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POVZETEK
Magistrska naloga po ločenih sklopih obravnava odprta vprašanja, ki so se pojavila ali pa bi
se lahko pojavila, v zvezi s 631. členom Obligacijskega zakonika (OZ), ki pri podjemni
pogodbi ureja neposredni zahtevek podizvajalca v razmerju do glavnega naročnika. Največ
odprtih vprašanj se v pravni teoriji in sodni praksi pojavlja v zvezi z razlago predpostavk
neposrednega zahtevka podizvajalca v razmerju do glavnega naročnika in v zvezi z učinkom
postopka insolventnosti nad izvajalcem na neposredni zahtevek podizvajalca. Ker glavni
naročnik ni pogodbena stranka podizvajalca, je določba 631. člena OZ obravnavana tudi kot
izjema od načela relativnosti pogodbenih razmerij. Posebne obravnave je v nalogi deležen še
izraz »podizvajalec«, ki ga OZ ne uporablja, vendar je splošno uveljavljen tako v sodni in
poslovni praksi kot tudi v pravni teoriji. Za primerjavo je predstavljeno, kako izraz
»podizvajalec« uporabljata in urejajta Zakon o javnih naročilih (ZJN-2) in Mednarodna zveza
svetovalnih inženirjev (FIDIC). V nalogi je analizirana tudi pravna narava pravice
podizvajalca iz 631. člena OZ, glede katere v teoriji obstaja več različnih stališč.
Predstavljena pa je tudi možnost podizvajalca, da neposredni zahtevek v razmerju do
glavnega naročnika zavaruje z začasno odredbo na podlagi pravil Zakona o izvršbi in
zavarovanju (ZIZ).
Ključne besede: podjemna pogodba, podizvajalec, glavni naročnik, izvajalec, neposredni
zahtevek podizvajalca v razmerju do glavnega naročnika, izjema od načela relativnosti
pogodbenih razmerij, stečaj izvajalca, začasna odredba
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ABSTRACT
The master’s thesis discuses, under separate lots, open issues which have arisen or could arise
in relation to Article 631 of the Code of Obligations (CO) which regulates the direct action of
subcontractor against the principal recipient of services in the service contract. The majority
of open issues in legal theory and case law appear in connection with the explanation of
assumptions of the direct action of subcontractor against the principal recipient of services
and in connection with the impact of insolvency procedure over contractor on the direct action
of subcontractor. Since the principal recipient of services is not a contracting party of the
subcontractor, the provision under Article 631 of the OC is treated also as an exception to the
doctrine of privity of contract. The thesis also discuses the term “subcontractor” which is not
used in the CO but is generally accepted in the case law and business practice as well as in
legal theory. The way the term “subcontractor” is used and regulated under the Public
Procurement Act (ZJN-2) and the International Federation of Consulting Engineers is
presented for comparison. The thesis analyses also the legal nature of the subcontractor’s right
under Article 631 of the OC, on which, in theory, there are several different opinions. The
thesis discuses also the possibility of subcontractor to protect the direct action against the
principal recipient of services with the interim decision based on the rules under the
Enforcement and Securing of Civil Claims Act (ZIZ).

Key words: contract to provide services, subcontractor, principal/developer/owner/recipient
of services, contractor, direct action of subcontractor against the principal, exceptions to the
doctrine of privity of contract, contractor’s bankruptcy, interim decision
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1

UVOD

Pravilo 631. člena Obligacijskega zakonika (OZ)1 v poglavju Podjemna pogodba določa, da
se lahko sodelavci za svoje terjatve do podjemnika obrnejo neposredno na naročnika in
zahtevajo od njega, da jim te terjatve izplača iz vsote, ki jo v tistem trenutku dolguje
podjemniku, če so pripoznane. Isto pravno pravilo je v 612. členu določal že Zakon o
obligacijskih razmerjih (ZOR)2, vendar je uporaba tega instituta stopila v ospredje z nastopom
in poglobitvijo finančne in ekonomske krize. Posledica te krize je bila tudi velika finančna
nedisciplina, ki je v »verigi poslovanja« v večji meri prizadela sodelavce podjemnikov, saj se
je dogajalo (in se še dogaja), da je podjemnik za delo, ki ga je dejansko opravil njegov
sodelavec, od naročnika prejel plačilo, sam pa svoji pogodbeni stranki (sodelavcu) za
opravljeno delo ni plačal.
Čeprav 631. člen OZ uporablja izraze naročnik, podjemnik in sodelavec podjemnika, bom v
nadaljevanju te naloge namesto teh izrazov uporabljala izraze glavni naročnik, izvajalec in
podizvajalec, saj se je uporaba teh izrazov ustalila tako v sodni in poslovni praksi kot tudi v
pravni teoriji.3 Ker je opredelitev izraza podizvajalec in definicija pojma podizvajalec za
uporabo 631. člena OZ zelo pomembna, saj definira področje uporabe tega pravila, posebno
poglavje te naloge obravnava vprašanje, kdo lahko ima status podizvajalca po pravilih
obligacijskega prava. To vprašanje bo analizirano tudi z vidika de lege ferenda ureditve OZ,
saj je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B)4 razširil
pojem podizvajalca, kot ga je doslej poznalo obligacijsko pravo in pravo javnih naročil.
Primerjalnopravno pa bo v tem poglavju prikazana tudi ureditev podizvajalca po pravilih
Mednarodne zveze svetovalnih inženirjev (FIDIC).
Določba 631. člena OZ daje podizvajalcu pravico, da od glavnega naročnika, s katerim ni v
pogodbenem razmerju, neposredno zahteva plačilo za delo, ki ga je opravil po pogodbi,
sklenjeni z izvajalcem. Obravnavano pravilo je zato izjema od načela relativnosti pogodbenih
razmerij, ki velja za obligacijska razmerja. V tem kontekstu me je zanimalo, ali je 631. člen
1

Obligacijski zakonik (OZ), Ur. l. RS, št. 83/2001, 32/2004, 28/2006 Odl.US: U-I-300/04-25, 29/2007 Odl.US:
U-I-267/06-41, 40/2007, 97/2007-UPB1.
2
Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR), Ur. l. SFRJ, št. 29/1978, št. 39/1985, 2/1989 Odl.US: U št. 363/86,
45/1989 Odl.US: U-363/86, 57/1989, RS, št. 27/1998 Odl.US: U-I-123/95, 88/1999 (90/1999 popr.), 83/2001OZ, 30/2002-ZPlaP, 87/2002-SPZ.
3
Namesto izraza glavi naročnik se v teoriji in sodni praksi uporablja še izraz investitor, namesto izraza izvajalec
pa glavni izvajalec.
4
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B), Ur. l. RS, št. 19/2010.
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OZ kogentna ali dispozitivna izjema od načela relativnosti pogodbenih razmerij in kakšen je
ratio tega pravila. V tem poglavju je obravnavano še vprašanje, ali lahko glavni naročnik proti
podizvajalcu uveljavlja civilnopravne zahtevke zaradi kršitev podizvajalčeve obveznosti
pravilno opraviti posel, čeprav podizvajalec ni njegov sopogodbenik.
Določba 631. člena OZ pa ni brezpogojna izjema od splošnega načela relativnosti pogodbenih
razmerij, saj je mogoča le pod zakonsko določenimi pogoji. Iz zakonske dikcije pravila je
mogoče razbrati, da mora biti za uspešno uveljavitev neposrednega zahtevka podizvajalca v
razmerju do glavnega naročnika kumulativno izpolnjenih več predpostavk. Pri vsaki od
predpostavk se odpirajo različna vprašanja, največ odprtih vprašanj pa se je v pravni teoriji in
sodni praksi pojavilo glede razlage predpostavke pripoznanja terjatev, zato bo problematika te
predpostavke osrednji del tretjega poglavja.
V nalogi sem skušala odgovoriti tudi na vprašanje, kakšne pravne narave je pravica
podizvajalca po 631. členu OZ. Stališča v pravni teoriji so, glede odgovora na to vprašanje,
različna. Nekateri teoretiki zagovarjajo, da gre pri zahtevku podizvajalca na podlagi 631.
člena OZ za zakonsko cesijo, nekateri pa zagovarjajo stališče, da podizvajalec na podlagi 631.
člena OZ pridobi pravico izterjati tuj dolg. Spet drugi pa, da ima pravica podizvajalca
nekatere značilnosti osebnih zavarovanj (poroštva) in nekatere značilnosti stvarnih
zavarovanj. Ker posamična obligacijska pravica ne more obstajati, ne da bi hkrati obstajala tej
pravici nasprotna obligacijska obveznost, so v četrtem poglavju obravnavane tudi nekatere
značilnosti obveznosti glavnega naročnika v razmerju do podizvajalca.
Šesto poglavje naloge ne obravnava klasičnih instrumentov zavarovanja (menice, bančne
garancije, dokumentarnega akreditiva), s katerimi lahko podizvajalec že v sami pogodbi z
izvajalcem ustrezno zavaruje plačilo za izvedeno delo, ampak možnost podizvajalca, da
zavaruje neposredni zahtevek, ki ga ima v razmerju do glavnega naročnika, z začasno odredbo
za zavarovanje denarne terjatve na podlagi pravil Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) 5. V
sodni praksi je namreč zaslediti, da se podizvajalci zavarovanja neposrednega zahtevka z
5

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), Ur.l. RS, št. 51/1998, 72/1998 Skl.US: U-I-339/98, 11/1999 Odl.US: UI-339/98, 89/1999, 11/2001-ZRacS-1, 75/2002, 87/2002-SPZ, 70/2003 Odl.US: U-I-331/02-12 (83/2003 popr.,
91/2003 popr.), 16/2004, 40/2004-UPB1, 132/2004 Odl.US: U-I-93/03-26, 46/2005 Odl.US: U-I-110/03-16, Up631/03-13, 96/2005 Odl.US: Up-357/03-23, U-I-351/04, 17/2006, 30/2006 Odl.US: Up-724/04-18, U-I-322/05,
44/2006-UPB2,69/2006, 110/2006-UPB3, 115/2006, 3/2007-UPB4, 93/2007, 6/2008 Skl.US: U-I-354/07-6,
37/2008-ZST-1, 45/2008-ZArbit, 113/2008 Odl.US: U-I-344/06-11, 28/2009, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32
(48/2009popr.), 57/2009 Skl.US: Up-1801/08-10, U-I-237/08-10, 51/2010, 26/2011, 14/2012, 17/2013 Odl.US:
U-I-79/12-15, 83/2013 Odl.US: U-I-169/10-32.
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začasnimi odredbami poslužujejo, vendar njihovemu predlogu za izdajo začasne odredbe ni
bilo ugodeno.
V nalogi me je zanimalo tudi, kakšen učinek ima postopek insolventnosti nad izvajalcem na
neposredni zahtevek podizvajalca po 631. členu OZ. Zakon o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)6 v 46. členu določa, da je
treba v postopku zaradi insolventnosti vse upnike, ki so v razmerju do insolventnega dolžnika
v enakem položaju, obravnavati enako. Vprašanje, ki se pojavi, je, ali je glavnemu naročniku,
po nastopu insolventnosti izvajalca sploh dovoljeno plačati podizvajalcem na podlagi 631.
člena OZ. Nadaljnje vprašanje, ki se pojavi v stečajnem postopku v zvezi z institutom
neposrednega zahtevka podizvajalca do glavnega naročnika, je, ali je lahko izrecno
pripoznanje terjatve v smislu 631. člena OZ oziroma potrditev računa oziroma situacije
podizvajalca s strani izvajalca, v primeru začetka stečajnega postopka nad izvajalcem,
izpodbojno dejanje po določbah ZFPPIPP.
Kot sem že omenila, je možnost neposrednega zahtevka podizvajalca v razmerju do glavnega
naročnika na podlagi pravil obligacijskega prava že dolgo vpeta v naš pravni sistem, saj je ta
institut poznal že ZOR. Kljub temu so se v zadnjih letih pojavile težnje po večji zaščiti
podizvajalcev v primeru, ko je glavni naročnik javni sektor. Rezultat teh teženj sta bili novela
ZJN-2B in novela Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem
področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-B)7, ki sta implementirali obveznost
neposrednih plačil glavnega naročnika podizvajalcem na področju javnih naročil.8 Kljub temu
bo osrednji predmet te naloge obravnavanje neposrednega zahtevka po pravilih obligacijskega
prava in ne po pravilih javnih naročil, saj bom glede obveznosti neposrednih plačil po Zakonu
6

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), Ur.l. RS,
št. 126/2007,št. 40/2009, 59/2009, 52/2010, 106/2010-ORZFPPIPP21, 26/2011, 47/2011, 87/2011
ZPUOOD,
23/2012 Odl.US: U-I-185/10-18, Up-1409/10-20, 48/2012 Odl.US: U-I-285/10-13, 47/2013, 63/2013-UPB7.
7
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem
področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-B), Ur.l. RS, št. 19/2010.
8
Sicer sta že Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) iz leta 2006 in Zakon o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) iz leta 2006 pred navedenima
novelama, torej že ob samem sprejetju določala, da Vlada z namenom zagotovitve finančne discipline s
predpisom natančneje določi pravila v primerih, ko ponudniki nastopajo s podizvajalci, tako, da v pogodbi glavni
izvajalec pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje
podizvajalcem. V ta namen je bila sprejeta Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika
s podizvajalcem pri javnem naročanju, Ur.l. RS, št. 66/2007, ki je dne 11. 04. 2010 sicer preneha veljati, vendar
pa se uporablja do začetka uporabe nove uredbe, ki v času pisanja te naloge še ni bila sprejeta. Vendar pa ZJN-2
in ZJNVETPS iz leta 2006 razen navedenega pod to opombo v zvezi z neposrednimi plačili podizvajalcem nista
urejala nič drugega, določbe v zvezi z neposrednimi plačili podizvajalcem so bile v oba zakona vnesene šele z
novelama ZJN-2B in ZJNVETPS-B.

5

o javnih naročilih (ZJN-2)9 in po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem,
transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)10 izhajala iz stališča, da
morajo biti za neposredna plačila podizvajalcem pri pogodbah o javnem naročanju izpolnjene
tudi predpostavke po 631. členu OZ.11 Obravnavanje odprtih vprašanj v zvezi z neposrednimi
plačili podizvajalcem po pravilih javnega naročanja pa presega namene te naloge.
V nalogi je predstavljen tudi kritičen pogled obstoječe sodne prakse v zvezi s 631. členom
OZ, ki v času pisanja te naloge zajema tri sodne odločbe Vrhovnega sodišča in petnajst sodnih
odločb Višjih sodišč.12 Glede na to, da podizvajalci na podlagi 631. člena OZ šele v zadnjem
času pogosteje zahtevajo neposredna plačila od glavnih naročnikov, pričakujem, da se bo
sodna praksa v zvezi z neposrednim zahtevkom podizvajalca razvijala in oblikovala šele v
prihodnjih letih.

9

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2), Ur.l. RS, št. 128/2006, št. 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 Odl.US: UI-211/11-26, 90/2012, 12/2013-UPB5.
10
Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev
(ZJNVETPS), Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 43/2011, 72/2011-UPB3, 43/2012 Odl.US: U-I-211/1126, 90/2012.
11
Takšno stališče, s katerim se strinjam, zagovarja V. Kranjc v Ali ZJN-2 določa obvezna neposredna plačila
podizvajalcem, Podjetje in delo, revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, št. 2/2012, str. 239–258. V
teoriji pa je zaslediti tudi drugačna stališča.
12
Na dan 15. 1. 2014 dostopne v bazi sodne prakse IUS INFO, dostop na http://www.iusinfo.si/Judikati/
Kazalo.aspx.
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2

NEPOSREDNI ZAHTEVEK PODIZVAJALCA KOT IZJEMA OD NAČELA
RELATIVNOSTI POGODBENIH RAZMERIJ

2.1

Načelo relativnosti pogodbenih razmerij

Pravilo relativnosti pogodbenih razmerij (angl. doctrine of privity of contract) je poznano tako
v kontinentalnem kot tudi v angloameriškem pravnem sistemu13. S tem pravilom tuji pravni
teoretiki utemeljujejo eno izmed temeljnih značilnosti civilnega prava, in sicer, da oseba, ki ni
stranka pogodbe, ne more tožiti na tej podlagi oziroma ne more iztožiti pogodbe.14

V slovenskem pravu pravilo relativnosti pogodbenih razmerij izhaja iz prvega odstavka 125.
člena OZ.15 Ker je relativnost pogodbenih razmerij ena izmed temeljnih značilnosti
pogodbenih razmerij, večkrat zasledimo, da se ne omenja zgolj kot pravilo, ampak tudi kot
načelo.16 Relativnost pogodbenih razmerij pomeni, da pogodba učinkuje le med tistimi
osebami, ki so pogodbo sklenile, torej inter partes. Z drugimi besedami, s sklenitvijo pogodbe
nastane obligacijsko razmerje med najmanj dvema osebama, od katerih je ena dolžnik, druga
pa upnik. Le upnik je upravičen od dolžnika zahtevati, da opravi izpolnitveno ravnanje, ki je
predmet pogodbe in le dolžnik je to izpolnitveno ravnanje dolžan (zavezan) opraviti.17 Ker
pogodba ne ustvarja pravic in obveznosti za osebe, ki s pogodbo pravic in obveznosti niso
pridobile oziroma prevzele, je za njih res inter alios acta.

13

V angleškem pravu se poleg te doktrine omenja še doktrina konsideracije (angl. doctrine of consideration).
Obstaja več definicij konsideracije. Sodna praksa, na primer, definira pravno relevantno konsideracijo kot nekaj,
kar sestoji iz pravice, dobička ali koristi za eno stranko ter oškodovanje, izguba ali odgovornost za nekaj, kar trpi
druga stranka na račun prve stranke (Currie v. Missa (1875), LR 10 Ex 153; (1875-76) LR 1 App Cas 554).
Čeprav sta doktrina »privity of contract« in doktrina konsideracije samostojni doktrini, je v pravni teoriji
zaslediti, da ni razlike med doktrino »privity of contract« in doktrino konsideracije (tako M. P. Furmston, Return
to Dunlop v. Selfridge?, The Modern Law Review, Vol. 23, No. 4 (Jul., 1960), str. 384 in tudi, da je pravilo
»privity« le opis rezultata zahtev doktrine konsideracije in je torej pravilo, da tretja oseba ne more tožiti na
podlagi pogodbe posledica tega, ker tretja oseba ni zagotovila konsideracije (povzeto po V. V. Palmer, The
History of Privity - The Formative Period (1500-1680), The American Journal of Legal History, Vol. 33, No. 1
(Jan., 1989), str. 3.
14
Povzeto po R. Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford:
Oxford University Press, 1996, str. 45.
15
Prvi odstavek 125. člena OZ določa: Pogodba ustvarja pravice in obveznosti za pogodbeni stranki.
16
Pravilo kot načelo, na primer, omenjena A. Polajnar Pavčnik v N. Plavšak v N. Plavšak, M. Juhart, D. Jadek
Pensa, V. Kranjc, P. Grilc, A. Polajnar Pavčnik, M. Dolenc, M. Pavčnik, Obligacijski zakonik s komentarjem,
(splošni del), 1. knjiga, GV Založba, Ljubljana 2003, str. 656.
17
Tako tudi N. Plavšak v N. Plavšak, M. Juhart, V. Kranjc, A. Polajnar Pavčnik, P. Grilc, Obligacijski zakonik s
komentarjem, (splošni del), 2. knjiga, GV Založba, Ljubljana 2003, str. 291.
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OZ v posameznih primerih dopušča, da pravice oziroma obveznosti iz pogodbe preidejo na
tretje osebe, čeprav niso stranke te pogodbe. S pojmom tretje osebe označujemo v
pogodbenem pravu vse osebe, drugačne od pogodbenih strank (upnika oziroma dolžnika).18
Pogodbeno razmerje lahko preide na tretje osebe brez, da bi pogodbene stranke oziroma tretja
oseba za to izrazile svojo voljo ali pa po volji pogodbenih strank oziroma tretje osebe. Zakon
določa, ali morajo za prenos pravic oziroma obveznosti iz pogodbe hkrati izraziti voljo vse
obstoječe pogodbene stranke in tretje osebe, za katere naj bi učinkovala pogodba, ali pa
zadostuje zgolj volja posamezne pogodbene stranke in tretje osebe. V nekaterih primerih pa
OZ v načelo relativnosti pogodbenih razmerij posega ex lege.
Pogodba ima brez izražene volje pogodbenih strank učinek za univerzalne pravne naslednike
pogodbenih strank, razen če je v pogodbi določeno kaj drugega ali če izhaja kaj drugega iz
narave same pogodbe.19 Na podlagi navedenega pravila bo pogodba učinkovala za dediče
pogodbenih strank, vendar zgolj v primerih, ko predmet pogodbe ne bo neprenosljiva pravica
oziroma obveznost, torej, kadar pravica oziroma obveznost iz pogodbe ne bo vezana na
osebne lastnosti pogodbenih strank. Univerzalno pravno nasledstvo, pri katerem pride do
učinkovanja pogodbe za univerzalne naslednike, določa tudi Zakon o gospodarskih družbah
(ZGD-1),20 in sicer pri statusnem preoblikovanju družb in podjetnika.21
OZ v splošnem delu ureja institute, na podlagi katerih lahko pogodbene pravice in obveznosti
preidejo tudi na singularne pravne naslednike, seveda pod pogojem, da za to izrazi ustrezno
voljo tista oseba, za katero to zahteva zakon. Tak primer je prenos pogodbe, za katerega
morajo izjaviti voljo vse vpletene osebe (prenositelj, ki pogodbo prenaša, prevzemnik, na
katerega se pogodba prenaša, in oseba, ki je druga stranka pogodbe, ki se prenaša).22 Za
odstop terjatve je potrebna volja upnika in tretje osebe.23 Vendar pa prenos terjatve iz
negospodarske pogodbe nima pravnega učinka, če sta se dolžnik in upnik dogovorila, da
upnik ne bo smel prenesti terjatve na drugega. Za sklenitev pogodbe o prevzemu dolga pa
18

A. Polajnar Pavčnik v N. Plavšak in drugi, n.d. (1. knjiga), str. 656.
Drugi odstavek 125. člena OZ.
20
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1/), Ur.l. RS, št. 42/2006 (60/2006 popr.), 26/2007-ZSDU- B, 33/2007ZSReg-B, 67/2007-ZTF(100/2007 popr.), 10/2008, 68/2008, 23/2009 Odl.US:U-I-268/06-35,42/2009, 65/2009UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/2011, 91/2011, 100/2011 Skl.US: UI-311/11-5, 32/2012, 57/2012, 44/2013 Odl.US: U-I-311/11-16.
21
ZGD-1 v šestem odstavku 580. člena ureja univerzalno pravno nasledstvo pri združitvi delniških družb, v
šestem odstavku 623. člena univerzalno pravno nasledstvo pri delitvi kapitalskih družb in v drugem odstavku
667. člena univerzalno pravno nasledstvo pri statusnem preoblikovanju podjetnika.
22
OZ prenos pogodbe ureja v členih od 122. do 124.
23
OZ odstop terjatve ureja v členih od 417. do 424.
19
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morata izjaviti voljo dolžnik in prevzemnik dolga, upnik pa mora vanjo privoliti.24 Pogodbeni
stranki pa lahko s pogodbo ustanovita tudi pravico v korist nekoga tretjega.25
OZ v načelo relativnosti pogodbenih razmerij posega ex lege tako v splošnem kot tudi v
posebnem delu. V splošnem delu OZ je tak primer institut izpodbijanja dolžnikovih pravnih
dejanj, urejen v členih 255. do 260. V posebnem delu OZ pa so takšne izjeme določene pri
posameznih pogodbenih tipih, in sicer:
-

512. člen OZ v poglavju Prodajna pogodba omogoča predkupnemu upravičencu,
katerega predkupna pravica je bila kršena, možnost uveljavljanja izpodbojnega
zahtevka na razveljavitev prodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem stvari, ki ga
veže predkupna pravica in nedobrovernim kupcem, čeprav ni stranka razmerja.

-

608. člen OZ v poglavju Zakupna (najemna) pogodba vzpostavlja neposredno
razmerje med zakupodajalcem in podzakupnikom, ko določa, da lahko zakupodajalec
za poplačilo svojih, iz zakupa nastalih terjatev, neposredno od podzakupnika, s
katerim ni v pogodbenem razmerju, zahteva plačilo zneska, ki ga podzakupnik dolguje
zakupniku na podlagi podzakupa.

-

610. člen OZ v poglavju Zakupna (najemna) pogodba določa, da pri odtujitvi stvari, ki
je bila pred tem izročena komu drugemu v zakup, stopi pridobitelj stvari na mesto
zakupodajalca tako, da potlej obstajajo pravice in obveznosti iz zakupa med njim in
zakupnikom.

-

661. člen OZ v poglavju Gradbena pogodba določa, da pravice naročnika nasproti
izvajalcu zaradi napake gradbe preidejo tudi na vse poznejše pridobitelje gradbe ali
njenega dela, vendar tako, da poznejšim pridobiteljem ne teče nov rok za obvestilo in
tožbo, temveč se jim rok prednikov všteva.

-

688. člen OZ v poglavju Prevozne pogodbe določa, da mora prejemnik blaga
prevozniku plačati prevoz in vsote, ki obremenjujejo pošiljko, četudi ni z njim sklenil
prevozne pogodbe.

-

724. člen OZ v poglavju Licenčna pogodba vzpostavlja neposredno razmerje med
dajalcem licence in pridobiteljem podlicence, ko določa, da lahko dajalec licence za
poplačilo svojih iz licence nastalih terjatev neposredno od pridobitelja podlicence, s
katerim ni v pogodbenem razmerju, zahteva plačilo zneska, ki ga ta dolguje dajalcu
podlicence iz podlicence.

24
25

OZ pogodbo o prevzemu dolga ureja v členih od 427. do 431.
OZ pogodbo v korist tretjega ureja v členih 126. do 130.
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-

965. člen OZ v poglavju Zavarovalna pogodba določa, da lahko pri zavarovanju pred
odgovornostjo oškodovanec zahteva neposredno od zavarovalnice povrnitev škode, ki
mu je nastala zaradi dogodka, za katerega odgovarja zavarovanec, toda največ do
zneska njene obveznosti.

2.2

Določba 631. člena OZ kot izjema od načela relativnosti pogodbenih razmerij

2.2.1 Pravna razmerja, za katera se uporablja 631. člen OZ
Ex lege izjemo od načela relativnosti pogodbenih razmerij predstavlja tudi 631. člen OZ, ki
vzpostavlja neposredno razmerje med glavnim naročnikom in podizvajalcem, saj glavni
naročnik in podizvajalec nista v pogodbenem obligacijskem razmerju, kot bo obrazloženo v
nadaljevanju.
Določba 631. člena OZ z naslovom »Neposredna zahteva podjemnikovih sodelavcev od
naročnika« je umeščena v poglavje Podjemna pogodba. Podjemna pogodba je pogodba, s
katero se izvajalec zaveže opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari,
kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal.26 Do
uporabe določbe 631. člena OZ lahko pride samo v primeru, ko izvajalec posla, ki se ga je
zavezal opraviti s podjemno pogodbo v razmerju do glavnega naročnika, ne opravi osebno,
ampak ga v celoti ali deloma zaupa v izvršitev podizvajalcu. To je dopustno, saj podjemna
pogodba ni pogodba, ki je sklenjena na osebne lastnosti izvajalca (intuitu personae), kar
pomeni, da izvajalec, razen če iz pogodbe ali narave posla ne izhaja kaj drugega, ni dolžan
osebno izvršiti posla.27
Čeprav je določba 631. člena OZ umeščena v poglavje Podjemna pogodba, se lahko uporablja
tudi za pogodbe, pri katerih se ureditev sklicuje na pravna pravila, ki urejajo podjemno
pogodbo.28 Pravilo 631. člena OZ tako velja za tista pravna razmerja, ki imajo naravo
podjemne pogodbe, so podvrsta podjemne pogodbe ali pa se uporabi na podlagi analogije s

26

Glej 619. člen OZ.
Glej 629. člen OZ.
28
Tako tudi V. Kranjc, Neposredna plačila podizvajalcem gradbene pogodbe, sklenjene po ZJN-2 iz leta 2006,
Podjetje in delo, revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, št. 3–4/ 2012, str. 642.
27

10

podjemno pogodbo.29 Nesporno pa velja pravilo 631. člena OZ tudi za gradbeno pogodbo, ki
je podvrsta podjemne pogodbe.30 Da je gradbena pogodba (posebna) vrsta podjemne pogodbe
izhaja iz OZ, ki v prvem odstavku 649. člena gradbeno pogodbo opredeljuje kot podjemno
pogodbo, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu v dogovorjenem roku
zgradil določeno gradbo na določenem zemljišču ali da bo na takem zemljišču oziroma na že
obstoječem objektu izvedel kakšna druga gradbena dela, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za
to plačal določeno ceno. Ker je gradbena pogodba podvrsta podjemne pogodbe, se splošna
pravila podjemne pogodbe, glede vprašanj, ki v poglavju o gradbeni pogodbi niso urejena s
posebnimi pravili, uporabljajo tudi za razmerja iz gradbene pogodbe. Ker posebna pravila pri
gradbeni pogodbi ne določajo drugače, tudi za gradbeno pogodbo velja, da izvajalec, razen če
iz pogodbe ali narave posla ne izhaja kaj drugega, ni dolžan osebno izvršiti posla. Glede na to,
da OZ pri podjemni pogodbi, v primeru, ko izvajalec posla ne izvrši osebno, ureja pogoje za
neposredno plačilo podizvajalcem s strani glavnega naročnika, posebna pravila pri gradbeni
pogodbi pa neposrednega zahtevka podizvajalca v razmerju do glavnega naročnika ne
izključujejo, niti ne urejajo drugače, pravilo 631. člena OZ velja tudi za gradbeno pogodbo.
Pravila 631. člena OZ pa na podlagi zakonske analogije ni mogoče uporabiti za prodajno
pogodbo.31 V primeru »verige« dveh prodajnih pogodb, prvi prodajalec blaga do končnega
kupca blaga ne bo imel neposrednega zahtevka za plačilo blaga, ki ga je prvi prodajalec
prodal svojemu kupcu in ga je ta prodal naprej končnemu kupcu. Prav tako neposrednega
zahtevka ni mogoče priznati osebi, ki dobavlja blago izvajalcu, ki ima sklenjeno podjemno
pogodbo z glavnim naročnikom. Če pa bo oseba dobavljala blago za ponudnika, s katerim je
naročnik po ZJN-2 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, pa bo tak dobavitelj (če bo
izpolnjeval pogoje za status podizvajalca po ZJN-232) imel neposredni zahtevek za plačilo v
razmerju do naročnika po določilih ZJN-2 v povezavi s 631. členom OZ. Določbe ZJN-2 o
podizvajalcih namreč širijo pojem podizvajalca in veljajo za vse pogodbene tipe, tudi za
prodajno pogodbo.33

29

Povzeto po V. Kranjc, Zakon o javnem naročanju (ZJN-2), Zakon o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS), uvodna pojasnila Vesna Kranjc,
GV založba, Ljubljana 2010, str. 41.
30
Tako tudi V. Kranjc, n.d. (Neposredna ...), str. 642.
31
Tako tudi V. Kranjc, n.d. (Zakon ...), str. 41.
32
Več o statusu podizvajalca po pravilih ZJN-2 v poglavju pod točko 5.2.
33
Povzeto po V. Kranjc, n.d. (Zakon ...), str. 42.
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2.2.2 Zaupanje izvršitve posla tretjemu in neodvisnost razmerij, ki pri tem nastanejo

Podjemna pogodba je dvostransko obvezna pogodba. S sklenitvijo podjemne pogodbe tako
izvajalec kot glavni naročnik nastopata hkrati kot upnik in dolžnik v razmerju drug do
drugega. Izvajalec je kot dolžnik zavezan opraviti posel, ki je predmet podjemne pogodbe, kot
upnik pa je upravičen od glavnega naročnika zahtevati plačilo za opravljeni posel. Glavni
naročnik pa je kot dolžnik zavezan izvajalcu plačati za opravljen posel, kot upnik pa je
upravičen od izvajalca zahtevati, da posel, ki je predmet pogodbe, izvrši (pravočasno) in brez
napak.
Pravice in obveznosti, ki jih imata glavni naročnik in izvajalec drug do drugega na podlagi
sklenjene pogodbe, učinkujejo zgolj med njima tudi v primeru, ko izvajalec posla, ki je
predmet te pogodbe, ne opravi sam (osebno). Če izvajalec izvršitev posla iz podjemne
pogodbe zaupa podizvajalcu, nastane »veriga« dveh podjemnih pogodb, vendar le toliko
pogodbenih obligacijskih razmerij, kot je sklenjenih podjemnih pogodb. Zaradi načela
relativnosti pogodbenih razmerij je pogodbeno obligacijsko razmerje, ki nastane med
(glavnim) naročnikom in izvajalcem, ločeno in neodvisno od pogodbenega obligacijskega
razmerja, ki nastane med podizvajalcem in izvajalcem (naročnikom v razmerju do
podizvajalca), in tako dalje, če je, na primer, tudi podizvajalec kot naročnik s svojim
podizvajalcem sklenil novo podjemno pogodbo, katere predmet je posel ali del posla, ki se ga
je kot podizvajalec zavezal opraviti v razmerju do izvajalca kot svojega naročnika.
Čeprav je izvajalec zaupal izvršitev posla podizvajalcu, v razmerju do glavnega naročnika še
naprej odgovarja, da bo posel izvršen pravilno (pravočasno in brez napak). To izrecno
poudarja OZ v drugem odstavku 629. člena34 in v 630. členu35. Izvajalec se svoje
odgovornosti za kršitev pogodbe torej ne more razbremeniti z ugovorom, da je bil skrben pri
izbiri in nadzoru podizvajalca ali da je podizvajalec tisti, ki dela ni opravil oziroma ga je
opravil z zamudo ali z napakami.36 Glavni naročnik pa lahko po drugi strani, tudi če delo
opravlja ali ga je opravil podizvajalec, zahtevke zaradi neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve
pogodbenih obveznosti iz pogodbe, sklenjene z izvajalcem, še vedno uveljavlja le proti
34

OZ v 629. člena določa: Če iz pogodbe ali narave posla ne izhaja kaj drugega, podjemnik ni dolžan osebno
opraviti posla. Tudi če posla ne opravi osebno, je podjemnik zanj še naprej odgovoren naročniku.
35
OZ v 630. členu določa: Podjemnik odgovarja za osebe, ki so po njegovem naročilu delale pri prevzetem
poslu, kot da bi ga bil sam opravil.
36
Povzeto po V. Kranjc, n.d. (Ali ...), str. 242.
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izvajalcu. Plavšakova sicer navaja, da lahko glavni naročnik po posebnem pravilu v 661.
členu OZ zahtevke na podlagi odgovornosti uveljavlja tudi neposredno v razmerju do
podizvajalca,37 vendar menim, da navedenemu stališču ni mogoče slediti (o tem v
nadaljevanju).38 Glavni naročnik pa je na drugi strani za opravljeno delo še naprej zavezan
plačati le svoji pogodbeni stranki – izvajalcu, ki ima zoper njega zahtevek za plačilo za
opravljeno delo.

