov 33. Finančne konference (Bizjak 2016). 

V razpravi o tem, ali smo na robu nove krize ali ne, je treba upoštevati tudi dejstvo, da so 

udeleženci na trgu boj previdni in bolj dovzetni tako za slabe kot dobre novice in je 

pomemben psihološki trenutek (sprememba stanja iz evforije v paniko in obratno). Upati je 

treba na najboljše, a se pripraviti na najslabše. Vse več ekonomistov je prestopilo na 

pesimistično stran. 
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6 SKLEP 

Spraševali smo se: »Ali se je brezplačna pravna pomoč res dovolj učinkovito izvajala v času 

finančne krize? Smo zadovoljni z veljavno ureditvijo, ali si želimo na tem področju določenih 

sprememb? Ali je normativna ureditev brezplačne pravne pomoči v Sloveniji zadovoljiva? Ali 

imajo socialno ogroženi dovolj velike možnosti, da pridobijo brezplačno pravno pomoč tudi v 

praksi? Kako se je izvajala brezplačna pravna pomoč v času finančne, gospodarske in socialne 

krize? Na kakšen način je mogoče izboljšati obstoječo zakonodajo s področja brezplačne 

pravne pomoči?« 

Na podlagi ugotovitev v tem magistrskem delu smo prišli do zaključkov, s katerimi ob koncu  

dela želimo strniti nekaj ugotovitev in opozoriti na odprta vprašanja, ki smo jih nakazali že v 

posameznih poglavjih v tem delu. 

Kot prvo ugotavljamo, da reševanje krize ni bilo niti pravočasno niti ustrezno, kar je ugotovila 

in potrdila tudi Tanja Planinec (2010) v svojem delu. V času finančne krize je institut BPP 

izgubil svoj pomen oz. je bil zapostavljen. V tem času je bilo za državo pomembnejše 

varčevanje, breme pa je bilo preneseno na ljudi. Zaupanje v pravno in socialno državo je 

padlo na najnižjo možno točko (UMAR 2013, 50). Ravno v času krize bi morala biti država v 

»službi« ljudi in za ljudi.  

Finančna kriza je prinesla spremembe na področju socialne politike. Kriza ne bi smela biti 

povod za nepremišljeno in hitro spreminjanje zakonodaje. Z zaostritvijo pogojev za BPP so 

postavili pod vprašaj celoten sistem socialne varnosti in zmožnost države zadovoljiti socialne 

potrebe državljanov. Država ni bila več zmožna zadovoljiti socialne potrebe državljanov v 

tolikšni meri, kot pred finančno krizo. 

Potrebe po BPP so se povečale, povečal se je obseg dela v službah za BPP, kot težavo 

opredeljujemo financiranje s strani države, saj ta ni bila zmožna zagotoviti pravočasno vseh 

finančnih sredstev. Država ne sme slediti samo ekonomskim in finančnim ciljem in da ji pri 

tem ni mar za človekove pravice ter da ne ščiti skupne javne koristi in interesov vseh 

prebivalcev. Oblikovati bi bilo treba takšen model, ki bi prispeval k učinkovitejšemu 

izvajanju socialne varnosti, hkrati pa bi bil odpornejši na spremembe v državi. Menimo, da bi 

bilo potrebno večje sodelovanje vseh »ustvarjalcev«, ki se ukvarjajo z institutom BPP. 

Človekove pravice bi morale biti neodvisne od kriz, ker se nanašajo na pravice, ki jih je 

dolžna zagotavljati država, in temeljijo na človekovem dostojanstvu. 

Vemo, da so protikrizni ukrepi nujni, vendar je treba vnaprej presoditi učinke, ki bodo 

vplivali na najbolj šibke skupine prebivalstva. 



 

64 

Sprejete zakonske spremembe kažejo na zmanjšanje socialne varnosti, niso pa dosegle stopnje 

drastičnosti, na podlagi katere bi lahko zaključili, da Slovenija ni več pravna in socialna 

država. 

Ugotavljamo, da je normativna ureditev BPP zadovoljiva, zakonodaja bi lahko bila nekoliko 

bolj dodelana (fleksibilna, pregledna, enostavna). Koncept je, kljub temu, da na prvi pogled 

deluje zapleteno, teoretično uporabljiv. 

Pomeni, da je institut BPP ustrezno urejen v ZBPP, čeprav se v praksi pojavljajo primeri, ko 

iz določenih razlogov in okoliščin osebe dejansko nimajo sredstev niti za zadovoljitev 

osnovnih (nujno potrebnih) življenjskih potreb, pa do BPP niso upravičene, ker presegajo 

minimalni cenzus za odobritev prošnje. Za takšne osebe bi morala država ustrezno poskrbeti, 

saj so prepuščene same sebi. Zaradi formalnosti in birokratskih postopkov, in striktnosti 

službe za BPP pa žal vse prevečkrat ostanejo brez potrebne pomoči. 

S predstavljeno, dokaj zahtevno teoretično konstrukcijo smo želeli logično pojasniti obstoječo 

ureditev BPP, še posebej pa dejstvo, da tudi osebe, ki bi nujno potrebovale BPP, neredko 

»izpadejo« iz sistema za dodelitev BPP, zaradi malenkostnega preseganja meje dohodka. 

Zavedati se moramo, da niso dovolj samo zakonodajne spremembe glede učinkovitega 

izvajanja instituta BPP. Postopek BPP mora biti preprost, skrbno in hitro voden, ki naj se 

konča z izdajo kakovostne sodne odločbe, tako bo strankam zagotovljena pravica do sodnega 

odločanja brez nepotrebnega odlašanja. Sodni postopki morajo biti poenostavljeni, da se 

približajo uporabnikom, s tem pa se bo povečala tudi učinkovitost sodišč. Učinkovito 

pravosodje lahko predstavlja veliko prednost pri razvoju inovativnega okolja. 

Poudariti pa je treba, da bi se bilo možno marsikateri dilemi izogniti s širšo razlago 22. člena 

ZBPP in nekoliko natančnejšo zakonsko opredelitvijo. Meja za pridobitev BPP bi morala biti 

postavljena tako, da se upošteva dejansko stanje prosilca in da do nje pridejo tisti prosilci, ki 

jo resnično potrebujejo. Glede na to, da gre večinoma za prava neuke stranke, ki ne poznajo 

ustaljene sodne prakse, bi morala biti sodišča bolj samoiniciativna in bi morala tako pomagati 

stranki uveljaviti svoje pravice.  

Menimo, da bi bil dobrodošel tudi poglobljen in resen premislek o tem, česa si na tem 

področju v prihodnje želimo. Zavedati se moramo, da bi slednje s seboj prineslo želeno 

racionalizacijo in poenostavitve pri izvajanju instituta BPP ter časovni prihranek tako za 

stranko kot sodišče, hkrati pa tudi posamezna tveganja, ki jih sistem reducira. 

Menimo, da je naša država še vedno država, ki svojim državljanom nudi zadostno mero 

socialne varnosti, hkrati pa mora spodbujati k visoki stopnji zaposlenosti, visoki stopnji 

izobraževanja in usposabljanja ter zagotavljati ustrezno socialno zaščito. 



 

65 

LITERATURA  

Antuničević, Ana. 2015. Efektivnost pogojev za pridobitev brezplačne pravne pomoči. 

Diplomska naloga, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

Baghrizabehi, Denis. 2013. Kriza v Sloveniji in socialna varnost. Diplomsko delo, Pravna 

fakulteta, Univerza v Mariboru. 

Banka Slovenije. 2015. Poročilo Banke Slovenije o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj 

bank in vlogi Banke Slovenije pri tem kot bančnega regulatorja, sanacij bank v letih 2013 

in 2014, o učinkovitosti sistema korporativnega upravljanja bank v državni lasti in 

načinu reševanja posledic kapitalske neustreznosti poslovnih bank, Banka Slovenije 

Evrosistem, 2015. Http://www.bsi.si/publikacije/porocila/Porocilo_BS_2015.pdf               

(17. 2. 2016).                 

Banka Slovenije. 2016. Letna poročila. 

Https://www.bsi.si/iskalniki/letna_porocila.asp?MapaId=709&Pisava=2 (17. 2. 2017). 

Belovič, Mario. 2013. Anja Kopač Mrak: ne pričakujem, da se bo vlada šla šok terapijo. 

Http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/anja-kopac-mrak-ne-pricakujem-da-se-bo-

vlada-sla-sok-terapijo.html (17. 6. 2016). 

Bizjak, Mateja. 2016. Finančna kriza se nikoli ni končala, trenutno je samo zakrita z 

nekonvencionalnimi ukrepi. Http://akademija.finance.si/8844269/Financna-kriza-se-

nikoli-ni-koncala-trenutno-je-samo-zakrita-z-nekonvencionalnimi-ukrepi (5. 10. 2016). 

Boben, Martina. 2013. Brezplačna pravna pomoč v Republiki Sloveniji in delo nevladnih 

organizacij na tem področju. Diplomsko delo, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru. 

Bohinc, Rado, Miro Cerar in Barbara Rajgelj. 2006. Temelji prava in pravne ureditve. 

Ljubljana: GV Založba. 

Brelih, Matej. 2016. Analiza finančnih računov Slovenije in Evroobmočja ter učinki svetovne 

finančne in gospodarske krize in krize v Evroobmočju. Magistrsko delo,  Ekonomsko-

poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru. 

Bubnov – Škoberne Anjuta in Grega Strban. 1999. Pravo socialne varnosti: učni pripomoček. 

Ljubljana: Pravna fakulteta. 

Bubnov Škoberne, Anjuta in Grega Strban. 2010. Pravo socialne varnosti. Ljubljana: GV 

Založba. 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. 2016a. Publikation. 

Http://www.bmjv.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Publikationensuche_Formular.html?nn=6

433524&templateQueryString=Suchbegriff (16. 6. 2016). 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. 2016b. Beratugshilfe und 

prozesskonstenhilfe. 

Http://www.justiz.bayern.de/imperia/md/content/stmj_internet/gerichte/amtsgerichte/egg

enfelden/beratungs_pkh.pdf (16. 6. 2016). 

Čokl Venessa. 2013. Mariborsko sodno okrožje ima dobre rezultate, gospodarska kriza pa 

požira denar za brezplačno pravno pomoč. 

Http://www.vecer.com/clanek/201310125965121 (13. 3. 2016). 

Damijan, P. Jože. 2016. Neenakost v Sloveniji se je v času krize povečala. 

Https://damijan.org/2016/12/20/neenakost-v-sloveniji-se-je-v-casu-krize-povecala/             

(13. 1. 2017).  



 

66 

Delo. 2014. Arhiv karikatur. Http://www.delo.si/arhiv/karikatur/2014/3 (17. 5. 2016). 

Dimnik, Lucija. 2012. Masleša: sodstvo je v dobri kondiciji. 

Https://www.dnevnik.si/1042509489/slovenija/1042509489 (19. 2. 2016). 

Dnevnik. 2012. Vodstvo odvetniške zbornice želi urediti vprašanji brezplačne pomoči in tarif. 

Https://www.dnevnik.si/1042532363/lokalno/1042532363 (17. 1. 2016). 

Dobrovski, Drago. 2011. Razsežnosti kriznega managementa. Celje: Mednarodna fakulteta za 

družbene in poslovne študije.   

Dolžan, Judita. 2015. (Brezplačna) Pravna pomoč v mednarodnih in čezmejnih civilnih 

sporih. Pravosodni Bilten 36  (3): 35–55.  

Državni Zbor Republike Slovenije. 2009. Dokument Državnega zbora RS, predlog Zakona o 

spremembah Zakona o brezplačni pravni pomoči. Http://www.dz-

rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C12565D400354E68C1

25759F003A4C67&db=kon_zak&mandat=V&tip=doc (2. 11. 2016). 

