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Objava 008 

Kaj je A4V in R4V? 
nadaljevanje 8 

Kontrahirna dolžnost 2. del 
18 veliki traven 20-22 

 

 

 

 

Drsnik 1 
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Drsnik 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To je drugi del delavnice z naslovom Kontrahirna dolžnost, katere namen vas je seznaniti o 

pomembnem pravnem sredstvu,  ki imenuje kontrahirna dolžnost (ki je obligacijska obveznost) na 

eni strani in kontrahirna pravica (ki je obligacijsko upravičenje) na drugi strani po prezrcaljenem  

načelu kozmičnih pravil dvojnosti/dualnosti. 

Nekdo ima dolžnost/obveznost skleniti pogodbo, medtem ko ima drugi pravico sklenitve 

pogodbe.  

»Pogodba namreč ustvari zakon,« pravi starodavna trgovska maksima.  

Vsaka transakcija ali izvedba pravnega/trgovskega posla s stvarmi (stvarnopravni zakonik) in z 

dobrinami )obligacijski zakonik) v municipalni trgovsko-pomorski igri pravnih oseb ali mikro in 

makro trgovskih podjetij, se konča z »zakonito« izvedenim soglasjem volje trgovskih strank 

oziroma s sprejetjem ponudbenih pogojev. 

To v tej hazarderski komercialni igri - v kateri so igralne figurice umetne tvorbe (kot boste v 

nadaljevanju videli)  trgovska podjetja (makro ali mikro) ali pravne oseb – pomeni, da se zakonito 

izveden pravni posel ali transakcija po prezrcaljenem 8. načelu delovanja Božanskih realnosti 

zaključi z zakonito sklenjeno pogodbo.  

Upam, da mi ni potrebno več dokazovati (poglejte si največji register trgovskih podjetij na svetu 

DUN&BRADSTREET), da so vse te navidezne javne institucije z zvenečimi imeni le zasebna trgovska 

podjetja, za katera veljajo ista pravila trgovanja/transakcij/izvedbe pravnih poslov kot za »vaše« 

pravne osebe/trgovska mikro podjetja.  
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Danes bomo podrobneje pogledali kontrahirno upravičenje in obveznost skozi oči obrambe in 

zaščite naših najmlajših rodovnih členov. Tudi čisto vse izobraževalne ustanove so samo trgovska 

podjetja, ki izvajajo storitve izobraževanja.  

Žal se danes pod storitvami izobraževanja skrivajo storitve pranja možganov, fizičnega in 

psihičnega nasilja in genocida, zato logično sklepam, da je čas, da z vso resnostjo prisluhnete in se 

soočite s temi informacijami. 

 

Drsnik 3 
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Drsnik 4 

»Pogodba ustvari zakon.« 
starodavna pravna/trgovska maksima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prejšnji delavnici smo definirali ubesedeno zamisel maksima oziroma komercialna/trgovska 

maksima. V rimskem sistemu trgovske pravičnosti velja izrek: »POGODBA ustvari ZAKON.«  

Ker gre v rimskem sistemu trgovske pravičnosti za tridimenzionalno igro, deluje pogodbeno pravo 

kot »platnice neke knjižne trilogije trgovskih pravil«. 

Celotna filozofija delovanja trgovskega zakonika skozi zgodovino pa vse do danes je široko 

pojasnjena v četrtem [4] eseju: Izvor vsega zla; dobrodošli v deželo zombijev. 

Rekli smo, da je v rimski sistem trgovske pravičnosti preslikan/prezrcaljen naraven/Božanski red 

delovanja realnosti in v primeru pogodbenega prava deluje pogodba kot simulacija 8. načela 

naravnega zakona – načela negovanja.  
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Drsnik 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj je pravna/trgovska MAKSIMA? 

Kadar nekdo govori o maksimah, večinoma misli na pravne/trgovske maksime. Maksime ali pravne 

maksime (ang. legal maxims) ali trgovske maksime (ang. commercial maxims) so vsesplošno 

uveljavljena pravna/trgovska načela ali trditve. Seveda so trgovske maksime izvorno napisane v 

latinskem jeziku – torej lahko s pomočjo logičnega sklepanja ugotovimo, da so maksime 

načela/principi, po katerih deluje rimski sistem trgovske pravičnosti. Te maksime, ki večinoma 

izvirajo iz srednjeveškega obdobja (za katerega mislim, da sploh ni obstajalo in je vrinjena 1000 

letna časovnica), še danes veljajo, saj danes celotno človeštvo veliko večino sadov ustvarjalnega 

dela izmenjuje in prenaša znotraj istega trgovskega sistema, ki je danes za razliko od takrat samo 

posodobljena verzija istega programa.  

Na prejšnjih delavnicah sem poudarjal, da je rimski sistem trgovske pravičnosti po doktrini »capitis 

deminutio (zmanjševanje/obglavljanje pravnih/trgovskih kapacitet)« sestavljen iz treh dimenzij ali 

trgovskih/pravnih krogov.  

V municipalni trgovsko-pomorski igri pravnih oseb veljajo maksime trgovske pravičnosti, ki so 

načela, ki so bila razvita že na davnih angleških premoženjskopravnih sodiščih (ang. courts of 

chancery), ki so administrirala to sodno pristojnost. Danes taka ista premoženjskopravna »sodišča« 

administrirajo postopke za izvedbo pravnih poslov ali transakcij kot lažni sodniki. Ta sodišča niso 

prava sodišča. 
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Starodavna pravna/trgovska maksima, da pogodba ustvari zakon je torej ena izmed temeljnih 

maksim celotnega rimskega sistema trgovske pravičnosti. V rimskem sistemu trgovske pravičnosti 

torej vlada pogodba.  

Če je rimski sistem trgovske pravičnosti v alegoričnem smislu knjižna trilogija različnih trgovskih 

pravil, potem njene neuničljive platnice sestavlja pogodbeno pravo. 

 

Drsnik 6 

Brez pogodbe ni pravično izvedenega pravnega/trgovskega posla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brez pogodbe ni pravično izvedenega pravnega posla 

Pogodba v rimskem sistemu trgovske pravičnosti – torej na fantazijskem trgovskem sejmu na 

katerem so postavljeni trije [3] trgovski šotori – ustvarja temeljni kamen delovanja vseh treh 

komercialnih iger ali temeljen kamen vladavine rimskega tridimenzionalnega sistema trgovske 

pravičnosti ali vladavine prava. 