Tudi za razmerje med izvajalcem in podizvajalcem velja, da pravice in obveznosti iz tega
razmerja učinkujejo zgolj med njima. Izvajalec ima pravico od podizvajalca zahtevati, da
posel (pravočasno) izvrši, podizvajalec pa je dolžan izvršiti posel v roku in pod pogoji
dogovorjenimi s pogodbo, ki jo je sklenil z izvajalcem. Če podizvajalec to pogodbo krši, ima
izvajalec proti njemu civilnopravne zahtevke zaradi kršitev, ki jih lahko uveljavlja neodvisno
od tega, ali jih je (glavni) naročnik uveljavljal v razmerju do izvajalca. 39 Tudi predpostavke
podizvajalčeve odgovornosti za posamezen način kršitve njegove obveznosti, ki morajo biti
izpolnjene, da bi izvajalec lahko uveljavljal zahtevke zaradi te kršitve, so lahko drugačne od
predpostavk izvajalčeve odgovornosti v razmerju do njegovega (glavnega) naročnika. 40 Na
drugi strani je tudi pravica do plačila za delo, ki jo ima podizvajalec v razmerju do izvajalca
relativna, obligacijska pravica, ki učinkuje med njim in njegovo pogodbeno stranko, to je
izvajalcem. Podizvajalcu se je le izvajalec zavezal, da mu bo za opravljeno delo plačal in mu
za to tudi odgovarja. Zato izvajalec ne more zavrniti podizvajalčeve zahteve za plačilo za
opravljeno delo z ugovorom, da od glavnega naročnika še ni prejel plačila za ta posel oziroma
da mu glavni naročnik za ta posel ne želi plačati. Prav tako pa se izvajalec zaradi neplačila ali
zamude s plačilom s strani glavnega naročnika ne more razbremeniti odgovornosti za zamudo
s plačilom podizvajalcu.41 Na tem mestu naj omenim še, da je v sodni praksi zaslediti primere,
ko sta se izvajalec in podizvajalec v pogodbi dogovorila, da bo izvajalec plačal podizvajalcu
dolgovani znesek na dan, ko bo prejel plačilo s strani glavnega naročnika.42 Takšen dogovor
je dopusten, vendar pa je Vrhovno sodišče zavzelo stališče, da pogodbena določba, da bo
izvajalec podizvajalcu plačal dolgovani znesek na dan, ko bo prejel plačilo s strani glavnega

37

Glej N. Plavšak v N. Plavšak, M. Juhart, B. Podgoršek, V. Kranjc, S. Ilovar Gradišar, B. Zabel, D. Možina,
Obligacijski zakonik s komentarjem, (posebni del), 3. knjiga, GV Založba, Ljubljana 2004, stran 817.
38
Glej poglavje 2.3 te naloge.
39
Tako tudi N. Plavšak v N. Plavšak in drugi, n.d. (3. knjiga), str. 818.
40
N. Plavšak v N. Plavšak in drugi, n.d. (3. knjiga), str. 818.
41
Povzeto po N. Plavšak v N. Plavšak in drugi (3. knjiga), str. 818.
42
Na primer Sodba Vrhovnega sodišča, opr. št. III Ips 80/2007 z dne 16.12.2008 in VSL sodba I Cpg 1059/2010
z dne 19.10.2010.
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naročnika, ureja rok plačila, ki je vezan na izpolnitev odložnega pogoja.43 Neizpolnitev tako
določenega pogoja pa ne more pomeniti, da izvajalec svojega dela obveznosti sploh ni dolžen
izpolniti ali da lahko z izpolnitvijo odlaša v nedogled.44 Najkasneje takrat, ko postane jasno,
da se pogoj ne bo uresničil, je treba šteti, kot da čas izpolnitve (rok) ni določen.45 Dogovor
»bom plačal, ko dobim plačano« pa je treba razlikovati od dogovora »bom plačal, če dobim
plačano«.46 Pri slednjem gre za dogovor, v katerem izvajalec prenese vse rizike neplačila iz
svojega pogodbenega razmerja z glavnim naročnikom na podizvajalca. Po stališču slovenske
sodne prakse bi tudi tak dogovor lahko bil dopusten, vendar le v primeru, če bi podizvajalec
izrecno privolil v takšen prenos rizika, oz. če bi se nedvoumno dogovoril za prevzem rizika v
razmerju do glavnega naročnika.47
Glavni naročnik in podizvajalec nista v poslovnem obligacijskem razmerju. Ker podizvajalec
ni stranka pogodbenega razmerja med glavnim naročnikom in izvajalcem, glavni naročnik
proti podizvajalcu ne more uveljavljati zahtevkov zaradi neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve
pogodbe zaradi kršitve pogodbe med naročnikom in izvajalcem.48 Glavni naročnik proti
podizvajalcu tudi ne more uveljavljati zahtevkov zaradi kršitve podizvajalčeve obveznosti
pravilne izpolnitve pogodbe iz razmerja med podizvajalcem in izvajalcem, saj glavni naročnik
ni stranka tega pogodbenega razmerja.49 Iz istih razlogov tudi podizvajalec proti glavnemu
naročniku nima zahtevka za plačilo za opravljeno delo. Tak zahtevek ima podizvajalec proti
glavnemu naročniku le v primeru, če so izpolnjene predpostavke za uporabo pravila iz 631.
člena OZ (predpostavke neposrednega zahtevka so obravnavane v posebnem poglavju).
Takrat se med podizvajalcem in glavnim naročnikom na podlagi zakona vzpostavi neposredno
razmerje, vendar le glede pravice podizvajalca do plačila za opravljeno delo.

43

Sodba Vrhovnega sodišča, opr. št. III Ips 80/2007 z dne 16.12.2008.
Glej citirano sodbo Vrhovnega sodišča.
45
Glej citirano sodbo Vrhovnega sodišča.
46
Tako tudi VSL sodba I Cpg 1059/2010 z dne 19. 10. 2010.
47
VSL sodba I Cpg 1059/2010 z dne 19.10.2010. Zgolj za primerjavo naj omenim, da iz sodne prakse ameriških
sodišč izhaja, da je dogovor »bom plačal, ko dobim plačano« (ang. »pay when paid«) prav tako dopusten in se
razlaga podobno kot v našem pravu. Glede veljavnosti dogovora »bom plačal, če dobim plačano« (ang. »pay if
paid«), pa obstajajo različna stališča. Določba, ki vsebuje klavzulo »bom plačal, če dobim plačano« je v skladu s
sodno prakso ameriških sodišč običajno izvršljiva, vendar pa je zaslediti tudi stališča, da so takšne določbe nične
in neizvršljive, ker so v nasprotju z javnim redom. Navedeno povzeto po W. M. Hill., M. B. McCormack, Pay-IfPaid Clauses: Freedom of Contract or Protecting the Subcontractor From Itself?, The Construction Lawyer 31.1
(Winter 2011), str. 26-29,59.
48
Tako tudi VSL sodba I Cpg 490/2007 z dne 6. 3. 2008.
49
Tako tudi VSL sodba I Cpg 490/2007 z dne 6. 3. 2008.
44
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2.2.3 Smisel in namen določbe 631. člena OZ

Najprej je treba poudariti, da je opredelitev namena, ki ga pravilo ima, zelo pomembno, saj je
namenska (teološka) razlaga ena izmed metod razlage zakonskega besedila, ki se ji pogosto
ne moremo izogniti. Z njeno pomočjo se namreč razkriva (družbeni) namen predpisa in prek
njega ugotavlja njegov neposredni pravni smisel, ki ga ima v celoti pravnega reda in dane
družbene ureditve.50 Z namensko razlago je tesno povezana tudi zgodovinska razlaga, ki pa
opozarja na namen, ki ga je pravnemu pravilu pripisoval zakonodajalec oziroma na namen, ki
so ga določevale zgodovinske okoliščine, ki so pravno pravilo izzvale in v katerih je pravno
pravilo nastalo.51
Glede na to, da je relativnost pogodbenih razmerij določena kot splošno pravilo (načelo) za
vsa obligacijska razmerja, mora imeti zakonodajalec za ureditev izjem od tega načela tehtne
razloge. Uvedba izjem od načela relativnosti pogodbenih razmerij se največkrat opravičuje s
tem, da se z uvedbo posamezne izjeme varujejo koristi tretjih oseb. Izjeme od načela
relativnosti pogodbenih razmerij pa so tudi posledica dejstva, da to načelo pogosto nasprotuje
potrebam v poslovni praksi oziroma potrebam življenja, ki zahtevajo, da se v določenih
primerih priznajo pogodbene pravice tudi tretjim osebam, ki niso sodelovale pri sklepanju
pogodbe.52 Vse navedeno velja tudi za 631. člen OZ, ki podizvajalcu kot tretji osebi daje
pravico, da od glavnega naročnika, s katerim ni v pogodbenem razmerju, zahteva plačilo za
delo, ki ga je opravil po pogodbi sklenjeni z izvajalcem.
Če se vprašamo, kakšen namen ima pravilo 631. člena OZ, ne moremo mimo ugotovitve, da
pravilo ščiti podizvajalca v razmerju do izvajalca, saj je podizvajalec v »relaciji« glavni
naročnik – izvajalec – podizvajalec običajno v šibkejšem položaju. Pravilo torej ščiti pravni
položaj podizvajalca v primeru, ko je podizvajalec v razmerju do izvajalca izpolnil svojo
pogodbeno obveznost, izvajalec pa mu za opravljeno delo ni plačal, čeprav je pripoznal
terjatev podizvajalca. Če izvajalec plača podizvajalcu za opravljeno delo, namreč ni potrebe
po dodatnem varstvu podizvajalca. Namen obravnavanega pravila je zato zagotoviti varnost
podizvajalcu (causa securitas), torej na nekakšen način zavarovati njegovo terjatev za plačilo

50

Povzeto po M. Pavčnik, Argumentacija v pravu, Cankarjeva založba, Ljubljana, 2004, str. 21–91 in VSM
sklep I Ip 44/2011 z dne 8. 3. 2011.
51
Povzeto po M. Pavčnik, n.d. (Argumentacija ...), str. 78.
52
Tako VSL sodba I Cpg 830/2006 z dne 17. 1. 2008.
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za opravljeno delo, ki jo ima do izvajalca.53 Podizvajalcu je namreč še vedno zavezan
izpolniti izvajalec, poleg izvajalca pa je po postavitvi neposrednega zahtevka v zavezi tudi
glavni naročnik. Tudi Cigoj navaja, da je zakon želel pomagati podizvajalcu, da pride do
plačila za delo, ki ga je opravil.54
Neposredni zahtevek podizvajalca, kot izjemo od načela relativnosti pogodbenih razmerij, je
mogoče utemeljiti tudi iz ekonomskega vidika. Čeprav podizvajalec ni v pogodbenem
obligacijskem razmerju z glavnim naročnikom, je namreč on tisti, ki dejansko opravi posel
oziroma del posla, ki se ga je zavezal opraviti izvajalec v razmerju do glavnega naročnika.
Plačilo za delo z ekonomskega vidika tako ne pripade izvajalcu, temveč podizvajalcu, ki je
tak posel ali del posla opravil.
Razen navedenega menim, da priznanje neposrednega zahtevka podizvajalcu služi tudi
funkciji pospešitve plačila za delo. Namesto, da bi podizvajalec proti svojemu naročniku
(izvajalcu) zaradi neplačila za opravljeno delo vložil predlog za izvršbo in kot izvršilno
sredstvo predlagal izvršbo na denarno terjatev izvajalca oziroma vložil tožbo za plačilo za
opravljeno delo in nato v morebitnem izvršilnem postopku posegel po terjatvi, ki jo ima
izvajalec do glavnega naročnika, lahko podizvajalec pod pogoji 631. člena OZ najprej
zunajsodno, v primeru neplačila pa še v sodnem postopku, neposredno od glavnega naročnika
zahteva, da mu plača to, kar mu dolguje izvajalec. Če glavni naročnik že izven sodnega
postopka pod pogoji 631. člena OZ plača neposredno podizvajalcu, se podizvajalec s tem
izogne dolgotrajnim sodnim postopkom in dodatnim stroškom, ki bi jih imel z uveljavljanjem
svoje terjatve.
Pri 631. členu OZ (prej 612. člen ZOR) nisem zasledila, kakšen namen je temu pravnemu
pravilu pripisoval takratni zakonodajalec oziroma katere zgodovinske okoliščine so to pravno
pravilo izzvale. Zgolj za primerjavo pa opozarjam, da je bilo v zvezi z neposrednimi plačili
podizvajalcem, urejenimi v ZJN-2, v Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona

53

Podobno tudi. N. Plavšak v Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju z uvodnimi pojasnili z novelami ZFPPIPP-A do ZFPPIPP-D, GV Založba, Ljubljana 2011, str. 110,
kjer Plavšakova navaja, da ima pravica podizvajalca zahtevat plačilo neposredno od glavnega naročnika
značilnost zavarovanja terjatve podizvajalca do izvajalca.
54
S. Cigoj, Komentar obligacijskih razmerij: veliki komentar Zakona o obligacijskih razmerjih, III. knjiga,
Uradni list SR Slovenije, Ljubljana 1985, str. 1788.
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o javnem naročanju55 poudarjeno, da je osnovna prednost obveznosti neposrednih plačil, ki je
urejena v veljavnem ZJN-2, da je podizvajalec varen pred morebitno neplačevitostjo
(insolventnostjo ali nelikvidnostjo) glavnega izvajalca.56 Iz navedenega je razvidno, da so
dodatno ureditev neposrednih plačil v ZJN-2 narekovale okoliščine gospodarske in finančne
krize, zaradi katerih so se številni izvajalci znašli v hudih finančnih težavah, posledica katerih
so (bili) številni postopki insolventnosti začeti nad izvajalci.
2.2.4 Kogentnost določbe 631. člena OZ
Čeprav OZ določa izjeme od načela relativnosti pogodbenih razmerij, ni nujno, da so te
izjeme določene kot kogentna pravila. Na primer, pravilo 688. člena OZ, po katerem mora
prejemnik blaga plačati prevozniku, čeprav z njim ni sklenil prevozne pogodbe, je izjema od
načela relativnosti pogodbenih razmerij, vendar velja le, če v prevozni pogodbi ali v tovornem
listu ni določeno kaj drugega. Pravilo 688. člena OZ je torej dispozitivno pravilo, vprašanje pa
je, kakšne narave (dispozitivne ali kogentne) je pravilo 631. člena OZ.

Kogentno pravilo je prisilno, ker zapoveduje ali prepoveduje, kako naj se pravni subjekti
vedejo in ravnajo. Če je pravilo kogentno, ga stranke ne morejo spremeniti in se dogovoriti
drugače, kot je določeno v pravilu. Dispozitivna pravila pa so popustljiva: predvideno vedenje
in ravnanje stranke zavezuje le, če se stranke ne dogovorijo drugače.57
Za pravna pravila obligacijskega prava načeloma velja, da so dispozitivna, zato je načelo
dispozitivnosti tudi eno izmed temeljnih načel obligacijskega prava. Dispozitivna narava
določb OZ se kaže v tem, da lahko udeleženci svoje obligacijsko razmerje načeloma uredijo
drugače, kot je določeno v OZ.58 Ker je dispozitivnost pravil načelo, kogentnost pravil pa
izjema, ima le manjši del pravil OZ kogentno (prisilno) naravo. Pravilo je kogentne narave, če
tako neposredno ali posredno izhaja iz posamezne določbe OZ. Neposredno je prisilna narava
posameznega pravila OZ izražena s posameznimi besedami v pravilu ali s pravno posledico,
ki jo določa pravilo. Če pravilo vsebuje besede mora, obvezno je, prepovedano je, tega s
55

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, EVA: 2011-1611-0053, številka:
00712-6/2011/15, 17. 2. 2011.
56
Povzeto iz poglavja 2.3 Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju.
57
Povzeto po M. Pavčnik, Teorija prava, Cankarjeva založba, Ljubljana 1999, str. 49.
58
OZ v 2. členu določa: Udeleženci oziroma udeleženke (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) lahko uredijo svoje
obligacijsko razmerje drugače, kot je določeno v tem zakoniku, če iz posamezne določbe tega zakonika ali iz
njenega smisla ne izhaja kaj drugega.
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pogodbo ni mogoče izključiti in podobno, je pravilo kogentno.59 Prav tako je pravilo
kogentno, če to izhaja iz posledice, ki jo pravilo določa za primer, če bosta stranki skušali
pravno razmerje urediti drugače, kot ga določa samo pravilo. Na primer, pogodba sklenjena v
nasprotju s tem, je nična, pogodbena določba o tem se šteje za neobstoječo, brez učinka je
določilo v pogodbi in podobno.60 V navedenih primeri ne more biti dvoma, da gre za prisilno
naravo norme. Drugače pa je v primerih, ko lahko kogentna narava pravnega pravila posredno
izhaja iz smisla pravnega pravila, kot to izrecno določa 2. člen OZ.
Iz določbe 631. člena OZ neposredno ne izhaja, ali je dispozitivne ali kogentne narave. V
pravilu namreč niso uporabljene tipične besede, ki kažejo na kogentno naravo, prav tako pa
določba ne določa posledic, če bi podizvajalec in izvajalec s pogodbo izključila uporabo 631.
člena OZ. Glede na navedeno se pojavi vprašanje, ali kogentnost 631. člena OZ izhaja iz
smisla tega pravila. Od odgovora na to vprašanje je odvisen tudi odgovor na vprašanje, ali je
mogoče izključiti uporabo 631. člena OZ.
Kot sem že navedla, je namen določbe 631. člena OZ varstvo podizvajalca in njegovih
premoženjskih interesov. Izvajalec je običajno v boljšem pogajalskem položaju kot
podizvajalec. V primeru, če bi bilo pravilo 631. člena OZ dispozitivne narave, bi obstajala
nevarnost, da bi izvajalec izkoristil svoj položaj močnejše stranke in sodelovanje s
podizvajalcem pogojeval s tem, da se mora podizvajalec vnaprej odpovedati pravici, ki mu jo
daje 631. člen OZ v razmerju do glavnega naročnika. Izvajalec bi tak interes lahko imel, saj
631. člen OZ posega tudi v njegov pravni položaj s tem, ko glavni naročnik ob izpolnjevanju
pogojev iz 631. člena OZ ni več zavezan plačati izvajalcu kot njegovi pogodbeni stranki,
ampak podizvajalcu. S tem bi bilo dodatno varstvo, ki ga podizvajalcu zagotavlja 631. člen
OZ, izničeno. Sklepamo lahko, da če bi bil namen zakonodajalca, da je določba dispozitivne
narave, takšne določbe sploh ne bi sprejel, saj se lahko izvajalec in podizvajalec zato, da bi
dosegla podobne učinke kot jih ima 631. člen OZ, dogovorita o posebnem zavarovanju
podizvajalčeve terjatve (npr. za zavarovanje terjatve podizvajalca do izvajalca ustanovita
zastavno pravico na terjatvi izvajalca do glavnega naročnika) ali pa naknadno skleneta
pogodbo o odstopu terjatve, s katero bi izvajalec odstopil terjatev do glavnega naročnika
podizvajalcu.

59
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Povzeto po V. Kranjc v N. Plavšak in drugi, n.d. (1. knjiga), str. 91.
Povzeto po V. Kranjc v N. Plavšak in drugi, n.d. (1. knjiga), str. 91.

18

Glede na navedeno lahko zaključim, da iz smisla pravila 631. člena OZ, katerega namen je
varovati interese podizvajalcev, izhaja, da je pravilo kogentno. Izvajalec in podizvajalec zato
uporabe 631. člena OZ ne moreta izključiti s pogodbo. Če bi pogodba vsebovala pogodbeno
določilo, ki bi podizvajalcu pravico do neposrednega zahtevka odvzelo ali omejevalo, bi bilo
takšno pogodbeno določilo neveljavno. Ker je določba kogentne narave, tudi izvajalec in
glavni naročnik s pogodbo ne moreta izključiti uporabe 631. člena OZ. Takšnega določila, ki
bi izključeval uporabo 631. člena OZ pa izvajalec in glavni naročnik ne bi mogla vključiti v
pogodbo tudi v primeru, če bi bilo pravilo dispozitivno, saj pogodba, sklenjena med
pogodbenima strankama ne more niti naprtiti obveznosti niti odvzeti pravic tretjemu, če se
tretji s tem ne strinja.

2.3

(Ne)dopustnost neposrednega zahtevka glavnega naročnika do podizvajalca

Kot sem že poudarila zaradi načela relativnosti pogodbenih razmerij glavni naročnik in
podizvajalec drug do drugega nimata ne pravic in ne obveznosti. Edina zakonska izjema od
navedenega je določena v 631. členu OZ, ki daje podizvajalcu neposredni zahtevek za plačilo
za opravljeno delo nasproti glavnemu naročniku, glavnega naročnika pa zavezuje proti
podizvajalcu. Kljub temu so se v pravni teoriji in sodni praksi pojavila različna stališča o tem,
ali lahko ima tudi glavni naročnik proti podizvajalcu civilnopravne zahtevke za kršitev
njegove obveznosti pravilno opraviti posel. Čeprav vprašanje (ne)dopustnosti civilnopravnih
zahtevkov glavnega naročnika zoper podizvajalca ni osrednji predmet te naloge, se zaradi
celostne obravnave razmerja, ki lahko nastane med glavnim naročnikom in podizvajalcem na
podlagi 631. člena OZ, ki pa drugače nista v pogodbenem obligacijskem razmerju,
opredeljujem tudi do tega vprašanja.
V pravni teoriji je zaslediti stališče Plavšakove, da lahko glavni naročnik po analogni uporabi
posebnega pravila v 661. členu OZ zahtevke na podlagi odgovornosti uveljavlja tudi
neposredno v razmerju do podizvajalca.61 Določba 661. člena OZ z naslovom »Prehod pravic
iz odgovornosti za napake« je umeščena v poglavje o gradbeni pogodbi pod 3. oddelek z
naslovom »Odgovornost za napake«. To pravilo določa, da pravice naročnika nasproti
izvajalcu zaradi napake gradbe preidejo tudi na vse poznejše pridobitelje gradbe ali njenega
dela, vendar tako, da poznejšim pridobiteljem ne teče nov rok za obvestilo in tožbo, temveč se
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N. Plavšak v N. Plavšak in drugi, n.d. (3. knjiga), str. 817 in N. Plavšak, n.d. (Zakon ...), str. 107.
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jim rok prednikov všteva. Smisel navedenega pravila je, da kasnejši pridobitelj lastninske
pravice na objektu, hkrati s pridobitvijo te lastninske pravice, pridobi tudi pravice do izvajalca
na podlagi njegove odgovornosti za stvarne napake.62 Vprašanje je, ali je 661. člen OZ na
podlagi zakonske analogije mogoče smiselno (analogno) uporabiti za splošno podjemno
pogodbo.
Zakonska in pravna analogija sta vrsti razlage pravnih aktov v širšem pomenu te besede. 63 V
tem pomenu sta zakonska in pravna analogija sredstvi, s katerima zapolnjujemo pravne
praznine.64 Pri zakonski analogiji, ki bi lahko bila relevantna v tem primeru, izhajamo iz
primera, ki je urejen z določenim pravnim pravilom in od tega posamično urejenega primera
sklepamo na neurejen primer, ki se po svojih sestavinah v celoti ne sklada s tipskimi znaki
abstraktnega dejanskega stanu, a jim je vendar tako tesno podoben, da se z njimi ujema v
bistvenih lastnostih.65 Ker je zakonska analogija sredstvo za zapolnjevanje pravnih praznin, jo
lahko torej v posameznem primeru uporabimo samo takrat, ko neko pravno razmerje
opredelimo kot pravno praznino. V konkretnem primeru moramo torej ugotoviti, ali
predstavlja zakonska ureditev, ko OZ v določbah pri podjemni pogodbi, ne določa, ali ima
glavni naročnik proti podizvajalcu neposredni zahtevek za odpravo napak, pravno praznino.
Predmet pravne praznine so tista družbena razmerja, ki niso zajeta s splošnimi in abstraktnimi
pravnimi pravili, a so tako pomembna, da morejo biti pravno urejena.66 Da je moč neko
pravno razmerje opredeliti za pravno praznino, je treba najprej ugotoviti, da gre za
nepopolnost, ki ni načrtno neurejena zato, ker je predmet človekovega svobodnega ravnanja,
da gre za nepopolnost, ki se ujema z načeli pravnega urejanja v določeni državnopravno
urejeni skupnosti, da gre za nepopolnost, ki je hkrati tudi nepopolnost na določenem ožjem
pravnem področju.67
Iz navedenega je zaključiti, da pri zakonski ureditvi, ko OZ v določbah pri podjemni pogodbi
ne določa, ali ima glavni naročnik proti podizvajalcu neposredni zahtevek za odpravo napak,
ne gre za pravno praznino. Zakonodajalec namreč ni nenačrtno opustil ureditve neposrednega
zahtevka za odpravo napak glavnega naročnika v razmerju do podizvajalca, ravno nasprotno.
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Povzeto po N. Plavšak v N. Plavšak in drugi, n.d. (3. knjiga), str. 1042.
Povzeto po M. Pavčnik, n.d. (Argumentacija ...), str. 148.
64
M. Pavčnik, n.d. (Argumentacija ...), str. 148.
65
M. Pavčnik, n.d. (Argumentacija ...), str. 147.
66
M. Pavčnik, n.d. (Teorija ...), str. 260.
67
M. Pavčnik, Čemu razprava o prazninah v pravu, Podjetje in delo, revija za gospodarsko, delovno in socialno
pravo, št. 6/1992, str. 676.
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Zakon izrecno določa, da čeprav izvajalec posla ne opravi osebno, še naprej odgovarja
glavnemu naročniku, kot da bi posel sam opravil. Zato ni razloga, da bi glavnemu naročniku
priznavali neposredni zahtevek za odpravo napak tudi v razmerju do podizvajalca, s katerim
ni v pogodbenem razmerju.
Dodatna potrditev, da pravila 661. člena OZ ni mogoče analogno uporabiti pri splošni
podjemni pogodbi, izhaja tudi iz dejstva, da je tudi pravilo 661. člena OZ izjema od splošnega
načela relativnosti pogodbenih razmerij in ga je kot takega potrebno razlagati restriktivno.
Posledično ga ni mogoče širiti s pomočjo analogije na bistveno drugačne primere. Pravilo
661. člena OZ po mojem mnenju niti pri gradbeni pogodbi ni mogoče razumeti tako, da
pravice izvajalca kot naročnika v razmerju do podizvajalca zaradi napake gradbe preidejo na
glavnega naročnika kot novega pridobitelja. Pravilo 661. člena OZ se pri gradbeni pogodbi
nanaša na razmerje izvajalec – naročnik – novi pridobitelj, torej na situacijo, ko je (glavni)
naročnik od izvajalca že prevzel gradnjo, ki je bila predmet gradbene pogodbe, nato pa je
gradnjo predal (prodal) novemu pridobitelju.68 Pravilo 661. člena OZ tako niti pri gradbeni
pogodbi ne določa, da ima glavni naročnik proti podizvajalcu neposredni zahtevek za odpravo
napak. Zato bi lahko analogno uporabo 661. člena OZ pri splošni podjemni pogodbi
interpretirali kvečjemu tako, da pravice glavnega naročnika nasproti izvajalcu zaradi napak
opravljenega dela po podjemni pogodbi preidejo na poznejše pridobitelje končnega rezultata
opravljenega posla.69 Tudi v tem primeru bi se predvidevalo, da je glavni naročnik od
izvajalca opravljen posel že prevzel in šele nato razpolagal s končnim rezultatom
opravljenega posla. Vendar po mojem mnenju tudi takšna analogna uporaba 661. člena OZ za
splošno podjemno pogodbo ni dopustna. Namreč v poglavje o gradbeni pogodbi pod 3.
oddelek z naslovom »Odgovornost za napake« je poleg 661. člena OZ umeščena zgolj še ena
določba, in sicer 660. člen OZ, ki določa, da se glede odgovornosti za napake gradbe
uporabljajo ustrezne določbe iz poglavja tega zakonika o podjemni pogodbi, če ni za
gradbeno pogodbo drugače določeno. Drugače pa je določeno ravno v 661. členu OZ, zato to
pravilo zaradi posebnih značilnosti gradbene pogodbe velja le za gradbeno pogodbo in ga ni
mogoče uporabiti za splošno podjemno pogodbo. Medtem ko velja, da splošna pravila
podjemne pogodbe veljajo za gradbeno pogodbo, če posebna pravila pri gradbeni pogodbi
določenega razmerja ne urejajo drugače, ne more veljati obratno. Gradbeno pogodbo je
68

Podobno tudi M. Borovnik, Podizvajalska razmerja pri gradbeni pogodbi, diplomska naloga, Maribor 2008,
str. 32.
69
Končni rezultat opravljenega posla je lahko izdelava stvari, popravilo stvari, telesno (fizično) delo ali
intelektualno (umsko) delo.
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zakonodajalec uredil posebej ravno iz razloga, ker vsebino pravnih razmerij strank gradbene
pogodbe ureja drugače kot s splošnimi pravili o podjemni pogodbi.70 Zato se posebna pravila,
urejena v poglavju pri gradbeni pogodbi, ne morejo uporabljati za splošno podjemno
pogodbo, čeprav je gradbena pogodba podvrsta podjemne pogodbe.
V sodni praksi se je pojavilo še vprašanje, ali lahko glavni naročnik svoj jamčevalni zahtevek
zoper podizvajalca utemeljuje na podlagi analogne uporabe 612. člena ZOR71 (sedaj 631. člen
OZ).72 Glavni naročnik kot tožeča stranka je v obravnavani zadevi, v kateri je na koncu
odločalo Vrhovno sodišče v revizijskem postopku, vložil tožbo (jamčevalni in odškodninski
zahtevek) proti izvajalcu in podizvajalcu. Prvostopenjsko sodišče je jamčevalni in
odškodninski zahtevek glavnega naročnika zoper podizvajalca zavrnilo z obrazložitvijo, da
zato, ker podizvajalec ni bil pogodbena stranka podjemne pogodbe, glavnemu naročniku ne
odgovarja.73 Sodišče druge stopnje je takšno odločitev prvostopenjskega sodišča potrdilo.
Glavni naročnik je nato šele v reviziji navedel zakonsko podlago za odgovornost podizvajalca
in trdil, da podizvajalec glavnemu naročniku odgovarja za napake gradnje poleg izvajalca na
podlagi analogne uporabe 612. člen ZOR. Ker ima pod zakonskimi pogoji podizvajalec
pravico zahtevati neposredno plačilo od glavnega naročnika, bi naj tudi glavni naročnik imel
pravico na podizvajalca nasloviti jamčevalni zahtevek. Vrhovno sodišče je v tem delu revizijo
glavnega naročnika zavrnilo. V svoji odločbi je navedlo, da zakonske podlage za odgovornost
podizvajalca nasproti glavnemu naročniku ni in da za napake po podjemni pogodbi ali po
gradbeni pogodbi odgovarja izvajalec, podizvajalec pa bi odgovarjal samo, če bi bilo tako
posebej dogovorjeno.74 Vrhovno sodišče je analogno uporabo 612. člena ZOR zavrnilo tudi z
razlago, da gre pri 612. členu ZOR za posebno izjemo od načela relativnosti pogodbenih
razmerij, za katero so predpisani posebni pogoji, zato take izrecne izjeme ni mogoče širiti s
pomočjo analogije na bistveno drugačne primere in iz njih izvajati pravice, ki jih niti splošna
pravila niti konkretne zakonske določbe ne predvidevajo.75
Z odločitvijo Vrhovnega sodišča v obravnavani zadevi se strinjam, saj kot sem že pri
vprašanju, ali je dopustna analogna uporaba 661. člena OZ pojasnila, pri zakonski ureditvi, ko
70

Podobno tudi N. Plavšak v N. Plavšak, n.d. (3. knjiga), str. 907.
612. člen ZOR je določal: Sodelavci se za svoje terjatve od prevzemnika posla lahko obrnejo neposredno na
naročnika in zahtevajo od njega, da jim te terjatve izplača iz vsote, ki jo v tistem trenutku dolguje prevzemniku,
če so pripoznane.
72
Sodba in sklep Vrhovnega sodišča, opr. št. II Ips 658/2006 z dne 15. 5. 2008.
73
Odstavek 1 obrazložitve obravnavane odločbe.
74
Odstavek 8 obrazložitve obravnavane odločbe.
75
Odstavek 8 obrazložitve obravnavane odločbe.
71
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OZ v določbah pri podjemni pogodbi, ne določa, ali ima glavni naročnik proti podizvajalcu
neposredni zahtevek za odpravo napak, ne gre za pravno praznino, zato analogija ni dopustna.
Prva tako pa je odločitev Vrhovnega sodišča skladna z načelom restriktivne razlage izjem
(exceptiones non sunt extendae).
Glede na navedeno menim, da ni zakonske podlage za to, da bi glavnemu naročniku lahko
priznali neposredne zahtevke za kršitev podizvajalčeve obveznosti pravilno opraviti posel.
Takšne zahtevke lahko glavni naročnik pridobi le v primeru, če z izvajalcem sklene pogodbo
o odstopu terjatev (civilnopravnih zahtevkov, ki jih ima izvajalec v razmerju do podizvajalca
zaradi kršitev podizvajalčeve obveznosti pravilno opraviti posel).
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3

PREDPOSTAVKE NEPOSREDNEGA ZAHTEVKA PODIZVAJALCA

3.1

Splošno o predpostavkah

Iz pravila, določenega v 631. členu OZ, je mogoče razbrati, da morajo biti za utemeljenost
neposrednega zahtevka podizvajalca v razmerju do glavnega naročnika kumulativno
izpolnjene naslednje predpostavke:
-

obstoj in dospelost terjatve podizvajalca do izvajalca,

-

obstoj in dospelost terjatve izvajalca do glavnega naročnika,

-

koneksnost terjatve podizvajalca do izvajalca in terjatve izvajalca do glavnega
naročnika oziroma terjatev podizvajalca do izvajalca in terjatev izvajalca do glavnega
naročnika se morata nanašati na ista dela,

-

pripoznanje terjatve.

Poleg navedenega je v pravni teoriji zaslediti še pogoj, da je podizvajalec upravičen postaviti
neposredni zahtevek proti glavnemu naročniku le v primeru, ko obstaja opravičeni razlog,
torej, ko mu izvajalec noče ali ne more plačati za opravljeno delo.76 Gotovo pa obveznost
glavnega naročnika, da plača neposredno podizvajalcu, ne more nastati brez, da bi
podizvajalec to od njega zahteval. Zato se kot predpostavka za nastanek obveznosti glavnega
naročnika, da plača podizvajalcu, omenja tudi postavitev neposrednega zahtevka glavnemu
naročniku s strani podizvajalca.77
V pravni teoriji in sodni praksi je glede razlage predpostavk neposrednega zahtevka mogoče
zaslediti različna stališča, prav tako pa se v zadnjem času zaradi aktualnosti 631. člena OZ
odpirajo nova vprašanja, na katere še ni (enotnih) odgovorov pravne teorije in sodne prakse.
Čeprav se je največ odprtih vprašanj pojavilo glede razlage predpostavke pripoznanja terjatev,
v nadaljevanju pri vsaki predpostavki neposrednega zahtevka obravnavam vprašanja, ki so se
v pravni teoriji in sodni praksi že pojavila, ali pa bi se lahko pojavila.
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Glej S. Cigoj, n.d. (Komentar ...), str. 1788. V novejši pravni teoriji na to predpostavko opozarjata, na primer:
- B. Hrastnik, Ureditev neposrednih plačil podizvajalcem, Podjetje in delo, revija za gospodarsko,
delovno in socialno pravo, št. 6–7/2011, str. 1141.
- V. Kranjc, n.d. (Ali ...), str. 243.
77
Tako na primer V. Kranjc, n.d. (Ali ...), str. 255.
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3.2

Obstoj, dospelost in koneksnost terjatev

3.2.1 Obstoj terjatev
Terjatvi (terjatev podizvajalca do izvajalca in terjatev izvajalca do glavnega naročnika)
morata obstajati na dan, ko glavni naročnik od podizvajalca prejme zahtevek za neposredno
plačilo78, terjatev podizvajalca do izvajalca pa tudi na dan, ko glavni naročnik plača
neposredni zahtevek.
Podizvajalec ne bo uspel z neposrednim zahtevkom v razmerju do glavnega naročnika, če
izvajalec do glavnega naročnika ne bo imel terjatve v trenutku, ko bo glavni naročnik prejel
neposredni zahtevek. To se bo zgodilo v primeru, če bo glavni naročnik izvajalcu, še preden
bo prejel podizvajalčev neposredni zahtevek, poravnal izvajalčevo terjatev.79 Z izpolnitvijo
obveznosti glavnega naročnika do izvajalca terjatev izvajalca do glavnega naročnika preneha,
zato ni izpolnjena predpostavka za neposredni zahtevek podizvajalca (obstoj terjatve izvajalca
do glavnega naročnika).80 Podizvajalec z neposrednim zahtevkom ne bo uspel tudi v primeru,
ko bo izvajalec, še preden bo glavni naročnik prejel neposredni zahtevek podizvajalca za
plačilo, odstopil svojo terjatev do glavnega naročnika, nekomu tretjemu in glavnega naročnika
o tem obvestil. Učinek odstopa terjatve je namreč v tem, da odstopljena terjatev preide iz
premoženja izvajalca v premoženje prevzemnika terjatve, zato izvajalec ne bo imel več
terjatve proti glavnemu naročniku. Juhart navaja, da če med strankama ni dogovorjeno
drugače, terjatev preide na prevzemnika v trenutku, ko je sklenjena pogodba o odstopu
terjatve.81 Vendar pa s tem pride do spremembe pripadnosti terjatve zgolj v notranjem
razmerju med odstopnikom in prevzemnikom.82 Do spremembe zunanje pripadnosti terjatve
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Vprašanje začetka učinkovanja neposrednega zahtevka v razmerju do glavnega naročnika je obravnavano v
nadaljevanju (poglavje 3.6).
79
Tako tudi VSL sklep I Cpg 864/2011 z dne 8. 9. 2011. V predmetni zadevi je podizvajalec kot upnik navajal,
da glavni naročnik kot dolžnik zatrjuje, da je celoten dolg do izvajalca poravnal. Sodišče je zato ocenilo, da
podizvajalec ni podal relevantnih trditev glede odprte obveznosti glavnega naročnika do izvajalca, čeprav je
podizvajalec zatrjeval, da gre pri ugovoru glavnega naročnika zgolj za izgovor in zavlačevanje postopka.
Sodišče je tako tožbeni zahtevek podizvajalca zavrnilo z utemeljitvijo, da je ena od predpostavk za neposredno
zahtevo tudi, da obstaja v razmerju med glavnim naročnikom in izvajalcem dospela izvajalčeva terjatev in da ta
predpostavka ni bila podana.
80
Tako tudi Vrhovno sodišče v sodbi III Ips 100/2006 z dne 6. 11. 2007, v kateri je razsodilo: Ker je sodišče
prve stopnje ugotovilo, da je tožena stranka (op. glavni naročnik) izvajalcu poravnala vsa izvedena dela po
izstavljenih situacijah, tožeča stranka (op. podizvajalec) plačila za svoje delo ne more več zahtevati neposredno
od tožene stranke na podlagi 612. člena ZOR.
81
M. Juhart v N. Plavšak in drugi, n.d. (2. knjiga), str. 582–583.
82
Povzeto po M. Juhart v N. Plavšak in drugi, n.d. (2. knjiga), str. 583.
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pa pride šele z obvestilom dolžnika o cesiji.83 Šele s tem dejanjem je dosežen celoten uspeh
cesije in ustvarjen položaj, da dolžnik svoje obveznosti ne izpolni odstopniku, ampak novemu
upniku – prevzemniku.84 Glede na navedeno menim, da bo moral glavni naročnik v primeru,
če bo prejel obvestilo izvajalca o odstopu terjatve za tem, ko bo prejel podizvajalčev
neposredni zahtevek (čeprav je bila pogodba o odstopu terjatve med izvajalcem in
prevzemnikom sklenjena pred tem), ob predpostavki, da so izpolnjeni vsi pogoji za plačilo
podizvajalcu, plačati podizvajalcu in ne prevzemniku izvajalčeve terjatve.
Vprašanje je, kakšne so posledice, če glavni naročnik po prejemu neposrednega zahtevka,
terjatve ne plača podizvajalcu, ampak plača izvajalcu. Tudi v tem primeru terjatev izvajalca
do glavnega naročnika preneha. To vprašanje je povezano z odgovorom na vprašanje, komu
mora glavni naročnik dati prednost, ko se poleg izvajalčeve terjatve pojavi še neposredni
zahtevek podizvajalca.85 Cigoj navaja, da če glavni naročnik ugotovi, da ima podizvajalec
nesporno pravico, mora dati prednost podizvajalcu pred izvajalcem, ki zahteva obenem, kajti
zakonito nastala zaveza glavnega naročnika nastane v trenutku, ko podizvajalec izjavi svojo
zahtevo.86 Drugačnih stališč v pravni teoriji ni zaslediti, zato lahko sklenemo, da nesporno
velja, da mora glavni naročnik, ko prejme neposredni zahtevek podizvajalca, ki izpolnjuje vse
zakonske pogoje, plačati podizvajalcu in ne izvajalcu, s katerim je v pogodbenem razmerju.87
Iz navedenega izhaja, da se bo v primeru, ko bo glavni naročnik, kljub prejemu neposrednega
zahtevka podizvajalca, plačal izvajalcu, štelo, da je izpolnil napačni osebi.88 Njegova
obveznost do podizvajalca zato ne bo ugasnila, podizvajalec pa bo od njega lahko še naprej
terjal izpolnitev. Glavni naročnik bo torej moral plačati podizvajalcu, da se bo razbremenil
svoje obveznosti, od izvajalca pa bo lahko, če bodo za to izpolnjeni pogoji, z obogatitvenim
zahtevkom zahteval vrnitev plačanega zneska.
Če pa bo podizvajalec po postavitvi neposrednega zahtevka, ki pa s strani glavnega naročnika
še ne bo plačan, prejel plačilo od izvajalca (op. podizvajalec lahko tudi po postavitvi
neposrednega zahtevka, še vedno zahteva plačilo od izvajalca, izvajalec pa je k plačilu še
vedno zavezan in lahko kadarkoli plača podizvajalcu), podizvajalec več ne bo mogel vztrajati
pri neposrednem zahtevku, saj ne bo izpolnjena predpostavka za neposredni zahtevek
83

Povzeto po M. Juhart v N. Plavšak in drugi, n.d. (2. knjiga), str. 583.
Povzeto po M. Juhart v N. Plavšak in drugi, n.d. (2. knjiga), str. 583.
85
O konkurenci zahtevkov izvajalca in podizvajalca glej še poglavje 4.1.5.
86
S. Cigoj, n.d. (Komentar ...), str. 1789.
87
Tako tudi V. Kranjc, n.d. (Ali ...), str. 244.
88
Glej 280. člen OZ.
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podizvajalca (obstoj terjatve podizvajalca do izvajalca). V tem primeru bi moral podizvajalec
v skladu z načelom vestnosti in poštenja o prejemu plačila od izvajalca obvestiti glavnega
naročnika, da ne bi prišlo do dvojnega plačila.89 Če bi do dvojnega plačila prišlo (torej, če bo
glavni naročnik plačal podizvajalcu za opravljeno delo po tem, ko bo podizvajalec že prejel
plačilo od izvajalca, glavnemu naročniku pa to ne bo znano), bo lahko glavni naročnik od
podizvajalca zahteval vrnitev plačila na podlagi pravil o neupravičeni obogatitvi.

