
Informiran.si
Naslov
    Kako učinkovito izterjati dolg  (kakšen je postopek izvršbe)



KAZALO

1. Hitri pregled
    Na kakšen način je mogoče po sodni poti izterjati dolg?
    Kakšen je postopek za uvedbo izvršbe na podlagi 
    verodostojne listine?
    Kakšen je postopek za uvedbo izvršbe na podlagi 
    izvršilnega naslova?
    Kdaj je potrebno plačati sodno takso za predlog za 
    izvršbo in koliko znaša?
    Katera izvršilna sredstva je mogoče predlagati v 
    predlogu za izvršbo?
    Kje in kako lahko pridobimo podatke o dolžnikovem 
    premoženju?
    Kaj storiti v primeru, ko sklepa o izvršbi ni mogoče 
    vročiti dolžniku?
    Kakšen je postopek v primeru ugovora zoper sklep o
    izvršbi?
    Kaj, če dolžnik naknadno pridobi premoženje?
    Kako poteka postopek izvršbe na premičnine?
    Kako poteka postopek izvršbe na dolžnikovo plačo, 
    pokojnino ali druge prejemke?
    Kako poteka postopek izvršbe na dolžnikova sredstva pri
    organizacijah za plačilni promet (OPP)?
    Kako poteka postopek izvršbe na dolžnikove nepremičnine?
    Kaj naj stori upnik, če se po izdaji sklepa o izvršbi z 
    dolžnikom dogovori za obročno odplačilo dolga?
    Kdaj zastarajo terjatve?
    Kaj storiti v primeru začetka postopka prisilne poravnave
    ali stečaja nad dolžnikom?
    Kaj storiti v primeru izbrisa pravne osebe iz sodnega 
    registra?

2. Postavite pravno vprašanje
    

Pošlji ta e-Priročnik prijatelju     I     Deli ta e-Priročnik na Facebook-u     I     Deli ta e-Priročnik na Twitter-ju

http://www.mojmalipravnik.net?utm_source=hitri_pravni_e-prirocnik&utm_medium=link~email&utm_content=kako_ucinkovito_izterjati_dolg&partnerID=90591
https://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/email/offer?url=http%3A%2F%2Fwww.informiran.si%2Fdoc%2FVsebina%2Fkako%2520ucinkovito%2520izterjati%2520dolg.pdf&pubid=informiran&ct=1&title=e-Priro%C4%8Dnik%3A%20Izterjava%20dolga&pco=tbxnj-1.0
https://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/facebook/offer?url=http%3A%2F%2Fwww.informiran.si%2Fdoc%2FVsebina%2Fkako%2520ucinkovito%2520izterjati%2520dolg.pdf&pubid=informiran&ct=1&title=e-Priro%C4%8Dnik%3A%20Izterjava%20dolga&pco=tbxnj-1.0
https://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/twitter/offer?url=http%3A%2F%2Fwww.informiran.si%2Fdoc%2FVsebina%2Fkako%2520ucinkovito%2520izterjati%2520dolg.pdf&pubid=informiran&ct=1&title=e-Priro%C4%8Dnik%3A%20Izterjava%20dolga&pco=tbxnj-1.0


3. Izkušnje posameznikov

4. Pet najpogostejših vprašanj

5. Nasveti strokovnjakov

6. Dokumenti, ki jih potrebujete v postopku

7. Bodite redno informirani

8. Pravna praksa

9. Ali veste ... ?

10. Koristne povezave

11. Slovar

12. Predpisi s tega področja

13. Delite ta e-Priročnik s prijatelji

14. Ta e-Priročnik so omogočili

Pošlji ta e-Priročnik prijatelju     I     Deli ta e-Priročnik na Facebook-u     I     Deli ta e-Priročnik na Twitter-ju

http://www.mojmalipravnik.net?utm_source=hitri_pravni_e-prirocnik&utm_medium=link~email&utm_content=kako_ucinkovito_izterjati_dolg&partnerID=90591
https://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/email/offer?url=http%3A%2F%2Fwww.informiran.si%2Fdoc%2FVsebina%2Fkako%2520ucinkovito%2520izterjati%2520dolg.pdf&pubid=informiran&ct=1&title=e-Priro%C4%8Dnik%3A%20Izterjava%20dolga&pco=tbxnj-1.0
https://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/facebook/offer?url=http%3A%2F%2Fwww.informiran.si%2Fdoc%2FVsebina%2Fkako%2520ucinkovito%2520izterjati%2520dolg.pdf&pubid=informiran&ct=1&title=e-Priro%C4%8Dnik%3A%20Izterjava%20dolga&pco=tbxnj-1.0
https://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/twitter/offer?url=http%3A%2F%2Fwww.informiran.si%2Fdoc%2FVsebina%2Fkako%2520ucinkovito%2520izterjati%2520dolg.pdf&pubid=informiran&ct=1&title=e-Priro%C4%8Dnik%3A%20Izterjava%20dolga&pco=tbxnj-1.0


1. Hitri pregled

Na kakšen način je mogoče po sodni poti izterjati dolg?

Dolg je mogoče preko sodišča izterjati z uvedbo izvršilnega postopka. Tega je mogoče voditi na 
podlagi izvršilnega naslova ali na podlagi verodostojne listine.

Izvršilni naslovi so skladno s 17. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) naslednji:
• izvršljiva sodna odločba (sodba ali sklep s klavzulo pravnomočnosti in izvršljivosti, arbitražna 
odločba) in sodna poravnava;
• izvršljiv notarski zapis;
• druga izvršljiva odločba ali listina, za katero zakon, ratificirana in objavljena mednarodna 
pogodba ali pravni akt Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, določa, 
da je izvršilni naslov.

Verodostojne listine so skladno z določbo 23. člena ZIZ naslednje:
• faktura (račun, obračun obresti),
• menica in ček s protestom in povratnim računom,
• javna listina (notarski zapis, če v njem ni določena neposredna izvršljivost),
• izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe (konto kartica, knjigovodska 
kartica, izpisek odprtih postavk – vedno podpisano s strani zakonitega zastopnika ali od njega 
pooblaščene osebe),
• po zakonu overjena zasebna listina (npr. cesijska pogodba),
• pisni obračun prejemkov iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja 
(plačilna lista),
• listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine.

Kakšen je postopek za uvedbo izvršbe na podlagi verodostojne listine?

Upnik lahko zoper dolžnika vloži predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine samo na 
predpisanih obrazcih ali po elektronski poti, in sicer na spletni strani e-Sodstva (kliknite tu).

Uporaba digitalnega elektronskega potrdila ni potrebna, saj zadostuje zgolj registracija. Če 
upnik predloga ne vloži na predpisanem obrazcu  ali  v  elektronski  obliki,  ravna  sodišče  s  
takim  predlogom  kot  z  nepopolno  vlogo  (pozove  upnika  na dopolnitev oziroma na vložitev 
v pravilni obliki). Izključno krajevno pristojnost pri izvršbi na podlagi verodostojne listine ima 
Okrajno sodišče v Ljubljani.