E-justice. 2003. Formulare »Prozesskostenhilfe«. Https://e-

justice.europa.eu/content_legal_aid_forms-157-de.do (12. 6. 2016). 

Jamer, Nina. 2010. Štiri velike gospodarske krize na Slovenskem. Diplomsko delo, 

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

Jamšek, Tadeja. 2014. Vpliv ekonomske krize na socialno varnost in človekovo dostojanstvo. 

Magistrsko delo, Fakulteta za državne in ekonomske študije, Univerza v Kranju.  

Justizministrerium des Landes Nordrhein-Westfalen. 2012. Was sie über beratungs und 

prozesskostenhilfe wissen sollten. Http://www.diabetes-und-recht.de/wp-

content/uploads/2012/10/prozesskostenhilfe.pdf (11. 2. 2016). 

Justiz-online. 2016. Was Sie über beratungs und prozesskostenhilfe wissen sollten. 

Http://www.justiz.nrw.de (13. 8. 2016). 

Justizportal. 2016. Hinweisblatt zum formular für die erklärung über die persönlichen und 

wirtschaftlichen verhältnisse bei prozess-oder Verfahrenskostenhilfe. 

Http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aHrgugTSQ-

sJ:www.justizportal.niedersachsen.de/download/32478/Hinweisblatt_zum_Formular_fuer

_die_Erklaerung_ueber_die_persoenlichen_und_wirtschaftlichen_Verhaeltnisse_bei_Pro

zess-_oder_Verfahrenskostenhilfe_2.14_.pdf+&cd=2&hl=sl&ct=clnk&gl=si               

(11. 2. 2016). 

Južnič, Živa. 2010. Brezplačna pravna pomoč v Uniji: direktiva Sveta 2003/8/ES. Odvetnik 12 

(3): 16–17. 

Kajzer, Alenka. 2011. Vpliv gospodarske krize na trg dela v Sloveniji in izzivi za politiko trga 

dela. IB Revija 45 (4): 13–21. 

Kiel. 2016. Beratungshilfe und prozesskostenhilfe.  

Http://www.kiel.de/rathaus/service/_leistung.php?id=8938439 (16. 6. 2016).  

Knez, Rajko. 2005. Pravna pomoč v čezmejnih sporih. Podjetje in delo 31 (6/7): 1182. 

Kokić, Maja. 2011. Vpliv gospodarske krize na trg dela v Franciji. Diplomsko delo, 

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

https://e-justice.europa.eu/content_legal_aid_forms-157-de.do
https://e-justice.europa.eu/content_legal_aid_forms-157-de.do


 

67 

Marion Hundt. 2008. Prozesskosten-una beratungshilfe, leitfaden für die praxis. Köln : 

Luchterhand Verlag. 

Marn, Urša. 2010. Ali smo še socialna država? Http://www.mladina.si/52303/ali-smo-se-

socialna-drzava/ (13. 4. 2016). 

Maršnjak, Rebeka. 2013. Kriza države blaginje in vprašljivost sistemov socialne varnosti 

(primer Slovenije). Diplomsko delo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani. 

Maynard Keynes, John. 2008. The general theory of employment, interest, and money. 

Anlantic publishing. New Delhi: Anlantic publishing. 

Ministrstvo RS za pravosodje. 2008. Navodila za izpolnjevanje obrazca za dodelitev 

brezplačne pravne pomoči. Ljubljana: Ministrstvo RS za pravosodje. 

Pieters, Danny. 2012. Varnost v socialni varnosti - pravna razmišljanja. Pravnik 67 (1/2).  

Pirnat, Tanja. 2015. Zakaj naš sistem denarne socialne pomoči revne drži v primežu revščine.   

Https://www.rtvslo.si/slovenija/zakaj-nas-sistem-denarne-socialne-pomoci-revne-drzi-v-

primezu-revscine/380622 (2. 7. 2016). 

Planinec, Tanja. 2010. Vpliv svetovne gospodarske in finančne krize na Slovenijo. Diplomsko 

delo, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru.  

Plaz, Maja. 2016. Poznavanje psihološkega ozadja stranke v postopku, ki je preživela nasilje 

v partnerski zvezi, nam je pri delu v pomoč. Pravosodni bilten 37 (2): 267-287. 

Primorske novice. 2014. Masleša: Sodišča niso pred kolapsom, a je stanje resno. 

Http://www.primorske.si/Slovenija-in-svet/Maslesa--Sodisca-niso-pred-kolapsom,-a-je-

stanje-r.aspx (27. 4. 2016). 

Pristavec, Darja. 2005. Brezplačna pravna pomoč in odvetnik. Odvetnik 7 (6): 1013. 

Reporter. 2013. Na javni tribuni Zbora za republiko o pravni državi in prihodnosti Slovenije. 

Http://reporter.si/clanek/slovenija/na-javni-tribuni-zbora-za-republiko-o-pravni-drzavi-in-

prihodnosti-slovenije-450046 (30. 6. 2016). 

RTV4. 2016. Druga jutranja kronika, informativna oddaja. Http://4d.rtvslo.si/spored-

4d/val202/2016-10-17/759751 (20. 10. 2016). 

Siolnet. 2013. Na forumu Mirovnega inštituta za premišljene varčevalne ukrepe. 

Http://siol.net/novice/slovenija/na-forumu-mirovnega-instituta-za-premisljene-

varcevalne-ukrepe-50615 (11. 4. 2016). 

Slovar slovenskega knjižnega jezika. 2016. Http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html (10. 7. 2016). 

Smolej, Simona. 2010. Pojav in obseg revščine zaposlenih v Sloveniji. 

Http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/.../otvoritev_2010.ppt             

(13. 2. 2016). 

Somavia, Juan. 2011. Kriza naj ne bo izgovor za krčenje pravic delavcev. 

Http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/20110916STO26850/direktor-ilo-

somavia-kriza-naj-ne-bo-izgovor-za-kr%C4%8Denje-pravic-delavcev (12. 6. 2016). 

STA. 2016. Mediacija uspešen a premalo poznan in podprt način reševanja sporov. 

Https://www.sta.si/2328687/mediacija-uspesen-a-premalo-poznan-in-podprt-nacin-

resevanja-sporov (17. 10. 2016). 

Stalking&justiz. 2016. Hilfsangebote. Http://www.stalking-justiz.de/hilfsangebote              

(15. 8. 2016). 



 

68 

Šelih, Ivan. 2015. Dolgotrajnost sodnih postopkov skozi letna poročila Varuha. 

Http://www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/aktualni-primeri/novice/detajl/dolgotrajnost-

sodnih-postopkov-skozi-letna-porocila-varuha-

1/?cHash=fec54496b45dc0aea9299bdcd053fbd7 (26. 3. 2014). 

Štiblar, Franjo. 2008a. Globalna kriza in Slovenija. Http://www.pf.uni-

lj.si/media/stiblar.kriza.in.slovenija.pdf (17. 10. 2016). 

Štiblar, Franjo. 2008b. Svetovna kriza in Slovenci. Kako jo preživeti? Ljubljana: Založba 

ZRC. 

Štraus, Iris. 2012. Javni dolg in gospodarska rast s primerom izbranih držav EU in OECD. 

Magistrsko delo, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

Šuler Štavt, Tatjana. 2014. Omejevanje dinamike zniževanja razmerja med posojili in vlogami 

navzdol kot makrobonitetni instrumenti na dnu kreditnega cikla. 

Https://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp?DatotekaId=5923 (16. 10. 2016). 

Varuh človekovih pravic RS. 2009a. Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2008. 

Http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp/Varuh_LP-2008.pdf (12. 1. 2016). 

Varuh človekovih pravic RS. 2009b. Informacija o uresničitvi priporočil Državnega zbora 

Republike Slovenije ob obravnavi trinajstega rednega letnega poročila Varuha človekovih 

pravic za leto 2007 in mnenje Vlade Republike Slovenije k štirinajstemu rednemu letnemu 

poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2008. Http://www.varuh-

rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp_-

_odzivna_porocila_vlade/_15__Mnenje_vlade_o__15__rednem_porocilu_VCP_RS_za_l

eto_2009_in_informacija_o_uresnicitvi_priporocil_DZ_RS_za_leto_2008.doc             

(12. 1. 2016). 

Varuh človekovih pravic RS. 2010a. Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2009. 

Http://www.varuh-

rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp/Letno_porocilo_Varuha_za_2009.pdf (12. 1. 2016). 

Varuh človekovih pravic RS. 2010b. Informacija o uresničitvi Priporočil Državnega zbora ob 

obravnavi Štirinajstega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2008 

in Mnenje Vlade Republike Slovenije k Petnajstemu rednemu letnemu poročilu Varuha 

človekovih pravic za leto 2009. Http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp_-

_odzivna_porocila_vlade/_15__Mnenje_vlade_o__15__rednem_porocilu_VCP_RS_za_l

eto_2009_in_informacija_o_uresnicitvi_priporocil_DZ_RS_za_leto_2008.doc (12. 1. 

2016). 

Varuh človekovih pravic RS. 2011. Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2010. 

Http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp/LP10.pdf (12. 1. 2016). 

Varuh človekovih pravic RS. 2012a. Brezplačna pravna pomoč v slovenskih občinah: analiza 

Varuha človekovih pravic RS, avgust 2012. Http://www.varuh-

rs.si/fileadmin/user_upload/word/BPP/BPP_-_analiza_-_avgust_2013.pdf (12. 1. 2016). 

Varuh človekovih pravic RS. 2012b. Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2011. 

Http://www.varuh-

rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp/Letno_porocilo_Varuha_za_leto_2011.pdf               

(12. 1. 2016). 

Varuh človekovih pravic RS. 2012c. Informacija o uresničitvi priporočil Državnega zbora 

Republike Slovenije ob obravnavi Petnajstega rednega letnega poročila Varuha 

človekovih pravic za leto 2009 in Mnenje Vlade Republike Slovenije k Šestnajstemu 



 

69 

rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2010. Http://www.varuh-

rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp_-_odzivna_porocila_vlade/_17__-

_Mnenje_vlade_o__17__rednem_porocilu_VCP_RS_za_leto_2011_in_informacija_o_ur

esnicitvi_priporocil_DZ_RS_za_leto_2010.pdf (12. 1. 2016). 

Varuh človekovih pravic RS. 2013a. Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2012. 

Http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp/Letno_porocilo_Varuha_2012.pdf 

(12. 1. 2016). 

Varuh človekovih pravic RS. 2013b. Informacija o uresničitvi priporočil Državnega zbora 

Republike Slovenije ob obravnavi Šestnajstega rednega letnega poročila Varuha 

človekovih pravic za leto 2010 in Mnenje Vlade Republike Slovenije k Sedemnajstemu 

rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2011. Http://www.varuh-

rs.si/fileadmin/user_upload/word/Odzivna_porocila_vlade/Uresnicevanje_priporocil_iz_

LP_11_in_mnenje_k_LP_12.doc (12. 1. 2016). 

Varuh človekovih pravic RS. 2014a. Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2013. 

Http://www.varuh-

rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp/Devetnajsto_redno_letno_porocilo_Varuha_CP_RS_za

_leto_2013.pdf (12. 1. 2016). 

Varuh človekovih pravic RS. 2014b. Informacija o uresničitvi priporočil Državnega zbora 

Republike Slovenije ob obravnavi Sedemnajstega rednega letnega poročila Varuha 

človekovih pravic za leto 2011 in Mnenje Vlade Republike Slovenije k Osemnajstemu 

rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2012. Http://www.varuh-

rs.si/fileadmin/user_upload/word/Odzivna_porocila_vlade/Uresnicevanje_priporocil_iz_

LP_11_in_mnenje_k_LP_12.doc (7. 2. 2016). 

