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UVODNA POJASNILA: 

- Izpraševalec daje poudarek na ZFPPIPP, zelo rad pa sprašuje tudi Uredbo EU o postopkih v 
primeru insolventnosti, ZPre-1, ZPomK-1 in ZIL-1. Iz ZGD-1 vprašanj postavlja redko, pa še 
to povečini zgolj eno vprašanje, 

- Izpraševalec vprašanja postavlja v obliki primerov, s katerimi se trenutno ubada in ga 
zanima predvsem način razmišljanja, 

- Vprašanja, katera izpraševalec sprašuje še posebej pogosto, so označena z *, 
- V besedilu so uporabljene določene okrajšave, ki pomenijo: PP (prisilna poravnava), PPP 

(poenostavljena prisilna poravnava), ST (stečaj), GD (gospodarska družba), GO (glavna 
obravnava), VP (vrednostni papirji), NS (nadzorni svet), UO (upravni odbor), PD (poslovni 
delež), UR (ustanovitveni revizor), KDD (klirinško-depotna družba), NVP (nematerializiran 
vrednostni papir), ATVP (Agencija za trg vrednostih papirjev), AVK (Agencija za varstvo 
konkurence), OK (osnovni kapital), U (upnik), D (dolžnik), NFP (načrt finančnega 
prestrukturiranja). 

 

Mnenja kandidatov o izpraševalcu: 

- Zelo v redu, sproščen, precej sprašuje preko primerov. Sicer kar zahteven, ampak pomaga, 
če se zatakne.  

- Moje mnenje je naslednje. Če ti leži gospodarsko pravo in če si na področju gospodarskega 
prava delal v praksi ne bo veliko težav oz. bo lažje. Med samim izpraševanjem predvsem 
dobiš občutek, da sploh nisi ničesar povedal, ker so njegova vprašanja zelo dolga in ti v 
njih samih razloži že celotno teorijo. Pred sabo ima predvsem ta male zakone (ZIL, ZPomK, 
ZFPPIPP, Zakon o menici) in sprašuje na konkretnih primerih. Prav tako ima pred sabo 
odločbe (predvidevam da Vrhovnega sodišča) in sprašuje dileme na področju 
gospodarskega prava ter jih potem še na kratko včasih razloži. 

- Izjemno korekten izpraševalec, katerega zanima predvsem način razmišljanja kandidata. 
Vprašanja je zato težko našteti, ker večinoma izhajajo iz primerov s katerimi se ukvarja. 
Želi slišati predvsem tvoje mnenje o zadevi, vse pa poteka na način debate. 

- Korekten izpraševalec, je pa zelo težko podati konkretna vprašanja, saj sprašuje preko 
primerov (nekaj jih je imel celo napisanih) in ga zanima predvsem razmišljanje kandidata. 

- Iskreno povedano, sem se g. Đorđevića kar malo bal, na koncu pa se je izkazal za zelo 
korektnega in prijaznega izpraševalca. Je sicer malenkost nestandarden, odstopa od 
drugih izpraševalcev, vendar na pozitiven način. Vsekakor si poglejte njegova stara 
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vprašanja, ta bodo zelo pomagala, saj šele preko njih človek dobi občutek, kaj rad sprašuje, 
vprašanja pa se tudi ponavljajo. 

- Zelo korekten in umirjen, najprej je povedal da ga ne zanima zakonska dikcija in da 
pričakuje samo razmišljanje, pa se je potem izkazalo, da ga zanima tudi zakonska dikcija. 
Najprej razlaga par minut primer, kakšna vprašanja so tudi brez primerov. 

- Torej, dejansko si pripravi nekaj primerov, ki jih tudi po minuto ali več razlaga, da vmes 
trikrat izgubiš rdečo nit in na koncu: kaj bi vi naredili? Vmes tudi kak komentar "no, tole 
vam ni glih znano" itd. Ampak, če nekak začneš govorit in povezovat tudi iz čisto iks 
področij, te že pelje v neko smer, pomaga s podvprašanji itd. Nekaj je pa tudi že znanih 
vprašanj, tako da se lahko malo popravi vtis. Jaz se nisem ravno izkazala in me je komaj 
spustil, ampak me je. Treba je pristopiti kar pogumno in se zanesti nase do konca, nikakor 
pa ne zablokirat. 