3.2.2 Dospelost terjatev
Neposredni zahtevek podizvajalca proti glavnemu naročniku bo utemeljen, če bosta obe
terjatvi (terjatev podizvajalca do izvajalca in terjatev izvajalca do glavnega naročnika) dospeli
na dan, ko glavni naročnik prejme neposredni zahtevek podizvajalca. Terjatvi sta dospeli, če
sta tako izvajalec kot tudi podizvajalec, vsak do svojega naročnika, upravičena terjati plačilo
za opravljeno delo. Običajno je dogovorjeno, da pravica do plačila za opravljeno delo dospe v
plačilo določeno število dni po prevzemu opravljenih del. Težava pri uveljavljanju
neposrednega zahtevka se lahko pojavi, ko pravica podizvajalca zahtevati plačilo za opravljen
posel do izvajalca ne dospe istočasno kot pravica izvajalca zahtevati plačilo za opravljen posel
do glavnega naročnika.
Če bo terjatev izvajalca do glavnega naročnika dospela v plačilo prej kot terjatev podizvajalca
do izvajalca, bo lahko glavni naročnik to terjatev ob dospelosti poravnal in bo v tem primeru
terjatev izvajalca do glavnega naročnika prenehala. Ko bo podizvajalec kasneje postavil
neposredni zahtevek, bo ta neutemeljen, saj ne bo podana ena izmed predpostavk za
neposredni zahtevek podizvajalca (obstoj terjatve izvajalca do glavnega naročnika). Tudi če bi
podizvajalec vedel, da bo terjatev izvajalca do glavnega naročnika zapadla hitreje kot njegova
terjatev do izvajalca, pred zapadlostjo svoje terjatve do izvajalca običajno ne bo imel interesa
za postavitev neposrednega zahtevka do glavnega naročnika. Tudi če bi tak interes imel (na
primer, zato ker bi bil izvajalec že v slabem finančnem stanju in bi podizvajalec pričakoval,
da ob zapadlosti njegova terjatev ne bo poravnana) in bi na glavnega naročnika naslovil
neposredni zahtevek, glavni naročnik ne bi bil zavezan plačati podizvajalcu, saj ne bi bila
izpolnjena ena izmed predpostavk za njegov zahtevek (podizvajalčeva terjatev do izvajalca ne
bi bila zapadla). Prav tako glavni naročnik ne bi bil dolžan zadrževati plačila svoji pogodbeni
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stranki – izvajalcu, dokler ne bi zapadla terjatev podizvajalca do izvajalca. Če bi glavni
naročnik plačal izvajalcu, se ne bi štelo, da je glavni naročnik izpolnil napačni osebi.
Če bo terjatev podizvajalca do izvajalca dospela v plačilo prej kot terjatev izvajalca do
glavnega naročnika in bo podizvajalec postavil neposredni zahtevek, prav tako ne bo
izpolnjena ena izmed predpostavk za neposredni zahtevek podizvajalca (dospelost terjatve
izvajalca do glavnega naročnika). Ker glavni naročnik še ne bo dolgoval izvajalcu, tudi
podizvajalcu še ne bo dolžan plačati.90 Vprašanje je, ali lahko podizvajalec kljub temu naslovi
neposredni zahtevek na glavnega naročnika in od njega zahteva, da mu plača šele, ko bo
dospela terjatev izvajalca. Kranjčeva pojasnjuje, da glavni naročnik v takem primeru ni
dolžan evidentirati podizvajalčeve zahteve in jo realizirati, ko v plačilo dospe poznejša
terjatev izvajalca do glavnega naročnika.91 Tudi Višje sodišče v Celju se je v eni izmed svojih
odločb oprlo na mnenje Kranjčeve in navedlo, da po materialnem pravu podizvajalec ne more
zahtevati od glavnega naročnika plačila iz kasneje dolgovane vsote, ker te v trenutku
neposrednega zahtevka glavni naročnik še ne dolguje izvajalcu.92 Sodišče je svojo odločitev
utemeljilo na ugotovitvi, da v zakonu ni dolžnosti glavnega naročnika evidentirati
podizvajalčevo zahtevo in jo realizirati po tem, ko v plačilo dospejo poznejše terjatve
glavnega izvajalca do naročnika. To pa po mnenju sodišča pomeni, da tudi če pozneje dospe
nova terjatev izvajalca do glavnega naročnika, glavni naročnik ne sme v zvezi s poznejšo
oziroma drugo terjatvijo glavnega izvajalca poplačati podizvajalca. Na prvi pogled se zdi
takšno stališče pravne teorije in sodne prakse prestrogo, saj bo podizvajalec težko ujel časovni
moment in neposredni zahtevek v razmerju do glavnega naročnika postavil pravočasno, torej
ne prehitro (ko terjatev izvajalca do glavnega naročnika še ne bo zapadla) in ne prepozno (ko
bo glavni naročnik že plačal dospelo terjatev izvajalca). Ker je za podizvajalca pogodbeno
razmerje med glavnim naročnikom in izvajalcem tuje pogodbeno razmerje, mu največkrat ne
bo znano, kdaj dospe v plačilo izvajalčeva terjatev do glavnega naročnika. Po drugi strani pa
se zdi takšno stališče sprejemljivo, saj je pravilo 631. člena OZ izjema od načela relativnosti
pogodbenih razmerij, zato ga je treba razlagati restriktivno, kar pomeni, da glavnemu
naročniku ni mogoče naložiti več obveznosti, kot jih predvideva obravnavano pravilo. Če bi
glavni naročnik imel dolžnost zahtevek evidentirati in ga plačati kasneje, bi lahko prišlo do
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situacije, da bi podizvajalec med tem že dobil plačilo od izvajalca in bi prišlo do dvakratnega
plačila podizvajalca, izvajalec pa bi ostal brez plačila oziroma brez delnega plačila.
V primerih javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, Uredba o neposrednih
plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju, zato da
bi se podizvajalec izognil opisanim težavam pri uveljavljanju neposrednega zahtevka določa,
da so roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem enaki in se določijo v skladu
s predpisi, ki urejajo javne finance.93 Vprašljivo je, ali ta določba res varuje podizvajalce pred
tem, da glavni naročnik ne bo poravnal prej dospele terjatve izvajalca. Tudi če je rok plačila
enako določen, je pomembno, kdaj rok začne teči, zato ni nujno, da se bo rok plačila iztekel
na isti dan oziroma da bo terjatev podizvajalca dospela v plačilo prej kot terjatev izvajalca.
Temu pa bo seveda tako, če bo začetek teka roka plačila vezan na izročitev in prevzem posla
in bo v razmerju med izvajalcem in podizvajalcem, izvajalec prevzel posel prej ali hkrati kot
glavni naročnik v njunem razmerju.

3.2.3 Koneksnost terjatev
Kljub izpostavljenim vprašanjem glede predpostavk, da morata obe terjatvi (terjatev
podizvajalca do izvajalca in terjatev izvajalca do naročnika) obstajati in biti dospeli, v sodni
praksi in pravni teoriji ni zaslediti težav z razlago in presojo teh predpostavk. Drugače pa je
pri predpostavki, da morata biti terjatvi (terjatev podizvajalca do izvajalca in terjatev izvajalca
do glavnega naročnika) koneksni. Z drugimi besedami, terjatev podizvajalca do izvajalca in
terjatev izvajalca do glavnega naročnika se morata nanašati na isto delo. Zanimivo je, da v
pravni teoriji ni sporno, da je koneksnost terjatev predpostavka za neposredni zahtevek
podizvajalca94, saj ta predpostavka iz določbe 631. člena OZ izrecno ne izhaja. Obravnavani
člen namreč določa, da se podizvajalčeva terjatev do izvajalca izplača iz vsote, ki jo glavni
naročnik v tistem trenutku dolguje izvajalcu. Vprašanje je, na podlagi česa je pravna teorija
zaključila, da vsota, ki jo glavni naročnik dolguje izvajalcu, predstavlja plačilo za delo, ki ga
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je dejansko opravil podizvajalec, in ne plačila za katerokoli delo, torej bodisi za delo, ki ga je
opravil sam izvajalec, bodisi za delo, ki ga je opravil drug podizvajalec, ali celo plačila iz
kateregakoli med glavnim naročnikom in izvajalcem sklenjenega pravnega posla in ne zgolj
podjemne pogodbe. Menim, da tak zaključek pravne teorije, za katerega menim, da je
utemeljen, izhaja iz namena določbe 631. člena OZ ter dejstva, da je neposredni zahtevek
izjema od načela relativnosti pogodbenih razmerij. Tudi Hrastnik razlaga podobno, in sicer,
da takšno interpretacijo (torej, da morata biti terjatvi koneksni) narekuje pravilo, da je treba
izjeme razlagati restriktivno, hkrati pa bi širitev priznavanja neposrednih zahtevkov
podizvajalcem, ki bi se izplačevali iz vsote, ki jo naročnik dolguje izvajalcu za katerokoli
delo, lahko povzročila konflikte med podizvajalci, saj bi se s tem lahko poseglo v pravice
drugih podizvajalcev.95
Tudi v sodni praksi je zaslediti stališče, da morata terjatvi izvirati iz istih del96, vendar pa je
opaziti tudi, da se sodišča, ko so presojala utemeljenost neposrednega zahtevka podizvajalca,
običajno s to predpostavko niso ukvarjala.
V zvezi s predpostavko koneksnosti se pojavlja še vprašanje, kako podizvajalec dokazuje
koneksnost svoje terjatve izvajalčevi, kadar je identiteta del onemogočena ali otežena oziroma
kako lahko glavni naročnik ugotovi, ali se neposredni zahtevek podizvajalca nanaša na tista
(ista) dela, za katera sam dolguje plačilo izvajalcu. Samčeva navaja, da bi to težavo lahko
rešili z enotnostjo pri izstavljanju računov izvajalcev in podizvajalcev, v smislu vidne
prekrivnosti zaračunanih del v situacijah (npr. enotno številčenje).97 Navedeno bi bilo mogoče
lažje zagotoviti v primeru, ko je glavni naročnik oseba javnega prava, saj bi enoten način
označevanja in številčenja zaračunanih del v situacijah lahko urejala Uredba o neposrednih
plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju.98 Že
zdaj pa ZJN-2 skuša olajšati ugotavljanje te predpostavke s tem, ko v osmem odstavku 71.
člena, v primeru, ko namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalci, predpisuje
obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila. Glede na zahteve tega člena mora biti
med drugim v pogodbi navedena tudi vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, vsaka
vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe
teh del.
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V primeru, ko glavni naročnik ni oseba javnega prava, pa bi bilo težje zagotoviti enoten način
označevanja in številčenja zaračunanih del v situacijah oziroma računih, saj predpisovanje
enotnega načina v podzakonskih aktih za takšne primere ne bi bilo ustrezno. Da bi
podizvajalec v teh primerih zadostil tej predpostavki, bi moral v svojem zahtevku, še posebej,
če bi bila koneksnost terjatev otežena, podrobno (lahko tudi opisno, ne zgolj numerično)
opisati količine in vrste izvedenih del. Na podlagi takšnega opisa bi namreč glavni naročnik
lahko lažje ugotovil, ali terjatvi izvirata iz istih del.

3.3

Pripoznava terjatev

3.3.1 Pripoznava terjatev kot enostranska izjava izvajalca kot dolžnika

OZ pri neposrednem zahtevku podizvajalca ne razlaga pojma pripoznave terjatve. Prav tako v
zvezi s pripoznanjem terjatve po 631. členu OZ ni zaslediti niti obsežne niti ustaljene sodne
prakse. Glede na to, da OZ v 364. členu99 v zvezi s pretrganjem zastaranja ureja institut
pripoznanja dolga, se na prvi pogled zdi, da bi si lahko pri interpretaciji pojma pripoznave
terjatve po 631. členu OZ smiselno pomagali z ustaljenimi stališči pravne teorije in sodne
prakse, ki so se oblikovala v zvezi z institutom pripoznanja dolga po 364. členu OZ. Če
dolžnik pripoznava svojo obveznost (dolg), namreč hkrati pripoznava tudi terjatev upnika.
Vendar pa je treba že na tem mestu poudariti, da je namen pripoznanja terjatve po 631. členu
OZ drugačen kot namen pripoznanje dolga, ki vpliva na pretrganje zastaranja. Smisel pravila,
ki ureja pripoznavo dolga je, da lahko upnik zaradi pripoznave šteje, da kljub neizpolnitvi
obveznosti s strani dolžnika ni potrebno sodno varstvo ali kakšni drugi ukrepi za uveljavljanje
terjatve, saj dolžnik kaže, da je pripravljen izpolniti obveznost.100 Namen pripoznave terjatve
po 631. členu OZ pa je, da glavni naročnik podizvajalcu plača terjatve, ki so nesporne. Prav
tako je treba poudariti, da ima institut pripoznave dolga po 364. členu OZ le omejen doseg, ki
je povezan z zastaranjem.101 Ker je pripoznava dolga po 364. členu OZ akcesorne narave, je
veljavna le pod pogojem, da je veljavna obveznost sama.102 Pripoznava dolga torej ne ustvarja
samostojnega pravnega naslova za plačilo (pravni naslov je na primer pogodbena obveznost
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dolžnika do upnika).103 Če se bo torej v morebitnem sodnem postopku ugotovilo, da terjatev
upnika ni veljavna, da ne obstaja ali da ne obstaja v določeni višini, bo lahko zahtevek upnika
še vedno zavrnjen, ker ni utemeljen. Pripoznava dolga po 364. členu OZ tako vpliva samo na
pretrganje zastaranje, ne pomeni pa, da bo upnik samo zaradi dejstva pripoznanja dolga prišel
do poplačila svoje terjatve. Pripoznava terjatve po 631. členu OZ pa ima v primerjavi s
pripoznavo dolga po 364. členu OZ širši obseg, saj je ena od predpostavk neposrednega
zahtevka podizvajalca v razmerju do glavnega naročnika in lahko skupaj z izpolnitvijo drugih
predpostavk privede do poplačila podizvajalca s strani glavnega naročnika. Kljub navedenim
razlikam med pripoznavo dolga in pripoznavo terjatve, bom v nadaljevanju opozorila na
izoblikovana stališča pravne teorije in sodne prakse v zvezi s pripoznanjem dolga po 364.
členu OZ in pri tem skušala odgovoriti na vprašanje, do katere mere in v kakšnem obsegu bi
se lahko ta stališča smiselno uporabila za razlago pripoznanja terjatve po 631. členu OZ.
Zaradi navedenih razlik med obema vrstama pripoznanja namreč menim, da bi presoja o tem,
kdaj je terjatev pripoznana na podlagi 631. členu OZ morala biti strožja kot presoja o tem,
kdaj je pripoznan dolg po 364. členu OZ.
Teorija v zvezi z institutom pripoznanja dolga po 364. členu OZ pojasnjuje, da je treba ločiti
med pripoznanjem dolga in priznanjem dejstev. Pri pripoznavi dolga gre za izjavo volje
(pripoznajo se pravice, obveznosti), pri priznanju dejstev pa za izjavo vednosti (priznajo se
dejstva).104 Razlikovanje med priznanjem dejstev in pripoznavo dolga je pomembno, ker zgolj
priznanje določenega dejstva ne zadošča za pripoznavo dolga.105 Vendar pa zadostuje, če se
izjava nanaša na priznanje določenega dejstva z vsemi pravnimi posledicami.106 Menim, da
tudi pri pripoznavi terjatve po 631. členu OZ zgolj pripoznanje določenega dejstva ne zadošča
za pripoznavo terjatve, ampak mora izvajalec izjaviti svojo voljo, da terjatev podizvajalca
pripoznava.
Po drugem odstavku 364. člena OZ lahko dolžnik dolg pripozna izrecno ali s konkludentnim
ravnanjem. V primeru, ko dolžnik pripoznave ne izjavi izrecno, ampak s konkludentnim
ravnanjem, je na podlagi njegovega ravnanja treba ugotoviti njegovo voljo.107 Pripoznava
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dolga torej ni vezana na nobeno obličnost108, zato lahko dolžnik pripozna dolg na različne
načine. V skladu s sodno prakso zadošča, da dolžnikovo dejanje ali izjava na jasen način
izraža njegovo voljo, da priznava dejstva, iz katerih izhaja konkretno pravno razmerje z
upnikom tako, da lahko upnik na tej podlagi razumno sklepa, da dolžnik soglaša z obstojem
dolga.109 Pri ugotavljanju, ali konkludentno ravnanje dolžnika pomeni pripoznavo dolga, si
torej lahko pomagamo z že jasno izoblikovanimi stališči sodne prakse in pravne teorije o tem,
kakšna mora biti pripoznava. Ustaljeno stališče sodne prakse in pravne teorije je, da mora biti
pripoznanje dolga, zato da ima pravni učinek jasno, nepogojno in določno.110 Za pripoznanje
terjatve po 631. členu OZ posebna obličnost prav tako ni določena, vendar pa menim, da je
potrebno pri pripoznanju terjatve po 631. členu OZ v primerjavi s pripoznanjem dolga, strožje
presojati možnosti konkludentnega pripoznanja terjatev.111
Za učinkovanje pripoznanja dolga privolitev upnika ni potrebna112, vendar pa mora biti
pripoznava dolga kot enostranska izjava dolžnika, zaradi načela relativnosti pogodbenih
razmerij usmerjena proti upniku.113 Smiselno enako po mojem mnenju velja tudi za
pripoznavo terjatve po 631. členu OZ.
Glede na navedeno lahko sklenem, da je pripoznava terjatve v zvezi s 631. členom OZ
enostranska izjava volje izvajalca kot dolžnika, ki je usmerjena proti podizvajalcu kot upniku,
za njeno učinkovanje privolitev podizvajalca ni potrebna in tudi obličnost ni predpisana.

3.3.2 Katera terjatev mora biti pripoznana?
V pravni teoriji in sodni praksi je zaslediti različna stališča o tem, ali za utemeljenost
neposrednega zahtevka zadostuje zgolj, da izvajalec pripozna terjatev podizvajalca, ali pa
mora tudi glavni naročnik pripoznati terjatev izvajalca.

Pravna teorija je enotna, da mora obstajati pripoznanje izvajalca o obstoju podizvajalčeve
terjatve do njega, torej da mora biti pripoznana terjatev podizvajalca do izvajalca. V pravni
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111
O načinih pripoznanja terjatve po 631. členu OZ več v nadaljevanju.
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Povzeto po S. Cigoj, n.d. (Komentar ...), str. 1184.
113
Tako sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, opr. št. II Ips 541/2006 z dne 17. 12. 2008 in sodba
Vrhovnega sodišča, opr. št. III Ips 76/2003 z dne 2. 3. 2004.
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teoriji sploh ni zaslediti problematiziranja o tem, ali mora biti pripoznana tudi terjatev
izvajalca do glavnega naročnika.
V sodni praksi pa je zaslediti stališče, da morata biti tako terjatev podizvajalca do izvajalca
kot tudi terjatev izvajalca do naročnika nesporni oziroma da mora izvajalec priznati obveznost
plačila podizvajalcu, naročnik pa priznati obveznost plačila izvajalcu do višine njegove
obveznosti podizvajalcu.114 Višje sodišče v Ljubljani v zadevi pod opr. št. II Cpg 408/2011
pojasnjuje, da je pri obravnavanju neposrednega zahtevka podizvajalca do naročnika
potrebno upoštevati, da gre za (izjemen) primer, ko zakon dovoljuje takšen zahtevek, četudi
njegov naslovnik (naročnik) ni stranka v razmerju z upnikom (podizvajalcem). Ker gre pri
zahtevku po 631. členu OZ za to, da podizvajalec poleg izvajalca nastopi proti naročniku, je
razumljivo, da slednji ne more biti zavezan k plačilu te terjatve, če ne pripozna obstoječe
terjatve izvajalca, v breme zneska, katere se bo terjatev podizvajalca tudi plačala.
Podizvajalec kot tožeča stranka bi torej v zvezi z navedenim stališčem za uspešnost svojega
zahtevka moral podati tudi navedbe o pripoznanju terjatve izvajalca s strani glavnega
naročnika. Da morata biti obe terjatvi pripoznani, pa izhaja tudi iz sodbe Višjega sodišča v
Ljubljani, opr. št. I Cpg 702/2009 z dne 18. 3. 2010.115
Vprašanje, ali mora biti poleg terjatve podizvajalca do izvajalca pripoznana tudi terjatev
izvajalca do glavnega naročnika, se pojavi šele v fazi, ko podizvajalec po sodni poti terja
plačilo od glavnega naročnika. To je verjetno tudi razlog, da se pravna teorija s tem
vprašanjem še ni ukvarjala. Če namreč glavni naročnik plača podizvajalcu takoj, ko prejme
njegov zahtevek (torej izven sodnega postopka), glavni naročnik s plačilom (konkludentno)
pripoznava, da izvajalcu dolguje znesek v višini, ki ga je plačal podizvajalcu.

Menim, da pravna teorija ni spregledala predpostavke, da mora biti za utemeljenost
neposrednega zahtevka (v sodnem postopku) pripoznana tudi terjatev izvajalca do glavnega
naročnika, saj morajo biti po 631. členu OZ pripoznane le terjatve podizvajalca do izvajalca.
Iz gramatikalne razlage 631. člena OZ je namreč razvidno, da se zapis »če so pripoznane«
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VSL sklep II Cpg 408/2011 z dne 18. 5. 2011 in VSL sodbo c z dne 18. 3. 2010.
VSL sodba I Cpg 702/2009 z dne 18. 3. 2010: Za neposredni zahtevek (actio directa), ki ga ima podizvajalec
po 612. členu ZOR v razmerju do naročnika, mora biti podanih več predpostavk. Poleg terjatve podizvajalca do
prevzemnika posla mora obstajati dospela terjatev prevzemnika posla do naročnika za plačilo posla, ki ga je
opravil podizvajalec. Zakon pa nalaga še dodatni pogoj, in sicer, da morata biti terjatvi »pripoznani«. Že na tem
mestu pa opozarjam, da je sodišče v predmetni zadevi zavzelo tudi stališče: Za izpolnitev tega pogoja (op.
pripoznave terjatev) zadošča, da sta ugotovljeni obstoj in višina terjatev.
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nanaša na zapis »te terjatve«, zapis »te terjatve« pa označuje terjatve podizvajalca do
izvajalca in ne vsote, ki jo v tistem trenutku dolguje izvajalcu. Podizvajalcu tako ni treba
navajati in dokazovati, da je glavni naročnik pripoznal terjatve izvajalcu, ampak zgolj, da
terjatev izvajalca do glavnega naročnika za delo, ki ga je opravil podizvajalec, obstaja in je
dospela. Terjatev izvajalca do glavnega naročnika mora biti seveda utemeljena, kar pa
pomeni, da lahko podizvajalec v sodnem postopku dokazuje obstoj in višino terjatve izvajalca
do glavnega naročnika, zato utemeljenosti te terjatve ni mogoče enačiti s pripoznavo te
terjatve. Glede na navedeno torej sodišča ne bi smela širiti predpostavk neposrednega
zahtevka in od podizvajalca zahtevati večjega trditvenega in dokaznega bremena kot ga
predvideva zakon.
3.3.3 Načini pripoznanja terjatve po 631. členu OZ
Eno izmed temeljnih vprašanj, ki se pojavi pri predpostavki pripoznanja terjatve je, kaj se
šteje za pripoznanje terjatve, torej na kakšen način mora izvajalec pripoznati terjatev
podizvajalca, da bo tej predpostavki zadoščeno.

Izvajalec lahko terjatev podizvajalca pripozna, ne le s podizvajalcu dano izjavo (izrecno),
temveč tudi posredno (s konkludentnimi ravnanji). Navedeno sklepanje dopušča dejstvo, da v
631. členu OZ posebna obličnost za pripoznavo terjatve ni predpisana.116 Terjatev bo izrecno
priznana, ko bo izvajalec izrecno priznal obstoj terjatve v določenem znesku in navedel posel,
iz katerega ta terjatev izvira.117 Izvajalec bo takšno izjavo redko podal izrecno v zvezi s 631.
členom OZ, največkrat pa bo takšna izrecna izjava podana v izvensodni poravnavi ali
asignaciji118. Kadar pa izvajalčeva izjava o pripoznanju terjatve ne bo (vsa) zajeta z besedami
oziroma kadar bi lahko izjava volje v celoti izhajala iz drugačnega ravnanja izvajalca, je
potrebno oceniti, ali se takšna izjava oz. drugo ravnanje izvajalca, glede na okoliščine, v
katerih je izjava dana oziroma je ravnanje storjeno, navzven kaže kot jasen izraz volje
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Možnost pripoznanja dolga s konkludentnim ravnanjem predvideva 364. člen OZ. Prav tako pa je tudi v 18.
členu OZ, ki se na podlagi 14. člena OZ lahko smiselno uporabi tudi za pripoznanje terjatve določeno, da se
izjava volja lahko izrazi tako z besedami kot tudi z običajnimi znaki ali z drugačnim ravnanjem, iz katerega se da
zanesljivo sklepati, da obstoji.
117
Povzeto po V. Kranjc, n.d. (Ali ...), str 243.
118
V zvezi s pripoznanjem terjatve v asignaciji, glej še poglavje 7.2.2, saj vedno ni mogoče zaključiti, da
pristanek izvajalca k asignacij oziroma pooblastilo izvajalca v zvezi z asignacijo predstavlja pripoznanje terjatve
podizvajalca po 631. členu OZ. Prav tako velja opozoriti tudi, da v primeru, ko je pripoznanje terjatve razvidno
iz asignacije, pravno podlago za plačilo podizvajalcu predstavlja ta institut in ne 631. člen OZ.
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izvajalca, da pripoznava terjatev podizvajalca.119 Pri tem pa ni odločilno, kako izvajalec sam
vidi svojo izjavo, temveč kako je izjava (objektivno) videti.120
Pri podjemni pogodbi, še posebej pri gradbeni pogodbi, izvajalec (kot naročnik v razmerju do
podizvajalca) običajno potrdi račun oziroma (končno) situacijo podizvajalca. Pravna teorija
pojasnjuje, da za pripoznanje terjatve po 631. členu OZ lahko šteje tudi takšna potrditev.121 V
skladu s Posebnimi gradbenimi uzancami (PGU)122 namreč začasne situacije oziroma končna
situacija vsebujejo podatke o količinah in cenah izvedenih del, skupni vrednosti izvedenih del,
prej izplačanih zneskih in znesku, ki ga je treba plačati na podlagi izstavljene situacije. 123 S
podpisom oziroma potrditvijo podizvajalčeve situacije izvajalec torej izrazi svojo voljo, da
soglaša z obsegom opravljenih del ter z njihovo vrednostjo, zato bi lahko sklepali, da lahko
podizvajalec zaradi potrditve situacije razumno sklepa, da izvajalec soglaša tudi z obstojem
terjatve. Kljub navedenemu pa se v zvezi s takšnim zaključkom lahko pojavi pomislek, saj
izvajalec zgolj s podpisom oziroma potrditvijo situacije ne potrdi, da je delo podizvajalca tudi
kvalitetno opravljeno (situacije ne vsebujejo podatkov o kvaliteti opravljenih del), kvaliteta
opravljenega dela (t. j. neobstoj stvarnih napak) pa je pogosto razlog, da izvajalec terjatve
podizvajalca dejansko ne pripoznava. Ta pomislek pa ni upoštevan v primerih javnih naročil,
v katerih nastopa ponudnik skupaj s podizvajalcem, saj Uredba o neposrednih plačilih
podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju v 6. členu celo
določa, da glavni naročnik izvede plačilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi
predložene potrjene situacije ali računa, kateremu so priložene s strani glavnega izvajalca
potrjene situacije ali računi, ki so jih izstavili podizvajalci.
Medtem ko v pravni teoriji ni sporno, da potrditev računa oziroma situacije podizvajalca s
strani izvajalca lahko šteje za pripoznanje po 631. členu OZ (čeprav sama menim, da je pri
takšnem zaključku potrebno biti previden), je drugače z vprašanjem, ali je za pripoznanje
terjatev po 631. členu OZ mogoče šteti tudi potrditev podizvajalčevega obrazca IOP (izpisek
odprtih postavk)124 s strani izvajalca.125 V sodni praksi ni zaslediti primera, da bi se to
vprašanje že pojavilo v zvezi s pripoznanjem terjatve po 631. členu OZ, vendar so sodišča to
119

Povzeto po sklepu in sodbi Vrhovnega sodišča, opr. št. III Ips 137/2006 z dne 31. 7. 2008.
Povzeto po sklepu in sodbi Vrhovnega sodišča, opr. št. III Ips 137/2006 z dne 31. 7. 2008.
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N. Plavšak v N. Plavšak in drugi, n.d. (3. knjiga), str. 821.
122
Posebne gradbene uzance, Uradni list SFRJ, št. 18/1977.
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62. člen PGU.
124
Izpisek odprtih postavk na določen dan je seznam še neplačanih računov na ta dan z datumi računov do tega
dneva in je namenjen uskladitvi knjigovodskega stanja med računovodstvi.
125
Tako tudi V. Kranjc, n.d. (Ali ...), str, 244.
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vprašanje obravnavala v zvezi z institutom pripoznanja dolga.126 V tej zvezi je zanimivo
stališče sodišča, da IOP obrazec ne vsebuje izjave volje, saj gre le za prepis podatkov iz
poslovnih knjig in posledično le priznanje dejstev (sama navedba dejstev pa za pripoznavo
dolga ne zadošča).127 Nasprotno stališče pa je zavzelo Vrhovno sodišče, ko je presodilo, da je
s tem, ko je tožnik tožencu kot svojemu sopogodbeniku v zvezi s pogodbenim dolgom poslal
obrazec IOP, ki ga je direktor toženca podpisal, je slednji s tem pripoznal na tem obrazcu
navedeni dolg.128 Ker je obrazec IOP namenjen zgolj uskladitvi knjigovodskega stanja med
računovodstvi, pa se odpira še vprašanje, ali dolžnik s potrditvijo tega obrazca v celoti soglaša
z obstojem terjatev navedenih v obrazcu (t. j. tudi s tem, da so te terjatve nesporne) ali pa
soglaša zgolj s tem, da so med njim in upnikom te terjatve odprte, vendar pa ni nujno, da so
tudi nesporne. Za pripoznanje dolga, ki pretrga zastaranje, odgovor na navedeno vprašanje ni
tako pomemben kot za pripoznanje terjatve po 631. členu OZ. Pripoznava terjatve po 631.
členu OZ je namreč namenjena temu, da glavni naročnik podizvajalcu plača terjatve, ki so
nesporne, pripoznava dolga, kot že navedeno, pa ima ožji domet in vpliva le na pretrganje
zastaranja. Ravno zaradi navedenega menim, da bi morali biti previdni pri presoji, ali
potrditev IOP obrazca pomeni pripoznavo terjatve po 631. členu OZ. Da ne bi bilo dvomov o
tem, kaj točno izvajalec s potrditvijo IOP obrazca pripoznava, bi lahko bilo na standardnih
IOP obrazcih navedeno, da se s potrditvijo obrazca hkrati izrecno priznava tudi, da so terjatve
navedene v obrazcu nesporne. V tem primeru bi lahko potrditev IOP obrazca podizvajalca s
strani izvajalca brez zadržkov šteli za pripoznanje terjatve po 631. členu OZ.
Primer aktivnega ravnanja izvajalca, na podlagi katerega prav tako ni mogoče nedvomno in
nesporno sklepati, da izvajalec pripoznava terjatev podizvajalca, je, ko izvajalec svoji situaciji
priloži situacijo podizvajalca ali ko izvajalec glavnemu naročniku izstavi situacijo, v kateri
obračuna tudi dela, ki jih je izvedel podizvajalec.129 Menim, da takšni primeri ne pomenijo
pripoznave terjatve. Iz takšnega ravnanja izvajalca objektivno ne izhaja volja pripoznati
terjatev podizvajalca, saj takšno ravnanje izvajalca kot dolžnika ni usmerjeno proti
podizvajalcu kot upniku. Tudi Hrvaško sodišče je v zadevi pod opr. št. VSRH Rev 1362/1996

126

Glej sklep in sodbo Vrhovnega sodišča, opr. št. III Ips 137/2006 z dne 31. 7. 2008, VSL sodbo I Cpg
1482/2010 z dne 27. 1. 2011, VSL sodbo I Cpg 109/2010 z dne 4. 5. 2010, VSL I Cpg 449/2001 z dne 21. 6.
2001.
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Glej VSL sodba I Cpg 1482/2010 z dne 27. 1. 2011.
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Sklep in sodba Vrhovnega sodišča, opr. št. III Ips 137/2006 z dne 31. 7. 2008.
129
Povzeto po V. Kranjc. n.d. (Ali ...), str. 243.