Varuh človekovih pravic RS. 2014c. Odziv na predlog novele Zakona o brezplačni pravni 

pomoči (ZBPP-C). Http://www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-

javnosti/novice/detajl/odziv-na-predlog-novele-zakona-o-brezplacni-pravni-pomoci-

zbpp-c/?cHash=48da6fc40b4eb033d7cdd57888de377d (14. 4. 2016). 

Varuh človekovih pravic RS. 2014d. 20 let delovanja Varuha človekovih pravic RS 1994-

2014. Http://www.varuh-

rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/Razne_publikacije/20let_VCP_a_www.pdf (17. 2. 2016). 

Varuh človekovih pravic RS. 2014e. Odziv Varuha človekovih pravic na predlog novele 

Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP-C). Http://www.varuh-rs.si/medijsko-

sredisce/sporocila-za-javnosti/novice/detajl/odziv-na-predlog-novele-zakona-o-

brezplacni-pravni-pomoci-zbpp-c/ (5. 10. 2016). 

Varuh človekovih pravic RS. 2015a. Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2014. 

Http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp/LP_2014_-_SLO_-_dvostr_-

_web.pdf (12. 1. 2016). 

Varuh človekovih pravic RS. 2015b. Odpiramo vrata dostojanstvu zaposlenih in brezposelnih. 

Http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/bilten/2015_12_2_-

_VCP_bilten_18.pdf (8. 7. 2016). 

Varuh človekovih pravic RS. 2016a. Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2015. 

Http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp/LP2015_VARUH.pdf                  

(20. 6. 2016). 



 

70 

Varuh človekovih pravic RS. 2016b. Brezplačna pravna pomoč. Http://www.varuh-

rs.si/projekti-in-promocija/projekti/bpp-brezpla%C4%8Dna-pravna-pomo%C4%8D    

(12. 6. 2016). 

Varuh človekovih pravic RS. 2016c. Letna poročila. Http://www.varuh-rs.si/publikacije-

gradiva-izjave/letna-porocila-priporocila-dz-odzivna-porocila-vlade/ (17. 8. 2016). 

Varuh človekovih pravic RS. B. l.a. Informacija o uresničitvi priporočil Državnega zbora 

Republike Slovenije ob obravnavi Osemnajstega rednega letnega poročila Varuha 

človekovih pravic za leto 2012 in Mnenje Vlade Republike 

Https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEw

icwNi-kcLLAhVJvBQKHXEICFYQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.varuh-

rs.si%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fpdf%2Flp_-_odzivna_porocila_vlade%2F_19_-

_Mnenje_vlade_o_18_rednem_porocilu_VCP_RS_za_leto_2013_in_informacija_o_ures

nicitvi_priporocil_DZ_RS_za_leto_2012.doc&usg=AFQjCNEwkAjZW2rjAD977_-

dnGt7295kaw&cad=rja (12. 1. 2016). 

Varuh človekovih pravic RS. B. l.b. Informacija o realizaciji priporočil Državnega zbora 

Republike Slovenije ob obravnavi Devetnajstega rednega letnega poročila Varuha 

človekovih pravic za leto 2013 in odzivno Poročilo Vlade Republike Slovenije na 

Dvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2014. 

Https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=

8&ved=0ahUKEwjJmbm0ksLLAhUECBoKHeCAC1sQFgggMAE&url=http%3A%2F%

2Fwww.varuh-

rs.si%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fword%2FOdzivna_porocila_vlade%2F_20_-

_Mnenje_vlade_o_19_rednem_porocilu_VCP_RS_za_leto_2014_in_informacija_o_ures

nicitvi_priporocil_DZ_RS_za_leto_2013.doc&usg=AFQjCNHIFsdUeNOkJQHBknFS4a

-1WdzjYw&bvm=bv.116636494,d.d24 (12. 1. 2016). 

Verbič, Sandra. 2010. Pravica do odvetnika. Diplomsko delo, Fakulteta za varnostne vede, 

Univerza v Mariboru.  

Vimeo. 2012. Jože Mencinger - Svetovna gospodarska kriza: vzroki, posledice in ukrepi. 

Https://vimeo.com/38647499 (13. 8. 2016). 

Virant, Gregor. 2013. Gregor Virant: »Alenka Bratušek je izrazito dobronamerna in iskrena 

političarka, je inteligentna in sposobna, je pa res, da nima političnih izkušenj, na trenutke 

deluje nekoliko naivno.« Http://www.mladina.si/148504/gregor-virant-alenka-bratusek-je-

izrazito-dobronamerna-in-iskrena-politicarka-je-inteligent/ (3. 5. 2016). 

Vlada RS. 2009. Sto dni vlade. 

Http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2009/Sto_dni_vlade-zbirno.pdf     

(5. 3. 2016). 

Vlada RS. 2016. Državnih pomoči gospodarstvu za več kot 2,5 milijardi evrov. 

Http://www.vlada.si/teme_in_projekti/drzavne_pomoci_gospodarstvu/ (22. 3. 2016). 

Vodovnik, Zvone. 2003. Poglavja iz delovnega in socialnega prava. Ljubljana: Fakulteta za 

upravo.  

Wagner, Rolf. 2015. EU-Kompetenz in der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen, 

Resume und Ausblick nach mehr als fünfzehn Jahren, Rabels Zeitschrift für 

ausländisches und internationales Privatrecht. Rabels Zeitschrift fuer auslaendisches und 

internationales Privatrecht 79 (3): 521–545.  

Wikipedia. 2016a. Beratungshilge. Https://de.wikipedia.org/wiki/Beratungshilfe (6. 9. 2016). 

http://www.ingentaconnect.com/content/mohr/rabelsz
http://www.ingentaconnect.com/content/mohr/rabelsz


 

71 

Wikipedia. 2016b. Recesija. Https://sl.wikipedia.org/wiki/Recesija (11. 4. 2016). 

Zorc, Mateja. 2013. Gospodarska kriza v Sloveniji in ukrepi za izhod iz nje. Http://www.fm-

kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-141-0/prispevki/013.pdf (15. 11. 2015).  

Žižek, Slavoj. 2009. First as tragedy, then as farce. London, New York: Verso. 

Žužek, Aleš. 2015. Zakaj se lahko svetovna finančna kriza spet ponovi. 

Hhttp://siol.net/novice/svet/zakaj-se-lahko-svetovna-financna-kriza-spet-ponovi-390319 

(17. 8. 2016).  

Felc, Bina. 2017. (Ne) ustreznost ureditve drugega odstavka 11. člena Zakona o brezplačni 

pravni pomoči. Pravna praksa 36 (3/4): 7-8. 

Kežmah, Urška. 2016. Med sodnim poravnavanjem in mediacijo – poglej sodnika. 

Pravosodni bilten 37 (2): 155-166. 

Kresal, Barbara. 2013. Za spoštovanje temeljnih socialnih pravic. Pravna praksa 32 (3): 3.  

Ministrstvo RS za pravosodje. 2003. Brezplačna pravna pomoč. Ljubljana: Ministrstvo RS za 

pravosodje. 

Ministrstvo RS za pravosodje. 2013. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

brezplačni pravni pomoči. Ljubljana: Ministrstvo RS za pravosodje. 

Ministrstvo RS za pravosodje. 2016. Sodna statistika RS Ministrstva za pravosodje 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015. 

Http://www.mp.gov.si/si/obrazci_evidence_mnenja_storitve/uporabni_seznami_imeniki_

in_evidence/sodna_statistika/ (3. 2. 2016). 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 2016a. Sociala.  

Http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/ (6. 10. 2016). 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 2016b. Denarna socialna 

pomoč. 

Http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/statistika/denarna_socialna_pomoc/ 

(13. 1. 2016). 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 2006. Predlog zakona o 

prepričevanju nasilja v družini. 

Http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/z_prepre

c_nasilja_vlada_sep07.pdf (17. 6. 2016). 

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. 2012.  Uveljavitev ukrepov na področju plač v 

javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ. Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje in 

javno upravo. 

Nahtigal, Matjaž. 2012. Alternativne prihodnosti EU.  Pravna praksa 31 (49/50): II-VII. 

Novak, Marko. 2008. Poglavja iz filozofije in teorije prava. Nova Gorica: Evropska pravna 

fakulteta. 

Vlada RS. 2011. Predlog Zakona o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ) 

Vlade RS, prva obravnava. Ljubljana: Vlada RS. 

SIO. 2015. Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad 

ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (MKPNZND). 

Http://zakonodaja.sio.si/predpis/zakon-o-ratifikaciji-konvencije-sveta-evrope-o-

preprecevanju-nasilja-nad-zenskami-in-nasilja-v-druzini-ter-o-boju-proti-njima-

mkpnznd/ (15. 1. 2016).  



 

72 

Strban, Grega. 2012a. Nekatera pravna vprašanja predloga Zakona o uravnoteženju javnih 

financ. Pravna praksa 31 (16/17): 37.  

Strban, Grega. 2012b. Ustavna zapoved socialne države ni pravno zavezujoča norma. Pravna 

praksa 31 (22): 37. 

Šušteršič Andrej. 2016.  Odločba in pritožba po Zakonu o splošnem upravnem postopku. 

Http://www.mp.gov.si/.../Upravna.../mag._Andrej__Sustersic_Odlocba_in_prit              

(6. 10. 2016). 

Tomažin, Matej. 2013. Kam nas vodi pot? Pravna praksa 32 (10): 34. 

Türk, Danilo. 2012. Temeljne socialne pravice kot človekove pravice. Pravnik 67 (1/2): 5–20.  

PRAVNI VIRI 

Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta. 2008. Uradni list EU, št. L136/3.  

Direktiva Sveta 2002/8/ES s 27. januarja 2003 o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v 

čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo v takih 

sporih. Uradni list RS, št. 26/03. 

European Parliament. 2000. Charter of fundamental rights of the European Union. 

Http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf (19. 7. 2016). 

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Uradni list RS, št. 

7-41/94. 

Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah. 2006. Pravna pomoč – 

splošne informacije. Http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_gen_sl.htm     

(17. 6. 2016).  

Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah. 2007. Pravna pomoč – 

mednarodno pravo. Http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_int_sl.htm /           

(17. 6. 2016). 

Gantar, Damjan. 2014. Predstavitev upravnega vidika brezplačne pravne pomoči v kazenskih 

zadevah.  Pravosodni bilten 3 (3): 219–224. 

Izvedbena uredba komisije (EU) 2015/1846. 2015. Uradni list EU, št. L268/9. 

Kalčič, Miran in Anjuta Bubnov-Škoberne. 1996.  Socialna varnost: zbirka predpisov z 

uvodnimi pojasnili. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu. 

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Uradni list RS, št. 35/92. 

Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah. Uradni list RS, št. 35/92. 

Navodila o vodenju in vsebini evidence o brezplačni pravni pomoči. Uradni list RS, št. 77/08. 

Pravilnik o dostopu do elektronskih evidenc. Uradni list RS, št. 77/08. 

Pravilnik o obrazcu napotnice. Uradni list RS, št. 79/08. 

Pravilnik o obrazcu za dodelitev brezplačne pravne pomoči. Uradni list RS, št. 105/08. 

Pravilnik o pogojih in postopkih za vpis v register oseb za dajanje pravne pomoči. Uradni list 

RS, št. 83/01. 

Ustava Republike Slovenije (URS). Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 47, 68, 

69/04, 69/04, 69/04, 68/06,140,143, 47/13, 47/13, 75/16, 33/91. 



 

73 

Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP). Uradni list RS, št. 48/01, 50/04, 23/08, 15/14, 

18/14, 19/15. 

Zakon o odvetništvu (Zodv). Uradni list RS, št. 18/93, 24/96, 24/01, 111/05, 54/08, 35/09, 

97/14, 8/16, 46/16. 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ). Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 

46/13, 63/13, 99/13, 101/13, 111/13, 44/14, 85/14, 95/14, 97/14, 95/14, 95/14, 95/14, 

31/15, 90/15, 90/15, 96/15, 102/15, 42/16, 80/16, 88/16. 