- Išče predvsem razumevanje snovi, v okviru izpraševanja se pojavlja tudi kar nekaj že 
objavljenih vprašanj. Treba je poznati temeljne koncepte celotnih zakonov (predvsem ZIL, 
ZPre-1, ZFPPIPP, Uredbe, ZGD-1...).  

- Đorđevića sem se precej bala, na koncu se je vseeno izšlo. Pri prvem vprašanju o komisijski 
pogodbi nisem imela pojma, in mi je ne-preveč prijazno razložil, da ima skladno s pravili 
pravico spraševati tudi gospodarske pogodbe iz posebnega dela OZ, ampak, da če pač ne 
vem, ne bomo izgubljal časa in da gremo naprej. Potem mi je nekako zlaufal. Veliko 
vprašanj je tipskih, nekaj pa čisto takih, ki jih niti slučajno ne pričakuješ in jih potem vlečeš 
iz nekje – tako, da priporočam, da se ZGD in ZFPPIPP naučite kot celoto in potem na koncu 
speglejte po vprašanjih. Ne se ga ustrašit in predvsem samozavest!! Dvakrat mi je recimo 
na moj ne preveč samozavesten odgovor rekel »Kaaaaaaj?« na način, kot da sem nekaj zelo 
narobe rekla, ampak, ko sem samozavestno ponovila isto, je bil potem zadovoljen. 

- Top izpraševalec. Nemogoče je navesti (vsa) vprašanja, ker je nadaljevanje odvisno od 
odgovora. Bistvo je, da vidi, da razumeš in razmišljaš. Sicer zelo glasen, vendar absolutno 
ne nespoštljiv, četudi se ne strinja z odgovorom, sprejme tvojo stališče, če ga znaš 
obrazložiti. Kar se mene tiče same pohvale. 

- Doktor si je prinesel 5-6 primerov, ki jih je po moji oceni v zadnjem času tudi sam 
obravnaval na sodišču, vsakega posebej je precizno razložil, nato pa debatiraš z njim kaj 
bi bilo prav za naredit....pri tem je bil en prier iz zgdja, en iz stečaja, en iz zila, en iz zpomk, 
osebni stečaj,...večkrat poudari, da bi se rad pogovarjal, in tako dejansko je, lahko imaš tudi 
različno mnenje od njega, če ga argumentiraš ni problema, tudi zelo lepo ocenjuje:-) Išče 
splošno znanje, splošno razmišljanje n povezovanje institutov! 

- Pri tem izpraševalcu je po moji izkušnji najpomembnejša predvsem samozavest. Deluje 
strogo, a se ga ne smeš prestrašit in kar pogumno odgovarjat na vprašanja. Samozavest 
zelo ceni. Vprašanja pa tko...v veliki meri odvisna od tvojih odgovorov, ker se potem kar 
navezujejo. 

- Zelo zanimiv izpraševalec, ki ne zahteva teorije ampak le tvoje razmišljanje. Jaz sem za 
študij gospodarskega prava porabila največ časa in mi vse to znanje ni prišlo skoraj da nič 
prav, ker me je vprašal nekaj v zvezi s stečajnimi upravitelji, kdo jih nadzoruje, kako bi 
speljala postopek nadzora, več se niti ne spomnim, ker je bil to najbolj stresen del 
izpita  Pri njemu je zelo težko sledit, če ne več kaj sploh misli in hoče od tebe, vendar je 
na koncu vseeno bilo pozitivno  Sam mi je po koncu izpita rekel, da mi je postavljal 
zelooo težka vprašanja, in da razume, da je težko, če z materijo ne delaš v praksi, tako da 
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kapo dol za to  Tako da študij po vprašanjih pri njemu ne pride v poštev, ker vedno dobiš 
primer iz prakse, s tem primerom, s katerim je mene mučil, se je trenutno sam ukvarjal. 