37

na podlagi podobnega pravila, kot je 631. člen OZ130, odločilo, da ni mogoče domnevati
konkludentnega pripoznanja s tem, ko izvajalec glavnemu naročniku izstavi situacijo in v tej
situaciji obračuna tudi dela, ki jih je izvedel podizvajalec.131 Hrvaško sodišče je svojo
odločitev utemeljilo na dejstvu, da mora biti pripoznanje v zvezi z neposrednim zahtevkom
podizvajalca do glavnega naročnika nedvomno in nesporno.
Glede na to, da zakon v 364. členu OZ primeroma določa še druga dolžnikova ravnanja132, ki
lahko pomenijo pripoznavo dolga, se pojavi vprašanje, ali lahko tudi ta ravnanja v
okoliščinah, v katerih so storjena, pomenijo pripoznanje terjatve v zvezi s 631. členom OZ.
Če izvajalec podizvajalcu plača le del dolga in pri tem navede, da meni, da je dolžan le v
plačani višini, ne moremo govoriti o pripoznanju podizvajalčeve terjatve v presežku od
delnega plačila.133 Prav tako menim, da zgolj delno plačilo (brez dodatnih pojasnil) ne pomeni
pripoznanja terjatve v zvezi s 631. členom OZ, saj mora biti pripoznava jasna in določna.134
Če pa bi izvajalec ob delnem plačilu navedel, da bo preostanek dolga plačan v določenem
roku, pa bi to lahko pomenilo pripoznanje terjatve po 631. členu OZ. Pripoznanje terjatve po
631. členu OZ bi lahko pomenilo tudi izrecno plačilo obresti od celotne dolgovane glavnice s
strani izvajalca. Enako bi lahko veljalo tudi v primeru, če bi izvajalec podizvajalcu naknadno
dal zavarovanje za svojo celotno obveznost.
3.3.4 Ali za izpolnitev pogoja pripoznanja terjatve zadošča, da sta v sodnem sporu
ugotovljeni obstoj in višina terjatve?

Cigoj navaja, da neposredni zahtevek podizvajalca obstoji, kolikor je priznan, kolikor ga
izvajalec ne zanika oziroma kolikor se njegova resničnost ugotovi. 135 In še: Celo, če je
zahtevek sporen, je lahko naročnik tožen, toda o pravdi mora toženec obvestiti izvajalca, da se
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Zakon o obveznim odnosima, št. 01-081-05-768/2, Zagreb, 4. ožujka 2005 v 602. členu z naslovom
Neposredan zahtjev izvođačevih suradnika prema naručitelju določa: Za naplatu svojih tražbina prema izvođaču
njegovi se suradnici mogu obratiti neposredno naručitelju i zahtijevati od njega da im isplati te tražbine na teret
iznosa koji u tom času duguje izvođaču.
131
VSRH Rev 1362/1996-2 z dne 21. 2. 2011, primer navaja tudi V. Kranjc, n.d. (Ali ...), str. 244.
132
V drugem odstavku 364. člena OZ je primeroma določeno, da lahko dolžnik prizna dolg posredno, npr. da kaj
plača na račun, da plača obresti ali da zavarovanje.
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Tako tudi VSL sklep II Cp 349/2009 z dne 27. 5. 2009, v katerem je sodišče v zvezi s pretrganjem zastaranja
zavzelo stališče: Če dolžnik plača le del dolga in pri tem točno specificira, kaj meni, da je dolžan in v kakšni
višini, velja pripoznava le za plačani znesek, saj mora biti pripoznava jasna in določna.
134
Tako tudi VSL sodbo I Cpg 431/99 z dne 19. 4. 2000, iz katere izhaja: Plačilo dela dolga ne pomeni
pripoznave celotnega dolga.
135
S Cigoj, n.d. (Komentar ...), str. 1788.
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upravičenost terjatve podizvajalca ugotovi.136 Tudi iz VSL sodbe I Cpg 702/2009 z dne 18. 3.
2010 izhaja, da za izpolnitev pogoja pripoznanja terjatve po 631. členu OZ zadošča, da sta
ugotovljeni obstoj in višina terjatev.137 V VSL sodbi I Cpg 431/99 z dne 19. 4. 2000 pa je
sodišče zavzelo nasprotno stališče, in sicer, da je za uporabo določbe 612. člena ZOR
odločilno, da gre za pripoznane terjatve, pri čemer se pripoznanosti ne sme zamenjavati z
njihovo utemeljenostjo, pa če je še tako očitna.138
Strinjam se s stališčem, da se pripoznanosti podizvajalčeve terjatve s strani izvajalca ne sme
zamenjavati z utemeljenostjo te terjatve. Podizvajalec v sodnem sporu z neposrednim
zahtevkom zoper glavnega naročnika ne bi smel uspeti, če ne bi zatrjeval in dokazal, da je
izvajalec pripoznal njegovo terjatev. Če podizvajalec slednjega ne bi uspel dokazati, se
sodišče sploh ne bi smelo ukvarjati z vprašanjem, ali je terjatve utemeljena ali ne. Iz 631.
člena OZ namreč izrecno izhaja, da mora biti terjatev podizvajalca do izvajalca pripoznana in
ne zgolj utemeljena.
Le v primeru, ko ima podizvajalec zoper izvajalca že pravnomočni izvršilni naslov za
izterjavo terjatve iz naslova opravljenih del (obstoječi izvršilni naslov ni ovira za postavitev
neposrednega zahtevka zoper glavnega naročnika139), menim, da podizvajalcu ni treba
dokazovati, da je izvajalec pripoznal njegovo terjatev. Vendar bo podizvajalec, tudi če bo
razpolagal s takšnim izvršilnim naslovom, težko uspel z neposrednim zahtevkom do glavnega
naročnika, saj bo glavni naročnik med trajanjem sodnega postopka med izvajalcem in
podizvajalcem, običajno že poravnal svoj dolg do izvajalca.
Če pa bo v času postavitve zahteve podizvajalca za neposredno plačilo med podizvajalcem in
izvajalcem potekal sodni spor, v katerem bo podizvajalec od izvajalca zahteval plačilo iz
naslova opravljenega dela, izvajalec pa bo na primer ugovarjal napake na delu, pa seveda ni
mogoče govoriti o pripoznanju terjatve v smislu 631. člena OZ. Sodni postopek je namreč
jasen znak, da je terjatev podizvajalca do izvajalca sporna in zato ni podan pogoj za
neposredno plačilo podizvajalcu s strani glavnega naročnika.140
136

S. Cigoj, n.d. (Komentar ...), str. 1789.
VSL sodba I Cpg 702/2009 z dne 18. 3. 2010.
138
V navedeni zadevi je sodišče podano stališče zavzelo v zvezi s terjatvijo izvajalca do glavnega naročnika,
vendar sem že navedla, da menim, da za to terjatev zadošča, da je utemeljena in ne pripoznana, vendar pa bi
lahko navedeno stališče uporabili tudi za terjatev podizvajalca do izvajalca.
139
VSL sodba I Cpg 702/2009 z dne 18. 3. 2010.
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Tako tudi VSL sodba in sklep I Cpg 705/2009 z dne 6. 5. 2010.
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3.3.5 Kdo lahko pripozna terjatev?

Da bi izjava volje, ki pomeni pripoznanje terjatve podizvajalca do izvajalca, pravno
učinkovala, jo more izjaviti izvajalec, ki je v pogodbenem pravnem razmerju s
podizvajalcem.141 Glede na navedeno, glavni naročnik terjatve podizvajalca do izvajalca ne
more pripoznati. Čeprav glavni naročnik pripozna(va) terjatev izvajalca, v kateri so
zaobsežena tudi dela podizvajalca, ne moremo uporabiti sklepanja iz večjega na manjše in
zaključiti, da je pripoznana tudi terjatev podizvajalca do izvajalca. V pogodbenem pravnem
razmerju s podizvajalcem je le izvajalec, zato je le izvajalec oziroma od njega za to
pooblaščena oseba upravičena podati izjavo o pripoznanju terjatve. Res je, da je podizvajalec
po pogodbi, ki jo je sklenil z izvajalcem, dolžan opraviti isti posel ali del posla, ki se ga je
izvajalec zavezal opraviti v razmerju do glavnega naročnika, vendar se je lahko podizvajalec
v razmerju do izvajalca zavezal ne le, da bo pravilno in pravočasno izvršil posle, ampak, na
primer tudi, da bo izvajalcu izročil ustrezno bančno garancijo za odpravo napak in podobno.
V takem primeru obveznost podizvajalca po pogodbi z izvajalcem ni enaka obveznosti
izvajalca po pogodbi z glavnim naročnikom.
Ko je izvajalec pravna oseba, se pojavi vprašanje, kdo je sposoben in upravičen izraziti voljo
v njenem imenu. Po 32. členu ZGD-1 družbo zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali
aktom o ustanovitvi družbe na podlagi zakona (zakoniti zastopnik). ZGD-1 pri posamezni
pravnoorganizacijski obliki družbe določa, kdo je njen zakoniti zastopnik. Če je izvajalec
organiziran v obliki d. o. o., bo izjava o pripoznanju terjatve pravno učinkovala, če jo poda
poslovodja (direktor)142. Za d. d. je takšno izjavo upravičena podati uprava oziroma upravni
odbor143, za k. d. d.144 in k. d. komplementar145, za d. n. o. pa vsak družbenik146. Izjava o
pripoznanju terjatve bo pravno učinkovala tudi, če jo poda s strani zakonitega zastopnika
141

Tako tudi VSL sodba I Cp 368/99 z dne 1. 3. 2000, v kateri je sodišče navedlo: Po določbi 612. čl. ZOR
mora biti terjatev sodelavca priznana. Izjavo o priznanju terjatve lahko da le prevzemnik del, ker je le on v
pogodbenem razmerju s sodelavcem. Dokazno breme, da je terjatev priznana, pa je na strani sodelavca.
142
ZGD-1 v 515. členu določa: Družba ima enega ali več poslovodij (direktorjev), ki na lastno odgovornost
vodijo posle družbe in jo zastopajo.
143
ZGD-1 v 266. členu določa: Uprava zastopa in predstavlja družbo. V 286. členu pa: Upravni odbor zastopa in
predstavlja družbo.
144
ZGD-1 v 464. členu določa: Za pravna razmerja med komplementarji in njihova razmerja do komanditnih
delničarjev, zlasti glede upravičenj komplementarjev za vodenje poslov in zastopanje družbe se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona o komanditni družbi.
145
ZGD-1 v 144. členu določa: Komanditist ni upravičen zastopati družbe, lahko pa se mu podeli prokura ali
posebno pooblastilo. A contrario iz navedenega člena izhaja, da je k. d. upravičen zastopati komplementar.
146
ZGD-1 v prvem odstavku 98. člena določa: Za zastopanje družbe je upravičen vsak družbenik, če ni z
družbeno pogodbo izvzet od zastopanja.
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pooblaščena oseba. Ker ima pooblaščenec izvedeno pooblastilo za zastopanje, mora biti za
pripoznanje terjatve posebej pooblaščen. Takšnega posebnega pooblastila pa ne potrebuje
prokurist, ki je že po zakonu, z eno izjemo, upravičen opravljati vsa pravna dejanja, ki spadajo
v pravno sposobnost družbe.147
Glede na navedeno ni dvoma, da obrazec IOP, ki ga potrdi računovodja, ki je zaposlen pri
izvajalcu ali zunanji računovodski servis, ki za izvajalca opravlja računovodske storitve, ne
pomeni pripoznanja terjatve, seveda če ta oseba za to ni posebej pooblaščena. 148 Tudi
nadzorni inženir ne more podati izjave o pripoznanju terjatve, če za to ni posebej
pooblaščen.149 Če listino, iz katere bi lahko izhajala volja pripoznati terjatev po 631. členu
OZ, podpiše za to nepooblaščena oseba, ki pa listino opremi z žigom izvajalca, se prav tako
ne more šteti, da je izvajalec pripoznal terjatev.150
3.3.6 Ali zadošča, če izvajalec pripozna temelj terjatve?
Pri institutu pripoznanja dolga, ki pretrga zastaranje, je ustaljeno stališče sodne prakse, da za
pretrganje, če dolžnik obenem ne navede višine terjatve, zadostuje že pripoznava temelja
terjatve.151 Vendar navedeno ne more smiselno veljati za pripoznanje terjatve po 631. členu
OZ. Kot sem že opozorila, je namen pripoznanja terjatve po 631. členu OZ drugačen kot
namen pripoznanje dolga, ki vpliva na pretrganje zastaranja. Smisel pravila, ki ureja
pripoznavo dolga, namreč je, da naj bi pripoznava dolga (na primer, kljub zamudi dolžnika s
plačilom) upnika začasno odvrnila od sodnega uveljavljanja terjatve. Namen pripoznave
terjatve po 631. členu OZ pa je, da glavni naročnik podizvajalcu plača terjatve, ki so
nesporne, tako po temelju kot tudi po višini. Če bi zadostovalo le, da izvajalec pripozna
temelj, bi lahko obstajala nevarnost, da bi glavni naročnik podizvajalcu plačal več, kot bi mu
na koncu pripoznal izvajalec.

147

ZGD-1 v 35. členu določa: Prokura upravičuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe,
razen za odsvojitev in obremenitev nepremičnin, za kar mora biti prokurist posebej pooblaščen. Omejitev
prokure nima pravnega učinka proti tretjim osebam.
148
Tako tudi VSL sodba I Cpg 1482/2010 z dne 27. 1. 2011. V navedeni zadevi je sodišče sicer zavzelo stališče,
da IOP obrazec izjave volje ni vseboval, vendar pa je pojasnilo tudi, da bi lahko v primeru, če bi IOP vseboval
izjavo volje, izjavo o pripoznavi dolga podal le zakoniti zastopnik izvajalca ali za to pooblaščena oseba.
149
PGU v 103. členu določajo: Oseba, ki opravlja strokovno nadzorstvo, nima pravice spremeniti tehnične
dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela, pogodbene cene ali drugih določb pogodbe, niti se z
izvajalcem del dogovarjati za druga dela ali urejati z njim druga premoženjskopravna razmerja, razen če je za to
od naročnika posebej pooblaščena.
150
VSL sklep I Cpg 811/2011 z dne 10. 8. 2011
151
VSL sodba II Cp 1491/2009 z dne 8. 7. 2009.
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3.3.7 Ali lahko izvajalec prekliče pripoznanje?
Lahko se zgodi, da izvajalec prekliče pripoznanje terjatve podizvajalca, takoj ko izve, da je
podizvajalec na glavnega naročnika naslovil zahtevek za neposredno plačilo. Vprašanje je, ali
lahko izvajalec s tem prepreči poplačilo podizvajalca s strani glavnega naročnika.
V pravni teoriji se je s tem vprašanjem ukvarjal že Hrastnik, ki je preklic pripoznanja terjatve
podizvajalca s strani izvajalca konkretiziral na primeru potrjene situacije oziroma računa.
Hrastnik navaja, da potrjena situacija oziroma potrjen račun predstavlja nekakšen pravni posel
sui generis s posebnimi pravnimi posledicami, ki ga, enako kot to velja za pogodbe, ni
mogoče razvezati z enostransko izjavo volje, zato kljub preklicu potrditve s strani glavnega
izvajalca podizvajalcu samo iz tega razloga (če so drugi pogoji izpolnjeni) ni mogoče odreči
neposrednega plačila.152 Hrastnik navaja tudi, da če se glede tega vprašanja ne bo oblikovala
jasna in enotna sodna praksa, bo to vprašanje verjetno treba zakonsko urediti.
Trenutno ni zaslediti, da bi se sodišča v praksi že ukvarjala z vprašanjem, ali je mogoč preklic
pripoznanja terjatve po 631. členu OZ. Vrhovno sodišče pa je to vprašanje obravnavalo v
zvezi s pripoznanjem dolga in pretrganjem zastaranja ter zavzelo stališče, da pripoznave ni
mogoče preklicati.153 Svojo odločitev je utemeljijo s tem, da za preklic pripoznave ni mogoče
uporabiti prvega odstavka 389. člena ZOR (sedaj 366. člen OZ154) in šteti, da zastaranje ni
bilo pretrgano. Navedeno stališče Vrhovnega sodišča se mi ne zdi problematično, saj ima
institut pripoznave dolga po 364. členu OZ le omejen doseg, ki je povezan z zastaranjem.155
Pri pripoznavi terjatve po 631. členu OZ pa ne moremo mimo dejstva, da je pripoznanje
terjatve ena od predpostavk neposrednega zahtevka podizvajalca v razmerju glavnega
naročnika in da je glavni naročnik v primeru, ko so izpolnjene vse predpostavke neposrednega
zahtevka, zavezan plačati podizvajalcu. Drugače kot Hrastnik menim, da pripoznava terjatve
(četudi Hrastnik piše le o pripoznanju situacije/računa) ni pravni posel sui generis s posebnimi
pravnimi posledicami, ki se dajo primerjati s pravnimi posledicami pogodb. Zagovarjam
stališče, da je pripoznanje enostranski pravni posel, torej enostranska izjava volje dolžnika,
152

B. Hrastnik, n.d., str. 1143–1144.
Glej sodbo Vrhovnega sodišča, opr. št. Sodba III Ips 34/2011 z dne 21. 5. 2013.
154
OZ v 366. členu določa: Šteje se, da zastaranje ni bilo pretrgano z vložitvijo tožbe ali s kakšnim drugim
upnikovim dejanjem zoper dolžnika pred sodiščem ali pred drugim pristojnim organom, storjenim z namenom,
da bi se ugotovila, zavarovala ali izterjala terjatev, če upnik umakne tožbo ali odstopi od takega dejanja. Prav
tako se šteje, da zastaranje ni bilo pretrgano, če je upnikova tožba ali zahteva zavržena ali zavrnjena ali če je
izposlovani ali opravljeni ukrep za izvršbo ali zavarovanje razveljavljen.
155
Več o tem v poglavju 3.3.1.
153
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zato za njeno učinkovanje ni potrebna privolitev upnika (podizvajalca). Vendar pa enako kot
Hrastnik menim, da izvajalec, ki je pripoznal terjatev podizvajalca in je podizvajalec takšno
pripoznanje že prejel, pripoznanja terjatve ne more enostransko preklicati. Če bi izvajalec po
pripoznanju terjatve podizvajalca trdil, da terjatev podizvajalca ni veljavna, da ne obstaja ali
da ne obstaja v določeni višini, bo moral, če zunajsodni dogovor ne bi bil mogoč, tak zahtevek
uveljavljati v sodnem postopku.

3.4

Obstoj opravičenega razloga za neposredni zahtevek

Cigoj navaja, da če je izvajalec voljan plačati, podizvajalec nima upravičenega razloga, da bi
terjal glavnega naročnika.156 Tudi Prostorjeva navaja, da je neposredni zahtevek podizvajalca
predviden za primer, ko izvajalec noče ali ne more plačati njegove likvidne terjatve.157 Po
drugi strani pa že Cigoj navaja, da tudi, če podizvajalec postavi neposredni zahtevek brez
potrebe, ker je izvajalec voljan plačati, je izvajalcu odškodninsko odgovoren, toda proti
glavnemu naročniku ima svoj zahtevek, kakor hitro ga uveljavi.158
Iz 631. člena OZ predpostavka, da je podizvajalec upravičen postaviti neposredni zahtevek
šele v primeru, ko mu izvajalec noče ali ne more plačati njegove likvidne terjatve, izrecno ne
izhaja. Da pa je temu tako, bi lahko zaključili na podlagi namenske razlage te pravne norme.
Namen 631. člena OZ je zaščititi podizvajalca v razmerju do izvajalca, torej zagotoviti, da bo
podizvajalec prišel do plačila za svoje delo bodisi tako, da mu bo plačal izvajalec, bodisi tako,
da mu bo pod pogoji 631. člena OZ plačal neposredno glavni naročnik. Če izvajalec plača
podizvajalcu oziroma mu je voljan plačati ob dospelosti, potrebe po dodatnem varstvu
podizvajalca ni. Glede na namen 631. člena OZ lahko sklepam, da je podizvajalec upravičen
nasloviti neposredni zahtevek na glavnega naročnika šele, če izvajalec pride v zamudo s
plačilom. V skladu s prvim odstavkom 299. člena OZ pride izvajalec v zamudo, če ne izpolni
obveznosti v roku, ki je določen za izpolnitev. Če pa rok za izpolnitev ni določen, pride
izvajalec v zamudo, ko podizvajalec ustno ali pisno, z izvensodnim opominom ali z začetkom
kakšnega postopka, katerega namen je doseči izpolnitev obveznosti, zahteva od njega, naj
izpolni svojo obveznost.

159

Ker je rok plačila običajno določen oziroma določljiv, bo
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S. Cigoj, n.d. (Komentar ...), str. 1788.
J. Prostor, Zahtevek podizvajalca do naročnika posla, Podjetje in delo, revija za gospodarsko, delovno in
socialno pravo, št. 5/2011, str. 833.
158
S. Cigoj, n.d. (Komentar ...), str. 1789.
159
Drugi odstavek 299. člena OZ.
157
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izvajalec v zamudi že dan po zapadlosti terjatve podizvajalca, zato predpostavka, da mora
imeti podizvajalec opravičen razlog za neposredni zahtevek, ne bo igrala pomembne vloge.
Če bo rok obveznosti določen in bo podizvajalec neposredni zahtevek na glavnega naročnika
naslovil že ob dospelosti svoje terjatve proti izvajalcu, bo glavni naročnik tak zahtevek
običajno prejel dan za tem, torej na dan zamude izvajalca, če izvajalec ob zapadlosti svoje
obveznosti ne bo poravnal. Če pa bo izvajalec svojo obveznost poravnal ob zapadlosti, pa
neposredni zahtevek podizvajalca ne bo utemeljen že iz razloga, ker ne bo podana
predpostavka – obstoj terjatve podizvajalca do izvajalca.

3.5

Postavitev zahtevka

Ko so izpolnjeni pogoji za neposredni zahtevek po 631. členu OZ in želi podizvajalec plačilo
od glavnega naročnika, mora to od njega zahtevati. Če podizvajalec neposrednega zahtevka
ne izjavi (postavi), glavni naročnik ni zavezan plačati podizvajalcu, čeprav mu je znano, da je
posel oziroma del posla, ki se ga je zavezal opraviti izvajalec, opravil podizvajalec in tudi, če
mu je znano, da izvajalec za opravljeno delo še ni plačal podizvajalcu.
Vprašanje pa je, na kakšen način mora podizvajalec izjaviti (postaviti) zahtevek v razmerju do
glavnega naročnika, da bo tej predpostavki zadoščeno. Kranjčeva navaja, da mora biti iz
podizvajalčeve izjave razvidno, da terja plačilo od glavnega naročnika.160 Zato izjava
podizvajalca glavnemu naročniku, da izvajalec še ni plačal ali da zamuja s plačilom, sama po
sebi še ni zahtevek za plačilo.161
V sodni praksi je zaslediti primer, v katerem je sodišče zavzelo stališče, da se za zahtevo po
neposrednem plačilu šteje tudi s strani izvajalca potrjen račun, ki ga je podizvajalec predložil
glavnemu naročniku.162 Potrebno je opozoriti, da je v tej zadevi dejansko prišlo do poplačila
podizvajalca na podlagi asignacij, katere je nato izvajalec kot stečajni dolžnik izpodbijal na
podlagi pravil ZFPPIPP o izpodbijanju dolžnikovih pravnih dejanj.163 Sodišče je zavrnilo
tožbeni zahtevek izvajalca na podlagi presoje, da sporno dejanje ni izpodbojno iz razloga, ker
je imelo plačilo glavnega naročnika podizvajalcu pravno naravo zahtevka iz 631. člena OZ,
160

V. Kranjc, n.d. (Ali ...), str. 244.
V. Kranjc, n.d. (Ali ...), str. 244.
162
VSM sodba I Cpg 288/2012 z dne 23. 10. 2012.
163
V tej zadevi je izvajalec kot stečajni dolžnik vložil tožbo zoper podizvajalca zaradi izpodbijanja pravnega
dejanja sklenitve »pogodbe« o asignaciji, ki so jo sklenili izvajalec kot asignant, glavni naročnik kot asignat in
podizvajalec kot asignatar.
161
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asignacijska pogodba164 pa je izvedbo tega plačila le pravnotehnično olajšala.165 Sodišče je
ugotovilo, da so bile v obravnavanem sporu izpolnjene vse predpostavke oziroma pogoji iz
631. člena OZ, ki dajejo podizvajalcu pravico, da plačilo za opravljeno delo zahteva
neposredno od glavnega naročnika.166 Takšno stališče je sodišče zavzelo kljub dejstvu, da je
izvajalec kot tožeča stranka zatrjeval, da pogoj za uporabo določbe 631. člena OZ v
konkretnem primeru ni izpolnjen zato, ker podizvajalec na glavnega naročnika ni naslovil
zahteve za neposredno plačilo oziroma da tega ni niti zatrjeval, sodišče pa tega
pravnorelevantnega dejstva ni ugotovilo. V tej zvezi je sodišče pojasnilo, da na zaključek
sodišča, da se za zahtevo po neposrednem plačilu šteje tudi s strani izvajalca potrjen račun,
ki ga je podizvajalec predložil glavnemu naročniku, ne vpliva dejstvo, da je imela predložitev
računa podlago v sklenjeni asignacijski pogodbi, saj je asignacijska pogodba izpolnitev
razmerja, nastalega na podlagi 631. člena OZ, le pravnotehnično olajšala.
Če sprejmemo stališče, da asignacija izvedbo plačila na podlagi 631. člena OZ le
pravnotehnično olajšala, je v obravnavani zadevi sprejemljivo stališče sodišča, da se za
zahtevo po neposrednem plačilu šteje tudi s strani izvajalca potrjen račun (podizvajalca), ki
ga je podizvajalec predložil glavnemu naročniku, saj je bilo glavnemu naročniku v
konkretnem primeru zaradi asignacije znano, da je izvajalec zaupal izvršitev posla oziroma
del posla podizvajalcu in da se predloženi račun nanaša na dela, ki se jih je zavezal opraviti
izvajalec v razmerju do glavnega naročnika. Če pa prehodno do asignacije ne pride, pa ni
nujno, da glavni naročnik sploh ve, da je izvajalec posel oziroma njegov del zaupal
podizvajalcu. Menim, da v tem primeru zgolj iz predložitve takšnega računa glavnemu
naročniku ni razvidno, da podizvajalec terja neposredno plačilo od glavnega naročnika in
takšnega dejanja podizvajalca ni mogoče šteti kot postavitve zahtevka za neposredno plačilo.
Račun, ki ga izstavi podizvajalec izvajalcu bo namreč v primeru, da bo naslovljen, naslovljen
164

Op. Sodišče v besedilu svoje odločbe uporablja pojem »asignacijska pogodba«, čeprav asignacija ni pogodba,
ampak jo sestavljata dva enostranska pravna posla – dve pooblastitvi. S prvo asignant pooblasti asignata, da
opravi dajatev na račun asignanta; z drugo pa asignatarja, da sprejme izpolnitev od asignata.
165
Navedeno stališče je predmet kritične presoje v nadaljevanju (7.2.2 poglavje te naloge).
166
Iz devetega odstavka obrazložitve izhaja, da je bilo ugotovljeno:
- da je bila med glavnim naročnikom in izvajalcem sklenjena »glavna« gradbena pogodba,
- da je bila med izvajalcem in podizvajalcem sklenjena pogodba, s katero je podizvajalec prevzel izvedbo
dela, katera so bila predmet »glavne« gradbene pogodbe,
- da je glavni naročnik na podlagi začasne situacije po »glavni pogodbi« izvajalcu dolgoval znesek
4.456,83 EUR,
- da je izvajalec podizvajalcu za (nesporno) opravljena dela dolgoval enak znesek na podlagi računa, ki
mu ga je izstavil podizvajalec,
- da je podizvajalec s strani izvajalca potrjen račun iz prejšnje alineje zaradi izvedbe plačila predložil
glavnemu naročniku.
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na izvajalca, zato ob odsotnosti dodatnega zahtevka (pojasnila) podizvajalca ne bo razvidno
niti da podizvajalec terja neposredno plačilo od glavnega naročnika niti da so izpolnjene vse
predpostavke za neposredni zahtevek.167
Na koncu naj omenim še, da se večje težave v zvezi s predpostavko, da mora podizvajalec
zahtevati plačilo od glavnega naročnika, pojavljajo v zvezi z obveznostjo naročnikov do
podizvajalcev po ZJN-2. Po stališču dela pravne teorije po ZJN-2 obstaja obveznost glavnega
naročnika, da plača neposredno podizvajalcu, brez posebnega zahtevka podizvajalca.168 Po
drugačni razlagi pa mora glavni naročnik tudi po ZJN-2 plačati neposredno podizvajalcu le v
primeru, ko podizvajalec tak zahtevek postavi.169 To vprašanje sicer presega namene tega
dela, vendar se strinjam s stališčem, da mora glavni naročnik tudi po ZJN-2 plačati
podizvajalcu le v primeru, ko podizvajalec tak zahtevek postavi in so obenem izpolnjeni
pogoji za plačilo podizvajalcu po 631. členu OZ. Da glavni naročnik ni zavezan niti upravičen
plačati podizvajalcu, če ta od njega tega ne zahteva, potrjuje tudi 11. odstavek 71. člena ZJN2, iz katerega izhaja: Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja
podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je
sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta
zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
Če bi ZJN-2 predvideval neposredna plačila podizvajalcu brez zahtevka podizvajalca,
navedene določbe ne bi vseboval, saj je iz nje jasno razvidno, da je izvajalec tisti, ki primarno
poravnava obveznosti podizvajalca.

3.6

Učinkovanje neposrednega zahtevka podizvajalca v razmerju do glavnega
naročnika

Ker je predpostavka neposrednega zahtevka tudi postavitev zahtevka s strani podizvajalca, se
pojavi še vprašanje, kdaj začne zahteva za plačilo podizvajalca učinkovati v razmerju do
167

Tudi Kranjčeva navaja, da računa, ki je naslovljen na izvajalca, ni mogoče šteti za zahtevek podizvajalca
naročniku za plačilo - V. Kranjc, n.d. (Neposredna ...), str. 645.
168
M. Potočnik, U. Križanec, Praktična vprašanja neposrednih plačil podizvajalcem v javnem naročanju, Pravna
praksa, št. 3/2013, priloga, str. V.
169
V. Kranjc, n.d. (Ali ..), str. 251.
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glavnega naročnika. Na splošno je nastop pravnih učinkov izjav, ki imajo naravo
pravnoposlovne volje, mogoče vezati bodisi na čas oddaje sporočila (oddajna teorija) bodisi
na čas prejema sporočila (prejemna teorija) bodisi na čas, ko se naslovnik dejansko seznani z
vsebino izjave (sprejemna teorija).
V teoriji se je pojavilo stališče, da je potrebno za presojo, kdaj začne zahteva podizvajalca
učinkovati v razmerju do glavnega naročnika uporabiti prvi odstavek 28. člena OZ v povezavi
s 14. členom OZ.170 Iz prvega odstavka 28. člena OZ izhaja, da je ponudba sprejeta, ko
ponudnik prejme izjavo naslovnika, da sprejema ponudbo, iz 14. člena OZ pa, da se določbe
tega zakona, ki se nanašajo na pogodbe, smiselno uporabljajo tudi za druge pravne posle. Zato
naj bi začel nastanek neposrednega zahtevka iz 631. člena OZ učinkovati v razmerju do
glavnega naročnika takrat, ko naročnik prejme podizvajalčev zahtevek, če so takrat (ob
prejemu zahtevka) izpolnjene vse predpostavke po 631. členu OZ.171
Menim, da ne gre oporekati stališču, da za nastop učinkov neposrednega zahtevka
podizvajalca v razmerju do glavnega naročnika velja prejemna teorija. Vendar pa lahko do
takšnega zaključka pridemo tudi tako, da najprej opredelimo pravno naravo pravice
podizvajalca in nato smiselno uporabimo pravila, ki bi ustrezala njeni pravni naravi. Čeprav
so različna stališča pravne teorije in sodne prakse o pravni naravi pravice podizvajalca
obravnavana v nadaljevanju, že na tem mestu opozarjam na 179. člen Stvarnopravnega
zakonika (SPZ)172, ki določa, da zastavna pravica na terjatvi nastane v trenutku, ko dolžnik
zastavljene terjatve od zastavitelja prejme obvestilo, da je terjatev zastavljena.

170

N. Plavšak, n.d. (Zakon ...), str. 108–109.
Povzeto po N. Plavšak, n.d. (Zakon ...), str. 109.
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Stvarnopravni zakonik (SPZ), Ur. l. RS, št. 87/2002, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, 91/2013.
171
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4

PRAVNA NARAVA NEPOSREDNEGA ZAHTEVKA PODIZVAJALCA IN
PRAVNE ZNAČILNOSTI OBVEZNOSTI GLAVNEGA NAROČNIKA

4.1

Pravna narava neposrednega zahtevka podizvajalca

4.1.1 Obstoječa stališča pravne teorije in sodne prakse
V pravni teoriji je mogoče zaslediti različna stališča o pravni naravi pravice (neposrednega
zahtevka) podizvajalca do glavnega naročnika. Del pravne teorije zagovarja, da ima pravica
podizvajalca po 631. členu OZ pravno naravo zakonske cesije173. To stališče zagovarja Cigoj,
ko navaja, da je zakonska cesija pri obravnavanem institutu vpeljana zato, da se ustvari actio
directa.174 Tudi Hrastnik navaja, da ima neposredni zahtevek podizvajalca po 631. členu OZ
pravno naravo zakonske cesije, saj na njegovi podlagi podizvajalec pridobi posebno (lastno)
terjatev do naročnika posla, če so izpolnjeni vsi pogoji iz 631. člena OZ.175 Drugačno stališče,
in sicer, da podizvajalec na podlagi 631. člena OZ pridobi pravico izterjati tuj dolg, torej da
gre za pravico do izterjave in ne za zakonsko cesijo, zagovarjata Kocbek in Prelič.176 To po
njunem mnenju izhaja tudi iz jezikovne razlage 631. člena OZ, ki določa, da se lahko
podizvajalec za svoje terjatve do izvajalca obrne na glavnega naročnika in da zato glavni
naročnik izpolnjuje tuj dolg.177 Zaslediti pa je tudi mnenje Plavšakove, da ima pravica
podizvajalca nekatere značilnosti osebnih zavarovanj (poroštva) in nekatere značilnosti
stvarnih zavarovanj.178
Tudi sodna praksa se je v nekaterih primerih že opredelila do pravne narave pravice
podizvajalca v razmerju do glavnega naročnika. Višje sodišče v Ljubljani je v sklepu z opr. št.
II Cpg 266/2010 povzelo, da določilo 631. člena OZ pomeni zakonsko cesijo terjatve
izvajalca, ki postane s tem podizvajalčeva terjatev do višine njegove terjatve proti

173

V pravni teoriji in sodni praksi se uporablja tudi izraz zakonita cesija. Menim, da je izraz zakonska cesija
ustreznejši, saj jasneje pove, da je pravni temelj cesije zakon. Zakonita cesija pa bi lahko pomenila tudi cesijo, ki
je v skladu z zakonom. Glede na navedeno bom v tej nalogi, ne glede na to, da se v izvirnih besedilih pojavlja
tudi termin zakonita cesija, uporabljala enoten termin zakonska cesija.
174
S. Cigoj, n.d. (Komentar ...), str. 1788.
175
B. Hrastnik, n.d., str. 1142.
176
M. Kocbek, S. Prelič v strokovnem mnenju Inštituta za gospodarsko pravo, 2011, neobjavljeno. Neobjavljeno
delo povzema V. Kranjc, n.d. (Ali ...), str. 244–245.
177
M. Kocbek, S. Prelič v strokovnem mnenju Inštituta za gospodarsko pravo, 2011, neobjavljeno. Neobjavljeno
delo povzema V. Kranjc, n.d. (Ali ...), str. 244–245.
178
N. Plavšak, n.d. (Zakon ...), str. 110.
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izvajalcu.179 Tudi, ko je Vrhovno sodišče v zadevi pod opr. št. III R 12/2011 presojalo spor o
krajevni pristojnosti, je sprejelo navedbe podizvajalca kot tožeče stranke, da je bila terjatev,
ki jo je imel izvajalec do glavnega naročnika, na podlagi zakonske cesije cedirana na
podizvajalca, ki naj bi na ta način v skladu s 631. členom OZ dosegel svoje poplačilo.180 V
predmetnem sporu je podizvajalec na podlagi 631. člena OZ zahteval plačilo od glavnega
naročnika kot tožene stranke. Izvajalec je bil v predmetnem sporu stranski intervenient.
Glavni naročnik je ugovarjal krajevni pristojnosti, na koncu pa je o sporu o krajevni
pristojnosti odločilo Vrhovno sodišče. Podizvajalec je zatrjeval, da je za presojo krajevne
pristojnosti relevantna terjatev med glavnim naročnikom in izvajalcem, in se pri tem skliceval
na sporazum o krajevni pristojnosti sodišča, ki je bil sestavni del pogodbe, ki sta jo sklenila
glavni naročnik in izvajalec. Vrhovno sodišče je sledilo navedbam podizvajalca in sklenilo,
da je v zvezi s sporazumom o krajevni pristojnosti, ki je povezan s pravnim razmerjem, iz
katerega izvira cedirana terjatev, treba šteti, da ta ob analogni uporabi 418. člena OZ181
oziroma ob uporabi 421. člena OZ182 s cesijo preide na cesionarja. Sodišče je zato sklenilo,
da v obravnavanem primeru krajevna pristojnost, dogovorjena med glavnim naročnikom in
izvajalcem, velja tudi za podizvajalca.183
Iz obravnavanega primera Vrhovnega sodišča je razvidno, da je od opredelitve pravne narave
pravice podizvajalca odvisna nadaljnja presoja vsebine razmerja (tako procesna kot tudi
materialna vprašanja), ki se na podlagi zakona vzpostavi med podizvajalcem in glavnim
naročnikom. Niti pravilo 631. člena OZ niti nobeno drugo pravilo zakona namreč podrobno
ne ureja razmerja, ki lahko med glavnim naročnikom in podizvajalcem nastane na podlagi
zakona. Pri opredelitvi učinkov neposrednega zahtevka podizvajalca bi si zato lahko pomagali
z opredelitvijo pravne narave pravice podizvajalca in nato s smiselno (analogno) uporabo
pravil, ki bi ustrezali njeni pravni naravi.