Kakšen je postopek za uvedbo izvršbe na podlagi izvršilnega naslova?

Upnik lahko zoper dolžnika vloži predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova na svoji vlogi, 
saj ni zakonsko predpisanih obrazcev. Predlog za izvršbo je potrebno vložiti pri krajevno 
pristojnem sodišču; krajevna pristojnost je odvisna od sredstva (načina) izvršbe.
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Če je v predlogu navedeno kot sredstvo izvršbe rubež premičnin, je krajevno pristojno sodišče, 
na območju katerega so stvari. Če upniku ni znano, kje se nahajajo stvari, je pristojno sodišče, 
na območju katerega ima dolžnik stalno ali začasno prebivališče (fizične osebe) oziroma sedež 
(pravne osebe in zasebniki).

Pri izvršbi na nepremičnino je krajevno pristojno sodišče tisto, na katerega območju leži 
nepremičnina.

V primeru rubeža denarnih terjatev je pristojno sodišče na območju, kjer ima dolžnik stalno ali 
začasno prebivališče (fizične osebe) oziroma sedež (pravne osebe in zasebniki).

Če v predlogu za izvršbo navedemo več sredstev izvršbe, se krajevna pristojnost sodišča določi 
glede na sredstvo izvršbe,  ki  je  v  predlogu  navedeno  na  prvem  mestu.  Če  je  med  
predlaganimi  sredstvi  izvršbe  tudi  izvršba  na nepremičnine, bo izključno krajevno pristojno 
sodišče, na območju katerega ležijo nepremičnine – ne glede na 
ostala predlagana izvršilna sredstva in ne glede na vrstni red v predlogu.

e-obrazci:

Predlogi za izvršbo - na podlagi izvršilnega naslova (kliknite tu)

POZOR! 

Predlogu za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova je potrebno, drugače 
kot v postopku na podlagi verodostojne listine, priložiti vse dokaze in 
druge priloge. Še posebej pomembno je priložiti izvršilni naslov v izvirniku 
s potrdilom o pravnomočnosti in izvršljivosti.

Kdaj je potrebno plačati sodno takso za predlog za izvršbo in koliko znaša?

• V postopku na podlagi verodostojne listine po elektronski poti sistem sam izračuna višino 
sodne takse ter hkrati izpiše sklic ter transakcijski račun, na katerega je potrebno izvršiti 
plačilo. Če stranka navede napačen sklic ali ne plača takse v roku 10 dni od vložitve predloga 
za izvršbo, bo sistem predlog za izvršbo vrnil. Takšen predlog je mogoče ponovno aktivirati in 
sistem nam bo določil novo sklicno številko.

• V postopku na podlagi verodostojne listine na predpisanem obrazcu je prav tako potrebno 
plačati sodno taks oupoštevajoč sklicno številko, navedeno na predpisanem obrazcu. Višina 
sodne takse je določena v taksni tarifi ZST-1 (tabela št. 4).

• V postopku na podlagi izvršilnega naslova je potrebno sodno takso prav tako plačati glede 
na število predlaganih izvršilnih sredstev, upoštevaje taksno tarifo ZST-1 (tabela št. 4).
Sodno takso je mogoče nakazati na transakcijski račun sodišča, pri katerem vlagamo predlog 
za izvršbo. Podatke o računih sodišč je mogoče dobiti na spletni strani Vrhovnega sodišča.
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Katera izvršilna sredstva je mogoče predlagati v predlogu za izvršbo?

Upnik lahko predlaga izvršbo na:
• premično premoženje,
• denarna sredstva pri organizaciji za plačilni promet (OPP),
• nepremično premoženje,
• stavbno pravico,
• nematerializirane vrednostne papirje,
• plačo in druge stalne denarne prejemke,
• druge denarne terjatve,
• deleže družbenikov v družbah in
• druge premoženjske oziroma materialne pravice (npr. materialne avtorske pravice).

Kje in kako lahko pridobimo podatke o dolžnikovem premoženju?

Pri  predlogu  za  izvršbo  na  podlagi  verodostojne  listine  lahko  v  predlogu  za  izvršbo  
predlagate  rubež  tistega premoženja, za katerega so podatki javno dostopni (npr. podatki o 
transakcijskih računih pravnih oseb in zasebnikov na spletni strani AJPES-a).

Če predlagate rubež premičnega premoženja, ni potrebno navajati za katero premoženje gre. 
Če nimate podatkov o premoženju dolžnika, zadostuje da v obrazcu označite tista izvršilna 
sredstva, za katera želite, da sodišče samo opravi poizvedbe po pravnomočnosti sklepa o izvršbi.

Poizvedbe o premoženju dolžnika lahko po pravnomočnosti sklepa o izvršbi opravite tudi sami, 
in sicer pri pristojnih organih, ki zbirajo podatke o dolžnikih in njihovem premoženju. Najbolj 
pogosto se opravljajo poizvedbe o rojstnih podatkih, davčni številki, prebivališču, zaposlitvi, 
vrednostnih papirjih, lastništvu nepremičnin, lastništvu motornih vozil, transakcijskih računih 
pri bankah in hranilnicah ipd. Pred organom, od katerega zahtevate te podatke, je potrebno 
izkazati pravni interes. To storite s sklepom o izvršbi, na katerem mora biti potrjena 
pravnomočnost. 

Pridobitev podatkov o dolžniku je možna tudi na podlagi pisnega soglasja dolžnika, ki si ga 
upnik običajno pridobi ob sklepanju pravnega posla z dolžnikom.

V primeru vlaganja predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova pa lahko na podlagi 
le-tega pridobite vse zgoraj omenjene podatke pred vložitvijo predloga za izvršbo.

e-obrazci:

Upnikove poizvedbe (kliknite tu)
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Kaj storiti v primeru, ko sklepa o izvršbi ni mogoče vročiti dolžniku?

V tem primeru lahko sodišče samo poizveduje o stalnem ali začasnem prebivališču dolžnika, ali 
pa pozove upnika, da sam sporoči naslov, na katerem bo mogoče dolžniku pravilno vročiti sklep 
o izvršbi. Če dolžnik nima takega naslova, je potrebno imenovati začasnega zastopnika skladno 
z določili Zakona o pravdnem postopku (ZPP).

Kakšen je postopek v primeru ugovora zoper sklep o izvršbi?

Skladno s 53. členom ZIZ lahko dolžnik zoper sklep o izvršbi vloži obrazložen ugovor. V ugovoru 
mora dolžnik navesti vsa dejstva in predložiti vse dokaze, sicer se ugovor šteje kot neutemeljen. 
Če je ugovor utemeljen, sodišče v postopkih na podlagi verodostojne listine razveljavi sklep o 
izvršbi v delu, v katerem je dovoljena izvršba, in se ta predlog obravnava kot tožba v pravdnem 
postopku.

e-obrazci:

Ugovori dolžnika zoper sklep o izvršbi (kliknite tu)

Kaj, če dolžnik naknadno pridobi premoženje?