- Ko sem ga dobila v komisijo, sem si želela, da mi ga zamenjajo, pa četudi en dan prej. Po 
izpitu pa menim, da je bil najboljši izpraševalec, čeprav so bili tudi ostali super. 

- Naj prvo povem da nimam nobenega namena kogarkoli strasiti, zelim samo cim bolj realen 
prikaz. Zato tudi pisem svoje obcutke en mesec kasneje, da bo vse skupaj bolj objektivno 
in da bom cim manj pod vplivom negativne izkusnje. Sam sem pri gospodu padel. Bil je 
precej nejevoljen, aroganten in na sploh se je obnasal kot da mu je vse skupaj odvec. 
Vprasanja so se sicer deloma pokrivala z ze objavljenimi, a vendar je potem ponavadi 
pogovor tako zapeljal da me je popolnoma zmedel. Pri tem mi tudi njegovo veckratno 
prigovarjanje naj vendar razmisljam kot pravnik seveda nic ni pomagalo, odgovorov na ta 
vprasanja pa potem kasneje nisem nasel ne v komentarjih, ne v knjigah, ne na 
internetu....Osebno sem mnenja da nihce pri zdravi pameti ne bi smel primerjati 
pripravnika z nekaj let izkusenj s svojimi najmanj 30 letnimi izkusnjami. Ljudje ki tega niso 
sposobni, ne bi smeli biti v takih komisijah... Srcno upam, a dvomim, da sem bil sam le 
izjema in zelim vsem obilo srece in cim vec znanja. Konec koncev se najdejo ljudje ki so se 
z gospodom odlicno ujeli in tudi uspesno naredili. Se enkrat, srecno! 

- Veliko vprašanj se razvije v debato, tako da je težko napisati, kaj sprašuje. Izpraševalec je 
bil zelo prijazen in korekten. Zanima ga, kako razmišljate in preverja logiko. 

 
 

 

VPRAŠANJA & ODGOVORI 

 

1. *Znamka, zahtevki, neuporaba znamke.  

42+ ZIL-1; Znamka je registriran znak ali kakršnakoli kombinacija znakov, ki omogočajo 
razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja. Znamka traja 
10 let od dneva vložitve prijave in se lahko neomejenokrat obnovi za obdobje nadaljnjih 10 let. 

Zahtevki za varstvo znamke so: 

- tožba za ugotovitev ničnosti znamke po 114 ZIL-1 (če znak sploh ne ustreza pogojem po 
42 in 43 ZIL-1; znak sploh ne more biti znamka, ni razlikovalnega učinka, zavaja javnost, 
označuje vrsto blaga ipd.), 

- tožba na izpodbijanje pravice (116 ZIL-1; splošni pogoji za registracijo znaka kot znamke 
so sicer izpolnjeni, a obstajajo drugi razlogi, ki preprečujejo registracijo. Sodišče tožnika 
imenuje za imetnika pravice iz znamke.), 

- tožba za izbris znamke iz registra po 119 ZIL-1 (če je nekdo registriral znamko, ki je enak 
prejšnji znamki za enako blago storitve, če zavaja javnost, če je postala ime za določeno 
blago storitve) 

- tožba za razveljavitev znamke zaradi neuporabe po 120 ZIL-1, 
- tožba zaradi kršitve pravic po 121 ZIL-1 (če nekdo krši pravice imetnika znamke iz 47 ZIL-

1; lahko se prepovejo nadaljnje kršitve, iz prometa umaknejo sporni izdelki, uničijo sporni 
izdelki in sredstva ki se uporabljajo za kršitev (npr. za izdelavo),  se sodba objavi ipd.). 
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Tožba za razveljavitev znamke zaradi neuporabe: V primeru neuporabe za več kot 5 let od datuma 
vpisa znamke v register oziroma od dneva ko je bila zadnjič resno in dejansko uporabljena v RS, 
lahko zainteresirana oseba po 120 ZIL s tožbo zahteva razveljavitev znamke. Če imetnik do 
vložitve tožbe znamko ponovno začne uporabljati, tožba ni možna. V postopku mora imetnik 
dokazovati, da je znamko uporabljal. Šteje se, da jo je uporabljal, če jo je nekdo uporabljal z 
njegovim soglasjem. Znamka se razveljavi le za blago/storitve, za katere se ugotovi, da ni bila 
uporabljena. 

