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UVODNA POJASNILA: 

- Izpraševalka se načeloma drži preteklih vprašanj; 
- Vprašanje postavi iz vsakega področja (ZPP, ZNP, dedno, družinsko, obligacijsko, stvarno);  
- Vsi sklici na zakonske določbe se nanašajo na aktualne zakone (kolikor ni zapisano 

drugače), čeprav so morda uporabljene kratice starejših zakonov; 
- Za številkami se včasih pojavlja "+", ki nakazuje, da so relevantne tudi naslednje strani oz. 

zakonski členi; 
- v besedilu so uporabljene določene okrajšave, ki pomenijo: GO (glavna obravnava), UD 

(uradna dolžnost), ZZ (zakonska zveza), BKP (bistvena kršitev postopka), VL 
(verodostojna listina), SP (sodna poravnava), ZZO (zakonske zamudne obresti), ZZ 
(zakonska zveza), ZZS (zunaj-zakonska skupnost), ZK (zemljiška knjiga), PP (pravni 
posel), CSD (center za socialno delo), V+V (vzgoja in varstvo), U (upnik), D (dolžnik), PV 
(pripravljalna vloga), VSP (vrednost spornega predmeta), IPS (izredna pravna sredstva), 
PM (pravnomočnost), TZ (tožbeni zahtevek), LP (lastninska pravica), NP (nepremičnina), 
SPP (splošni pogodbeni pogoji), IPS (izredna pravna sredstva), FO (fizična oseba), PO 
(pravna oseba). 

 
Mnenja kandidatov o izpraševalki: 

- Se mi je zdela zelo prijazna in dala fer oceno  Ko so me spraševali ostali izpraševalci pa 
je celo malo "zadremala"  Sicer pa gre čez čim več področij od ZPP, družinsko, ZIZ, 
dedno, stvarno...  

- Treba je sicer znat celotno področje civila, ker res obdela vse, ampak je korektna, 
prijazna, spodbuja in se čisto rada malo zadebatira. Čeprav zgleda stroga, je vse prej kot 
to.  

- Po moji izkušnji pa ne sprašuje tako, da bi recimo rekla no povejte mi o sodnem depozitu 
ali pa da bi dala primer recimo upnik je v zamudi, dolžnik se želi rešit obveznosti, kakšne 
so možnosti. Mene je spraševala v stilu dolžnik pa če želi lahko kaj..in je čakala na 
odgovor..na nek način ti torej da nedokončan stavek in čaka, da ga dopolniš, kar je meni 
osebno blazno težko, ker se ga da dopolnt na deset različnih načinov in sem potem 
povsem zmedena in seveda se takrat spomnim ravno na tisti odgovor, ki si ga 
izpraševalec nekako ni zamislil  Sicer pa gospa sploh ni slaba, ima svoj način 
izpraševanja, ki recimo meni ni najbolj ustrezal, vendar pa je kljub temu možno lepo 
naredit njen del pdi  je korektna, prijazna in ok, povsem pozitivno o njej, tako da kr 
pogumno, če jo imate v komisiji  
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- Gospa je zelo prijetna izpraševalka in lepo pohvali, če kaj lepo poveš oziroma pojasniš, 
sploh pa, če gre za primer, ki je nekoliko "mejni" in podaš obrazložitev, kot jo je podalo 
Vrhovno sodišče v zadevi. Sprašuje pa res vsa področja, zato predlagam, da se civil kar 
lepo naučite. 

- Gospa je zelo prijetna, mirna, rada pohvali, zato ni strahu. Zelo lepa izkušnja z njo, skoraj 
pozabiš, da imaš izpraševanje.   

- Kot izpraševalka je v redu, gre pa kar hitro čez vse skupaj, vendar sproti tudi pove, če si 
prav povedal in ne dreza v kakšna vprašanja, kjer vidi, da nisi preveč siguren.  

