Odvetniška družba Prelič in partnerji o.p. d.o.o.
Mladinska ulica 9
2000 Maribor
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
SODNA ULICA 14
2503 MARIBOR

TOŽEČA STRANKA:

1. Aziotokis, izdelave streliva za dolgocevna in kratkocevna
orožja, d.o.o., sedež v Celju,
po zastopniku po zakonu, Luki Kalifu, roj. 12. 11. 1975, stalno
prebivališče v Mariboru;
2. Luka Kalif, roj. 12. 11. 1975, stalno prebivališče v Mariboru,
ki ju zastopa odvetniška družba Prelič in partnerji o.p. d.o.o.

TOŽENI STRANKI:

1. Aleš Novak, roj. 22.01.1980, stalno prebivališče v Mariboru;
2. Janez Journalist, roj. 31.05.1978, stalno prebivališče v
Ljubljani;

TOŽBA
zaradi plačila odškodnine
(spor. vrednost 188.000,00 EUR s pp)

pooblastilo priloženo (3 x)
priloge (3 x)

I.
V moderni tehnološki družbi se pogosto zgodi, da na oblikovanje našega mnenja vplivajo
številne, tudi nepreverjene informacije. Ravno zaradi tega je vpliv dejanj prvo- in drugotožene
stranke izredno daljnosežen.
Prvotoženi je 13. 11. 2014 na svojem Facebook profilu zapisal sledeče: »Luka KALIF,
zloglasni izdelovalec municij, je soodgovoren za poboje v samooklicani Islamski državi, saj
teroristom preko svoje mreže (katere del je bil tudi aretirani Miha Otožan – podpornik
Islamske države) pošilja ogromne količine streliva. Že iz njegovega priimka je razvidna
povezanost s skrajneži!!!« In kot da to ne bi bilo dovolj, je čez približno eno uro pridodal še
naslednje: »In še to: posle za Slovensko vojsko je tako ali tako pridobil zaradi
podkupovanja, saj bi morala vojska po vseh parametrih izbrati moja streliva, ki so najboljša
na trgu. Kako bi se slovenski vojaki sploh odločili za nakup Aziotokisovega streliva, ki ni
sposobno ubiti niti divjega prašiča, kaj šele, da bi bilo primerno za bojevanje vojske –
kvaliteta na nuli! Corruption detected, kje si #KPK?«
Prvotoženi je ogled objav omogočil vsem 45 Facebook prijateljem, med katerimi je moč najti
tudi drugotoženega, ki opravlja delo raziskovalnega novinarja. Slednji je objavi nemudoma in
brez izgubljanja časa delil na svojem Facebook profilu, pri čemer ju je opremil s slednjim
pripisom, ki z uporabo še posebej priljubljenih šokantnih izrazov med bralci, ki jih redko
srečamo pri strokovnem in profesionalnem poročanju, kar kliče po hitrem kliku in preletu
domnevno odmevne novice: »Skorumpirani poslovnež L.K.: teroristi tudi pri nas!«
Drugotoženi ima kar 3.587 Facebook prijateljev, objavo prvotoženega pa je delil kot »javno
objavo«, kar omogoča tudi osebam, ki z drugotoženim, še manj pa prvotoženim, niso
prijatelji, da se z objavo seznanijo in jo lahko tudi delijo naprej.
Drugotožeči je na objavo naletel 14. 11. 2014 in nemudoma zahteval njen izbris, vendar je
bilo za preprečitev škodnih posledic že prepozno, saj so jo do takrat videle tudi osebe, ki so s
prvotožečo poslovno sodelovale. Kar nekaj lovskih in drugih trgovin je po objavi prenehalo
naročevati pri prvotožeči, prav tako so se prenehala pogajanja z nekaterimi novimi kupci, tako
doma kot v tujini. Razlog za takšno postopanje strank je bil predvsem strah pred tem, da bi jih
javnost negativno povezovala z Islamsko državo. Žal že najmanjši indic v vsakem orožarskem
poslu zadošča za nadvse negativno povezavo s teroristi in vsak, ki je del poslovne mreže
prvotožeče, katere domnevni član je tudi Miha Otožan, je po predrzni objavi prvotoženega in
še bolj po deljenju objave drugotoženega, postal deležen takšne negativne reklame.
V poslovnem svetu, ki je tradicionalno zelo občutljiv, je prvotožeča stranka stigmatizirana, saj
sodeluje z Miho Otožanom in naj bi preko njega svoje izdelke pošiljala teroristom v Sirijo.
Brez posledic pa seveda prav tako tudi ni ostala objava v zvezi s koruptivnimi dejanji in slabo
kakovostjo izdelkov prvotožeče, saj je takšno oceno izdelkov podal eden izmed vodilnih
strokovnjakov na področju streliv (prvotoženi). Ne glede na to, da je prvotoženi konkurent
prvotožeče, ima njegovo mnenje med kupci očitno silno veliko težo. Po incidentu so namreč
nekateri pomembni lastniki orožarskih trgovin začeli naročati pri prvotoženemu,
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prvotožeča pa je izgubila 17 % obstoječih partnerjev in neznano, vendar nadvse veliko,
število novih kupcev. Zaradi tega je imela prvotožeča izrazito zmanjšan prihodek.
Dokaz:
- fotografija objav Aleša Novaka na Facebooku (Priloga 1),
- fotografija objav Janeza Journalista na Facebooku (Priloga 2),
- zaslišanje zastopnika prvotožeče stranke,
- zaslišanje drugotožeče stranke,
- zaslišanje prvotožene stranke,
- zaslišanje drugotožene stranke.
II.
Iz zapisanega jasno in brezdvomno izhaja, da sta bila, s Facebook zapisom o neresničnih
dejstvih in nadaljnjim deljenjem le-tega, prvotožeči na najbolj grob možen način okrnjena
ugled in dobro ime, zaradi česar ji je nastala in še nastaja ogromna nepremoženjska in
premoženjska škoda. Drugotožečemu pa je isto ravnanje prizadejalo razžalitev časti in
dobrega imena, zaradi česar mu je nastala velika nepremoženjska škoda. V posledici tega sta
prvo- in drugotoženi, na podlagi prvega odstavka 131. člena Obligacijskega zakonika (Uradni
list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju OZ), dolžna povrniti nastalo
nepremoženjsko in premoženjsko škodo.
Izhajajoč iz, v prvem odstavku 131. člena OZ-ja uveljavljene, subjektivne koncepcije
neposlovne odškodninske odgovornosti je na prvo- in drugotožečemu, da izkažeta škodljivo
dejstvo oz. nedopustno ravnanje, vzročno zvezo in škodo, glede odgovornosti pa je dokazno
breme obrnjeno, odpade torej na prvo- in drugotoženega. Domneva se najmilejša oblika
krivde, če pa je, s strani prvo- in drugotožečega, dokazana hujša oblika krivde pa to
pomembno vpliva na višino odškodnine.
Dokaz:
- kot doslej.
III.
Ko govorimo o škodljivem dejstvu (v danem primeru je to objava zapisa o neresničnih
dejstvih na Facebook profilu in nadaljnjo deljenje te objave) je osrednje vprašanje
predvidljivost negativne posledice našega ravnanja, pri čemer se s tem zajame vse objektivno
mogoče negativne posledice takšnega ravnanja (storilčeva sposobnost predvideti negativno
posledico je nepomembna). Protipravno ravnanje je torej vsako ravnanje, katerega
objektivno predvidljiva posledica je možnost nastanka škode. Predvidljiva pa mora biti
tudi vzročna zveza med ravnanjem in škodnim dogodkom. Okrnitev poslovnega ugleda ter
dobrega imena in temu sledeča nepremoženjska ter premoženjska škoda prvotožeče (ki
je posledica objave neresničnih dejstev in nadaljnjega deljenja le-te) so t. i. običajne
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posledice ravnanja prvo- in drugotoženega ter so posledično povsem predvidljive.1 Prvo- in
drugotoženi sta se zavedala oz. bi se mogla in morala zavedati kakšne posledice lahko
nastanejo prvotožeči zaradi neresnične objave in deljenja le-te na socialnem omrežju
Facebook, prav tako je povsem predvidljiva tudi vzročna zveza med objavo ter deljenjem le-te
in vsemi omenjenimi prepovedanimi posledicami.
Da gre za širjenje neresničnih dejstev je popolnoma nesporno, saj prvo- in drugotoženi nista
predočila nobenega dokaza, ki bi potrjeval zatrjevano. Neresnična dejstva so bila razširjena
preko socialnega omrežja Facebook, torej sredstva javnega obveščanja,2 kar pomeni, da je
bilo omogočeno, da se z njimi seznani izjemno širok krog ljudi.3 Dejstvo, da se neresnična
dejstva nanašajo (tudi) na s prvotožečo povezano fizično osebo ni problematično, saj spadajo
med neresnična dejstva tudi vse tovrstne trditve o fizičnih osebah, ki bodisi opravljajo
funkcijo v organih te pravne osebe, bodisi so pomembni družbeniki.4 V danem škodnem
primeru imamo za nameček fizično osebo, ki je poslovodja in edini družbenik. Prvotožeča kot
umetna tvorba nastopa v zunanjem svetu preko dotične fizične osebe, ki tvori njen personalni
substrat, in predstava javnosti o ugledu dotičnega družbenika oz. poslovodje je tesno
povezana s predstavo o ugledu prvotožeče.5
Prvo- in drugotoženi sta tako z izrazito protipravnim ravnanjem, torej širjenjem
neresničnih dejstev (zatrjevanje prvotoženega in raznašanje drugotoženega), povzročila
prvotožeči nepremoženjsko in premoženjsko škodo, posledično pa jo morata skladno s
prvim odstavkom 177. člena OZ povrniti.
Če torej o neki pravni osebi, ali s to pravno osebo povezani fizični osebi, zapišemo nekaj
neresničnega z negativnim predznakom, bo oškodovanec prizadet v poslovnem ugledu in
dobrem imenu, torej v svojih osebnostnih pravicah. Logična posledica tega je nadaljnja škoda
na poslovnem področju, ki se tradicionalno odzove zelo negativno v primerih izgube zaupanja
v določen gospodarski subjekt.6
Pri zadevnih zapisih na družbenem omrežju Facebook gre za kršitev pravice do časti in
dobrega imena7, ki se uvršča med osebnostne pravice (35. člen Ustave Republike Slovenije,
Povzeto po Plavšak Nina, Juhart Miha, Vrenčur Renato, Obligacijsko pravo: splošni del, GV založba,
Ljubljana, 2009, str. 509.
2
VSL sodba II Kp 13079/2012 z dne 30. 10. 2014, točka 8.
3
Sodna praksa je zavzela stališče, da je nepomembno, ali ima povzročitelj profil odprtega ali zaprtega tipa, saj že
»najožji prijatelji« predstavljajo javnost (VSL sodba II Cp 2066/2012 z dne 30. 1. 2013, točki 12 in 13). Tudi
tuja sodna praksa je sprejela stališče, da so objave na družbenih omrežjih javne objave, ne glede na število
prijateljev. Posledično se mora prav vsakdo zavedati, da se lahko njegova objava na družbenih omrežjih hitro
širi. Za več glej: Hasler Thomas, Zürcher Obergericht: Einträge auf Facebook sind öffentlich, dostopen na:
http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Zuercher-Obergericht-Eintraege-auf-Facebook-sindoeffentlich/story/26509452 (24. 10. 2015).
4
VSL sklep II Cp 1467/2009 z dne 19. 8. 2009.
5
Povzeto po Plavšak, o. c., str. 600–602.
6
VSL sodba I Cp 4845/2010 z dne 2. 2. 2012 in VSRS sodba II Ips 274/2013 z dne 4. 6. 2015.
7
Nosilec pravice do časti in dobrega imena je lahko tudi pravna oseba, pri čemer se pri njej govori o osebnostni
pravici do poslovnega ugleda in dobrega imena (Glej npr. J. Šinkovec, Osebne ustavne pravice in mediji,
Podjetje in delo, 1997, št. 6-7, str. 1157).
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Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 –
UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148 in 47/13 –
UZ90,97,99; v nadaljevanju URS). Pravica do časti in dobrega imena se v konkretnem
primeru prekriva tudi z drugimi osebnostnimi pravicami, na primer pravico do lastne podobe.
V zvezi z njo je Nemško ustavno sodišče (nem. Bundesverfassungsgericht) v številnih
odločbah že poudarilo, da lahko v skladu z njo posameznik sam odloča, na kakšen način se bo
prikazoval tretjim osebam in javnosti oziroma kaj naj bo podlaga njegovega družbenega
ugleda.8 Resda je to stališče Nemškega ustavnega sodišča, kar pa ne moti in tudi ne sme
motiti, saj je slovenski pravni sistem tradicionalno močno naslonjen na nemškega, kar
pomeni, da imajo sodbe nemških sodišč uporabno vrednost tudi v naši sodni praksi.
Gre torej za pravice, ki imajo absolutne učinke in so omejene le s pravicami drugih oseb. 9 Res
je sicer, da gre v konkretnem primeru za kolizijo dveh sobivajočih pravic – pravice do časti
ter dobrega imena prvotožeče in pravico do svobode izražanja prvo- in drugotoženega (39.
člen URS), vendar se mora slednja v konkretnem primeru umakniti pravici prvo- in
drugotožečega.
Nasprotovanje med omenjenima pravicama se uskladi z metodo usklajevanja, ki jo teorija
pozna pod imenom praktična konkordanca. Gre za oblikovanje pravila o sobivanju pravic v
konkretnih okoliščinah.10 V teoriji in sodni praksi (ne le slovenskih sodišč ampak tudi
Evropskega sodišča za človekove pravice) je uveljavljeno stališče, da je pri posegih v čast in
dobro ime treba razlikovati med objavo dejstev in objavo mnenj. Protipravnost je podana v
primeru objave dejstev in sicer, če so le-ta neresnična.11
Zadevna zapisa prvotoženega na omrežju Facebook sta oblikovana, kot da gre za resnično
dejstvo in edino možno resnico, ne pa zgolj za mnenje avtorja. Merilo za presojo navedenega
je, ali tak zapis pri naslovljencu, oziroma povprečnemu bralcu, vzbudi vtis o resničnosti
sporočenega,12 kar je v konkretnem primeru očitno izkazano.13 Na neresničnost zapisa kaže
tudi očitno pretiravanje, prav tako pa objavi ni bil predočen noben dokaz, ki bi zatrjevano
potrjeval.
Dejstvo, da je drugotoženi raziskovalni novinar, ki opravlja svoje delo, v ničemer ne
izključuje protipravnosti, kvečjemu mu nalaga višjo stopnjo skrbnosti. Pri objavi
drugotoženega gre torej za opravljanje njegove poklicne dejavnosti. Na to kaže izrazito
novinarsko obarvan pripis. V primeru drugotoženega protipravnost ne bi bila podana le, če bi
imel kot novinar utemeljene razloge, da je verjel v resničnost tistega, kar je zapisal. V zvezi s
tem je potrebno upoštevati dolžno skrbnost, ki od novinarja zahteva, da pred objavo pri
Več v M. Šošić, Varstvo osebnostnih pravic obdolžencev pri medijskem poročanju o kazenskih postopkih,
Pravnik, št. 3-4/2015, str. 236.
9
Nosilec pravice do časti in dobrega imena je lahko tudi pravna oseba (glej npr. J. Šinkovec, Osebne ustavne
pravice in mediji, Podjetje in delo, 1997, št. 6-7, str. 1157).
10
Glej npr. odločbi US RS U-I-191/09 in Up 916/09 z dne 30. 10. 2010.
11
Npr. sklep VS RS II Ips 340/2011 z dne 17. 7. 2014.
12
Sodba VSL I Cp 851/2011 z dne 9. 11. 2011.
13
Sodba II Ips 300/98 z dne 30. 6. 1999 in Sodba II Ips 784/2007 z dne 15. 3. 2010
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nasprotni stranki in morebitnih drugih (objektivnih) virih preveri resničnost pridobljenih
podatkov.14
Dokaz:
- kot doslej.
IV.
Vzročna zveza med objavo zapisa o neresničnih dejstvih na Facebook profilu ter nadaljnjim
deljenjem te objave in posledico tega sosledja dogodkov, ki se kaže kot škoda prvotožeče, je
nesporna.
Ob uporabi naravne vzročnosti se kot vzrok upoštevajo tiste okoliščine, brez katerih
posledica ne bi mogla nastati. Naravno vzročnost pa dopolnjujemo z adekvatno in sicer tako,
da se obravnavajo zgolj tiste posledice, ki niso čisto zunaj tega, kar se po življenjski
izkušnji šteje kot možna posledica.15 Brez ravnanja prvo- in drugotoženega, torej brez objav
na socialnem omrežju Facebook, škoda prvotožeči ne bi nastala. Povsem jasno je tudi, da je
nastanek takšne škode normalna in pričakovana posledica ravnanja prvo- in drugotoženega.
To pomeni, da ni moč reči, da se konkretna posledica giblje zunaj tega, kar se po življenjski
izkušnji šteje kot možna posledica.
Ker gre v danem primeru za delovanje dveh dejavnikov hkrati (gre za t. i. Y-vzročnost),
pridemo s perspektivno analizo vzročnosti oz. natančneje z uporabo mejnega praga zadostne
verjetnosti do zaključka, da sta tako prvo- kakor tudi drugotoženi presegla zahtevani
verjetnostni prag in da posledično ni več moč govoriti o negotovosti izvora škodnega
dogodka.16 Na podlagi navedenega je vsekakor mogoče sklepati, da je vzročna zveza med
objavo ter nadaljnjim deljenjem te objave in škodo dokazana.17 Z izjemo ravnanj prvo- in
drugotoženega ni nobenega vzroka (čeprav manj verjetnega), ki bi na kakršenkoli način
vplival na nastanek škode prvotožeče. Brez objave prvotoženega neresnična dejstva ne bi
prišla na splet in brez nadaljnjega deljenja te objave s strani drugotoženega taista neresnična
dejstva ne bi dosegla širše javnosti.
Nadaljnji vidik vzročne zveze je vzročna vez med škodnim dogodkom in konkretnimi
pojavnimi oblikami škode ter njihovim obsegom. Ker gre v konkretnem škodnem primeru za
neposlovno odškodninsko odgovornost, je predvidljivost tega vidika nepomembna. Tako je
popolnoma irelevantno ali sta prvo- in drugotoženi lahko predvidela vse oblike škode, ki so
zadele prvotožečo, prav tako ni pomembna predvidljivost obsega teh škod.18 S tem ko sta
14