Pogodbeno pravo zato deluje kot VARUH (ang. Gatekeeper) celotnega rimskega sistema trgovske 

pravičnosti. Brez pogodbe ni zakonito/pravično izvedenega pravnega posla ali transakcije – če se v 
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tem sklopu delavnic omejimo samo na municipalno trgovsko-pomorsko igro pravnih oseb ali 

inkorporinanih trgovskih mikro in makro podjetij. 

 

Dve pomembne vrste pogodb 
 

Pogodbeno pravo je zelo široko trgovsko/pravno polje. Vendarle pa lahko za naš informativno-

izobraževalen namen razdelimo pogodbe na dva velika sklopa: 

 

- eksplicitno izražene pogodbe; 

- prevarantske pogodbe (kvazipogodbe) – tiste, ki so tiho (»šunjarsko«) vpeljane z zakonom/s 

statuti. 

 

V naših samoobrambnih komercialnih/pravnih strategijah izpodbijamo in bomo stopnjevali pritisk 

v izpodbijanju nezaslišane domneve, da smo z jamstvom človeka iz mesa in krvi (podpis v knjigo 

volilnih upravičencev) zaprisegli zvestobo teritorialni Republiki Sloveniji in njeni zastavi 

(mimogrede – zastava Republike Slovenije ni zastava slovenske države, kot bi si predstavljal 

nepoučen človek. To je zastava korporacije Republika Slovenija in ni preveč priporočljivo se 

indentificirati s to simboliko.). 

 

S to nezaslišano domnevo, ki jo je na vsak način potrebno izpodbijati, smo na videz pristali, da 

bomo iz svojega ustvarjalnega dela poplačevali dolgove Republike Slovenije do tujih upnikov tako, 

da iz popolnoma drugega pravnega kroga/jurisdikcije/sodne pristojnosti dobivamo popolnoma 

nezakonite zahtevke ali ponudbe (davki, kazni, odločbe …), ki jih večinoma eksplicitno/nedvoumno 

sprejmemo in poravnamo. Ljudje napačno mislite, da se s pobranimi davki plačuje državna 

infrastruktura in drugo.  

 

To je zmotno, saj gredo na ta način zbrana denarna sredstva za poplačilo tujih upnikov, s katerimi 

nimajo naše pravne osebe/trgovska mikro podjetja popolnoma nobenega poslovnega razmerja, saj 

niso »naša« trgovska mirko podjetja sklenila s tujimi upniki  pogodb o najemu kreditov. 

 

Podobno se dogaja v tako imenovanem »javnem« šolskem sistemu. Vse šole so namreč le trgovska 

podjetja in spadajo v isti razred trgovskih podjetij z omejeno odgovornostjo kot »naša« 

(mikrofranšizna trgovska podjetja, ki jih uporabljamo pri izvedbi transakcij ali izvedbi pravnih 

poslov) mikro trgovska podjetja. 

 

Z osnovnošolskimi trgovskimi podjetji (ki ponujajo storitve »obveznega« osnovnega šolanja (mora 

vaše trgovsko mikro podjetje, ki glasi na vam znana IME IN PRIIMEK – ki je skrbnik osnovnošolskih 

OTROK  (torej drugih mikro tgovskih podjetij, ki pa še nimajo opravilne sposobnosti ali 

subjektivitete/osebnosti) – posedovati zakonito sklenjeno pogodbo o medsebojnem sodelovanju. 

 

1. Izpodbijati moramo torej domnevo o sklenjeni predpogodbi z zaprisego teritorialni 

Republiki Sloveniji na eni strani in  
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2. Uveljavljati pravico od zakonito sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju, ki 

vključuje pravno sredstvo, ki se na naši strani imenuje kontrahirno upravičenje/pravica in na 

drugi strani kontrahirna obveznost/dolžnost. 

 

 

 
Drsnik 7 in 8 

POSEBNO OPOZORILO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
Drsnik 9 

Pravna oseba – definicija OZ s komentarjem 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepričan sem, da ste začutili sprevrženost in perverznost zgornje definicije. Ko na lažnivem – de 

son tort – sodišču lažniv sodnik/izvrševalec pozove na primer ime JANEZ PRIMER, se večina ljudi iz 

mesa in krvi na IME in PRIIMEK takoj odzove, saj smatra, da pravi sodnik poziva njih. 

Seveda črni svečeniški mag (ali pa njihov plačanec), ovit v črno haljo,  na ta način tehta človekovo 

verodostojnost – odgovornost – častnost in logično lahko sklepate, kakšna je njegova ugotovitev.  

Pravna oseba ali mirko trgovsko podjetje - katerega ime glasi tako, da uročen človek iz mesa in krvi 

zlahka misli, da gre zanj - namreč nismo mi, ampak UMETNE TVORBE, ki ima svojo subjektiviteto ali 

osebnost, ki je ločena od njenih ustanoviteljev. Kdo je ustanovitelj »naših« trgovskih franšiznih 

mikro podjetij? 

Če gremo do izvora vsega zla, bi lahko rekli, da je to rimski pontifikat, vendar je za naše polje 

igranja v tem trenutku pomembneje, da poenostavimo vsebino in rečemo, da je ustanovitelj 

teritorialna Republika Slovenija, »de son trort« izvrševalec pa »desna roka« utemeljitelja 

(teritorialna Republika Slovenija) - to je (ali so) inkorporirane REPUBLIKE SLOVENIJE d.o.o. 

Torej je pravna/trgovska subjektiviteta ali pravna/trgovska osebnost REPUBLIKE SLOVENIJE ločena 

od pravne/trgovske subjektivitete ali pravne/trgovske osebnosti »naših« miro trgovskih podjetij. 
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Drsnik 10 

Osebnost ali subjektiviteta trusta 

Seveda se človeku, ki ni seznanjen s temeljnimi doktrinami in filozofijo rimskega sistema trgovske 

pravičnosti, po zgornji definiciji pravne osebe obrne želodec.  

Vendarle pa ima zgornja definicija pravne osebe svojo kozmično logiko, ki je spretno prezrcaljena v 

rimski sistem trgovske pravičnosti. Obstaja namreč tudi Božanska oseba ali osebnost - in osebnost 

fizične osebe in tudi pravne osebe je kot sedaj že veste le preslikava naravnega reda iz igre 

življenja in drugih kozmičnih  iger. 

