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Tožena stranka podaja obrazložen odgovor na tožbo, s katerim prereka vse navedbe tožečih strank 
iz tožbe, ter v obrazložitev navaja: 
 
 
1. PROCESNI DEL 
 
 
1.1. Kršitve pravilnika 
 
Uvodoma je potrebno poudariti, da je Skupina 2 v svoji tožbi, ki je bila izbrana kot zmagovalna, 
kršila četrti odstavek 13. člena Pravilnika za izvedbo ŠP 2020. V njem je navedeno, da je besedilo 
tožbe (brez naslovne strani in prilog) omejeno na največ 10 strani. Zaradi očitne kršitve, besedilo 
tožbe namreč obsega kar 11 strani, kar za 10% presega omejitev določeno v navedenem členu 
pravilnika. Tožbo bi bilo potrebno brez kakršne koli vsebinske presoje, a priori, zavreči, Skupino 2 
pa izključiti iz nadaljnjega tekmovanja.  
 
 
1.2. Slovenska jurisdikcija 
 
Drži, da je skladno z 2. odstavkom 7. člena uredbe Bruselj Ia1 oseba s prebivališčem v eni državi 
članici lahko v sporih v zvezi z delikti tožena pred sodiščem druge države članice, na območju 
katerega je prišlo do škodnega dogodka. Drži tudi kar tožeče stranke v podporo temu navajajo 
sklicujoč se na zadevi Sodišča EU Kalefelis in Bier.2 Poleg tega je nesporno, da so posledice nastale 
v Sloveniji, zato sodni jurisdikciji slovenskega sodišča za predmetni spor tožena stranka ne 
oporeka, čeprav mora biti skladno s prvim odstavkom 4. člena navedene uredbe oseba, ki ima 
stalno prebivališče v eni državi članici EU ne glede na svoje državljanstvo, načeloma tožena pred 
sodišči te države članice. 
 
 
1.3. Stvarna pristojnost 
 
Stvarna pristojnost je med sodišča prve stopnje razdeljena skladno z določbami 30. in 32. člena 
ZPP3. V Republiki Sloveniji se stvarna pristojnost deli na okrajna in okrožna sodišča. Za določitev 
sodišča sta pomembna dva kriterija in sicer prag vrednosti spornega zahtevka (competentia ratione 
valoris) in pravni temelj spornega predmeta oziroma vsebine (competentia ratione causae). Glede na 
zakonsko delitev naj bi v teoriji veljalo, da Okrožna sodišča odločajo v sporih, ki imajo za stranke 
večji pomen, ker gre za bodisi večjo vrednost, življenjsko pomembnost ali pa dejstvo, da gre za 
zahtevnejša pravna vprašanja.4 V predmetni zadevi gre za premoženjski spor, saj so tožeče stranke 
vložile odškodninsko tožbo, kar pomeni, da bo prišel v poštev kriterij vrednosti spornega 
predmeta. Ta kriterij predvideva, da če zahtevek presega 20. 000 EUR je za odločanje v sporu 
pristojno okrožno, v nasprotnem primeru pa okrajno sodišče. Potrebno je opozoriti, da se pri 
določitvi vrednosti spornega zahtevka skladno z 39. členom ZPP upošteva zgolj glavni zahtevek 
neodvisno od obresti, pravdnih stroškov in drugih stranskih terjatev. 
 

 
1 Uredba (EU) št.1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12.decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju 

ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. 
2 Zadeva 189/87, Athanasios Kalfelis proti Banque Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co., in drugim in Zadeva 

21-76, Handelskwekerij G. J. Bier BV proti Mines de potasse d'Alsace SA, ECLI:EU:C:1976:166. 
3 Zakon o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 73/07 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju ZPP). 
4 L. Ude, Civilno procesno pravo, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2017, str. 147 - 148.  
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V predmetni zadevi je (kot bo v nadaljevanju predstavljeno) na pasivni strani podano materialno 
sosporništvo. Tako je potrebno skladno z drugim odstavkom 41. člena ZPP stvarno pristojnost 
presojati po vrednosti vsakega posameznega zahtevka, kar pomeni, da se pri določitvi pristojnosti 
zahtevki med seboj ne seštevajo. Tako je za razmejitev med pristojnostjo okrajnega in okrožnega 
sodišča potrebno upoštevati vsak posamezni znesek. Če bi bili vsi izmed zahtevkov nižji od mejne 
vrednosti 20. 000 EUR, bi bilo pristojno okrajno sodišče, ker pa en izmed zahtevkov tožeče stranke 
ta znesek presega, je glede na prvi odstavek 32. člena ZPP podana pristojnost okrožnega sodišča.5 
Seveda pa je zahtevek prvotožnice in drugotožnika za povrnitve nepremoženjske škode občutno 
previsok. Kot je navedeno v nadaljevanju, bi ta moral znašati manj od mejne vrednosti, zato bi, ob 
ustreznejši določitvi zadeva spadala pod pristojnost okrajnega sodišča, saj noben zahtevek ne bi 
presegal 20. 000 EUR.  
 
 
1.4. Krajevna pristojnost 
 
Pravila o krajevni pristojnosti nam povedo, katero izmed več stvarno pristojnih sodišč je pristojno 
za obravnavo in odločanje v konkretnem sporu. Za krajevno pristojnost so pomembni predvsem 
subjekti in predmet spora, lahko pa tudi nekatere druge okoliščine. ZPP krajevno pristojnost ureja 
v členih od 46. do 69. Splošno pozna dve vrsti krajevne pristojnosti in sicer splošno krajevno 
pristojnost (forum generale) ter posebno krajevno pristojnost (forum speciale), ki se nadalje deli še na 
izbirne krajevne pristojnosti (forum electivum) in izključne krajevne pristojnosti. 
 
Načeloma je za sojenje posamezniku splošno krajevno pristojno sodišče njegovega stalnega 
prebivališča oziroma začasnega prebivališča (47. člen ZPP) V predmetni zadevi pa imamo na 
pasivni strani več oseb, tako pravnih kot fizičnih, za katere bi bila pristojna različna sodišča. Te 
osebe so materialni sosporniki (prvi odstavek 191. člena ZPP), zato je relevanten tudi 49. člen ZPP, 
ki navaja, da je v primerih, ko je z isto tožbo toženih več oseb, pa zanje ni krajevno pristojno isto 
sodišče, za odločanje krajevno pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno za enega izmed tožencev. 
 
Posebno izbirno pristojnost v zvezi z odškodninskimi spori določa 52. člen ZPP, ki v svojem 
prvem odstavku poleg pristojnosti splošnega sodišča za sojenje o nepogodbenih odškodninskih 
zahtevkih kot pristojno določa tudi sodišče, na območju katerega je bilo storjeno škodno dejanje, 
oziroma sodišče, na območju katerega je nastala škodljiva posledica. Skladno z drugim odstavkom 
istega člena pa je v tovrstnih sporih lahko dodatno pristojno tudi sodišče, na območju katerega 
ima tožeča stranka stalno oziroma začasno prebivališče, če je škoda nastala zaradi smrti ali hude 
telesne poškodbe. 
 
Drugo toženec, Andreas Müller ima avstrijsko državljanstvo, kar pomeni, da je v predmetni zadevi 
prisoten mednarodni element. Ker gre za odškodninski spor z mednarodnim elementom, pri 
čemer imajo pravdne stranke prebivališče oz. sedež v državah članicah Evropske unije je potrebno 
o krajevni pristojnosti odločati skladno z Uredbo Bruselj Ia. Ta v drugem odstavku 7. člena določa, 
da je oseba s stalnim prebivališčem v eni državi članici v zadevah v zvezi z delikti ali kvazidelikti 
lahko tožena v drugi državi članici pred sodišči v kraju, kjer je prišlo ali lahko pride do škodnega 
dogodka. Že pred sprejemom te uredbe je Sodišče EU v zadevi Bier (21/76) definiralo pojem 
škodnega dogodka. In sicer je to kraj, kjer je storilec deloval in kjer je nastopila škodljiva posledica. 
Ta pojem se nanaša “tako na kraj, kjer je škoda nastala, kot tudi na kraj vzročnega dogodka, zaradi 
katerega je ta škoda nastala”.  
 

 
5 Glej npr. Sodbo in sklep II Ips 456/2002 z dne 05. 06. 2003.  
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V obravnavanem primeru bi, ob upoštevanju navedenih pravil, lahko izbrali več krajevno pristojnih 
sodišč. Kot pristojno sodišče ob upoštevanju zgoraj navedenih pravil je tožeča stranka izbirala 
sodišče, na območju katerega je nastal škodni dogodek (forum delicti commissi). Do prenosa bolezni 
je prišlo v tretje toženem vrtcu na območju Gornje Radgone, ki po drugem odstavku 115. člen 
Zakona o sodiščih spada na območje je, ki ga pokriva okrožno sodišče v Murski Soboti. Izbiri 
krajevnega sodišča tožena stranka ne oporeka. 
 
 
1.5. Sosporništvo 
 
Sosporništvo je procesna situacija pri kateri govorimo o subjektivni  komulaciji oziroma o 
združevanju procesnih subjektov na strani pravdnih strank.6 V dani tožbi obstaja tako sosporništvo 
na aktivni, kot tudi na pasivni strani. Drugo toženi tako pritrjuje ugotovitvam tožečih strank, da 
gre na strani tožnikov za materialno in navadno sosporništvo. Za materialno sosporništvo skladno 
s prvim odstavkom 191. člena gre, če so tožniki oziroma toženci glede na sporni predmet v pravni 
skupnosti oziroma, če se njihove pravice ali obveznosti opirajo na isto dejansko in pravno podlago 
ter, če gre za solidarne terjatve ali solidarne obveznosti. Navadno sosporništvo pa pomeni, da vsak 
sospornik v pravdi predstavlja samostojno stranko in da njegova dejanja oziroma opustitve ne 
koristijo in niti ne škodijo drugim sospornikom.  
 
Pravice tožnikov se opirajo na isto dejansko in pravno podlago, kar utemeljuje njihovo materialno 
sosporništvo.7 Na pasivni strani pa gre prav tako za materialno in navadno sosporništvo. In sicer 
zato, ker gre za solidarno odgovornost tožencev za nastalo škodo. V skladu z določbo 186. člena 
Obligacijskega zakonika8 namreč za škodo, ki jo povzroči več oseb skupaj, odgovarjajo vsi 
udeleženci solidarno. Za povzročeno škodo solidarno odgovarjajo tudi tisti, ki so jo povzročili, 
delali pa neodvisno drug od drugega, če ni mogoče ugotoviti njihovih deležev pri povzročeni škodi. 
Četrti odstavek istega člena ob tem še določa, da v kolikor ni dvoma, da je škodo povzročila neka 
izmed dveh ali več določenih oseb, ki so na neki način med seboj povezane, ni pa mogoče 
ugotoviti, katera od njih jo je povzročila, odgovarjajo te osebe solidarno. Ob tem drugo toženi 
zgolj še dodaja, da gre za začetno sosporništvo, saj je le to podano že na začetku pravde. 
 