Vse do pravnomočno zaključenega postopka lahko sodišče na predlog upnika dovoli dodatno 
sredstvo izvršbe, ne glede na vsa predhodna sredstva. V postopku na podlagi verodostojne listine
Centralni oddelek za verodostojno listino po pravnomočnosti sklepa o izvršbi zadevo odstopi 
krajevno pristojnim okrajnim sodiščem. Na ta sodišča lahko upnik vloži predlog za dodatno 
sredstvo izvršbe, o čemer sodišče odloči s sklepom. Tak predlog se navadno vloži, če je bila
izvršba s prej predlaganimi sredstvi neuspešna (dolžnik npr. nima denarja na računu, nima 
premičnin ipd.) ali če upnik s prej predlaganimi sredstvi ni bil v celoti poplačan, pač pa le 
delno.

e-obrazec:

Predlog za izvršbo z novim izvršilnim sredstvom - na premičnine ali/in 
nepremičnine (kliknite tu) 
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Kako poteka postopek izvršbe na premičnine?

Če v predlogu za izvršbo navede kot sredstvo izvršbe tudi rubež premičnin, je dolžan sodišču 
navesti tudi izvršitelja za opravo neposrednih dejanj izvršbe. Upnik lahko iz seznama izvršiteljev 
izbere kateregakoli izvršitelja, ne glede na njegov sedež in kraj opravljanja izvršbe, saj lahko 
izvršitelji svoje delo opravljajo po vsej državi. 

Izvršitelj bo skladno s sklepom o izvršbi opravil rubež vseh premičnin, ki se bodo nahajale 
na sedežu oziroma naslovu dolžnika, in sicer ne glede na morebitne dejanske ali pravne ovire. 
To pomeni, da mora izvršitelj zarubiti vse stvari, ne glede na morebitne ugovore dolžnika ali 
tretjih oseb, da zarubljene stvari niso last dolžnika. ZIZ v takšnem primeru predvideva kot 
pravno sredstvo ugovora tretjega, torej tistih oseb, ki zatrjujejo, da so lastniki zarubljenih stvari 
in so torej imetniki pravice, ki preprečuje izvršbo.

Po uspešnem rubežu izvršitelj opravi cenitev ter razpiše javno dražbo za prodajo zarubljenih 
stvari. Če se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet izvršbe, oziroma zarubljene stvari 
ne zadoščajo za poplačilo terjatve, lahko upnik v roku treh mesecev od dneva prvega rubeža 
izvršitelju neomejenokrat predlaga, da ponovno opravi rubež. 

Če upnik v tem roku ne predlaga ponovnega rubeža ali če rubež, predlagan do poteka tega roka, 
ni uspešen, sodišče ustavi izvršbo.

e-obrazec:

Ugovor tretjega zoper sklep o izvršbi (kliknite tu)

e-obrazec:

Predlog upnika za ponovni rubež dolžnikovih premičnin (kliknite tu)

Kako poteka postopek izvršbe na dolžnikovo plačo, pokojnino ali druge prejemke?

V postopku na podlagi verodostojne listine pošlje sodišče sklep o izvršbi po pravnomočnosti v 
izvršitev dolžnikovemu dolžniku, ki je naveden v predlogu za izvršbo (delodajalcu, ZPIZ-u itd.). 

Dolžnikov dolžnik mora upoštevati omejitve in prejemke, ki so izvzeti iz izvršbe, kakor določa 
ZIZ v 101. in 102. členu.

Dolžniku mora ostati najmanj znesek v višini 70% bruto minimalne plače, zmanjšane za plačilo 
davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost.

Upnik lahko v predlogu za izvršbo predlaga tudi rubež ostalih prejemkov v zvezi z delom 
(dnevnic, povračila potnih stroškov, regresov, nagrad in drugih prejemkov v zvezi z delom), 
vendar mora to sredstvo izvršbe posebej navesti.
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POZOR! 

Če dolžnikov dolžnik ne ravna po sklepu o izvršbi, lahko sodišče na predlog 
upnika izda sklep, s katerim mu naloži, naj poravna upniku vse zneske, ki jih 
ni odtegnil in izplačal po sklepu o izvršbi, ter da ima omenjeni sklep učinek 
sklepa o izvršbi. Dolžnikov dolžnik je upniku tudi odškodninsko odgovoren.

Kako poteka postopek izvršbe na dolžnikova sredstva pri organizacijah za 
plačilni promet (OPP)?

Sodišče pošlje sklep o izvršbi tistim organizacijam za plačilni promet (banke, hranilnice), ki so 
navedene v predlogu za izvršbo. Te blokirajo sredstva v višini obveznosti iz sklepa o izvršbi in 
po pravnomočnosti sklepa tudi izplačajo ta denarna sredstva upniku. Če takrat, ko organizacija 
za plačilni promet prejme sklep o izvršbi, na dolžnikovem računu ni sredstev, pred prejemom 
sklepa pa najmanj eno leto na dolžnikovem računu ni bilo nobenega priliva, organizacija za 
plačilni promet vrne sklep o izvršbi sodišču, ki izvršbo ustavi. Če pa so bil pred ali po prejemu 
sklepa o izvršbi določeni prilivi, ki pa ne zadoščajo za poplačilo dolga, organizacija za plačilni 
promet zadrži sklep o izvršbi in če v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem 
računu ni nobenega priliva sredstev oziroma sredstev v vezavi, organizacija za plačilni promet 
vrne sklep o izvršbi sodišču, ki izvršbo ustavi.

POZOR!  

Prav  zaradi  navedenega  je  izredno  pomembno,  da  dolžnik  v  predlogu  
za  izvršbo  navede  več  sredstev izvršbe. Sodišče namreč v primeru, da 
edino sredstvo izvršbe ni bilo uspešno, ustavi celoten postopek.

Če se upnik in dolžnik takoj po izdaji sklepa o izvršbi dogovorita za poplačilo, mora upnik o vseh 
plačilih v najkrajšem času obvestiti sodišče, ki o delnem ali celotnem poplačilu dolga obvesti 
organizacijo za plačilni promet. S tem se prepreči, da bi prišlo do dvojnega poplačila terjatve in 
nastanka nepotrebnih stroškov, ki so s tem povezani.

Kako poteka postopek izvršbe na dolžnikove nepremičnine?

Če je dolžnikova nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo, sodišče v njej zaznamuje sklep o izvršbi. 
Z zaznambo sklepa pridobi upnik zastavno pravico na tej nepremičnini.

Če v času upnikovega predloga že poteka izvršba na isto nepremičnino, nov upnik pristopi k že 
začeti izvršbi, kar je mogoče storiti vse do pravnomočnosti sklepa o domiku nepremičnine kupcu.