Zakon o pravdnem postopku  (ZPP). Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 110/02, 58/03, 2/04, 

2/04, 69/05, 90/05, 43/06, 52/07, 45/08t, 45/08, 111/08, 121/08, 57/09, 12/10, 50/10, 

107/10, 75/12, 76/12., 40/13, 92/13, 6/14, 10/14, 48/14, 48/15. 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND). Uradni list RS, št. 16/08, 68/16. 

Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV). Uradni list RS, št. 5/96, 34/96, 18/96, 87/97, 

3/98, 7/98, 106/99, 81/00, 97/01, 97/01, 62/10, 40/12, 96/12, 99/13, 91/13, 26/14. 

Zakon o ratifikaciji evropske socialne listine (spremenjene) MESL. Uradni list RS, št. 24/99. 

Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 

spremenjene s protokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjene s protokolom št. 2, ter njenih 

protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11. Uradni list RS, št. 7-41/94. 

Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre). Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/112, 

40/12, 8/13, 14/13, 63/13, 99/13, 99/13, 55/14, 57/15, 69/15, 90/15, 66/16, 82/16. 

Zakon o sodnih taksah (ZST-1). Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 29/13, 21/2013, 63/13, 

89/13, 111/13, 40/14 - skl. US, 58/14, 72/14, 19/15, 30/16. 

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZUTD). Uradni list RS, št. 26/14, 

90/15, 90/15, 69/15. 

Zakon o upravnem sporu (ZUS-1). Uradni list RS, št. 105/06, 26/07, 119/08, 107/09, 62/10, 

98/11, 109/12. 

Zakon o urejanju trga dela. Uradni list RS, št. 80/10, 40/12, 21/13, 63/13, 63/13, 100/13, 

32/14, 95/14, 47/15, 90/15. 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS ). Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 

40/12, 57/12, 3/13, 14/13, 56/13, 99/13, 14/15, 57/15, 69/15, 90/15, 38/26, 51/16, 88/16, 

88/16. 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Uradni list RS, št. 

9/92, 13/93, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98, 6/99, 56/99, 99/01, 60/02, 42/02, 126/03, 62/05, 

76/05, 100/05, 38/06, 114/06, 91/07, 71/08, 76/08, 62/10, 87/11, 40/11, 40/12, 21/13, 

63/13, 91/13, 99/13, 99/13, 111/13, 95/14, 95/14, 47/15, 90/15, 90/15. 

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Uradni list RS, št. 40/12, 96/12, 104/12, 

105/12, 8/13, 25/13, 46/13, 47/13, 56/13, 63/13, 63/13, 63/13, 63/13, 99/13, 99/13, 

101/13, 107/13, 101/13, 32/14, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15, 24/15, 57/15, 69/15, 90/15, 

102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16. 

VIRI 

Krže, Simona. 2016. Metodološko pojasnilo paritete kupne moči in bruto domači proizvod v 

standardih kupne moči. 



 

74 

Http://www.stat.si/StatWeb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=7789                

(13. 10. 2016). 

OECD. 2016a. Inequality.  Http://www.oecd.org/social/inequality.htm (11. 6. 2016). 

OECD. 2016b. Index. Http://www.oecd.org/index.htm (17. 11. 2016). 

Republika Slovenija. 2014. Kazalniki blaginje v Sloveniji. Http://www.kazalniki-

blaginje.gov.si/sprem-blag-slo.html (11. 6. 2016). 

Statistični urad RS. 2015. V Sloveniji pod pragom tveganja revščine vsak 7., v EU vsak 6.  

prebivalec. Http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/5523 (17. 6. 2016). 

Statistični urad RS. 2016a. Vstopna stran. Http://www.stat.si/statweb (7. 1. 2016). 

Statistični urad RS. 2016b. Bruto domači proizvod in gospodarska rast. 

Http://www.stat.si/StatWeb/pregled-podrocja?idp=29&headerbar=0#tabPregled          

(25. 1. 2016). 

UMAR. 2011. Poročilo o razvoju 2011.  

Http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/pr/2011/POR_2011sn.pdf 

(23. 9. 2016). 

UMAR. 2013. Poročilo o razvoju 2012. 

Http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/pr/2012/PoR_2012.pdf (15. 

11. 2016). 

UMAR. 2016. Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2016. 

Http://www.umar.gov.si/napovedi/single/napoved/?tx_news_pi1[news]=2075&tx_news_

pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=5025656f9d53854f643fa708

fe8898b8 (17. 4. 2016). 

 

  



 

75 

PRILOGE 

Priloga 1  Dopis Ministrstvu RS za pravosodje 

Priloga 2  Dopis Vrhovnemu sodišču RS 

Priloga 3  Dopis Notarski zbornici Slovenije 

Priloga 4  Dopis Varuhu človekovih pravic RS  

Priloga 5  Dopis Odvetniški zbornici Slovenije 

Priloga 6  Okrožna sodišča skupaj in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Priloga 7 Okrožna sodišča posamezno in novo prejete zadeve brezplačne pravne 

pomoči 

Priloga 8 Okrožna sodišča posamezno in rešene zadeve brezplačne pravne 

pomoči 

Priloga 9  Okrožno sodišče v Celju in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Priloga 10  Okrožno sodišče v Kopru in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Priloga 11  Okrožno sodišče v Kranju in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Priloga 12  Okrožno sodišče v Krškem in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Priloga 13  Okrožno sodišče v Ljubljani in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Priloga 14  Okrožno sodišče v Mariboru in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Priloga 15  Okrožno sodišče v Murski Soboti in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Priloga 16  Okrožno sodišče v Novi Gorici in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Priloga 17  Okrožno sodišče v Novem Mestu in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Priloga 18  Okrožno sodišče na Ptuju in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Priloga 19  Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Priloga 20  Upravno sodišče RS in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Priloga 21 Delovna sodišča in socialno sodišče in zadeve brezplačne pravne 

pomoči 

Priloga 22 Delovna sodišča in socialno sodišče posamezno po prejetih zadevah 

brezplačne pravne pomoči 

Priloga 23 Delovna sodišča in socialno sodišče posamezno rešene zadeve 

brezplačne pravne pomoči 

Priloga 24  Delovno sodišče v Celju in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Priloga 25  Delovno sodišče v Kopru in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Priloga 26 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani in zadeve brezplačne pravne 

pomoči 

Priloga 27 Delovno sodišče v Mariboru in zadeve brezplačne pravne pomoč. 

 

 

 

  

 





Priloga 1 

 

Lejla Mahmutović 

Sv. Andrej 15 

4220 Škofja Loka 

e-mail: lejla.mahmutovic@siol.net       

tel.: 040 551 804 

 

Škofja Loka, 25. 4. 2016 

Ministrstvo RS za pravosodje 

Župančičeva 3 

1000 Ljubljana 

 

Zadeva: Brezplačna pravna pomoč v času finančne krize - magistrska naloga 

Sem Lejla Mahmutović, absolventka magistrskega študijskega programa na Fakulteti za 

management v Kopru, kjer pripravljam zaključno nalogo (magistrsko nalogo) z naslovom 

Brezplačna pravna pomoč v času finančne krize, pod mentorstvom izr. prof. dr. Matjaža 

Nahtigala. 

Osnovni namen magistrske naloge je preučiti pravno ureditev brezplačne pravne pomoči v RS 

in analizirati težave pri izvajanju tega instituta v času finančne, gospodarske ter socialne krize 

oziroma ugotoviti izvajanje tega instituta. Cilj magistrske naloge je ugotoviti, ali veljavna 

pravna ureditev na področju brezplačne pravne pomoči zadovoljuje potrebe in pričakovanja 

socialno ogroženih. Temeljna teza je, da je izvajanje brezplačne pravne pomoči v času 

finančne krize še pomembnejše za socialno ranljivi del prebivalstva in je potreben še poseben 

poudarek pri izvajanju tega instituta v praksi. 

V magistrski nalogi bom poskušala priti do odgovorov na naslednja vprašanja: »Kje so 

dejansko možnosti, da se socialno šibkim lahko pomaga? Ali se ta institut dejansko najbolj 

učinkovito uporablja? Res pomaga tistim, ki so pomoči potrebni in je lažji način, da dosežejo 

pravico? Kako ovrednotiti ta institut? Ali smo povečali dostopnost BPP do ljudi, ki so jo 

potrebni? Ali deluje ali ne? Kako dejansko vidimo delovanje tega instituta v praksi? Kaj 

pomeni ta institut, kaj bi bilo, če ga ne bi bilo, kaj je lahko še boljše? Kje deluje, kaj pomaga? 

Kje ga postopoma lahko izboljšujemo in dograjujemo? Ali se je brezplačna pravna pomoč res 

dovolj učinkovito izvajala v času gospodarske krize?« 

Na podlagi odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja bom prišla do zaključkov, s 

katerimi bom potrdila ali ovrgla zastavljeno temeljno tezo. 

Da zastavljeno delo opravim čim bolj natančno oz. pridem do čim bolj realnega stanja v 

praksi, bom prosila za mnenje glede izvajanja tega instituta vas (Ministrstvo RS za 
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pravosodje), Odvetniško zbornico Slovenije, Notarsko zbornico Slovenije, Vrhovno sodišče 

RS, Varuha človekovih pravic, nevladne organizacije in na zadnje opravila intervju s 

koristniki brezplačne pravne pomoči. 

Zato se obračam na vas s prošnjo, da podate svoje mnenje, izkušnje, stališče, podatke s 

katerimi razpolagate v zvezi z institutom brezplačne pravne pomoči oz. mi odgovorite na 

spodnja vprašanja (v kolikor je mogoče, bi prosila za podatke v obdobju od leta 2008 do 

vključno leta 2015): 

»Kakšni so bili cilji ob sprejetju ZBPP, ali država dosega cilje, ki si jih je zastavila ob 

sprejetju ZBPP (katere cilje si je država zastavila s spremembo ZBPP)? 

V čem se kažejo pomanjkljivosti izvrševanja instituta BPP? 

Ocenjujete, da ZBPP predstavlja dobro sistemsko podlago za učinkovito izvrševanje instituta 

BPP? 

Ali se naloge izvajanja BPP izvršujejo na vseh pristojnih sodiščih na enak način, poenoten 

način (ali in na kakšen način to zagotavljate in preverjate)? 

Glede na to, da je bil prvi pravni nasvet ukinjen, ali so obstoječe vrste, oblike in obseg BPP 

ustrezni ali bi jih bilo potrebno spremeniti (kako)? 

Ali ministrstvo aktivno posega v problematiko izvrševanja instituta BPP (na kakšen način)? 

Ali ste (v bližnji preteklosti) izvedli kakšno strokovno izpopolnjevanje oz. usposabljanje s 

ciljem izmenjave dobrih izkušenj oz. praks na področju izvajanja BPP (z drugimi državami in 

kakšne so bile ugotovitve)? 

Na kakšen način se zagotavljajo proračunska sredstva za plačilo storitev BPP (če vemo, da se 

sredstva krčijo, potrebe po BPP pa povečujejo in ali prihaja do težav v tej zvezi)? 

Kot organ za pripravo zakonodaje, ali na podlagi pridobljenih informacij o obstoječem stanju 

pripravljate kakšno izboljšavo oz. sprejem ukrepov za odpravo morebitnih pomanjkljivosti 

(katerih)? 

Vaši predlogi, pobude, pripombe, stališče, rešitve ...?« 

V kolikor imate osebo, ki se prav posebej ukvarja s tem področjem oz. osebo, ki je 

pripravljena za razgovor na to temo, se bom z veseljem oglasila pri vas in se z njo pogovorila 

ter ji zastavila nekaj konkretnih vprašanj. 