 
1.6. Jezik strank in pravica do uporabe lastnega jezika 
 
Drugo toženi najprej opozarja, da je vlogo (tožbo in priloge) dobil zgolj v slovenskem jeziku, ne 
pa prevedeno v nemški jezik, ki je njegov materni jezik. Drugo toženi namreč slovensko govori le 
pasivno. Zato bi moralo sodišče v skladu z 146.a členom ZPP tožečo stranko pozvati, da založi 
stroške za prevod ali predloži overjeni prevod vloge v jezik, v katerem bo vloga oziroma sodno 
pisanje lahko vročeno. Kot že omenjeno velja to tudi za priloge. Ker tožeča stranka ni predložila 
vlogo v overjenem prevodu, bi moralo sodišče šteti, da je tožba umaknjena.9 
 
Drugo toženi si je sicer sam priskrbel prevod tožbe in v skladu z drugim 146. členom ZPP priskrbel 
pooblaščenca za sprejemanje pisanj – Odvetniško družbo Skupina 6, o. p., d. o. o. Ker je za 
konkretno zadevo pristojno Okrožno sodišče v Murski Sobot, kjer se kot jezik v postopku 
uporablja slovenščina, drugo toženi v skladu z 102. členom ZPP predlaga, da se mu zagotovi 

 
6 L. Ude, Civilno procesno pravo, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2017, str. 231. 
7 Betetto, N.: Sosporništvo v odškodninskih sporih, Pravosodni bilten(PB) št. 3/2016, str. 11. 
8 Obligacijski zakonik, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – 

OROZ631 (v nadaljevanju OZ). 
9 Glej npr. sodbo VSL Sklep II Cp 942/2018 z dne 6.9.2018. 
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tolmača, ki mu bo ustno prevajal tisto, kar se navaja na naroku v njegov jezik in ustno prevajal 
listine, ki se bodo uporabljale na naroku za dokazovanje. 
 
 
1.7. Nenavajanje dokazov 
 
Skladno z 212. členom ZPP mora vsaka stranka v tožbi navesti dejstva in predlagati izvedbo 
dokazov, na katere opira svoj zahtevek oziroma s katerimi s katerimi izpodbija navedbe in dokaze 
nasprotnika. Tožeča stranka pa ni navedla nobenega dokaza s katerim bi podkrepila svoje navedbe, 
zaradi česar ni zadostila svojemu dokaznemu bremenu. Že iz tega razloga samega je potrebno 
tožbo zavrniti. 
 
Dokazi: 
 
• Osebni dokument Andreasa Müllerja 
• Sodna presoja 
 
 
2. MATERIALNI DEL 
 
 
2.1. Mednarodno pravo 
  
V predmetni zadevi je prisoten mednarodni element zato se mora preveriti, pravo katere države se 
bo uporabilo. V 4. členu je ZMZPP10 je določeno, da se ta zakon ne uporabi za razmerja, ki so 
urejena v drugem zakonu ali mednarodni pogodbi in pride v poštev subsidiarna uporaba ZMZPP, 
prednost pa imajo tudi pravni akti EU na podlagi 3.a člena URS. V obravnavani zadevi se za 
določitev merodajnega prava uporabi Uredba ES 864/2007, o uporabi prava za nepogodbene 
obveznosti (v nadaljevanju RIM II). 
  
Za uporabo RIM II mora biti izpolnjenih pet pogojev. Prvi pogoj je mednarodni element, ki je 
izpolnjen. Nahaja se v subjektu in pravicah in obveznostih. Drugi pogoj je materialni pogoj, ki je 
izpolnjen saj gre za nepogodbeno zadevo, kot je določeno v prvem odstavku 1. člena RIM II. Tretji 
pogoj je geografski, ki je izpolnjen, saj je tožba vložena pred sodiščem države članice EU. Naslednji 
pogoj je časovni pogoj, ki se uporablja za vse zadeve, ki so se zgodile po 11. 01. 2009, kot je 
določeno v 31. členu v povezavi z 32. členom RIM II. Peti pogoj, tj., Razmerje z drugimi 
mednarodnimi akti je prav tako izpolnjen. Pri tem pogoju razlikujemo med dvema vrstama 
mednarodnih pogodb in prednostno uporabo pravnih aktov EU. Prve mednarodne pogodbe so 
tiste, katerih pogodbenica je ena ali več držav članic v času sprejetja RIM II in določajo kolizijska 
pravila za nepogodbene obveznosti. Te so določene po prvem odstavku 28. člena RIM II in se 
uporabijo prednostno. V 29. členu RIM II so določene druge mednarodne pogodbe, tiste, ki so 
sklenjene izključno med državami članicami EU in urejajo isto tematiko, kot je določeno v drugem 
odstavku 28. člena RIM II.11 V 27. členu RIM II pa je določena prednostna uporaba pravnih aktov 
EU, kjer so določena posebna kolizijska pravila za posamezne nepogodbene obveznosti. Pravnega 
akta, ki bi imel prednost pred uporabo RIM II, ni, zato je tudi ta pogoj izpolnjen. Vsi pogoji so 
izpolnjeni, zato se bo za določitev merodajnega prava uporabi uredba RIM II. 
  

 
10 Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku, Uradni list RS, št. 56/99 z dne 13. 07. 1999 (v nadaljevanju 

ZMZPP. 
11 Povzeto po Martina Repas v Martina Repas (et al.), Mednarodno zasebno pravo Evropske unije, Uradni list 

Republike Slovenije, Ljubljana 2018, str. 476. 
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Prvi odstavek 4. člena RIM II določa, da je pravo, ki se uporabi za nepogodbeno obveznost nastalo 
iz škodnega dejanja, pravo države, v kateri škoda nastane, ne glede na državo, v kateri se je zgodil 
dogodek, ki je povzročil škodo, in ne glede na državo, v kateri so nastale posredne posledice. V 
drugem odstavku 4. člena RIM II je določeno, da če ima oseba, za katero se zatrjuje, da je 
odgovorna, in oseba, ki je utrpela škodo, ob nastanku škode običajno prebivališče v isti državi, se 
uporablja pravo te države. V tej zadevi imajo vsi tožniki običajno prebivališče v Republiki Sloveniji, 
tožena stranka pa v Republiki Avstriji. Običajno prebivališče se nanaša na državo, s katero ima 
zadevno oseba najtesnejšo vez. V primeru, da bi imelo škodno dejanje tesnejšo vez z drugo državo, 
kot z državo, v kateri je škoda nastala, bi se uporabilo pravo te druge države, kot je določeno v 
tretjem odstavku 4. člena RIM II. Vendar v tem primeru ni upoštevanih dejavnikov, ki bi lahko 
nakazovali na tesnejšo vez z pravom druge države. V 7. členu RIM II je določeno tudi specialno 
oziroma posebno kolizijsko pravilo, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti, ki izvirajo iz 
škode, povzročene osebam ali premoženju, kot posledica take škode, pravo, ki se določi ob uporabi 
prvega odstavka 4. člena RIM II, razen, če se oseba, ki zahteva odškodnino za škodo odloči, da se 
zahtevek uporabi pravo države, v kateri se je zgodil dogodek, ki je povzročil škodo. V zadevi gre 
za nastalo škodo, katera izvira zaradi opustitve cepljenja hčere. 
 
 
2.2. Slovensko pravo 
 
V slovenskem pravnem redu za neposlovno odškodninsko odgovornost, kot izhaja iz 131. člena 
OZ veljajo štiri predpostavke. Te so se izoblikovale v sodni praksi in teoriji. Gre za protipravnost 
ravnanja, nastalo škodo pri oškodovancu, vzročno zvezo med protipravnim ravnanjem in nastalo 
škodo, ki nastane v sferi oškodovanca ter krivdo.12 Za zahtevo odškodnine je potrebno, da so vse 
omenjene predpostavke izpolnjene kumulativno.13 Pri upoštevanju protipravnega ravnanja, katera 
se prepleta s krivdo oziroma z vprašanjem »ali je oseba, ki je opustila dolžno ravnanje, ravnala 
malomarno. Ugotoviti je potrebno, ali je potencialni oškodovalec kljub opustitvi ravnal običajno 
oziroma normalno glede na ugotovljene okoliščine primera: torej ali je ravnal v skladu z zahtevanim 
standardom skrbnosti«14. Za škodo velja, da je to vsako prikrajšanje, ki nastane zaradi posega v 
pravice ali pravno zavarovane interese. Škoda mora biti resnična in pravno priznana. Za vzročno 
zvezo OZ ni predpisal teorije vzročnosti, ravno iz tega razloga, ker so si vsi primeri med seboj 
različni. Poleg tega je potrebno upoštevati še, da nastali vzrok ne sme biti tuj oziroma oddaljen 
posledici.15 Pri subjektivni oziroma krivdni odgovornosti mora oškodovanec dokazati nedopustno 
ravnanje, škodo in vzročno zvezo. Zadnjo predpostavko, tj., krivdo, pa sodišče domneva oziroma 
mora oškodovalec dokazati, da je škoda nastala brez njegove krivde.16 Krivda je po 135. člen OZ 
podana, kadar oškodovalec povzroči škodo namenoma ali iz malomarnosti. Drugo toženemu ne 
gre očitati naklepa po povzročitvi škode, saj je bil sam zagovornik cepljenja in bi hčerko pred 
vstopom v vrtec cepil. Prav tako mu ni mogoče očitati malomarnosti, saj za opustitev cepljenja in 
vstop Barbare v vrtec ni vedel, niti ni mogel vedeti, saj je prvo tožena te informacije pred njim 
prikrivala. V resničnem življenju se pri posameznem škodnem dogodku nekatere okoliščine, ki 
tvorijo tudi dejansko podlago odškodninske odgovornosti, pogosto prepletajo in zaradi tega ni 
preprosto analizirat posameznih predpostavk odškodnine. Zato ločevanje med predpostavkami, ki 
jih mora dokazati oškodovanec napram tistih, ki mora dokazat poškodovalec, ni enostavno. Zaradi 
tega se gleda skrbnost ravnanja odgovorne osebe, ki je hkrati merilo protipravnosti njenega 

 
12 S. Cigoj, Teorija obligacija, str. 167. 
13 S. Cigoj, Teorija obligacija, Uradni list RS, Ljubljana, 2000, str. 176. 
14 VSL Sodba II Cp 308/2018, z dne 13. 06. 18. 
15 VSL Sodba II Cp 1197/2010, z dne 01. 05. 10. 
16 VSL sklep II Cp 6837/2006, z dne 03. 05. 07. 
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ravnanja, ki ga mora dokazati oškodovanec in merilo krivde, katero mora zavreči odgovorna oseba, 
da se ekskulpira odgovornosti.17  
 
 
2.3. O temelju odškodninske odgovornosti tožene stranke 
 
Zakon o nalezljivih boleznih18 v prvi točki prvega odstavka 22. člena določa, da je v Sloveniji 
obvezno cepljenje proti hemofilusu influence b, davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški 
paralizi, ošpicam, mumpsu, rdečkam in hepatitisu B.  
 
Tožena stranka zanika, da bi ravnala protipravno. Tožeče stranke zatrjujejo, da je zaradi opustitve 
cepljenja drugo tožena stranka soodgovorna saj naj bi bila glede na tretji odstavek 35. člena Zakona 
o pacientovih pravicah19, dolžna sporazumno odločiti o (ne)cepljenju otroka. Andreas je, kot je že 
iz dejanskega stanja jasno, vedno bil goreč zagovornik cepljenja in je tudi želel, da se njuna hči 
Barbara Müller cepi. To je bil tudi eden izmed poglavitnih razlogov njunega začasnega razhoda. 
Po razhodu je drugo toženi želel prvo toženi pustiti nekaj časa zase. Od razhoda do škodnega 
dogodka so se stvari razvile v zelo kratkem času. Prvo tožena in drugo toženi sta začela ločeno 
živeti od 01. 11. 2018 dalje. Dne 11. 11. 2018 je bila prvo tožena pri pediatru, kjer je zavrnila 
cepljenje, nato pa je bila dne 01. 12. 2018 hči, Barbara Müller že sprejeta v vrtec. Na to, da nista 
bila v stikih o čemerkoli v zvezi z Barbaro Müller kaže tudi dejstvo, da je drugo toženi, za hčerino 
bolezen izvedel iz vaških čenč.20 V tem času prvo tožena drugo toženega ni obveščala o ničemer, 
niti o obisku pediatra, niti o sprejemu v vrtec zaradi česar drugo toženi ni mogel reagirati. Na ta 
način mu je onemogočila izvajanje njegovih dolžnosti iz starševske skrbi. Posledično ta ni mogel 
ravnati protipravno, niti mu ni mogoče očitati krivde. 
 
