Primer korakov, ki vodijo do
pravdnega postopka

Za vaš spor je pristojno okrajno
ali okrožno sodišče

Vid je Evi posodil denar za nakup avtomobila.
Eva posojila noče vrniti in trdi, da ji Vid ni
posodil ničesar. Vid na sodišče vloži tožbo,
s katero zahteva, da mu Eva vrne posojeni
znesek. Sodišče po izvedenem postopku
izda sodbo, s katero Evi naloži, naj Vidu
plača znesek posojila, pa tudi obresti, ter mu
povrne stroške postopka.

Okrajno sodišče:
• premoženjskopravni zahtevki do 20.000 EUR,
• motenje posesti,
• služnosti in realna bremena,
• najemna in zakupna razmerja.

Okrožno sodišče:
• premoženjskopravni zahtevki nad 20.000 EUR,
• gospodarski spori med pravnimi osebami,
• družinske zadeve,
• avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine,
• stečajni postopki.

Več informacij na spletnem mestu:

nasodiscu.si/pravdni-postopek

V pravdnem postopku je možna
mediacija
Mediacija je postopek, v katerem stranke
prostovoljno, s pomočjo nevtralne tretje
osebe (mediatorja), skušajo doseči mirno
rešitev spora.

Sodstvo Republike Slovenije

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 12. 7. 2018.

Pravdni
postopek
Osnovne informacije o postopku
na sodišču

O pravdnem postopku
Pravdni postopek je najbolj tipičen civilni
postopek.
V pravdnem postopku sodišče odloča o
sporih med strankami. Sporna vprašanja se
lahko nanašajo na: plačilo odškodnine, plačilo
obveznosti po pogodbi, izročitev stvari,
izselitev, lastništvo nepremičnine itd.

V postopku nastopata tožeča in
tožena stranka
Tožeča stranka predstavi argumente, zakaj
je upravičena do svojega zahtevka, ter
jih podkrepi z dokazi, tožena stranka pa
predstavi nasprotne argumente in zanje
predlaga dokaze.

SODNI STROŠKI
Ob začetku postopka
Ob vložitvi tožbe je treba plačati sodno takso,
ki je določena v Zakonu o sodnih taksah in
je praviloma odvisna od vrednosti spornega
predmeta (višine zahtevka).
Ob koncu postopka
Sodišče v sodbi odloči, kdo krije stroške
postopka. Praviloma mora svoje stroške in

Sodišče na podlagi izvedenega dokaznega
postopka odloči o postavljenem zahtevku.

stroške nasprotne stranke pokriti stranka, ki v
postopku ni uspela.

TRAJANJE
Povprečni pravdni postopek je v letu 2017
trajal približno 6 — 12 mesecev.

Kako poteka?

Trajanje je odvisno predvsem od vrste in

Poenostavljeni koraki postopka

Tožeča stranka
vloži tožbo.

Sodišče tožbo
vroči toženi
stranki.

zapletenosti zadeve ter ravnanja strank v

Tožena stranka
odgovori na
tožbo.

Morebitne
nadaljnje vloge
strank.

Sodišče izvede
pripravljalni
narok in nato
naroke za glavno
obravnavo, na
katerih izvaja
dokaze.

Sodišče odloči o
tožbenem
zahtevku.
Sodbo razglasi
na naroku ali jo
strankam pošlje
po pošti.

Če ni bila
vložena pritožba,
postane
sodba sodišča
pravnomočna.

Sodišče vam ne more dajati pravnih
nasvetov
V primeru, ko sami težko sestavite tožbo
oziroma ko presodite, da boste v postopku
potrebovali pravni nasvet oziroma pomoč,
je dobro, da si priskrbite odvetnika ali
zaprosite za brezplačno pravno pomoč.

postopku.

Konec postopka
Postopek se zaključi, ko sodišče odloči o sporu.
Možnosti so:
• sodišče ugodi zahtevku,
• sodišče delno ugodi zahtevku, delno pa ga
zavrne,
• sodišče v celoti zavrne tožnikov zahtevek.

Približno tretjina pravdnih zadev na
okrožnih sodiščih in čez polovica pravdnih
zadev na okrajnih sodiščih je rešenih brez
naroka za glavno obravnavo.

Stranke lahko vse do odločitve sodišča sklenejo
sodno poravnavo, s katero se dogovorijo o
načinu rešitve spora.
Več informacij na spletnem mestu:

nasodiscu.si/pravdni-postopek

