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Vrhovna sodnica



Namen novele ZPP-E

 Novela ne spreminja koncepta in temeljne 

strukture zakona

 Pospešitev postopka, s krepitvijo vloge 

prvostopenjskega sodnika in manjšim 

številom razveljavljenih zadev na pritožbeni 

stopnji

 Ukinitev dovoljene revizije: uskladitev določb 

o reviziji z ustavno vlogo, ki jo ima VS



Kdaj?

 14. 9. 2017 – začetek uporabe. Izjema: 

razveljavitev sodne poravnave, obnova 

postopka (14. 3. 2017)

Prehodna določba. Izjema: vročanje, 

kaznovanje zaradi žalitve, pisanje zapisnika 



Temeljno načelo skrbnosti 

strank (čl. 11/1)

 Sodišče, stranke in drugi udeleženci si 

morajo prizadevati, da se postopek opravi 

brez zavlačevanja in s čim manjšimi stroški. 

 Ne gre za pravo novost (Up 2443/08)



“Hired gun” ?? Role morality?



Odnosi med deli pravosodja



Stvarna pristojnost 

 Ustalitev stvarne pristojnosti: okrajno sodišče 

se lahko po uradni dolžnosti izreče za stvarno 

nepristojno ob predhodnem preizkusu tožbe, 

pozneje pa na ugovor tožene stranke, ki ga 

poda najkasneje v odgovoru na tožbo, do 

razpisa glavne obravnave (čl. 19/2). 



Krajevna pristojnost v korist 

šibkejše stranke

 Potrošnik – čl. 51 a, zavarovanec – čl. 51 b

 Določbe o pristojnosti iz zavarovalnih razmerij 
veljajo tudi, če zavarovanec ni potrošnik (gosp. spor)

 Tožnik ima dodatno izbirno pristojnost po kraju 
svojega prebivališča

 Potrošnik in zavarovanec sta lahko tožena le v kraju 
svojega prebivališča

 Sporazumi o krajevni pristojnosti v formularnih 
pogodbah so nični. 

 Pravočasen ugovor – v odgovoru na tožbo (čl. 22/1), 
sicer ustalitev pristojnosti!!!



Stranke

 Pomanjkanje sposobnosti biti stranka –

odpravljiva pomanjkljivost tudi, če gre za ob 

vložitvi tožbe  mrtvo stranko (čl. 81/1)

 Odpravlja se strogost v primeru, če pri 

opravljenem procesnem dejanju ni 

predloženo pooblastilo (čl. 98/5 črtan)



Kaznovanje zaradi žalitev 

sodišča                                                                                                                      

 Denarna kazen do 1300 EUR

ZPP-E sledi odločbi Up 185/14, U-I-51/16:

 Če se žaljiva izjava nanaša na sodišče, stranko ali 
drugega udeleženca v postopku, denarno kazen 
izreče razpravljajoči sodnik 

 Če se žaljiva izjava nanaša na sodnika ali senat in 
sodnik ali predsednik senata oceni, da so izpolnjeni 
pogoji za kaznovanje, poda predlog za kaznovanje, 
ki se obravnava kot novo vložena zadeva in se 
dodeli drugemu sodniku v skladu s sodnim redom 
(čl. 109/3)



Vloge

 Če se tožba pravočasno vloži pri 

nepristojnem sodišču, se šteje, da je 

pravočasno vložena (čl. 112/9)

 Če je druga vloga, vezana na rok, vložena 

pravočasno pri pristojnem sodišču in prispe 

na pristojno sodišču po izteku roka, ni 

sprememb glede na staro ureditev 

(nevednost laične stranke, očitna pomota 

vložnika). Čl. 112/10



Kako se piše zapisnik?