Kot je navedeno v tožbi, je prvo tožena sprejela arbitrarno odločitev. Odločitev o zavrnitvi 
cepljenja je lahko sprejela sama in sicer na podlagi tretjega odstavka 151. člena Družinskega 
zakonika21, saj cepljenje samo po sebi ne predstavlja večjega posega za telo22. Kljub temu pa tretji 
odstavek 35. člena ZPacP določa, da morata starša o privolitvi v medicinski poseg odločati 
sporazumno. Čeprav DZ daje možnost odločanja o cepljenju enega starša, je ZPacP specialen 
zakon in pri tem velja pravilo, da specialnejši zakon prevlada nad splošnejšim zakonom (Lex specialis 
derogat legi generali). Drugo toženemu je tako onemogočila izvrševanje starševske skrbi na podlagi 6. 
člena DZ pri soodločanju glede vprašanja cepljenja. Tako ga je tudi razbremenila odgovornosti za 
očitana dejanja. V zadevi VSL sodba in sklep IV Cp 6/2017, je pritožbeno sodišče potrdilo stališče, 
da je skupno starševstvo mogoče le ob visoki stopnji medsebojnega zaupanja, sporazumevanja in 
usklajevanja med njima, ne le glede pomembnih, ampak tudi vsakdanjih zadev in le takšno 
starševstvo je lahko dejansko v korist otrok. Prvo tožena drugo toženega ni obveščala niti o 
pomembnih vprašanjih glede Barbarinega življenja, kot so vstop otroka v vrtec in cepljenje otroka. 
Nemška sodišča so zavzela še strožjo ureditev. Po nemškem pravu cepljenje nikakor ne spada v 
domeno odločitev otrokovega vsakdanjega življenja. V zadevi Oberlandsgericht Frankfurt am Main, 
Beschluss von23 je nemško sodišče odločilo, da se v primeru nesoglasja staršev glede vprašanja 
cepljenja otroka, to prenese zgolj na enega starša tj., tistega, ki izvedbo cepljenja zagovarja.  

 
17 Igor Strnad, Neposlovna odškodninska obveznost in merila za določitev pravnih pravil v primeru opustitvenih 

ravnanj, Višje sodišče v Mariboru, Portorož, 2016. 
18 Zakon o nalezljivih boleznih, Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP (v 
nadaljevanju ZNB). 
19 Zakon o pacientovih pravicah, Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17 (v nadaljevanju ZPacP). 
20 Razjasnitev dejanskega stanja #2, vpr. 3. 
21 Družinski zakonik, Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C (v nadaljevanju DZ). 
22 Komentar DZ, str. 520. 
23 Oberlandsgericht Frankfurt am Main, Beschluss vom, 4. 9. 2015 - 6 UF 150/15. 
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Poleg tega je na tem mestu potrebno upoštevati tudi faktor nepoznavanja slovenskega prava. Ob 
moderni inflaciji pravnih predpisov je neutemeljeno pričakovati poznavanje vseh pravnih 
predpisov že od državljana posamezne države. Povsem nerealno, pa bi bilo to pričakovati od tujca, 
čeprav sosednje države. Drugo toženi ni vedel, da je cepljenje proti ošpicam v Sloveniji obvezno. 
V Republiki Avstriji je cepljenje le priporočljivo24 in ne obvezno, kakor v  slovenskem pravnem 
sistemu. Upoštevati moramo tudi ustrezno skrbnost v danem primeru, torej, kako bi ravnal drug 
povprečen starš iz Republike Avstrije, kjer so tudi pravni predpisi drugačni. V kolikor bi drugo 
toženi vedel, da je cepljenje v Sloveniji obvezno, bi se ob razhodu obrnil na pristojne organe in 
ukrepal na drugačen način. Kot izvira iz izjave drugo toženca, pa mu je za nastalo situacijo in škodo 
na zdravju otrok zelo žal.25 
 
Tudi petotoženi je soodgovoren za nastanek škode. Iz dejanskega stanja je razvidno, da je Katja 
Müller dne 11. 11. 2018 peljala hči Barbaro Müller na pregled k pediatru Janezu Galenu, saj je ob 
vključitvi otroka v vrtec morala predložiti potrdilo o zdravstvenem stanju, ki ga izda pediater. To 
v osmem odstavku 20. členu ureja Zakona o vrtcih.26 Na samem pregledu naj bi sicer pediater 
opozoril Katjo o tem, da bi bilo glede na starost otroka potrebno opraviti obvezno cepljenje proti 
ošpicam, mumpsu in rdečkam. Vendar je Katja zavrnila cepljenje Barbare iz razloga, da so cepiva 
nevarna in da lahko povzročajo avtizem.27 Peto toženi je pri tem opustil pojasnilno dolžnost, saj 
jo je zgolj opozoril, da je dovolj stara za cepljenje in jo ob zavrnitvi cepljenja zgolj napotil na 
spletno stran NIJZ.28 Pri obveznem cepljenju je potrebno poudarit, da je pojasnilna dolžnost 
zdravnika toliko večjega pomena, saj gre v tem primeru za poseg v človekovo pravico do osebnega 
dostojanstva in varnosti.29 V tem primeru bi ji bil dolžan razložit: potek zdravljenja, možne 
posledice, če se predlagani poseg ne opravi in tveganost predlaganega posega.30 Pediater tega ni 
storil in bi moral sprožit postopke pristojnim organom, da bi se lahko preprečila škoda. 
 
 
3. O VIŠINI TOŽBENEGA ZAHTEVKA 
 
Tožena stranka prereka tudi višino tožbenih zahtevkov.  
 
Nepremoženjska škoda, ki jo zahtevata prva in druga tožeča stranka je občutno pretirana. Kar se 
tiče nepremoženjske škode, ki je nastala staršema zaradi duševnih bolečin se, kot navaja nasprotna 
stranka, višina nad 20 povprečnih mesečnih plač določi glede na dodatne okoliščine, kot je 
dolgotrajno zdravljenje, psihiatrična oskrba ipd. Okoliščine, ki jih navaja nasprotna stranka, npr. 

 
24 Tako v Pavel VAVŘIČKA in drugi v. Republika Češka (47621/13). (Dostopno na dan 20.05.2020 

http://media.aclj.org/pdf/OBS-ECLJ-Pavel-VAV%C5%98I%C4%8CKA-et-autres-c.-R%C3%A9publque-

Tch%C3%A8que.pdf). V tej zadevi je primer iz Republike Češke, kjer je šest staršev zavrnilo cepljenje iz različnih 

razlogov (verskih, dvomi o učinkovitosti cepiva, zdravstvene težave otroka). Administracija Republike Češke je 

zaradi tega petim zavrnila sprejem otroka v javni vrtec, enemu pa so dali denarno kazen. Zavrnitve so se nanašale 

predvsem na cepljenje proti tuberkulozi, poliu, hepatitisu B, ošpicam, mumpsu in rdečkam. Starši menijo, da so 

jim s tem kršene človekove pravice. V tej zadevi odloča veliki senat na Evropskem sodišču za človekove pravice 

o obveznem cepljenju v državah in bodo hkrati upoštevali dejstvo, da nekatere države članice nimajo urejenega 

obveznega cepljenja (npr. Avstrija, Ciper, Danska, Španija, Estonija ipd.). Sodba bo tudi najverjetneje precedens 

za vseh drugih 47 držav članic Sveta Evrope o obveznem cepljenju. 
25 Izjava Andreasa Müllerja. 
26 Zakon o vrtcih, Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 

– ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17. 
27 Primer Študentska pravda 2020 z dne 22. 01. 2020. 
28 Dopolnitev izvedenskega mnenja opr. Št. 1/2020, str. 2, vpr. 6. 
29 US RS št. U-I-127/01 z dne 12. 02. 2004. 
30 Povzeto po Kraigher, A., Ihan, A., Avčin, T.: Cepljenje in Cepiva, Inštitut za varovanje zdravja, 2011, str. 115, 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/cepljenje_-_knjiga.pdf (dostopno dne: 19. 05. 

2020). 
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še vedno prisotna depresija, jemanje antidepresivov in kažejo v prid pretirano visokemu 
odškodninskemu zahtevku izhajajo zgolj iz izjav staršev Skledar, ki niso podkrepljene. Tožena 
stranka sodišču predlaga, da v postopek vključi sodnega izvedenca, ki bo potrdil ali ovrgel navedbe 
nasprotne stranke. Predlagamo tudi zaslišanje staršev Skledar. 
 
Poleg tega so absurdne tudi navedbe prve tožnice in drugega tožnika glede podedovane terjatve 
po povračilu nepremoženjske škode njunemu otroku, Urošu Skledarju. Kot sama navajata, je 
Ustavno sodišče odločilo31, da mora oškodovanec navzven in nedvomno izraziti voljo, da mu 
povzročitelj dolguje določen znesek kot odškodnino za pretrpljeno nepremoženjsko škodo. Zapis 
v časopisu, ki ga navajata kot dokaz, pa priča zgolj o tem, da sta sama (in ne oškodovanec) 
nameravala v bodoče zahtevati odškodnino. Prav tako sta nameravano vložitev tožbenega 
zahtevka objavila zgolj v medijih. Tožene stranke pa pred vložitvijo tožbe niso prejele nikakršnega 
neformalnega ali formalnega zahtevka. 
 
Glede nepremoženjske škode, ki je nastala tretje tožniku pa je treba poudariti, da je ta pretirano 
visoka. V primerih blage okvare sluha bi morala biti odškodnina precej manjša,32 enako velja za 
telesne bolečine, ki so trajale tako kratek čas.33 Kot drugo pa je potrebno upoštevati tudi 
soprispevek njegovih staršev. Tretji tožnik Alan Kramar ni bil cepljen. Za njegovo kršitev 
zakonodaje pa, kot izhaja tudi iz mnenja predpravdnega izvedenca, ni obstajal noben utemeljen 
zdravstveni razlog. S tem, ko ga njegova starša nista cepila, sta izdatno prispevala k škodi, ki jo je 
ta utrpel. Če bi namreč bil cepljen, bi bila verjetnost okužbe z ošpicami in posledično nastanek 
okvare sluha znatno zmanjšana.  
 
Tudi odškodnina, ki jo glede nepremoženjske škode zaradi telesnih bolečin vtožuje četrti tožnik ni 
utemeljena. Kot prvo nikjer iz izvedenskega mnenja ne izhaja, da bi četrto tožnik trpel kakršne koli 
telesne bolečine. Kot drugo pa ga posledice, ki so mu nastale do tako visoke odškodnine ne 
upravičujejo, saj so zanemarljive. 
 
DOKAZI: 
 
• Zaslišanje staršev Skledarja 
• zaslišanje pediatra 
• zaslišanje vaščanov obeh radgon (Helge Kulm, Mirka Abasija, Toneta Volkova in Maria 

Cruza) 
• izjava Andreasa Müllerja 
• izvedenec psihoterapevtske stroke 
• sodna presoja 
 
 
4. STROŠKI 
 
Na podlagi prvega odstavka 154. člena je določeno, da mora stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni 
stranki povrniti njene stroške.  
 