Sklep US RS Up-91/02 z dne 12. 3. 2004.
Povzeto po Cigoj Stojan, Teorija obligacij: splošni del obligacijskega prava, Uradni list RS, Ljubljana, 2003,
str. 222–223.
16
Povzeto po Plavšak, o. c., str. 511–512.
17
Sodna praksa je sprejela stališče, da je mejni prag (že pri) 50 %, kar pomeni, da je vzročna zveza podana, če je
izkazanih več razlogov, ki govorijo v prid dejstva, da je vzročna zveza podana, kot razlogov, ki govorijo v prid
dejstva, da vzročna zveza ni podana (VSL sklep II Cp 876/2015, z dne 1. 7. 2015).
18
Povzeto po Plavšak, o. c., str. 515.
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prvo- in drugotoženi presegla zahtevani verjetnostni prag sta zadovoljila teoriji o adekvatni
vzročnosti, kar pomeni, da je izkazana vzročna zveza med ravnanjem in škodnim dogodkom.
Predvidljivost nadaljnje vzročne zveze med škodnim dogodkom in konkretnimi
oblikami ter obsegom škode tako ni pomembna. Prvo- in drugotoženi v konkretnem
škodnem primeru tako odgovarjata tako za nepremoženjsko kakor tudi za premoženjsko
škodo in sicer do popolne odškodnine.
Ker se lahko iz povzročene škode sklepa, da je bil škodni dogodek objektivno predvidljiva
posledica, je povsem utemeljen tudi slednji sklep: z izkazom vzročne zveze med ravnanjem in
škodnim dogodkom je dokazano tudi, da je ravnanje, ki je škodo povzročilo, protipravno.19
Dokaz:
- kot doslej.
V.
Skladno s prvim odstavkom 132. člena OZ imamo v danem škodnem primeru pri prvotožeči
opravka s sledečima vrstama pravno priznanih škod: okrnitev ugleda in dobrega imena
(nepremoženjska škoda) in preprečitev povečanja premoženja (premoženjska škoda). Na
podlagi prvega odstavka 164. člena OZ sta prvo- in drugotoženi dolžna vzpostaviti stanje,
kakršno je bilo, preden je škoda nastala. Nadaljnji odstavki 164. člena OZ pa določajo način
takšne vzpostavitve in upoštevaje dejstvo, da restitucija ni mogoča, se kot ustrezni vrsti
odškodnine kažeta ekvivalenca in satisfakcija. Vse to ob upoštevanju prvega odstavka 169.
člena OZ, ki določa, da pripada oškodovancu odškodnina v znesku, ki je potreben, da postane
njegov premoženjski položaj takšen, kakršen bi bil, če ne bi bilo škodljivega dejanja ali
opustitve.
Prvo- in drugotoženi, ki sta v zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti, sta dolžna na podlagi
prvega odstavka 378. člena OZ zraven glavnice plačati še zamudne obresti. Pogoj za
nastanek obveznosti plačila zamudnih obresti je nastop zamude.20 Dolžnik pride v zamudo z
odškodninsko obveznostjo takrat ko upnik ustno ali pisno z izvensodnim opominom ali z
začetkom kakšnega postopka, katerega namen je doseči izpolnitev obveznosti, zahteva od
njega, naj izpolni obveznost (drugi odstavek 299. člena OZ).
Zamuda pa ne more nastati pred zapadlostjo (dospelostjo) terjatve. 165. člen OZ določa, da se
odškodninska obveznost za povrnitev škode šteje za zapadlo od trenutka nastanka škode. Z
obzirom na dejstvo, da je škoda v konkretnem primeru nastajala daljše obdobje, zastopata
teorija in praksa stališče, da odškodninski zahtevek za plačilo denarne odškodnine nastane
zapade takrat, ko postane (končni) obseg škode znan, to je v trenutku, ko je mogoče
utemeljeno sklepati (z verjetnostjo, ki presega mejni prag verjetnosti), da bodo določene