 Ne piše se zapisnik o delu pripravljalnega 

naroka, namenjenem poskusu sklenitve 

sodne poravnave (čl. 122/1)

 Snema se narok ali njegov del (čl. 125a): 

prepis 5 dni, ugovor 5 dni (čl. 125 in 125a)

 Sodnik lahko sam piše zapisnik (čl. 124)



Vročanje

 Odvetnikom se vroča po varni elektronski poti

(čl. 132/7)

 Odvetnikom se vroča tako, da se pisanje 

izroči osebi, pooblaščeni za sprejem pošte, 

ali delavcu, ki je v pisarni (čl. 133)

 Če imajo vse stranke odvetnika, sodišče 

lahko odredi obvezno neposredno vročanje 

(čl. 139a/1)



Vročanje

 Osebna pisanja: pisanje se pošlje na 

registriran elektronski naslov, če odvetnik 

pisanja ne prevzame, se šteje za vročeno 15.

dan (čl. 141a/3)

 Neosebna pisanja: šteje se, da je bilo 

vročeno isti dan, ko je bilo pisanje puščeno 

na naslovu za vročanje (čl. 141b) 



Vročanje

 Šteje se, da se je naslovnik seznanil in 

prevzel vsa pisanja, ki se v varnem 

elektronskem predalu ali na naslovu za 

vročanje, ki je registriran v informacijskem 

sistemu sodstva, nahajajo v trenutku, ko je 

prevzel pisanje (čl. 141a/6) 



Vročanje v tujino (čl. 146a)

 Predviden je predujem za prevod vlog, prilog 

in sodnih pisanj

 Predviden je tudi predujem za stroške, ki 

nastanejo z vročitvijo vloge in sodnega 

pisanja v tujini



Stroški

 Skupni stroškovnik. Sankcija s fikcijo umika 

(čl. 163/2)

 Sodišče v sklepu lahko odloči o povrnitvi 

stroškov le na splošno, končni izračun izdela 

strokovni sodelavec ali sodniški pomočnik (čl. 

163/4)



Tožba

 Tožba mora biti opremljena z 

identifikacijskimi podatki (čl. 180 in 180a)

 Nov institut stopničaste tožbe (čl. 182a), ki 

pride v poštev le, kadar ima tožnik samostojni 

zahtevek do razkritja informacije na podlagi 

zakona ali pogodbe. Ne gre za tožbo brez 

zneskovne konkretizacije zahtevka. 



Dokazni postopek

 Strankam je treba vročiti vabilo za zaslišanje 

pred zaprošenim sodnikom (čl. 217)

 Možnost uporabe dokazov iz drugega 

postopka: če se stranki strinjata ali sta v 

postopku sodelovali in dokaza ni mogoče 

ponovno izvesti (čl. 219a)

 Listine se, razen izjemoma, ne berejo (čl. 

226/6)



Dokazni postopek

Razširja se obveznost predložitve listine s strani 
nasprotne stranke, pa čeprav je ta zanjo neugodna

 Predložiti mora listino, ki jo mora predložiti na 
podlagi zakona ali pravnega posla (čl. 227/2)

 Ne more se sklicevati, da bi jo predložitev listine 
spravila v sramoto ali premoženjsko škodo (čl. 
227/3)

 Sankcija za nepredložitev listine: sodišče lahko 
šteje, da listina obstaja in da je njena vsebina 
takšna, kot zatrjuje nasprotna stranka (čl. 227/5)

 Zahtevek za predložitev listine, ki naj jo predloži 
nasprotna stranka, mora biti substanciran (čl. 227/1)



Dokazni postopek

 Razširja se obveznost predložitve listine s 

strani tretje stranke: razlogi za odklonitev so 

enaki kot za odklonitev pričanja

 Samostojni dokazni postopek z izvedencem

pred pravdo(čl. 268a): mnenje ima dokazno 

moč pravega izvedenskega mnenja



Varstvo poslovne skrivnosti (čl. 