- Gospa je zelo prijazna. Vse poteka skozi pogovor. Je zelo razumevajoča. Res fina gospa. 
- Resda sem veliko premalo znal in bi me lahko gladko zabrisala, ampak sprašuje na 

totalno ofenziven način in hoče popoln odgovor. Ne da dovolj časa za razmislek, ker se ji 
kao mudi naprej. Po drugi strani pa dreza, ko že vidi da se utapljaš. Pri njej ni prostora za 
improvizacijo. Ko je videla, da sem se pri sospornikih čisto zaplezal, se jih je lotila še 
natančneje. Skratka, najino "srečanje" bi povzel z: "WRONG PLACE IN TIME"  Tisto o 
prijetnosti in milini, kar so napisali predhodniki, obravnavajte cum grano salis. Naredil, 
ampak zgolj zato, ker je bilo pri ostalih OK! 

- Gospa je zelo prijazna in nasmejana, obdelali sva vsega po malem, predvsem na podlagi 
primerov.  

- Gospa je precej v redu. Po vsakem sklopu snovi (zakonu) pomirjajoče reče »to je bilo v 
redu«. Bere vprašanja iz listov. Sprašuje po objavljenih vprašanjih. 

 
 
 

VPRAŠANJA & ODGOVORI 
 
 

OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ) 
 

1. Načelo dispozitivnosti?  
 

2 OZ: 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. 
 
2. Izpolnitev pogodbe, izpolnitev tretjega?  
 
271 OZ: (1) Obveznost lahko izpolni ne le dolžnik, temveč tudi kdo tretji. 
(2) Upnik je dolžan sprejeti izpolnitev od vsakogar, ki ima kakšen pravni interes, da bi bila 
obveznost izpolnjena, celo če dolžnik tej izpolnitvi nasprotuje. 
(3) Upnik je dolžan sprejeti izpolnitev od tretjega, če se dolžnik s tem strinja, razen če mora po 
pogodbi ali po naravi same obveznosti to obveznost izpolniti osebno dolžnik. 
(4) Upnik lahko sprejme izpolnitev od tretjega brez dolžnikove vednosti, celo v primeru, ko ga je 
dolžnik obvestil, da noče, da bi kdo drug izpolnil njegovo obveznost. 
(5) Vendar pa upnik ne sme sprejeti izpolnitve od tretjega, če mu je dolžnik ponudil, da bo sam 
izpolnil svojo obveznost. 
3. Če želi stranka od pogodbe ostopiti z izjavo, ali jo mora podati v zastaralnem roku? 
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Pri odstopu od pogodbe je treba odstopno izjavo podati znotraj prekluzivnega (ne zastaralnega!) 
roka. 
 
480 OZ: (1) Pravice kupca, ki je pravočasno obvestil prodajalca o napaki, ugasnejo po enem letu, 
šteto od dneva, ko mu je odposlal obvestilo, razen če jih zaradi prodajalčeve prevare ni mogel 
uporabiti. (2) Kupec, ki je pravočasno obvestil prodajalca o napaki, pa lahko po preteku tega 
roka, če še ni plačal kupnine, kot ugovor zoper prodajalčev zahtevek, naj mu plača kupnino, 
uveljavlja svoj zahtevek, naj mu zniža kupnino ali povrne škodo. 
 
495 OZ: (1) Kupčeva pravica iz pravnih napak ugasne po enem letu od dneva, ko je zvedel za 
pravico tretjega. 
 
37.c ZVPot: (3) Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko 
je o stvarni napaki obvestil prodajalca. 
 
4. Pogodbena kazen - kdaj in kakšna oblika?  

247 OZ: (1) Upnik in dolžnik se lahko dogovorita, da bo dolžnik plačal upniku določen denarni 
znesek ali mu preskrbel kakšno drugo premoženjsko korist, če ne izpolni svoje obveznosti ali če 
zamudi z njeno izpolnitvijo (pogodbena kazen). (2) Če iz pogodbe ne izhaja kaj drugega, se šteje, 
da je kazen dogovorjena za primer, če dolžnik zamudi z izpolnitvijo. (3) Pogodbena kazen NE 
more biti dogovorjena za denarne obveznosti. 

248: (1) Pogodbeni stranki lahko poljubno določita višino kazni, bodisi v skupnem znesku, v 
odstotku, za vsak dan zamude ali kako drugače. (2) Kazen mora biti dogovorjena v obliki, ki je 
predpisana za pogodbo, iz katere je nastala obveznost, na katere izpolnitev se nanaša. 