19
20

Povzeto po Plavšak, o. c., str. 511–512.
Glej npr. VSM sodba I Cp 1161/2009 z dne 9. 9. 2009.
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posledice nastale. V takih primerih sodna praksa nima težav pri presoji, da gre za nastalo in
dospelo terjatev, čeprav se vsaj del odškodnine nanaša na bodočo škodo.21
Sodna praksa se je glede vprašanja, od kdaj dalje je dolžnik v zamudi spreminjala.22 Novejša
sodba praksa zavzema stališče, da gredo tožniku zakonske zamudne obresti tako za
premoženjsko23 kot tudi nepremoženjsko24 škodo od trenutka individualizacije škode dalje. V
konkretnem primeru gredo prvo- in drugotožečemu zamudne obresti od trenutka vložitve
tožbe (s katero je bil zahtevek individualiziran) dalje.25
Nepremoženjska škoda: ker duševne bolečine pri pravni osebi pojmovno ne morejo nastopiti,
določa OZ v prvem odstavku 183. člena, da sodišče pravni osebi prisodi pravično denarno
odškodnino, ki je neodvisna od premoženjske škode, če okoliščine primera to opravičujejo.
Pomembno je omeniti, da je ugled pravne osebe lahko okrnjen tudi zaradi neresničnih trditev
o fizičnih osebah, ki v pravni osebi opravljajo pomembno funkcijo.26 Denarno odškodnino
zaradi krnitve poslovnega ugleda in dobrega imena (ki sta tudi pravnim osebam priznani
osebnostni pravici) je treba tako skrbno razlikovati od denarne odškodnine za premoženjsko
škodo zaradi kršitve ugleda in dobrega imena pravne osebe. Denarna odškodnina za
nepremoženjsko škodo v ustrezni višini, ki ima izrazit preventivni učinek, ni
nezdružljiva z namenom pravične denarne odškodnine. Prvo- in drugotoženega ter tudi
ostale je namreč potrebno odvrniti od tega, da bi v prihodnje ravnali na način, ki drugim
povzroča škodo. OZ zahteva okoliščine, ki opravičujejo pravično denarno odškodnino, te pa
so v danem primeru brezdvomno podane. Gre namreč za objavo neresničnih dejstev v
sredstvih javnega obveščanja, torej na socialnem omrežju Facebook, tovrstna ravnanja pa so
najpogostejša pojavna oblika, ki si zasluži ustrezno odškodninsko obravnavo.27 Upoštevaje
dejstvo, da sta na račun objave neresničnih dejstev prvo- in drugotoženi imela korist in
da sta tudi delovala z namenom doseči takšno korist, denarna odškodnina ne sme biti
nižja od dosežene koristi.28 Prvotoženi je na račun objave neresničnih dejstev prišel do novih
kupcev oz. poslovnih partnerjev, ki so pred tem naročali pri prvotožeči, drugotoženi pa si je z
deljenjem medijsko nadvse zanimive objave močno izboljšal svoj novinarski položaj. Iz
zapisov prvotoženega »… bi morala vojska po vseh parametrih izbrati moja streliva, ki so
najboljša na trgu.« in »… kvaliteta na nuli!« nedvomno izhaja njegov namen pridobiti nove
kupce oz. poslovne partnerje. Še bolj jasen je motiv drugotoženega, ki je s pompoznim in
Povzeto po Plavšak, o. c., str. 954.
Sodba II Ips 710/2009 z dne 25. 4. 2013.
23
Glej npr. VSL sodba III Cp 1181/2009 z dne 15. 4. 2009, VSL sodba II Cp 1772/2009 z den 22. 7. 2009, VSM
sodba I Cp 1161/2009 z dne 9. 9. 2009 , VSL sodba III Cp 1105/2009 z dne 20. 5. 2009, VSK sodba Cp
1232/2009 z dne 12. 1. 2010, VSL sodba II Cp 3761/2008 z dne 18. 3. 2009, VSL sodba I Cp 2224/2012 z dne
20. 3. 2013.
24
Glej npr. VSL sklep II Cp 1037/2004 z dne 9. 3. 2005.
25
VSL sodba II Cp 659/2013 z dne 22. 5. 2013.
26
Več v I. Vuksanovič, Je res potrebna okrepljena obramba ugleda pravnih oseb, Pravna praksa, št. 15, letnik
2014, str. 10 in sklep II Ips 354/2009 z dne 13. 5. 2010.
27
Sodba VSK I Cp 737/2005 z dne 13. 6. 2006.
28
Povzeto po Plavšak Nina, Juhart Miha, Jadek Pensa Dunja, Kranjc Vesna, Grilc Peter, Polajnar Pavčnik Ada,
Dolenc Mile, Pavčnik Marijan, Vrenčur Renato, Možina Damjan, Zabel Bojan, Podobnik Klemen, Podgoršek
Bojan, Ilovar Gradišar Sonja, Markič Jure, Obligacijski zakonik (OZ) s komentarjem, knj. 1: splošni del, GV
založba, Ljubljana, 2003, str. 1056–1063.
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površnim sklepanjem tipa »… teroristi tudi pri nas!« želel narediti kar se da zanimiv
prispevek, ki je v svetu novinarstva še kako zaželen. Upoštevajoč vse navedeno se zahteva
plačilo denarne odškodnine za utrpelo nepremoženjsko škodo v skupni višini 30.000,00 EUR
s pp. Resda se v slovensko civilnopravni teoriji precej živahno razpravlja o ustreznosti 183.
člena OZ, pri čemer ga nekateri29 vidijo kot neutemeljeno varstvo pravnih oseb, zatorej je na
tem mestu potrebno poudariti, da v konkretnem škodnem primeru ne gre za »navadni« fizični
osebi. Na eni strani imamo nekoga, ki je tesno povezan z neposrednim konkurentom
prvotožeče in na drugi novinarja, gre torej za osebi, ki sta imeli korist. Pomeni, da so
okoliščine, ki opravičujejo denarno odškodnino, nedvomno podane.
Izpolnjeni pa so tudi pogoji za odstranitveni zahtevek po 134. členu OZ, ki daje prvotožeči
možnost zahtevati od sodišča, da odredi prenehanje dejanja, s katerim se krši kakšna njegova
osebnostna pravica. Omenjeni zahtevek je preventivne narave in predstavlja predvsem
konkretizacijo varstva osebnostnih pravic iz 35. člena URS, utemeljuje pa ga grožnja kršitve
določene osebnostne dobrine ali ponovitve konkretne kršitve.30 Z odstranitvenim zahtevkom
prvotožeča uveljavlja umik objav, ki krnijo njen poslovni ugled in dobro ime.
Premoženjska škoda: tretji odstavek 168. člena OZ določa kot eno izmed pravno priznanih
oblik škode izgubljeni dobiček, ki je v danem škodnem primeru t. i. premoženjska škoda
zaradi kršitve poslovnega ugleda. Poslovni ugled je osebnostna pravica pravne osebe in
večji kot je poslovni ugled, večja je verjetnost, da bodo drugi gospodarski subjekti z njo
sklepali posle, s čimer je posredno povezana možnost ustvarjanja dobička. Poslovni ugled
prvotožeče pa je prizdet, pomeni, da je pripravljenost drugih gospodarskih subjektov
sklepati posle s prvotožečo močno zmanjšana.31 Zaradi okrnjenega poslovnega ugleda
prvotožeče bo le-tej v določenem prihodnjem obdobju nastajala škoda, ki se bo kazala v obliki
izgubljenega dobička, praviloma pa tudi v obliki povečanih stroškov marketinga, ki bo
potreben za ponovno izgradnjo poslovnega ugleda. Višina premoženjske škode zaradi kršitve
poslovnega ugleda je tako enaka razliki med čistim dobičkom, ki bi ga prvotožeča dosegla (v
določenem obdobju), če krnitve poslovnega ugleda ne bi bilo in čistim dobičkom, ki ga bo
prvotožeča dosegla (v tem obdobju).32 Prvotožeča je zaradi krnitve poslovnega ugleda in
dobrega imena izgubila kar 17 % obstoječih kupcev oz. poslovnih partnerjev. Poleg
izgube obstoječih kupcev oz. poslovnih partnerjev se prvotožeča sooča z velikimi težavami
pri sklepanju novih, nadvse dobičkonosnih, poslov, zastala so namreč praktično vsa
pogajanja s potencialnimi novimi kupci oz. poslovnimi partnerji. Izhajajoč iz Neodvisnega
revizijskega mnenja pa bo prvotožeča potrebovala 3 leta od datuma revizije, torej 30. 9. 2015,
da bo njeno poslovanje enako temu izpred škodnega dogodka. Obseg poslovanja prvotožeče
bi, v primeru, da do škodnega primera ne bi prišlo, v slabih 4 letih (presečni datum je trenutek
škodnega dogodka, torej 14. 11. 2014) znašal 450.000,00 EUR, izguba kupcev oz. poslovnih
partnerjev v višini 17 % in veliko izgubljenih poslovnih priložnosti pa zmanjšujeta obseg na
Povzeto po Vuksanović Igor, Je res potrebna okrepljena obramba ugleda pravnih oseb, v: Pravna praksa 2014,
številka 15, GV založba, Ljubljana, 2014, str. 10.
30
VSL sklep I Cpg 294/2012 z dne 27. 3. 2012, točka 6.
31
VSL sklep I Cpg 215/2007 z dne 18. 9. 2008.
32
Povzeto po Plavšak, Juhart, Jadek Pensa, Kranjc, Grilc, Polajnar Pavčnik, Dolenc, Pavčnik, Vrenčur, Možina,
Zabel, Podobnik, Podgoršek, Ilovar Gradišar, Markič, o. p., str. 953–955.
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zgolj 300.000,00 EUR. Prvotožeča tako izkazuje, z verjetnostjo, ki presega mejni prag
zadostne verjetnosti, da se je njeno poslovanje zmanjšalo ter da se v prihodnjih 3 letih ne bo
povečevalo kakor bi se v normalnem teku dogodkov. V posledici tega se zahteva plačilo
denarne odškodnine za utrpelo premoženjsko škodo v skupni višini 150.000,00 EUR s pp.
Sodna praksa v tovrstnih primerih nima težave pri presoji, da gre za nastalo in dospelo
terjatev, čeravno se del odškodnine nanaša na bodočo škodo. To pomeni, da odločanje o
takšnih zahtevkih ni v nasprotju s prvim dostavkom 311. člena ZPP (Uradni list RS, št. 73/07
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US,
12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 –
odl. US, 10/14 – odl. US in 48/15 – odl. US; v nadaljevanju ZPP).33
Dokazi:
-

pridobitev mnenja izvedenca revizorja,
neodvisno zunanje revizijsko mnenje (Priloga 3)
kot doslej.
VI.