219b)

Tehtanje med varstvom poslovne skrivnosti in 

pravico do dokaza

Možnosti:

 Različica s prekritimi deli, ki vsebujejo poslovno 

skrivnost

 Vpogled po izvedencu ali drugi tretji osebi

 Razkritje vseh podatkov

Če stranka razkritje odkloni, velja načelo 

proste presoje dokazov



Pripravljalni narok (čl. 279c)

Namen – vsebinska priprava glavne 
obravnave: 

 materialno procesno vodstvo in zbiranje 
procesnega gradiva

 sklenitev sodne poravnave

 izdelava programa vodenja postopka

 odločanje o procesnih ugovorih



Pripravljalni narok

 30 dni časa za pripravo

 Prvi narok za glavno obravnavo se lahko izvede 
neposredno po pripravljalnem naroku (ob soglasju 
strank ali predhodnem vabilu). V tem primeru smisla 
pripravljalnega naroka ni videti.

 Stroškovna sankcija za neudeležbo (čl. 156/3 in 282/1)

Institut je lahko učinkovit v povezavi s prekluzijami 
glede navajanja novih dejstev in dokazov.



Pripravljalne vloge

 Brez poziva sodišča največ dve vlogi do pripravljalnega naroka, 
15 dni prej (čl. 269/4)

 Neomejeno število pravočasnih vlog brez poziva sodišča od 
pripravljalnega naroka do prvega naroka za glavno obravnavo 
(čl. 286a/4) ???

A) Če sta pripravljalni narok in prvi narok za glavno obravnavo 
razpisana skupaj, lahko stranka brez poziva sodišča vloži največ 
dve vlogi. 

Ali lahko v tem primeru vloži še eno vlogo na prvem naroku za 
glavno obravnavo?

B) Če naroka nista razpisana skupaj, omejitev števila vlog nima 
praktičnega pomena.



Program vodenja postopka

Do izraza naj pride materialno procesno 
vodstvo

 Dokazni sklep

 Pravna podlaga

 Program: datumi in število narokov, število in 
datumi pripravljalnih vlog (čl. 286a/4?)

Delovni dokument, na katerega sodnik ni 
vezan.



Glavna obravnava

Posledice izostanka (razen s pripravljalnega 
naroka) čl. 282/2:

 Sodba na podlagi stanja spisa, če ne pride 
nobena stranka in so se že izvajali dokazi

 Sodba na podlagi stanja spisa, če pride le 
ena stranka in predlaga, naj se izda sodba na 
podlagi stanja spisa, ter so se že izvajali 
dokazi 

 Zaključna beseda strank (čl. 291)



Prekluzije (čl. 286)

 Nova dejstva in dokaze je treba navajati 

najpozneje na prvem naroku za glavno 

obravnavo

 Enako velja za ugovora pobotanja in zastaranja

 Dopustnost kasnejših navedb: obstoj nekrivde 

ali če se s tem ne zavlačuje reševanje spora 

 Če pisno materialno procesno vodstvo (čl. 

286a), pa že prej (čl. 286/2)



Razglasitev sodbe

 Če je sodišče izdalo in razglasilo sodbo 

skladno s čl. 321/2, lahko izdela pisno sodbo 

s skrajšano obrazložitvijo (čl. 323/5)

 Sodba s polno obrazložitvijo se izdela, če 

stranka napove pritožbo (čl. 323/6)



Pritožbeni postopek

 Prekluzija glede zastaranja in pobotanja (čl. 337)

 Rok za pritožbo in odgovor na pritožbo je 30 dni (čl. 

333 in 344)

 Tudi pritožba zoper sklep se vedno pošlje nasprotni 

stranki (črtanje čl. 366/2)

 Možnost izdaje nadomestne sodbe (čl. 343a)

 Obvestilo o nameravani zavrnitvi pritožbe v 

gospodarskem sporu z možnostjo umika pritožbe in 

vračila sodne takse (čl. 490)



Spodbude za večje število 

pritožbenih obravnav

 Sodišče ne razveljavi sodbe sodišča prve 

stopnje, če bi to povzročilo hujšo kršitev 

strankine pravice do sojenja brez 

nepotrebnega odlašanja (čl. 354/2 in 355/2)

 Pritožba na VS zoper razveljavitveni sklep (čl. 