Upnik in dolžnik se lahko dogovorita, da bo dolžnik plačal upniku določen denarni znesek ali mu 
preskrbel kakšno drugo premoženjsko korist, če ne izpolni svoje obveznosti ali če zamudi z 
njeno izpolnitvijo.  

249 (Akcesornost): Sporazum o pogodbeni kazni ima pravno usodo obveznosti, na katere 
zavarovanje se nanaša. 

250 (Dolžnikova odgovornost): Upnik ne more zahtevati pogodbene kazni, če je do neizpolnitve 
ali zamude prišlo iz vzroka, za katerega dolžnik ne odgovarja. 

251 (Upnikove pravice): (1) Če je kazen dogovorjena za primer neizpolnitve obveznosti, lahko 
upnik zahteva bodisi izpolnitev obveznosti bodisi pogodbeno kazen. (2) Pravico zahtevati 
izpolnitev obveznosti izgubi, če je zahteval plačilo pogodbene kazni. (3) Če je kazen dogovorjena 
za primer neizpolnitve, dolžnik nima pravice plačati pogodbeno kazen in odstopiti od pogodbe, 
razen če je bil to namen pogodbenikov, ko sta se zanjo dogovorila. (4) Kadar je kazen 
dogovorjena za primer, če dolžnik zamudi z izpolnitvijo, ima upnik pravico zahtevati tako 
izpolnitev obveznosti kot pogodbeno kazen. (5) Upnik ne more zahtevati pogodbene kazni 
zaradi zamude, če je sprejel izpolnitev obveznosti, pa ni nemudoma sporočil dolžniku, da si 
pridržuje pravico do pogodbene kazni. 
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252 (Zmanjšanje pogodbene kazni): Sodišče zmanjša na dolžnikovo zahtevo pogodbeno kazen, 
če spozna, da je glede na vrednost in pomen predmeta obveznosti nesorazmerno visoka. 

253 (Pogodbena kazen in odškodnina): (1) Upnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen, tudi 
če presega škodo, ki mu je nastala, in celo če mu ni nastala nobena škoda. (2) Če je škoda, ki je 
upniku nastala, večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine. 

254 (Z zakonom določena odškodnina in pogodbena kazen): Če je za neizpolnitev obveznosti ali 
za primer zamude z izpolnitvijo v zakonu določena višina odškodnine pod imenom penalov, 
pogodbene kazni, odškodnine ali pod kakšnim drugim imenom, pogodbeni stranki pa sta se 
poleg tega v pogodbi dogovorili za pogodbeno kazen, upnik nima pravice zahtevati obenem 
pogodbeno kazen in z zakonom določeno odškodnino, razen če je to po samem zakonu 
dovoljeno. 

5. Izpodbijanje pogodbe. Na kakšen način? Kateri pravni posli so izpodbojni? 
 
94+ OZ: Pogodba je izpodbojna, če: 
 

1. jo je sklenila stranka, ki je poslovno omejeno sposobna; 
2. če so bile pri njeni sklenitvi napake glede volje strank; 
3. če je v tem zakoniku ali v drugem zakonu tako določeno. 

95: (1) Pogodbenik, v čigar interesu je določena izpodbojnost, lahko zahteva, da se pogodba 
razveljavi. (2) Njegov sopogodbenik lahko zahteva, naj se v določenem roku, ki ne sme biti krajši 
kot 30 dni, izreče, ali ostaja pri pogodbi ali ne, ker bo sicer štel, da je pogodba razveljavljena. (3) 
Če se pogodbenik iz prvega odstavka tega člena v danem roku ne izreče ali če izjavi, da ne ostaja 
pri pogodbi, se šteje, da je pogodba razveljavljena. 

96: Če je bilo na podlagi izpodbojne pogodbe, ki je bila razveljavljena, kaj izpolnjeno, je treba to 
vrniti; če to ni mogoče ali če narava tistega, kar je bilo izpolnjeno, nasprotuje vrnitvi, pa je treba 
dati ustrezno denarno nadomestilo.  