Drugotožeči se glede škodljivega dejstva pridružuje navedbam prvotožeče (v točki III) in pri
tem dodaja, da je v njegovem primeru običajna posledica protipravnega ravnanja razžalitev
časti in dobrega imena. Drugotožeči sta v sled tega prvo- in drugotoženi povzročila
nepremoženjsko škodo, ki jo morata skladno s prvim odstavkom 179. člena OZ povrniti.
Protipravnost kršitve osebnostne pravice časti in dobrega imena bi eventualno lahko bila
izključena na podlagi uresničevanja svobode govora, tiska in drugih oblik javnega obveščanja
in izražanja, ki so prav tako osebnostne pravice. V primeru kot je ta, je potrebno pretehtati
pomene nasprotujočih si interesov, torej interes prizadetega posameznika glede posega v
njegovo osebno dobrino ter interes nosilca druge osebnostne pravice, ki je s prizadeto pravico
v konfliktu.34 V danem primeru bi se prvo- in drugotoženi lahko sklicevala na pravico do
svobode izražanja, ki je sicer res njuna pravica, vendar pa jo lahko izvršujeta le v obsegu, ki
ne pomeni kršitve osebnostne pravice drugotožečega.35 Meje za reševanje kolizije med
pravico do svobode izražanje in posega v njegovo čast in dobro ime so največkrat določene
skozi obstoječo sodno prakso.36 Za presojo, katera izmed dveh osebnostnih pravic, ki sta v
koliziji, prevlada, se uporabi test praktične konkordance.37 Po tej teoriji žaljiva objava, s
Povzeto po Plavšak, Juhart, Jadek Pensa, Kranjc, Grilc, Polajnar Pavčnik, Dolenc, Pavčnik, Vrenčur, Možina,
Zabel, Podobnik, Podgoršek, Ilovar Gradišar, Markič, o. p., str. 954.
34
Povzeto po Plavšak, Juhart, Jadek Pensa, Kranjc, Grilc, Polajnar Pavčnik, Dolenc, Pavčnik, Vrenčur, Možina,
Zabel, Podobnik, Podgoršek, Ilovar Gradišar, Markič, o. p., str. 783.
35
Več v R. Čeferin, Poseganje senzacionalističnih medijev v osebnostne pravice pravnih subjektov: sodna praksa
ESČP, Teorija in praksa, letnik 50, 3-4/2013, str. 567-583.
36
Več v R. Čeferin, Svoboda izražanja v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, Odvetnik, št. 4 (50),
leto XII, december 2010, str. 4-9.
37
Vrhono sodišče RS je v sklepu II Ips 340/2011 pojasnilo, da se, kadar pride le do kolizije dveh sobivajočih
pravic, nasprotje uskladi z metodo praktične konkordance. Gre za kompromis, ki naj zagotovi, da se obseg
varovanja vsake pravice zmanjša le v obsegu, ki je nujno potreben zaradi uveljavitve druge pravice.
33
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katero je bil drugotožeči krivo obtožen terorističnih dejanj ter podkupovanja, nikakor ne more
biti v javnem interesu. Osnovni pogoj za to, da bi interes prvo- in drugotoženega lahko
pretehtal, je resničnost izjave. Ravno resničnost objavljene izjave izključuje protipravnost
kršitve, če njeno objavo upravičuje javni interes, ali se nanaša na dogodek, ki je v interesu
javnosti.38 Ker gre v tem primeru za neresnične navedbe, je tehtanje interesov brezpomensko.
Edini namen prvotoženega je bil očrniti drugotožečega in si s tem pridobiti osebno korist in
zadoščenje. Tudi drugotoženi je s tem, ko je objavo delil, povzročil škodljivo posledico
raznašanja neresničnih informacij zelo širokemu krogu ljudi, kar je posledično vplivalo na
ugled drugotožečega, s čimer je izpolnjena prva predpostavka neposlovne odškodninske
odgovornosti.
Prav tako se pri dokazovanju vzročne zveze med škodnim dogodkom, torej neresnično objavo
ter škodo, ki je nastala drugotožečemu v obliki razžalitve časti in dobrega imena, drugotožeči
strinja z navedbami prvotožeče. Nadaljnja vzročna zveza med škodnim dogodkom in
konkretnim obsegom nastale škode za presojo neposlovne odškodninske odgovornosti ni
pomembna.39 Kot je pojasnjeno že v točki I, brez objav prvo- in drugotoženega na socialnem
omrežju Facebook do razžalitve dobrega imena in časti drugotožečega ne bi prišlo. Ker je to
edino ravnanje, ki je kakorkoli vplivalo na nastanek škode, je vzročna zveza nedvomno
podana.
Drugotožeči v svojem zahtevku uveljavlja nepremoženjsko škodo za pretrpljene duševne
bolečine zaradi razžalitve dobrega imena in časti na podlagi prvega odstavka 179. člena
OZ ter objavo sodbe in preklic obeh objav prvo- in drugotoženega na podlagi 178. člena
OZ.
Nepremoženjska škoda je vsak poseg v osebnostno sfero drugega, ta pa je začrtana z
osebnostnimi pravicami, katerih imetnik je ta subjekt. Če kršitev osebnostne pravice fizične
osebe povzroči duševne bolečine, je oškodovanec upravičen do denarne odškodnine kot
zadoščenja za pretrpljene duševne bolečine, pa tudi preklica objave in objave dela sodbe za
dosego vsaj delne restitucije in satisfakcije.40 Temeljni načeli za odmero odškodnine za
nepremoženjsko škodo sta načelo individualizacije višine odškodnine in načelo objektivne
pogojenosti višine odškodnine. Prvo upošteva stopnjo in trajanje bolečin ter strahu glede na
vse konkretne okoliščine, ki se odražajo pri posamezniku, drugo pa je korekcija prvega. V
skladu z načelom objektivne pogojenosti višine odškodnine mora namreč sodišče pri njeni
odmeri paziti na pomen prizadete dobrine ter namen odškodnine.41
Vrhovno sodišče RS v svojih odločbah pojasnjuje, da je čast zavest človeka o lastni vrednosti,
ugled oziroma dobro ime pa je vrednost, ki jo ima prizadeti v družbi. Ker gre za dva pola ene
celostne osebnostne pravice, je treba napad na čast in ugled ocenjevati ne le na podlagi
Povzeto po Plavšak, Juhart, Jadek Pensa, Kranjc, Grilc, Polajnar Pavčnik, Dolenc, Pavčnik, Vrenčur, Možina,
Zabel, Podobnik, Podgoršek, Ilovar Gradišar, Markič, o. p., str. 784.
39
Povzeto po Plavšak, o. c., str. 600–602.
40
VSL sodba I Cp 3108/2012 z dne 10. 4. 2013.
41
Sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. VII Ips 19/2011.
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subjektivnega doživljanja časti, pač pa tudi objektivno.42 Pri presoji je pomembno, ali je
zaradi neresničnih trditev trpel oškodovančev ugled samo v določeni ožji skupini ali pa je bil
okrnjen v splošni javnosti.43 Glede na to, da gre za objavo na izjemno popularnem in
obiskanem socialnem omrežju, ki ima že samo v Sloveniji okoli 800.000 uporabnikov, je z
gotovostjo mogoče trditi, da je objava dosegla ogromno število ljudi in da je drugotožeči
zaradi tega močno prizadet.
Drugotožeči zaradi grobega posega v njegovo čast in dobro ime trpi duševne bolečine, zaradi
katerih je moral poiskati strokovno pomoč. Že kmalu po nastanku škodnega dogodka se je
drugotožeči začel spopadati z nespečnostjo zaradi nemira in skrbi, izkuša pa tudi pogoste
napade panike, ki jih običajno spremljajo tudi bolečine v prsnem košu. Zaradi navedenih
težav je drugotožeči teden dni po škodnem dogodku, torej 23. 11. 2014, obiskal osebnega
zdravnika, ki ga je nemudoma napotil v psihiatrično ambulanto. Dne 25. 11. 2014 je
drugotožeči obiskal psihiatra v Mariboru, ki mu je takoj diagnosticiral hudo anksioznost in
depresijo, za kar mu je predpisal tudi ustrezna zdravila. Za navedene duševne bolečine
drugotožeči zahteva odškodnino v višini 8.000,00 EUR. Za potrebe zadoščenja načelu
objektivne pogojenosti višine odškodnine drugotožeči tožbi prilaga zdravniško potrdilo.
Nadalje drugotožeči zaradi kršitve osebnostne pravice, posega v njegovo čast in dobro ime, na
podlagi 178. člena OZ zahteva, da prvo- in drugotoženi prekličeta izjavi, ki sta jih objavila na
spletu in da se objavi sodba sodišča, pri čemer gre za eno izmed oblik povrnitve
nepremoženjske škode za primer kršitve osebnostne pravice. Za izrek objave sodbe je
potreben oškodovalec in oškodovanec, kršitev osebnostne pravice oškodovalca ter škoda, ki
mora biti izražena v eni izmed oblik pravno priznane nepremoženjske škode. Konkretni
primer izpolnjuje vse naštete pogoje, drugotožeči pa je utrpel hude duševne bolečine, ki so
smatrane kot pravno priznana oblika nepremoženjske škode.44
Premoženjska škoda drugotožečega pa je zgolj navidezna, gre namreč za t. i. refleksno škodo.
Resda je znižanje plačila za delo v variabilnem delu posledica okrnitve poslovnega ugleda in
dobrega imena prvotožeče, ampak v danem primeru imamo opravka z enoosebno
gospodarsko družbo (d.o.o.), katere edini družbenik je ravno drugotežeči. Upoštevaje, da je
poleg družbenika še edini poslovodja, pomeni, da si, glede na poslovanje družbe, sam določa
višino plačila za delo in sicer tako v fiksnem kot tudi v variabilnem delu. Drugotožečemu se
je, zaradi upada prihodka prvotožeče, plačilo za delo znižalo v variabilnem delu. Družbenik
po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo,
33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) nima aktivne legitimacije45, da bi
škodo zaradi izgubljenega dobička družbe uveljavljal v svojem imenu in za svoj račun, pa
četudi se je ta škoda v posledici odrazila tudi na njegovem premoženjskem položaju.46 Njegov
Odločba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. II Ips 617/2004 z dne 22.6.2006. Glej tudi VSM sodba in sklep I Cp
193/2012 z dne 8. 5. 2012 in . VSL sodba II Cp 2439/2013 z dne 8. 1. 2014.
43
Povzeto po Plavšak, o. c., str. 637 – 642.
44
VSM sodba in sklep I Cp 2077/2009 z dne 2. 2. 2010.
45
VSL sodba I Cpg 1115/2011 z dne 16. 1. 2012.
46
Več o tem Mile Dolenc, Procesna vprašanja glede tožb po Zakonu o gospodarskih družbah, Podjetje in delo,
2014, št. 6-7, str. 1067-1080.
42
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položaj bo izboljšan takoj, ko družba prejme ustrezno odškodnino, pomeni, da se bo s tem
ponovno dvignila (knjigovodska) vrednost njegovega poslovnega deleža, prav tako pa si bo
lahko za nazaj izplačal premalo izplačan del plačila za delo.
V konkretnem škodnem primeru je prvotožeči prihodek upadel za 17 %, kar pomeni, da se je,
glede na Pogodbo o delu št. 1, drugotožečemu plačilo za delo v variabilnem delu znižalo za
1.000,00 EUR. To znižanje plačila za delo pa je obenem pomenilo manjše breme za
prvotožečo, slednja bi namreč v normalnem teku poslovanja drugotožečemu izplačevala
normalno, torej višje, plačilo za delo. Prvotožeča je na ta način del bremena upada prihodkov
prenesla na drugotožečega. V trenutku, ko bo prvotožeča prejela povrnjeno škodo, bo
drugotožečemu lahko izplačala ves neizplačan del plačila za delo. V kolikor pa tega ne bo
napravila, se bo neizplačan delež odrazil v povišanju (knjigovodske) vrednosti edinega
poslovnega deleža, posledično se bo to odrazilo v premoženjski sferi drugotožečega. To
pomeni, da bo vrednost zbira premoženjskih pravic drugotožečega enaka, kakor če bi prejel
ustrezen del plačila za delo, razlika je zgolj v pojavni obliki posamezne premoženjske pravice.
Resda likvidnost poslovnega deleža še zdaleč ni enaka likvidnosti denarja, ampak izbira
pojavne oblike premoženjske pravice je v danem primeru pridržana drugotožečemu.
Iz previdnosti se dodaja še, da zgoraj razloženo velja tudi za primer, če bi imel drugotežeči
določeno plačilo za delo fiksno, torej brez variabilnega dela, in bi prišlo do znižanja tega dela.
Sodba praksa je zavzela stališče, da odškodninska terjatev za nepremoženjsko škodo zapade v
plačilo s koncem zdravljenja.47 V skladu z obrazložitvijo pod točko V gredo prvo- in
drugotožečemu zamudne obresti od trenutka vložitve tožbe dalje.
Prvo- in drugotoženi sta s protipravnim ravnanjem povzročila drugotožečemu
nepremoženjsko škodo v višini 8.000,00 EUR s pp, ki jo morata skladno s prvim
odstavkom 177. člena OZ povrniti. Prav tako morata tudi preklicati svoji objavi in
objaviti sorazmeren del sodbe na podlagi 178. člena OZ.
Dokazi:
-