357a)



Kdaj je dopustna razveljavitev 

sodbe na drugi stopnji?

 Če gre za bistvene kršitve določb pravdnega 
postopka, ki jih pritožbeno sodišče ne more samo 
odpraviti (npr. sodišče druge stopnje ne more 
napisati sodbe sodišča prve stopnje, če je to 
nepravilno zavrglo tožbo, ker zadeva ne spada v 
sodno pristojnost), ali izjemoma kadar gre za 
nepopolno ugotovitev dejanskega stanja, ki je 
posledica zmotne uporabe materialnega prava
(sodišče prve stopnje je npr. nepravilno ugodilo 
ugovoru zastaranja in izdalo zavrnilno sodbo), pa še 
to le po opravljenem testu sorazmernosti med 
varstvom pravice do pritožbe in varstvom pravice do 
sojenja brez nepotrebnega odlašanja.



Revizija

 Ukinja se revizija po vrednostnem kriteriju (čl. 367)

 Če zakon določa, da revizije ni, je ni mogoče 

dopustiti (čl. 367/2)

 Ukinja se spodnji prag za dopustitev revizije

 Revizijski razlogi (čl. 370): revizija se lahko vloži 

zaradi vseh bistvenih kršitev pred sodiščem prve 

stopnje, ki jih je stranka uveljavljala v pritožbi, in 

bistvenih kršitev pred sodiščem druge stopnje ter 

zaradi zmotne uporabe materialnega prava



Revizija

 Kopije je treba predložiti predlogu, če sodbe niso 

javno objavljene (čl. 367b/5) 

 Če niso navedene opravilne številke zadev, se 

predlog zavrže (če ni kopij, se ravna s predlogom 

kot z nepopolno vlogo) (čl. 367b/6)

 Možnost javne obravnave in/ali javne razglasitve 

sodbe zaradi javnega interesa (čl. 376)

 Ločena mnenja (čl. 381a)

 Izenačitev postopka z revizijo v delovnih sporih in 

upravnih sporih (čl. 121/2 in 122 novele)



Svetovalna mnenja (čl. 206/4)

 Sodišče lahko VS predlaga izdajo svetovalnega 
mnenja,  ko ugotovi, da bi moralo uporabiti pravno 
pravilo, glede katerega sodna praksa višjih sodišč ni 
enotna, sodne prakse VS pa ni. 

 Sodišče lahko da strankama možnost, da se o 
nameravani prekinitvi postopka izjavita. 

 Če VS predlog zavrne, ga ni treba obrazložiti in 
zoper tak sklep ni pritožbe. 

 Če VS predloga za izdajo svetovalnega mnenja ne 
zavrne, s sklepom izda svetovalno mnenje, v 
katerem poda razlago pravnega pravila. 

 Svetovalna mnenja niso zavezujoča. 



Zahteva za varstvo zakonitosti

 Sodbe na podlagi ZVZ imajo ugotovitveni 

učinek (čl. 391/3)

 To ne velja, kadar se ZVZ vloži zaradi 

razpolaganja v nasprotju s prisilnimi predpisi

 Lahko se vloži zoper vsako pravnomočno 

sodbo, ne le zoper tisto, zoper katero 

(abstraktno) ni dopustna revizija (čl. 385/2)



Tožba za razveljavitev sodne 

poravnave

 Če je bila sodna poravnava sklenjena glede 

zahtevkov, s katerimi stranke ne morejo 

razpolagati, tožbo za razveljavitev lahko vloži 

vsakdo, ki ima pravni interes (sicer le 

stranke) (čl. 392/3)



Plus Ça change….