179

VSL sklep II Cpg 266/2010 z dne 11. 5. 2010. Tako tudi VSL sodba I Cpg 474/2000 z dne 7. 2. 2001.
Sklep Vrhovnega sodišča, opr. št. III R 12/2011 z dne 6. 9. 2011.
181
OZ v 418. členu določa: S terjatvijo preidejo na prevzemnika stranske pravice, kot so pravica do
prednostnega poplačila, hipoteka, zastava, pravica iz pogodbe s porokom, pravica do obresti, do pogodbene
kazni ipd. Vendar sme odstopnik izročiti zastavljeno stvar prevzemniku le, če zastavitelj v to privoli; sicer ostane
stvar pri odstopniku, da jo hrani za prevzemnika. Domneva se, da so zapadle, pa ne plačane obresti odstopljene z
glavno terjatvijo.
182
OZ v 421. členu določa: Prevzemnik ima nasproti dolžniku enake pravice, kot jih je imel do odstopa nasproti
njemu odstopnik. Dolžnik lahko uveljavlja proti prevzemniku poleg ugovorov, ki jih ima proti njemu, tudi tiste
ugovore, ki bi jih lahko uveljavljal proti odstopniku do takrat, ko je zvedel za odstop.
183
Vrhovno sodišče sicer kljub tej ugotovitvi ni sledilo navedbam podizvajalca v zvezi s krajevno pristojnostjo,
ampak to izključno iz razloga, ker podizvajalec ob vložitvi tožbe ni izkazal obstoja sporazuma o zatrjevani
krajevni pristojnosti.
180
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4.1.2 Primerjava neposrednega zahtevka z zakonsko cesijo
O zakonski cesiji184 (cessio legis) je govor, kadar zakon neposredno določa, da zaradi
kakšnega dogodka preide terjatev na drugega upnika.185 Pri zakonski cesiji preide terjatev iz
premoženja enega subjekta v premoženje drugega z izpolnitvijo pogojev po samem zakonu,
torej brez pravnoposlovnega ravnanja.186 Tudi učinki zakonske cesije so določeni z zakonsko
normo ali njeno interpretacijo.187 Kadar pa učinki zakonske cesije niso določeni z zakonsko
normo, niti jih iz nje ni mogoče razbrati, si lahko pri opredelitvi učinkov zakonske cesije
pomagamo s smiselno uporabo določb, ki urejajo pogodbeni odstop terjatve (prostovoljna
cesija, cessio voulontaria). Za pogodbeni odstop terjatve je značilno, da je funkcija cesije v
vzpostavitvi singularnega pravnega nasledstva, zato naj prevzemnik v celoti vstopi v pravni
položaj, ki ga je imel pred cesijo odstopnik (prevzemnik pridobi enake pravice, kot jih je pred
tem imel odstopnik).188 Vsebina terjatve se s cesijo ne spremeni, zato s terjatvijo preidejo na
prevzemnika tudi stranske pravice.189 Bistveno pri pogodbenem odstopu terjatve je tudi to, da
se položaj dolžnika, ki pri cesiji ne sodeluje, ne sme poslabšati.

OZ izrecno ne ureja instituta zakonske cesije, ampak ureja posamezne institute, za katere v
pravni teoriji ni sporno, da predstavljajo obliko zakonske cesije. Primer zakonske cesije je
275. člen OZ, ki ureja subrogacijo po zakonu.190 Cessio legis je v navedeni določbi določena
za primer, ko kdo plača tuj dolg, pa ima pri tem kakšen interes, npr. odgovoren je osebno ali s
kakšnimi premoženjskimi predmeti in tako vstopi v upnikove pravice in je upravičen
zahtevati od dolžnika povračilo dolga. 191 Zakonska cesija je določena tudi v korist poznejšega
prevoznika, ki plača terjatev prejšnjega prevoznika, ki jo ima ta proti naročitelju (tretji
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Cigoj sicer ločuje dve vrsti zakonske cesije – cessio necessaria, ko je stranka dolžna odstopiti terjatev
drugemu in cessio legis, ko terjatev preide na drugega že po samem zakonu (S. Cigoj, Komentar obligacijskih
razmerij: veliki komentar Zakona o obligacijskih razmerjih, II. knjiga, ČZ Uradni list SRS, Ljubljana 1984, str.
1281. V zvezi s pravico podizvajalca se v pravni teoriji omenja cessio legis.
185
S. Cigoj, Teorija obligacij, splošni del obligacijskega prava, ponatis, Uradni list Republike Slovenije d. o. o.,
Ljubljana 2003, str. 351.
186
Povzeto po M. Juhart v N. Plavšak in drugi, n.d. (2. knjiga), str. 307.
187
M. Juhart, Cesija: pogodbeni odstop terjatve, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1996, str. 28.
188
M. Juhart v N. Plavšak in drugi, n.d. (2. knjiga), str. 577.
189
418. člen OZ določa: S terjatvijo preidejo na prevzemnika stranske pravice, kot so pravica do prednostnega
poplačila, hipoteka, zastava, pravica iz pogodbe s porokom, pravica do obresti, do pogodbene kazni ipd. Vendar
sme odstopnik izročiti zastavljeno stvar prevzemniku le, če zastavitelj v to privoli; sicer ostane stvar pri
odstopniku, da jo hrani za prevzemnika. Domneva se, da so zapadle, pa ne plačane obresti odstopljene z glavno
terjatvijo.
190
Juhart navaja, da zakonita subrogacija ustreza zakonski cesiji (M. Juhart v N. Plavšak, n.d. (2. knjiga), str.
303).
191
S. Cigoj, n.d. (Teorija ...), str. 352.
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odstavek 697. člena OZ192) in v korist poznejšega špediterja, ki plača terjatev prejšnjega
špediterja, ki jo ima ta proti naročniku (tretji odstavek 870. člena OZ193). Takšno pravilo pa
velja tudi za poroka, ki je poravnal upnikovo terjatev, saj preide nanj ta terjatev z vsemi
stranskimi pravicami in jamstvi za njeno izpolnitev.194 Navedenim primerom je skupno, da
terjatev starega upnika na podlagi zakona preide na novega upnika zato, ker mu je ta plačal
njegovo terjatev namesto dolžnika. S tem pa obveznost dolžnika ne preneha, saj je tisti, ki je
to terjatev plačal, vstopil v pravno razmerje kot novi upnik in dolžnik sedaj še vedno dolguje
njemu to, kar je pred tem dolgoval staremu upniku. Navedenim primerom je skupno tudi, da
ni sporno, da gre za primere zakonske cesije.
Drugačni pa so primeri, ko zakon daje tretjemu možnost direktne tožbe nasproti osebi, ki ni
njegov sopogodbenik. Poleg 631. člena OZ je to mogoče zaslediti, na primer, v 608. členu
OZ195, ki določa neposredni zahtevek zakupodajalca zoper podzakupnika, torej proti osebi, ki
ni njegov sopogodbenik, in v 724. členu OZ196, ki določa neposredni zahtevek dajalca licence
zoper pridobitelja podlicence, ki prav tako ni njegov sopogodbenik. Tudi glede pravne narave
pravice, ki jo imata zakupodajalec in dajalec licence po citiranih členih, v pravni teoriji ni
zaslediti enotnega stališča. Cigoj pojasnjuje, da zakon cedira upniku, rabodajalcu
(zakupodajalcu) pravico do izterjave terjatve, ki jo ima dolžnik, rabokupec (zakupnik) proti
tretjemu, podrabokupcu. 197 Juhart pa zastopa stališče, da gre za zakonito cesijo198, ker naj bi
terjatev na plačilo podzakupnine, v primeru če zakupnik ne plačuje zakupnine iz osnovnega
razmerja, prešla na zakupodajalca.199
Ni dvoma, da zakon pod pogoji 631. člena OZ vzpostavlja direkten odnos med podizvajalcem
in glavnim naročnikom. Prav tako se na prvi pogled zdi, da gre za smiselno podobno situacijo,
192

Tretji odstavek 697. člena OZ določa: Terjatve prejšnjega prevoznika ter njegova zastavna pravica preidejo
po samem zakonu na poznejšega prevoznika, ki mu je plačal te terjatve.
193
Tretji odstavek 870. člena OZ določa: Če drugi špediter plača špediterjeve terjatve nasproti naročitelju,
preidejo te terjatve po samem zakonu nanj, enako pa tudi špediterjeva zastavna pravica.
194
1018. člen OZ določa: Na poroka, ki je poravnal upnikovo terjatev, preide ta terjatev z vsemi stranskimi
pravicami in jamstvi za njeno izpolnitev.
195
OZ v 608. členu določa: Da bi se zakupodajalec poplačal za svoje terjatve, nastale iz zakupa, lahko zahteva
neposredno od podzakupnika plačilo zneska, ki ga ta dolguje zakupniku iz podzakupa.
196
OZ v drugem odstavku 724. člena določa: Da bi si poplačal svoje, iz licence nastale terjatve, lahko dajalec
licence neposredno od pridobitelja podlicence zahteva plačilo zneskov, ki jih ta dolguje dajalcu podlicence iz
podlicence.
197
S. Cigoj, n.d. (Komentar ...) str. 1723.
198
Da gre za zakonito cesijo (cessio ex lege) zastopata tudi I. Bukljaš in B. Vizner pri interpretaciji 589. člena
ZOR (op. navedeni člen je bil smiselno enak zdaj veljavnemu 608. členu OZ); I. Bukljaš, B. Vizner, Komentar
Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima, 3. knjiga, Zagreb 1979, str. 1872.
199
M. Juhart v N. Plavšak in drugi, n.d. (3. knjiga), str. 699.
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kot da bi izvajalec svojo terjatev na plačilo za opravljeno delo do glavnega naročnika do
višine terjatve podizvajalca odstopil podizvajalcu. Če bi pravica podizvajalca imela naravo
zakonske cesije bi to pomenilo, da se z izpolnitvijo zakonskih pogojev spremeni pripadnost
terjatve izvajalca do glavnega naročnika, ki preide iz premoženja izvajalca v premoženje
podizvajalca z vsemi stranskimi pravicami, ki so akcesorne tej terjatvi. Ker pa določba 631.
člena OZ ne določa, da terjatev izvajalca do glavnega naročnika preide na podizvajalca, kot je
to, na primer, izrecno določeno v 275. členu OZ, 697. členu OZ200, 870. členu OZ201, kar pa je
temeljna značilnost (zakonske) cesije, se poraja dvom, ali je mogoče govoriti o tem, da ima
pravica podizvajalca do glavnega naročnika pravno naravo zakonite cesije. Tudi če ne bi
izrecno izhajali iz gramatikalne razlage, je potrebno opozoriti, da s pravnimi pravili
klasičnega instituta zakonske cesije ni mogoče pojasniti, kako preide terjatev iz premoženja
podizvajalca ponovno v premoženje izvajalca v primeru, ko izvajalec plača podizvajalcu po
tem, ko je podizvajalec že zahteval neposredno plačilo od glavnega naročnika in še pred tem,
ko je glavni naročnik neposredni zahtevek podizvajalcu izpolnil. Prav tako klasična zakonska
cesija primarno ni namenjena zavarovanju terjatve, kar pa je namen pravila 631. člena OZ.
Zavarovanju terjatev pa je namenjena fiduciarna cesija ali cesija v zavarovanje, ki jo SPZ v
207. členu definirana kot obliko zavarovanja terjatve, pri kateri odstopnik (cedent) odstopi
terjatev prevzemniku (cesionarju). Če ni drugače dogovorjeno, se šteje, da je pridobitelj
pridobil terjatev pod razveznim pogojem plačila zavarovane terjatve.202 Navedeno pomeni, da
z izpolnitvijo razveznega pogoja odstop terjatve preneha učinkovati, kar pa pomeni, da
postane odstopnik ponovno polni imetnik terjatve. Glede na navedene značilnosti fiduciarne
cesije se zato zdi, da je pravica podizvajalca bolj primerljiva s fiduciarno cesijo kot s klasično
zakonsko cesijo.

4.1.3 Primerjava neposrednega zahtevka s cesijo pravice v izterjavo

Pri cesiji (odstopu) pravice do izterjave gre za poseben primer odstopa terjatev, ki je pri
pogodbeni cesiji urejen v drugem odstavku 425. člena OZ. Če dolžnik odstopi svojemu
upniku svojo terjatev samo v izterjavo, ugasne ali se zmanjša njegova obveznost šele tedaj, ko
upnik izterja odstopljeno terjatev. Za cesijo v izterjavo je značilno, da terjatev ne preide s
200

OZ v tretjem odstavku 697. člena določa: Terjatve prejšnjega prevoznika ter njegova zastavna pravica
preidejo po samem zakonu na poznejšega prevoznika, ki mu je plačal te terjatve.
201
OZ v tretjem odstavku 870. člena določa: Če drugi špediter plača špediterjeve terjatve nasproti naročitelju,
preidejo te terjatve po samem zakonu nanj, enako pa tudi špediterjeva zastavna pravica.
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cedentovega premoženja.203 Ena izmed glavnih značilnosti instituta cesije v izterjavo je tudi,
da lahko dolžnik odstopljene terjatve izpolni svojo obveznost tudi odstopniku, celo če je bil
obveščen o odstopu.204 Če bi pravica podizvajalca imela pravno naravo cesije v izterjavo, bi
to pomenilo, da bi glavni naročnik, ko bi prejel zahtevek podizvajalca, lahko še vedno izbiral
komu naj izpolni – podizvajalcu ali izvajalcu. Navedeno pa bi bilo v nasprotju z namenom
631. člena OZ, ki želi podizvajalcu zagotoviti dodatno varstvo, da bo prišel do plačila za
opravljeno delo. Kot je bilo že pojasnjeno, v pravni teoriji in sodni praksi namreč ni sporno,
da je glavni naročnik po prejemu neposrednega zahtevka podizvajalca zavezan izpolniti le
podizvajalcu, četudi izvajalec od njega hkrati zahteva plačilo za opravljeno delo.205
4.1.4 Primerjava neposrednega zahtevka s poroštvom
Poroštvo je osebna oblika zavarovanja pogodbenih obveznosti in je podrobneje urejeno v OZ,
v členih od 1012 do 1034. S poroštveno pogodbo se porok nasproti upniku zavezuje, da bo
izpolnil veljavno in zapadlo obveznost dolžnika, če ta tega ne bi storil. 206 To pomeni, da se
zaveže izpolniti tujo – dolžnikovo obveznost.207 Izraz tuja obveznost se uporablja, ker je
pravni temelj nastanka obveznosti poroka poseben pravni posel (in ne pravni posel, ki
povzroči nastanek obveznosti), s katerim porok prevzame odgovornost za tujo obveznost.208 Z
izrazom tuja obveznost tako povemo samo, da gre za obveznost, ki ni nastala z lastnim
zavezovanim pravnim poslom poroka.209
Iz prvega dela pravila 631. člena OZ, iz katerega izhaja, da so podizvajalci od glavnega
naročnika upravičeni zahtevati to, kar jim iz pogodbenega razmerja dolguje izvajalec, bi
lahko sklepali, da sta podizvajalec in glavni naročnik zaradi 631. člena OZ v podobnem
položaju kot upnik in porok, ki sta sklenila poroštveno pogodbo. Podobno kot pri poroštvu, je
causa neposrednega zahtevka zagotoviti dodatno varnost upniku (podizvajalcu). Porok je
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M. Juhart v N. Plavšak in drugi, n.d. (2. knjiga), str. 602.
To določa OZ v četrtem odstavku 425. člena OZ.
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Več o konkurenci zahtevka podizvajalca in zahtevka izvajalca v razmerju do glavnega naročnika v 4.1.5
poglavju.
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1012. člen OZ.
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V. Kranjc v N. Plavšak, B. Zabel, V. Kranjc, A. Polajnar Pavčnik, P. Grilc, J. Markič, S. Ilovar Gradišar, R.
Vrenčur, K. Podobnik, B. Podgoršek, Obligacijski zakonik s komentarjem, (posebni del), 4. knjiga, GV Založba,
Ljubljana 2004, str. 1029.
208
Povzeto po N. Plavšak, Uveljavljanje terjatev na podlagi poroštva in zastavne pravice v stečajnem postopku,
Zbornik 2012, 4. strokovno srečanje, Aktualna vprašanja insolvenčnega prava, GV Založba, Ljubljana 2012, str.
7.
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oseba, ki se nasproti upniku s poroštveno pogodbo zavezuje, da bo izpolnil veljavno in
zapadlo obveznost dolžnika.210 Glavni naročnik pa je oseba, ki jo zakon zavezuje, da mora
podizvajalcu, če so izpolnjeni pogoji iz 631. člena OZ, izpolniti to, kar podizvajalcu iz
pogodbenega razmerja dolguje izvajalec. Upnik ima zaradi sklenitve poroštvene pogodbe dva
dolžnika – glavnega dolžnika in poroka211, podizvajalec pa ima pod pogoji iz 631. člena OZ
prav tako dva dolžnika – glavnega naročnika in izvajalca. Poroštvena obveznost je veljavna,
če je tudi temeljna obveznost veljavna. Če preneha temeljna obveznost, preneha tudi poroštvo.
Tudi glavni naročnik po 631. členu OZ ni zavezan plačati podizvajalcu, če ne obstaja oziroma
je prenehala obveznost izvajalca do podizvajalca.
Med poroštvom in neposrednim zahtevkom podizvajalca pa obstajajo tudi razlike. Glavni
naročnik je, poleg ostalih predpostavk, ki morajo biti izpolnjene po 631. členu OZ, dolžan
plačati podizvajalcu le v primeru, če je izvajalec pripoznal terjatev podizvajalca. Pri poroštvu
pa glavnemu dolžniku ni treba pripoznati terjatve upnika. V večini primerov med porokom in
glavnim dolžnikom do porokove izpolnitve obveznosti ni vzpostavljeno nobeno pravno
razmerje. Glavni naročnik in izvajalec pa sta v pogodbenem obligacijskem razmerju, še več,
če glavni naročnik ne dolguje izvajalcu za delo, ki ga je opravil podizvajalec, glavni naročnik
ni zavezan plačati podizvajalcu na podlagi 631. člena OZ. Porok, ki je plačal upniku njegovo
terjatev, lahko zahteva od glavnega dolžnika, naj mu povrne vse, kar je zanj plačal, ter obresti
od dneva plačila.212 Glavni naročnik pa proti izvajalcu takšnega regresnega zahtevka nima, saj
se šteje, da s plačilom neposrednega zahtevka s strani glavnega naročnik preneha tako terjatev
podizvajalca do izvajalca kot tudi terjatev izvajalca do glavnega naročnika.

4.1.5 Primerjava neposrednega zahtevka podizvajalca z zastavno pravico na terjatvi
Iz drugega dela pravila 631. člena OZ, iz katerega izhaja, da glavni naročnik plača
podizvajalcu neposredni zahtevek iz vsote, ki jo v tistem trenutku dolguje izvajalcu, je
razvidno, da lahko neposredni zahtevek primerjamo tudi s stvarnimi oblikami zavarovanja
pogodbenih obveznosti, predvsem z zastavno pravico na terjatvi. Vsota, ki jo glavni naročnik
dolguje izvajalcu, z vidika izvajalca predstavlja njegovo premoženje. Kadar se upnik za
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Tako tudi V. Kranjc v N. Plavšak in drugi, n.d., (4. knjiga), str. 1028.
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zavarovanje svoje terjatve lahko poplača iz premoženja svojega dolžnika, pa govorimo o
stvarni obliki zavarovanja izpolnitve obveznosti.

Zastavna pravica na terjatvi je omejena stvarna pravica, podrobneje urejena v SPZ. Za
zavarovanje terjatve se lahko ustanovi na drugi terjatvi, katere predmet je dajatev213 in daje
zastavnemu upniku pravico, da se zaradi neplačila zavarovane terjatve ob njeni zapadlosti
poplača skupaj z obrestmi in stroški iz vrednosti zastavljene terjatve pred vsemi drugimi
upniki zastavitelja.214 Če to definicijo primerjamo s pravilom 631. člena OZ opazimo
določene podobnosti, saj ima tudi podizvajalec na podlagi 631. člena OZ možnost, da se
zaradi neplačila svoje terjatve do izvajalca ob njeni zapadlosti poplača iz vsote – vrednosti
terjatve, ki jo ima izvajalec do glavnega naročnika, torej iz premoženja izvajalca.
Poleg navedenega v prid stališču, da lahko neposredni zahtevek podizvajalca do glavnega
naročnika primerjamo z zastavno pravico na terjatvi, kaže dejstvo, da lahko s smiselno
uporabo določb SPZ, ki urejajo zastavno pravico na terjatvi, za razmerje med glavnim
naročnikom in podizvajalcem, pridemo do nekaterih rešitev za presojo vsebine tega razmerja.
V pravni teoriji je nesporno, da po postavitvi neposrednega zahtevka glavni naročnik ne more
več veljavno izpolniti izvajalcu, s katerim je v pogodbenem razmerju, ampak podizvajalcu.
Problem konkurence zahtevkov izvajalca in podizvajalca bi lahko rešili s sklicevanjem na
pravno naravo pravice podizvajalca kot zakonske cesije. Prostorjeva pa ta problem rešuje s
sklicevanjem na 407. člen OZ, ki ureja vsebino solidarnosti na strani upnikov.215 Po prvem
odstavku 407. člena OZ ima solidarni upnik pravico zahtevati od dolžnika izpolnitev cele
obveznosti; vendar obveznost preneha tudi nasproti drugim upnikom, ko je eden izmed njih
poplačan. Po drugem odstavku 407. člena OZ pa lahko dolžnik izpolni obveznost upniku, ki
ga sam izbere, vse dokler neki upnik ne zahteva izpolnitve. Po mnenju Prostorjeve bi tako v
primeru, ko bi podizvajalec s tožbo zahteval plačilo svoje terjatve do izvajalca od naročnika
posla, glavni naročnik po smiselni uporabi drugega odstavka 407. člena OZ lahko izpolnil le
še podizvajalcu.216 Smiselna uporaba 407. člena OZ je vprašljiva, saj podizvajalec in izvajalec
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nasproti glavnemu naročniku nista solidarna upnika.217 Prav tako je prestrogo stališče, da bi
moral podizvajalec zoper glavnega naročnika vložiti tožbo, da bi si zagotovil, da glavni
naročnik ne sme plačati izvajalcu. Do rešitve problema konkurence zahtevkov podizvajalca in
izvajalca bi lahko prišli tudi s smiselno uporabo 180. člena SPZ, po katerem lahko dolžnik
zastavljene terjatve po prejemu obvestila o zastavitvi veljavno izpolni samo zastavnemu
upniku. Po analogni (smiselni) uporabi citiranega člena, lahko torej glavni naročnik po
prejemu neposrednega zahtevka podizvajalca veljavno izpolni samo njemu in ne več
izvajalcu, seveda ob predpostavki, da so izpolnjeni vsi pogoji za neposredno plačilo po 631.
členu OZ.
Če podizvajalec na glavnega naročnika naslovi neposredni zahtevek, pa mu izvajalec še pred
plačilom s strani glavnega naročnika, izpolni svojo obveznost, neposredni zahtevek
podizvajalca ni več utemeljen. Tudi po splošnem pravilu, ki velja za vse zastavne pravice, če
ni v zakonu drugače določeno, zastavna pravica preneha, če preneha zavarovana terjatev. 218
Po 183. členu SPZ pa mora zastavni upnik, če zavarovana terjatev preneha, celo obvestiti
dolžnika zastavljene terjatve, da je njegova zastavna pravica prenehala. Dolžnik zastavljene
terjatve pa lahko po prejemu tega obvestila veljavno izpolni samo zastavitelju.
V pravni teoriji tudi ni sporno (čeprav tak zaključek z eno izjemo ni posebej utemeljen z
nobenim pravilom), da s tem, ko glavni naročnik na podlagi neposrednega zahtevka plača
podizvajalčevo terjatev do izvajalca, ta podizvajalčeva terjatev in (tej nasprotna) izvajalčeva
obveznost prenehata, hkrati pa preneha tudi izvajalčeva terjatev in (tej nasprotna) obveznost
glavnega naročnika v razmerju do izvajalca.219 Do takšne rešitve bi lahko prišli s smiselno
uporabo prvega odstavka 185. člena SPZ, po katerem lahko zastavni upnik, ko izterja
zastavljeno terjatev, pobota obe terjatvi, torej zavarovano terjatev in zastavljeno terjatev.220
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Solidarnost na strani upnikov se ne domneva. Kadar je na upniški strani več oseb, so solidarne le, če je
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4.1.6 Sklepno o pravni naravi pravice podizvajalca
Iz primerjave neposrednega zahtevka s pravnimi instituti v prejšnjih poglavjih izhaja, da je
pravico podizvajalca težko podrediti pod pravila samo enega instituta. Vendar pa se zdi, da
ima položaj podizvajalca na podlagi 631. člena OZ največ skupnih točk bodisi s položajem
upnika, ki ima svojo terjatev zavarovano z zastavno pravico na terjatvi, bodisi s položajem
prevzemnika terjatve pri fiduciarni cesiji. Ne glede na katero stališče se postavim, je potrebno
poudariti, da sta si oba instituta kot načina zavarovanja terjatve zelo podobna. Čeprav je v
179. členu SPZ določeno, da zastavna pravica na terjatvi nastane v trenutku, ko dolžnik
zastavljene terjatve od zastavitelja prejme obvestilo, da je terjatev zastavljena, so se v pravni
teoriji pojavila stališča, da tako zastavna pravica na terjatvi kot fiduciarni odstop terjatve
nastaneta z odstopom terjatve v zavarovanje.221 Pri terjatvah pa je pridobitni način cessio.222
Prav tako imata dolžnik zastavljene terjatve in dolžnik fiduciarno odstopljene terjatve zoper
zastavnega upnika oziroma prevzemnika terjatve enake ugovore. Za fiduciarno cesijo se
namreč smiselno uporabljajo določila o odstopu terjatve, dolžnik zastavljene terjatve pa lahko
uveljavlja proti zastavnemu upniku enake ugovore, kot jih pri odstopu terjatve dolžnik
odstopljene terjatve lahko uveljavlja proti prevzemniku.223 Med zastavno pravico na terjatvi in
fiduciarnim odstopom v zavarovanje tudi ni razlike v pogledu zunajsodne uveljavitve
poplačilnega upravičenja.224 Razlika med obravnavanima institutoma pa je v akcesornosti, saj
je zastavna pravica na terjatvi akcesorna zavarovani terjatvi, fiduciarni odstop pa to praviloma
ni, zato bi glede na to razliko lahko sklenili, da je položaj podizvajalca bolj podoben položaju
upnika, ki ima terjatev zavarovano z zastavno pravico. Neposredni zahtevek podizvajalca je
namreč odvisen tako od terjatve podizvajalca v razmerju do izvajalca kot tudi od terjatve
izvajalca v razmerju do glavnega naročnika.
Najmanj skupnih točk pa ima pravica podizvajalca s poroštvom, saj pri poroštvu med
porokom in glavnim naročnikom do porokove izpolnitve obveznosti ni vzpostavljeno nobeno
pravno razmerje, glavni naročnik in izvajalec pa sta v upniško dolžniškem razmerju, pri čemer
221
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je izvajalec hkrati upnik in dolžnik glavnega naročnika (in obratno). Glede na navedeno
menim, da ni mogoče zagovarjati stališča, da ima pravica podizvajalca nekatere značilnosti
poroštva kot osebnega zavarovanja. Navedeno stališče potrjuje tudi dejstvo, da lahko upnik od
poroka zahteva poplačilo zavarovane terjatve iz kateregakoli premoženja poroka, pri
neposrednem zahtevku pa se podizvajalec poplača iz vsote, ki jo glavni naročnik v trenutku
prejema neposrednega zahtevka dolguje izvajalcu.

4.2

Značilnosti obveznosti glavnega naročnika po 631. členu OZ

4.2.1 Obveznost glavnega naročnika je subsidarna
Ker posamična obligacijska pravica (v konkretnem primeru pravica podizvajalca, da zahteva
od glavnega naročnika neposredno plačilo), ne more obstajati, ne da bi hkrati obstajala tej
pravici nasprotna obligacijska obveznost (v konkretnem primeru obveznost glavnega
naročnika, da podizvajalcu izvede neposredno plačilo), bom v tem poglavju obravnavala
nekatere značilnosti obveznosti glavnega naročnika do podizvajalca.
Najprej je potrebno poudariti, da je glavni naročnik v primeru, ko prejme neposredni zahtevek
podizvajalca in so izpolnjene vse predpostavke tega zahtevka, zavezan plačati podizvajalcu in
ne več svoji pogodbeni stranki – izvajalcu. Obveznosti glavnega naročnika na podlagi 631.
člena OZ torej ni mogoče razumeti zgolj v smislu, da glavni naročnik sme oziroma je
upravičen plačati podizvajalcu, ampak da je to v primeru, če podizvajalec to od njega zahteva,
zavezan storiti.
V pravni teoriji, z eno izjemo225, ni zaslediti odprte problematike o tem, ali je obveznost
naročnika subsidiarna. Subsidarno oziroma solidarno naravo obveznosti dolžnika zasledimo
pri poroštvo. Če je poroštvo subsidarno, sme upnik od poroka zahtevati izpolnitev obveznosti
šele potem, ko je glavni dolžnik ne izpolni v roku, ki je določen v pisni zahtevi.226 Če pa je
zaveza poroka solidarna, lahko upnik zahteva od poroka izpolnitev obveznosti, čeprav je ni
prej zahteval od glavnega dolžnika.227 Na prvi pogled se zdi, da se vprašanje subsidarne
narave obveznosti glavnega naročnika pri neposrednem zahtevku podizvajalca pojavi zato,
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ker lahko pravico podizvajalca primerjamo s pravico upnika, ki se mu je porok s pogodbo
zavezal, da bo izpolnil obveznost dolžnika, če je ta ne bo. Če bi pritrdili stališču, da ima
pravica podizvajalca nekatere značilnosti osebnih zavarovanj (poroštva), bi lahko pri iskanju
odgovora na vprašanje, ali je zaveza glavnega naročnika subsidarna ali ne, smiselno uporabili
pravila, ki urejajo subsidarno oziroma solidarno poroštvo. Tako bi prišli do rešitve, da:
-

sme podizvajalec od glavnega naročnika zahtevati izpolnitev obveznosti šele potem,
ko je glavni dolžnik ne izpolni v roku, ki je določen v pisni zahtevi (subsidiarna
narava zaveze glavnega naročnika),

-

sme podizvajalec od glavnega naročnika zahtevati izpolnitev obveznosti, čeprav je ni
prej zahteval od izvajalca, če je očitno, da iz sredstev izvajalca ni mogoče doseči njene
izpolnitve ali če je izvajalec prišel v stečaj.

Vendar pa menim, da smiselna uporaba pravil, ki urejajo poroštvo, za razmerje, ki nastane na
podlagi 631. člena OZ, ni mogoča, saj med poroštvom in neposrednim zahtevkom
podizvajalca obstajajo razlike, ki takšnega sklepanja ne dopuščajo.228
Vprašanje subsidarne narave zaveze glavnega naročnika je bilo iz drugega vidika že
obravnavano v poglavju o predpostavkah neposrednega zahtevka, kjer sem se spraševala, ali
mora imeti podizvajalec za neposredni zahtevek nasproti glavnemu naročniku opravičen
razlog. Če podizvajalec opravičenega razloga ne bi potreboval in bi lahko takoj ob dospelosti
svoje terjatve do izvajalca (in izpolnjevanju drugih predpostavk 631. člena OZ) terjal
izpolnitev od izvajalca ali glavnega naročnika, bi bila zaveza glavnega naročnika solidarna.
Pri vprašanju, ali mora imeti podizvajalec opravičen razlog za neposredni zahtevek, sem
odgovorila pritrdilno, zato menim, da je tudi zaveza glavnega naročnika subsidarna. Vendar
takšen zaključek ni bil izpeljan iz smiselne uporabe določb subsidarnega poroštva, ampak iz
namenske razlage 631. člena OZ.229 Za izpolnjevanje pogoja opravičenega razloga tako
zadostuje že, da izvajalec podizvajalcu terjatve ne plača ob zapadlosti. Takoj ko izvajalec
proti podizvajalcu pride v zamudo, ima podizvajalec opravičen razlog, da zahteva neposredno
plačilo od glavnega naročnika. S tem lahko zaključimo, da je obveznost glavnega naročnika
subsidarna, in sicer v smislu, da podizvajalec ni upravičen nasloviti neposrednega zahtevka na
glavnega naročnika, takoj ko je zapadla njegova terjatev do izvajalca (ob predpostavki, da so
228

Glej 4.1.4 poglavje.
Namen 631. člena OZ je zaščititi podizvajalca v razmerju do izvajalca, torej zagotoviti, da bo podizvajalec
prišel do plačila za svoje delo bodisi tako, da mu bo plačal izvajalec, bodisi tako, da mu bo pod pogoji 631. člena
OZ plačal neposredno glavni naročnik. Če izvajalec plača podizvajalcu oziroma mu je voljan plačati ob
zapadlosti, potrebe po dodatnem varstvu podizvajalca ni.
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izpolnjeni tudi vsi ostali pogoji iz 631. člena OZ), ampak šele, če mu izvajalec terjatve ne
poravna v roku zapadlosti, torej ko izvajalec pride v zamudo s plačilom.
4.2.2 Ugovori glavnega naročnika
Iz pravila 631. člena OZ ne izhaja, kakšne ugovore lahko ima glavni naročnik zoper
neposredni zahtevek podizvajalca. Pri institutih (cesija, fiduciarna cesija, poroštvo, zastavna
pravica na terjatvi), s katerimi sem primerjala neposredni zahtevek podizvajalca, pa je jasno
določeno, kakšne ugovore lahko imajo porok, dolžnik zastavljene terjatve in dolžnik
odstopljene terjatve.
Porok lahko uveljavlja zoper upnikov zahtevek vse ugovore glavnega dolžnika, vštevši
ugovor pobotanja, ne pa tudi osebne dolžnikove ugovore.230 Porok lahko uveljavlja proti
upniku tudi svoje osebne ugovore, na primer ničnost poroštvene pogodbe, zastaranje upnikove
terjatve nasproti njemu, ugovor pobotanja vzajemnih terjatev.231 Dolžnik zastavljene terjatve
lahko uveljavlja proti zastavnemu upniku enake ugovore, kot jih pri odstopu terjatve lahko
uveljavlja dolžnik odstopljene terjatve proti prevzemniku.232 Pri odstopu terjatve pa lahko
dolžnik uveljavlja proti prevzemniku poleg ugovorov, ki jih ima proti njemu, tudi tiste
ugovore, ki bi jih lahko uveljavljal proti odstopniku do takrat, ko je zvedel za odstop.233
Ni dvoma, da ima glavni naročnik zoper podizvajalca v prvi vrsti ugovore v zvezi s
predpostavkami neposrednega zahtevka. Glavni naročnik lahko tako zoper zahtevek
podizvajalca ugovarja, da niso (kumulativno) podane predpostavke, ki za utemeljenost
neposrednega zahtevka izhajajo iz 631. člena OZ.
Ker menim, da se položaj glavnega naročnika zaradi neposrednega zahtevka podizvajalca ne
sme poslabšati, je potrebno glavnemu naročniku priznati tudi ugovore, ki bi jih lahko
uveljavljal proti izvajalcu do takrat, ko je prejel podizvajalčev neposredni zahtevek. Do
takšnega zaključka pridemo tako na podlagi smiselne uporabe pravil fiduciarne cesije kot tudi
pravil, ki urejajo zastavno pravico na terjatvi, torej ne glede na to, ali zastopamo stališče, da
ima pravica podizvajalca pravno naravo fiduciarne cesije ali pa značilnosti obravnavanega
230

Prvi odstavek 1024. člena OZ.
Tretji odstavek 1024. člena OZ.
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stvarnopravnega zavarovanja. Primer takšnega ugovora je, na primer, ugovor zadržanja 5 %
posamezne situacije, ker izvajalec ni izpolnil pogoja do glavnega naročnika.234 Glede na to,
da gre pri tem ugovoru dejansko za ugovor zapadlosti terjatve, se lahko ugovori, ki jih lahko
ima glavni naročnik do izvajalca prekrivajo z ugovori, ki izvirajo iz predpostavk
neposrednega zahtevka.
Glede na to, da zastopam stališče, da je zaveza glavnega naročnika subsidarna, bi lahko imel
glavni naročnik proti podizvajalcu ugovor vrstnega reda. Ker pa je zaveza glavnega naročnika
subsidarna v smislu, da je podizvajalec (ob izpolnjevanju ostalih predpostavk 631. člena OZ)
upravičen nasloviti neposredni zahtevek na glavnega naročnika, če mu izvajalec terjatve ne
poravna v roku zapadlosti, torej ko izvajalec pride v zamudo s plačilom, ta ugovor v praksi ne
bo prišel v poštev, saj je izvajalec v zamudi že dan po zapadlosti terjatve podizvajalca.
Menim, da glavnemu naročniku ni mogoče priznati ugovorov, ki izhajajo iz razmerja med
podizvajalcem in izvajalcem, torej vseh tistih ugovorov, ki jih lahko ima izvajalec v zvezi z
izpolnjevanjem obveznosti iz pogodbe, sklenjene s podizvajalcem. Takšne ugovore, torej
ugovore v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz temeljne pogodbe, ima sicer porok zoper
upnika na podlagi pravila iz 1024. člena OZ. Glede na to, da menim, da pravica podizvajalca
nima značilnosti poroštva, smiselna uporaba navedenega pravila ne more priti v poštev pri
neposrednem zahtevku podizvajalca. V prid navedenemu stališču govori tudi dejstvo, da
pravilo 631. člena OZ, kot eno izmed predpostavk za neposredni zahtevek podizvajalca,
določa tudi pripoznanje terjatve podizvajalca s strani izvajalca, ki služi temu, da glavni
naročnik podizvajalcu plača terjatve v nesporni višini, torej terjatve, ki jih izvajalec
pripoznava.