Oseb se ni potrebno bati – le razumeti jih je potrebno. 

Če želimo jasno razumeti, kaj je to oseba, moramo pogledati v mehanizem trustov. Seveda bom 

danes samo ošvrknil to tematiko – mnogo več in zelo podrobno bom pojasnil ta mehanizem v 

posebnem sklopu delavnic.  

Kadar govorimo o osebnosti v katerikoli igri življenja ali komercialni igri, vemo, da se moramo 

obrniti na mehanizem trustov. Kajti osebnost ali subjektiviteta trusta je neločljivo povezana z neko 
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obliko lastnine - ki se prenaša ali izmenjuje - in posestno kapaciteto ali statusom pravičnega 

lastninskega upravičenja. 

Če torej obstaja Božanska osebnost ali oseba, obstaja tudi človeška osebnost in preslikana ali 

prezrcaljena v rimski sistem tudi komercialna osebnost. Vse so povezane z obliko lastnine in 

posestjo nad to obliko lastnine.  

V igri pravnih oseb so oblika lastnine stvari in vrednosti, ki so pripete na njih – in seveda tudi 

posestni položaj mikrotrgovskega podjetja ali pravne osebe (na primer JANEZ PRIMER)  nad temi 

stvarmi in vrednostmi. 

 

Drsnik 11 

Obligacijski zakonik – OZ 

17. člen – Obvezna sklenitev in obvezna vsebina pogodbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvezna sklenitev pogodbe (kontrahirna dolžnost) 

Pojem kontrahirne dolžnosti  
Nina Plavšak, OZ s komentarjem 

Opozorilo: 

Z rdečo barvo je napisano izvorno besedilo dr. Nine Plavšak s soavtorji iz Obligacijskega zakonika s 

komentarjem, 

ki ga s črno bravo dodatno za naše potrebe tolmači pisec tega besedila.   
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Vsebino kontrahirne dolžnosti ureja prvi odstavek 17. člena OZ, ki določa: »Če mora nekdo po 

zakonu skleniti pogodbo, lahko zainteresirana oseba zahteva, da se takšna pogodba nemudoma 

sklene.« Zahteva za sklenitev pogodbe ima značilnost obligacijske (dajatvene) pravice. Obligacijski 

pravici zahtevati sklenitev pogodbe stoji nasproti (je od nje soodvisna) obligacijska (dajatvena) 

obveznost tako pogodbo skleniti. 

Vsaka komercialna entiteta v tej trgovski igri izvajanja »pravnih poslov« ali »transakcij« ima pravico 

do zakonite izvedbe pravnih poslov/transakcij (zakonito=pogodba) in vsaka komercialna entiteta 

ima v izvedbi pravnih poslov obveznost tako pogodbo skleniti. 

 

Drsnik 12 

Kontrahirna dolžnost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zato lahko kontrahirno dolžnost opredelimo tako: 

Kontrahirna dolžnost je obligacijska (dajatvena) obveznost,  

katere vsebina je izjava volje 

(izjava volje=izjava o sprejemu ponudbe (28. člen OZ – sprejem ponudbe),  

potrebna za sklenitev pogodbe,  

ki je predmet kontrahirne dolžnosti. 

Subjekt (naslovnik, nosilec) kontrahirne dolžnosti (kontrahirni zavezanec) to dolžnost izpolni tako, 

da izjavi voljo (soglasje) za sklenitev pogodbe z ustrezno vsebino.  

Vedeti morate, da je pri zakoniti izvedbi transakcij ali pravnih trgovskih poslov, izjemno pomembna 

izjava volje. Obe stranki v trgovskem poslu morata namreč pisno pravilno izjaviti, da se 

sporazumno strinjata s pogodbenimi (ali ponudbenimi) pogoji.  
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Vendar obstaja na tem pomembnem fantazijskem področju igranja te trgovske igre cela paleta 

različnih scenarijev, ki so opisani v komentarju dr. Nine Plavšak v paketu e-Obligacije. Seveda vas 

ne bom moril s temi komentarji, za naše potrebe lahko povzamem, da je zakonitost izvedbe 

pravnega posla ali transakcije pogojena z razhajanji med želeno, oblikovano in resno/resnično 

voljo. 

Najbolje je, da za občutek citiram dr. Nino Plavšak iz paketa e-Obligacije, kajti izpodbijanje »naše« 

zaprisege teritorialni Republiki Sloveniji, moramo voditi tako, da v postopek vključimo tudi pravno 

sredstvo, ki se imenuje »napaka volje«. 

Če ni razhajanja med želeno, oblikovano in izjavljeno voljo, v resnici ni pomembno, katerega od 

sistemov (sistem volje ali sistem izjave) uporabimo. To je pomembno samo pri položajih, ko se 

bodisi želena volja razlikuje od oblikovane bodisi oblikovana volja razlikuje od izjavljene. Te 

položaje imenujemo s skupnim izrazom napake volje. Pri nekaterih (vendar ne vseh) položajih 

napak volje bi uporaba sistema izjave (torej splošnega pravila, da zavezuje izjavljena volja) privedla 

do neprimernega rezultata. To je rezultata, ki nasprotuje načelu vestnosti in poštenja. Pri teh 

položajih naše pravo odstopa od sistema izjave in uveljavlja sistem volje, tako da določa posebna 

pravila o neveljavnosti (ničnosti ali izpodbojnosti) pogodbe zaradi napak volje ali o neobstoju 

(nenastanku) pogodbe, ki izključujejo uporabo splošnega pravila o tem, da zavezuje izjavljena 

volja. 

Če torej neka lažniva javna služba (gre namreč za igro samih inkorporiranih privatnih podjetij, 

vključno z REPUBLIKO SLOVENIJO) izda »vaši« pravni osebi nek zahtevek, ki se glasi na neko 

vrednost, lahko tak zahtevek ne glede na to, kaj piše (kazen, vabilo, nadomestilo, dohodnina …) 

smatrate le kot navadno komercialno ponudbo. Ker nimajo »naša« mikro trgovska podjetja nobene 

sporazumno sklenjene predpogodbe z lažnivimi javnimi službami, ampak temelji takšna fantazijska 

predpogodba na nezaslišani domnevi – ki jo v pravnem jeziku definirajo kot kvazipogodbo ali 

domnevno pogodbo - postane ob pravilnem pogojnem sprejetju takega zahtevka kontrahirni 

zavezanec in ob pravilno vrnjenem plačilnem inštrumentu v protiponudbi tudi zavezanec za 

poravnavo (tisti ki plača, da nekdo pije). 