Sodišče  v  nadaljnjem  postopku  imenuje  sodnega  cenilca,  ki  opravi  cenitev  nepremičnine.  
Sodišče  nato  izda sklep o ugotovitvi vrednosti nepremičnine, zoper katerega se lahko pritožijo 
tako dolžnik kot tudi vsak, ki ima pravico biti poplačan iz zneska, dobljenega s prodajo, tudi upnik. 
Po pravnomočnosti sklepa o ugotovitvi vrednosti nepremičnine izda sodišče odredbo o prodaji 
nepremičnine. V njej določi način in pogoje za prodajo ter čas in kraj prodaje, če naj bo 
nepremičnina prodana na dražbi.
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Na prvem prodajnem naroku nepremičnina ne sme biti prodana pod ugotovljeno vrednostjo. 
Če nepremičnine na prvem naroku ni bilo mogoče prodati, razpiše sodišče drugi narok, na 
katerem se sme nepremičnina prodati pod ugotovljeno vrednostjo, vendar ne za manj kot za 
polovico te vrednosti. Sodišče poplača upnike po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine 
kupcu.

Sodišče nato pri delitvi kupnine upošteva prednost pri poplačilu in vrstni red poplačila ostalih 
terjatev, skladno s 197. in 198. členom ZIZ (npr. terjatve iz naslova zakonite preživnine, 
terjatve iz naslova odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ali 
zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti in terjatve iz naslova odškodnine za  izgubljeno  
preživnino zaradi  smrti  tistega,  ki jo  je  dajal, terjatve delavcev iz delovnega razmerja z 
dolžnikom ter terjatve prispevkov za socialno zavarovanje, zapadlih za zadnje leto, in sicer 
ne glede na to, ali so te terjatve zavarovane z zastavno pravico na prodani nepremičnini ali ne).

Kupnina se razdeli na razdelitvenem naroku, kjer ima upnik še zadnjo možnost priglasiti 
celotno višino svoje terjatve ter izpodbijati druge terjatve, zato je pomembno, da se upnik 
udeleži razdelitvenega naroka oziroma z vlogo prijavi svoje terjatve v razdelitvenem naroku, 
sicer sodišče vzame stanje terjatev, kakor je navedeno v zemljiški knjigi oziroma kakor 
izhaja iz sodnega spisa.

Če  dolžnikova  nepremičnina  ni  vpisana  v  zemljiško  knjigo,  mora  upnik  v  predlogu  za 
izvršbo  navesti,  kje  je nepremičnina,  njeno  ime,  meje  in  površino  oziroma  druge  
podatke,  potrebne  za  njeno  identifikacijo. V  takem primeru  opravi  izvršitelj  po  odredbi  
sodišča  rubež  nepremičnine,  za  katero  je  predlagana  izvršba.  Zapisnik  o rubežu ima 
pomen zaznambe izvršbe in mora biti razglašen na sodni deski in objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Kaj naj stori upnik, če se po izdaji sklepa o izvršbi z dolžnikom dogovori za 
obročno odplačilo dolga?

V izogib dodatnim in nepotrebnim stroškom je v primeru dogovora z dolžnikom dobro, da 
upnik odloži izvršbo, če se ta še ni začela. Če gre za izvršbo na premičnine, mora upnik predlog 
za odlog vložiti pri izvršitelju, v vseh ostalih primerih pa na sodišče. Upnik v predlogu navede 
datum, do katerega naj se izvršba odloži. Odložena izvršba se nadaljuje, ko preteče čas, za 
katerega je bila odložena. Na upnikov predlog lahko sodišče nadaljuje izvršbo tudi pred iztekom 
roka, za katerega je bila odložena, če upnik izkaže za verjetno, da so prenehali razlogi za odlog, 
ali če položi varščino.

e-obrazca:

Predlog dolžnika za odlog izvršbe zaradi začetka pravde zaradi nedopustnosti  
izvršbe (kliknite tu)

 (kliknite tu)
Predlog dolžnika za odlog izvršbe, ker sta z upnikom sklenila dogovor o 
obročnem plačilu 
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Kdaj zastarajo upnikove terjatve?

Zastaranje začne teči prvi dan po dnevu, ko je upnik imel pravico terjati izpolnitev obveznosti, 
če za posamezne primere ni z zakonom določeno kaj drugega.

Splošni zastaralni rok: terjatve zastarajo v petih letih, če ni z zakonom določen za zastaranje 
drugačen rok.

Terjatve  občasnih  dajatev,  ki  dospevajo  letno  ali  v  določenih  krajših  časovnih  presledkih  
(občasne  terjatve), zastarajo v treh letih od zapadlosti vsake posamezne dajatve, bodisi da gre 
za stranske občasne terjatve, kot je terjatev obresti, ali pa za takšne občasne terjatve, s katerimi 
se črpa sama pravica, kot je terjatev preživljanja. Isto velja za anuitete, s katerimi se v enakih, 
vnaprej določenih občasnih zneskih odplačujejo glavnica in obresti, vendar ne velja za obročna 
odplačila in druge delne izpolnitve.

Terjatve iz gospodarskih pogodb kot tudi terjatve za povrnitev izdatkov, nastalih v zvezi s temi 
pogodbami, zastarajo v treh letih.

Vse terjatve, ki so bile ugotovljene s pravnomočno sodno odločbo ali z odločbo drugega 
pristojnega organa ali s poravnavo pred sodiščem ali drugim pristojnim organom, zastarajo v 
desetih letih, tudi tiste, za katere zakon sicer določa krajši zastaralni rok.

Zastaranje se pretrga z vložitvijo tožbe in z vsakim drugim upnikovim dejanjem zoper dolžnika 
pred sodiščem ali drugim pristojnim organom, da bi se ugotovila, zavarovala ali izterjala 
terjatev, torej tudi z vložitvijo izvršilnega predloga.

Kaj storiti v primeru začetka postopka prisilne poravnave ali stečaja nad 
dolžnikom?

V tem primeru mora upnik do roka objavljenega na AJPES-u (za postopke prisilne poravnave 
v roku 30 dni od objave oklica o začetku postopka prisilne poravnave ter v postopku stečaja v 
roku 3 mesecev od objave oklica o začetku stečajnega postopka), prijaviti svojo terjatev, ki je 
nastala do dneva začetka postopka, sodišču, ki vodi postopek.

e-obrazci:

Prijave terjatev v izvršilnih postopkih (kliknite tu)

Kaj storiti v primeru objave izbrisa pravne osebe iz sodnega registra?

V primeru objave pravnomočnega sklepa o izbrisu pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije
je pod posebnimi pogoji mogoče nadaljevati ali uvesti izvršilni postopek tudi zoper pravne 
naslednike izbrisane družbe (aktivne družbenike), ki vstopijo v vsa pravna razmerja izbrisane
družbe in posledično odgovarjajo z vsem svojim premoženjem. Pogoji in roki so natančno
določeni v 7. poglavju in 496. členu (ZFPPIPP).
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2. Postavite pravno vprašanje

Imate pravno vprašanje? Postavite ga na portalu MojMaliPravnik.net (kliknite tu).