pridobitev mnenja izvedenca psihiatra,
Pogodba o delu št. 1 (Priloga 4),
Zdravniško potrdilo psihiatrične ambulante (Priloga 5),
kot doslej.

47

Sodba II Ips 945/2008 z dne 7. 4. 2011, VSRS sodba II Ips 199/2013 z dne 23. 4. 2015, VSL sodba II Cp
1775/2014 z dne 17. 9. 2014.
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VII.
Ne glede na v prvem odstavku 131. člena OZ določeno obrnjeno dokazno breme glede
odgovornosti, pa dani škodni primer zahteva tudi obravnavo le-te in sicer v ustrezno strožji
obliki.
Prvotoženi je z objavo neresničnih dejstev na socialnem omrežju Facebook ravnal naklepno
oz. namenoma, zavedal se je nedopustnosti in posledice (zavestna sestavina) ter jo tudi želel
(voljna sestavina). Očitati mu gre eventualni naklep. Naklep prvotoženega se nanaša na
zavest storilca o neresničnosti dejstev (zavestna sestavina) in hotenje (voljna sestavina),
da se te neresnične trditve posredujejo javnosti. Naklep torej ne zajema povzročitve
nepremoženjske in premoženjske škode. Predvidljivost nadaljnje vzročne zveze med škodnim
dogodkom in konkretnimi oblikami ter obsegom škode namreč že z gledišča vzročne zveze ni
pomembna. Nihče niti ne more predvideti vseh oblik in obsega škode. Za eventualni naklep je
značilno, da se je prvotoženi zavedal možnosti nastanka posledice in vanjo privolil misleč
»kar bo, pa bo«, posledici sta v danem primeru okrnitev poslovnega ugleda in dobrega imena
ter razžalitev časti in dobrega imena. Prvotoženi je do posledic resda navidezno indiferenten,
vendar pa od svojega ravnanja, torej objave neresničnih dejstev, ne bi odstopil, če bi vedel, da
bosta posledici nastali. Iz njegovega ravnanja namreč jasno izhaja, da ne drži, da posledic v
resnici ni hotel.48 Iz zapisov »… bi morala vojska po vseh parametrih izbrati moja streliva, ki
so najboljša na trgu.« in »… kvaliteta na nuli!« nedvomno izhaja njegov namen očrniti
prvotožečo in na račun tega pridobiti nove kupce oz. poslovne partnerje. Prav tako je iz zapisa
»… posle za Slovensko vojsko je tako ali tako pridobil zaradi podkupovanja …« brezdvomno
razviden njegov namen poseči v čast in dobro ime drugotožečega in posledično prav tako
pridobiti nove kupce oz. poslovne partnerje.
Iz previdnosti se dodaja še podredni očitek, da je prvotoženi ravnal hudo malomarno.
Bistvena razlika med zgoraj zatrjevanim eventualnim naklepom in hudo malomarnostjo je v
tem, da v primeru hude malomarnosti prvotoženi prepovedane posledice svojega ravnanja v
resnici ni hotel. Pri tej obliki krivde se prvotoženemu očita, da se je zavedal možnosti, da
lahko njegovo ravnanje rodi škodo, a je lahkomiselno mislil, da do te škode ne bo prišlo ali da
jo bo odvrnil. Zadošča torej test, ali očitano ravnanje, upoštevajoč vse okoliščine primera,
objektivno kaže na zanemarjanje skrbnosti, ki se pričakuje od vsakega povprečnega človeka.
Pomeni, da se skrbnost presoja abstraktno.49 Vsak povprečen človek informacijske dobe pa
brez težav dožene, da se negativno predznačena neresnična objava po socialnih omrežjih širi
izjemno hitro in da sta okrnitev poslovnega ugleda in dobrega imena ter razžalitev časti in
dobrega imena neizogibni posledici. V kolikor bi se prišlo do zaključka, da prvotoženi
prepovedane posledice ni želel, pa je bila njegova malomarnost po intenziteti praktično
enaka naklepu, torej huda.

Povzeto po Plavšak, Juhart, Jadek Pensa, Kranjc, Grilc, Polajnar Pavčnik, Dolenc, Pavčnik, Vrenčur, Možina,
Zabel, Podobnik, Podgoršek, Ilovar Gradišar, Markič, o. p., str. 796–797.
49
Povzeto po Plavšak, Juhart, Jadek Pensa, Kranjc, Grilc, Polajnar Pavčnik, Dolenc, Pavčnik, Vrenčur, Možina,
Zabel, Podobnik, Podgoršek, Ilovar Gradišar, Markič, o. p., str. 797–798.
48
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Drugotoženemu pa gre zaradi deljenja objave o neresničnih trditvah očitati hudo
malomarnost pri njegovem poklicnem (novinarskem) udejstvovanju. Pri hudi malomarnosti
se opravi abstraktni test skrbnosti in sicer se tehta, ali se očitano ravnanje, upoštevaje vse
okoliščine primera, objektivno kaže kot zanemarjanje skrbnosti, ki se pričakuje od vsakega
povprečnega človeka enakih lastnosti.50 Pri tem imamo v danem primeru opraviti s
profesionalno osebo (novinarjem) in za le-te se pri presoji neskrbnosti uporablja strožji
standard profesionalne skrbnosti, po katerem velja, da bi lahko predvidel škodljivo posledico
svojega ravnanja, če bi bila večina strokovnjakov (novinarjev) s področja profesionalnega
udejstvovanja povzročitelja (novinarstva) v enakih okoliščinah sposobna predvideti, da lahko
tako ravnanje povzroči škodljivo posledico.51 Drugotoženi je tako prehitro (brez preverjanja
pri tožeči stranki) in brez zadostne skrbnosti delil za prvo- in drugožečega škodljivo objavo,
pri čemer v trenutku delitve objave ni mogel popolnoma verjeti v resničnost zapisanega. Ob
tem je bilo pisanje tudi senzacionalistično in glede na kontekst, objava ni bila podana z
namenom odpreti razpravo o zadevah javnega interesa, kjer bi mu bila dopuščena novinarska
svoboda, temveč je šlo predvsem za vrednotenje tožečih strank.52 Upoštevajoč še Kodeks
novinarjev Slovenije (v nadaljevanju: KNS) imamo v konkretnem škodnem primeru grozd
kršitev s strani drugotoženega. KNS v 1. členu določa, da mora novinar preverjati točnost
zbranih informacij in se izogibati napakam, morebitne napake, četudi nenamerne, pa mora
priznati in popraviti. Nadalje določa KNS v 2. členu, da mora novinar pri objavljanju
informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo. V
5. členu KNS pa je določeno, da mora novinar pri objavi nepotrjene informacije, govorice ali
ugibanja na to opozoriti. Drugotoženi ni opravil nič od tega. Upoštevaje, da KNS zavezuje vse
novinarje in upoštevajoč vsebino kršenih določb, lahko brezdvomno sklenemo: večina
novinarjev bi bila v enakih okoliščinah sposobna predvideti, da lahko tako ravnanje povzroči
škodljivo posledico.
Dokazi:
-

zaslišanje Miha Otožana,
kot doslej.
IIX.

