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zveze
Osnovne informacije o postopku 
pred sodiščem

Vloga Centra za socialno delo

Pri odločitvah glede skupnih mladoletnih 
otrok ima pomembno vlogo CSD. Starša 
morata še pred začetkom postopka na 
sodišču na CSD opraviti svetovalni razgovor. 
Namen sodelovanja CSD v postopkih je, da 
pomaga staršema doseči sporazum.

Slovenska sodišča letno obravnavajo 
čez 2.000 razvez, skoraj polovica je 
razvez na podlagi sporazuma.

Dogovor je najboljša rešitev

Sodnik si bo med trajanjem sodnega postopka 
ves čas prizadeval za mirno rešitev spora, 
saj so dogovori praviloma bolj spoštovani, 
veljajo dlje časa, zakonca pa z njihovo 
sklenitvijo pokažeta, da se bosta zmogla tudi 
v prihodnje dogovarjati o vprašanjih v zvezi s 
skupnimi otroki.

Otroci so vedno na prvem mestu

Pri vseh dejanjih vedno postavita v 
ospredje otrokovo korist. Potrudita se, da 
vajina nesoglasja ne vplivajo negativno na 
razmerje do otrok. Zavedajta se, da otrok 
potrebuje oba starša ter si želi hitro in 
mirno rešitev situacije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada v okviru operacije Učinkovito pravosodje.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo 
pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost 
za napake v podanih informacijah v brošuri je izključena.

Vsebina je bila nazadnje pregledana dne 1. 7. 2019 (verzija 1/22).



Ločitev

Za ločitev se lahko zakonca odločita 
sporazumno ali pa predlog za ločitev vloži 
eden od njiju. Zakonca, ki nimata skupnih 
otrok, sporazum o razvezi skleneta pri 
notarju.

 

Konec postopka

Sodišče s sklepom razveže zakonsko zvezo in 
odloči o drugih vprašanjih. 
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Za ločitve so pristojna okrožna 
sodišča

Sodišče odloči tudi glede varstva, vzgoje 
in preživljanja skupnih otrok ter o stikih 
med otroki in staršema, pri čemer sodišče 
odloča v skladu s koristjo otrok.

STROŠKI

TRAJANJE

Sporazumna razveza
Ob vložitvi sporazumnega predloga je treba 
plačati sodno takso, ki je določena v Zakonu o 
sodnih taksah. Vložitev predloga je povezana 
tudi s stroški notarja.

Predlog za razvezo zakonske zveze
Ob vložitvi tožbe je treba plačati sodno takso, 
ki je določena v Zakonu o sodnih taksah.

Povprečni postopek razveze traja 4 mesece. Če 
pa gre za razvezo med zakoncema s skupnimi 
otroki, postopek povprečno traja 7 mesecev.

Trajanje je odvisno predvsem od vrste in 
zapletenosti zadeve ter ravnanja strank v 
postopku.

Poznamo dve vrsti ločitve

Do ločitve oziroma razveze zakonske zveze lahko pride na dva načina:

Primer: Maja in Vid soglašata z ločitvijo. Med seboj sta se 
dogovorila o varstvu in vzgoji otrok, njihovem preživljanju 
in stikih ter o delitvi premoženja. Skupaj na sodišče vložita 
sporazumni predlog, v katerem ni potrebno navesti 
razloga za ločitev, priložita pa mu sporazum o delitvi 
skupnega premoženja v obliki notarskega zapisa. 

Primer: Maja in Vid se ne moreta sporazumeti o 
razvezi zakonske zveze in o drugih vprašanjih v 
zvezi s skupnimi otroki, zato Maja vloži predlog za 
razvezo. Sodišče bo odločalo tudi o varstvu, vzgoji in 
preživljanju skupnih mladoletnih otrok ter o njihovih 
stikih s starši. 

Sporazumna ločitev Predlog enega zakonca za razvezo 
zakonske zveze1 2

Če ni bila vložena 
pritožba, postane 
sodba sodišča 
pravnomočna.

Zakonca soglašata z 
ločitvijo in sprejmeta 
potrebne dogovore.

Zakonca ne soglašata 
z ločitvijo.

Zakonca gresta na CSD na 
predhodno svetovanje.

Skupaj vložita predlog 
za ločitev, ki mu priložita 
zapisnik o predhodnem 
svetovanju na CSD.

Eden od njiju vloži 
predlog za razvezo 
zakonske zveze, ki 
mu priloži zapisnik o 
predhodnem svetovanju.

CSD poda mnenje 
sodišču.

Sodišče odloči o razvezi 
zakonske zveze in vprašanjih 
v zvezi z otroki.

CSD poda mnenje 
sodišču.

Sodišče na podlagi vloge, okoliščin in 
mnenja CSD odloči, ali ugodi predlogu 
za razvezo zakonske zveze.
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Kako poteka?
Poenostavljeni koraki postopka




