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Elektronski evropski plačilni nalog 
in evropski postopek v SMV 

mag. Urška Kežmah 

mag. Boštjan Kežmah 

EPN - Pravne podlage 

• Uredba Sveta (ES) št. 1896/2006 z dne 12. 
decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski 
plačilni nalog upnikom omogoča izterjavo 
nespornih zahtevkov v civilnih in gospodarskih 
zadevah na podlagi enotnega postopka z 
uporabo standardnih obrazcev. 
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Zakon o pravdnem postopku 

16a. člen 

 

• Šteje se, da je elektronska oblika enakovredna pisni, 
če so podatki v elektronski obliki primerni za 
obdelavo na sodišču, dosegljivi in primerni za 
poznejšo uporabo. 

  

• Podatkom v elektronski obliki se ne sme odreči 
dokazne vrednosti samo zato, ker so v elektronski 
obliki. 

 

Pristojnost za izdajo 

• Okrajna in okrožna sodišča 

 

 

• Za postopek ponovne preučitve in za namene 
uporabe člena 20 uredbe so pristojna okrajna in 
okrožna sodišča. 
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• S sodišči se komunicira preko navadne pošte, po 
elektronski poti, z uporabo sredstev 
komunikacijske tehnologije, z izročitvijo vlog 
neposredno organu ali po osebi, ki opravlja 
posredovanje vlog kot svojo dejavnost (poslovni 
ponudnik) (l05(b) člen ZPP). 
 

• Minister, pristojen za pravosodje, predpiše pogoje in 
način vložitve vlog v elektronski obliki oziroma po 
elektronski poti, obliko zapisa vloge v elektronski 
obliki ter organizacijo in delovanje informacijskega 
sistema. 
 

• Minister, pristojen za pravosodje lahko določi vloge, 
ki se lahko vložijo tudi po telefonu ali po elektronski 
poti brez varnega elektronskega podpisa, overjenega 
s kvalificiranim potrdilom, in način identifikacije 
strank v teh primerih. 
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• Uradni jeziki so slovenščina in dva jezika 
narodnih skupnosti, ki sta v uradni rabi pri 
sodiščih na območju teh narodnih skupnosti (6. 
in 104. člen ZPP). Jezika narodnih skupnosti sta 
italijanski in madžarski jezik. 

 

Pravila postopka 

• plačilo sodnih taks (ZST-1). 
• vpis podatkov (glavnica, obresti) 
• podlaga zahtevka 

 
• Vse na STANDARDIZIRANEM OBRAZCU! 
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Standardni obrazci 

• Obrazec A: Vloga za evropski plačilni nalog 

• Obrazec B: Obrazec za popravo in/ali dopolnitev 
vloge 

• Obrazec C: Predlog tožeči stranki za spremembo 
vloge za evropski plačilni nalog 

• Obrazec D: Odločitev sodišča o zavrnitvi vloge 

• Obrazec E: sodišče: Evropski plačilni nalog 

• Obrazec F: Ugovor zoper EPN 

• Obrazec G: Potrdilo o izvršljivosti 

Razlike med ZPP in EPN 

 

• Za znesek nad 2.000 EUR ni potrebno predložiti 
verodostojne listine 

• Ugovora ni treba obrazložiti. 

• Daljši rok za ugovor. 
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Problem 

 

• E-poslovanje s sodiščem 

• Vročanje 

Prototipna rešitev? 

 

 

• Rezultat projekta 

• Različne možnosti (centralni organ po vzoru 
COVL, vsako sodišče, ministrstvo?) 
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EVROPSKI POSTOPEK V SPORIH MAJHNE 
VREDNOSTI 

 

• ureja Uredba (ES) št. 861/2007 Evropskega 
parlamenta in sveta o uvedbi evropskega 
postopka v sporih majhne vrednosti. 

 

 

• poenostavitev postopkov v civilnih in 
gospodarskih zadevah, pri katerih vrednost 
zahtevka ne presega 2000 EUR 

 

• Standardizirani obrazci! 
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Pristojna sodišča 

• Sodišča, ki so pristojna za izdajanje sodb v 
evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, 
so: 
 
Okrajna sodišča za civilne zadeve (30. člen ZPP) in 
okrožna sodišča za gospodarske zadeve (32. člen 
ZPP). 
 

 

• Obrazec A - Zahtevek 

• Obrazec B – Poziv k dopolnitvi in/ali popravku 
zahtevka 

• Obrazec C – Obrazec za odgovore 

• Obrazec D – Potrdilo v zvezi s sodbo v evropskem 
postopku v SMV 

 