Glede povračila škode pa 121.a ZIL-1 v vse primerih napotuje na uporabo splošnih pravil OZ. 

2. Zamuda roka za prijavo terjatve v PP in stečaju, posledice. (59 ZFPPIPP) 

V stečajnem postopku mora upnik prijaviti svojo terjatev do insolventnega dolžnika v 3 mesecih 
po objavi oklica o začetku tega postopka. V primeru, da upnik zamudi rok za prijavo terjatve v 
stečajnem postopku njegova terjatev v razmerju do stečajnega dolžnika preneha in sodišče zavrže 
prepozno prijavo terjatve. 

V postopku prisilne poravnave mora upnik prijaviti svojo terjatev do insolventnega dolžnika v 1 
mesecu po objavi oklica o začetku tega postopka. V primeru, da upnik zamudi rok za prijavo 
terjatve v postopku prisilne poravnave, njegova terjatev sicer ne preneha, vendar pa upnik nima 
pravice glasovati o predlogu prisilne poravnave.  

3. *Izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju. (269+ ZFPPIPP) 

V stečaju je mogoče izpodbijati vse pravne posle in druga pravna dejanja, ki jih je stečajni dolžnik 
sklenil ali izvedel v obdobju od začetka zadnjih 12 mesecev pred uvedbo (vložitev predlog za 
začetek postopka) stečajnega postopka do začetka stečajnega postopka (sklep o začetku 
postopka). Če pa gre za pravno dejanje stečajnega dolžnika, na podlagi katerega je druga oseba 
prejela dolžnikovo premoženje, ne da bi bila dolžna opraviti svojo nasprotno izpolnitev, ali za 
nasprotno izpolnitev majhne vrednosti, je obdobje izpodbojnosti 36 mesecev. 

Za izpodbijanja se ne uporabljajo splošna pravila OZ (actio pauliana), ampak posebna določila 
ZFPPIPP. 

Pravno dejanje/opustitev stečajnega dolžnika, izvedeno v obdobju izpodbojnosti, je izpodbojno: 

1.    [OBJEKTIVNI POGOJ] če se je s tem dejanjem zmanjšala čista vrednost premoženja stečajnega 
dolžnika tako, da zaradi tega drugi upniki prejmejo plačilo svojih terjatev v manjšem deležu ALI 
če je oseba, v korist katere je bilo dejanje opravljeno, pridobila ugodnejše pogoje za plačilo svoje 
terjatve do stečajnega dolžnika, IN 

2.    [SUBJEKTIVNI POGOJ] 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 (tega pogoja ni v 
primeru neodplačnosti). 

Ni mogoče izpodbijati pravnih dejanj, ki jih je dolžnik opravil med postopkom PP oziroma v skladu 
s potrjeno PP. Izpodbijati pa je mogoče tudi dejanja, ki temeljijo na pravnem naslovu. 

Zahtevek za izpodbijanje pravnih dejanj (izpodbojni zahtevek) se uveljavlja s tožbo (izpodbojna 
tožba) (oziroma z ugovorom, če oseba s tožbo zahteva izpolnitev od stečajnega dolžnika) in 
vsebuje pravico zahtevati, da se razveljavijo učinki pravnega dejanja v razmerju med stečajnim 
dolžnikom in osebo, v korist katere je bilo opravljeno to dejanje. 
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Če upnik v stečaju uveljavlja terjatev/(iz)ločitveno pravico, ki jo je pridobil z izpodbojnim 
dejanjem, je izpodbojni zahtevek glede tega dejanja dovoljeno uveljaviti samo, če je ta terjatev ali 
(iz)ločitvena pravica prerekana pri preizkusu terjatev ali (iz)ločitvenih pravic. 