Za vsa dodatna vprašanja, pojasnila ali informacije sem dosegljiva na elektronski naslov: 

lejla.mahmutovic@siol.net in na telefonsko številko: 040 551 804. 
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Za sodelovanje se vam že v naprej lepo zahvaljujem, v kolikor pa boste želeli, vas bom po 

končani raziskavi z ugotovitvami tudi seznanila. Vaš cenjeni odgovor pričakujem v roku 

enega meseca. 

 

S spoštovanjem, 

Lejla Mahmutović 

 

Priloga: 

       - Obvestilo o sklepu KSRDŠ
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Lejla Mahmutović 

Sv. Andrej 15 

4220 Škofja Loka 

e-mail: lejla.mahmutovic@siol.net       

tel.: 040 551 804 

Škofja Loka, 25. 4. 2016 

Vrhovno sodišče RS 

Tavčarjeva 9 

1000 Ljubljana 

Zadeva: Brezplačna pravna pomoč v času finančne krize - magistrska naloga 

Sem Lejla Mahmutović, absolventka magistrskega študijskega programa na Fakulteti za 

Management v Kopru, kjer pripravljam zaključno nalogo (magistrsko nalogo) z naslovom 

Brezplačna pravna pomoč v času finančne krize, pod mentorstvom izr. prof. dr. Matjaža 

Nahtigala. 

Osnovni namen magistrske naloge je preučiti pravno ureditev brezplačne pravne pomoči v RS 

in analizirati težave pri izvajanju tega instituta v času finančne, gospodarske ter socialne krize 

oziroma ugotoviti izvajanje tega instituta. Cilj magistrske naloge je ugotoviti, ali veljavna 

pravna ureditev na področju brezplačne pravne pomoči zadovoljuje potrebe in pričakovanja 

socialno ogroženih. Temeljna teza je, da je izvajanje brezplačne pravne pomoči v času 

finančne krize še pomembnejše za socialno ranljivi del prebivalstva in je potreben še poseben 

poudarek pri izvajanju tega instituta v praksi. 

V magistrski nalogi bom poizkušala priti do odgovorov na sledeča vprašanja: »Kje so 

dejansko možnosti, da se socialno šibkim lahko pomaga? Ali se ta institut dejansko najbolj 

učinkovito uporablja? Res pomaga tistim, ki so pomoči potrebni in je lažji način, da dosežejo 

pravico? Kako ovrednotiti ta institut? Ali smo povečali dostopnost BPP do ljudi, ki so jo 

potrebni? Ali deluje ali ne? Kako dejansko vidimo delovanje tega instituta v praksi? Kaj 

pomeni ta institut, kaj bi bilo, če ga ne bi bilo, kaj je lahko še boljše? Kje deluje, kaj pomaga? 

Kje ga postopoma lahko izboljšujemo in dograjujemo? Ali se je brezplačna pravna pomoč res 

dovolj učinkovito izvajala v času gospodarske krize?« 

Na podlagi odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja bom prišla do zaključkov, s 

katerimi bom potrdila ali ovrgla zastavljeno temeljno tezo. 

Da zastavljeno delo opravim čim bolj natančno oz. pridem do čim bolj realnega stanja v 

praksi, bom prosila za mnenje glede izvajanja tega instituta vas (Vrhovno sodišče RS), 

Odvetniško zbornico Slovenije, Notarsko zbornico Slovenije, Ministrstvo za pravosodje, 
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Varuha človekovih pravic, nevladne organizacije in na zadnje opravila intervju s koristniki 

brezplačne pravne pomoči. 

Zato se obračam na vas s prošnjo, da podate svoje mnenje, izkušnje, stališče, podatke s 

katerimi razpolagate v zvezi z institutom brezplačne pravne pomoči oz. mi odgovorite na 

spodnja vprašanja (v kolikor je mogoče, bi prosila za podatke v obdobju od leta 2008 do 

vključno leta 2015): 

»Na kakšen način Vrhovno sodišče RS spremlja izvrševanje instituta BPP? 

Ali bi ocenili, da je izvrševanje instituta BPP uspešno in učinkovito? 

Ocenjujete, da je ZBPP jasen in predstavlja dobro sistemsko podlago za učinkovito 

izvrševanje instituta BPP? 

Ali se naloge izvajanja BPP izvršujejo na vseh pristojnih sodiščih na enak način, poenoten 

način (na kakšen način to zagotavljate in preverjate)? 

Ali so obstoječe vrste, oblike in obseg BPP ustrezni ali bi jih bilo potrebno spremeniti  

(kako)? 

Ali VSRS aktivno posega v problematiko izvrševanja instituta BPP (na kakšen način)? 

Ali ste (v bližnji preteklosti) izvedli kakšno strokovno izpopolnjevanje oz. usposabljanje s 

ciljem izmenjave dobrih izkušenj oz. praks na področju izvajanja BPP (z drugimi državami in 

kakšne so bile ugotovitve)? 

Kakšna je vloga VSRS pri pripravi proračuna oz. zagotavljanju proračunskih sredstev za 

plačilo storitev BPP? 

Kje bi se ta institut dalo izboljšati oz. dograditi? 

Vaši predlogi, pobude, pripombe, stališče, rešitve...?« 

Hkrati pa bi vas prosila za statistične podatke glede BPP, in sicer koliko je bilo prejetih BPP 

zadev, ugodno rešenih oz. odobrenih BPP, zavrnjenih predlogov, zavrženih predlogov ..., za 

katera pravna področja zadev..., odobrene oblike BPP,  ter kolikšna je bila poraba sredstev 

(izplačana, odobrena, odvedena, vrnjena sredstva...) za BPP (v kolikor je mogoče, bi prosila 

za podatke v obdobju od leta 2008 do vključno leta 2015 ter za vsa pristojna sodišča - 

okrožna, delovna in socialna ter upravna). 

V kolikor imate osebo, ki se prav posebej ukvarja s tem področjem oz. osebo, ki je 

pripravljena za razgovor na to temo, se bom z veseljem oglasila pri vas in se z njo pogovorila 

ter ji zastavila nekaj konkretnih vprašanj. 
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Za vsa dodatna vprašanja, pojasnila ali informacije sem dosegljiva na elektronski naslov: 

lejla.mahmutovic@siol.net in na telefonsko številko: 040 551 804. 

Za sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujem, v kolikor pa boste želeli, vas bom po končani 

raziskavi z ugotovitvami tudi seznanila. Vaš cenjeni odgovor pričakujem v roku enega 

meseca. 

 

S spoštovanjem, 

Lejla Mahmutović 

Priloga: 

        - Obvestilo o sklepu KSRDŠ
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       Lejla Mahmutović 

Sv. Andrej 15 

4220 Škofja Loka 

e-mail: lejla.mahmutovic@siol.net       

tel.: 040 551 804 

Škofja Loka, 25. 4. 2016 

Notarska zbornica Slovenije 

Tavčarjeva ulica 2 

1000 Ljubljana 

Zadeva: Brezplačna pravna pomoč v času finančne krize - magistrska naloga 

Sem Lejla Mahmutović, absolventka magistrskega študijskega programa na Fakulteti za 

Management v Kopru, kjer pripravljam zaključno nalogo (magistrsko nalogo) z naslovom 

Brezplačna pravna pomoč v času finančne krize, pod mentorstvom izr. prof. dr. Matjaža 

Nahtigala. 

Osnovni namen magistrske naloge je preučiti pravno ureditev brezplačne pravne pomoči v RS 

in analizirati težave pri izvajanju tega instituta v času finančne, gospodarske ter socialne krize 

oziroma ugotoviti izvajanje tega instituta. Cilj magistrske naloge je ugotoviti, ali veljavna 

pravna ureditev na področju brezplačne pravne pomoči zadovoljuje potrebe in pričakovanja 

socialno ogroženih. Temeljna teza je, da je izvajanje brezplačne pravne pomoči v času 

finančne krize še pomembnejše za socialno ranljivi del prebivalstva in je potreben še poseben 

poudarek pri izvajanju tega instituta v praksi. 

V magistrski nalogi bom poskušala priti do odgovorov na sledeča vprašanja: »Kje so dejansko 

možnosti, da se socialno šibkim lahko pomaga? Ali se ta institut dejansko najbolj učinkovito 

uporablja? Res pomaga tistim, ki so pomoči potrebni in je lažji način, da dosežejo pravico? 

Kako ovrednotiti ta institut? Ali smo povečali dostopnost BPP do ljudi, ki so jo potrebni? Ali 

deluje ali ne? Kako dejansko vidimo delovanje tega instituta v praksi? Kaj pomeni ta institut, 

kaj bi bilo, če ga ne bi bilo, kaj je lahko še boljše? Kje deluje, kaj pomaga? Kje ga postopoma 

lahko izboljšujemo in dograjujemo? Ali se je brezplačna pravna pomoč res dovolj učinkovito 

izvajala v času gospodarske krize?« 

Na podlagi odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja bom prišla do zaključkov, s 

katerimi bom potrdila ali ovrgla zastavljeno temeljno tezo. 

Da zastavljeno delo opravim čim bolj natančno oz. pridem do čim bolj realnega stanja v 

praksi, bom prosila za mnenje glede izvajanja tega instituta vas (Notarsko zbornico 

Slovenije), Odvetniško zbornico Slovenije, Ministrstvo za pravosodje, Vrhovno sodišče RS, 
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Varuha človekovih pravic, nevladne organizacije in na zadnje opravila intervju s koristniki 

brezplačne pravne pomoči. 

Zato se obračam na vas s prošnjo, da podate svoje mnenje, izkušnje, stališče, podatke s 

katerimi razpolagate v zvezi z institutom brezplačne pravne pomoči oz. mi odgovorite na 

spodnja vprašanja (v kolikor je mogoče, bi prosila za podatke v obdobju od leta 2008 do 

vključno leta 2015): 

»Koliko je vloženih in koliko od teh utemeljenih primerov, ko notar zaradi opravičljivih 

razlogov ne more prevzeti izvajanja BPP (skladno s 3. in 4. odstavkom 30. člena ZBPP)? 

Koliko je bilo razrešenih notarjev na zahtevo upravičenca ali z njegovo privolitvijo (skladno z 

9. odstavkom 30. člena ZBPP)? 

Koliko je bilo razrešenih notarjev na lastno zahtevo, ker niso mogli opravljati svoje dolžnosti 

zaradi  razlogov, ki so na strani upravičenca (skladno z 10. odstavkom 30. člena ZBPP)? 

Koliko je bilo razrešenih notarjev na lastno zahtevo, zaradi nasprotja z notarsko poklicno 

etiko? 

V kolikor notar želi, da se ga umakne s seznama pooblaščencev za nudenje BPP, ali je dolžan 

podati kakršno koli obrazložitev? Koliko je bilo takih primerov? 

Koliko pritožb na delo notarjev ste prejeli s strani upravičencev za BPP? 

Kaj so pretežni vzroki nezadovoljstva upravičencev? 

Kje bi se ta institut dalo izboljšati oz. dograditi? 

Vaši predlogi, pobude, pripombe, stališče, rešitve ...?« 

V kolikor imate osebo, ki se prav posebej ukvarja s tem področjem oz. osebo, ki je 

pripravljena za razgovor na to temo, se bom z veseljem oglasila pri vas in se z njo pogovorila 

ter ji zastavila nekaj konkretnih vprašanj. 

Za vsa dodatna vprašanja, pojasnila ali informacije sem dosegljiva na elektronski naslov: 

lejla.mahmutovic@siol.net in na telefonsko številko: 040 551 804. 

Za sodelovanje se vam že v naprej lepo zahvaljujem, v kolikor pa boste želeli, vas bom po 

končani raziskavi z ugotovitvami tudi seznanila. Vaš cenjeni odgovor pričakujem v roku 

enega meseca. 