Denarno nadomestilo se daje po cenah ob vrnitvi oziroma ob izdaji sodne odločbe. 

97 (Odgovornost za razveljavitev pogodbe): Pogodbenik, pri katerem je vzrok izpodbojnosti, je 
svojemu sopogodbeniku odgovoren za škodo, ki mu nastane zaradi razveljavitve pogodbe, če ta 
ni vedel in ni bil dolžan vedeti za vzrok izpodbojnosti pogodbe. 

98 (Odgovornost poslovno omejeno sposobne osebe): Poslovno omejeno sposobna oseba 
odgovarja za škodo, nastalo z razveljavitvijo pogodbe, če je z zvijačo prepričala svojega 
sopogodbenika, da je poslovno sposobna. 

99 (Prenehanje pravice (rok)): (1) Pravica zahtevati razveljavitev izpodbojne pogodbe preneha 
s pretekom enega leta od dneva, ko je upravičenec zvedel za razlog izpodbojnosti, oziroma enega 
leta od prenehanja sile. [SUBJEKTIVNI ROK] 

(2) Ta pravica preneha v vsakem primeru s pretekom treh let od dneva, ko je bila pogodba 
sklenjena. [OBJEKTIVNI ROK] 
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Tožbeni zahtevek: 

- Izpodbojnost se uveljavlja s tožbo/ nasprotno tožbo  
- Postavi se OBLIKOVALNI zahtevek (na razveljavitev pogodbe) 

6. Kakšne pravne domneve poznamo? Primer za neizpodbojne in za izpodbojne? 
 

- Pravna domneva je pravno naziranje oz. gledanje glede določenega vprašanja, na 
katerega veže pravni red določene pravne posledice.  

- Poznamo izpodbojne in neizpodbojne pravne domneve.  
- Pri izpodbojnih pravnih domnevah je možen nasprotni dokaz, da pravna domneva ne 

obstaja. 
 
Primer: 

- Izpodbojna pravna domneva; enaki deleži zakoncev na skupnem premoženju, domneva 
oderuških obresti. 

- Neizpodbojna pravna domneva; insolventnost dolžnika po ZFPPIPP-u, če ne odgovori na 
predlog za začetek stečajnega postopka. Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj: pri 
neodplačnih pogodbah se šteje, da je dolžnik vedel, da s takim razpolaganjem škoduje 
upnikom. Načelo zaupanja v ZK. 

 
7. Ničnost in delna ničnost pogodbe? 

86 OZ (NIČNOST): Pogodba, ki nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom, je 
nična, če namen kršenega pravila ne dokazuje na kakšno drugo sankcijo ali če zakon v 
posameznem primeru ne predpisuje kaj drugega.  

Če je sklenitev določene pogodbe prepovedana samo eni stranki, ostane pogodba v veljavi, razen 
če ni v zakonu za posamezen primer določeno kaj drugega, stranko, ki je prekršila zakonsko 
prepoved, pa zadenejo ustrezne posledice. 

Primeri:  

- Oderuška pogodba,  
- pogodba, ki nima predpisane oblike,  
- pogodba, katere predmet je nemogoč, nedopusten, nedoločljiv/nedoločen,  
- pogodba, ki nima podlage ali je ta nedopustna. 

88 OZ (DELNA NIČNOST): Zaradi ničnosti kakšnega pogodbenega določila ni nična tudi sama 
pogodba, če lahko obstane brez ničnega določila in če to določilo ni bilo ne pogodbeni pogoj ne 
odločilen nagib, zaradi katerega je bila pogodba sklenjena.  

Vendar pa ostane pogodba v veljavi celo takrat, ko je bilo nično določilo zanjo pogoj ali odločilen 
nagib, če je namen ugotovitve ničnosti prav v tem, da bi se pogodba znebila tega določila in bi 
veljala brez njega. 

89 (Konverzija): Kadar nična pogodba izpolnjuje pogoje za veljavnost kakšne druge pogodbe, 
velja med pogodbenikoma ta druga pogodba, če je to v skladu z namenom, ki sta ga pogodbenika 