Kontrahirni upravičenec je oseba, ki je upravičena od kontrahirnega zavezanca zahtevati sklenitev 

pogodbe z določeno vsebino. Kontrahirno upravičenje (vsebina pravice kontrahirnega upravičenca) 

nima značilnosti oblikovalne pravice, zato z njegovo uresničitvijo pogodba še ni sklenjena. To 

pomeni, da pri kontrahirni dolžnosti veljajo splošna pravila o sklenitvi pogodbe in je pogodba 

sklenjena šele, ko kontrahirni zavezanec na zahtevo kontrahirnega upravičenca izjavi (izjava volje), 

da soglaša s sklenitvijo pogodbe z ustrezno vsebino, torej da sprejema ponudbo za sklenitev 

pogodbe, vsebovano v zahtevi kontrahirnega upravičenca za sklenitev pogodbe. 

Kontrahirni upravičenec so torej »naša« mikro trgovska podjetja ali pravne osebe, vendar dr. Nina 

Plavšak zelo jasno pove, da to upravičenje še zmeraj ne pomeni, da je pogodba že sklenjena. To je 

dobro vedeti, da kljub temu, da se bomo sklicevali na pravno sredstvo kontrahirnega upravičenja in 

kontrahirne obveznosti in da se bomo sklicevali na pravno sredstvo »napaka volje« in da se bomo 

… - namerno ne bom razpredal trgovskih strategij v podrobnosti. 
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Drsnik 13 

18. člen OZ – Izjava volje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za namene današnje delavnice ne bomo na široko obravnavali komentar dr. Nine Plavšak na ta 

člen.  

Kot lahko razberemo iz točke (1) , da na »prvo žogo« ne pove nič pametnega, vendar je 

pomemben tisti del, ko govori o drugačnem ravnanju. Kot boste videli iz Zakona o izvršbi in 

zavarovanju, lahko že pravnomočnost neke sodne odločbe ustvari izvršilni naslov, ki temelji na 

lažnivem implicitnem sprejemu komercialne ponudbe ali implicitni izjavi volje. 

Kot lahko razberemo iz točke (2) je, da zakonitost izjave volje (da ni napaka volje) določa svobodna 

izbira in resnost (tehtanje verodostojnosti-odgovornosti-častnosti).  

Resna in svobodna izražena volja je temelj zakonitosti sklenjene pogodbe v rimskem sistemu 

trgovske pravičnosti. 
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Drsnik 14 

Sodba VIŠJEGA SODIŠČA V CELJU  

izjava volje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drsnik 15 

Trgovsko podjetje VIŠJE SODIŠČE V CELJU 

register UPIK DUNS 
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Ne samo VIŠJE SODIŠČE V CELJU, kot sedaj že dobro veste, so vsa sodišča – tudi USTAVNO 

SODIŠČE, VRHOVNO SODIŠČE itd – le trgovska podjetja, ki jih po definiciji ne žene dobrobit, 

ampak dobiček. V komercialnih igrah je lažnivi bog DOBIČEK (preberi Esej št. 5 – Denar sveta 

vladar), zato ni pričakovati, da bo ob nevednih množicah ta komercialni stroj deloval drugače. 

 
 

Drsnik 16 

Sodba trgovskega podjetja VIŠJE SODIŠČE V CELJU  

9. točka obrazložitve 

izjava volje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seveda si bomo vse te člene, na katere se sodnik naslanja pri obrazložitvi Sodbe v 9. točki, posebej 

ogledali. Vendar bom izkoristil priložnost in 18. člen OZ, ki govori o izjavi volje, ne samo povezal s 

15. členom OZ – Kdaj je pogodba sklenjena in 16. členom OZ – Nesporazum, ampak bomo ves ta 

delni preplet in ples po Obligacijskem zakoniku pogledali še skozi prizmo ponudbe. 

Omenil sem že, da je izjava volje, kot ključno dejanje pri izvedbi pravnega posla, pravzaprav izjava 

o sprejemu ponudbe. Izjava volje ali izjava o sprejemu ponudbe sta vedno podlaga za zakonito 

sklenjeno medsebojno pogodbo. 

Vsak od vas je kdaj sklenil kakšno pogodbo z izjavo volje. Običajno se nedvoumno/izrecno izjavi 

volja s podpisom. Prepričan sem, da ste kdaj kupovali motorno vozilo (namerno nisem napisal 

avto) in ko ste podpisali pogodbo o nakupu, ste šli na banko in poravnali obveznost, v zameno pa 

ste pridobili posest nad motornim vozilom.  
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Povprečen človek dokaj dobro razume izrecno izražene in v vsakdanjem življenju običajne 

ponudbe in pogodbe.  

Usodno se zatakne pri razumevanju z »zakonom« na tiho vpeljanih pogodb ali kvazikontraktov. 

Toliko težje je tudi, ker nas že od rojstva dalje učijo, da moramo plačati kazni, davke, prispevke in 

upoštevati ustavo in zakone ter biti pridni in poslušni državljani – samo ljudje ne. 

Zaradi hipnotične uročenosti je zelo težko razumeti, da je veliko najrazličnejših vrednostnih ali 

drugih zahtevkov, ki jih dobimo v poštni nabiralnik od lažnivih roparskih javnih služb, le v nasilno 

izrazoslovje preoblečena komercialna ponudba, ki zaradi napačnega sprejema ustvari izjavo volje, 

ki je pogoj za zakonito sklenjeno pogodbo. 

Zato je smiselno, da najprej pogledamo v 28. člen OZ – Sprejem ponudbe in vse skupaj povežemo 

v nek vmesni pregled pravnih podlag, ki bodo služile »trgovskim« strategijam v Ljudski Pisarni. 