3. Izkušnje posameznikov

»Kako dobiti denar od svojih dolžnikov je večno vprašanje in največja muka s katero se moram 
spopadati v svojem lastnem podjetju. Zato se, kar se da pogosto poslužujem opravljanja svoje 
storitve na podlagi predračuna, ki je za izvajalca najbolj ugoden.«
 
Marko Mugerle, direktor, Maop d.o.o.

»Prijatelju sem posodil 2.000 EUR pred dvema letoma. Napisala sva lastnoročno pogodbo, kjer 
sva določila datum vračila – 1 leto po podpisu pogodbe. Po dveh letih denarja še nisem dobil. Žal 
mi je, da nisva sklenila posojilne pogodbe v obliki notarskega zapisa, saj bi s tem lahko direktno 
vložil izvršbo in se mi ne bi bilo potrebno boriti za moj denar po sodni poti.« 

Peter L., Celje

»Izvržba ni vedno najboljša rešitev, saj je časovno lahko zelo zamudna in draga. Po večletnih 
izkušnjah v podjetništvu bi  predlagal  vsakemu,  ki  se  znajde  v  položaju  upnika,  da  se  
preden  vloži  predlog  za  izvržbo,  pozanima  katere možnosti poleg izvržbe bi še lahko prišle v 
poštev. Še najbolje je, da se obrne na pravnega strokovnjaka, ki mu lahko svetuje in predlaga 
najbolj racionalno rešitev glede na konkretno situacijo (npr. poravnavo, plačilo na obroke,…), 
velikokrat pa tudi namesto vas reši terjatev brez, da bi se vi zamerili stranki.«

Boris Kozlevčar, direktor, JK Skupina d.o.o.

Pošlji ta e-Priročnik prijatelju     I     Deli ta e-Priročnik na Facebook-u     I     Deli ta e-Priročnik na Twitter-ju

Underline

http://www.mojmalipravnik.net?utm_source=hitri_pravni_e-prirocnik&utm_medium=link~email&utm_content=kako_ucinkovito_izterjati_dolg&partnerID=90591
http://www.mojmalipravnik.net?utm_source=hitri_pravni_e-prirocnik&utm_medium=link~email&utm_content=kako_ucinkovito_izterjati_dolg&partnerID=90591
https://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/email/offer?url=http%3A%2F%2Fwww.informiran.si%2Fdoc%2FVsebina%2Fkako%2520ucinkovito%2520izterjati%2520dolg.pdf&pubid=informiran&ct=1&title=e-Priro%C4%8Dnik%3A%20Izterjava%20dolga&pco=tbxnj-1.0
https://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/facebook/offer?url=http%3A%2F%2Fwww.informiran.si%2Fdoc%2FVsebina%2Fkako%2520ucinkovito%2520izterjati%2520dolg.pdf&pubid=informiran&ct=1&title=e-Priro%C4%8Dnik%3A%20Izterjava%20dolga&pco=tbxnj-1.0
https://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/twitter/offer?url=http%3A%2F%2Fwww.informiran.si%2Fdoc%2FVsebina%2Fkako%2520ucinkovito%2520izterjati%2520dolg.pdf&pubid=informiran&ct=1&title=e-Priro%C4%8Dnik%3A%20Izterjava%20dolga&pco=tbxnj-1.0


4. Pet najpogostejših vprašanj

Kako se nadaljuje izvršilni postopek, če dolžnik poda ugovor zoper sklep o izvršbi?

V primeru ugovora v postopku na podlagi verodostojne listine sodišče preveri, ali je ugovor 
obrazložen – v tem primeru razveljavi sklep o izvršbi in stranke napoti na pot pravdnega 
postopka, kjer se predlog za izvršbo obravnava kot tožba. V primeru ugovora v postopku na 
podlagi izvršilnega naslova pošlje sodišče ugovor upniku v odgovor. Upnik lahko odgovori na 
navedbe v ugovoru. V tem primeru lahko sodišče glede na okoliščine primera razpiše 
narok za obravnavo ugovora ali pa izda sklep brez naroka.

Ali lahko vodimo izvršilni postopek samo na podlagi »konto kartice«?

Da. Konto kartico uvrščamo med verodostojne listine, ki jo zakon kategorizira kot izpisek iz 
poslovnih knjig, zato lahko upnik vloži predlog za izvršbo tudi na podlagi take listine.

Kaj storiti, če je sklep o izvršbi, ki ga mora izvršiti dolžnikov delodajalec, že 
pravnomočen, upnik pa še vedno ni poplačan?

Upnik mora pri sodišču oziroma pri dolžnikovemu dolžniku (delodajalcu) ugotoviti razlog, da se 
sklep o izvršbi ne izvršuje. Razlogi so lahko v določenih zakonskih omejitvah (npr. da mora 
dolžniku ostati najmanj znesek v višini minimalne  plače)  ali  pa  zgolj  v  pasivnosti  
dolžnikovega  dolžnika,  zato  je  zelo  pomembno,  da  je  upnik  aktiven skozi celoten postopek 
izvršbe. Če gre za pasivnost dolžnikovega delodajalca, ga lahko upnik sam pozove, da mu sporoči, 
kje so razlogi, da se sklep o izvršbi ne izvršuje, lahko pa to stori tudi sodišče. Če dolžnikov 
delodajalec še naprej ne izvršuje sklepa o izvršbi, lahko sodišče na predlog upnika izda sklep, s 
katerim delodajalcu naloži, naj upniku iz lastnih sredstev poravna vse zneske, ki jih ni odtegnil in
izplačal po sklepu o izvršbi. Tak sklep ima učinek sklepa o izvršbi.

Ali mora tudi pri rubežu sredstev pri banki dolžniku ostati najmanj znesek v višini 70%
minimalne bruto plače?

Tudi za znesek, ki se dolžniku nakaže na transakcijski račun iz naslova mesečne plače, veljajo 
te zakonske omejitve, vendar samo če gre za priliv tekočega meseca. Za nakazila, ki izvirajo iz 
drugih podlag (npr. avtorski honorarji), omejitev ni.

Primer: dolžniku se na transakcijski račun nakaže znesek v višini 70% bruto minimalne mesečne 
plače, zmanjšane za vse davke in obvezne prispevke. Dolžnik sredstev do nakazila naslednje plače 
ne dviguje. Dolžniku se pri naslednji plači stanje poveča v višini dveh minimalnih mesečnih plač. 
Takrat lahko banka zarubi sredstva v višini do 70% ene minimalne bruto plače.

e-obrazci:

Ugovori dolžnika zoper sklep o izvršbi (kliknite tu)
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Kakšne so omejitve pri rubežu premičnin?

Izvršitelj dolžniku ne sme zarubiti predmetov, ki jih dolžnik potrebuje pri zadovoljevanju 
temeljnih življenjskih potreb, kakor tudi stvari, ki jih dolžnik vsakodnevno nujno potrebuje za 
nemoten življenjski proces, npr. obleka, obutev, drugi predmeti za osebno rabo, pohištvo, 
štedilnik, hladilnik, pralni stroj, druge za gospodinjstvo potrebne stvari, hrana, kurjava ter druge 
stvari skladno z 79. členom ZIZ.