Prvo- in drugotožeči lahko uveljavljata zahtevke iz zadevnega razmerja proti prvo- in
drugotoženemu v isti tožbi pred istim (pristojnim) naslovnim sodiščem.
Nesporno je, da je naslovno sodišče mednarodno pristojno, saj razmerje nima mednarodnega
elementa (29. člen ZPP). Naslovno sodišče (Okrožno sodišče v Mariboru) je stvarno
pristojno, saj nerazdelni zahtevek drugotoženca za povrnitev nepremoženjske škode po višini
presega vrednost 20.000,00 EUR, določeno v 32. členu ZPP, hkrati pa ni podana stvarna

Povzeto po Plavšak, Juhart, Jadek Pensa, Kranjc, Grilc, Polajnar Pavčnik, Dolenc, Pavčnik, Vrenčur, Možina,
Zabel, Podobnik, Podgoršek, Ilovar Gradišar, Markič, o. p., str. 798.
51
Povzeto po Plavšak, o. c., str. 528.
52
VSL sodba II Cp 22/2011 z dne 24. 8. 2011 in VSL Icp 3037/2011z dne 9. 5. 2011.
50
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pristojnost okrajnega sodišča glede na temelj spornega razmerja (31. člen ZPP). Nadalje je
podana tudi funkcionalna pristojnost naslovnega sodišča.53
Ker v konkretnem primeru tako na aktivni kot pasivni strani nastopa več oseb, veljajo določbe
ZPP glede sosporništva. V prvem odstavku 191. člena ZPP je določeno, da gre za sospornike
takrat, kadar na strani tožnika ali toženca nastopa več oseb. Prvotožeči in drugotožeči sta
glede zahtevkov za povrnitev nepremoženjske škode navadna materialna sospornika na
aktivni strani, kar pomeni, da lahko tožita z isto tožbo.54
Teorija zastopa stališče, da tožbeni zahtevki ohranijo vsak zase svojo samostojnost četudi
izvirajo iz istega historičnega dogodka in se opirajo na isti pravni predpis. V skladu s teorijo
substanciranja morajo biti enaka le tista pravotvorna dejstva, ki so nujno potrebna za
konkretizacijo in določitev spornega predmeta, saj popolna istovetnost zahtevkov namreč ni
mogoča že po naravi stvari. Posamezne podrobnosti, ki nebistveno vplivajo na nastanek
pravic so za opredelitev identitete dejanskega stanja, kot predpostavke za opredelitev
materialnega sosporništva, nepomembne. Pri uveljavljanju denarne odškodnine za različne
nepremoženjske škode gre namreč za isto dejansko in pravno podlago.55
Zahtevki tožnikov za povrnitev nepremoženjske škode se brez dvoma opirajo na isto dejansko
in pravno podlago, tako da gre v primeru prvo- in drugotožeče za navadno materialno
sosporništvo. Res je, da za omenjene zahtevke zaradi različne vrednosti spornega predmeta ni
stvarno pristojno isto sodišče, vendar zaradi materialnega sosporništva pristojnost istega
stvarno in krajevno pristojnega sodišča ni predpostavka za dopustnost skupnega nastopanja
(prvi odstavek 191. člena ZPP). Takšno stališče lahko izpeljemo z a contrario razlago
drugega odstavka istega člena, ki zgolj pri formalnem sosporništvu izrecno določa, da je lahko
več oseb toženih z isto tožbo le, če je za vsak zahtevek in za vsakega toženca pristojno isto
stvarno in krajevno pristojno sodišče.
Na aktivni strani so predpostavke za materialno sosporništvo iz prvega odstavka 191. člena
ZPP torej izpolnjene, saj se pravice tožnikov iz nastanka nepremoženjske škode opirajo na
isto dejansko in pravno podlago (idem factum idem ius). Sodna praksa je zavzela stališče, da
gre v materialnih razmerjih za deljivo terjatev, saj lahko vsak upnik zahteva le del, ki odpade
nanj, kar s s procesnega vidika pomeni, da gre na strani tožeče stranke za navadno, materialno
sosporništvo, ker bi lahko vsak tožnik vložil samostojno tožbo za svoj del terjatve.56

53

L. Ude, Civilno procesno pravo, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2002, str. 151.
Glej npr. sklep VS RS II Ips 229/2005 z dne 1. 3. 2007, sklep VS RS II Ips 383/2008z dne 24. 11. 2011, sklep
VSL II Cp 2253/2010 z dne 4. 11. 2010, sklep VSL I Cp 667/2013 z dne 3. 4. 2013, sodbo VSL I Cp 851/2011 z
dne 9. 11. 2011, sodbo VS RS II Ips 445/2001 z dne 5. 9. 2002, ipd.
55
N. Betetto v L. Ude in drugi, Pravdni postopek: zakon s komentarjem, 2. knjiga, GV založba, Ljubljana 2010,
str. 239.
56
Glej npr. sklep VS RS II Ips 229/2005 z dne 1. 3. 2007, sklep VS RS II Ips 383/2008z dne 24. 11. 2011, sklep
VSL II Cp 2253/2010 z dne 4. 11. 2010, sklep VSL I Cp 667/2013 z dne 3. 4. 2013, sodbo VSL I Cp 851/2011 z
dne 9. 11. 2011, sodbo VS RS II Ips 445/2001 z dne 5. 9. 2002, ipd.
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Prav tako sta navadna materialna sospornika tudi prvotoženi in drugotoženi na pasivni
strani, kar pomeni, da sta lahko tožena z isto tožbo. Teorija situacijo, ko več tožnikov toži
več tožencev imenuje obojestransko sosporništvo.57 Na pasivni strani so prav tako izpolnjene
predpostavke za materialno sosporništvo iz prvega odstavka 191. člena ZPP, saj gre za
solidarno obveznost tožnika iz materialnega razmerja, glede katerega teče spor. Solidarno
odgovornost vzpostavlja prvi odstavek 186. člena OZ, v katerem je določeno, da za škodo, ki
jo je povzročilo več oseb skupaj, odgovarjajo vsi udeleženci solidarno.
Da gre v predmetni zadevi za materialno sosporništvo velja kljub temu, da je pravna podlaga
zahtevkov delno različna. Prvotoženi namreč odgovarja na podlagi naklepa, drugotoženi pa na
podlagi hude malomarnosti. Sodna praksa58 in teorija59 štejeta nerazdelne dolžnike vedno za
navadne sospornike.
Pri materialnem sosporništvu na pasivni strani je podana posebna krajevna pristojnost. Gre
za izbirno krajevno pristojnost, v skladu s katero je pristojno sodišče, ki je krajevno
pristojno za enega izmed tožencev (49. člen ZPP). Za prvotoženo je krajevno pristojno
naslovno sodišče v Mariboru, saj mora v skladu s splošno krajevno pristojnostjo tožnik slediti
tožencu na njegovo območje (prvi odstavek 47. člena ZPP), če ni podana izključna krajevna
pristojnost, ta pa v konkretnem primeru ni podana.
Omeniti velja še zahtevek za povrnitev premoženjske škode, ki ga uveljavlja prvotožeča v
isti tožbi na podlagi pravil o objektivni komulaciji. Zadevni zahtevek po mnenju teorije in
prakse v primerjavi z zahtevkom za povrnitev nepremoženjske škode namreč presega isto
dejansko in pravno stanje, saj razlike v dejanskem stanju presegajo razumne spodnje meje. 60
V tem primeru se kreira istovrstno, ne pa isto dejansko stanje (simile factum, simile ius)61, zato
ne gre za situacijo iz prvega odstavka 182. člena ZPP. Kljub temu se lahko oba zahtevka
prvotožeče stranke uveljavljata z enim tožbenim zahtevkom, saj je naslovno sodišče stvarno
pristojno za oba zahtevka in je za oba zahtevka predpisan pravdni postopek (drugi odstavek
182. člena ZPP). Enako velja tudi za zahtevek za preklic objave.
Toženi stranki sta nerazdelno odgovorni za plačilo stroškov postopka, saj sta nerazdelno
odgovorni glede glavne terjatve (tretji odstavek 161. člena ZPP). ZPP ne pozna posebnih
pravil o tem, kako naj stranka povrne stroške sospornikom – stroškovnim upravičencem.
Teorija zastopa stališče, da mora tožnik po splošnih pravilih povrniti stroške vsakemu
sosporniku.62

Več N. Betetto v L. Ude in drugi, nav. d., str. 237.
Npr. sodba VSL I Cp 1344/2000 z dne 21. 2. 2001, sklep II Ips 811/2009 z dne 25. 4. 2013, ipd.
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Glej L. Ude, Civilno procesno pravo, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2002, str. 233.
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Sodba in sklep II Ips 414/2003 z dne 12. 10. 2004.
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N. Betetto v L. Ude in drugi, nav. d., str. 239.
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IX.
Upoštevaje navedeno prvo- in drugotožeča stranka naslovnemu sodišču predlagata, da izvede
predlagane dokaze in
razsodi:
1. Toženi stranki Aleš Novak, roj. 22. 1. 1980, EMŠO 2201980500123, stalno prebivališče v
Mariboru in Janez Journalist, roj. 31. 5. 1978, EMŠO 3105978500123, stalno prebivališče
v Ljubljani sta dolžni prvotožeči stranki Aziotokis, izdelave streliva za dolgocevna in
kratkocevna orožja, d.o.o., MŠ 1234567890, s sedežem v Celju, v roku 15 dni nerazdelno
plačati 180.000,00 EUR, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo po poteku
roka za izpolnitev do plačila.
2. Toženi stranki Aleš Novak, roj. 22. 1. 1980, EMŠO 2201980500123, stalno prebivališče v
Mariboru in Janez Journalist, roj. 31. 5. 1978, EMŠO 3105978500123, stalno prebivališče
v Ljubljani sta dolžni drugotožeči stranki Luki Kalifu, roj. 12. 11. 1975, EMŠO
1211975500123, stalno prebivališče v Mariboru, v roku 15 dni nerazdelno plačati
8.000,00 EUR, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo po poteku roka za
izpolnitev do plačila.
3. Toženi stranki Aleš Novak, roj. 22. 1. 1980, EMŠO 2201980500123, stalno prebivališče v
Mariboru in Janez Journalist, roj. 31. 5. 1978, EMŠO 3105978500123, stalno prebivališče
v Ljubljani sta dolžni v roku 15 dni preklicati vse objave, ki sta jih objavila na
družbenem omrežju Facebook, dne 13. 11. 2014, v katerih sta drugotožečo stranko, Luko
Kalifa, roj. 12. 11. 1975, EMŠO 1211975500123, stalno prebivališče v Mariboru, označila
za soodgovornega za poboje v Islamski državi in krivega podkupovanja in tako kršila
pravico do časti in dobrega imena drugotožeče stranke.
4. Toženi stranki Aleš Novak, roj. 22. 1. 1980, EMŠO 2201980500123, stalno prebivališče v
Mariboru in Janez Journalist, roj. 31. 5. 1978, EMŠO 3105978500123, stalno prebivališče
v Ljubljani, sta dolžni v roku 15 dni odstraniti vse objave, ki sta jih objavila na
družbenem omrežju Facebook, dne 13. 11. 2014, v katerih sta označili prvotožečo stranko,
Aziotokis, izdelave streliva za dolgocevna in kratkocevna orožja, d.o.o., MŠ 1234567890,
s sedežem v Celju, za krivo izdelovanja slabega streliva, pridobivanja poslov s
podkupovanjem in njenega direktorja za soodgovornega za poboje v Islamski državi, in
tako ukrnili ugled in dobro ime prvotožeče stranke.
5. Toženi stranki Aleš Novak, roj. 22. 1. 1980, EMŠO 2201980500123, stalno prebivališče v
Mariboru in Janez Journalist, roj. 31. 5. 1978, EMŠO 3105978500123, stalno prebivališče
v Ljubljani, sta dolžni v roku 15 dni objaviti sorazmerni del sodbe na njunem osebnem
profilu na družbenem omrežju Facebook, za dosego satisfakcije drugotožeče stranke Luke
Kalifa, roj. 12. 11. 1975, EMŠO 1211975500123, stalno prebivališče v Mariboru.
18

6. Toženi stranki sta tožečima strankama dolžni nerazdelno povrniti vse stroške tega
pravdnega postopka v roku 15 dni od izdaje sodbe, skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi, ki začnejo teči prvi dan po poteku paricijskega roka za izpolnitev, vse pod
izvršbo.
Maribor, 25. 10. 2015.
AZIOTOKIS D.O.O.