 

Drsnik 17 

28. člen OZ- Sprejem ponudbe 

 

Kadar je sklenitev pogodbenega razmerja med trgovci/trgovskimi podjetji pogojena s sprejemom 

ponudbe, deluje izjava o sprejemu ponudbe kot izjava resne volje, ki je ključnega pomena za 

zakonitost sklenjene pogodbe. 
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Točka 1 iz 28. člena OZ 

Izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati, ko jo ponudnik prejme izjavo naslovnika, da 

ponudbo sprejema (primerjaj prvi odstavek 28. člena OZ – sprejem ponudbe).  Ker je z izjavo o 

sprejemu ponudbe doseženo soglasje pogodbenih strank o vsebini medsebojnega poslovnega 

(pogodbenega) razmerja, je učinek izjave o sprejemu ponudbe, da je sklenjena pogodba med 

ponudnikom in naslovnikom z vsebino, določeno v ponudbi in izjavi o sprejemu ponudbe 

(primerjaj 15. člen OZ). Zato je pogodba sklenjena v času, ko ponudnik  prejme naslovnikovo izjavo 

o sprejemu ponudbe (primerjaj tudi prvi odstavek 21. člena OZ). 

Zato je zelo pomembno kako in kot boste videli tudi kdaj se odzovemo na komercialne ponudbe v 

obliki plačilnih inštrumentov. Molk zato ni najboljša trgovska strategija niti brezglavo vračanje 

poštne korespodence pošiljatelju. Potrebno je v postopku pogojnega sprejetja komercialne 

ponudbe izpodbijati nezaslišane domneve (zaprisega Republiki Sloveniji) in vključiti pravna 

sredstva/trgovska pogajalska izhodišča (kontrahirno upravičenje in dolžnost ter mnoga druga) ter 

na blef nasprotne strani pripraviti protipotezo s protiponudbo v postopku prenovitve ali novacije. 

Točka 2 iz 28. člena OZ 

Kot veste je stvar lahko marsikaj – tudi plačilni inštrumenti so stvar. Kadar je na stvar pripeta 

vrednost, se taki vrednosti reče dobrina.  

Če torej vi pošljete po poštni korespodenci nazaj tako stvar, brez da bi verodostojno-odgovorno-

častno vodili trgovski/pravni posel s pravilnim sprejemom in vrnitvijo, se lahko šteje ponudba kot 

sprejeta.  

Točka 3 iz 28. člena OZ 

Točka 3 pravi, da moramo pravočasno in domiselno odgovoriti z izjavo o umiku v postopku 

pogojnega sprejetja komercialne ponudbe. 
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Drsnik 18 

15. člen OZ- Kdaj je pogodba sklenjena? 

 

 

Kot lahko razberete iz ekranskega posnetka Obligacijskega zakonika, nastanejo obveznosti z 

zakonito sklenjeno pogodbo. Zato se oddelek o pogodbi (ki je zelo obširen) nahaja v poglavju 

»nastanek obveznosti«.  

Obveznosti torej nastanejo, ko stranki data resno izjavo volje, oziroma takrat, ko ponudnik prejme 

izjavo o sprejemu ponudbe. 

Seveda besedilo 15. člena zelo na splošno definira kdaj je pogodba sklenjena, zato je potrebno 

vedeti, kaj so bistvene sestavine pogodbe. Ne bom vas mučil z vso to vsebino. Na kratko bomo 

pogledali, kaj pravi v komentarju tega člena dr. Nina Plavšak s soavtorji: 

Zakonito sklenjena pogodba je pravno dejstvo, ki oblikuje pravni temelj za nastanek, spremembo 

ali prenehanje obligacijskih pravic in obveznosti. Zato si bomo v okviru 15. člena OZ – Kdaj je 

pogodba sklenjena ogledali, kaj je to pravno dejstvo? 

2.7. Pravni temelj nastanka, spremembe in prenehanja obligacijskih pravic in obveznosti 

2.7.1. Pravna dejstva 
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2.7.1.1. Pojem pravnih dejstev 

Pravna dejstva so dejstva, ki jim pravna pravila pripisujejo pravne posledice.45 Vsako dejstvo 

(okoliščina – dogodek oziroma človekovo ravnanje) nima značilnosti (lastnosti) pravnega dejstva. To 

Spaić nazorno prikaže z naslednjim primerom:46 če sem povabil prijatelja na sprehod, pa ob 

dogovorjenem času ne pridem, to ne povzroči nastanka nobenega pravnega razmerja, čeprav je 

mojemu prijatelju zaradi tega morda nastala škoda. Pravna dejstva so namreč samo tista dejstva, na 

nastop katerih pravo (pravno pravilo, določeno bodisi s splošnim pravnim aktom, kot na primer z 

zakonom, bodisi z individualnim pravnim aktom, na primer s pogodbo) veže določene pravne 

posledice – nastanek, spremembo oziroma prenehanje določenega pravnega razmerja. 

45 Marijan Pavčnik: Teorija prava, Prispevek k razumevanju prava, 2., pregledana in dopolnjena 

izdaja, Cankarjeva založba, Ljubljana 2001, stran 302. 
46 Vojislav Spaić: Osnovi Građanskog prava, Izdavačko preduzeće Veselin Masleša, Sarajevo 1957, 

stran 179. 

 

Pravna/trgovska DEJSTVA povzročajo pravne/trgovske POSLEDICE – kdo pije in kdo plača. 

Pravna/trgovska dejstva so samo tista dejstva, ki povzročijo nastanek, spremembo ali prenehanje 

nekega pravnega/trgovskega razmerja. 

2.7.1.2. Vrste pravnih dejstev 

Pravna dejstva, ki povzročajo nastanek, spremembo oziroma prenehanje konkretnih (individualnih) 

pravic in obveznosti (ter s tem pravnih razmerij), lahko razvrstimo v tri skupine:47 (1) pravni dogodki, 

(2) pravna dejanja in (3) protipravna dejanja. 

Pravni dogodki so dejstva, ki nastanejo neodvisno od človekove volje (na primer smrt, potek časa). 

