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Pritrdilno ločeno mnenje sodnika Fišerja 

 

1. Pritrdilno ločeno mnenje se nanaša na 2. tč. izreka odločbe, to je na tisti njen del, ki obravnava 1. 

odst. 15.a čl. Zakona o davčnem postopku. Glede na to, da sta pobudnici izpodbijali postopek 

nastajanja zapisnika o davčnem postopku, ki je v konkretnem primeru lex specialis v primerjavi z 

Zakonom o splošnem upravnem postopku (gl. zlasti 75. čl.), je v odločbi ustrezno odgovorjeno na njun 

očitek, po katerem je " bistvenega pomena, da imajo stranke v postopku zagotovljeno priložnost 

navajati vse, kar je bistvenega v zadevi." Z izpodbijano določbo pobudnici zagotovo nista bili 

prikrajšani za to pravico. 

 

2. Pač pa je odločba, ki je tudi nedvoumno povedala, da so pripombe sestavni del zapisnika, saj jih 

mora davčni organ preveriti in o tem sestaviti dopolnilni zapisnik, na katerega pripombe niso več 

dopustne (2. odst. 15.a čl. ZDavP), na tej točki po mojem mnenju ostala na pol poti. Iz nje namreč ni 

jasno, kakšno je razmerje med obravnavanim 15.a čl. ZDavP in 80. čl. 

ZUP, ki kot lex generalis določa, kateri del zapisnika, na katerega so bile dane pripombe, je (oz. ni) 

javna listina. 

 

Resnici na ljubo je treba priznati, da je v 15. točki odločbe povedano, da morajo biti tudi pri 

naknadnem sestavljanju zapisnika spoštovane zahteve ZUP glede zapisnika, vendar ni docela 

nesporno, ali se stališče nanaša le na proces nastajanja zapisnika (s tem se ukvarja odločba) ali tudi 

na njegov status in dokazno moč. 

 

Natančne določbe o sestavljanju zapisnika v obeh zakonih seveda niso same sebi namen, temveč 

želijo doseči, da bo zapisnik, ki je javna listina, zares verodostojen zapis o dejanju, o katerem se 

sestavlja. Javna listina dokazuje tisto, kar se v njej potrjuje (1. odst. 169. čl. ZUP) in čeprav je 

nasprotni dokaz dopusten, je očitno, da je tisti, ki dokazuje nepravilnost zapisnika, procesno gledano v 

šibkejšem položaju. 

 

3. Pri klasično sestavljanem zapisniku je nesporno, da tisti del zapisnika, na katerega je bila dana 

pripomba, da ni bil pravilno sestavljen, ni javna listina. Pri naknadnem sestavljanju zapisnika po 

ZDavP pa to ni več tako jasno, saj mora davčni organ pripombe, kot rečeno, preveriti in sestaviti 

dopolnilni zapisnik, na katerega pripombe niso več dopustne. ZDavP nima posebnih določb o tem, 

kateri del takšnega zapisnika je (oz. ni) javna listina, kar pomeni, da mora veljati splošna ureditev iz 

80. čl. ZUP. 

 

To z drugimi besedami pomeni, da tisti del zapisnika, na katerega so bile dane pripombe ne more 

postati javna listina. Če bi temu ne bilo tako, potem bi bil davčni zavezanec po ZDavP v slabšem 

položaju, kakor npr. stranka v splošnem upravnem postopku (in tudi drugi, vendar nas ti v tem trenutku 

ne zanimajo). Davčni organ bi s povsem enostranskim ravnanjem, pri katerem zavezanec ne more 

sodelovati (preverjanjem in dopolnilnim zapisnikom), lahko popolnoma izničil pomen njegovih pripomb 

na zapisnik. Če bi se to zgodilo, potem v tem delu ZDavP v resnici ne bi ustrezal načelom poštenega 

postopka, kakor mu očitata pobudnici. To bi bilo treba po mojem mnenju v odločbi jasno povedati.  
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