 
31 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-88/15, Up-684/12 z dne 15. 10. 2015. 
32 V navedeni zadevi gre za blago okvaro sluha, sodišča pa za naglušnost, ki je bistveno hujša posledica prisojajo 

nižjo odškodnino - glej npr. VDSS sodba in sklep Pdp 1332/2008 z dne 07.05.2009. 
33 Sodišče je na primer v zadevi, v kateri je oškodovanec trpel 5 dni hudih bolečin, 25 dni neprestanih srednjih 

bolečin in 27 dni neprestanih lahkih bolečin temu dosodilo 500.000 SIT, kar je okoli 2. 000 EUR - glej VSL sodba 

I Cp 1853/99 z dne 06.09.2000. 
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5. TOŽBENI ZAHTEVEK 
 
Glede na navedeno tožena stranka sodišču predlaga, da tožbo zaradi kršitve pravilnika zavrže, v 
nasprotnem primeru pa tožena stranka sodišču predlaga da razpiše glavno obravnavo, izvede vse 
predlagane dokaze in razsodi: 
 
 
- Tožbeni zahtevek prvo tožeče stranke v višini 38. 200,00 EUR, z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi se zavrne; 
 
- Tožbeni zahtevek drugo tožeče stranke v višini 38. 200,00 EUR, z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi se zavrne; 
 
- Tožbeni zahtevek tretje tožeče stranke v višini 10. 000,00 EUR, z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi se zavrne; 
 
- Tožbeni zahtevek četrte tožeče stranke v višini 2. 500,00 EUR, z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi se zavrne; 
 
- Tožečim strankam se naloži nerazdelno plačilo vseh stroškov toženih strank v roku 15 dni, v 
primeru z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne po preteku roka za prostovoljno 
izpolnitev obveznosti do plačila. 
 
 
                   Odvetniška družba Skupina 6, o. p., d. o. o.



 

PRILOGE 

POOBLASTILO 

Podpisani: Andreas Müller, Hauptplatz 226, 8490 Bad Radkersburg 

 

pooblaščam: Skupina 6, O. P., d. o. o., Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, 

 

da mi daje pravno pomoč po predpisih o odvetništvu, zlasti, da me zastopa v postopkih pred 

sodišči in drugimi državnimi organi, da me zastopa v zadevah pred pravnimi osebami, 

ustanovami, zavodi, civilnimi pravnimi in fizičnimi osebami, da v mojem imenu sklepa 

poravnave in pogodbe, da me pravno veljavno zavezuje in potrjuje zadostitev mojih zahtevkov, 

ter da vloži vsa redna in izredna pravna sredstva.  

 

Pooblastilo obsega tudi sprejem odločb, vabil, vlog nasprotnih strank in drugih pisanj, potem 

ko je dano pooblastilo in v zvezi z zadevo, v kateri je pooblastilo dano.  

 

Pooblastilo obsega tudi sprejemanje denarja in drugih vrednosti za stranko in izrecno 

pooblastilo za zastopanje na poravnalnem naroku in sklenitev sodne ali izvensodne 

poravnave.  

 

Pooblastilo ne obsega preverjanja podatkov o stečajnem postopku, postopku prisilne 

poravnave ali likvidacijskem postopku, razen če ni to v pooblastilu posebej navedeno. 

 

Potrjujem, da me je odvetnik seznanil, da mu moramo pojasniti vsa dejstva in okoliščine v 

zvezi z zadevo in mu predložiti vse dokaze ob podpisu pooblastila, da sem seznanjen s 

približno oceno stroškov zastopanja in grobo oceno izida postopka in da sem opozorjen na 

posledice, ki nastanejo v primeru, če navedbe in dokazi niso navedeni in predloženi v rokih, 

ki jih določajo predpisi ali na poziv odvetnika. Če odvetniku ne navedemo vseh dejstev in 

predložimo dokazov, s katerimi razpolagam v rokih, navedenih v prejšnjem odstavku, odvetnik 

ni dolžan prevzeti zastopanja oz. lahko pooblastilo odpove, niti ni odgovoren za škodo, ki 

nastane zaradi naše neaktivnosti. 

 

Zavezujem se, da bomo poravnali na poziv in brez zamude vse odvetniške storitve po 

odvetniški tarifi, v kolikor pa je sklenjen poseben pisni dogovor o višini nagrade za opravljanje 

pravnih storitev pa nagrado po tem dogovoru, ter stroške in izdatke za izvršena opravila. 

    

Zavezujemo se, da bomo odvetniku v primeru spremembe kontaktnih podatkov, nemudoma, 

najkasneje pa v roku 48 ur po spremembi podatkov sporočil nove podatke, kjer bomo 

dosegljivi, sicer je odvetnik prost vsakršne odgovornosti za škodo nastalo zaradi 

neposredovanja točnih podatkov. Soglašamo, da nam odvetnik vsa pisanja posreduje z 

nepriporočeno pošto in izjavljamo, da nas je odvetnik seznanil, da je izid postopka 

nepredvidljiv in se je zavezal le, za zastopanje z vso profesionalno skrbnostjo in ne za uspeh.

  

Za spore, ki utegnejo nastati iz tega pooblastilnega razmerja, se pooblastitelji in pooblaščenec 

dogovorijo za pristojnost sodišča po sedežu odvetnikove pisarne in uporabo prava Republike 

Slovenije. 

 

V Mariboru, dne 07. 05. 2020  

 

Sprejmem pooblastilo in zastopstvo:     Pooblastitelj:  

 

......................................................    ................................................... 

 



 

STROŠKOVNIK 
 

 

posvet s stranko (OT tarifna številka 39/1)      200 TOČK 
pregled spisov (OT tarifna številka 39/2)         150 TOČK 
obrazložen odgovor na tožbo (OT tarifna številka 19/1)     700 TOČK 
sodna taksa 
 
administrativni stroški (11. člen OT)        50,00 EUR 

prevod tožbe pri tolmaču mag. Janez Novak               12 x 45,00 EUR/stran     540,00 EUR 
prevod izpoved Andreasa Müllerja pri tolmaču mag. Janez Novak  5 x 35,00 EUR/stran     175,00 EUR 
 



IZPOVED ANDREASA 
  

Ko sem spoznal Katjo leta 2010 sem se vanjo v trenutku zaljubil. Sklenila sva zakonsko zvezo, da bi najino 
ljubezen še bolj potrdila. Nato se nama je rodila Barbara in sreča se je še povečala. Za hčerko sem skrbel 
od rojstva in si prizadeval, da bom odigral vlogo očeta, ki jo otrok potrebuje. Odnos med nama s Katjo se 
je naenkrat začel slabšati. Ne vem točnega razloga zakaj, morda sva preveč oddaljila drug od drugega. 
Novica, da me Katja zapušča in, da bo s seboj odpeljala Barbaro me je zelo presenetila. Katjo sem večkrat 
rotil, naj se z Barbaro vrneta, ter jo spodbujal, da lahko rešiva zakon, vendar mojih prošenj ni uslišala. 
Potem pa se je zgodil ta neljubi dogodek za katerega sem izvedel od vaščanov obeh Radgon. Nisem vedel, 
da hčerka obiskuje vrtec, saj je Katja postopke sprožila takoj po odhodu, ko je bila najina komunikacija 
zelo slaba. Prav tako nisem vedel, da je z Barbaro obiskala pediatra in še posebej ne, da se je obravnavalo 
vprašanje cepljenja. Cepljenje otroka sem vedno zagovarjal, kljub temu, da v Avstriji to ni obvezno. Katja 
je to možnost zavračala in zaradi tega sva se tudi sprla. Ali je to poglavitni razlog njenega odhoda ne vem, 
vem pa, da je to odločitev, ki je ne bi smela sprejeti sama. O tem bi se morala pogovoriti in se kot starša 
otroka, za katerega si deliva starševsko skrb sporazumno odločiti o poteku zdravljenja. Žal se je Katja 
odločila, da bo to odločitev sprejela sama. O obisku pediatra me ni obvestila niti me ni obvestila, da je 
hčerka bolna. Predvideval sem, da če bo kaj narobe me bo obvestila, saj sva oba odrasla in zmožna 
sporazumevanja. Tako tudi nisem vedel, da so se od Barbare nalezli drugi otroci, kar močno obžalujem. 
Katja mi je zamolčala pomembne informacije, ki se tičejo obeh staršev. Res je, da Katje nisem poklical in 
je vprašal, če je peljala Barbaro k pediatru in jo cepila, vendar sem pričakoval, da po 7 letih zakona za tako 
pomembne stvari ne rabim spraševati. Menil sem, da je najin odnos vseeno tako zrel, da me bo o obisku 
pediatra ali bolezni hčerke obvestila sama. Zdelo se mi je samoumevno in me še toliko bolj šokiralo, da je 
cepljenje opravila ravno v času, ko je bila najina komunikacija že tako slaba. Po tem dogodku sem 
razmišljal, ali je bil odhod Katje povezan s tem in je Barbaro odpeljala zato, da je lahko zavrnila cepljenje 
brez mojega soglasja. Ravnanje Katje ni bilo zrelo, še manj pa odgovorno. Vendar obtožbe, ki nama jih s 
Katjo očitate, zame ne morejo veljati. Vse kar očitate Katji bi sam spremenil in ne bi pristal na opustitev 
cepljenja. Prav tako Barbare ne bi vpisal v vrtec, dokler ne bi bila cepljena po programu. Tudi ko je Barbara 
že hodila v vrtec, bi, če bi vedel preprečil njen odhod v vrtec, ko je kazala znake prehlada. Obžalujem, da 
se je ta neljubi dogodek zgodil in izrekam globoko sožalje staršem, ob izgubi njunega otroka, ter se jima za 
dejanja moje žene iskreno opravičujem. Tako kot zagovornik cepljenja ne morem prevzeti krivde za Katjino 
ravnanje. Odgovornost za nastalo situacijo je prevzela s tem, ko je Barbaro sama, brez moje vednosti 
odpeljala k pediatru in zavrnila cepljenje. Sam bi temu nasprotoval in sprožil postopke, da bi bila Barbara 
cepljena. 
 

  Andreas Müller 
 
 
 

Po tolmaču 
mag. EGON IZVIREN 
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DOPOLNITEV IZVEDENSKEGA MNENJA 

 

���9� NROLNãQHP� þDVX�PRUD� SHGLDWHU� REYHVWLWL� HSLGHPLRORãNR� VOXåER�1,-=� QD� ODERUDWRULMVNR� SRWUMHQH�
RãSLFH�JOHGH�QD�WR��GD�MH�Y�����þOHQX�=1%�GRORþHQR�ªWDNRM©���9�NROLNãQHP�þDVX�MH�WR�JOHGH�QD�RELþDMQR�
zdravniško prakso za bolezen ošpice? 

Odgovor: Zdravnik, ki postavi sum ali potrdi diagnozo nalezljive bolezni oziroma smrti zaradi nalezljive 
EROH]QL�L]����VNXSLQH��NDPRU�VRGLMR�RãSLFH��EL�PRUDO�WR�Y�WUHK�GR�ãHVWLK�XUDK�SULMDYLWL�REPRþQL�HQRWL�1,-=�
(Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in…). Žal se v praksi dogaja, da zdravniki na primarnem nivoju 
YHþLQR�QDOH]OMLYLK�EROH]QL�SULMDYOMDMR�Y�QHNDM�GQHK�SR�SRVWDYOMHQL�GLDJQR]L��YHþLQD�SULMDYOMLYLK�QDOH]OMLYLK�
bolezni spada v drugo skupino, za katere je predvidena prijava v treh dneh). 

 

2. Ali bi moral pediater, ko je posumil, da ima Barbara ošpice, takoj sprožiti postopek preventivnega 
zdravljenja drugih otrok (cepljenje in dajanje intravenskih imunoglobulinov), ki so bili potencialno 
izpostavljeni okužbi? 