5. Nasveti strokovnjakov

»Pogodbe  o  najemu  nepremičnin  ter  posojilne  pogodbe  je  koristno  skleniti  v  obliki  
neposredno  izvršljivega notarskega zapisa. Ta predstavlja izvršilni naslov, na podlagi katerega 
je mogoče, ob neizpolnjevanju pogodbenih določil, začeti izvršilni postopek.

Primer:  stanovanje  oddate  v  najem  in  z  najemnikom  sklenete  pogodbo,  ki  NI  v  obliki  
notarskega  zapisa. Najemojemalec vam po določenem času preneha plačevati najemnino. Ker 
pogodbe niste sklenili v notarskem zapisu, morate zoper najemojemalca vložiti tožbo. Šele po 
izdaji pravnomočne sodbe ste torej pridobili izvršilni naslov, na podlagi katerega je mogoče začeti 
izvršilni postopek. Izgubili ste ogromno časa in denarja. Če pa je pogodba sklenjena v obliki 
notarskega zapisa, pridete takoj do sklepa o izvršbi in izvršitelj lahko opravi prisilno deložacijo, 
z drugimi izvršilnimi sredstvi pa izterjate neplačano najemnino.«

Igor Cek, odvetnik

»Če sodišče ugodi ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine in razveljavi sklep 
o izvršbi v delu, v katerem je dovoljena izvršba, svetujemo upnikom, da se zoper omenjeni sklep 
ne pritožujejo, saj bodo težko dokazali, da ugovor dejansko ni utemeljen, in bo njihova pritožba 
zgolj podaljšala celotni postopek. Skladno z veljavnim zakonom mora biti ugovor obrazložen, pri 
tem pa zadošča, da dolžnik navede nekaj dejstev in predlaga za to dokaze (tudi lastno zaslišanje) 
ali pa enostavno zanika, da je karkoli sploh dolžan, zato svetujemo, da se pritožba vloži le v 
izjemnih primerih, ko dolžnik za svoje navedbe ne predloži ali ne predlaga prav nobenega dokaza. 
V primeru, da pritožba ni vložena, se bo dejansko stanje razčiščevalo v kasnejšem pravdnem 
postopku, s pritožbo pa upnik le podaljša postopek in izgubi vrstni red pri obravnavanju zadeve.«

PRAVNA VARNOST, PV, pravno svetovanje d.o.o.

»Najbolj učinkovita izterjava terjatev je poslovanje s plačilno sposobnimi strankami. V primeru 
neplačila terjatev se večina upnikov posluži sodne izterjave oziroma izvršbe, ki mora imeti podlago 
v izvršilnem naslovu ali verodostojni listini.
Po zapadlosti terjatve in poteku roka za njeno plačilo predlagamo, da dolžniku postavite dodaten 
primeren rok za izpolnitev. Dolžniku lahko glede na njegovo plačilno sposobnost v tej fazi ponudite 
lažje pogoje izpolnitve njegove obveznosti (obročno plačevanje, odpust plačila zamudnih obresti, 
delni odpust dolga, ...). Po poteku primernega roka preostane sodna pot.
Sklenjena pogodba se smatra za izvršilni naslov, če je sestavljena v obliki notarskega zapisa. 
Predlagamo, da vse pomembnejše pogodbe pri poslovanju sklepate v takšni obliki. S tem vam bodo 
na začetku nastali nekoliko večji stroški, vendar bo v primeru neplačila dolga izterjava precej lažja. 
Če pogodba ni sklenjena v obliki notarskega zapisa, bo treba upravičenost terjatve dokazovati v 
sodnem postopku. V tem primeru bo sodna uveljavitev terjatve mogoča šele po pravnomočnosti 
sodne odločbe in po poteku roka za prostovoljno izpolnitev. S tem bo prišlo do nastanka dodatnih 
stroškov in izgube dragocenega časa.«

Matija Jamnik, odvetnik
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6. Dokumenti, ki jih potrebujete v postopku

                              Pametni e-obrazci so posebej prilagojene spletne "predloge", s pomočjo 
                              katerih hitro in enostavno izdelate željeni pravni dokument.
                              
                              Program simulira pogovor z odvetnikom. Vi vnesete konkretne podatke, 
                              e-obrazec pa na podlagi teh podatkov izdela in prilagodi Vaš dokument.

                        
                              Rezultat je dokument, ki je vsebinsko prilagojen Vaši konkretni situaciji 
                              in pripravljen za takojšnjo uporabo.

e-obrazci:

Predlogi za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova (kliknite tu)

Upnikove poizvedbe (kliknite tu)

Ugovori dolžnika zoper sklep o izvršbi (kliknite tu)

     Ostali dokumenti s področja izvršb (kliknite tu)

Prijave terjatev v izvršilnih postopkih (kliknite tu)

Predlogi za začetek izvršilnih postopkov (stečaja, prisilne poravnave,...) (kliknite tu)

7. Bodite redno informirani

Bodite redno informirani o pravnih zadevah! Za brezplačno registracijo kliknite tu.

Dvakrat mesečno  boste  na vaš e-poštni  naslov prejemali koristne nasvete, obveščeni  
boste  o pomembnih zakonodajnih  spremembah (v obliki aktualnih novic) in zanimivih 
primerih iz prakse.
Nepoznavanje prava škoduje, zato bodite obveščeni o vseh aktualnih zadevah!
 
                     Da, želim biti brezplačno informiran (kliknite tu).

Pošlji ta e-Priročnik prijatelju     I     Deli ta e-Priročnik na Facebook-u     I     Deli ta e-Priročnik na Twitter-ju

Underline

Underline

Underline

Underline

Underline

Underline

http://www.informiran.si/index2.aspx?catId=1000323&utm_source=hitri_pravni_e-prirocnik&utm_medium=link~email&utm_content=kako_ucinkovito_izterjati_dolg&partnerID=90591
http://www.informiran.si/index2.aspx?catId=1000324&utm_source=hitri_pravni_e-prirocnik&utm_medium=link~email&utm_content=kako_ucinkovito_izterjati_dolg&partnerID=90591
http://www.informiran.si/index2.aspx?catId=1000352&utm_source=hitri_pravni_e-prirocnik&utm_medium=link~email&utm_content=kako_ucinkovito_izterjati_dolg&partnerID=90591
http://www.informiran.si/index2.aspx?catID=1000294&utm_source=hitri_pravni_e-prirocnik&utm_medium=link~email&utm_content=kako_ucinkovito_izterjati_dolg&partnerID=90591
http://www.informiran.si/index2.aspx?catId=1000363&utm_source=hitri_pravni_e-prirocnik&utm_medium=link~email&utm_content=kako_ucinkovito_izterjati_dolg&partnerID=90591
http://www.informiran.si/index2.aspx?catId=1000364&utm_source=hitri_pravni_e-prirocnik&utm_medium=link~email&utm_content=kako_ucinkovito_izterjati_dolg&partnerID=90591
Underline