234

Glej VSC sodbo Cpg 319/2012 z dne 13. 3. 2013.
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5

KDO SO PODIZVAJALCI

5.1

Podizvajalci po 631. členu OZ

5.1.1 Izraz »podizvajalec« in pozitivna definicija izraza »podizvajalec«
Čeprav se je izraz »podizvajalec« ustalil v sodni praksi, poslovni praksi in v pravni teoriji,
velja najprej omeniti, da izraza »podizvajalec« ni mogoče najti niti v Slovarju Slovenskega
knjižnega jezika235 niti v nacionalnih pravnih virih obligacijskega prava.
OZ izraza »podizvajalec« ne omenja niti pri podjemni in gradbeni pogodbi niti v ostalih
določbah. Pri ureditvi podjemne pogodbe OZ namesto izraza podizvajalec uporablja izraz
»tretji«, kot je razvidno iz 629. člena OZ z naslovom Zaupanje izvršitve posla tretjemu. Poleg
izraza »tretji« OZ za podizvajalca uporablja tudi izraz »sodelavec«, in sicer v 630. členu z
naslovom Odgovornost za sodelavce in v 631. členu, ki določa, da imajo sodelavci izvajalca
lahko neposredni zahtevek do glavnega naročnika. Pri gradbeni pogodbi OZ podizvajalca
omenja opisno, in sicer v četrtem odstavku 665. člena, ko podizvajalca omenja kot nekoga, ki
mu je izvajalec zaupal del posla.236 Poleg navedenih izrazov je v pravni teoriji v smislu pojma
podizvajalec zaslediti še izraze: podpodjemnik237, izpolnitveni (spolnitveni) pomočnik238,
podpodjetnik239in kooperant240. Tudi PGU izraza podizvajalca izrecno ne omenjajo, ampak
uporabljajo izraz »drugi«, kot je razvidno iz VII. poglavja PGU z naslovom Odstopitev del
drugemu.
Klub temu, da navedeni viri vsebujejo izraze: »tretji«, »sodelavec« in »drugi«, za katere se v
sodni in poslovni praksi ter pravni teoriji uporablja izraz podizvajalec, pa teh izrazov ne
definirajo. Do definicije podizvajalca lahko pridemo s pomočjo opredelitve pogodbenega
razmerja med glavnim naročnikom in izvajalcem ter pogodbenega razmerja med izvajalcem
kot naročnikom in njegovim izvajalcem (podizvajalcem). Pojem podizvajalec (t. j. da
235

Slovar slovenskega knjižnega jezika, dostopen na spletni strani http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html.
Celoten četrti odstavek 665. člena OZ se glasi: Če je za napako odgovoren nekdo, ki mu je izvajalec zaupal
del posla, ga mora izvajalec, če namerava zahtevati od njega povračilo, obvestiti o napaki v dveh mesecih od
dneva, ko je naročnik obvestil njega.
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N. Plavšak, n.d. (3. knjiga), str. 813. in S. Cigoj, n.d. (Komentar ...), str. 1785.
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S. Cigoj, n.d. (Komentar ...), str. 1785–1786 in V. Kranjc, n.d. (Zakon ...), str. 40. Kranjčeva v navedenem
delu navaja, da je izraz spolnitveni pomožnik v primerjavi s podizvajalcem širši pojem.
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S. Cigoj, n.d. (Komentar ...), str. 1786.
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V. Kranjc, Izključitev odgovornosti izvajalca gradbenih del za dela podizvajalcev in kooperantov, Podjetje in
delo, revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, št.8/2000, str. 1689.
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določeno osebo označimo kot podizvajalca) predpostavlja, da obstaja glavna pogodba med
glavnim naročnikom in izvajalcem ter da izvajalec posel ali del posla iz te pogodbe s
sklenitvijo nove pogodbe zaupa nekomu tretjemu, ki ni stranka prvotne pogodbe. Pri tem pa je
za priznanje statusa podizvajalca po pravilih obligacijskega prava in uporabo 631. člena OZ
bistveno, da je tako pogodba sklenjena med glavnim naročnikom in izvajalcem kot tudi
pogodba sklenjena med izvajalcem kot naročnikom in podizvajalcem kot izvajalcem
podrejena pravilom o podjemni pogodbi.241

Pri definiciji pojma podizvajalec si lahko pomagamo tudi z definicijo izvajalca, saj je
podizvajalec v razmerju do svojega naročnika dejansko izvajalec. Z razliko od pojma
podizvajalec, Slovar slovenskega knjižnega jezika definira pojem »izvajalec«, in sicer je
»izvajálec -lca uc in lc m ( )« definiran kot: »kdor kaj uresničuje z delom: delo je dobil
privatni izvajalec; izvajalec gradbenih del; izvajalec za montažo jeklenih konstrukcij.242 Ker
pa gre pri tem za knjižno definicijo izvajalca, sem skušala poiskati tudi pravno definicijo
izvajalca v pravilih nacionalnega obligacijskega prava. OZ definicije izvajalca ne podaja,
omenja pa ga pri gradbeni pogodbi in 187. členu, kjer ureja odgovornost naročitelja in
izvajalca del. Pri podjemni pogodbi OZ namesto izraza izvajalec uporablja izraz podjemnik,
katerega prav tako ne definira (v pravni teoriji in sodni praksi se namesto izraza podjemnik
uporablja tudi izraz izvajalec). Definicijo izvajalca je zato mogoče izpeljati iz obveznosti, ki
se jo izvajalec zaveže opraviti s sklenitvijo (podjemne ali gradbene) pogodbe. Izvajalec je
tako oseba, ki se v razmerju do svojega naročnika zaveže, da bo opravila določen posel, kot je
izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo oziroma da bo na
določenem zemljišču zgradila objekt ali da bo na takem zemljišču oziroma že obstoječem
objektu opravila druga gradbena dela. V nasprotju z OZ pa izvajalca izrecno definirajo PGU,
in sicer kot osebo, ki je s pogodbo, sklenjeno z naročnikom, prevzela obveznost, da bo izvedla
dela, ki so predmet pogodbe.243 Definicijo izvajalca lahko najdemo tudi v Zakonu o graditvi
objektov (ZGO-1)244, ki sicer ni predpis obligacijskega prava, ampak varuje javnopravne
interese v zvezi z gradnjo v Sloveniji. Za potrebe ZGO-1 je izvajalec definiran kot pravna ali
fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri izvajanju pripravljalnih del
241

Več v poglavju 2.2.1.
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Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) Ur.l. RS, št. 110/2002, 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1,
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na gradbišču, izvajanju gradbenih del, montažah in vgrajevanju strojnih in električnih
inštalacij ter izvajanju zaključnih gradbenih del.245
Na podlagi navedenega lahko sklenem, da je podizvajalec fizična ali pravna oseba, ki z
izvajalcem sklene pogodbo, ki jo je mogoče umestiti pod določila podjemne pogodbe, in s
katero se zaveže opraviti isti posel (oziroma njegov del), ki je predmet izpolnitvenega
ravnanja izvajalca po pogodbi, ki jo je prav tako mogoče umestiti pod določila podjemne
pogodbe in ki jo je izvajalec sklenil z glavnim naročnikom, s katerim pa podizvajalec ni v
pogodbenem obligacijskem razmerju. Na tem mestu naj omenim še, da za status podizvajalca
po pravilih obligacijskega prava ni nujno, da podizvajalec opravlja gospodarsko dejavnost,
torej, da gre za gospodarski subjekt. Status podizvajalca bo po pravilih obligacijskega prava
tako lahko imela tudi fizična oseba, ki ne bo organizirana kot samostojni podjetnik po pravilih
ZGD-1, npr. avtor kot fizična oseba, za katero ni nujno, da je gospodarski subjekt, saj lahko
prevaja vsaka fizična oseba, ki je sposobna ustvariti prevod kot avtorsko delo.246 Na tem
mestu naj omenim še, da se za pogodbo, ki jo skleneta podizvajalec in izvajalec in jo je
mogoče podrediti pravilom o podjemni pogodbi in katere predmet je posel ali del posla, ki se
ga je zavezal opraviti izvajalec v razmerju do glavnega naročnika, v poslovni in sodni praksi
uporablja tudi izraz podizvajalska pogodba.

5.1.2 Kdo ni podizvajalec po pravilih obligacijskega prava
V prejšnjem poglavju sem opredelila, kdo lahko ima status podizvajalca v skladu s pravili
obligacijskega prava in 631. členom OZ. V tem poglavju pa bom podrobneje razdelala, kdo
statusa podizvajalca po obligacijskem pravu nima. Posledično takšni osebi, ki je ne moremo
opredeliti kot podizvajalca, ni mogoče priznati neposrednega zahtevka po 631. členu OZ.

Ni dvoma, da statusa podizvajalca nimajo delavci, ki so zaposleni pri izvajalcu, ki je
organiziran v statusni obliki pravne osebe ali samostojnega podjetnika, oziroma poslovodne
osebe takšnega izvajalca. Te osebe tvorijo personalni substrat izvajalca, delovanje teh oseb v
zvezi z opravljanjem posla, katerega se je zavezal opraviti izvajalec v razmerju do glavnega
245

Točka 4.3 prvega odstavka 2. člena ZGO-1.
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podjemniški pogodbi, če ni s tem zakonom drugače določeno. (4. odstavek 99. člen).
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naročnika, pa ima pravno naravo ravnanja izvajalca.247 Z drugimi besedami, če posel, ki je
predmet te pogodbe, izvršijo osebe, ki predstavljajo personalni substrat izvajalca, se ne šteje,
da je izvajalec zaupal delo tretjemu, ampak se šteje, da ga je osebno opravil.248
Statusa podizvajalca tudi ne more imeti soizvajalec, če kot soizvajalca razumemo osebo, ki jo
je glavni naročnik izbral oziroma je z njo poleg izvajalca sklenil pogodbo za izvedbo
dogovorjenih del.249 Ker je tak soizvajalec v pogodbenem obligacijskem razmerju z glavnim
naročnikom, se soizvajalec glede izvedbe del, ki so predmet tega pogodbenega odnosa, ne
more obravnavati kot podizvajalec.
Kadar se več izvajalcev poveže v konzorcij, se pojavi vprašanje, ali je mogoče člane
konzorcija, ki niso vodilni člani konzorcija, šteti v razmerju do glavnega naročnika za
podizvajalce. Konzorcij, ki ni pravna oseba, se ustanovi tako, da najmanj dva samostojna
gospodarska subjekta skleneta konzorcijsko pogodbo za skupno izvedbo nekega posla.250 S
konzorcijsko pogodbo člani uredijo medsebojna notranja razmerja in njihove obveznosti do
naročnika. Člani konzorcija med seboj izberejo zastopnika oziroma vodilnega člana
konzorcija, ki je upravičen in pooblaščen z naročnikom skleniti pogodbo v imenu in za račun
konzorcija. Lahko pa vsi člani konzorcija sklenejo pogodbo z naročnikom, vendar pri tem ne
gre za skupno zastopanje, temveč za vzporedne posamične obveznosti vseh članov. 251 Glede
na to, da je v pogodbi z naročnikom kot sopogodbenik opredeljen konzorcij, v nasprotju s
podizvajalskim razmerjem, obstaja neposreden odnos med naročnikom in člani konzorcija252,
zato menim, da članov konzorcija v razmerju do glavnega naročnika ni mogoče opredeliti kot
podizvajalce.
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Povzeto po N. Plavšak, n.d. (3. knjiga), str. 813.
Povzeto po N. Plavšak, n.d. (3. knjiga), str. 813.
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Obligacijsko pravo pojma soizvajalec ne pozna, vendar pa soizvajalca opredeljuje Vprašalnik za mesečno
statistično raziskovanje Gradbeništvo, 2013, GRAD/M, ki je dostopen na spletni strani Statističnega urada
Republike Slovenije http://www.stat.si/doc/vprasalniki/GRAD-M_2013.pdf, in sicer kot podjetje, ki ga je
investitor izbral za izvedbo dogovorjenih del (velika in zahtevnejša dela).
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Povzeto po K. Plaušatjner, Konzorcij kot ponudnik, Podjetje in delo, revija za gospodarsko, delovno in
socialno pravo, 6-7/2006, str. 1459.
251
Povzeto po J. Šinkovec, Konzorcijska pogodba, Podjetje in delo, revija za gospodarsko, delovno in socialno
pravo 2/2003.
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Povzeto po K. Plaušatjner, n.d., str. 1460 in VSL sodbi I Cpg 1565/2012 z dne 12. 2. 2013, iz katere izhaja,
da Pogodba o konzorciju v nasprotju s podizvajalsko pogodbo vzpostavi direkten odnos med naročnikom in
posameznimi člani (partnerji) konzorcija.
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Ker je opredelitev podizvajalca odvisna od opredelitve pogodbenega razmerja med izvajalcem
kot naročnikom in njegovim izvajalcem (podizvajalcem) in je pomembno, da je takšna
pogodba podrejena pravilom o podjemni pogodbi, statusa podizvajalca po OZ nima oseba, ki
izvajalcu zgolj dobavlja blago.253 Dobavitelj blaga se od (pod)izvajalca razlikuje po vsebini
svoje obveznosti do svoje pogodbene stranke, saj ima izpolnitveno ravnanje (pod)izvajalca
značilnosti storitve, izpolnitveno ravnanje prodajalca (dobavitelja blaga) pa značilnosti
dajatve. Pri razmejitvi, za katero izpolnitveno ravnanje gre v posameznem primeru, je v
pomoč 620. člen OZ, ki ureja razmerje podjemne pogodbe do prodajne pogodbe. Iz prvega
odstavka 620. člena OZ izhaja, da se pogodba, s katero se ena stranka zavezuje izdelati
določeno premično stvar iz svojega materiala, v dvomu šteje za prodajno pogodbo. Nadalje pa
drugi odstavek 620. člena OZ določa, da pogodba, kot jo opredeljuje prvi odstavek tega člena,
ostane podjemna pogodba, če se je naročnik zavezal dati bistven del materiala, ki je potreben
za izdelavo stvari. Skladno s tretjim odstavkom 620. člena OZ pa se pogodba vedno šteje za
podjemno pogodbo, če sta imela pogodbenika v mislih zlasti podjemnikovo delo.
5.1.3 Podizvajalci podizvajalcev in uporaba 631. člena OZ
Glede na to, da določba 631. člena OZ uporablja termin sodelavci, se pojavi vprašanje ali
imajo tudi podizvajalci podizvajalcev in tako naprej po 631. členu OZ možnost neposrednega
zahtevka do glavnega naročnika.
V pravni teoriji je zaslediti stališče Samčeve, da imajo tudi podizvajalci podizvajalcev
neposredni zahtevek do naročnika posla, če gre za homogeno verigo podizvajalskih
pogodb.254 Samčeva pojma »homogena veriga podizvajalskih pogodb« podrobno ne
pojasnjuje. Za homogeno verigo podizvajalskih pogodb bi šlo v primeru, ko bi podizvajalec
posel ali del posla, ki se ga je zavezal opraviti v razmerju do izvajalca, s sklenitvijo nove
pogodbe zaupal tretji osebi, v razmerju do katere bi podizvajalec nastopal kot naročnik, tretja
oseba pa v razmerju do njega kot izvajalec. Oseba, kateri podizvajalec zaupa izvršitev
takšnega posla, je podizvajalec podizvajalca, torej sodelavec podizvajalca in ne sodelavec
(glavnega) izvajalca. Ker ima po 631. členu OZ neposredni zahtevek do naročnika sodelavec
253

Tako tudi VSM sodba I Cpg 157/2013 z dne 17. 5. 2013, iz katere izhaja, da se je prvostopno sodišče z
vprašanjem obstoja toženčevega direktnega zahtevka zoper asignata na podlagi 631. člena OZ v obrazložitvi
svoje odločitve obširno ukvarjalo in je obrazložilo, da toženec ni bil podizvajalec tožnika, temveč zgolj njegov
dobavitelj, zaradi česar mu je možnost direktnega zahtevka tudi po presoji sodišča druge stopnje pravilno
odreklo.
254
N. Samec, n.d., str. 124.
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izvajalca menim, da podizvajalcu podizvajalca ni mogoče priznati neposrednega zahtevka v
razmerju do glavnega naročnika. Če bi tak zahtevek priznali, bi morali širiti predpostavke
neposrednega zahtevka, torej samo vsebino pravila 631. člena OZ, saj bi poleg ostalih
predpostavk po 631. členu OZ morala obstajati in biti dospela še pripoznana terjatev
podizvajalčevega podizvajalca do podizvajalca in koneksnost te terjatve terjatvi podizvajalca
do izvajalca in terjatvi izvajalca do glavnega naročnika. Glede na to, da je 631. člen OZ
izjema od načela relativnosti pogodbenih razmerij, širitev predpostavk po mojem mnenju ni
dopustna, kar pa je tudi v skladu z načelom, da je potrebno izjeme razlagati restriktivno. Ne
vidim pa ovire, da podizvajalcu podizvajalca ne bi priznali neposrednega zahtevka v razmerju
do (glavnega) izvajalca.

5.2

Podizvajalci v pogodbah o javnih naročilih

ZJN-2, z razliko od OZ, uporablja pojem podizvajalec in je prvi zakon, ki tudi podaja
definicijo podizvajalca. Izraz podizvajalec je vseboval že Zakon o javnih naročilih (ZJN-1)255,
vendar pa je bila definicija podizvajalca na zakonodajni ravni prvič podana v noveli ZJN-2B,
nato pa je bila v negativnem smislu (t. j. kdo podizvajalec ni), in sicer zgolj za potrebe 71.
člena ZJN-2, dopolnjena še z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem
naročanju (ZJN-2C)256. Že na tem mestu pa opozarjam, da je definicija podizvajalca, kot
izhaja iz ZJN-2, zaradi specifičnosti materije, ki jo ta zakon ureja, omejena samo na področje
javnih naročil.
V 15.a točki 2. člena ZJN-2 je podizvajalec opredeljen kot gospodarski subjekt, ki je pravna
ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o
izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno
povezana s predmetom javnega naročila. Za potrebe 71. člena ZJN-2, ki ureja pripravo
razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe pa se za podizvajalca ne šteje gospodarski
subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe257. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za
255

Zakon o javnih naročilih (ZJN-1), Ur.l. RS, št. 39/2000 (102/2000 popr.), 2/2004-ZPNNVSM, 2/2004,
36/2004-UPB1, 128/2006-ZJN-2.
256
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C), Ur .l. RS, št. 18/2011.
257
ZGD-1 povezane družbe ureja v členih od 527 do 578. Po ZGD-1 za povezane družbe štejejo pravno
samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:
- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem),
- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba),
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podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim
ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno
povezana s predmetom javnega naročila.258
Definicijo podizvajalca po ZJN-2 dopolnjuje Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri
nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju, ki sicer ne definira podizvajalca,
ampak podizvajalsko razmerje. In sicer gre po navedeni uredbi za podizvajalsko razmerje v
vseh primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje
drugi osebi, to je podizvajalcu.259
Iz definicije podizvajalca po pravilih javnih naročil je razvidno, da ZJN-2 razširja pojem
podizvajalca v primerjavi z OZ, saj je po ZJN-2 podizvajalec lahko tudi pravna ali fizična
oseba, ki za ponudnika dobavlja blago, in ne le oseba, ki za ponudnika izvaja storitev. Vendar
pa ni vsak, ki za ponudnika dobavlja blago ali izvaja storitve tudi podizvajalec. Tak status se
mu prizna, le če oseba izvaja delo oziroma dobavlja blago za izbranega ponudnika in je
izkazana neposredna vez s predmetom javnega naročila.260 Neposredna vez bo izkazana, če bo
oseba dobavljala blago ali izvajala storitve, ki so namenjene izključno izvedbi konkretnega
javnega naročila.261 Status podizvajalca po ZJN-2, z razliko od statusa podizvajalca po OZ,
torej ni odvisen niti od pravne kvalifikacije pogodbenega razmerja med naročnikom in
izbranim ponudnikom niti od pravne kvalifikacije pogodbenega razmerja med izbranim
ponudnikom in izvajalcem.262

5.3

Podizvajalci po pravilih FIDIC

Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev, za katero se uporablja kratica FIDIC (fr.
Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils), pripravlja različne publikacije, med
drugim tudi splošne pogoje pogodb oziroma vzorčne pogodbe, ki so se v Sloveniji začeli
uporabljati že pred več kot 30 leti.
- so koncernske družbe,
- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi,
- so povezane s podjetniškimi pogodbami.
258
6. odstavek 71. člena ZJN-2.
259
2. člen Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem
naročanju.
260
Tako tudi V. Kranjc, n.d. (Zakon ...), str. 42.
261
Tako tudi V. Kranjc, n.d. (Zakon ...), str. 42.
262
Povzeto po V. Kranjc, n.d., (Ali ...), str. 247.
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V okviru FIDIC so za primerjavo pojma in definicije podizvajalca z OZ relevantni Pogoji
gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (v nadaljevanju
Rdeča knjiga)263 in Pogoji podizvajalskih gradbenih pogodb264.
Rdeča knjiga definira podizvajalca kot osebo, imenovano v Pogodbi kot podizvajalec, ali
vsako osebo imenovano kot podizvajalec za izvedbo nekega dela ter vse pravne naslednike,
upravičene po vsaki od teh oseb.265 Z razliko od OZ, izvajalec po pravilih Rdeče knjige s
podizvajalcem ne sme skleniti pogodbe, s katero bi podizvajalcu prepustil izvršitev celotnih
del, ki jih je sam prevzel nasproti glavnemu naročniku (4.4. točka Rdeče knjige). Enako kot
po OZ pa je izvajalec tudi po FIDIC odgovoren za dejanja in napake podizvajalcev kakor, da
bi bila to dejanja ali napake izvajalca samega (točka 4.4. Rdeče knjige). Pravila FIDIC v
primerjavi z OZ od izvajalca zahtevajo, da pridobi predhodno soglasje inženirja266 za
vključitev podizvajalca v gradnjo (točka 4.4.b). Vendar pa takšnega soglasja izvajalcu ni
potrebno pridobiti za dobavitelje materiala ali za podpogodbo, za katero je ime podizvajalca
navedeno v Pogodbi (točka 4.4.a). Pravila FIDIC še določajo, da mora izvajalec vsaj 28 dni
prej obvestiti inženirja o nameravanem datumu začetka vsakega dela podizvajalca in o
začetku takega dela na gradbišču (točka 4.4.c) ter nadalje, da mora vsaka podpogodba
vključevati določbe, ki naročniku dajejo pravico, da zahteva, da se podpogodba prenese nanj
(točka 4.4.d).
Pod točko 5 Rdeča knjiga ureja status imenovanega podizvajalca. Definicija imenovanega
podizvajalca izhaja iz točke 5.1., in sicer imenovani podizvajalec v Pogodbi pomeni
podizvajalca:
-

ki je v Pogodbi naveden kot imenovani podizvajalec,

-

za kogar je inženir v skladu s členom 13 (spremembe in prilagoditve) izvajalcu
naročil, da ga najame kot podizvajalca.

Če ima izvajalec utemeljene razloge ni zavezan, da najame imenovanega podizvajalca, kot mu
je naročil inženir. V tem primeru mora o svojih razlogih obvestiti inženirja, takoj ko je
mogoče. Rdeča knjiga v točki 5.2 našteva zadeve, v katerih se šteje ugovor izvajalca proti
Rdeča knjiga – Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1. izdaja
1999, FIDIC, GZS ZSI,1. prevod v slovenski jezik l. 2002.
264
Pogoji gradbenih podizvajalskih pogodb, 1. izdaja 1994, GZS ZSI.
265
Točka 1.1.2.8. Rdeče knjige.
266
Inženir je oseba, ki jo imenuje naročnik, da deluje kot inženir za namene Pogodbe, in je imenovan v Dodatku
k ponudbi, ali pa neko drugo osebo, ki jo občasno imenuje naročnik in to sporoči izvajalcu (točka 1.1.2.4. Rdeče
knjige).
263
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imenovanju utemeljen.267 V primeru, če pa se naročnik strinja s tem, da izvajalca zavaruje
pred posledicami teh zadev, pa ugovor izvajalca proti imenovanju ne bo utemeljen.
V točki 5.3 in točki 5.4 Rdeča knjiga določa način plačila podizvajalcem. Tudi po Pravilih
FIDIC je primarni zavezanec za plačilo podizvajalcu izvajalec, ki mora plačati imenovanemu
podizvajalcu zneske, za katere inženir s potrdilom o plačilu potrdi, da jih je treba plačati v
skladu s podpogodbo. Pred izdajo potrdila o plačilu lahko inženir zaprosi izvajalca, da
predloži utemeljene dokaze, da je imenovani podizvajalec prejel vse dolžne zneske v skladu s
prejšnjimi potrdili o plačilu. Če izvajalec inženirju ne predloži zadostnega dokazila ali če
izvajalec inženirja ne prepriča, da je upravičeno zadržal oziroma zavrnil plačilo določenih
zneskov imenovanemu podizvajalcu, potem lahko naročnik (po svoji volji) plača neposredno
imenovanemu podizvajalcu del ali vse predhodno potrjene zneske, ki jih je treba izplačati
imenovanemu podizvajalcu. Izvajalec mora potem naročniku povrniti znesek, ki ga je
naročnik neposredno plačal imenovanemu podizvajalcu.

V skladu s Pogoji podizvajalskih gradbenih pogodb pa podizvajalec predstavlja osebo, katere
ponudbo je izvajalec sprejel, in naslednike upravičene po tej osebi, vendar pa ne asignate te
osebe (razen s privolitvijo podizvajalca).268

5.4

De lege ferenda – širitev pojma podizvajalca po pravilih obligacijskega prava

Ker novela ZJN-2B širi pojem podizvajalca na posle odsvojitve in uporabe, se je v pravni
teoriji pojavilo vprašanje, ali bi bilo treba de lege frenda razmisliti o možnosti dodelitve
neposrednih zahtevkov po določbi 631. člena OZ tudi dobaviteljem blaga.269

267

Ugovor proti imenovanju je utemeljen, če:
- obstaja verjetnost, da podizvajalec ni dovolj sposoben oziroma nima dovolj sredstev ali finančne moči,
- podpogodba ne določa, da mora imenovani podizvajalec izvajalca s svoje strani zavarovati pred škodo
zaradi malomarnosti ali zlorabe blaga s strani imenovanega podizvajalca, njegovih zastopnikov in
zaposlenih,
- podpogodba ne določa, da mora za dela, dogovorjena s podpogodbo imenovani podizvajalec:
- prevzeti za izvajalca take obveznosti in odgovornosti, ki bodo izvajalcu omogočile, da izpolni svoje
obveznosti in odgovornosti v okviru Pogodbe,
- zavarovati in obvarovati izvajalca pred vsemi obveznostmi in odgovornosti, ki izhajajo iz Pogodbe ali
so v zvezi z njo, in pred posledicami, ki bi nastale, če podizvajalec ne bi izpolnil teh obveznosti ali
odgovornosti.
268
Točka 1.1. (iii) Pogojev podizvajalskih gradbenih pogodb.
269
Npr. B. Hrastnik, n.d., str. 1144.
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Menim, da bi bilo na zastavljeno vprašanje potrebno odgovoriti negativno. Prvič iz razloga,
ker je relativnost pogodbenih razmerij ena izmed temeljenjih značilnosti obligacijskih
razmerij, zato menim, da je v to značilnost (načelo, pravilo) možno posegati zgolj izjemoma.
Prav tako se je potrebno zavedati, da pri vseh pogodbenih tipih ne nastajajo enaki problemi
kot v zvezi s podizvajalci pri podjemnih oziroma gradbenih pogodbah. V ozir je potrebno
vzeti tudi, da so cilji in načela predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja in razširjajo
pojem podizvajalca, drugačna od načel in značilnosti obligacijskega prava. Ni dvoma, da so
do širitve definicije podizvajalca, kot ga je do novele ZJN-2B poznalo tako obligacijsko pravo
kot pravo javnih naročil, v predpisih o javnih naročilih pripeljale okoliščine gospodarske in
finančne krize. Posledično je želel zakonodajalec v postopkih javnega naročanja zagotovitvi
tudi večjo plačilno disciplino pri izvajanju javnih naročil s podizvajalci oziroma je želel
zagotoviti, da bodo tudi podizvajalci prejeli plačilo, če je naročnik plačal oziroma namerava
plačati glavnemu izvajalcu. Ta cilj (t. j. zagotovitev večje plačilne discipline) v primeru
obveznosti plačila blaga pri prodajnih pogodbah, kjer glavni naročnik ni javni sektor, pa po
mojem mnenju ne opravičuje posega v načelo relativnosti pogodbenih razmerij v smislu, da bi
se tudi dobaviteljem blaga po OZ priznal zahtevek za neposredno plačilo. Dobavitelj oziroma
prodajalec blaga ima na voljo druge institute, s katerimi lahko zavaruje svojo terjatev na
plačilo dolga. Prav tako pa takšnega neposrednega zahtevka dobaviteljem ne priznava na
primer Konvencija združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga270.

270

Konvencija združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, Ur. l. SFRJ, št. 10/1, 31. 12. 1984.
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6

ZAVAROVANJE

NEPOSREDNEGA

ZAHTEVKA

PODIZVAJALCA

V

RAZMERJU DO GLAVNEGA NAROČNIKA Z ZAČASNIMI ODREDBAMI
Splošno o začasnih odredbah za zavarovanje denarnih terjatev

6.1

6.1.1 Pojem in značilnosti začasnih odredb za zavarovanje denarnih terjatev
Začasna odredba za zavarovanje denarnih terjatev je časovno omejeno sredstvo zavarovanja,
katerega namen je, da se ne izjalovi uspeh sodnega postopka, v katerem upnik uveljavlja
svojo terjatev oziroma uspeh bodoče izvršbe.271 Gre za t. i. zavarovalno začasno odredbo, ki jo
je mogoče izdati pred uvedbo sodnega postopka, med postopkom kot tudi po koncu postopka,
vse dokler ni opravljena izvršba.272 Začasna odredba pa ni dopustna, če so dani pogoji za
predhodno odredbo, s katero se da doseči enak namen.273
Pravna teorija in sodna praksa kot temeljne značilnosti začasne odredbe omenjata:
-

hitrost (začasna odredba nudi hitro vmesno odločitev),

-

nujnost (če ukrep ni nujen, ni razloga za izdajo začasne odredbe),

-

začasnost (začasna odredba upniku zagotavlja le začasno zavarovanje),

-

vezanost na postopek o stvari sami (začasno odredbo je mogoče predlagati samo v
povezavi s konkretnim zahtevkom),

-

(ne)veljavnost načela kontradiktornosti,

-

začasna odredba se načeloma ne sme prekrivati s tožbenim zahtevkom (začasna
odredba je le sredstvo zavarovanja, zato se z začasno odredbo načeloma ne sme doseči
isto kot s tožbenim zahtevkom274),

-

načelo kondemnatornosti zahtevka in sodbe.275

271

Povzeto po V. Rijavec, Civilno izvršilno pravo, GV Založba, Ljubljana 2003, str. 260.
267. člen. ZIZ.
273
269. člen ZIZ.
274
Izjemo od navedenega predstavlja t. i. regulacijska ali ureditvena začasna odredba, katere besedilo se običajno
povsem ujema s tožbenim zahtevkom v pravdi, v kateri je predlagana, vendar pa takšna začasna odredba ni
namenjena zavarovanju terjatve oziroma možnosti njene učinkovite izterjave, temveč začasni ureditvi spornega
pravnega razmerja.
275
Temeljne značilnosti začasnih odredb so povzete po V. Rijavec, n.d., str. 261–262, J. Sladič, Začasna odredba
po novi ureditvi upravnega spora, Javna uprava, Gospodarski vestnik, Ljubljana, št. 1/2001, str. 67, S. Triva, V.
Belajec, M. Dika, Sudsko izvršno pravo, Informator, Zagreb 1984, str. 344.
272
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6.1.2 Pogoji za izdajo začasne odredbe in vrste začasnih odredb
Pogoje za izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve določa 270. člen ZIZ.
Sodišče v skladu z navedenim členom izda začasno odredbo v zavarovanje terjatve upnika do
dolžnika, če upnik kumulativno izkaže za verjetno:
- da terjatev obstoji ali da mu bo terjatev zoper dolžnika nastala (verjetnost obstoja terjatve),
- da je zaradi dolžnikovega odtujevanja, skrivanja ali kakšnega drugačnega razpolaganja s
premoženjem uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena (subjektivna nevarnost za
izvedbo izvršbe).
Upniku pa v skladu s tretjim odstavkom 270. člena ZIZ ni potrebno dokazovati nevarnosti za
izvedbo izvršbe, če izkaže za verjetno, da bi dolžnik s predlagano odredbo pretrpel le
neznatno škodo. Vendar pa navedeno ne pomeni, da upniku ni potrebno zatrjevati nevarnosti,
torej da je zaradi dolžnikovega odtujevanja, skrivanja ali kakšnega drugačnega razpolaganja s
premoženjem uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena.276 Z drugimi besedami,
upnik mora, tudi če se sklicuje na domnevo iz tretjega odstavka 270. člena ZIZ, še vedno
zatrjevati obstoj nevarnost in izkazati verjetnost obstoja terjatve. Prav tako pa zgolj pavšalno
sklicevanje na tretji odstavek 270. člena ZIZ ne zadošča, ampak mora upnik neznatno škodo
argumentirano zatrjevati.
ZIZ v prvem odstavku 271. člena primeroma našteva vrste začasnih odredb, za zavarovanje
denarnih terjatev277, in sicer:
-

prepoved, da dolžnik ne sme razpolagati s premičninami in hrambo teh stvari ter vpis
prepovedi v register iz tretjega odstavka 81. člena tega zakona, če se ta vodi;

-

prepoved, da dolžnik ne sme odtujiti ali obremeniti svoje nepremičnine ali stvarnih
pravic, ki so v njegovo korist vknjižene na nepremičnini, z zaznambo te prepovedi v
zemljiški knjigi;

276

Tako tudi VSL sklep III Cp 425/2007 z dne 1. 2. 2007: ZIZ v 3. odstavku 270. člena, na katerega se upnik
sklicuje, res ne predpisuje, da bi moral upnik dokazovati nevarnost, če izkaže za verjetno, da bi dolžnik s
predlagano odredbo pretrpel le neznatno škodo. Vendar pa navedeno ne pomeni, da nevarnosti ni dolžan
zatrjevati. Nenazadnje je namen začasnih odredb ravno v tem, da se zavaruje terjatev, glede katere obstoji
nevarnost, da bo njena uveljavitev onemogočena ali otežena. Ker upnik nevarnosti ni zatrjeval, je njegov
predlog za izdajo začasne odredbe že iz tega razloga neutemeljen.
277
Ne glede na vrsto sredstva zavarovanja denarne terjatve pa v skladu z drugim odstavkom 271. člena ZIZ
velja, da se z začasno odredbo ne pridobi zastavna pravica na predmetu zavarovanja.
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-

prepoved dolžnikovemu dolžniku, da dolžniku ne sme izplačati terjatve ali mu izročiti
stvari, ter prepoved dolžniku, da ne sme sprejeti stvari, izterjati terjatve ali razpolagati
z njimi;

-

nalog organizaciji za plačilni promet, da mora dolžniku ali komu drugemu po
dolžnikovemu nalogu odreči izplačilo denarnega zneska, za katerega je izdalo začasno
odredbo, z dolžnikovega računa.