Odgovor: Pediatrova naloga na primarnem nivoju zdravstvenega varstva je obravnava pri njem 
opredeljenega pacienta. Naloga epidemiološke službe je identificiranje tesnih kontaktov osebe, ki je 
obolela za nalezljivo boleznijo, ki lahko predstavlja tveganje za šLUMHQMH�QD�GUXJH�RVHEH�Y�þDVX�QMHJRYH�
NXåQRVWL� WHU� L]YDMDQMH� XNUHSRY� ]D� REYODGRYDQMH� LQ� SUHSUHþHYDQMH� ãLUMHQMD� REROHQMD�� 2WURFL� Y� YUWFLK�
RELþDMQR�QLPDMR�YVL�L]EUDQHJD�LVWHJD�SHGLDWUD��   

 

3. Ali bi poekspozicijsko cepljenje Alana in Luke neposredno po takojšnji zdravnikovi obvestitvi 
SULVWRMQH�HSLGHPLRORãNH�VOXåEH�1,-=��2(�0XUVND�6RERWD��SUHSUHþLOR�SRMDY�]DSOHWRY��YQHWMH�VUHGQMHJD�
XãHVD�LQ�UD]YRM�SOMXþQLFH��SUL�$ODQX�LQ�/XNL" 

Odgovor: 'RND]L�R�XþLQNRYLWRVWL�SRHNVSRzicijskega cepljenja oz. aplikacije imunoglobulinov pri osebah, 
neimunih proti ošpicam, so omejeni in ugotovitve neenotne. Novejše raziskave pa kažejo, da je 
SULþDNRYDQD�XVSHãQRVW�SRHNVSR]LFLMVNHJD�FHSOMHQMD�YHþ�NRW�����DOL�FHOR�YHþ�NRW������ 

 

4. Ali se ceSOMHQMH�SR�YDãHP�PQHQMX�ãWHMH�]D�PHGLFLQVNL�SRVHJ��SRYH]DQ�]�YHþMLP�WYHJDQMHP�DOL�YHþMR�
obremenitvijo, oziroma za medicinski poseg, ki utegne imeti za otroka velike posledice ali manjši poseg?  

Odgovor: &HSOMHQMH�VSDGD�PHG�PHGLFLQVNH�SRVHJH��NL�RE�L]NOMXþLtvi kontraindikacij za izvedbo cepljenja 
SUL�SRVDPH]QLNX��QH�SUHGVWDYOMDMR�YHþMHJD�WYHJDQMD�]D�]GUDYMH�FHSOMHQH�RVHEH��Za privolitev v izvedbo 
cepljenja ni nujno pisno, privolitev za cepljenje je lahko podana tudi ustno. 1DþHORPD� UXWLQVNHJD�
cepljenja ni moJRþH�ãWHWL�]D�SRVHJ��NL�XWHJQH�LPHWL�SRPHPEQH�SRVOHGLFH�]D�RWURND��LQ�]DWR�]DGRVWXMH�
SULYROLWHY�WLVWHJD�RG�VWDUãHY��NL�MH�SULVRWHQ��NR�VH�SULYROLWHY�LãþH��WRUHM�WLVWHJD�RG�VWDUãHY��NL�RWURND�SULSHOMH�
na cepljenje. 
 

5. Ali obstaja možnost, da se je %DUEDUD�RNXåLOD�V�VWUDQL�RVHEH��NL�MH�ELOD�FHSOMHQD�LQ�MH�NOMXE�WHPX�Y�þDVX�
RNXåEH�%DUEDUH�LPHOD�ODåMR�REOLNR��DERUWLYQR�IRUPR��EROH]QL��NL�QL�ND]DOD�WLSLþQLK�VLPSWRPRY�RãSLF"�
$OL�MH�WHRUHWLþQR�PRåQR��GD�MH�%DUEDUR�RNXåLO�NDWHUL�RG�GUXJLK�RWURN�L]�YUWFD��YHQGDU�MH�RQD�SUYD�]DþHOD�
kazati znake? 

Odgovor: 2VHEH��NL�VR�FHSOMHQH�]�HQLP�RGPHUNRP�FHSLYD�SURWL�RãSLFDP��VR�]DãþLWHQH�Y�YHþ�NRW�������
*OHGH�QD�UH]XOWDWH�UD]LVNDYH�Y�='$�MH�]DãþLWHQLK�����RWURN��VWDULK����PHVHFHY��NL�VR�ELOL�FHSOMHQL�Y�
starosti 12 mesecev z enim odmerkom cepiva. Osebe, ki so cepljene z dvema odmerkoma cepiva, so 
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]DãþLWHQH�Y�VNRUDM������1LYR�]DãþLWQLK�SURWLWHOHV�ODKNR�RE�VWDUDQMX�QHNROLNR�XSDGH��9�YUWþHYVNL�VWDURVWL�
MH�SRMDY�EROH]QL�PHG�FHSOMHQLPL�RWURNL��NL�VR�SR�FHSOMHQMX�UD]YLOL�]DãþLWR��QHSULþDNRYDQ��.XåQRVW�RVHEH��
ki kljub cepljenju zboli za ošpicami in je bila cepljena proti ošpicam ter je po ceSOMHQMX�UD]YLOD�]DãþLWR��
je izredno majhna, a verjetnost prenosa obstaja. V literaturi je opisanih nekaj primerov odraslih oseb, 
ki so bile ceSOMHQH�SURWL�RãSLFDP�LQ�VR�LPHOH�Y�þDVX�SRWHQFLDOQH�NXåQRVWL�VWLNH�]�QHLPXQLPL�RVHEDPL��SD�
VH�RNXåED�QDQMH�QL�SUHQHVOD��REVWDMDMR�SD�WXGL�SRVDPH]QD�SRURþLOD��NMHU�MH�SULãOR�GR�SUHQRVD�L]�RNXåHQH�
popolnoma cepljene osebe na druge cepljene posameznike. 

Glede na le izredno majhno možnost prenosa okužbe s cepljenega otroka, ki bi preboleval okužbo v 
neprepoznani obliki bolezni, na drugega otroka v vrtcu in glede na obdobje kužnosti Barbare ter  
inkubacijsko dobo za pojav bolezenskih znakov drugih otrok v vrtcu, lahko s skoraj popolno gotovostjo 
domnevamo, da je Barabara prenesla okužbo na sovrstnike in ne obratno.   

 

6. Ali je pediater Janez Galen dne 11.11.2018 razložil Katji Müller nevarnosti necepljenja otroka, za 
otroka samega in za druge osebe (ali je torej izpolnil svojo pojasnilno dolžnost)? Ali bi moral v okvir 
pojasnilne dolžnosti YNOMXþLWL�RNROLãþLQR, da se Barbara pogosto nahaja v Avstriji? .DM�MH�WLSLþQD�SUDNVD�
zdravnika pediatra, v primeru, da oseba zavrne cepljenje? 

Odgovor: Izbrani otrokov pediater mora osebo oz. njene skrbnike opozoriti na potrebo po izvedbi 
cepljenja v obdobju, ko oseba po predvidenem koledarju cepljenja, dopolni GRORþHQR�VWDURVW�LQ�ali ostale 
pogoje za izvedbo cepljenja. Pred izvedbo cepljenja mora opraviti pojasnilno dolžnost. V okviru 
pojasnilne dolžnosti je zdravnik dolžan cepljeno osebo oziroma starše obvestiti o cilju, verjetnosti 
XVSHKD�� R� NRULVWLK� LQ� WYHJDQMLK� FHSOMHQMD�� QHåHOHQLK� XþLQNLK�� QHJDWLYQLK� SRVOHGLFDK� LQ� GUXJLK�
QHSULMHWQRVWLK�FHSOMHQMD��YNOMXþQR�V�SRVOHGLFDmi njegove opustitve.  
3RMDVQLOQR� GROåQRVW� SHGLDWUL� RELþDMQR� L]YHGHMR� WXGL� WDNUDW�� NR� RE� VLVWHPDWVNHP�SUHJOHGX�DOL� GUXJHP�
SUHJOHGX��XJRWRYLMR��GD�MH�RVHED�]DPXGQLN��VDM�ãH�QL�L]YHGOD�REYH]QHJD�DOL�SULSRURþHQHJD�FHSOMHQD�]D�
njegovo starost. 
Smiselno je da, VL�]GUDYQLN�]DSLãH��NDM�MH�ELOR�VWDUãHP�SUHG�FHSOMHQMHP�L]URþHQR�R]LURPD�SRMDVQMHQR�LQ�
zapis vloži v zdravstveni karton otroka. Ni pa to obvezno. =D�L]YHGHQR�SRMDVQLOQR�GROåQRVW�VH�ãWHMH��þH�MH�
pediater predal osebi pisne informacije za predvideno cepljenje (pripravljene s strani NIJZ), ustne 
LQIRUPDFLMH�R�SUHGYLGHQHP�FHSOMHQMX��PRåQLK�QHåHOHQLK�XþLQNLK�SR�FHSOMHQMX�WHU�XNUHSDQMX�Y�SULPHUX�
QHåHOHQHJD�XþLQND��Y�REVHJX��NL�MH�]DSLVDQ�åH�QD�SLVQLK�JUDGLYLK�LQ�Y�VWDQGDUGQHP�þDVRYQHP�RNYLUX���
RVHEL�RPRJRþL�YSRJOHG�Y�QDYRGLOD�]D�XSRUDER��NL�VR�SULORåHQD�FHSLYX� LQ�JD�QDSRWL�QD�VSOHWQH�VWUDQL�
NIJZ, v kolikor oseba oz. starši niso zadovoljni s pojasnilom. 

9� NROLNRU� RVHED� ]DYUDþD� FHSOMHQMH, lahko zdravnik o izmikanju izvedbe obveznega cepljenja obvesti 
zdravstveno inšpekcijo (ZIRS), ni pa tega dolžan narediti. 9HþLQD� SHGLDWURY� RE� L]PLNDQMX� L]YHGEH�
obveznega cepljenja o tem obvesti ZIRS oz. poda prijavo osebe oz. staršev ZIRS. 

Ob pregledu dokumentacije ugotavljam, da je pediater Janez Galen opozoril Katjo Müller, da je otrok 
Y�VWDURVWQHP�REGREMX��NR�VH�L]YDMD�SUHGPHWQR�FHSOMHQMH��,]�GRVWRSQHJD�JUDGLYD�MH�PRJRþH�UD]EUDWL�ãH��
da je napotil Katjo Müller na spletno stran NIJZ. Drugih indikacij o opravljeni pojasnilni dolžnosti ni. 

 

7. Ali ni tLSLþQR�]D�RVHEH��NL�VR�ELOH�FHSOMHQH�SURWL�RãSLFDP��NRW�MH�$ODQ�.UDPar, da v primeru te bolezni, 
kažejo lažjo obliko (abortivno formo)? 

Odgovor: V kolikor oseba, ki je bila cepljena proti ošpicam, sodi med tisti majhen delež, ki po cepljenju 
ne UD]YLMH�]DãþLWH��SULPDUQD�RGSRYHG�FHSOMHQMD��� ODKNR�SR�VWLNX�]�YLUXVRP�RãSLF�UD]YLMH�HQDNR�REOLNR�
ošpic, kot bi jo razvila oseba, ki proti ošpicam ni bila cepljena. V kolikor pa oseba, ki je bila cepljena 
proti ošpicam LQ�VH�MH�SR�FHSOMHQMX�UD]YLOD�GRORþHQD�]DãþLWD, kljub cepljenju razvije znake bolezni, pa so 
RELþDMQR�]QDNL�EROH]QL�blažji, kot bi lahko bili pri necepljeni osebi (mitigirane ošpice). Lahko pa se tudi 
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QHSRVUHGQR�SR�FHSOMHQMX��Y�REGREMX�RELþDMQH�LQNXEDFLMVNH�GREH��SUL�FHSOMHQL�RVHEL�SRMDYLMR�Pinimalni 
znaki obolenja. V tem primeru gre za cepilne ošpice. 

 

8��$OL�MH�PRJRþH��GD�$ODQ�.UDPHU�QL�ELO�XVSHãQR�FHSOMHQ��ERGLVL�SR�]GUDYQLãNL�QDSDNL�ERGLVL��NHU�MH�SULãOR�
do napake v procesu proizvodnje cepiva in je bilo zdravilo defektno?  