Underline

http://www.informiran.si/usersDetailSingle.aspx?action=insert&utm_source=hitri_pravni_e-prirocnik&utm_medium=link~email&utm_content=kako_ucinkovito_izterjati_dolg&partnerID=90591
http://www.mojmalipravnik.net?utm_source=hitri_pravni_e-prirocnik&utm_medium=link~email&utm_content=kako_ucinkovito_izterjati_dolg&partnerID=90591
https://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/email/offer?url=http%3A%2F%2Fwww.informiran.si%2Fdoc%2FVsebina%2Fkako%2520ucinkovito%2520izterjati%2520dolg.pdf&pubid=informiran&ct=1&title=e-Priro%C4%8Dnik%3A%20Izterjava%20dolga&pco=tbxnj-1.0
https://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/facebook/offer?url=http%3A%2F%2Fwww.informiran.si%2Fdoc%2FVsebina%2Fkako%2520ucinkovito%2520izterjati%2520dolg.pdf&pubid=informiran&ct=1&title=e-Priro%C4%8Dnik%3A%20Izterjava%20dolga&pco=tbxnj-1.0
https://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/twitter/offer?url=http%3A%2F%2Fwww.informiran.si%2Fdoc%2FVsebina%2Fkako%2520ucinkovito%2520izterjati%2520dolg.pdf&pubid=informiran&ct=1&title=e-Priro%C4%8Dnik%3A%20Izterjava%20dolga&pco=tbxnj-1.0


8. Pravna praksa

• ugovor po izteku roka: v ugovoru po izteku roka za vložitev ugovora je treba navesti dejstva, 
iz katerih izhaja, da je dolžnik terjatev plačal ali da je upnik odpustil plačilo dolga ali da je terjatev 
na drug način prenehala;

• obrazložen ugovor zoper sklep o izvršbi: če dolžnik zatrjuje, da je obveznost izpolnil, nima pa o 
tem pisnega potrdila o plačilu, mora v ugovoru za takšno dejstvo predlagati drug dokaz, sicer je 
ugovor neobrazložen;

• pravočasna pritožba: ker je dolžnik v isti zadevi že večkrat vložil pritožbe zoper sklepe sodišča 
prve stopnje, vložitve pritožbe pri nepristojnem sodišču ni mogoče pripisati njegovi nevednosti;

• razveljavitev potrdila o pravnomočnosti: potrdilo o pravnomočnosti se lahko razveljavi le, če je 
prišlo do tehnične napake pri potrjevanju pravnomočnosti in ne, če je pri vročanju prišlo do kršitev 
procesnih pravil;

• neposredna dejanja izvršbe: izvršitelj je dolžan opravljati rubež ne glede na ugovore, da se 
kršijo katerekoli pravice drugih oseb na stvari, in ni pristojen za presojo, ali je določena stvar 
dolžnikova ali ne;

• umik izvršbe in plačilo stroškov izvršitelja: če izvršitelj razpiše rubež po umiku izvršbe, o 
katerem pa ni obveščen, je upravičen do plačila nagrade za preklican rubež, saj je opravil 
aktivnosti v zvezi z razpisom rubeža;

• izvršba v zaprtem prostoru: upnik na rubežu ni predlagal nasilnega vstopa v dolžnikovo 
stanovanje, zato je izvršitelj upravičen do nagrade za neuspešen rubež, čeprav je že razpolagal 
z odredbo za nasilni vstop;

• cenitev dolžnikove nepremičnine: če dolžnik ovira opravo cenitve nepremičnine, lahko sodišče 
kot pomoč izvedencu postavi izvršitelja, ki lahko pri izvršitvi naloge zaprosi za prisotnost policije;

• omejitve izvršbe na denarna sredstva pri banki: sodišču ni treba v sklepu o izvršbi omejitve 
izvršbe izraziti v denarnem znesku; koliko znašajo omejitve pri dolžniku, mora ugotavljati 
organizacija za plačilni promet;

• obveščanje izvršitelja med sodnimi počitnicami: izvršilno sodišče je dolžno poskrbeti, da je 
izvršitelj tudi med sodnimi počitnicami takoj seznanjen z ustavitvijo izvršilnega postopka;

• ugotovitev vrednosti nepremičnine: ugovora, da cenilec ni ugotovil tržne vrednosti nepremičnine
in da je cenitev zato nezakonita, ni mogoče uveljavljati v pritožbi zoper sklep o domiku 
nepremičnine kupcu;

• odlog izvršilnega postopka: če dolžnik ne razpolaga z zarubljenim motornim vozilom, to ne 
predstavlja nenadomestljive škode, ker lahko uporabi sredstva javnega prevoza ali najame drugo 
vozilo;
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• dolžnik kot dejanski lastnik nepremičnine: če dolžnik ni vpisan kot lastnik nepremičnine, na 
katero se vodi izvršba, se upniku, in ne tretji osebi, naloži predložitev listine, primerne za vpis 
dolžnikove lastninske pravice ali vložitev ustrezne tožbe;

• varnost izvršitelja pri nasilnem vstopu: izvršitelj ni upravičen do povračila stroškov za 
organizacijo varovanja ter za intervencijo varnostnikov, prav tako slednji ne morejo opravljati 
funkcije prič;

• obrazloženost ugovora zoper sklep o izvršbi: dokaza z zaslišanjem dolžnika ni mogoče šteti 
kot »neprimeren dokaz«, saj bi bila pritožniku s tem odvzeta možnost, da se o njegovi obveznosti 
odloči v pravdi;

• izvršba na denarna sredstva samostojnega podjetnika: z izvršbo je mogoče seči na denarna 
sredstva samostojnega podjetnika na računu pri banki, ne glede na to, da terjatev ni nastala v 
zvezi s podjetniško dejavnostjo.

• izvršba s pravnimi nasledniki izbrisane družbe: tudi če upnik nima izvršilnega naslova zoper 
pravno osebo kot prvotnega dolžnika, ampak le verodostojno listino, lahko predlaga izvršbo 
zoper pravne naslednike;

9. Ali veste ... ?

• da predstavlja pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine izvršilni naslov, na 
podlagi katerega lahko v roku 10 let od pravnomočnosti kadarkoli ponovno začnete izvršilni 
postopek.