Poleg navedenih vrst začasnih odredb pa sme sodišče za zavarovanje denarne terjatve izdati
vsako začasno odredbo, s katero je mogoče doseči namen zavarovanja. 278 Če upnik predlaga
začasno odredbo, ki v zakonu ni našteta, mora sodišče opraviti preizkus ustreznosti
predlagane začasne odredbe v luči namena zavarovanja, ki naj se doseže z izdajo takšne
začasne odredbe. Namen zavarovanja denarne terjatve je mogoče doseči z začasnimi
odredbami, ki urejajo varovanje dolžnikovega premoženja in prepoved razpolaganja s tem
premoženjem, s čimer bo omogočeno upniku kasnejše poplačilo denarne terjatve, ki jo bo
izkazal nasproti dolžniku.279 Namen zavarovanja se torej doseže, če začasna odredba "ohrani"
dovoljene predmete izvršbe, navedene v 32. členu ZIZ, dokler tožnik ne pridobi izvršilnega
naslova, ko se bo lahko iz njih v izvršilnem postopku poplačal.280 Če pa se s predlagano
začasno odredbo ne more doseči namena zavarovanja uveljavljane denarne terjatve,
predlagano zavarovanje ni utemeljeno.281
Glede na navedeno bi na tem mestu opozorila še, da se poleg pogojev za izdajo začasne
odredbe določenih v 270. členu ZIZ, v pravni teoriji in sodni praksi omenjajo še drugi pogoji,
ki morejo biti izpolnjeni ob vložitvi predloga za začasno odredbo in se nanašajo predvsem na
271. člen ZIZ. Ti pogoji (kot pozitivne ali negativne predpostavke), ki se nanašajo predvsem
na namen in sredstva zavarovanja ter njihove učinke, so:
-

začasne odredbe v zavarovanje denarne terjatve so omejene na tista sredstva oziroma
stvari, ki so v lasti dolžnika282,

-

začasne odredbe, ki niso neposredno naperjene na premoženje samo, niso dovoljene283,

-

med sredstvom zavarovanja, terjatvijo in namenom zavarovanja mora obstajati logična
povezava284,

278

271. člen ZIZ.
Tako VSL sklep I Cpg 446/2006 z dne 8 .6. 2006.
280
Tako VSL sklep I Cpg 1478/99 z dne 15. 12. 1999.
281
Prvi odstavek 271. člena ZIZ.
282
M. Šipec, N. Plavšak, M. Klampfer, T. Jerovšek, J. Čebulj, Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih,
postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči, upravnimi sodišči, ustavnim sodiščem ter v upravnem postopku,
GV Založba, Ljubljana 2001, str. 65.
283
M. Šipec in drugi, n.d., str. 65.
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-

obseg predlaganega zavarovanja z začasno odredbo mora biti v skladu z načelom
sorazmernosti285.

6.2

Interes podizvajalca, da zavaruje terjatev (neposredni zahtevek) v razmerju do
glavnega naročnika

6.2.1 Sodna praksa v zvezi z zavarovanjem neposrednega zahtevka z začasno odredbo
V sodni praksi je zaslediti relativno malo zadev, v katerih so sodišča odločala o zavarovanju
neposrednega zahtevka podizvajalca v razmerju do glavnega naročnika z začasno odredbo. V
nadaljevanju so, zaradi potreb nadaljnje analize, povzete zadeve, v katerih so podizvajalci kot
tožeče stranke oziroma upniki v zavarovanje neposrednega zahtevka v razmerju do glavnega
naročnika kot tožene stranke oziroma dolžnika sodišču predlagali izdajo vsebinsko različnih
začasnih odredb.
VSL sklep II Cpg 408/2011 z dne 18. 5. 2011286
Podizvajalec je s predlogom za izdajo začasne odredbe predlagal, da se glavnemu naročniku
naloži, da izvajalcu ali komu drugemu po nalogu dolžnika odreče izplačilo določenega zneska
iz naslova plačila zadržanih varščin na določenem projektu. Podizvajalec je predlog za izdajo
začasne odredbe utemeljeval na verjetnosti terjatve, ki naj bi izhajala iz njegovega zahtevka
do glavnega naročnika kot tožene stranke na podlagi 631. člena OZ. Verjetnost obstoja
terjatve je podizvajalec izkazoval z navedbami, da ima neposreden zahtevek do glavnega
naročnika, ker v razmerju med glavnim naročnikom in izvajalcem obstaja in je dospela
izvajalčeva terjatev za plačilo posla, ki ga je opravil podizvajalec ter nadalje, ker je v
razmerju med izvajalcem in podizvajalcem podizvajalčeva terjatev pripoznana, saj je
izvajalec potrdil začasno situacijo podizvajalca, ki se nanaša na predmetni posel. Nadalje je
podizvajalec zatrjeval, da bi z izdajo začasne odredbe glavni naročnik utrpel le neznatno
škodo oziroma mu škoda sploh ne bi nastala. Sodišče prve stopnje je zavrnilo podizvajalčev
predlog za izdajo začasne odredbe, sodišče druge stopnje pa je odločitev prvostopenjskega
sodišča potrdilo. Sodišče prve stopnje je svojo odločitev utemeljilo na ugotovitvi, da navedbe
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Povzeto po VSL sklep II Cp 1947/99 z dne 8.12.1999.
Povzeto po M. Šipec in drugi, n.d., str. 67.
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V nadaljevanju je povzeta vsebina navedene sodne odločbe (v nadaljevanju zadeva II Cpg 408/2011).
285
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podizvajalca ne zadostujejo za zaključek o podani verjetnosti terjatve, ker podizvajalec ni
navedel, da je pripoznana tudi terjatev izvajalca do glavnega naročnika. V tem primeru je
sodišče namreč zavzelo stališče, da sklicevanje na pripoznanje terjatve s strani izvajalca ne
zadošča, in da mora biti pripoznana tudi terjatev izvajalca do glavnega naročnika.
VSL sklep I Cpg 761/2011 z dne 21. 7. 2011287
Podizvajalec je zoper glavnega naročnika vložil predlog za izdajo začasne odredbe in
predlagal, da sodišče glavnemu naročniku naloži, da pri banki zahteva unovčenje bančne
garancije za namen poplačila podizvajalca. Podizvajalec je v svojem predlogu denarno
terjatev za zavarovanje, katere naj bi bila izdana začasna odredba, utemeljeval na podlagi 631.
člena OZ. Sodišče prve stopnje je zavrnilo podizvajalčev predlog za izdajo začasne odredbe,
sodišče druge stopnje pa je odločitev prvostopenjskega sodišča potrdilo. Tudi v tem primeru
je sodišče prve stopnje svojo odločitev utemeljilo na ugotovitvi, da podizvajalec v predlogu
za izdajo začasne odredbe s stopnjo verjetnosti ni izkazal denarne terjatve, v zavarovanje
katere je predlagal izdajo začasne odredbe. Sodišče je do takšnega zaključka prišlo, ker
podizvajalec ni ponudil relevantnih trditev, da mu je izvajalec zatrjevano terjatev pripoznal,
niti ni ponudil nobenih trditev o dolgovanem znesku glavnega naročnika do izvajalca iz
naslova gradbene pogodbe, na katero se je skliceval v predlogu za izdajo začasne odredbe.
Čeprav je podizvajalec zatrjeval, da glavni naročnik razpolaga z bančno garancijo, ki naj bi
med drugim zagotavljala tudi kritje potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev,
je sodišče zaključilo, da podizvajalec ni izkazal verjetnosti terjatve do glavnega naročnika,
saj obstoja obveznosti glavnega naročnika do izvajalca ni mogoče utemeljevati zgolj na tej
zatrjevani okoliščini.
VSL sklep I Cpg 811/2011 z dne 10. 8. 2011288
Podizvajalec je v predlogu za izdajo začasne odredbe predlagal, da se glavnemu naročniku
prepove izplačilo izvajalcu, ki je v stečaju, in sicer določenega denarnega zneska za delo
podizvajalca opravljena na določenem objektu, in sicer za dela iz njegove začasne situacije v
določeni višini in za vrednost zadržanih sredstev, kot izhajajo iz izpiska odprtih postavk
izvajalca v določeni višini. Sodišči prve in druge stopnje sta ugotovili, da podizvajalec ni
287
288

V nadaljevanju je povzeta vsebina navedene sodne odločbe (v nadaljevanju zadeva I Cpg 761/2011).
V nadaljevanju je povzeta vsebina navedene sodne odločbe (v nadaljevanju zadeva I Cpg 811/2011).
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izkazal s stopnjo verjetnosti, da ima pripoznano terjatev do izvajalca, kar pa pomeni, da ni bil
podan eden od pogojev iz 631. člena OZ, po katerem bi imel podizvajalec pravico neposredno
od naročnika zahtevati plačilo terjatve, ki jo ima proti izvajalcu, zato je predlog za
zavarovanje z začasno odredbo zavrnilo.
VSL sklep I Cpg 864/2011 z dne 8. 9. 2011289
Podizvajalec je v predlogu za izdajo začasne odredbe predlagal, da sodišče glavnemu
naročniku kot dolžniku odredi unovčitev katerekoli bančne garancije katerekoli banke, izdane
pri kateremukoli naročniku garancije za plačilo podizvajalcem za povrnitev stroškov
predhodnega postopka ter za poplačilo upnika iz uveljavljenega zneska. Podizvajalec je v
predlogu za izdajo začasne odredbe denarno terjatev, za zavarovanje katere naj bi bila izdana
začasna odredba, utemeljeval na podlagi 631. člena OZ. Kljub jasnim predpostavkam, ki
morajo biti podane za neposreden zahtevek pa je podizvajalec v predlogu navedel, da glavni
naročnik zatrjuje, da je celoten dolg do izvajalca poravnal, vendar naj bi pri tem šlo le za
izgovor glavnega naročnika in za zavlačevanje postopka. Prvo stopenjsko sodišče je zavrnilo
predlog za izdajo predhodne odredbe, drugostopenjsko sodišče pa je sklep sodišča prve
stopnje potrdilo z utemeljitvijo na ugotovitvi, da podizvajalec ni izkazal verjetnega obstoja
terjatve. Poleg navedenega pritožbeno sodišče ugotavlja tudi, da zahtevek v predlogu za
izdajo začasne odredbe ni določen niti določljiv, saj se z njim zahteva odreditev vnovčitev
„katerekoli bančne garancije katerekoli banke izdane kateremukoli naročniku garancije“, kot
tudi ne izvršljiv. Sodišče druge stopnje pa je opozorilo tudi, da je podizvajalec s predlagano
začasno odredbo želel doseči vnovčitev bančne garancije in svoje poplačilo, vendar pa z
začasno odredbo v zavarovanje denarne terjatve ni mogoče zahtevati izpolnitve tožbenega
zahtevka.

6.2.2 Analiza primerov iz sodne prakse
Terjatev podizvajalca na podlagi 631. člena OZ je denarna terjatev, zato pravno podlago za
odločitev o utemeljenosti podizvajalčevega predloga za zavarovanje z začasno odredbo
predstavljajo naslednje določbe petindvajsetega poglavja ZIZ: 266. do 269. člen (splošne
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določbe za začasne odredbe), 270. do 272. člen (pravila za zavarovanje denarnih terjatev) in
274. do 279. člen (skupne določbe za začasne odredbe).
Obstoj prve predpostavke – verjetnost terjatve

Iz obravnavanih primerov iz sodne prakse je razvidno, da je podizvajalec verjetnost svoje
terjatve do glavnega naročnika utemeljeval na podlagi 631. člena OZ, vendar so sodišča v
vseh obravnavanih primerih, brez izjeme ugotovila, da podizvajalcu te predpostavke ni uspelo
dokazati.
Podizvajalec mora v postopku za izdajo začasne odredbe izkazati za verjetno, da njegova
terjatev v razmerju do glavnega naročnika obstoji ali da mu bo nastala. Podizvajalec bo temu
pogoju zadostil, če bodo okoliščine, ki govore v prid zaključku o obstoju njegove terjatve,
močnejše oziroma številčnejše od okoliščin, ki nudijo oporo zaključku, da njegova terjatev ne
obstoji. Ker ima podizvajalčeva terjatev v razmerju do glavnega naročnika podlago v 631.
členu OZ, bo sodišče presojalo, ali so verjetno podane predpostavke za neposredni zahtevek
podizvajalca na podlagi navedenega člena. V prvi fazi se bo verjetnost terjatve podizvajalca v
razmerju do glavnega naročnika ugotavlja le na podlagi trditev in dokazov, ki jih podizvajalec
navede v predlogu. Šele v fazi ugovornega postopka proti sklepu o zavarovanju terjatve z
začasno odredbo, pa bo sodišče presojalo morebitna dejstva in dokaze glavnega naročnika, ki
bi verjetnost terjatve negirala. Vendar pa do ugovornega postopka sploh ne bo prišlo v
primeru, ko bodo že dejstva in dokazila, navedena v podizvajalčevem predlogu za izdajo
začasne odredbe, to verjetnost terjatve negirala. Sodišče takšnemu predlogu za izdajo začasne
odredbe ne bo ugodilo, zato sklepa o zavrnitvi glavnemu naročniku sploh ne bo vročalo.

Zadeve I Cpg 761/2011, I Cpg 811/2011 in I Cpg 864/2011 predstavljajo primer, ko so
podizvajalci že v predlogu za izdajo začasne odredbe sami navedli dejstva in dokaze, ki
verjetnost obstoja njihove terjatve v razmerju do glavnega naročnika negirajo. V zadevi I Cpg
761/2011 podizvajalec v okviru trditvenih navedb ni zatrjeval niti da je izvajalec pripoznal
njegovo terjatev niti ni ponudil nobenih trditev o dolgovanem znesku glavnega naročnika do
izvajalca. V zadevi I Cpg 811/2011 je podizvajalec kot dokaz, da je njegova terjatev s strani
izvajalca pripoznana, predložil izpisek odprtih postavk, na katerem pa ni bilo ne podpisa
odgovorne osebe izvajalca ne žiga izvajalca. V zadevi I Cpg 864/2011 pa je podizvajalec v
predlogu za zavarovanje z začasno odredbo celo zatrjeval, da je glavni naročnik celoten dolg
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do izvajalca že poravnal. Glede na to, da so podizvajalci v vseh navedenih zadevah že sami
negirali obstoj predpostavk neposrednega zahtevka po 631. členu OZ, je sodišče pravilno
odločilo, da terjatve podizvajalcev do glavnega naročnika niso verjetno izkazane.
Iz vidika presoje obstoja prve predpostavke, pa je po mojem mnenju sporna odločitev sodišča
v zadevi II Cpg 408/2011. To sodišče je zavzelo stališče, da mora podizvajalec zatrjevati in
dokazati tako pripoznanje njegove terjatve s strani izvajalca kot tudi pripoznanje terjatve
izvajalca s strani glavnega naročnika. Menim, da takšna odločitev sodišča nima podlage v
631. členu OZ, saj, kot sem že podrobno pojasnila v poglavju 3.3.2, sem mnenja, da
pripoznanje terjatve izvajalca s strani glavnega naročnika ni predpostavka neposrednega
zahtevka.
Obstoj druge predpostavke – subjektivna nevarnost izvršbe
Iz obrazložitve obravnavanih drugostopenjskih odločb sploh ni razvidno, da bi podizvajalci
zatrjevali in skušali dokazati subjektivno nevarnost izvršbe za njihove terjatve. Le iz zadeve II
Cpg 408/2011 je razvidno, da je podizvajalec poleg prve predpostavke zatrjeval, da bi z izdajo
začasne odredbe glavni naročnik utrpel le neznatno škodo oziroma mu škoda sploh ne bi
nastala. Sicer obstaja možnost, da sodišče druge stopnje v svoji odločbi navedb podizvajalcev
v zvezi z nevarnostjo sploh ni povzemalo in se do njih ni opredelilo, ker se s to predpostavko
sploh ni ukvarjalo. V vseh primerih je namreč že prvostopenjsko sodišče ugotovilo (drugo
stopenjsko sodišče pa je takšno odločitev potrdilo), da ni podana že prva predpostavka za
izdajo začasne odredbe (verjetni obstoj terjatve).
Sodišče se bo ukvarjalo z vprašanjem, ali je verjetno podana subjektivna nevarnost šele, ko bo
podizvajalec izkazal verjetnost svoje terjatve. V skladu z drugim odstavkom 270. člena ZIZ
podizvajalec zadosti drugi predpostavki, če kot verjetno izkaže, da glavni naročnik odtujuje,
skriva ali kako drugače razpolaga s premoženjem in je zaradi teh ravnanj glavnega naročnika
uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena. Podizvajalec mora torej zatrjevati in
verjetno izkazati konkretno aktivno ravnanje glavnega naročnika z njegovim premoženjem, ki
meri na izigravanje podizvajalca oziroma ki je usmerjeno k preprečitvi poplačila terjatve
podizvajalca.290
290
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Kritika predlaganih vrst začasnih odredb
V zadevah II Cpg 408/2011 in I Cpg 811/2011 je podizvajalec predlagal izdajo začasne
odredbe, s katero naj bi sodišče glavnemu naročniku prepovedalo izplačilo določenega zneska
izvajalcu, in sicer za delo, ki ga je opravil podizvajalec. Pojavi se vprašanje, ali bi sodišče
takšno začasno odredbo lahko izdalo, če bi podizvajalec izkazal verjetnost obstoja svoje
terjatve in obstoja subjektivne nevarnosti za izvršbo.
Tudi, če bi podizvajalec zadostil pogojem za izdajo začasnih odredb iz 270. člena ZIZ menim,
da bi moralo sodišče začasno odredbo s takšno vsebino zavrniti. Res je, da sme sodišče za
zavarovanje denarne terjatve izdati vsako začasno odredbo, s katero je mogoče doseči namen
zavarovanja, vendar pa s takšno začasno odredbo namena zavarovanja ni mogoče doseči. Kot
sem že omenila je namen zavarovanja denarne terjatve z začasno odredbo zagotavljanje
možnosti bodoče izvršbe, torej da se z začasno odredbo "ohranijo" dovoljeni predmeti izvršbe
dolžnika dokler upnik ne pridobi izvršilnega naslova, na podlagi katerega se bo lahko iz njih v
izvršilnem postopku poplačal. S predlagano začasno odredbo pa ni mogoče doseči ohranitve
predmetov izvršbe. Res je, da predlagana vrsta začasne odredbe posredno meri na denarna
sredstva glavnega naročnika, vendar pa kljub temu ni primerna za ohranitev premoženja
glavnega naročnika. Namreč tudi če bi sodišče glavnemu naročniku prepovedalo plačati
izvajalcu, bi lahko glavni naročnik denarni znesek, ki je bil namenjen za plačilo izvajalčeve
terjatve, porabil za izpolnitev svojih drugih obveznosti do njegovih drugih upnikov.
Čeprav to iz obravnavanih primerov izrecno ne izhaja, glede na predlagano vrsto začasne
odredbe menim, da se podizvajalci v teh primerih niso poslužil vložitve predloga za
zavarovanje svojih terjatev z začasno odredbo v razmerju do glavnega naročnika zato, da bi si
zagotovili možnost bodoče izvršbe (v smislu ohranitve premoženja, ker glavni naročnik
odtujuje, skriva ali na drug način razpolaga s svojim premoženjem), temveč iz razloga, da bi
si zagotovili »obstoj« neposrednega zahtevka oziroma da bi dosegli, da ne bi prenehala
obstajati ena izmed predpostavk neposrednega zahtevka (obstoj in dospelost terjatve izvajalca
do glavnega naročnika). Takšna vrsta začasne odredbe v razmerju do glavnega naročnika pa
ni dopusta, saj ne zasleduje namena začasne odredbe, ki je v zagotavljanju možnosti bodoče
izvršbe.
davčno pravo, delovno pravo, dvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava,
Portorož, 17.–19. maj 2012, Pravna fakulteta: Inštitut za gospodarsko pravo, Maribor, 2012, str. 93.
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V zadevah I Cpg 761/2011 in I Cpg 864/2011 pa je podizvajalec z začasno odredbo predlagal,
da sodišče glavnemu naročniku naloži, da pri banki zahteva unovčenje bančne garancije za
namen poplačila podizvajalca. Tudi v tem primeru bi moralo sodišče, če bi podizvajalec
zadostil pogojem za izdajo začasnih odredb iz 270. člena ZIZ, začasno odredbo s takšno
vsebino zavrniti. Podizvajalec je s takšno predlagano začasno odredbo želel doseči vnovčitev
bančne garancije in svoje poplačilo, vendar pa z začasno odredbo v zavarovanje denarne
terjatve ni mogoče zahtevati izpolnitve tožbenega zahtevka. Cilj začasne odredbe namreč ni
uresničitev zahtevka, temveč zagotoviti možnost, da bo ta zahtevek mogoče uresničiti s
prisilno izvršbo, če bo terjatev z izvršilnim naslovom ugotovljena.291
6.2.3 Sklepne ugotovitve o zavarovanju neposrednega zahtevka z začasno odredbo
Če povzamem, bo podizvajalec z zavarovanjem svojega neposrednega zahtevka v razmerju do
glavnega naročnika uspel, če bodo izpolnjene vse predpostavke, ki jih za zavarovanje
denarnih terjatev z začasnimi odredbami določa ZIZ. To pa pomeni, da bo predlog
podizvajalca za zavarovanje neposrednega zahtevka v razmerju do glavnega naročnika z
začasno odredbo v primeru, ko bo cilj podizvajalca, da si s takšno začasno odredbo zagotovi,
da glavni naročnik ne sme plačati izvajalcu, neutemeljen in bi ga moralo sodišče zavrniti.
Podizvajalec bi tak interes lahko imel v primeru, ko njegova terjatev do izvajalca ne bo
zapadla istočasno kot terjatev izvajalca do glavnega naročnika. Spomnimo se, da podizvajalec
svojega zahtevka ne sme postaviti prehitro (ko terjatev izvajalca do glavnega naročnika še ne
bo zapadla) in ne prepozno (ko bo glavni naročnik že poravnal terjatev do izvajalca). Kot pa
sem že opozorila, podizvajalec zaradi namena zavarovanja denarne terjatve z začasno
odredbo, ki je v zagotovitvi možnosti bodoče izvršbe (ohranitvi dovoljenih predmetov izvršbe
dolžnika), z začasno odredbo, ki bo merila na »ohranitev« predpostavke neposrednega
zahtevka ne bo mogel uspeti.
Podizvajalec pa bi lahko tak cilj (ohranitev« predpostavke neposrednega zahtevka ) dosegel,
če bi v razmerju do izvajalca predlagal zavarovanje svoje terjatve do izvajalca z začasno
odredbo in predlagal, da sodišče glavnemu naročniku kot dolžniku izvajalca prepove, da
izvajalcu izplača terjatve ter da izvajalcu hkrati prepove, da ne sme izterjati terjatve ali
razpolagati z njo. Seveda pa bo podizvajalec tudi v tem primeru moral zadostiti svojemu
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V. Rijavec, n.d., str. 262.
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trditvenemu in dokaznemu bremenu in izkazati verjetnost svoje terjatve zoper izvajalca in
verjetno subjektivno nevarnost za izvedbo izvršbe. Med tem ko podizvajalec z dokazovanjem
prve predpostavke ne bi smel imeti večjih težav, za izpolnjevanje druge predpostavke ne bo
zadoščala trditev, da podizvajalec v primeru, če se glavnemu naročniku ne prepove, da plača
izvajalcu, proti glavnemu naročniku ne bo mogel uspešno uveljavljati neposrednega zahtevka.
Podizvajalec bo namreč za izpolnjevanje druge predpostavke moral izkazati konkretna
ravnanja izvajalca, in sicer da bo izvajalec svoje premoženje odtujil, skril ali kako drugače
razpolagal z njim in bo zaradi tega ravnanj izvajalca terjatev onemogočena ali precej otežena.
Dokazovanje te predpostavke tako neposredno nima nobene povezave z nevarnostjo
uveljavitve neposrednega zahtevka, ampak bo podizvajalec, če bo z začasno odredbo uspel,
posredno zavaroval tudi svoj neposredni zahtevek. Vendar pa takšno zavarovanje
neposrednega zahtevka ne bo imelo večjega pomena, saj bo podizvajalec v izvršilnem
postopku proti izvajalcu lahko dosegel prenos terjatve izvajalca do glavnega naročnika,292
nato pa na tej podlagi zahteval plačilo od glavnega naročnika. Sklep o prenosu zarubljene
terjatve na upnika v izterjavo je namreč naslednje procesno dejanje v primeru izvršbe na
denarno terjatev dolžnika, ki sledi sklepu o rubežu terjatve.293 Z navedenim sklepom sicer ni
vsebinsko odločeno o terjatvi dolžnika do dolžnikovega dolžnik, vendar pa lahko upnik od
dolžnikovega dolžnika, če mu ta ne plača terjatve, s tožbo terja plačilo.

292

Izvršba na denarno terjatev se opravlja z rubežem in prenosom, če ni v zakonu za posamezne primere drugače
določeno (prvi odstavek 104. člena ZIZ).
293
Tako tudi VSC sklep II Ip 711/2007 z dne 17. 10. 2007.
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7

UČINKI

POSTOPKA

INSOLVENTNOSTI

NAD

IZVAJALCEM

NA

NEPOSREDNI ZAHTEVEK PODIZVAJALCA

7.1

Položaj insolventnosti in načelo enakega obravnavanja upnikov

Postopke insolventnosti294 ter pravne posledice teh postopkov ureja ZFPPIPP. V skladu s 14.
členom ZFPPIPP je dolžnik insolventen, če v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh
svojih obveznosti (trajnejša nelikvidnost), ki so zapadle v tem obdobju ali če postane
dolgoročno plačilno nesposoben. Ko dolžnik postane insolventen, se interesi upnikov varujejo
z enim izmed temeljnih načel insolventnega prava – načelom enakega obravnavanja upnikov
(tudi načelo paritete ali načelo sorazmernega poplačila upnikov295). To načelo terja, da je
pravni položaj upnikov, ki so v razmerju do stečajnega dolžnika v enakem položaju, enak,
zato se pravilo prior tempore potior iure z nastopom insolventnosti nadomesti s pravilom par
condicio creditorum.296
ZFPPIPP obveznost enakega obravnavanja upnikov najprej določa v 34. členu, ki je umeščen
v oddelek, ki ureja obveznosti družbe ter njenega poslovodstva in nadzornega sveta pri
nastanku insolventnosti (torej še pred začetkom postopka insolventnosti). Po tretjem odstavku
34. člena ZFPPIPP poslovodstvo ali drugi organi družbe po tem, ko postane družba
insolventna, ne smejo opraviti nobenega dejanja, zaradi katerega bi bili upniki, ki so v
razmerju do družbe v enakem položaju, neenako obravnavani. V nadaljevanju 34. člen
ZFPPIPP tudi primeroma našteva dejanja, ki so prepovedana, ker pomenijo neenako
obravnavanje upnikov. Prepovedana je preusmeritev poslovanja ali finančnih tokov na drugo
pravno ali fizično osebo in pravna dejanja, ki bi bila ob stečajnem postopku izpodbojna po
določbah ZFPPIPP.297 V primeru, da se finančno prestrukturiranje insolventnega dolžnika
izvede zunaj postopka prisilne poravnave mora poslovodstvo upnike enako obravnavati do
izvedbe vseh ukrepov finančnega prestrukturiranja in izpolnitve vseh zapadlih obveznosti
družbe do upnikov.298 V primeru, ko pa se nad insolventnim dolžnikom začne postopek
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To so postopek prisilne poravnave, postopek poenostavljene prisilne poravnave in stečajni postopki.
Tako M. Kocbek v Š. Ivanjko, M. Kocbek, S. Prelič, Korporacijsko pravo: pravni položaj gospodarskih
subjektov, GV Založba, Pravna fakulteta v Mariboru, Ljubljana 2009, str. 1166.
296
Povzeto po M. Kocbek, n.d. (Korporacijsko ...), str 1166.
297
Četrti odstavek 34. člena ZFPPIPP.
298
Peti odstavek 34. člena ZFPPIPP.
295
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prisilne poravnave ali stečaja, pa dolžnost enakega obravnavanja upnikov velja do začetka
tega postopka.299
Postopek zaradi insolventnosti se skladno s 49. členom ZFPPIPP začne s sklepom, s katerim
sodišče odloči o začetku postopka zaradi insolventnosti. Kot načelo ZFPPIPP obveznost
enakega obravnavanja upnikov za vse postopke insolventnosti navaja v 46. členu, ki določa: V
postopku zaradi insolventnosti je treba vse upnike, ki so v razmerju do insolventnega dolžnika
v enakem položaju, obravnavati enako.
V postopku prisilne poravnave se načelo enakega obravnavanja upnikov uresničuje s pravili
določenimi v 40., 143. in 144. členu ZFPPIPP. Po drugem odstavku 143. člena ZFPPIPP mora
dolžnik s predlogom prisilne poravnave vsem upnikom ponuditi enak delež plačila njihovih
navadnih terjatev, enake roke za njihovo plačilo in obresti po enaki obrestni meri od začetka
postopka prisilne poravnave do poteka roka za njihovo plačilo. Po 144. členu ZFPPIPP pa
mora dolžnik s predlogom prisilne poravnave vsem upnikom ponuditi enako število delnic ali
enak nominalni znesek osnovnega vložka za vsak euro terjatve, prenesene kot stvarni vložek,
če ni v zakonu drugače določeno. Tudi po potrditvi prisilne poravnave poslovodstvo ali drugi
organi družbe ne smejo opraviti nobenega dejanja, zaradi katerega bi bili upniki, ki so v
razmerju do družbe v enakem položaju, neenako obravnavani (40. člen ZFPPIPP).
V stečajnem postopku pa načelu enakega obravnavanja upnikov služijo pravila, ki urejajo
izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj300 in pravila, ki določajo način razdelitvene splošne
mase med upnike.301
Že na tem mestu je treba poudariti, da načelo enakega obravnavanja upnikov ne zahteva
absolutne enake obravnave vseh upnikov, temveč le enako obravnavo upnikov, ki so v
razmerju do insolventnega dolžnika v enakem položaju.302 V grobem ločimo naslednje
skupine upnikov: navadne upnike, ločitvene upnike, izločitvene upnike, upnike prednostnih
terjatev in upnike podrejenih terjatev. Ker so upniki posamezne skupine v drugačnem
pravnem položaju kot upniki druge skupine, načelo enakega obravnavanja upnikov ni kršeno,
če se upniki posamezne skupine v stečaju obravnavajo drugače ko upniki druge skupine.
299

Peti odstavek 34. člena ZFPPIPP.
269. do 278. člen ZFPPIPP.
301
358. do 369. člen ZFPPIPP.
302
Tako tudi N. Plavšak, n.d. (Zakon ...), str. 110.
300
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Zaradi načela enakega obravnavanja upnikov se pojavi vprašanje, ali so po nastopu
insolventnosti izvajalca oziroma po začetku postopka insolventnosti nad izvajalcem še
dovoljena plačila na podlagi 631. člena OZ, torej ali so podizvajalci po nastopu insolventnosti
oziroma po začetku postopka insolventnosti nad izvajalcem zaradi 631. člena OZ v
drugačnem pravnem položaju kot navadni upniki in jih je zaradi tega v postopku
insolventnosti dopustno obravnavati drugače. Če je odgovor na zastavljeno vprašanje
pritrdilen, je potrebno odgovoriti tudi na vprašanje, ali insolventnost oziroma začetek
postopka insolventnosti ne vpliva na neposredni zahtevek samo v primeru, če so predpostavke
neposrednega zahtevka izpolnjene pred insolventnostjo oziroma pred začetkom postopka
insolventnosti, ali tudi v primeru, ko se predpostavke izpolnijo po insolventnosti oziroma po
začetku postopka insolventnosti.
V stečajnem postopku se v zvezi z institutom neposrednega zahtevka podizvajalca do
naročnika pojavi še drugo zanimivo vprašanje, in sicer, ali je lahko pripoznanje terjatve
podizvajalca s strani izvajalca, nad katerim je začet stečajni postopek, izpodbojno dejanje po
določbah ZFPPIPP.

7.2

Obstoječa stališča pravne teorije in sodne prakse

7.2.1 Stališča pravne teorije
Plavšakova, ki se osredotoča na stečajni postopek kot enega izmed postopkov insolventnosti,
zastopa stališče, da stečajni postopek nad izvajalcem nima posledic za neposredni zahtevek
podizvajalca do glavnega naročnika iz 631. člena OZ.303 To utemeljuje s sklicevanjem na 252.
člen ZFPPIPP in pravno naravo neposrednega zahtevka. Po 252. členu ZFPPIPP nastanejo
pravne posledice začetka stečajnega postopka, za vse terjatve upnikov do stečajnega dolžnika,
ki so nastale do začetka stečajnega postopka, če ni v zakonu za posamezen primer drugače
določeno. Plavšakova zato navaja, da neposredni zahtevek (terjatev) podizvajalca do glavnega
naročnika iz 631. člena OZ ne preneha po nobenem pravilu določenem v ZFPPIPP (ta ureja
samo posledice začetka stečajnega postopka za terjatve upnikov do stečajnega dolžnika).304
Ker začetek stečajnega postopka ne učinkuje na terjatve upnikov do tretjih oseb, po njenem
mnenju tudi ni pomembno, ali so se predpostavke iz 631. člena OZ izpolnile pred začetkom
303
304

N. Plavšak, n.d. (Zakon ...), str. 110–111.
N. Plavšak, n.d. (Zakon ...), str. 110–111.
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stečajnega postopka nad izvajalcem ali po njem.305 Ker Plavšakova zastopa stališče, da ima
neposredni zahtevek podizvajalca nekatere značilnosti osebnih zavarovanj (poroštva) in
nekatere značilnosti stvarnih zavarovanj, opozarja tudi na 1022. člen OZ in pravila, ki urejajo
poplačila terjatev upnikov, zavarovanih z ločitveno pravico.306 Po 1022. členu OZ zmanjšanje
obveznosti glavnega dolžnika v stečajnem postopku ali v postopku prisilne poravnave ne
pomeni tudi ustreznega zmanjšanja porokove obveznosti, zato odgovarja porok upniku za ves
znesek svoje obveznosti, po 225. členu307 in 371. členu308 ZFPPIPP pa premoženje, ki je
predmet ločitvene pravice ne spada v splošno stečajno maso, temveč je namenjeno poplačilu
zavarovane terjatve.
Hrastnik prav tako v zvezi z učinkom stečajnega postopka (kot enega izmed postopkov
insolventnosti) na neposredni zahtevek podizvajalca navaja, da se glede na to, da lahko
podizvajalci ob uporabi instituta neposrednih plačil po 631. členu OZ dosežejo popolno
poplačilo, na prvi pogled zdi, da so v razmerju do drugih upnikov nedopustno privilegirani. 309
Vendar nadaljuje, da je treba upoštevati, da so podizvajalci z institutom neposrednih plačil
posebej varovani, zato niso v enakem položaju kot drugi upniki in so zato lahko drugače
obravnavani.310 Svoje stališče Hrastnik utemeljuje s pravno naravo neposrednega plačila po
631. členu OZ, ki jo zagovarja, in pojasnjuje, da zaradi zakonite cesije s postavljenim
zahtevkom nasproti glavnemu naročniku terjatev izvajalca do glavnega naročnika po samem
zakonu preide v premoženjsko sfero podizvajalca, zato ne gre za neenakopravno
obravnavanje podizvajalcev.311 Posledično, po mnenju Hrastnika, začetek postopka zaradi
insolventnosti ne vpliva na zahtevek podizvajalca, ki pa mora za zavarovanje svojih pravic
prijaviti izločitveno pravico na terjatvi stečajnega dolžnika (op. izvajalca) do naročnika.312
Kocbek in Prelič pa zastopata stališče, da postopek insolventnosti vpliva na pravico
podizvajalca tako, da podizvajalec od ugotovitve insolventnosti izvajalca dalje ne more več
305

N. Plavšak, n.d. (Zakon ...), str. 110–111.
N. Plavšak, n.d. (Zakon ...), str. 110–111.
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ZFPPIPP v drugem in tretjem odstavku 225. člena določa: Posebna stečajna masa je premoženje, ki je
predmet ločitvene pravice, ali denarno dobroimetje, doseženo z unovčenjem tega premoženja. V zvezi z vsakim
posameznim premoženjem, ki je predmet ločitvene pravice, je treba oblikovati posebno stečajno maso ter to
premoženje voditi in upravljati ločeno od premoženja, ki spada v splošno stečajno maso, in premoženja, ki spada
v druge posebne stečajne mase.
308
ZFPPIPP v drugem in tretjem odstavku 371. člena določa pravila za terjatve, ki se plačajo iz posebne
razdelitvene mase.
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B. Hrastnik, n.d., str. 1144.
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B. Hrastnik, n.d., str. 1144.
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zahtevati neposrednega plačila od glavnega naročnika, glavni naročnik pa mu ni upravičen
izplačati zahtevanih zneskov.313
7.2.2 Stališče sodne prakse
V sodni praksi vprašanje vpliva insolventnosti izvajalca na neposredni zahtevek podizvajalca
v razmerju do glavnega naročnika izrecno še ni bilo obravnavano, vendar pa bi lahko stališče
sodne prakse razbrali iz zadeve, v kateri je Vrhovno sodišče obravnavalo institut izpodbijanja
dolžnikovih pravnih dejanj.314 Vrhovno sodišče je v predmetni zadevi zavrnilo tožbeni
zahtevek tožeče stranke (izvajalca v stečaju), in sicer, da naj bi bilo pravno dejanje izvajalca,
storjeno v korist tožene stranke (podizvajalca), to je sklenitev asignacijske pogodbe, brez
pravnega učinka nasproti stečajni masi izvajalca in da je podizvajalec dolžan v stečajno maso
izvajalca plačati znesek iz asignacije. Vrhovno sodišče je svojo odločitev utemeljilo na
ugotovitvi, da:
-

asignacija ne vzpostavlja novega razmerja med glavnim naročnikom posla in
podizvajalcem, ampak izpolnitev razmerja, nastalega na podlagi določbe 631. člena
OZ, le pravnotehnično olajša;

-

da plačilo glavnega naročnika na podlagi določbe 631. člena OZ ni dejanje
stečajnega dolžnika in ga zato ni mogoče izpodbijati po določbah (ZPPSL), sedaj
ZFPPIPP.