Odgovor: Možnost��GD�EL�ELOR�FHSLYR��NL�VH�XSRUDEOMD�SUL�VLVWHPDWLþQHPX�FHSOMHQMX��QHXVWUH]QR��MH�]DUDGL�
celotnega procesa zagotavljanja kakovosti cepiv od proizvodnje do VNODGLãþHQMD�� WUDQVSRUWD� LQ� GR�
XSRUDEH�SUDNWLþQR�QLþQR��9VDNR�VHULMR�FHSLY, ki pride v Slovenijo, iz vidika ustreznosti preveri še Javna 
DJHQFLMD�]D�]GUDYLOD�LQ�PHGLFLQVNH�SULSRPRþNH� 

Zdravstvena  napaka pri cepljenju je sicer možna, a v praksi zelo redka. O njej bi govorili, ko bi zdravnik 
RE�FHSOMHQMX�XSRUDELO�QDSDþQR�FHSLYR��FHSLYR�V�SUHWHþHQLP�URNRP�WUDMDQMD��FHSLYR��SUL�NDWHUHP�EL�SULãOR�
GR� SUHNLQLWYH� KODGQH� YHULJH�� NDGDU� EL� ELOR� FHSLYR� DSOLFLUDQR� QHSUDYLOQR� JOHGH� QD� SUHGSLVDQ� QDþLQ�
aplikacije in podobno.  

Ob rutinskem rokovanju s cepivom in izvajanju cepljenja, ki je zaradi zagotavljanja varnosti cepljenja 
podvrženo številnim kontrolnim postopkov in nadzirano s strani samega izvajalca cepljenja, odgovornih 
oseb na cepilnem mestu in rednimi nadzori zdravstvene inšpekcije, je možnost zdravstvene napake pri 
cepljenju minimalna. 

 

9. Ali bi lahko vzgojiteljica po tem, ko je opazila znake bolezni, z zavrnitvijo sprejema otroka v vrtec 
R]LURPD�V� VSUHMHPRP�NDNãQLK�GUXJLK�XNUHSRY��SUHSUHþLOD��DOL�YVDM�]PDQMãDOD�PRåQRVW�RNXåEH�$ODQD�
Kramarja, Luke Bukovca in Uroša Skledarja? 

Odgovor: Vzgojiteljica ODKNR�RE�XJRWRYLWYL�GRORþHQLK�]GUDYVWYHQLK�WHåDY�SUL�RWURNX�RPHML�QMHJRYH�VWLNH�
]�GUXJLPL�RWURFL� LQ�R�SRMDYX�]GUDYVWYHQLK�WHåDY�REYHVWLWL�VWDUãH��ýH� ODKNR�]DYUQH�VSUHMHP�RWURND��]D�
NDWHUHJD� VDPD� ODLþQR� SRPLVOL�� GD� SUHEROHYD� GRORþHQR� QDOH]OMLYR� EROH]HQ�� MH� pravno vprašanje. Ob 
pojavu bolezenskih znakov, ki se pojavijo pri ošpicah, je oseba takrat in že nekaj dni pred pojavom 
bolezenskih znakov za okolico že kužna.  Ošpice se prenašajo po zraku, zato je zmanjševanje prenosa 
QD�GUXJH�RVHEH�L]UHGQR�WHåNR�]DJRWRYLWL��1DMXþLQNRYLWHMãD�MH�SRSROQD�L]RODFLMD�EROQLND� 

 

����.DNãQD�MH�ELOD�VWRSQMD�SUHFHSOMHQRVWL�Y�YUWFX�LQ�Y�%DUEDULQL�VNXSLQL�Y�þDVX�SRMDYD�RãSLF" 

Odgovor: Stopnjo precepljenosti v posameznem vrtcu bi lahko izraþXQDOL�OH��þH�EL�SR]QDOL�FHSLOQL�VWDWXV�
YVDNHJD�RWURND�Y�YUWFX�Y�GRORþHQHP�REGREMX��6�SRGDWNL�R�SUHFHSOMHQRVWL�SRVDPH]QHJD�YUWFD�Y�6ORYHQLML�
QH� UD]SRODJDPR�� =D� GRVHJR� NROHNWLYQH� LPXQRVWL� SUHG� RãSLFDPL� MH� SRWUHEQR� GRVHþL� Y� SRVDPH]QL�
SRSXODFLML�� NL� LPD� YHþLQoma medsebojne stike, okoli 95 % precepljenost. Tolikšna precepljenost 
RQHPRJRþD�YLUXVX�RãSLF��GD�EL�VH�Y�GRORþHQL�SRSXODFLML�WUDMQR�Y]GUåHYDO��VDM�EL�SULãOR�GR�VLWXDFLMH��NR�EL�
HQ�RNXåHQL�SUHQHVHO�RNXåER�Y�SRYSUHþMX�QD�PDQM�NRW�HQR�RVHER��NDU�EL�YRGLOR�Y�prenehanje prenosa 
YLUXVD�Y�GRORþHQL�SRSXODFLML���.OMXE����DOL�YHþ���SUHFHSOMHQRVWL�Y�GRORþHQL�SRSXODFLML��SD�WR�QH�]DJRWDYOMD�
QHLPXQHPX� SRVDPH]QLNX�� GD� VH� ]� RãSLFDPL� QH� EL�PRJHO� RNXåLWL�� 9� NROLNRU� EL� GRORþHQD� RVHED�� NL� MH�
okužena z ošpicami in je kužna za svojo okolico, prišla v stik prav s tem posameznikom, bi do prenosa 
virusa na necepljenega posameznika seveda kljub visoki kolektivni precepljenosti lahko prišlo. 
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11. Ali so bile pri obolelih otrocih pred pojavom ošpic prisotne kakšne druge zdravstvene težave, ki niso 
Y�SRYH]DYL�]�RãSLFDPL�LQ�EL�ODKNR�VDPH��DOL�Y�NRPELQDFLML�]�RãSLFDPL�SRYHþDOH�PRåQRVWL�]DSOHWRY�SUL�
otrocih? 

Odgovor: 1L�]QDQR��GD�EL�SUHEROHYDQMH�GUXJLK�QDOH]OMLYLK�EROH]QL�SUHG�DOL�Y�þDVX�RNXåEH�]�RãSLFDPL��
YSOLYDOR�QD�VDP�SRWHN�SUHEROHYDQMD�RãSLF��6HYHGD�SD�MH�SRWHN�QDOH]OMLYH�EROH]QL�RELþDMQR�RGYLVHQ�WXGL�
od stanja imunskega odziva posameznika, ki je lahko ob hkratnem prebolevanju drugih bolezenskih 
VWDQM��GRGDWQR�REUHPHQMHQ��3UL�RWURFLK�Y�YUWþHYVNHP�REGREMX�MH�SUHEROHYDQMH�YLUXVQLK�LQ�EDNWHULMVNLK�
bolezni pogosto.  

 

����$OL�EL�ODKNR�VWDUãL�RE�SRMDYX�SUYLK�]QDNRY�EROH]QL�SRG�NDNãQLPL�SRJRML�SUHSUHþLOL�QDVWRS�EROH]QL" 

Odgovor: 2ãSLFH� VR� YLUXVQR� REROHQMH�� ]D� NDWHUHJD� QH� REVWDMD� VSHFLILþQR� ]GUDYOMHQMH�� 1H� SR]QDPR�
XNUHSRY��V�NDWHULPL�EL�ODKNR�VSHFLILþQR�YSOLYDOL�QD�VDP�SRWHN�EROH]QL��3RWHN�RãSLF�]DJRWRYR�QL�SRYH]DQ�
V� SRVHEQLPL� XNUHSL� V� VWUDQL� VWDUãHY�� UD]HQ� þH� VWDUãL� REROHOega otroka, za katerega bi bilo potrebno 
EROQLãQLþQR�]GUDYOMHQMH��QH�EL�SULSHOMDOL�GR�]GUDYQLND� 

 

13.  Ali obstaja možnost, da lahko otrok, ki ne kaže simptomov ošpic, virus prenaša naprej, ne da pri 
tem tudi sam zboli? 

Odgovor: V literaturi ni veliko opisov primerov prenosa ošpic s strani oseb, ki okužbo prebolevajo 
povsem brez znakov bolezni (asimptomatsko okuženi). 9� HQL� L]PHG� UD]LVNDY� QLVR� SRWUGLOL� L]ORþDQMD�
virusov v okolico s strani asimptomatsko okuženih oseb. V kolikor do prenosa virusa ošpic lahko pride 
preko asimptomatsko okuženih oseb, se smatra, da je to zelo redek pojav. 
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ODGOVORI NA VPRAŠANJA ZA RAZJASNITEV #2 

 

1. Kakšni so osebni podatki Janeza Galena? 
Odgovor: Janez Galen, Ulica bratov Burkelc 32, 9250 Gornja Radgona, EMŠO: 1003975500650. 
 

2. Kako so se odzvali v vrtcu na dejstvo, da Barbara ni cepljena po programu? 
Odgovor: Posebnih pomislekov glede sprejema ni bilo. Vrtec v varstvo sprejema tako cepljene 
kot necepljene otroke. 
 

3. Ali je oče Barbare pri vprašanju cepljenja sodeloval in si prizadeval, da bi Barbara bila 
cepljena? 
Odgovor: Oče si je vseskozi prizadeval, da bi bila Barbara cepljena. O tem, da Katja ni 
upoštevala nasveta Janeza Galena ni vedel ničesar. Oče tudi ni bil seznanjen z dekličino 
boleznijo, dokler se med meščani obeh Radgon niso razširile govorice o primeru. 
 

4. Ali je vzgojiteljica dne 11. 2. 2019 pri Barbari opazila povišano temperaturo in nahod? 
Odgovor v prilogi (pisna izjava). 
 

5. Ali so starši Uroša Skledarja že pred pravdo in v času bolezni pred njegovo smrtjo zahtevali 
odškodnino? 
Odgovor: Starši v času pred smrtjo niso oblikovali odškodninskega zahtevka tako, da bi ga 
(izven-pravdno) naslovili na katerega od akterjev. Prav tako niso vložili tožbe. Starši pa so 2 
dneva pred smrtjo kontaktirali najbolj prodajan tiskani medij v vzhodnem delu Slovenije 
»Večernik«, ki je dan pred Uroševo smrtjo na naslovnici senzacionalistično objavil njuno 
zgodbo. Zgodba je v povzetku še isti dan bila objavljena na socialnem omrežju zadevnega 
medija. Z več kot 3.000 všečki in 280 delitvami je hitro nabirala publiciteto na spletu. Uroševa 
smrt je nastopila dne 27.03.2019 ob 23:15 uri. Prilagamo izsek. 
 

6. Kje točno prebiva Barbara in Katja ter kje točno prebiva oče od Barbare? 
Odgovor: Katja ima kot kraj stalnega bivališča registriran naslov  stanovanja njenih staršev. 
Barbara ima stalno prebivališče formalno še zmerom urejeno v Avstriji.  
 

7. Kakšno je razmerje med staršema (Katjo in njenim možem)? 
Odgovor: Njun medsebojni odnos se ni izboljšal. Odločitve glede Barbarinega življenja dejansko 
spadajo v Katjino domeno. 
 