Pravni dogodki so dogodki za tistega, ki ga pravna posledica zadeva, sami zase pa so lahko tudi 

človekova voljna dejanja. Šolska primera sta človekovo rojstvo, ki je dogodek le za tistega, ki postane 

nov pravni subjekt, ali pa smrt, ki jo lahko povzroči drug pravni subjekt.48 

Pravna dejanja so dejanja, ki so izraz volje pravnega subjekta, ki je usmerjena neposredno v 

nastanek, spremembo oziroma prenehanje pravice oziroma pravnega razmerja. Med pravna dejanja 

spadajo naslednja pravna dejstva: 

1. Pravni posel je izjava volje, ki jo je subjekt pravnega posla (oseba, ki izjavlja voljo) izrazil z 

namenom, da nastane, se spremeni oziroma preneha določeno civilnopravno razmerje, 

katerega udeleženec je subjekt pravnega posla in ki izpolnjuje predpostavke, ki jih zakon 

določa za nastanek, spremembo oziroma prenehanje tega civilnopravnega razmerja.49 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=07F61C70-848D-4422-BCB8-17C2B7E7D38C#footnote45
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=07F61C70-848D-4422-BCB8-17C2B7E7D38C#footnote46
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=07F61C70-848D-4422-BCB8-17C2B7E7D38C#footnote47
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=07F61C70-848D-4422-BCB8-17C2B7E7D38C#footnote48
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=07F61C70-848D-4422-BCB8-17C2B7E7D38C#footnote49
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Drsnik 19 

Pravni posel – definicija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definicija trgovskega izraza »pravni posel« v UNIDROIT uradnem/komercialnem jeziku je 

nedvomno tesno povezana z 18. členom  Obligacijskega zakonika – Izjava volje, saj če se 

matematično izrazimo pravni/trgovski posel = izjava resne/resnične volje, ki se običajno začne s 

komercialno ponudbo in konča z »zakonito« sklenjeno pogodbo. 

 

2. Upravni akt (individualna upravna odločba) je lahko ena od predpostavk za nastanek 

obligacijskega razmerja. Tako je na primer izdaja gradbenega dovoljenja predpostavka za 

začetek učinkovanja pogodbe, če sta jo pogodbeni stranki sklenili pod odložnim pogojem, da 

bo gradbeno dovoljenje izdano. V nekaterih primerih pa že zakon določa, da je predpostavka 

za veljavno sklenitev pogodbe izdaja določenega upravnega akta. Med take primere spada na 

primer odločba o odobritvi pravnega posla, katerega predmet je kmetijsko zemljišče. 

 

3. Sodna odločba je procesno dejanje (izjava volje) sodišča, s katerim to izreče pravno posledico 

(conclusio), ki izhaja iz uporabe ustrezne pravne norme (praemissa major) na ugotovljeno 

dejansko stanje (praemissa minor). Sodna odločba je (neposredni) pravni temelj pridobitve 

oziroma prenehanja pravice (nastanka oziroma prenehanja pravnega razmerja) samo takrat, 

kadar je pridobitev oziroma prenehanje te pravice neposredna posledica sodne odločbe. 

Pridobitev oziroma prenehanje pravice (nastanek oziroma prenehanje pravnega razmerja) pa 

je neposredna posledica sodne odločbe samo, kadar pravica nastane oziroma preneha (šele) 

zaradi sodne odločbe. Sodna odločba, s katero sodišče odloči o nastanku oziroma prenehanju 

pravice oziroma pravnega razmerja, ki pred tem še ni obstajala oziroma obstajalo in zato 
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nastane (šele) na podlagi odločbe sodišča, ima naravo oblikovalne sodne odločbe.50 Na 

področju obligacijskopravnih razmerij so sodne odločbe zlasti pravni temelj prenehanja teh 

razmerij, zato so podrobneje obravnavane v 32. poglavju (razdelek 32.2) med pravnimi dejstvi, 

ki povzročijo prenehanje obligacijskih obveznosti. 

Sedaj že veste, da so vsa sodišča, ki jih poznamo in se v njih »pravdamo«, le trgovska podjetja, zato 

administrator trgovskega postopka preoblečen v sodniškega črnega maga s sodno odločbo ustvari 

(sodišče de son tort) pravno/trgovsko posledico, ki je nezakonita/nezavezujoča, če uspemo 

izpodbijati predpostavko o sodniku kot pravem izvrševalcu.  Sodišča namreč nimajo sklenjene 

pogodbe o sodelovanju med tem trgovskim podjetjem in »vašim« trgovskim podjetjem.  

Kot boste lahko v nadaljevanju videli sprevrženost teh pravil igre: pravnomočnost take lažnive 

»sodbe v imenu ljudstva« domnevno postane resnična izjava volje administratorja in lažnivega 

izvrševalca/sodnika »de son tort« in zato domnevno pravno dejstvo o sprejemu komercialne 

ponudbe, katerega pravna posledica je pogodba o tem kdo pije in kdo plača v takem postopku. 

Na eni izmed delavnic sem govoril o 12 predpostavkah, na katerih delujejo ta rimska trgovska 

nižja/administrativna sodišča. Predpostavka o »sodišču za skrbnike« je le ena izmed njih. 

Predpostavka o »sodišču za skrbnike« govori o tem, da člani zasebnega BAR ceha domnevajo, 

da si sprejel skrbniško pisarno kot »javni služabnik« in »vladni uslužbenec« samo s tem, da si 

prisoten na rimskem sodišču, saj so ta sodišča vedno za javne skrbnike pod pravili krivde iz 

rimskega sistema. Dokler ni ta predpostavka odprto izpodbijana tako, da izjaviš, da si samo 

obiskovalec s »povabilom«, da bi razjasnil stvari in da nisi vladni uslužbenec ali javni skrbnik. V tem 

primeru, ta predpostavka stoji in se šteje kot najpomembnejši razlog da lahko zahtevajo jurisdikcijo 

– samo zato, ker si se »pojavil«. 

Predpostavka o sodišču za skrbnike, ki morajo zaradi domnevne avtomatične krivde poravnati 

zahtevek do kolateralnega premoženja, je tista, ki omogoča izvajanje črne besedne magije. Namen 

te besedne magije je, da neveden in zaradi črne besedne magije uročen človek implicitno sprejme 

vlogo »javnega uslužbenca/skrbnika«, ki mora poravnati dolg do kolateralnega premoženja. 

Pod predpostavko, da so nižja rimska sodišča v bistvu sodišča za skrbnike, mora 

administrator/izvršitelj/lažnivi sodnik najprej identificirati skrbnika. Seveda je vsem trem poslovnim 

partnerjem – odvetnik, tožilec in sodnik – v poslovnem interesu, da skrbniški položaj (položaj 

dolžnika zaradi domnevne krivde) prevzame nič hudega sluteč, nekompetenten in funkcionalno 

nepismen človek. 