   Primer: v predlogu za izvršbo ste predlagali rubež sredstev na dolžnikovem transakcijskem 
   računu. OPP je sklep o izvršbi vrnila sodišču z obrazložitvijo, da sklepa ni mogoče realizirati. 
   Ker v predlogu za izvršbo niste predlagali drugih sredstev izvršbe, je sodišče ustavilo izvršilni 
   postopek. Na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi nato opravite poizvedbe o drugem 
   premoženju dolžnika in ugotovite, da razpolaga s premoženjem, ki bi lahko bilo predmet izvršbe. 
   Vložite nov predlog za izvršbo, vendar tokrat na podlagi izvršilnega naslova (pravnomočen sklep 
   o izvršbi);

• da lahko upnik nadaljuje izvršilni postopek zoper dediče umrlega dolžnika, vendar se lahko 
poplača največ do višine podedovanega premoženja. To lahko upnik stori po pravnomočno 
zaključenem zapuščinskem postopku;

• da se družbeniki osebnih družb (npr. družbe z neomejeno odgovornostjo) s preoblikovanjem 
družbe v kapitalsko družbo (npr. družbo z omejeno odgovornostjo), ne izognejo odgovornosti, če 
je imela družba v času nastanka terjatve še status osebne družbe;

• da je mogoče ugovor tretjega, s katerim sladnji dokazuje, da ima na zarubljeni stvari pravico, ki 
preprečuje izvršbo, vložiti do pravnomočno zaključenega postopka;

e-obrazec:

Ugovor tretjega zoper sklep o izvršbi (kliknite tu)
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• da se zastaranje pretrga tudi z dolžnikovim delnim plačilom dolga ali z dolžnikovo pisno 
pripoznavo dolga;

• da lahko upnik, če izkaže, da s predlaganimi sredstvi izvršbe ne bo mogel biti v celoti poplačan, 
predlaga sodišču, da naloži dolžniku predložitev seznama svojega premoženja;

• da lahko upnik v primeru, da ne soglaša z obračunom izvršitelja za delo in stroške, v osmih dneh 
od prejema obračuna pri izvršitelju vloži zahtevo, da o obračunu odloči sodišče. Izvršitelj zahtevo 
takoj posreduje sodišču, ki mora o njej odločiti v osmih dneh od prejema. Če upnik ne vloži 
zahteve, da o obračunu odloči sodišče, velja obračun za dokončnega;

• da lahko upnik v primeru, da o njegovem predlogu ni odločeno v razumnem roku, na predsednika 
sodišča vloži nadzorstveno pritožbo zaradi sojenja brez nepotrebnega odlašanja, in sicer na podlagi 
Zakona o sodiščih. Sodnik, ki mu je zadeva dodeljena v reševanje, mora nato izdelati pisno poročilo 
o tem, v kakšni fazi je zadeva. Če se v postopku ugotovijo nepravilnosti, lahko upnik predlaga, da 
predsednik sodišča določi rok, v katerem mora sodnik o vloženih predlogih odločiti, oziroma da 
zadevo predodeli v reševanje drugemu sodniku;

• da lahko upnik po prejemu sklepa o izvršbi, do njegove pravnomočnosti dolg poravna, ter o tem
obvesti sodišče. Tako se izogne dodatnim stroškom.

e-obrazec:

Predlog dolžnika za ustavitev izvršbe, ker je dolg poplačan (kliknite tu)

10. Koristne povezave

• Informiran.si - Spletna izdelava pravnih dokumentov
• MojMaliPravnik.net - Pravni nasveti za majhne in velike

• Pravni e-Priročniki
• Pravni članki in nasveti

• Seznam sodišč
• Portal e-Sodstvo
• AJPES - Iskalnik TRR-jev pravnih oseb
• Seznam izvršiteljev
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11. Slovar

Sredstva izvršbe; zakonsko določena sredstva, s katerimi upnik vodi izvršbo zoper dolžnika in 
z njimi skuša priti do poplačila dolga. Nekatera sredstva izvršbe so: rubež plače, gotovine in 
premičnih stvari, rubež denarnih sredstev pri banki, prodaja vrednostnih papirjev in nepremičnin.
Katastrske občine; z mejami določena območja zemljiških parcel, na katera je razdeljena 
Republika Slovenija in se vodijo v zemljiškem katastru. Podatek o katastrski občini potrebuje 
upnik, ko poizveduje o lastništvu nepremičnin dolžnika.
Pravnomočnost  in  izvršljivost;  sodna  odločba  je  pravnomočna,  ko  zoper  njo  ni  več  
mogoča  pritožba,  ker  se  je rok za pritožbo že iztekel ali ker je bila pritožba zavrnjena ali 
zavržena. Odločba postane izvršljiva v roku 15 dni po pravnomočnosti, torej po izteku t.i. 
paricijskega roka, v katerem lahko dolžnik še prostovoljno poravna svojo obveznost.
Organizacija za plačilni promet (OPP); Banka Slovenije, banke in hranilnice ter druge 
organizacije, ki so v skladu z  zakonom  pooblaščene  za  opravljanje  storitev  plačilnega  
prometa  ali  za  opravljanje  storitev  sprejemanja depozitov.
Pravni interes; upravičen interes upnika, ki ga izkazuje s pravnomočno sodno odločbo, 
predvsem pri pridobivanju podatkov o dolžnikovem premoženju ali pri uveljavljanju pravice do 
vpogleda v sodni spis.
Neposredna dejanja izvršbe; vsa v zakonu navedena dejanja, s katerimi izvršitelj zagotavlja 
izvršitev ali zavarovanje upnikove terjatve, ter dejanja, ki so potrebna za njihovo pripravo in 
izvedbo.
Dolžnikov dolžnik; oseba (pravna ali fizična), do katere ima dolžnik terjatev (npr. delodajalec 
– terjatev iz naslova plače in drugih prejemkov, banka  terjatev iz naslova sredstev na računu). 
Na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi je dolžnikov dolžnik dolžan dolg do dolžnika izpolniti 
neposredno upniku.
Zastavna pravica; pravica zastavnega upnika na dolžnikovi nepremičnini ali premičnini, na 
podlagi katere se lahko poplača iz te nepremičnine, če dolg ni pravočasno poravnan.
Sklep o domiku nepremičnine; sklep sodišča, s katerim izroči nepremičnino kupcu, ki je na 
javni dražbi ponudil najvišjo ceno.
Razdelitveni narok; narok, na katerem sodišče odloča o razdelitvi kupnine, pridobljene s 
prodajo dolžnikove nepremičnine.
Prisilna poravnava; sodni postopek, ki se začne na predlog dolžnika ali upnika in v katerem 
dolžnik predlaga svojo finančno reorganizacijo z delnim odpisom dolga do upnikov, ti pa o tem 
predlogu glasujejo. Če prisilna poravna ni izglasovana, se zoper dolžnika takoj začne stečajni 
postopek.
Izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije; za postopek prenehanja pravne 
osebe, katerega posledica je, da aktivni družbenik izbrisane družbe solidarno odgovarja za 
obveznosti le-te še eno leto po objavi izbrisa iz sodnega registra.

12. Predpisi s tega področja

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
Zakon o pravdnem postopku (ZPP)
Obligacijski zakonik (OZ)
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
Zakon o sodnih taksah (ZST)
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13. Delite ta e-Priročnik s prijatelji

Deli na Facebook-u         Deli na twitter-ju              Pošlji po e-pošti

      Povežite se z nami:

14. Ta priročnik so omogočili:
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