 



Priloga 3 

 

S spoštovanjem, 

Lejla Mahmutović 

Priloga: 

- Obvestilo o sklepu KSRDŠ





Priloga 4 

 

Lejla Mahmutović 

Sv. Andrej 15 

4220 Škofja Loka 

e-mail: lejla.mahmutovic@siol.net      

tel.: 040 551 804 

Škofja Loka, 25. 4. 2016 

Varuh človekovih pravic RS 

Dunajska cesta 56 

1000 Ljubljana 

Zadeva: Brezplačna pravna pomoč v času finančne krize - magistrska naloga 

Sem Lejla Mahmutović, absolventka magistrskega študijskega programa na Fakulteti za 

Management v Kopru, kjer pripravljam zaključno nalogo (magistrsko nalogo) z naslovom 

Brezplačna pravna pomoč v času finančne krize, pod mentorstvom izr. prof. dr. Matjaža 

Nahtigala. 

Osnovni namen magistrske naloge je preučiti pravno ureditev brezplačne pravne pomoči v RS 

in analizirati težave pri izvajanju tega instituta v času finančne, gospodarske ter socialne krize 

oziroma ugotoviti izvajanje tega instituta. Cilj magistrske naloge je ugotoviti, ali veljavna 

pravna ureditev na področju brezplačne pravne pomoči zadovoljuje potrebe in pričakovanja 

socialno ogroženih. Temeljna teza je, da je izvajanje brezplačne pravne pomoči v času 

finančne krize še pomembnejše za socialno ranljivi del prebivalstva in je potreben še poseben 

poudarek pri izvajanju tega instituta v praksi. 

V magistrski nalogi bom poizkušala priti do odgovorov na sledeča vprašanja: »Kje so 

dejansko možnosti, da se socialno šibkim lahko pomaga? Ali se ta institut dejansko najbolj 

učinkovito uporablja? Res pomaga tistim, ki so pomoči potrebni in je lažji način, da dosežejo 

pravico? Kako ovrednotiti ta institut? Ali smo povečali dostopnost BPP do ljudi, ki so jo 

potrebni? Ali deluje ali ne? Kako dejansko vidimo delovanje tega instituta v praksi? Kaj 

pomeni ta institut, kaj bi bilo, če ga ne bi bilo, kaj je lahko še boljše? Kje deluje, kaj pomaga? 

Kje ga postopoma lahko izboljšujemo in dograjujemo? Ali se je brezplačna pravna pomoč res 

dovolj učinkovito izvajala v času gospodarske krize?« 

Na podlagi odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja bom prišla do zaključkov, s 

katerimi bom potrdila ali ovrgla zastavljeno temeljno tezo. 

Da zastavljeno delo opravim čim bolj natančno oz. pridem do čim bolj realnega stanja v 

praksi, bom prosila za mnenje glede izvajanja tega instituta vas (Vrhovno sodišče RS), 

Odvetniško zbornico Slovenije, Notarsko zbornico Slovenije, Ministrstvo za pravosodje, 



Priloga 4 

 

Varuha človekovih pravic, nevladne organizacije in na zadnje opravila intervju s koristniki 

brezplačne pravne pomoči. 

Zato se obračam na vas s prošnjo, da podate svoje mnenje, izkušnje, stališče, podatke s 

katerimi razpolagate v zvezi z institutom brezplačne pravne pomoči oz. mi odgovorite na 

spodnja vprašanja (v kolikor je mogoče, bi prosila za podatke v obdobju od leta 2008 do 

vključno leta 2015): 

»Na kakšen način Varuh človekovih pravic RS spremlja izvrševanje instituta BPP? 

Ali bi ocenili, da je izvrševanje instituta BPP uspešno in učinkovito? 

Ocenjujete, da je ZBPP jasen in predstavlja dobro sistemsko podlago za učinkovito 

izvrševanje instituta BPP? 

Ali se naloge izvajanja BPP izvršujejo na vseh pristojnih sodiščih na enak način, poenoten 

način (glede na podatke s katerimi razpolagate)? 

Ali so obstoječe vrste, oblike in obseg BPP ustrezni ali bi jih bilo potrebno spremeniti (kako)? 

Kako oz. na kakšen način lahko Varuh sodeluje pri pripravi spremembe zakonodaje in v 

kolikšni meri so njegovi predlogi, pripombe... upoštevani? 

Koliko pritožb na delo odvetnikov ste prejeli s strani upravičencev za BPP in koliko pritožb 

na delo sodišč? Kaj so pretežni vzroki nezadovoljstva upravičencev? 

Kakšna je vloga Varuha pri nudenju pomoči “nezadovoljni“ stranki v zvezi z institutom 

brezplačne pravne pomoči? 

Kje bi se ta institut dalo izboljšati oz. dograditi? 

Vaši predlogi, pobude, pripombe, stališče, rešitve ...?« 

V kolikor imate osebo, ki se prav posebej ukvarja s tem področjem oz. osebo, ki je 

pripravljena za razgovor na to temo, se bom z veseljem oglasila pri vas in se z njo pogovorila 

ter ji zastavila nekaj konkretnih vprašanj. 

Za vsa dodatna vprašanja, pojasnila ali informacije sem dosegljiva na elektronski naslov: 

lejla.mahmutovic@siol.net in na telefonsko številko: 040 551 804. 

Za sodelovanje se vam že v naprej lepo zahvaljujem, v kolikor pa boste želeli, vas bom po 

končani raziskavi z ugotovitvami tudi seznanila. Vaš cenjeni odgovor pričakujem v roku 

enega meseca. 

 



Priloga 4 

 

S spoštovanjem, 

Lejla Mahmutović 

 

Priloga: 

- Obvestilo o sklepu KSRDŠ





Priloga 5 

 

Lejla Mahmutović 

Sv. Andrej 15 

4220 Škofja Loka 

e-mail: lejla.mahmutovic@siol.net      tel.: 040 551 804 

Škofja Loka, 25. 4. 2016 

Odvetniška zbornica Slovenije 

Pražakova ulica 8 

1000 Ljubljana 

Zadeva: Brezplačna pravna pomoč v času finančne krize - magistrska naloga 

Sem Lejla Mahmutović, absolventka magistrskega študijskega programa na Fakulteti za 

Management v Kopru, kjer pripravljam zaključno nalogo (magistrsko nalogo) z naslovom 

Brezplačna pravna pomoč v času finančne krize, pod mentorstvom izr. prof. dr. Matjaža 

Nahtigala. 

Osnovni namen magistrske naloge je preučiti pravno ureditev brezplačne pravne pomoči v RS 

in analizirati težave pri izvajanju tega instituta v času finančne, gospodarske ter socialne krize 

oziroma ugotoviti izvajanje tega instituta. Cilj magistrske naloge je ugotoviti, ali veljavna 

pravna ureditev na področju brezplačne pravne pomoči zadovoljuje potrebe in pričakovanja 

socialno ogroženih. Temeljna teza je, da je izvajanje brezplačne pravne pomoči v času 

finančne krize še pomembnejše za socialno ranljivi del prebivalstva in je potreben še poseben 

poudarek pri izvajanju tega instituta v praksi. 

V magistrski nalogi bom poizkušala priti do odgovorov na naslednja vprašanja: »Kje so 

dejansko možnosti, da se socialno šibkim lahko pomaga? Ali se ta institut dejansko najbolj 

učinkovito uporablja? Res pomaga tistim, ki so pomoči potrebni in je lažji način, da dosežejo 

pravico? Kako ovrednotiti ta institut? Ali smo povečali dostopnost BPP do ljudi, ki so jo 

potrebni? Ali deluje ali ne? Kako dejansko vidimo delovanje tega instituta v praksi? Kaj 

pomeni ta institut, kaj bi bilo, če ga ne bi bilo, kaj je lahko še boljše? Kje deluje, kaj pomaga? 

Kje ga postopoma lahko izboljšujemo in dograjujemo? Ali se je brezplačna pravna pomoč res 

dovolj učinkovito izvajala v času gospodarske krize?« 

Na podlagi odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja bom prišla do zaključkov, s 

katerimi bom potrdila ali ovrgla zastavljeno temeljno tezo. 

Da zastavljeno delo opravim čim bolj natančno oz. pridem do čim bolj realnega stanja v 

praksi, bom prosila za mnenje glede izvajanja tega instituta vas (Odvetniško zbornico 

Slovenije), Notarsko zbornico Slovenije, Ministrstvo za pravosodje, Vrhovno sodišče RS, 



Priloga 5 

 

Varuha človekovih pravic, nevladne organizacije in na zadnje opravila intervju s koristniki 

brezplačne pravne pomoči. 

Zato se obračam na vas s prošnjo, da podate svoje mnenje, izkušnje, stališče, podatke s 

katerimi razpolagate v zvezi z institutom brezplačne pravne pomoči oz. mi odgovorite na 

spodnja vprašanja (v kolikor je mogoče, bi prosila za podatke v obdobju od leta 2008 do 

vključno leta 2015): 

»Koliko je vloženih in koliko od teh utemeljenih primerov, ko odvetnik zaradi opravičljivih 

razlogov ne more prevzeti izvajanja BPP (skladno s 3. in 4. odstavkom 30. člena ZBPP)? 

Koliko je bilo razrešenih odvetnikov na zahtevo upravičenca ali z njegovo privolitvijo 

(skladno z 9. odstavkom 30. člena ZBPP)? 

Koliko je bilo razrešenih odvetnikov na lastno zahtevo, ker niso mogli opravljati svoje 

dolžnosti zaradi  razlogov, ki so na strani upravičenca (skladno z 10. odstavkom 30. člena 

ZBPP)? 

Koliko je bilo razrešenih odvetnikov na lastno zahtevo, zaradi nasprotja z odvetniško etiko? 

V kolikor odvetnik želi, da se ga umakne s seznama pooblaščencev za nudenje BPP, ali je 

dolžan podati kakršno koli obrazložitev? Koliko je bilo takih primerov? 

Koliko pritožb na delo odvetnikov ste prejeli s strani upravičencev za BPP? 

Kaj so pretežni vzroki nezadovoljstva upravičencev? 

Kje bi se ta institut dalo izboljšati oz. dograditi? 

Vaši predlogi, pobude, pripombe, stališče, rešitve ...?« 

V kolikor imate osebo, ki se prav posebej ukvarja s tem področjem oz. osebo, ki je 

pripravljena za razgovor na to temo, se bom z veseljem oglasila pri vas in se z njo pogovorila 

ter ji zastavila nekaj konkretnih vprašanj. 

Za vsa dodatna vprašanja, pojasnila ali informacije sem dosegljiva na elektronski naslov: 

lejla.mahmutovic@siol.net in na telefonsko številko: 040 551 804. 

Za sodelovanje se vam že v naprej lepo zahvaljujem, v kolikor pa boste želeli, vas bom po 

končani raziskavi z ugotovitvami tudi seznanila. Vaš cenjeni odgovor pričakujem v roku 

enega meseca. 