Zato je tako pomembno, da si v komercialnih postopkih znamo pridržati pravice – UCC #1-308. To 

počnemo vsakokrat (pisno ali ustno), ko v interakciji z lažnivimi javnimi uslužbenci imamo občutek, 

da nas želijo ropati. 

https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=07F61C70-848D-4422-BCB8-17C2B7E7D38C#footnote50
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/OzInterConnection?rootEntityId=8DCAB68E-4AF6-4DE5-B74D-B9D72C40C7D5&nodeId=845db653-149b-4c04-90f4-05d2df82cec1
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4. Materialna (realna) pravna dejanja so pravna dejanja, ki pravna pravila dokončno 

osmišljajo in uresničujejo z ustreznimi fizičnimi dejanji (na primer izpolnitev obveznosti). 

Protipravna dejanja se od pravnih dejanj razlikujejo po tem, da so v nasprotju s pravom. Pomenijo 

torej ravnanje v nasprotju s primarno dispozicijo pravnega pravila. Protipravna dejanja obsegajo tako 

aktivna ravnanja kot tudi opustitve, ki so v nasprotju s pravom. 

 

Drsnik 20 

21. člen OZ- Čas in kraj sklenitve pogodbe 
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Točka 1 iz 21. člena OZ –sprejem ponudbe 

 

Izjava o sprejemu ponudbe naslovnika zavezuje tudi v tem pomenu, da od nje ne more odstopiti (je 

preklicati, je umakniti). Od splošnega pravila, da naslovnik od izjave o sprejemu ponudbe ne more 

odstopiti, je v tretjem odstavku 28. člena OZ določena izjema: naslovnik lahko od sprejema ponudbe 

(pravno učinkovito) odstopi, če je ponudnik prejel naslovnikovo izjavo o odstopu od (umiku) sprejema 

ponudbe, preden je prejel njegovo izjavo o sprejemu ponudbe ali hkrati s prejemom te izjave. 

Prejemnik komercialne ponudbe (plačilnega inštrumenta) ima v tej neusmiljeni hazarderski igri zelo 

malo manevrskega prostora, če nespametno sprejme ali zavrne komercialno ponudbo. Od 

nespamentega sprejema komercialne ponudbe lahko odstopi samo v dveh primerih: 

1. Če hkrati z izjavo o sprejemu po poštni korespodenci ponudniku pošlje tudi izjavo o umiku 

sprejema komercialne ponudbe; 

2. Če pogojno sprejme prevarantsko komerciano ponudbo v postopku preureditve ali novacije 

le-te v protiponudbo – postopek A4V in R4V. 

 

Točka 2 iz 21. člena OZ – sprejem ponudbe 
 

Glede kraja sklenitve pogodbe po drugem odstavku 21. člena OZ velja, da je sklenjena v kraju, v 

katerem je imel ponudnik svoj sedež ali prebivališče v času, ko je dal ponudbo. 
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Drsnik 21 

29. člen OZ- Sprejem ponudbe s predlogom da se spremeni 

 

29. člen Obligacijskega zakonika je v e paketu Obligacije za razliko od drugih členov zelo splošno 

in nenatančno tolmačen. Prepričan sem, da je za naše samoobrambne potrebe 29. člen kljub temu 

izjemno pomemben, podobno kot so pomembni členi 323 – 327, ki govorijo o preureditvi ali 

novaciji komercialne ponudbe v protiponudbo. 

Seveda bomo člene 323 – 327 natančno pogledali v naslednjih delavnicah o postopku A4V in R4V. 

Na tej delavnici bom zato s svojo stopnjo zavedanja poizkusil sam tolmačiti 29. člen, saj govori o 

pogojnem sprejetju komercialne ponudbe. 

Točka 1 

Kadarkoli častno pogojno sprejmemo ponudbo lažnivih javnih služb in postavimo pogoje v obliki 

izpodbijanja trditev z dokazi, potem se po 29. členu OZ v njegovi prvi točki smatra, da je ponudba 

zavrnjena v obliki dane protiponudbe.  

Logično lahko sklepate, da se bomo v postopku pogojnega sprejetja komercialne ponudbe za 

vrednost in vrnitvi le-te v protiponudbi (A4V in R4V) zelo jasno naslonili na prvo točko 29.člena OZ. 
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Točka 2 

Druga točka je bistveno bolj pomenljiva, saj pušča mnogo prostora za napačno tolmačenje. Če 

pogojno sprejetje ne spreminja ponudbe v njenih bistvenih sestavinah, potem se šteje, da je 

ponudba - kljub pogojnemu sprejetju – sprejeta. Razen če ponudnik ne ugovarja takoj.  

Torej je »žogica« vrnjena ponudniku, ki mora takoj ugovarjati, drugače je protiponudba poslana 

ponudniku sprejeta in se spremeni v pogodbo. 

 

Točka 3 

Ta točka je izjemno pomembna v postopku pogojnega sprejetja komercialne ponudbe, saj točno 

definira, da vsaka bistvena sprememba ponudbe v protiponudbo bistveno spreminja izvorno 

ponudbo, zato velja 1 točka, da je naslovnik izvorno ponudbo zavrnil. 

Torej v naših pisanjih v izvensodnem administrativnem  postopku pogojnega sprejetja komercialne 

ponudbe  zavračamo izvorne komercialne ponudbe na edini časten način – to je s preoblikovanjem 

ponudbe v protiponudbo.  

V nadlajevanju našega druženja boste videli moč tega paragrafa/člena iz OZ. 
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Drsnik 22 

238. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZiZ 

izjava volje 
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Drsnik 23 

Pravni temelj nastanka kontrahirne dolžnosti 

Pravni temelji nastanka kontrahirne dolžnosti, torej pravna dejstva, ki morajo nastati ali obstajati, 

da bi nastala kontrahirna dolžnost, so različni. 

1. Kontrahirna dolžnost lahko nastane na podlagi pravnega posla (pogodbe), s katerim se 

stranki druga v razmerju do druge dogovorita (prevzameta obveznost), da bosta sklenili 

drugo pogodbo. Pogodba, s katero stranki druga v razmerju do druge prevzameta 

kontrahirno dolžnost (obveznost skleniti drugo pogodbo), se imenuje predpogodba in je 

obširneje obravnavana v razdelku 8.8. 