8. Ali ima zdravnikov delodajalec sklenjeno zavarovanje civilne odgovornosti? Ali ima vrtec 
sklenjeno zavarovanje civilne odgovornosti? Pri kateri zavarovalnici? 
Odgovor: MEDICINUS zasebna zdravstvena ambulatna d.o.o. ima sklenjeno zavarovanje civilne 
odgovornosti pri: Zavarovalnica Covidus d.d., Manheimova cesta 2a, 9250 Gornja Radgona, 
matična številka: 9382738000, ID za DDV: 55983627. 
Vrtec Lunica nad gozdičkom d.o.o. ima sklenjeno zavarovanje civilne odgovornosti pri: 
Zavarovalnica Valgirt d.d., Oppenheimerjeva ulica 24, 2, 9250 Gornja Radgona, matična 
številka: 9573267000, ID za DDV: 54963009. 
Splošni pogoji pri obeh zavarovalnicah ne odstopajo od splošnih pogojev, ki veljajo pri 
primerljivih zavarovalnih pogodbah. Omejitev glede kritja po višini ni. 
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9. Kakšni so osebni podatki staršev Luke Bukovca in Alana Kramarja? 
Marijan Bukovec, Kregljeva cesta 5, Gornja Radgona, EMŠO: 2405988500087 
Jerneja Bukovec, Kregljeva cesta 5, Gornja Radgona, EMŠO: 2312978500087 
 
Matjaž Kramar, Popotniška ulica 12, Murska Sobota, EMŠO: 1205983500087 
Petra Kramar, Popotniška ulica 12, Murska Sobota, EMŠO: 1908983500087 
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PRAVILNIK ZA IZVEDBO 

ŠTUDENTSKE PRAVDE  

2020 

 
,��63/2â1(�'2/2ý%( 

���þOHQ 
(opredelitev) 

(1) Študentska pravda (v nadaljevanju: simulacija) je vsakoletno tekmovanje študentov prava 
slovenskih pravnih fakultet. Namen simulacije je študijski in se doseže z izvedbo simuliranega 
pravdnega postopka, ki temelji na fiktivno zasnovanem primeru. 

(2) Na simulaciji sodelujejo ekipe in študenti prava Pravne fakultete Univerze v Mariboru (v 
nadaljevanju: UM). Ekipe in študente prava drugih slovenskih univerz k udeležbi povabi 
RUJDQL]DFLMVNL�RGERU��7DNãQH�HNLSH�LQ�QMLKRYL�ãWXGHQWL�LPDMR�L]HQDþHQ�SRORåDM�]�HNLSDPL�LQ�ãWXGHQWL�
3UDYQH�IDNXOWHWH�80��=DQMH�YHOMDMR�GRORþEH�WHJD�SUDYLOQLND��]�L]MHPR�þOHQRY��NL�GRORþDMR�ãWXGLMVNR�
nagrado. 

(3) Na simulaciji lahko sodelujejo tudi ekipe ali posamezni študenti iz drugih univerz, ki se jim 
podeli status opazovalke oziroma opazovalcev. Takšne ekipe ali študenti ne nastopajo v konkurenci, 
njihove pravice in obveznosti pa so stvar dogovora. 

(4) Pobudnik simulacije je Študentski svet Pravne fakultete UM. 

 

���þOHQ 
(sestava) 

Simulacija je sestavljena iz pisne in ustne faze. 

 

3. þOHQ 
(oris) 

(1) Simulacija poteka v slovenskem jeziku. 

����ýH� MH�N�VRGHORYDQMX�SRYDEOMHQD�HNLSD� L]�GUXJH�GUåDYH�� ODhko ta uporabljati svoj jezik. Pisne 
YORJH�WXMH�HNLSH�VH�SUHYHGHMR�Y�VORYHQãþLQR��,]�VORYHQãþLQH�VH�Y�MH]LN��NL�JD�XSRUDEOMD�WXMD�HNLSD��
prevedeta zmagovalna tožba in zmagovalni odgovor na tožbo. 

����6LPXODFLMD�SRWHND�NRW�UHGQL�SUDYGQL�SRVWRSHN�SUHG�VRGLãþem prve stopnje. Pri tem se uporabljajo 
pravila veljavnega Zakona o pravdnem postopku in sodnega reda, razen v primerih, kjer ta pravilnik 
GRORþD�GUXJDþH�DOL�NMHU�VRGHþL�VHQDW�RGORþL�GUXJDþH�� 

����9�SULPHU�]D�UHãHYDQMH�VR�YNOMXþHQD�SUDYQD�YSUDãDQMD�UD]OLþQLK�SRGURþLM�� 

����(NLSH�VHVWDYOMDMR�SLVQH�L]GHONH��L]�NDWHULK�MH�PRþ�UD]EUDWL�UHãLWHY�SULPHUD�LQ�RGJRYRUH�QD��Y�Qjem 
zaobjeta) pravna vprašanja. 



2 
 

(6) Ekipe, ki dospejo do polfinala in/ali finala, morajo aktivno sodelovati tudi na ustni fazi.  

(7) Primeri so sestavljeni tako, da od ekip terjajo predvsem pravno razlogovanje. Izogibati se je 
SRWUHEQR�VHVWDYOMDQMX�SULPHURY��NMHU�MH�SR]RUQRVW�SRVYHþHQD�SHUHþHPX�GHMDQVNHPX�VWDQMX�� 

 

���þOHQ 
�DYWRUVWYR�LQ�SUHSRYHG�SRPRþL�GUXJLK� 

����,]GHONL�PRUDMR�ELWL�UH]XOWDW�GHOD�þODQRY�HNLSH�� 

����'UXJH�RVHEH�ODKNR�SRPDJDMR�OH�WDNR��GD�þODQH�HNLS�QDSRWXMHMR�QD�SUDYQH�YLUH�DOL�SRPDJDMR�SUL�
razlagi pravnih virov in/ali njihovi pravno-VLVWHPVNL� XPHVWLWYL�� 3RPRþ� GUXJLK� RVHE� QH� VPH� ELWL�
bistvena, kar še posebej pomeni, da te osebe ne smejo iskati pravnih rešitev.  

����3RPRþ�SUL�VHVWDYL�SLVQLK�L]GHONRY�VPHMR�þODQL�HNLS�LVNDWL�SUL�ãWXGHQWLK�WXWRUMLK�3UDYQH�IDNXOWHWH�
80�� 3RPRþL� QH�PRUHMR� QXGLWL� ãWXGHQWL� WXWRUML�� NL� VDPL� VRGHOXMHMR� NRW� WHNPRYDOFL�� 6PLVHlno se 
XSRUDEOMD����RGVWDYHN�WHJD�þOHQD�� 

����(NLSD��NL�QH�VSRãWXMH�GRORþE�WHJD�þOHQD��VH�GLVNYDOLILFLUD� 

 

5. þOHQ 
(organizacijski odbor) 

(1) Organizacijski odbor sestavljajo:  

- red. prof. dr. Vesna Rijavec;  
- izr. prof. dr. Tjaša Ivanc;  
- asist. Denis Baghrizabehi;  
- asist. Denis Magyar; 
- asist. Kristjan Zahrastnik. 

����2UJDQL]DFLMVNR�SRPRþ�QXGL�âWXGHQWVNL�VYHW�3UDYQH�IDNXOWHWH�80� 

 

���þOHQ 
(ocenjevalci) 

Pisne izdelke ekip bosta ocenili dr. Vesna Rijavec in dr. Tjaša Ivanc. Ustne nastope bo ocenjeval 
vsakokratni VRGHþL�VHQDW� 

 

II. EKIPE 

���þOHQ 
�þODQL� 

����ýODQ�HNLSH� MH� ODKNR�YVDN� ãWXGHQW�3UDYQH� IDNXOWHWH�80�� UD]HQ� ãWXGHQWRY�SUYHJD� OHWQLND�SUYH�
VWRSQMH��'RYROMHQR�LQ�SULSRURþOMLYR�MH�VHVWDYOMDQMH�HNLS�L]�YUVW�ãWXGHQWRY�UD]OLþQLK�OHWQLNRY�� 

����6PLVHOQR�HQDNR�YHOMD�]D�þODQH�HNLS�SRYDEOMHQLK�XQLYHU]� 
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���þOen 
�ãWHYLOR�þODQRY� 

����(NLSR�ODKNR�VHVWDYOMD�QDMYHþ�SHW�þODQRY�LQ�QLþ�PDQM�NRW�WULMH�þODQL�� 

(2) Po prijavi ekipe se sestava ekipe lahko spremeni le s soglasjem organizacijskega odbora. 

  

���þOHQ 
(predstavnik ekipe) 

Vsaka ekipa imenuje predstavnika, ki prijavi skupino in opravlja vlogo kontaktne osebe. 

 

����þOHQ 
(prijava ekip) 

(1) Prijava se opravi do 25. 2. 2020 z naznanitvijo preko e-pošte, na naslov 
VWXGHQWVND�SUDYGD#XP�VL��3ULMDYD�PRUD�YVHERYDWL�LPHQD�þODQRY�HNLS�LQ�LPH�SUHGVWDYQLND� 

 

����þOHQ 
(poimenovanje ekip) 

(1) Vsaki ekipi se dodeli zaporedna številka glede na vrstni red prijave. Ekipa na vseh svojih pisnih 
vlogah navaja le besedo "Skupina" in dodeljeno zaporedno številko ("Skupina 1", "Skupina 2", ...). 
3UHSRYHGDQR�MH�QDYDMDWL�LPHQD�þODQRY�� 

����2UJDQL]DFLMVNL�RGERU�LPD�SUDYLFR��GD�RGVWRSL�RG�GRORþEH����RGVWDYND�WHJD�þOHQD�LQ�RGORþL��GD�
HNLSDP� SRGHOL� GUXJDþQD� LPHQD�� SUL� þHPHU� SD�PRUD� YHOMDWL� GD� WDNãQD� LPHQD� ãþLWLMR� DQRQLPQRVW�
þODQRY�HNLS�� 

 

III. PISNA FAZA 

����þOHQ 
(splošno) 

����3LVQD�ID]D�VH�]DþQH�z objavo SULPHUD��(NLSH�SUHXþLMR�SULPHU�WHU�VHVWDYLMR�LQ�RGGDMR�WRåER�� 

(2) Izmed vseh prispelih tožb bo izbrana (ocenjena) najboljša, ki se nato posreduje vsem ostalim 
ekipam, da napišejo odgovor na to tožbo. Ekipa, ki je spisala najboljšo tožbo, napiše odgovor na 
lastno tožbo, vendar ne more prejeti najvišjih ocen zanj. Izmed vseh odgovorov na tožbo se izbere 
(oceni) najboljša.  

(3) Objavijo se tudi rezultati druge najboljše tožbe in drugega najboljšega odgovora na tožbo. 

 

����þOen 
(poznavanje prava, oblika in obseg) 

����3UL�VLPXOLUDQHP�VRGQHP�SULPHUX�MH�GRORþHQR�REUQMHQR�SUDYLOR�RG�SUDYLOD��NL�YHOMD�Y�UHVQLþQHP�
sojenju, in sicer »iura non novit curia«. To pomeni, da je potrebno podati jasno pravno naziranje 
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glede procesnih in materiDOQLK�YSUDãDQM��NL�VR�RGORþLOQD�Y�VLPXOLUDQHP�SULPHUX��7R�RG�WHNPRYDOFHY�
WHUMD� MDVQR�SUDYQR�NYDOLILNDFLMR� RGORþLOQLK�YSUDãDQM��=DKWHYHN�Y� WRåEL� MH� UH]XOWDW�� NL�PRUD� MDVQR�
slediti iz tožbenih navedb. Pravo se torej dokazuje.  

(2) Argumentacija iz prejšnjega odstavka se mora nanašati na konkretni primer, v povezavi z 
dejanskim stanjem problema in ne sme zaiti v pretirano abstrakcijo.  

(3) Z izjemo poudarjene obrazložitve pravnih vprašanj pa naj tožba vsebuje vse potrebne sestavine 
V� NODVLþQLPL�SUYLQDPL� WRåEH in profesionalnim izgledom. Posebnih oblikovnih zahtev ni. Enako 
velja za odgovor na tožbo. V vlogah je potrebno uporabljati znanstveni instrumentarij, kar pomeni, 
GD�VH�XSRUDEL�WXGL�VNOLFHYDQMH�QD�WHRULMR�LQ�VRGQR�SUDNVR�Y�RSRPEDK�SRG�þUWR� 

(4) Besedilo tožbe je po obsegu omejeno na QDMYHþ�10 strani. Omejitev ne velja za naslovno stran 
tožbe in tudi ne za priloge k tožbi oziroma listinske dokaze. Enako velja za odgovor na tožbo. 