LUKA KALIF
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAČASNE ODREDBE
Z objavo zapisa o drugotožeči stranki, sicer poslovodji in edinem družbeniku prvotožeče, je
prvotoženi 13. 11. 2014 na svojem profilu zapisal nepreverjena dejstva, s katerimi je ostro
obsojal drugotožečega in ga tudi javno oblatil. Stanje se je še poslabšalo, ko je drugotoženi,
sicer Facebook prijatelj prvotoženega, objavo javno delil tudi na svojem profilu in jo poleg
tega opremil še s pompoznim naslovom, ki naj bi ljudi prepričal, da so dejstva, zapisana v
objavi prvotoženega, resnična, kljub temu, da so popolnoma nepreverjena, zapisana z grenkim
občutkom ljubosumja do uspešnega konkurenta in, kot je s potrebno stopnjo verjetnosti
izkazano v tožbi, neresnična in protipravna.
Prvotožeča s predlagano začasno odredbo predlaga sodišču, da odredi odstranitev obeh objav
in vzdržanje nadaljnjega objavljanja na socialnem omrežju (omrežjih, v kolikor sta prvo- in
drugotoženi aktivna tudi na drugih socialnih omrežjih). Prav tako naj se toženi stranki
vzdržita nadaljnjih ravnanj, ki posegajo v osebnostne pravice tožnikov in povzročajo
povečanje škode.
Izdaja začasne odredbe je nujna in potrebna, da se prvo- in drugotožeči stranki zagotovi
možnost nadaljnjega poslovanja in da se dejstva, v tožbi izkazana kot neresnična, ne širijo
med uporabniki socialnega omrežja Facebook in tudi morebitnimi bodočimi odjemalci
prvotožeče stranke.
Začasna odredba se izda po določbah zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje (Uradni list RS,
št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 121/07, 45/08 - ZArbit, 37/08 - ZST-1, 28/09,
51/10, 26/11, 14/12, 17/13 - odl. US, 45/14 - odl. US, 58/14 - odl. US, 53/14, 50/15, 54/15 in
76/15 - odl. US, v nadaljevanju ZIZ). Sodišče izda začasno odredbo po 272. členu ZIZ, ki
določa, da se začasna odredba za zavarovanje nedenarne terjatve izda, če tožnik izkaže za
verjetno, da terjatev obstoji ali mu bo terjatev zoper dolžnika nastala. V predmetni zadevi je
izpolnjen pogoj za izdajo začasne odredbe iz prvega odstavka 272. člena ZIZ, saj sta prvo- in
drugotožeča izkazali za verjetno terjatev iz 134. člena OZ. Obstoj verjetnosti terjatve sta prvoin drugotožeča stranka izkazali že z vložitvijo te tožbe za plačilo odškodnine.
Izjavo, ki jo je prvotožena stranka objavila na spletni strani Facebook in jo je drugotožena
stranka nato še delila s svojimi mnogimi sledilci, je potrebno nemudoma odstraniti in tako
preprečiti širjenje nepreverjenih podatkov med morebitnimi strankami prvotožeče stranke.
Poleg obstoja verjetnosti terjatve pa mora tožnik kot upnik izkazati tudi obstoj verjetnosti vsaj
ene izmed treh predpostavk, določenih v 272. členu ZIZ. V danem primeru sta izpolnjeni
naslednji predpostavki iz 2. in 3. alineje 272. člena ZIZ:
- Da je odredba potrebna, da se prepreči uporaba sile ali nastanka težko nadomestljive
škode. Če objava, ki omadežuje ugled in dobro ime prvo- in drugotožeče stranke, ostane
javno dostopna ter se v času teku postopka celo širi med uporabniki spletnih omrežij, se
bodo neresnična dejstva razširila med še večjim številom bralcev. Po incidentu je
prvotožeča stranka izgubila 17 % obstoječih partnerjev, zaradi česar ima izrazito zmanjšan
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prihodek. V primeru zavrnitve predloga za izdajo začasne odredbe grozi nevarnost, da bo
prvotožeči izgubil še nadaljnje veliko število novih in obstoječih kupcev. Škoda pri
posegih v osebnostne pravice ni vedno merljiva, niti je ni vedno mogoče zatrjevati s
konkretnimi dejstvi,63 zato v tem konkretnem primeru sodišče ne sme prestrogo razlagati
pravnega standarda težko nadomestljive škode v zvezi s kršitvami osebnostnih pravic.
- Da dolžnik z izdajo začasne odredbe, če bi se tekom postopka izkazala za
neutemeljeno, ne bi utrpel hujših neugodnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje
začasne odredbe nastale upniku. Prvo- in drugotožena stranka kot dolžnici z izdajo
začasne odredbe ne bosta utrpeli hujših neugodnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje
odredbe nastale prvotožeči stranki kot upniku. Svoboda izražanja prvo- in drugotožene
stranke je trčila ob pravico do časti in dobrega imena prvo- in drugotožeče in v danem
primeru meje svobode izražanja tudi krepko prestopila, saj sta bili objavi podani z
zaničevalnim namenom in ga/ju prikazali kot terorista, ki preko svoje mreže prodajata
orožje samooklicani državi ISIS. S širjenjem takšnih neresničnih trditev toženca
pozvročata tožečima strankama tako nepremoženjsko kot tudi premoženjsko škodo. Z
objavljenimi trditvami se seznanja izjemno širok krog ljudi, zaradi česar obstaja nevarnost,
da bo ugled prvotožeče v poslovnem svetu še dodatno načet. Toženi stranki na drugi strani
ne bosta utrpeli skorajda nobenih posledic, če objavi umakneta s socialnih omrežij in se
vzdržita nadaljnjega komentiranja, ki vključuje prvo- ali drugotožečo stranko.
Dokazi:
-

kot doslej.

Glede na vse zgoraj navedeno prvotožeča stranka predlaga, da sodišče izda naslednjo
začasno odredbo:

1.

Alešu Novaku, rojenemu 22. 1. 1980, EMŠO 2201980500123, s stalnim prebivališčem v
Mariboru in Alojzu Journalistu, rojenemu 31. 5. 1978, EMŠO 3105978500123, s stalnim
prebivališčem v Ljubljani, se nalaga odstranitev objav na socialnem omrežju Facebook z
dne 13. 11. 2014, s katerimi sta označili prvotožečo stranko, Aziotokis, izdelave streliva
za dolgocevna in kratkocevna orožja, d.o.o., MŠ 1234567890, s sedežem v Celju, za
krivo izdelovanja slabega streliva, pridobivanja poslov s podkupovanjem in njenega
direktorja za soodgovornega za poboje v Islamski državi, in tako ukrnili ugled in dobro
ime prvotožeče stranke.

2.

Prvo- in drugotoženo stranko se v primeru kršitve začasne odredbe glede umika objave s
socialnih omrežij kaznuje z denarno kaznijo 2.000,00 EUR, ki jih morata plačati 15 dni
po ugotovljeni kršitvi. Če se kršitev nadaljuje, bo sodišče po uradni dolžnosti opravilo
izvršbo in hkrati določilo nov rok za izpolnitev obveznosti in novo denarno kazen, če
dolžnik niti v novem roku ne bo izpolnil obveznosti.

63

Vsl sklep III Ip 5318/2013.
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3.

Ta začasna odredba ostane v veljavi do pravnomočne rešitve predmetne pravdne zadeve.

4.

Ugovor zoper sklep o začasni odredbi ne zadrži izvršitve tega sklepa.

5.

Prvo- in drugotožena stranka sta dolžni prvotožeči stranki povrniti vse stroške postopka
zavarovanja v roku 8 dni od izdaje sklepa o začasni odredbi, v primeru zamude skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva zamude dalje do plačila.

Maribor, 25. 10. 2015.
AZIOTOKIS D.O.O.

LUKA KALIF
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Priloga 2
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Priloga 3

Neodvisno zunanje revizijsko mnenje Ernst & Young d. o. o.
Revidirali smo vmesno bilanco stanja za tretje poslovno četrtletje na dan 30. 9. 2015, bilanco
stanja na dan 31. 12. 2014, ter izkaz prihodkov in odhodkov skupaj s prilogami,
računovodskim in poslovnim poročilom za leto 2014, ki jih je družba Aziotokis, izdelave
streliva za dolgocevna in kratkocevna orožja, d.o.o., sprejela dne 11. 3. 2015.
Revidiranje smo opravili v skladu s temeljnimi revizijskimi načeli in mednarodnimi
revizijskimi standardi. Po teh načelih in standardih smo bili dolžni načrtovati in izvesti
revidiranje tako, da bi si pridobili razumno zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo
pomembnejših napačnih prikazov. V okviru revizije smo preiskali dokaze, ki podpirajo
zneske in razkritja v računovodskih izkazih.
Odgovornost poslovodstva in revizorja za računovodske izkaze:
Za pripravo računovodskih izkazov je odgovorno poslovodstvo družbe v skladu s
Slovenskimi računovodskimi standardi, naša odgovornost je izraziti mnenje o teh
računovodskih izkazih na podlagi naše revizije.
Temeljne ugotovitve:
Aziotokis, d.o.o., tudi v tretjem četrtletju leta 2015 beleži čisto izgubo v višini 50.000,00
EUR. Družba je izgubo iz leta 2014 že pokrila iz dobička iz preteklih let v višini 10.000,00
EUR in iz kapitalskih rezerv v višini 5.000,00 EUR. Bilančni dobiček Aziotokis, d.o.o, tudi v
tretjem četrtletju leta 2015 znaša 0,00 EUR.
V tretjem četrtletju leta 2015, so se prihodki od prodaje zmanjšali za 17 %, normalizirani
dobiček iz poslovanja z amortizacijo se je zmanjšal za 17,8 % glede na enako obdobje v letu
2014.
Opozarjamo, da je družba v poslovnem letu 2013 izkazovala pozitivne neto učinke pri
poslovanju in posledično dobiček v višini 50.000,00 EUR. Prihodki iz poslovanja na presečni
dan znašajo 300.000,00 EUR. V enakem obdobju leta 2014 so prihodki iz poslovanja znašali
400.000,00 EUR. V primeru, da bi se trend iz poslovnega leta 2013 in predzadnjega četrtletja
2014 nadaljeval, bi, glede na upoštevno rast poslovanja, prihodki iz poslovanja znašali
450.000,00 EUR.
Mnenje:
Po našem mnenju so računovodski izkazi resničen in pošten prikaz finančnega stanja
gospodarske družbe Aziotokis, d.o.o na dan 30. 9. 2015, ter njenega poslovnega izida in
denarnih tokov.
Pooblaščeni revizor.
Vinko Kolar, univ. dipl. ekon.
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Priloga 4
Aziotokis, izdelave streliva za dolgocevna in kratkocevna orožja, d.o.o., s sedežem v Celju,
davčna številka: SI XXXXXXXX, ki ga zastopa Luka Kalif (v nadaljnjem besedilu: naročnik)
in
Direktor Aziotokis, izdelave streliva za dolgocevna in kratkocevna orožja, d.o.o., Luka Kalif,
s stalnim prebivališčem v Ljubljani, davčna številka: XXXXXXX, EMŠO:
XXXXXXXXXXXXX, TRR: SI56 XXXX XXXX XXXX XXX (v nadaljnjem besedilu:
direktor)
sklepata naslednjo:
POGODBO O DELU ŠT. 1
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je Luka Kalif edini družbenik Aziotokis, d.o.o. in
na podlagi akta o ustanovitvi družbe imenovan za direktorja družbe.
2. člen
Ta pogodba se sklepa za nedoločen čas.
3. člen
Ta pogodba se sklepa za opravljanje dela na delovnem mestu direktorja v družbi Aziotokis,
d.o.o.
Direktor je dolžan opravljati naloge in dela, navedena v ustanovitvenem aktu naročnika.
4. člen
Direktor nastopi delo po tej pogodbi dne 21. 3. 2006.
5. člen
Direktor delo opravlja na sedežu delodajalca.
7. člen
Delovni čas direktorja je 40 ur na teden in je razporejen na 5 delovnih dni od ponedeljka do
petka, po 8 ur dnevno.
Po potrebi opravlja direktor delo tudi preko polnega delovnega časa v obsegu, ki je potreben
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za izpolnitev svojih obveznosti.
Za delo preko polnega delovnega časa, je direktor upravičen do dodatnega plačila.

