Š P 1/2017
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
Sodna ulica 14, 2503 Maribor

POZIV
toženi stranki, naj odgovori na tožbo
Sodnik

Janez Novak

tožeča stranka
pooblaščenci in zastopniki
1. Mitja KORAČIN, Juhartova cesta 23, 3000 Celje Odv. družba Skupina 6 o.p. d.o.o., Kverolanska 2. Peter KORAČIN-SENICA, Ulica Sergija aleja 2, 1000 Ljubljana
Vilfana 23, 2000 Maribor
3. Kristina PLEVNIK, Ulpijanova avenija, 2250 Ptuj
tožena stranka
Zavarovalnica MURA d.d., Cesta na Triglav, 2000 Maribor

pooblaščenci in zastopniki
Odv. družba Skupina X
Zakoniti zastopnik Artur Bertoncelj

zaradi
vrednosti:

Zaradi plačila 83.250,00 EUR
Pct. 83.250,00

1. Tožena stranka mora odgovoriti na tožbo v 20 dneh od njene vročitve. Odgovor na tožbo se vloži elektronsko
na naslov studentska.pravda@um.si.
2. Odgovor na tožbo mora biti obrazložen, sicer se šteje, da ni vložen. Iz obrazložitve mora izhajati, ali tožena
stranka nasprotuje tožbenemu zahtevku v celoti ali deloma in v katerem delu ter zakaj (1. odstavek 279. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP).
Tožena stranka mora odgovoru na tožbo priložiti listine in predlagati dokaze, s katerimi se ugotavljajo dejstva,
ki jih navaja v odgovoru na tožbo (2. odstavek 278. člena ZPP).
3. Če tožena stranka na tožbo ne bo odgovorila v roku iz 1. točke tega poziva ali če odgovor na tožbo ne bo
obrazložen, bo sodišče izdalo sodbo, s katero bo tožbenemu zahtevku ugodilo (zamudna sodba), če je bila
tožba toženi stranki pravilno vročena v odgovor, če ne gre za zahtevek, s katerim stranke ne morejo razpolagati,
če utemeljenost tožbenega zahtevka izhaja iz dejstev, ki so navedena v tožbi, in če dejstva, na katera se opira
tožbeni zahtevek, niso v nasprotju z dokazi, ki jih je predložila sama tožeča stranka, ali z dejstvi, ki so splošno
znana (318. člen ZPP).
4. Če bo izdana zamudna sodba, bo tožena stranka morala tožeči stranki na njeno zahtevo povrniti njene stroške
postopke (1. odstavek 154. člena ZPP).
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