S spoštovanjem, 

Lejla Mahmutović 
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Priloga: 

- Obvestilo o sklepu KSRDŠ





Priloga 6 

 

Preglednica 8: Okrožna sodišča skupaj in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Leto 
Nerešene na 

začetku leta 

Nove 

zadeve 

Zadeve 

v delu 

Rešene 

zadeve 

Nerešene na 

koncu leta 

Nerešene 

raz., v %, 

začetek/kone

c leta 

2001 0 507 507 258 249 / 

2002 (249) 226 3070 3296 2817 479 111,9 % 

2003 479 8568 9047 8439 608 26,9 % 

2004 608 9506 10114 9146 968 59,2 % 

2005 968 10125 11093 10038 1055 9,0 % 

2006 1055 9651 10706 9773 933 - 11,6 % 

2007 (933) 949 9902 10851 9776 1075 13,3 % 

2008 1075 9711 10786 9624 1162 8,1 % 

2009 (1162) 1078 11970 13048 11814 1234 14,5 % 

2010 (1234) 1271 14161 15432 13829 1603 26,1 % 

2011 (1603) 1649 14208 15857 13742 2115 28,3 % 

2012 (2115) 2108 14332 16440 14249 2191 3,9 % 

2013 (2191) 2179 14219 16398 14462 1936 - 11,2 % 

2014 (1936) 1930 12174 14104 12819 1270 - 34,2 % 

2015 (1270) 1266 11680 12946 12005 938 - 25,9 % 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016.
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Preglednica 9: Okrožna sodišča posamezno in novo prejete zadeve brezplačne pravne 

pomoči 

Leto 

C
E
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E
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E
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V

E
N

J 

G
R

A
D

E
C

 

2001 115 36 37 6 99 49 29 90 26 9 11 

2002 464 177 302 294 543 182 293 514 70 150 81 

2003 1799 605 814 407 2839 363 457 638 98 196 352 

2004 1435 656 974 593 3124 609 481 625 143 376 490 

2005 1558 729 952 627 3148 828 579 672 175 341 516 

2006 1404 835 920 590 3357 870 564 672 268 289 484 

2007 1416 779 1042 608 2935 963 507 609 298 310 435 

2008 1384 780 892 874 2482 1122 571 479 297 342 488 

2009 2185 683 920 982 3007 1421 840 420 394 552 566 

2010 2753 955 1155 894 3378 1977 861 501 445 640 602 

2011 2366 884 1200 645 3609 2496 791 456 503 702 556 

2012 2375 830 1396 579 3694 2493 786 514 519 603 543 

2013 2387 821 1348 603 3680 2372 750 533 529 739 457 

2014 2026 768 1255 492 3203 1869 676 437 491 607 350 

2015 1903 797 1033 561 3237 1799 614 414 432 548 342 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016.
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Preglednica 10: Okrožna sodišča posamezno in rešene zadeve brezplačne pravne pomoči 

Leto 

CELJ
E 

KOP
ER 

KRA
NJ 

KRŠK
O 

LJUBL
JANA 

MAR
IBO

R 

MURS
KA 

SOBO

TA 

NOV
A 

GOR

ICA 

NOV
O 

MES

TO 

PT
UJ 

SLOV
ENJ 

GRAD

EC 

2001 59 26 23 6 15 19 4 87 13 1 5 

2002 401 173 277 289 469 136 290 517 66 122 77 

2003 1806 596 796 401 2720 396 430 637 112 200 345 

2004 1357 648 971 597 2925 611 488 624 140 313 472 

2005 1524 740 954 613 3086 835 587 669 169 335 526 

2006 1521 793 907 599 3328 878 577 677 254 345 479 

2007 1433 815 999 583 2858 962 454 609 304 323 436 

2008 1293 756 927 874 2528 1091 603 479 282 320 471 

2009 2242 657 907 976 3013 1369 827 394 397 479 553 

2010 2673 882 1183 880 3202 1962 862 515 425 622 623 

2011 2371 824 1159 667 3189 2525 783 459 509 709 547 

2012 2424 885 1409 567 3481 2525 777 507 528 682 465 

2013 2426 868 1351 612 3712 2358 777 536 545 727 550 

2014 2054 771 1182 514 3796 1878 669 438 489 664 364 

2015 1813 836 1029 563 3642 1772 635 413 424 543 335 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016.





Priloga 9 

 

Preglednica 11: Okrožno sodišče v Celju in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Leto 
Nerešene na 

začetku leta 

Nove 

zadeve 

Zadeve 

v delu 

Rešene 

zadeve 

Nerešene na 

koncu leta 

Nerešene 

raz., v %, 

začetek/konec leta 

2001 0 115 115 59 56 / 

2002 56 464 520 401 119 112,50 % 

2003 119 1799 1918 1806 112 - 5,9 % 

2004 112 1435 1547 1357 190 69,6 % 

2005 190 1558 1748 1524 224 17,9 % 

2006 224 1404 1628 1521 107 -52,2 % 

2007 (107) 106 1416 1522 1433 89 -16,0 % 

2008 89 1384 1473 1293 180 102,2 % 

2009 (180) 181 2185 2366 2242 124 -31,5 % 

2010 (124) 123 2753 2876 2673 203 65,0 % 

2011 203 2366 2569 2371 198 -2,5 % 

2012 (198) 199 2375 2574 2424 150 -24,6 % 

2013 150 2387 2537 2426 111 -26,0 % 

2014 111 2026 2137 2054 83 -25,2 % 

2015 83 1903 1986 1813 173 108,4 % 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016.
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Preglednica 12: Okrožno sodišče v Kopru in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Leto Nerešene na 

začetku leta 

Nove 

zadeve 

Zadeve 

v delu 

Rešene 

zadeve 

Nerešene na koncu 

leta 

Nerešene 

raz., v %, 

začetek/konec leta 

2001 0 36 36 26 10 / 

2002 10 177 187 173 14 40,0 % 

2003 14 605 619 596 23 64,3 % 

2004 23 656 679 648 31 34,8 % 

2005 31 729 760 740 20 - 35,5 % 

2006 20 835 855 793 62 210,0 % 

2007 62 779 841 815 26 - 58,1 % 

2008 26 780 806 756 50 92,3 % 

2009 50 683 733 657 76 52,0 % 

2010 76 955 1031 882 149 96,1 % 

2011 149 884 1033 824 209 40,3 % 

2012 209 830 1039 885 154 - 26,3 % 

2013 (154) 155 821 976 868 108 - 30,3 % 

2014 (108) 107 768 875 771 104 - 2,8 % 

2015 104 797 901 836 66 - 36,5 % 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016.
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Preglednica 13: Okrožno sodišče v Kranju in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Leto 
Nerešene na 

začetku leta 

Nove 

zadeve 

Zadeve 

v delu 

Rešene 

zadeve 

Nerešene na 

koncu leta 

Nerešene 

raz., v %, 

začetek/konec 

leta 

2001 0 37 37 23 14 / 

2002 14 302 316 277 39 178,6 % 

2003 39 814 853 796 57 46,2 % 

2004 57 974 1031 971 60 5,3 % 

2005 60 952 1012 954 58 - 3,3 % 

2006 58 920 978 907 71 - 9,1 % 

2007 71 1042 1113 999 114 60,6 % 

2008 114 892 1006 927 79 - 30,7 % 

2009 79 920 999 907 92 16,5 % 

2010 92 1155 1247 1183 64 - 30,4 % 

2011 64 1200 1264 1159 105 64,1 % 

2012 105 1396 1501 1409 93 - 11,4 % 

2013 93 1348 1441 1351 90 - 3,2 % 

2014 90 1255 1345 1182 163 81,1 % 

2015 163 1033 1196 1029 167 2,5 % 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016.





Priloga 12 

 

Preglednica 14: Okrožno sodišče v Krškem in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Leto 
Nerešene na 

začetku leta 

Nove 

zadeve 

Zadeve 

v delu 

Rešene 

zadeve 

Nerešene na 

koncu leta 

Nerešene 

raz., v %, 

začetek/konec 

leta 

2001 0 6 6 6 0 / 

2002 0 294 294 289 5 / 

2003 5 407 412 401 11 120,0 % 

2004 11 593 604 597 7 - 36,4 % 

2005 7 627 634 613 21 200,0 % 

2006 21 590 611 599 12 - 42,9 % 

2007 12 608 520 583 37 208,3 % 

2008 37 874 911 874 37 0,0 % 

2009 37 982 1019 976 43 16,2 % 

2010 43 894 937 880 57 32,6 % 

2011 57 645 702 667 35 - 38,6 % 

2012 35 579 614 567 47 34,3 % 

2013 47 603 650 612 38 - 19,1 % 

2014 38 492 530 514 16 - 57,9 % 

2015 16 561 577 563 14 - 12,5 % 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016.
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Preglednica 15: Okrožno sodišče v Ljubljani in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Leto 
Nerešene na 

začetku leta 

Nove 

zadeve 

Zadeve 

v delu 

Rešene 

zadeve 

Nerešene na 

koncu leta 

Nerešene 

raz., v %, 

začetek/kone

c leta 

2001 0 99 99 15 84 / 

2002 (84) 61 543 604 469 135 121,3 % 

2003 135 2839 2974 2720 254 88,1 % 

2004 254 3124 3378 2925 453 78,3 % 

2005 453 3148 3601 3086 515 13,7 % 

2006 515 3357 3872 3328 544 5,6 % 

2007 544 2935 3479 2858 621 14,2 % 

2008 621 2482 3103 2528 575 - 7,4 % 

2009 (575) 543 3007 3550 3013 537 - 1,1 % 

2010 (537) 575 3378 3953 3202 751 30,6 % 

2011 (751) 754 3609 4363 3189 1174 55,7 % 

2012 (1174) 1166 3694 4860 3481 1379 18,3 % 

2013 (1379) 1366 3680 5046 3712 1334 - 2,3 % 

2014 (1334) 1329 3203 4532 3796 717 - 46,0 % 

2015 (717) 713 3237 3950 3642 301 - 57,8 % 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016.





Priloga 14 

 

Preglednica 16: Okrožno sodišče v Mariboru in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Leto 
Nerešene na 

začetku leta 

Nove 

zadeve 

Zadeve 

v delu 

Rešene 

zadeve 

Nerešene na 

koncu leta 

Nerešene 

raz., v %, 

začetek/kone

c leta 

2001 0 49 49 19 30 / 

2002 30 182 212 136 76 153,3 % 

2003 76 363 439 396 43 - 43,4 % 

2004 43 609 652 611 41 - 4,7 % 

2005 41 828 869 835 34 - 17,1 % 

2006 34 870 904 878 26 - 23,5 % 

2007 26 963 989 962 27 3,8 % 

2008 27 1122 1149 1091 58 114,8 % 

2009 58 1421 1479 1369 110 89,7 % 

2010 110 1977 2087 1962 125 13,6 % 

2011 125 2496 2621 2525 96 - 23,2 % 

2012 96 2493 2589 2525 64 - 33,3 % 

2013 64 2372 2436 2358 78 21,9 % 

2014 78 1869 1947 1878 69 - 11,5 % 

2015 69 1799 1868 1772 96 39,1 % 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016.





Priloga 15 

 

Preglednica 17: Okrožno sodišče v Murski Soboti in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Leto 
Nerešene na 

začetku leta 

Nove 

zadeve 

Zadeve 

v delu 

Rešene 

zadeve 

Nerešene na 

koncu leta 

Nerešene 

raz., v %, 

začetek/kone

c leta 

2001 0 29 29 4 25 / 

2002 25 293 318 290 28 12,0 % 

2003 28 457 485 430 55 96,4 % 

2004 55 481 536 488 48 - 12,7 % 

2005 48 579 627 587 40 - 16,7 % 

2006 40 564 604 577 27 - 32,5 % 

2007 27 507 534 454 80 196,3 % 

2008 80 571 651 603 48 - 40,0 % 

2009 (48) 49 840 889 827 62 26,5 % 

2010 62 861 923 862 61 - 1,6 % 

2011 (61) 51 791 842 783 59 15,7 % 

2012 59 786 845 777 68 15,3 % 

2013 68 750 818 777 41 - 39,7 % 

2014 41 676 717 669 48 17,1 % 

2015 48 614 662 635 27 - 43,8 % 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016.