8. člen
Plačilo za delo je sestavljeno iz osnovnega plačila, dela plačila za delovno uspešnost in
dodatkov.
Osnovno plačilo direktorja je na dan sklenitve pogodbe 2000 EUR mesečno.
Del plačila za delovno uspešnost in drugi dodatki se določijo skladno z Uredbo o obračunu
dodatkov in delovne uspešnosti v družbi Aziotokis, d.o.o.
Plačilo za delo, skupaj z dodatki, se nakazuje na TRR direktorja vsakega 10. dne v mesecu.
9. člen
Direktor je upravičen do nadomestila plače pod pogoji in v višini, določeni z zakonom, ki
ureja delovna razmerja.
13. člen
Direktor ima pravico do letnega dopusta v obsegu določenem z zakonom, ki ureja delovna
razmerja.
Upravičen je tudi do regresa za letni dopust v skladu z Uredbo o izplačilu regresa v družbi
Aziotokis, d.o.o.
21. člen
Direktor s podpisom te pogodbe potrjuje, da je bil pred njenim podpisom seznanjen z vrsto
dela, pogoji za opravljanje dela, varnostnimi ukrepi ter z drugimi pravicami in obveznostmi,
povezanimi z opravljanjem dela po tej pogodbi.
22. člen
Pogodbeni stranki lahko kadarkoli podata pisni predlog za spremembo oziroma dopolnitev te
pogodbe.
24. člen
Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
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25. člen
Ta pogodba je sklenjena v dveh izvodih, od katerih prejme en izvod direktor in en izvod
naročnik.
Kraj: V Celju, dne 20. 3. 2006
Naročnik:

Direktor:

__________________

__________________
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Priloga 5

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
ODDELEK ZA PSIHIATRIJO
Ob železnici 30
2000 Maribor
Telefon: 02/321-11-33

Maribor, 24. 10. 2015
KALIF LUKA
Roj. 12. 11. 1975
xxxxx
2000 Maribor

ZDRAVNIŠKO POTRDILO
Kalif Luka, roj. dne 12. 11. 1975 se je v naši ambulanti zdravil zaradi anksioznosti in
depresije. Diagnoza je bila postavljena dne 25. 11. 2014. Takoj je pričel z zdravljenjem z
antidepresivi v kombinaciji z anksiolitiki. Slednje je jemal po potrebi ob povečanem
občutku tesnobe v prsnem košu. Z anksiolitiki je po treh mesecih prenehal in nadaljeval
z jemanjem antidepresivov pod kontrolo. Psihiatrično ambulanto je obiskoval do 10. 10.
2015, ko je bilo zdravljenje zaključeno.

Srečko Kuhar, dr. med
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Priloga 6
POOBLASTILO
Podpisani: Aziotokis, izdelave streliva za dolgocevna in kratkocevna orožja, d.o.o., sedež v
Celju, po zastopniku po zakonu, Luki Kalifu, roj. 12. 11. 1975, stalno prebivališče v Mariboru,
pooblaščam: Odvetniško družba Prelič in partnerji o.p. d.o.o., Mladinska ulica 9, 2000
Maribor,
da mi daje pravno pomoč po predpisih o odvetništvu, zlasti da me zastopa v postopkih pred
sodišči in drugimi državnimi organi, da me zastopa v zadevah pred pravnimi osebami,
ustanovami, zavodi, civilnimi pravnimi in finančnimi osebami, da v mojem imenu sklepa
poravnave in pogodbe, da me pravno veljavno zavezuje in potrjuje zadostitev mojih
zahtevkov, ter da vloži vsa redna in izredna pravna sredstva.
Pooblastilo obsega tudi sprejem odločb, vabil, vlog nasprotnih strank in drugih pisanj, potem
ko je dano pooblastilo in v zvezi z zadevo, v kateri mi je pooblastilo dano.
Pooblastilo obsega tudi sprejemanje denarja in drugih vrednosti za stranko in izrecno
pooblastilo za zastopanje na poravnalnem naroku in sklenitev sodne ali izvensodne
poravnave.
Pooblastilo ne obsega preverjanja podatkov o stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali likvidacijskem postopku, razen če ni to v pooblastilu posebej navedeno.
Potrjujem, da me je odvetnik seznanil, da mu moram pojasniti vsa dejstva in okoliščine v
zvezi zadevo in mu predložiti vse dokaze ob podpisu pooblastila, da sem seznanjen s približno
oceno stroškov zastopanja in grobo oceno izida postopka in da sem opozorjen na posledice, ki
nastanejo, če navedbe in dokazi niso navedeni in predloženi v rokih, ki jih določajo predpisi
ali na poziv odvetnika.
Če odvetniku ne navedem vseh dejstev in predloženih dokazov,s katerimi razpolagam v
rokih, navedenih v prejšnjem odstavku, odvetnik ni dolžan prevzeti zastopanja oz. lahko
pooblastilo odpove, niti ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi moje neaktivnosti.
Zavezujem se, da bom poravnal na poziv in brez zamude vse odvetniške storitve po
odvetniški tarifi, v kolikor pa je sklenjen posebni pisni dogovor o višini nagrade za
opravljanje pravnih storitev pa nagrado v tem dogovoru, ter stroške in izdatke za izvršena
opravila.
Zavezujem se, da bom odvetniku v primeru spremembe kontaktnih podatkov, nemudoma,
najkasneje pa v roku 48 ur po spremembi podatkov sporočil nove podatke, kjer bom
dosegljiv, sicer je odvetnik prost vsakršne odgovornosti za škodo, nastale zaradi
neposredovanja točnih podatkov. Soglašam, da mi odvetnik vsa pisanja posreduje z
nepriporočeno pošto in izjavljam, da me je odvetnik seznanil, da je izid postopka
nepredvidljiv in se je zavezal le, za zastopanje z vso profesionalno skrbnostjo in ne za uspeh.
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Za spore, ki utegnejo nastati iz tega pooblastilnega razmerja,s e pooblastitelj in pooblaščenec
dogovorita za pristojnost po sedežu odvetnikove pisarne in uporabo prava Republike
Slovenije.
V Mariboru, dne 25. 10. 2015.
Sprejmem pooblastilo in zastopstvo:

Pooblastitelj:
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Priloga 7
POOBLASTILO
Podpisani: Luka Kalif, roj. 12. 11. 1975, stalno prebivališče v Mariboru,
pooblaščam: Odvetniško družba Prelič in partnerji o.p. d.o.o., Mladinska ulica 9, 2000
Maribor,
da mi daje pravno pomoč po predpisih o odvetništvu, zlasti da me zastopa v postopkih pred
sodišči in drugimi državnimi organi, da me zastopa v zadevah pred pravnimi osebami,
ustanovami, zavodi, civilnimi pravnimi in finančnimi osebami, da v mojem imenu sklepa
poravnave in pogodbe, da me pravno veljavno zavezuje in potrjuje zadostitev mojih
zahtevkov, ter da vloži vsa redna in izredna pravna sredstva.
Pooblastilo obsega tudi sprejem odločb, vabil, vlog nasprotnih strank in drugih pisanj, potem
ko je dano pooblastilo in v zvezi z zadevo, v kateri mi je pooblastilo dano.
Pooblastilo obsega tudi sprejemanje denarja in drugih vrednosti za stranko in izrecno
pooblastilo za zastopanje na poravnalnem naroku in sklenitev sodne ali izvensodne
poravnave.
Pooblastilo ne obsega preverjanja podatkov o stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali likvidacijskem postopku, razen če ni to v pooblastilu posebej navedeno.
Potrjujem, da me je odvetnik seznanil, da mu moram pojasniti vsa dejstva in okoliščine v
zvezi zadevo in mu predložiti vse dokaze ob podpisu pooblastila, da sem seznanjen s približno
oceno stroškov zastopanja in grobo oceno izida postopka in da sem opozorjen na posledice, ki
nastanejo, če navedbe in dokazi niso navedeni in predloženi v rokih, ki jih določajo predpisi
ali na poziv odvetnika.
Če odvetniku ne navedem vseh dejstev in predloženih dokazov,s katerimi razpolagam v
rokih, navedenih v prejšnjem odstavku, odvetnik ni dolžan prevzeti zastopanja oz. lahko
pooblastilo odpove, niti ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi moje neaktivnosti.
Zavezujem se, da bom poravnal na poziv in brez zamude vse odvetniške storitve po
odvetniški tarifi, v kolikor pa je sklenjen posebni pisni dogovor o višini nagrade za
opravljanje pravnih storitev pa nagrado v tem dogovoru, ter stroške in izdatke za izvršena
opravila.
Zavezujem se, da bom odvetniku v primeru spremembe kontaktnih podatkov, nemudoma,
najkasneje pa v roku 48 ur po spremembi podatkov sporočil nove podatke, kjer bom
dosegljiv, sicer je odvetnik prost vsakršne odgovornosti za škodo, nastale zaradi
neposredovanja točnih podatkov. Soglašam, da mi odvetnik vsa pisanja posreduje z
nepriporočeno pošto in izjavljam, da me je odvetnik seznanil, da je izid postopka
nepredvidljiv in se je zavezal le, za zastopanje z vso profesionalno skrbnostjo in ne za uspeh.
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Za spore, ki utegnejo nastati iz tega pooblastilnega razmerja,s e pooblastitelj in pooblaščenec
dogovorita za pristojnost po sedežu odvetnikove pisarne in uporabo prava Republike
Slovenije.
V Mariboru, dne 25. 10. 2015.
Sprejmem pooblastilo in zastopstvo:

Pooblastitelj:
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