Nekatere gospodarske javne službe imajo take predpogodbe (elektrika, plin, ogrevanje, voda …). 

Veliko gospodarskih javnih služb (kajti vse javne službe so samo zasebne inkorporirana podjetja z 

omejeno odgovornostjo) blefira, da taka pogodba sploh obstaja. Taki domnevni/fikitvni/lažnivi 

pogodbi se reče kvazipogodba. Taka kvazipogodba temelji na domnevi, da smo v teritorialni 

vojaško-pomorski trgovski igri kot državljani/civilisti/fizične osebe prisegli zvestobo korporaciji 

Republika Slovenija in na ta način implicitno/tiho dali tej korporaciji jamstvo, da v 

lokalni/municipalni trgovsko-pomorski igri transakcij ali izvedb pravnih poslov, ki obstaja izključno 

zaradi poravnave tega domnevno prevzetega dolga tujim upnikom. To je seveda samo groba in 

nezaslišana domneva, ki jo je potrebno v postopkih izvedbe pravnih poslov ali transakcij, 

izpodbijati. 

2. Za nekatere položaje je kontrahirna dolžnost določena v zakonu (zakonska kontrahirna 

dolžnost). Zakonska kontrahirna dolžnost je izjema od splošnega pravila o prostovoljnosti vstopa v 

poslovno razmerje in svobodni izbiri sopogodbenika, ki izhaja iz načela prostega (svobodnega) 

urejanja poslovnih obligacijskih razmerij. 

Obveznost skleniti pogodbo (zakonska kontrahirna dolžnost) je na primer določena: 

• za izvajalce javnih služb (dobava vode, elektrike, plina in podobno) v 16. členu ZGJS, 

• za (profesionalne) osebe, ki prodajajo blago ali ponujajo storitve potrošnikom, v 25. členu 

Zakona o varstvu potrošnikov - ZVPot, 

• za prevoznika, ki opravlja linijski prevoz, v 667. členu Obligacijskega zakonika - OZ. 

Kot sem omenil, imajo nekatere republiške in lokalne gospodarske javne službe zakonsko dolžnost 

skleniti pogodbo in s takimi imajo »vaša« mikro trgovska podjetja sklenjene pogodbe. Zato ne 

moremo postopkov pravilnega sprejemanja plačilnih inštrumentov  enačiti s tistimi postopki, ki jih 

bomo izvajali nasproti prikritim »gospodarskim javnim službam«, ki take pogodbe niti 

predpogodbe nimajo. 

 

 

 

 

https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/OzInterConnection?rootEntityId=8DCAB68E-4AF6-4DE5-B74D-B9D72C40C7D5&nodeId=b133cb39-378f-4887-9f60-0d9ee8e3a408
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Drsnik 24 

Kratek povzetek 
Uveljavitev kontrahirne dolžnosti (zahtevek za sklenitev pogodbe) 

Obveznost skleniti pogodbo, ki je vsebina kontrahirne dolžnosti, ima značilnost dajatvene 

obveznosti.1Predmet (vsebina) te obveznosti je izjava resne in svobodne volje (soglasje), potrebna 

za sklenitev pogodbe z ustrezno vsebino. 

Če kontrahirni zavezanec te obveznosti ne izpolni prostovoljno, lahko kontrahirni upravičenec 

svojo kontrahirno pravico uveljavi sodno tako, da s tožbo (dajatvenim tožbenim zahtevkom) od 

sodišča zahteva, da kontrahirnemu zavezancu naloži, da poda izjavo volje o sklenitvi pogodbe z 

ustrezno vsebino, ki mora biti določno opredeljena v tožbenem zahtevku.2 

Po prvem odstavku 238. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ velja dolžnost dati izjavo volje, 

navedeno v odločbi, ki je izvršilni naslov, za izpolnjeno s pravnomočnostjo te odločbe. To pomeni, 

da s pravnomočnostjo sodbe, s katero sodišče ugodi zahtevku kontrahirnega upravičenca, velja, da 

je kontrahirni zaveznec dal izjavo volje za sklenitev pogodbe z vsebino, določeno v izreku te sodbe, 

in da je pogodba sklenjena. 

 

Prepričan sem, da bodo tisti, ki jih vsebine in iz njih izvedene samoobrambne strategije zanimajo, 

večkrat pregledali ne samo to dvo-delno delavnico z naslovom kontrahirna dolžnost (čeprav je 

pravilno, če rečemo – kontrahirno upravičenje in obveznost hkrati), ampak celoten sklop delavnic 

na temo A4V in R4V ali pogojen sprejem in v postopku preureditve ali novacije vrnitev za vrednost 

v protiponudbi. 

 

Tudi sam sem moral ta težko prebavljiva besedila iz Obligacijskega zakonika večkrat prebirati, da 

sem dojel pravi pomen in pogajalsko trgovsko moč mnogih členov.  

 

Fantazijsko trgovsko bitko z lahkoto primerjamo s šahovsko igro na primer.  Ena sama šahovska 

figura med šestnajstimi ne pomeni kaj dosti, le v skupni kombinaciji različnih vlog in postavitev ter 

ustvarjenih igralnih strategij nasproti strategijam drugih šestnajstih figur, dobijo svojo pravo moč.  

 

Zelo podobno je v trgovski igri transakcij ali pravnih poslov, kjer posamezen člen iz Obligacijskega 

zakonika ne pomeni dosti niti domišljena kombinacija takih členov ne. Razviti je potrebno 

»odštekano« trgovsko strategijo, ki lahko z domišljeno kombinacijo členov ustvari dinamiko zaščite 

pred trgovskim ropanjem, izsiljevanjem, posiljevanjem, ugrabljanjem … 

 

 

 

 

 

 
1 Dajatvene obveznosti so obširneje obravnavane v razdelku 2.5.3. 
2 O zahtevku za sodno varstvo (pravovarstvenem zahtevku) glej tudi razdelek 2.6.2.3. 

https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/OzInterConnection?rootEntityId=8DCAB68E-4AF6-4DE5-B74D-B9D72C40C7D5&nodeId=711613b5-7f1a-46d4-8900-2cad3c18e856
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/OzInterConnection?rootEntityId=8DCAB68E-4AF6-4DE5-B74D-B9D72C40C7D5&nodeId=b9878306-e122-4020-8ef5-27b74f555314
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Nadaljevanje sledi. 