Glede na to, da je Vrhovno sodišče zavzelo stališče, da plačilo glavnega naročnika na podlagi
določbe 631. člena OZ ni dejanje izvajalca (stečajnega dolžnika) in ker začetek stečajnega
postopka ne učinkuje na terjatve upnikov do tretjih oseb (252. člen ZFPPIPPP) bi lahko
sklepali, da tudi iz sodne prakse izhaja, da postopek insolventnosti nad dolžnikom nima
učinka na pravico podizvajalca po 631. členu OZ.
Čeprav je institut izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj obravnavan v nadaljevanju, že na
tem mestu navajam pomisleke v zvezi s stališčem Vrhovnega sodišča v obravnavani sodbi in
313

M. Kocbek, S. Prelič, n.d.
Sodba in sklep Vrhovnega sodišča, opr. št. III Ips 237/2008 z dne 11. 10. 2011. Dejansko stanje v predmetni
zadevi je bilo sledeče: Tožena stranka je bila podizvajalec izvajalca (tožeče stranke), ki je imel za dela, ki jih je
opravil podizvajalec, sklenjeno gradbeno pogodbo z glavnim naročnikom. V asignacijskih pogodbah je bilo
ugotovljeno, da je glavni naročnik dolgoval izvajalcu določen znesek in da je prav isti znesek dolgoval tudi
izvajalec podizvajalcu. Glavni naročnik je nato na podlagi asignacij podizvajalcu plačal dogovorjene zneske.
Nad izvajalcem je bil nato začet stečajni postopek.
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sklepu. Najprej je potrebno poudariti, da asignacija, ki je sicer zakoniti in običajni način
izpolnjevanja obveznosti, v primeru stečajnega postopka nad nakazovalcem (asignantom)
šteje za neobičajen način izpolnitve obveznosti, kadar ni v skladu z vsebino prvotne
obveznosti med upnikom in dolžnikom in je kot taka izpodbojna po pravilih ZFPPIPP. Prav
tako ne gre prezreti, da sta asignacija in neposredni zahtevek podizvajalca v razmerju do
glavnega naročnika različna pravna instituta, zato stališče Vrhovnega sodišča, da asignacija
ne vzpostavlja novega razmerja, ampak izpolnitev razmerja, nastalega na podlagi določbe
631. člena OZ, le pravnotehnično olajša, vzbuja pomisleke. Pravilo 631. člena OZ namreč
samo po sebi ne ustvarja neposrednega pravnega razmerja med glavnim naročnikom in
podizvajalcem. To se med glavnim naročnikom in podizvajalcem na podlagi 631. člena OZ
vzpostavi šele, ko podizvajalec neposredni zahtevek v razmerju do glavnega naročnika izjavi,
glavni naročnik pa ga prejme (pod pogojem, da so izpolnjene vse predpostavke neposrednega
zahtevka). Če se podizvajalec možnosti, ki mu jo ponuja pravilo 631. člena OZ ne posluži, se
neposredno razmerje med podizvajalcem in glavnim naročnikom na podlagi tega člena ne
vzpostavi. V tem primeru bi zato lahko sklepali, da asignacija ne more pravnotehnično olajšati
razmerja na podlagi pravila 631. člena OZ, če to razmerje med podizvajalcem in glavnim
naročnikom sploh še ni nastalo. Še več, asignacija lahko kaže celo na to, da podizvajalec
zoper glavnega naročnika sploh ni imel neposrednega zahtevka oziroma ga ni imel ob
asignaciji. Pri asignaciji namreč ni nujno, da terjatvi, ki sta z njo zajeti, izvirata iz istih del,
torej, da gre za koneksni terjatvi, kar pa je ena od predpostavk neposrednega zahtevka. Z
drugimi besedami, v asignaciji je lahko zajeta terjatev podizvajalca do izvajalca, ki izvira iz
kateregakoli pravnega posla, sklenjenega med izvajalcem in podizvajalcem, zato tudi
pristanek k asignaciji s strani izvajalca že sam po sebi pomeni, da je izvajalec pripoznal
terjatve svojega podizvajalca v smislu 631. člena OZ.315
Pravilo 631. člena OZ izvajalcu, podizvajalcu in glavnemu naročniku ne preprečuje, da med
seboj urejajo pravna razmerja s pomočjo drugih institutov obligacijskega prava (cesija,
asignacija, verižna kompenzacija). Vendar pa zaradi pomislekov navedenih v prejšnjem
odstavku ni mogoče vedno zaključiti, da asignacija (lahko tudi cesija, verižna kompenzacija)
le pravnotehnično olajša izpolnitev razmerja na podlagi določbe 631. člena OZ. Šele, če so
hkrati podane tudi vse predpostavke neposrednega zahtevka in bi podizvajalec v sodnem
postopku, kljub temu da bi primarno prejel plačilo na podlagi asignacije, ponudil ustrezno
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Takšno stališče je zavzelo tudi Višje sodišče v Mariboru v sodbi, opr. št. I Cpg 157/2013 z dne 17. 5. 2013.
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trditveno in dokazno podlago, da se je z asignacijo dejansko izvedlo neposredno plačilo, ki
ustreza pravilu 631. člena OZ, bi lahko sodišče zaključilo, da asignacija ni vzpostavila novega
razmerja med glavnim naročnikom posla in podizvajalcem, ampak je izpolnitev razmerja na
podlagi določbe 631. člena OZ le pravnotehnično olajšala.
V zvezi z učinkom postopka insolventnosti na neposredni zahtevek podizvajalca je sodišče še
v neki drugi zadevi, kjer sodišče vpliva postopka insolventnosti izvajalca na neposredni
zahtevek podizvajalca prav tako ni neposredno obravnavalo, zavzelo stališče, da je položaj
podizvajalca primerljiv z upnikom, ki ima zavarovano terjatev, na katero stečajni postopek ne
vpliva, saj premoženje, ki je predmet ločitvene pravice, ne spada v splošno stečajno maso.316

7.3

Sklepno o vplivu postopka insolventnosti izvajalca na neposredni zahtevek
podizvajalca

Zagovarjam stališče, da lahko položaj podizvajalca v primeru insolventnosti izvajalca
primerjamo s položajem upnika, ki ima svojo terjatev zavarovano in ima v postopku
insolventnosti izvajalca status ločitvenega upnika. Do takšnega zaključka pridem ne glede na
to, ali ima pravica podizvajalca nekatere značilnosti zastavne pravice na terjatvi ali nekatere
značilnosti fiduciarne cesije, saj obe obliki zavarovanja predstavljata podlago za ločitveno
pravico v primeru insolventnosti izvajalca. Pojma ločitvena pravica in ločitveni upnik sta
pojasnjena v 19. členu ZFPPIPP, in sicer je ločitvena pravica pravica upnika do plačila
njegove terjatve iz določenega premoženja insolventnega dolžnika pred plačilom terjatev
drugih upnikov tega dolžnika iz tega premoženja, ločitveni upnik pa je upnik, ki v postopku
zaradi insolventnosti uveljavlja terjatev, zavarovano z ločitveno pravico. Za terjatev upnika,
ki je zavarovana z ločitveno pravico pa ZFPPIPP uporablja pojem zavarovana terjatev.317 Za
pridobitev položaja ločitvenega upnika je ključno, da upnik pridobi ločitveno pravico do
začetka postopka insolventnosti. Z drugimi besedami, za veljavno pridobitev ločitvene
pravice morajo stvarni oziroma obligacijskopravni položaji, na katerih ločitvena pravica
temelji, obstajati (biti uresničeni) že ob začetku insolventnega postopka.318
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VSL sodba I Cpg 1565/2012 z dne 12. 2. 2013.
Tretji odstavek 20. člena ZFPPIPP.
318
Povzeto po S. Prelič, Pravne podlage za nastanek ločitvene pravice, Pravni letopis 2011, Znanstvena revija
Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, GV Založba, d. o. o., Ljubljana 2011, str. 78.
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Glede na navedeno menim, da so podizvajalci v drugačnem pravnem položaju kot navadni
upniki in jih je zaradi tega v postopku insolventnosti dopustno obravnavati drugače (smiselno
enako kot ločitvene upnike), ampak le pod pogojem, da so predpostavke neposrednega
zahtevka izpolnjene pred začetkom insolventnega postopka. Ker je tudi postavitev zahtevka
predpostavka neposrednega zahtevka, mora glavni naročnik prejeti neposredni zahtevek
podizvajalca pred začetkom postopka insolventnosti. Zapisano ustreza zahtevi, da je ločitveni
upnik le tisti, ki je ločitveno pravico pridobil do začetka postopka insolventnosti. Če so torej
vse predpostavke neposrednega zahtevka izpolnjene pred začetkom postopka insolventnosti,
za veljavnost neposrednega zahtevka ni pomembno, ali je glavni naročnik že plačal
podizvajalcu ali pa plačila še ni izvršil.
Začetek postopka prisilne poravnave nad izvajalcem, ob upoštevanju navedenega, torej nima
pravnega učinka na neposredni zahtevek podizvajalca v razmerju do glavnega naročnika.
Začetek postopka prisilne poravnave namreč ne učinkuje za zavarovane in prednostne terjatve
ter izločitvene pravice.319 Prav tako pa tudi potrjena prisilna poravnava ne učinkuje za
zavarovane terjatve, prednostne terjatve in izločitvene pravice.320
Tudi začetek stečajnega postopka ne vpliva na ločitveno pravico in terjatev, zavarovano s to
ločitveno pravico,321 zato lahko sklenem, da pod pogoji obravnavanimi v tem poglavju tudi
stečajni postopek nima pravnega učinka na neposredni zahtevek podizvajalca v razmerju do
glavnega naročnika. Vendar pa a priori to ne pomeni, da podizvajalcu ni treba prijaviti svoje
terjatve do izvajalca v stečajni postopek. Po prvem odstavku 298. člena ZFPPIPP mora upnik
svojo ločitveno pravico prijaviti v stečajni postopek v roku treh mesecev po objavi oklica o
začetku stečajnega postopka.322 Če upnik ločitvene pravice ne prijavi v tem roku, ločitvena
pravica na podlagi petega odstavka 298. člena ZFPPIPP preneha. Če upnik v zakonskem roku
ne prijavi niti terjatve, ki je zavarovana z ločitveno pravico, preneha po petem odstavku 296.
člena ZFPPIPP tudi terjatev. Vendar pa ločitvenemu upniku ločitvene pravice in terjatve,
zavarovane s to ločitveno pravico, na podlagi 282. člena ZFPPIPP ni treba prijaviti v
stečajnem postopku v primeru, ko ima ločitveni upnik pravico opraviti zunajsodno prodajo
premoženja, ki je predmet ločitvene pravice, zaradi plačila terjatve, zavarovane s to ločitveno
pravico.
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Drugi odstavek 160. člena ZFPPIPP.
Prvi odstavek 213. člena ZFPPIPP.
321
Prvi odstavek 279. člena ZFPPIPP.
322
59. člen ZFPPIPP.
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V stečajnem postopku načeloma velja, da se unovčenje premoženja stečajnega dolžnika, ki
obsega prodajo premoženja stečajnega dolžnika, izterjavo njegovih terjatev in vsak drug
pravni posel za uresničitev njegovih premoženjskih pravic323, opravi v stečajnem postopku.
Izjemo od opisanega pravila pa ureja že omenjeni 282. člen ZFPPIPP, ki velja za vse tiste
ločitvene pravice, ki upnikom dajejo pravico do zunajsodne prodaje. Ko je predmet ločitvene
pravice terjatev, se je v pravni teoriji izoblikovalo stališče, da bi bilo treba dopustiti
zunajsodno uveljavljanje teh ločitvenih pravic, ki se uresničijo z izterjavo, čeprav upnik nima
pravice prodati terjatve, temveč jo lahko samo izterja.324 Glede na navedeno stališče pravne
teorije tako podizvajalcu ni treba prijaviti svoje zavarovane terjatve v stečajni postopek. Kljub
navedenemu pa velja opozoriti, da se sodna praksa glede dopustnosti zunajsodne uveljavitve
terjatve, ki je predmet ločitvene pravice, še ni izrekla in da je v aktualnih stečajnih postopkih
mogoče zaslediti, da se v stečajnih postopkih opravlja tudi izterjava terjatev stečajnega
dolžnika, na katerih so upniki prijavili ločitveno pravico.325 Znesek, dosežen z unovčenjem
terjatev v stečajnem postopku, pa je nato predmet posebne stečajne mase, iz katere se poplača
ločitveni upnik, ki je imel svoje terjatve zavarovane z ločitveno pravico na unovčenih
terjatvah. Tak pristop sodne prakse se mi zdi v primerjavi s stališčem pravne teorije
transparentnejši in preglednejši. Običajno na terjatvah stečajnega dolžnika, ki jih ima ta do
svojih dolžnikov, ne obstaja zgolj ena ločitvena pravica, zato je za možnost poplačila
posameznega upnika pomemben tudi vrstni red pridobitve ločitvene pravice. V primeru, če bi
zavzeli stališče, da zunajsodna izterjava terjatev, na katerih imajo upniki ločitveno pravico, ni
mogoča in da morajo upniki svoje terjatve zavarovane z ločitveno pravico in ločitveno
pravico prijaviti v stečajni postopek, bi bile vse prijavljene terjatve in ločitvene pravice
podvržene postopku preizkusa terjatev in ločitvenih pravic, možnost in vrstni red poplačila
ločitvenega upnika pa tako ne bi bila odvisna zgolj od presoje dolžnika take terjatve.
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Prvi odstavek 320. člena ZFPPIPP.
Uroš Ilić, Uveljavljanje ločitvenih pravic zunaj sodnega postopka, Pravni letopis 2011, Znanstvena revija
Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, GV Založba, d. o. o., Ljubljana 2011, str. 123–124.
Tako tudi R. Vrenčur, n.d., str. 21.
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Na primer, navedeno izhaja iz:
- končnega načrta I. razdelitve posebne razdelitvene mase z dne 29. 7. 2013 v stečajnem postopku, ki se vodi
pred Okrožnim sodiščem v Celju pod opr. št. St 1392/2010,
- končnega načrta prve razdelitve posebne stečajne mase, št.: 30/2011-2 (terjatve) z dne 14. 6. 2012, v stečajnem
postopku, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Mariboru pod opr. št. St 30/2011,
- končnega načrta prve razdelitve posebne stečajne mase z dne 15. 5. 2013 v stečajnem postopku, ki se vodi pred
Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. St 517/2011;
(končni načrti so dostopni na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
(AJPES) pod objavami sklepov in pisanj izdanih v postopkih zaradi insolventnosti).
324
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7.4

Pravica podizvajalca v času od nastopa insolventnosti do začetka postopka
insolventnosti

V pravni teoriji pa ni sporen le vpliv začetka postopka insolventnosti nad izvajalcem na
neposredni zahtevek podizvajalca, ampak tudi vprašanje, kako obravnavati pravico
podizvajalca na podlagi 631. člena OZ v času od nastopa insolventnosti do začetka postopka
insolventnosti.
Kot sem že navedla, ob nastanku insolventnosti za poslovodstvo družbe nastane obveznost
enakega obravnavanja upnikov. Če poslovodstvo ravna v nasprotju s to obveznostjo, je lahko
upnikom odgovorno za škodo, ki so jo imeli, ker v stečajnem postopku niso dosegli polnega
plačila.326 Iz navedenega izhaja, da ZFPPIPP ob nastanku insolventnosti določa zgolj
obveznosti poslovodstva in nadzornega sveta, ne določa pa nobenih posledic za terjatve
upnikov v razmerju do dolžnika, ko se ugotovi njegova insolventnost, niti upnikom ne nalaga
nobenih aktivnih ravnanj. To pomeni, da lahko celo navadni upniki v vmesnem času od
nastanka (ugotovitve) insolventnosti dolžnika in do morebitnega začetka postopka
insolventnosti zoper insolventnega dolžnika sprožijo izvršilne postopke.327 Izvršilna sodišča
pa lahko na podlagi predlogov upnikov še vedno dovolijo izvršbo in izdajo sklep o izvršbi.
Upniki do poplačila svojih terjatev v teh izvršilnih postopkih najverjetneje ne bodo prišli,
lahko pa bodo do začetka postopka insolventnosti pridobil zastavno pravico na premoženju
dolžnika, na katerega je bila predlagana izvršba.
Ne glede na to, kakšno bo v prihodnosti ustaljeno mnenje o vplivu začetka postopka
insolventnosti nad izvajalcem na neposredni zahtevek podizvajalca, menim, da podizvajalec v
času od nastopa insolventnosti izvajalca do začetka postopka insolventnosti nad izvajalcem v
nobenem primeru ne bi smel biti v slabšem položaju kot navadni upniki. Če lahko navadni
upnik (kar tudi podizvajalec običajno je) še ob nastanku insolventnosti izvajalca zoper
izvajalca vloži predlog za izvršbo, potem lahko tudi podizvajalec v razmerju do glavnega
naročnika zahteva neposredno plačilo. Namreč tudi v izvršilnem postopku bi lahko
podizvajalec (ali kateri koli drug upnik izvajalca) predlagal izvršbo na terjatev izvajalca do
glavnega naročnika in tako pridobil ločitveno pravico na tej terjatvi.
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42. člen ZFPPIPP.
Celo od uvedbe postopka zaradi insolventnosti do njegovega začetka je proti insolventnemu dolžniku
dovoljeno izdati sklep o izvršbi. Tako VSL sklep II Ip 4625/2011 z dne 22. 12. 2011.
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7.5

Pripoznanje terjatve podizvajalca s strani izvajalca kot izpodbojno dejanje po
pravilih ZFPPIPP

V skladu s pravilom 271. člena ZFPPIPP je pravno dejanje stečajnega dolžnika izpodbojno, če
sta kumulativno izpolnjena objektivni in subjektivni pogoj izpodbojnosti, pravno dejanje pa je
bilo izvedeno v obdobju izpodbojnosti328. Objektivni pogoj izpodbojnosti je izpolnjen, če je
bila posledica pravnega dejanja stečajnega dolžnika bodisi zmanjšanje čiste vrednosti
premoženja stečajnega dolžnika tako, da zaradi tega drugi upniki lahko prejmejo plačilo
svojih terjatev v manjšem deležu, kot če dejanje ne bi bilo opravljeno, bodisi, da je oseba, v
korist katere je bilo dejanje opravljeno, pridobila ugodnejše pogoje za plačilo svoje terjatve do
stečajnega dolžnika.329 Subjektivni pogoj izpodbojnosti pa je izpolnjen, če je oseba, v korist
katere je bilo dejanje opravljeno, takrat ko je bilo to dejanje opravljeno, vedela ali bi morala
vedeti, da je dolžnik insolventen.330 Dokazovanje objektivnih predpostavk (pogojev) za
izpodbijanje dolžnikovih odplačnih pravnih dejanj je lahko oprto na zakonske domneve
(presumpcije) iz prvega odstavka 272. člena ZFPPIPP331, dokazovanje subjektivne
predpostavke pa na zakonski domnevi iz tretjega odstavka 272. člena ZFPPIPP332.
Iz 271. člena ZFPPIPP lahko razberemo, da so izpodbojna vsa pravna dejanja stečajnega
dolžnika, ki imajo za posledico bodisi zmanjšanje čiste vrednosti premoženja stečajnega
dolžnika bodisi privilegiranje položaja določenih upnikov. ZFPPIPP torej ne določa vrste
oziroma vsebine pravnih dejanj stečajnega dolžnika, ki se lahko izpodbijajo. Vendar pa ne
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Obdobje izpodbojnosti določa 269. člen ZFPPIPP: Izpodbojna so pravna dejanja, ki jih je stečajni dolžnik
sklenil ali izvedel v obdobju od začetka zadnjih 12 mesecev pred uvedbo stečajnega postopka do začetka
stečajnega postopka, če gre za pravna dejanja iz drugega odstavka 271. člena tega zakona, pa v obdobju od
začetka zadnjih 36 mesecev pred uvedbo stečajnega postopka do začetka stečajnega postopka.
329
271. člen ZFPPIPP.
330
271. člen ZFPPIPP.
331
Če upnik, v korist katerega je bilo dejanje opravljeno, ne dokaže drugače, velja, da je objektivni pogoj
izpolnjen (prvi odstavek 272. člena ZFPPIPP):
- če je bilo dejanje opravljeno zaradi izpolnitve obveznosti stečajnega dolžnika na podlagi dvostranske
pogodbe ali drugega dvostranskega pravnega posla v korist upnika, ki je svojo nasprotno izpolnitev
opravil pred izpolnitvijo stečajnega dolžnika,
- če je upnik zaradi pravnega dejanja stečajnega dolžnika pridobil položaj ločitvenega upnika glede
plačila terjatve, ki je nastala, preden je bilo opravljeno to dejanje, ali
- če je bilo dejanje opravljeno med postopkom prisilne poravnave v nasprotju s 151. členom tega zakona.
332
Če upnik, v korist katerega je bilo dejanje opravljeno, ne dokaže drugače, velja, da je subjektivni pogoj
izpolnjen (tretji odstavek 272. člena ZFPPIPP):
- če je upnik prejel izpolnitev svoje terjatve pred njeno zapadlostjo ali prejel izpolnitev v obliki ali na
način, ki po poslovnih običajih, uzancah ali praksi, ki je obstajala med njim in stečajnim dolžnikom, ne
velja za običajno obliko ali način izpolnitve obveznosti na podlagi pravnih poslov enakih značilnosti
kot pravni posel, na podlagi katerega je bila opravljena izpolnitev stečajnega dolžnika, ali
- če je bilo dejanje opravljeno v zadnjih treh mesecih pred uvedbo stečajnega postopka.

93

more biti dvoma, da se lahko izpodbijajo samo dejanja, ki imajo pravni značaj, torej dejanja,
ki imajo pravne učinke.333 Dejanja, ki nimajo pravnih posledic na področju materialnopravnih
razmerij, pa ne morejo biti objekt izpodbijanja.334
Kot sem že opozorila, je ustaljeno stališče sodne prakse, s katerim se strinjam, da zato ker pri
plačilu glavnega naročnika neposredno podizvajalcu na podlagi 631. člena OZ ne gre za
dejanje stečajnega dolžnika, tega dejanja ni moč izpodbijati po določbah ZFPPIPP. Glede na
to, da pa neposredni zahtevek podizvajalca do glavnega naročnika ne more nastati mimo volje
izvajalca, se pojavi vprašanje, ali se pripoznanje terjatve podizvajalca s strani izvajalca lahko
izpodbija po določbah ZFPPIPP, ko je nad izvajalcem začet postopek stečaja. V primeru
zahtevka neposrednega zahtevka podizvajalca v razmerju do glavnega naročnika je namreč
pripoznanje terjatve podizvajalca s strani izvajalca ena izmed predpostavk, ki skupaj z
izpolnitvijo drugih predpostavk (ki pa so neodvisna od volje izvajalca) lahko privede do
poplačila podizvajalca s strani glavnega naročnika.

Menim, da ne more biti dvoma, da je pripoznanje terjatve podizvajalca s strani izvajalca
dejanje, ki ima pravni značaj oziroma posledice na področju materialnopravnih razmerij, saj
brez pripoznanja neposredni zahtevek podizvajalca ni utemeljen, glavni naročnik pa
podizvajalcu ni dolžan izvesti neposrednega plačila. Če izvajalec pripozna terjatev
podizvajalca, torej aktivno prispeva k nastanku pogojev za neposredno plačilo podizvajalcu s
strani glavnega naročnika in s tem privilegira položaj tega podizvajalca v primerjavi z drugimi
upniki. Vendar pa bi za pravno dejanje privilegiranja podizvajalca šlo le v primeru, ko bi
glavni naročnik neposredni zahtevek podizvajalca prejel pred začetkom stečajnega postopka
nad izvajalcem in ga do začetka stečajnega postopka nad izvajalcem še ne bi plačal
podizvajalcu.335 V primeru, ko pa bi glavni naročnik neposredno plačilo podizvajalcu izvedel
že do začetka stečajnega postopka nad izvajalcem, pa bi govorili o pravnem dejanju
zmanjšanja čiste vrednosti premoženja izvajalca kot stečajnega dolžnika, saj glavni naročnik
terjatve ne bi plačal izvajalcu (v stečajno maso), ampak podizvajalcu. Vse navedeno v tem
odstavku o pripoznavi terjatve kot izpodbojnem dejanju izvajalca, pa bi seveda veljalo še pod
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Povzeto po M. Đorđević, Aktualna vprašanja s področja stečaja izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj,
Pravosodni bilten, št. 3/2003, str. 116.
334
M. Đorđević, n.d., str. 116.
335
Navedeno bi veljalo v primeru, če sprejmemo stališče, da je položaj podizvajalca primerljiv s položajem
ločitvenega upnika.
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nadaljnjima pogojema, in sicer, da je izvajalčeva pripoznava terjatve podizvajalcu podana v
izpodbojnem obdobju in da je izpolnjen tudi subjektivni pogoj izpodbojnosti.
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SKLEP

V nalogi sem skušala argumentirano odgovoriti na nekatera vprašanja, ki se v zvezi s 631.
členom OZ pojavljajo ali pa bi se lahko pojavila tako v pravni teoriji kot tudi v sodni praksi.
Menim, da je pri presoji odprtih vprašanj neposrednega zahtevka treba imeti pred očmi, da je
pravilo 631. člena OZ izjema od načela relativnosti pogodbenih razmerij in ga je kot takšnega
treba razlagati zožujoče, vendar pa bi morali to razlagalno pravilo približevati tudi smislu in
namenu tega pravnega pravila.
Poleg namena pravila 631. člena OZ, ki je po mojem mnenju v varnosti podizvajalca (causa
securitas), je za presojo vsebine razmerja, ki na podlagi zakona, nastane med podizvajalcem
in glavnim naročnikom bistveno tudi, da se sodna praksa in pravna teorija najprej poenotita
glede odgovora na vprašanje, kakšne pravne narave je pravica podizvajalca. V nalogi sicer
zastopam stališče, da je položaj podizvajalca najbolj primerljiv s položajem zastavnega
upnika, ki ima svojo terjatev zavarovano z zastavno pravico na terjatvi. S smiselno uporabo
določb, ki v SPZ urejajo zastavno pravico na terjatvi, lahko namreč utemeljimo, v pravni
teoriji in sodni praksi že sprejete zaključke o pravnih učinkih neposrednega zahtevka oziroma
neposrednega plačila, ki pa niso posebej utemeljeni z nobenim pravnim pravilom. Na primer,
kako rešiti vprašanje konkurence zahtevkov izvajalca in podizvajalca v razmerju do glavnega
naročnika, ali pa, kako pojasniti, da z neposrednim plačilom preneha tako terjatev
podizvajalca do izvajalca kot tudi terjatev izvajalca do glavnega naročnika. Od opredelitve
pravne narave pravice podizvajalca je odvisna tudi presoja vprašanja, kako vpliva
insolventnost izvajalca oziroma začetek postopka insolventnosti nad izvajalcem na neposredni
zahtevek podizvajalca. Glede na to, da zastopam stališče, da je položaj podizvajalca primerljiv
s položajem zastavnega upnika, je položaj podizvajalca v primeru insolventnosti izvajalca
primerljiv s položajem ločitvenega upnika.
Iz sodne prakse slovenskih sodišč izhaja, da zahtevki na podlagi 631. člena OZ v preteklosti
niso bili pogosti, vendar menim, da je v prihodnosti mogoče pričakovati velik porast teh
zahtevkov, saj so podizvajalci z nastankom gospodarske in finančne krize postali pozornejši
na to določbo. Iz sodne prakse slovenskih sodišč izhaja tudi, da so bili neposredni zahtevki
podizvajalcev redko uspešni, saj podizvajalcem običajno ni uspelo dokazati relativno strogih
predpostavk za neposredni zahtevek podizvajalca v razmerju do glavnega naročnika. Največ
težav imajo podizvajalci z dokazovanjem predpostavke pripoznanja terjatve. K temu prispeva
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tudi neenotna in skopa obstoječa sodna praksa, ki na primer različno razlaga, katera terjatev
sploh mora biti pripoznana in ali za dokazovanje te predpostavke zadošča že, da je terjatev
ugotovljena v sodnem postopku. Glede na to, da je pripoznanje terjatve podizvajalca s strani
izvajalca ena izmed predpostavk neposrednega zahtevka, ki skupaj z izpolnitvijo drugih
predpostavk (ki pa so neodvisna od volje izvajalca) lahko privede do poplačila podizvajalca,
menim, da bi morali biti sodna praksa in pravna teorija previdni pri presoji vprašanja, kdaj je
pripoznanje terjatve po 631. členu OZ podano in posledično to predpostavko razlagati ozko.
Ni namreč dovolj, da izvajalec zgolj priznava, da ima podizvajalec do njega odprto terjatev,
ampak mora iz pripoznanja terjatve izhajati tudi, da izvajalec pripoznava, da je ta terjatev
nesporna tako po temelju kot tudi višini.
Uporaba 631. člena OZ je odvisna od statusa osebe, ki je v pogodbenem obligacijskem
razmerju z izvajalcem, ta pa je odvisen od pravne kvalifikacije pogodbe sklenjene med to
osebo in izvajalcem. Le če je med njima sklenjena podjemna pogodba oziroma pogodba, ki jo
je mogoče podrediti pod pravila podjemne pogodbe, pridobi oseba, ki je pogodbena stranka
izvajalca, v razmerju do glavnega naročnika status podizvajalca. Poleg tega pa mora biti tudi
pogodba sklenjena med glavnim naročnikom in izvajalcem podrejena pravilom podjemne
pogodbe. Ne glede na to, da je novela ZJN-2B razširila pojem podizvajalca in se na področju
javnih naročil za podizvajalca šteje tudi oseba, ki izvajalcu dobavlja blago, menim da po tem
vzoru do širitve pojma podizvajalca na področju obligacijskega prava v prihodnosti ne bi
smelo priti, saj bi bilo drugače čezmerno poseženo v načelo relativnosti pogodbenih razmerij,
ki je temeljna značilnost teh razmerij.
Glede na to, da sem v sodni praksi zasledila, da se podizvajalci poslužujejo zavarovanja
neposrednega zahtevka v razmerju do glavnega naročnika z začasnimi odredbami po ZIZ, sem
analizirala obstoječo sodno prakso in ugotovila, da podizvajalci s predlogi za zavarovanje
svoje terjatve do glavnega naročnika niso bili uspešni. Vzrok temu je bilo bodisi dejstvo, da
so podizvajalci z začasno odredbo želeli doseči že poplačilo svoje terjatve, bodisi dejstvo, da
z začasno odredbo niso zasledovali namena tega zavarovanja, ampak so si želeli zagotoviti
sam obstoj neposrednega zahtevka. Zavarovanje neposrednega zahtevka z začasno odredbo je
sicer možno, vendar le, če podizvajalcu uspe dokazati vse predpostavke, ki jih določa ZIZ.
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43/2011, 72/2011-UPB3, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012.
 Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR), Ur. l. SFRJ, št. 29/1978, št. 39/1985, 2/1989
Odl.US: U št. 363/86, 45/1989 Odl.US: U-363/86, 57/1989, RS, št. 27/1998 Odl.US:
U-I-123/95, 88/1999 (90/1999 popr.), 83/2001-OZ, 30/2002-ZPlaP, 87/2002-SPZ.
 Zakon o obveznim odnosima, št. 01-081-05-768/2, Zagreb, 4. ožujka 2005.
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 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B), Ur. l. RS,
št. 19/2010.
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C), Ur .l. RS,
št. 18/2011.
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-B),
Ur.l. RS, št. 19/2010.
Sodne odločbe
 VSL sklep II Cp 1947/99 z dne 08.12.1999.
 VSL sklep I Cpg 1478/99 z dne 15. 12. 1999.
 VSL sodba I Cp 368/99 z dne 1. 3. 2000.
 VSL sodba I Cpg 431/99 z dne 19. 4. 2000.
 VSL sodba I Cpg 474/2000 z dne 7. 2. 2001.
 VSL sklep I Cpg 449/2001 z dne 21. 6. 2001.
 Sodba Vrhovnega sodišča, opr. št. III Ips 76/2003 z dne 2. 3. 2004.
 VDS sodba Pdp 698/2003 z dne 16. 9. 2004.
 VSL sklep I Cpg 446/2006 z dne 8. 6. 2006.
 VSL sklep III Cp 425/2007 z dne 1. 2. 2007.
 VSC sklep II Ip 711/2007 z dne 17.10.2007.
 Sodba Vrhovnega sodišča, opr. št. III Ips 100/2006 z dne 6. 11. 2007.
 VSL sodba I Cpg 830/2006 z dne 17. 1. 2008.
 VSL sodba I Cpg 490/2007 z dne 6. 3. 2008.
 Sodba in sklep Vrhovnega sodišča, opr. št. II Ips 658/2006 z dne 15. 5. 2008.
 Sklep in sodba Vrhovnega sodišča, opr. št. III Ips 137/2006 z dne 31. 7. 2008.
 Sodba Vrhovnega sodišča, opr. št. III Ips 80/2007 z dne 16. 12. 2008.
 Sklep Vrhovnega sodišča, opr. št. II Ips 541/2006 z dne 17. 12. 2008.
 VSL sklep II Cp 349/2009 z dne 27. 5. 2009.
 VSL sodba II Cp 1491/2009 z dne 08. 7. 2009.
 VSL sodba I Cpg 702/2009 z dne 18. 3. 2010.
 VSL sodba I Cpg 109/2010 z dne 4. 5. 2010.
 VSL sodba in sklep I Cpg 705/2009 z dne 6. 5. 2010.
 VSL sklep II Cpg 266/2010 z dne 11. 5. 2010.
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 VSL sodba I Cpg 1059/2010 z dne 19. 10. 2010.
 Sodba Vrhovnega sodišča, opr. št. III Ips 69/2008 z dne 21. 12. 2010.
 VSL sodba I Cpg 1482/2010 z dne 27. 1. 2011.
 VSRH Rev 1362/1996-2 z dne 21. 2. 2011.
 VSL sklep II Cpg 408/2011 z dne 18. 5. 2011.
 VSL sklep I Cpg 761/2011 z dne 21. 7. 2011.
 VSL sklep I Cpg 811/2011 z dne 10. 8. 2011.
 Sklep Vrhovnega sodišča, opr. št. III R 12/2011 z dne 6. 9. 2011.
 VSL sklep I Cpg 864/2011 z dne 8. 9. 2011.
 Sodba in sklep Vrhovnega sodišča, opr. št. III Ips 237/2008 z dne 11. 10. 2011.
 VSL sklep II Ip 4625/2011 z dne 22. 12. 2011.
 VSL sodba II Cp 2998/2011 z dne 6. 6. 2012.
 VSM sodba I Cpg 288/2012 z dne 23.10.2012.
 VSL sodba I Cpg 1106/2011 z dne 14. 11. 2012.
 VSC sklep Cpg 296/2012 z dne 6. 2. 2013.
 VSL sodba I Cpg 1565/2012 z dne 12. 2. 2013.
 VSC sodba Cpg 319/2012 z dne 13. 3. 2013.
 VSM sodba I Cpg 157/2013 z dne 17. 5. 2013.
 Sodba Vrhovnega sodišča, opr. št. III Ips 34/2011 z dne 21. 5. 2013.
 Currie v. Missa LR 10 Ex 153; (1875-76) LR 1 App Cas 554.
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