 

14. þOHQ 
(vprašanja za razjasnitev) 

(1) Med pisanjem vlog lahko vsaka ekipa zastavi vprašanje za razjasnitev dejanskega stanja. 
Vprašanju mora biti priložena krajša obrazložitev tega, kako bi odgovor vplival na reševanje 
SUDYQHJD�YSUDãDQMD��ýH�YSUDãDQMH�QH�YVHEXMH�REUD]ložitve, se ga ne upošteva. Prav tako se vprašanje 
QH�XSRãWHYD��þH�SR�PQHQMX�RUJDQL]DFLMVNHJD�RGERUD�Y�QLþHPHU�QH�SULSRPRUH�N�UD]UHãLWYL�SUREOHPD�� 

����9SUDãDQMH�L]�SUYHJD�RGVWDYND�WHJD�þOHQD�MH�PRJRþH�]DVWDYLWL�QDMNDVQHMH����GQL�SUHG�GQHYRP��NL�
VH�GRORþL�kot rok za oddajo tožbe.  

(3) Na vsa obrazložena in relevantna vprašanja se posreduje odgovor, ki se objavi na prosto dostopni 
spletni strani. Predstavnike skupin se obvesti o objavi. 

 

15. þOHQ 
(ocenjevanje) 

Kriteriji pri ocenjevanju vlog so:  

- Vsebina (ali so naslovljena vsa pravna in dejanska vprašanja);  
- $UJXPHQWDFLMD��DOL�MH�SRVDPH]QR�YSUDãDQMH�]DGRVWQR�REUD]ORåHQR�Y�OXþL�QDþHOD�»iura non 

novit curia«);  
- Sklicevanje na sodno prakso in pravno teorijo;  
- Zahtevek (ali je zahtevek pravilno oblikovan);  
- -H]LN��XSRUDED�SUDYQH�WHUPLQRORJLMH�WHU�MDVQRVW�LQ�GRORþQRVW�QDYHGE��� 
- Izgled (ali je pisna vloga oblikovana profesionalno).  

 

IV. USTNA FAZA 

16. þOHQ 
(sodelovanje) 

Na ustno fazo simulacije se uvrstijo: ekipa, ki je pripravila najboljšo tožbo; ekipa, ki je pripravila 
najboljši odgovor na tožbo; ekipa, ki je pripravila drugo najboljšo tožbo; in ekipa, ki je pripravila 
drugi najboljši odgovor na tožbo. 
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����þOHQ 
(potek) 

(1) Na ustni fazi se najprej simultano izvedeta dve obravnavi – polfinala. 

(2) Na prvem polILQDOX�VH�VUHþDWD�HNLSD��NL�MH�SULSUDYLOD�QDMEROMãR�WRåER�LQ�HNLSD��NL�MH�SULSUDYLOD�
GUXJL�QDMEROMãL�RGJRYRU�QD�WRåER��1D�GUXJHP�SROILQDOX�VH�VUHþDWD�SUHRVWDOL�HNLSL�� 

(3) Polfinala potekata na Pravni fakulteti UM, Y� XþLOQLFL� ªVRGQD� GYRUDQD©� LQ� SUHGDYDOQLFL�
»auditorium maximum«. 2UJDQL]DFLMVNL� RGERU� ODKNR� RGORþL�� GD� VH�polfinala izvedeta v drugem 
prostoru.  

(4) Vse obravnave so javne. Nanje se povabi študente Pravne fakultete UM in zainteresirano 
MDYQRVW��2EUDYQDYH�VH�VPHMR�Y�SXEOLFLVWLþQH�QDPHQH�VQHPDWL�� 

(5) Na vsakem izmed obeh polfinalov se na podlagi ocene nastopa izbere zmagovalna ekipa, ki 
napreduje v finale. 

����äUHE�GRORþL��NDWHUD�HNLSD�ER�]DVWRSDOR�WRåHþR�WRåHQR�VWUDQNR�Y�ILQDOX�� 

(7) Na finalni obravnavi se na podlagi ocene nastopa izbere zmagovalna ekipa. 

 

����þOHQ 
(posebnosti obravnave v fazi polfinala) 

����1D�REUDYQDYL�YHOMD�SRXGDUMHQR�QDþHOR�IRUmalnega in materialnega procesnega vodstva.  

����1DVWRS�SRVDPH]QH�VWUDQNH�MH�þDVRYQR�RPHMHQ�QD����PLQXW��6WUDQND�PRUD�Y�QDYHGHQHP�þDVX�
QDVORYLWL�WDNR�SURFHVQD�NRW�PDWHULDOQD�YSUDãDQMD��VRGHþL�VHQDW�SD�VPH�SR�ODVWQL�RFHQL�DOL�QD�SUHGORJ�
SRGDOMãDWL�WD�þDV��=D�PHUMHQMH�þDVD�VNUELMR�VWUDQNH�VDPH��6HQDW�QDM�SRGDOMãD�þDV�SUHGYVHP�WDNUDW��NR�
DNWLYQR�]DVWDYOMD�YSUDãDQMD�SRREODãþHQFHP�VWUDQN�� 

����(NLSD�GRORþL�YVDM�GYD�JRYRUFD��9VDM�HQHJD��NL�QDM�QDVORYL�SURFHVQD�YSUDãDQMD�LQ�YVDM�HQHJD��NL�
naj naslovi vprašanja materialnega prava.  

����9VDND�HNLSD�VDPD�GLVSRQLUD�V�þDVRP��NL�JD� LPD�QD�YROMR��9VDND�HNLSD�VL� VDPD�SUHUD]SRUHGL�
NROLNR�þDVD�ER�QDPHQLOD�QDVORYLWYL�PDWHULDOQLK�LQ�NROLNR�þDVD�QDVORYLWYL�SURFHVQLK�YSUDãDQM�� 

(5) Stranki ne smeta predlagati dokazov, ki bi kakorkoli odstopali od dejanskega stanja, zajetega v 
pisnem problemu. Vsak dokazni predlog, ki bi bil v neskladju z navedenim, se bo zavrnil.  

(6) O možnosti predlaganja dodatnih dokaznih sredstev bodo tekmovaOFL� REYHãþHQL� JOHGH� QD�
konkretno dejansko stanje vsakokratnega simuliranega primera.  

(7) Po koncu obravnave senat razglasi zmagovalno ekipo ter najboljšega govorca vsake ekipe in 
SRNRPHQWLUD�SRVWRSHN�WHU�REUD]ORåL�RGORþLWHY� 

 

����þOHQ 
(posebnosti obravnave v fazi finala) 

1D�ILQDOQL�REUDYQDYL�YHOMDMR�GRORþEH�SUHMãQMHJD�þOHQD��UD]HQ�GRORþE����LQ����RGVWDYND� 
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����þOHQ 
(sestava senata) 

(1) Na vseh obravnavah sodi senat treh sodnikov.  

����ýODQH�VHQDWD�GRORþL�RUJDQL]DFLMVNL�RGERU�� 

(3) Kadar na simulaciji sodelujejo ekipe tujih univerz, se k sodelovanju v senatu pritegne tudi 
pedagoga te univerze ali študenta višjih letnikov, ki ga taka univerza (pedagog) predlaga in 
organizacijski odbor potrdi.  

 

����þOHQ 
(ocenjevanje) 

(1) Na ustni fazi se bo zmagovalce posamezne obravnave L]ELUDOR�QD�SRGODJL�VOHGHþLK�NULWHULMHY�� 

- Profesionalnost nastopa (vedenje, drža, gestikulacija, tonaliteta glasu, privabljanje 
pozornosti, oprava);  

- 9VHELQD� JRYRUD� �DOL� VR� Y� JRYRUX� SUHGVWDYOMHQH� YVH� UHOHYDQWQH� RNROLãþLQH� R]�� DOL� JRYRU�
vsebuje irelevantne navedbe);  

- Odzivnost (ali se stranki sklicujeta na navedbe nasprotne stranke in argumentirano 
odgovarjajo nanje);  

- 8SRãWHYDQMH�þDVD�� 
- Pravilnost navedb.  

����9VDN�þODQ�VHQDWD�ER�LPHO�Y�WD�QDPHQ�SULSUDYOMHQ�RFHQMHYDOQL�OLVW��NL�JD�ER�SUHMHO�QD�GDQ�
polfinala oziroma finala.  

 

����þOHQ 
(nagrada najboljšim) 

(1) Zmagovalna ekipa bo prejela knjižno nagrado (materialna nagrada).  

����ýODQL�HNLS�XGHOHåHQN�ILQDOD�ERGR�LPHOL�PRåQRVW�]YLãDQMD�RFHQH��NL�VR�MR�GRVHJOL�SUL�SUHGPHWX�
Civilno procesno pravo na najvišjo možno oceno. V kolikor so najvišjo možno oceno že dosegli, se 
bonus prenese na drugo študijsko stopnjo in se lahko uveljavlja pri predmetih Nepravdno in 
L]YUãLOQR�SUDYR�DOL�&LYLOQR�SURFHVQR�SUDYR�� ,]EUDQH� WHPH��QD� WDN�QDþLQ��GD�RPRJRþD�QHSRVUHGQL�
pristop na ustni del izpita, ne pa avtomatskega priznanja najvišje možne ocene. V kolikor za 
posamezni predmet na drugi študijski stRSQML�QL�SUHGYLGHQ�SLVQL�GHO�L]SLWD��PDUYHþ�]JROM�XVWQL��SRWHP�
se bonus konvertira tako, da imetniku poslej avtomatsko zviša pridobljeno oceno za 1 (eno) oceno, 
þH�LPHWQLN�ERQXVD�QH�GRVHåH�QDMYLãMH�PRåQH�RFHQH��ãWXGLMVND�QDJUDGD��� 

����ýODQL�HNLS�XGHOHåHQN polfinala, ki niso napredovali v finale, prejmejo bonus, ki ga enkratno 
XQRYþLMR�SUL�L]SLWX�L]�predmeta Civilno procesno pravo, Civilno procesno pravo: Izbrane teme ali 
Nepravdno in izvršilno pravo (študijska nagrada)��9VHELQD�WHJD�ERQXVD�VH�GRORþL�QDNQDGQR�� 

����ýODQL�HNLS�XGHOHåHQN�ILQDOD�SUHMPHMR�FHUWLILNDW�R�GRVHåHQHP�SUYHP�R]LURPD�GUXJHP�PHVWX��þODni 
ekip udeleženk polfinala prejmejo certifikat o uvrstitvi na ustno fazo. Ostali tekmovalci prejmejo 
potrdilo o udeležbi. 
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����þOHQ 
(roki, ki vežejo ekipe in organizacijski odbor) 

(1) Rok za oddajo tožbe je 15. 4. 2020. Rok za oddajo odgovora na tožbo je 15. 5. 2020. 

(2) Roki��NL�QLVR�GRORþHQL�V�WHP�3UDYilnikom, ERGR�REMDYOMHQL�Y�ORþHQih dokumentih, ki služijo kot 
aneks tem pravilom. 

(2) Roki, ki vežejo organizacijski odbor, so instrukcijske narave. 

 

����þOHQ 
(objava pravilnika) 

Pravilnik se objavi na spletni strani Pravne fakultete UM. Pravilnik se posreduje povabljenim 
XQLYHU]DP�R]LURPD�QMLKRYLP�þODQLFDP��NL�VRGHOXMHMR�SUL�VLPXODFLML� 