Priloga 16 

 

Preglednica 18: Okrožno sodišče v Novi Gorici in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Leto 
Nerešene na 

začetku leta 

Nove 

zadeve 

Zadeve 

v delu 

Rešene 

zadeve 

Nerešene na 

koncu leta 

Nerešene 

raz., v %, 

začetek/konec 

leta 

2001 0 90 90 87 3 / 

2002 3 514 517 517 0 - 100,0 % 

2003 0 638 638 637 1 / 

2004 1 625 626 624 2 100,0 % 

2005 2 672 674 669 5 150,0 % 

2006 5 672 677 677 0 / 

2007 0 609 609 609 0 / 

2008 0 479 479 479 0 0,0 % 

2009 0 420 420 394 26 0,0 % 

2010 26 501 527 515 12 - 35,8 % 

2011 12 456 468 459 9 - 25,0 % 

2012 9 514 523 507 16 77,8 % 

2013 16 533 549 536 13 - 18,8 % 

2014 13 437 450 438 12 - 7,7 % 

2015 12 414 426 413 13 8,3 % 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016.





Priloga 17 

 

Preglednica 19: Okrožno sodišče v Novem Mestu in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Leto 
Nerešene na 

začetku leta 

Nove 

zadeve 

Zadeve 

v delu 

Rešene 

zadeve 

Nerešene na 

koncu leta 

Nerešene 

raz., v %, 

začetek/konec 

leta 

2001 0 26 26 13 13 / 

2002 13 70 83 66 17 30,8 % 

2003 17 98 115 112 3 - 82,4 % 

2004 3 143 146 140 6 100,0 % 

2005 6 175 181 169 12 100,0 % 

2006 12 268 280 254 26 116,7 % 

2007 26 298 324 304 20 - 23,1 % 

2008 20 297 317 282 35 75,0 % 

2009 35 394 429 397 32 - 8,6 % 

2010 32 445 477 425 52 62,5 % 

2011 52 503 555 509 46 - 11,5 % 

2012 46 519 565 528 37 - 19,6 % 

2013 37 529 566 545 21 - 43,2 % 

2014 21 491 512 489 23 9,5 % 

2015 23 432 455 424 31 34,8 % 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016.





Priloga 18 

 

Preglednica 20: Okrožno sodišče na Ptuju in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Leto 
Nerešene na 

začetku leta 

Nove 

zadeve 

Zadeve 

v delu 

Rešene 

zadeve 

Nerešene na 

koncu leta 

Nerešene 

raz., v %, 

začetek/konec 

leta 

2001 0 9 9 1 8 / 

2002 8 150 158 122 36 350,0 % 

2003 36 196 232 200 32 - 11,1 % 

2004 32 376 408 313 95 196,9 % 

2005 95 341 436 335 101 6,3 % 

2006 101 289 390 345 45 - 55,4 % 

2007 45 310 355 323 32 - 28,9 % 

2008 32 342 374 320 54 68,8 % 

2009 (54) 0 552 552 479 73 0,0 % 

2010 73 640 713 622 91 24,7 % 

2011 (91) 144 702 846 709 137 - 4,9 % 

2012 137 603 740 682 58 - 57,7 % 

2013 58 739 797 727 70 20,7 % 

2014 70 607 677 664 17 - 75,7 % 

2015 17 548 565 543 25 47,1 % 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016.





Priloga 19 

 

Preglednica 21: Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Leto 
Nerešene na 

začetku leta 

Nove 

zadeve 

Zadeve 

v delu 

Rešene 

zadeve 

Nerešene na 

koncu leta 

Nerešene 

raz., v %, 

začetek/konec 

leta 

2001 0 11 11 5 6 / 

2002 6 81 87 77 10 66,7 % 

2003 10 352 362 345 17 70,0 % 

2004 17 490 507 472 35 105,9 % 

2005 35 516 551 526 25 - 28,6 % 

2006 25 484 509 479 30 20,0 % 

2007 30 435 465 436 29 - 3,3 % 

2008 29 488 517 471 46 58,6 % 

2009 46 566 612 553 59 28,3 % 

2010 59 602 661 623 38 - 35,6 % 

2011 38 556 594 547 47 23,7 % 

2012 47 543 590 465 125 166,0 % 

2013 125 457 582 550 32 - 74,4 % 

2014 32 350 382 364 18 - 43,8 % 

2015 18 342 360 335 25 38,9 % 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016.





Priloga 20 

 

Preglednica 22: Upravno sodišče RS in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Leto 
Nerešene na 

začetku leta 

Nove 

zadeve 

Zadeve 

v delu 

Rešene 

zadeve 

Nerešene na 

koncu leta 

Nerešene 

raz., v %, 

začetek/konec 

leta 

2001 0 4 4 2 2 / 

2002 2 33 35 34 1 - 50,0 % 

2003 1 30 31 25 6 500,0 % 

2004 6 53 59 53 6 / 

2005 6 115 121 117 4 - 33,3 % 

2006 4 127 131 119 12 200,0 % 

2007 12 145 157 143 14 16,7 % 

2008 14 124 138 133 5 - 64,3 % 

2009 5 263 268 258 10 100,0 % 

2010 10 245 255 227 28 180,0 % 

2011 28 566 594 577 17 - 39,3 % 

2012 17 233 250 223 27 58,5 % 

2013 27 335 362 322 40 48,1 % 

2014 40 411 451 407 44 10,0 % 

2015 44 292 336 321 15 - 65,9 % 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016.





Priloga 21 

 

Preglednica 23: Delovna sodišča in socialno sodišče in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Leto 
Nerešene na 

začetku leta 

Nove 

zadeve 

Zadeve 

v delu 

Rešene 

zadeve 

Nerešene na 

koncu leta 

Nerešene 

raz., v %, 

začetek/konec 

leta 

2001 / / / / / / 

2002 / / / / / / 

2003 64 1454 1518 1445 73 14,1 % 

2004 (73) 62 1527 1589 1541 48 - 22,6 % 

2005 48 1975 2023 1961 62 29,2 % 

2006 62 2084 2146 2074 72 16,1 % 

2007 72 2033 2105 2062 43 - 40,3 % 

2008 43 1893 1936 1887 49 14,0 % 

2009 (49) 50 1326 1376 1304 72 44,0 % 

2010 72 1503 1575 1519 56 - 22,2 % 

2011 56 1551 1607 1538 69 23,2 % 

2012 69 1746 1815 1654 161 133,3 % 

2013 161 1703 1864 1811 53 - 67,1 % 

2014 53 1580 1633 1565 68 28,3 % 

2015 68 1437 1505 1455 50 - 26,5 % 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016.





Priloga 22 

 

Preglednica 24: Delovna sodišča in socialno sodišče posamezno po prejetih zadevah 

brezplačne pravne pomoči 

Leto DS 

CELJE 

DS 

KOPER 

DSS 

LJUBLJANA 

DS 

MARIBOR 

2001 / / / / 

2002 / / / / 

2003 307 80 782 285 

2004 369 44 860 254 

2005 455 109 1117 294 

2006 553 116 1095 320 

2007 429 132 868 604 

2008 357 119 895 522 

2009 244 110 507 465 

2010 319 124 601 459 

2011 209 154 682 506 

2012 262 145 784 555 

2013 268 139 857 439 

2014 222 141 817 400 

2015 198 114 743 382 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016.





Priloga 23 

 

Preglednica 25: Delovna sodišča in socialno sodišče posamezno rešene zadeve brezplačne 

pravne pomoči 

Leto DS 

CELJE 

DS 

KOPER 

DSS 

LJUBLJANA 

DS 

MARIBOR 

2001 / / / / 

2002 / / / / 

2003 309 80 787 269 

2004 367 44 884 246 

2005 454 105 1115 287 

2006 557 123 1055 339 

2007 421 132 907 602 

2008 354 120 888 525 

2009 247 104 515 438 

2010 323 117 588 491 

2011 207 164 672 495 

2012 209 143 764 538 

2013 317 139 884 471 

2014 224 146 819 376 

2015 199 111 746 399 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016.





Priloga 24 

 

Preglednica 26: Delovno sodišče v Celju in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Leto 
Nerešene na 

začetku leta 

Nove 

zadeve 

Zadeve 

v delu 

Rešene 

zadeve 

Nerešene 

na koncu 

leta 

Nerešene 

raz., v %, 

začetek/konec 

leta 

2001 / / / / / / 

2002 / / / / / / 

2003 4 307 311 309 2 - 50,0 % 

2004 2 369 371 367 4 100,0 % 

2005 4 455 459 454 5 25,0 % 

2006 5 553 558 557 1 - 80,0 % 

2007 1 429 430 421 9 800,0 % 

2008 9 357 366 354 12 33,3 % 

2009 12 244 256 247 9 - 25,0 % 

2010 9 319 328 323 5 - 44,4 % 

2011 5 209 214 207 7 40,0 % 

2012 7 262 269 209 60 757,1 % 

2013 60 268 328 317 11 - 81,7 % 

2014 11 222 233 224 9 - 18,2 % 

2015 9 198 207 199 8 - 11,1 % 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016.





Priloga 25 

 

Preglednica 27: Delovno sodišče v Kopru in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Leto 
Nerešene na 

začetku leta 

Nove 

zadeve 

Zadeve 

v delu 

Rešene 

zadeve 

Nerešene na 

koncu leta 

Nerešene 

raz., v %, 

začetek/konec 

leta 

2001 / / / / / / 

2002 / / / / / / 

2003 4 80 84 80 4 0 % 

2004 4 44 48 44 4 / 

2005 4 109 113 105 8 100,0 % 

2006 8 116 124 123 1 - 87,5 % 

2007 1 132 133 132 1 / 

2008 1 119 120 120 0 - 100,0 % 

2009 0 110 110 104 6 / 

2010 6 124 130 117 13 116,7 % 

2011 13 154 167 164 3 - 76,9 % 

2012 3 145 148 143 5 66,7 % 

2013 5 139 144 139 5 0,0 % 

2014 5 141 146 146 0 - 100,0 % 

2015 0 114 114 111 3 0,0 % 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016.





Priloga 26 

 

Preglednica 28: Delovno in socialno sodišče v Ljubljani in zadeve brezplačne pravne 

pomoči 

Leto 
Nerešene na 

začetku leta 

Nove 

zadeve 

Zadeve 

v delu 

Rešene 

zadeve 

Nerešene na 

koncu leta 

Nerešene 

raz., v %, 

začetek/konec 

leta 

2001 / / / / / / 

2002 / / / / / / 

2003 45 782 827 787 40 - 11,1 % 

2004 40 860 900 884 16 - 60,0 % 

2005 16 1117 1133 1115 18 12,5 % 

2006 18 1095 1113 1055 58 222,2 % 

2007 58 868 926 907 19 - 67,2 % 

2008 19 895 914 888 26 36,8 % 

2009 26 507 533 515 18 - 30,8 % 

2010 18 601 619 588 31 72,2 % 

2011 31 682 713 672 41 32,3 % 

2012 41 784 825 764 61 48,8 % 

2013 61 857 918 884 34 - 44,3 % 

2014 34 817 851 819 32 - 5,9 % 

2015 32 743 775 746 29 - 9,4 % 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016.





Priloga 27 

 

Preglednica 29: Delovno sodišče v Mariboru in zadeve brezplačne pravne pomoči 

Leto 
Nerešene na 

začetku leta 

Nove 

zadeve 

Zadeve 

v delu 

Rešene 

zadeve 

Nerešene na 

koncu leta 

Nerešene 

raz., v %, 

začetek/kone

c leta 

2001 / / / / / / 

2002 / / / / / / 

2003 11 285 296 269 27 145,5 % 

2004 (27) 16 254 270 246 24 50,0 % 

2005 24 294 318 287 31 29,2 % 

2006 31 320 351 339 12 - 61,3 % 

2007 12 604 616 602 14 16,7 % 

2008 14 522 536 525 11 - 21,4 % 

2009 (11) 12 465 477 438 39 225,0 % 

2010 39 459 498 491 7 - 82,1 % 

2011 7 506 513 495 18 157,1 % 

2012 18 555 573 538 35 94,4 % 

2013 35 439 474 471 3 - 91,4 % 

2014 3 400 403 376 27 800,0 % 

2015 27 382 409 399 10 - 63,0 % 

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje 2016. 