Izpodbojni zahtevek lahko v imenu stečajnega dolžnika uveljavlja stečajni upravitelj, lahko pa tudi 
vsak upnik (katerega terjatev je priznana ali ugotovljena v pravdi) in sicer v svojem imenu in za 
račun stečajnega dolžnika. Izpodbojno tožbo je treba vložiti v 12 mesecih po pravnomočnosti 
sklepa o začetku stečajnega postopka. Uveljavljanje ugovora izpodbojnosti ni vezano na rok. 

Pravne posledice nastanejo, ko postane pravnomočna sodba, s katero je sodišče na podlagi 
izpodbojnega zahtevka razveljavilo pravne učinke pravnega dejanja (izpodbito pravno dejanje). 

Če je oseba, v korist katere je bilo izpodbito pravno dejanje opravljeno, na podlagi tega dejanja 
prejela izpolnitev svoje terjatve, mora stečajnemu dolžniku vrniti to, kar je na podlagi izpodbitega 
pravnega dejanja prejela, če pa to ni več mogoče, plačati denarno nadomestilo po cenah ob izdaji 
te sodne odločbe (povračilni zahtevek). 

4. Prevzemi - prag, prospekt, vloga ATVP, pravna sredstva zoper odločitev ATVP.  

ZPre-1 velja za delniške družbe, a) katere vrednostni papirji (VP) so uvrščeni na borzo ali b) imajo 
najmanj 20 delničarjev, ali c) več kot 4 mio EUR celotnega kapitala (osnovni kapital + kapitalske 
rezerve). 

7 ZPre-1: Prevzem je položaj, ko prevzemnik sam ali skupaj z osebami, ki delujejo usklajeno z njim, 
doseže prevzemni prag. Prevzemni prag v ciljni družbi je 1/3 delež glasovalnih pravic v tej družbi. 
Pri ugotavljanju, ali so osebe, ki delujejo usklajeno, dosegle prevzemni prag, se za vsako od njih 
ugotovi delež glasovalnih pravic, nato pa se njihovi deleži seštejejo. 

8 ZPre-1: Osebe, ki delujejo usklajeno, so osebe, ki na podlagi izrecnega ali tihega, ustno ali pisno 
sklenjenega sporazuma sodelujejo in katerih cilj je pridobiti ali utrditi kontrolo nad ciljno družbo 
ali onemogočiti prevzemniku uspešnost prevzemne ponudbe. Velja neizpodbitna domneva, da 
usklajeno delujejo: 

1.     odvisna družba in obvladujoča oseba, 
2.     družbe, ki so odvisne od iste obvladujoče osebe (sestrske družbe) 

Odvisna družba po tem zakonu je družba, v kateri ima druga oseba večino glasovalnih pravic ali 
pravico izvajati prevladujoč vpliv ali nadzor. 

11 ZPre-1: Prevzemna ponudba je javno objavljen predlog za sklenitev pogodbe, ki je naslovljen 
na vse imetnike VP in s sprejemom katerega je sklenjena pogodba o prodaji teh VP. 

12 ZPre-1: Prevzemnik, ki doseže prevzemni prag  (1/3 glasovalnih pravic) in ki je po končanem 
postopku uspešne prevzemne ponudbe dodatno pridobil 10% glasovalnih pravic mora dati 
prevzemno ponudbo (obvezna prevzemna ponudba). Obveznost preneha, ko prevzemnik pridobi 
najmanj 75% delež. 

63 ZPre-1: Prevzemnik, ki doseže (dodatni) prevzemni prag, ne more uresničevati glasovalnih 
pravic iz vseh delnic, dokler: a) ne da prevzemne ponudbe , b) ne odtuji VP tako da ne dosega 
(dodatnega) prevzemnega praga.  


