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POVZETEK
Namen diplomskega dela je bil opisati, kako poteka izvršilni postopek na sodiščih.
Marsikdo od nas se prav kmalu lahko znajde v izvršilnem postopku. Lahko se nam
zgodi, da pozabimo plačati poloţnico za telefon ali zavarovanje. Tako se po opominu,
ki ga prav tako zaloţimo, začne sam izvršilni postopek. Velikokrat se ljudje
sprašujejo, kako to poteka na sodišču, na podlagi česa se sodniki ali sodno osebje
odloča. V diplomi bomo prikazali prav to, kako sodišče ukrepa, kakšne sklepe izdaja.
Odločila sem se za civilno izvršbo oziroma izvršbo na dolţnika, ki nastopa kot fizična
oseba. Drugi del diplomske naloge pa je raziskovalna naloga. Sestavila sem
vprašalnik, s katerim sem hotela izvedeti, kako je zadovoljno sodno osebje s
programi, ki jih uporabljajo pri svojem delu, katere so po njihovem mnenju
pomanjkljivosti in katere prednosti le-teh programov.
Ključne besede:
izvršilni oddelek, izvršilni postopek, rubeţ, izvršba, izvršitelj

ii

SUMMARY
The purpose of my diploma was to describe the enforcement proceedings on the
court of law. Anyone can find himself in an enforcement proceeding very soon. It
could be a forgotten phone bill or an insurance bill and if we forget the reminder too,
the enforcement proceeding can begin. People often wonder how such a proceeding
runs on courts and on what basis the decision is taken. The diploma will depict just
this, what actions and what kind of decisions does the court take. I have decided to
depict the civil enforcement proceeding meaning the enforcement proceeding against
a debtor who is a person. The other part of the diploma is a research. I have
assembled a questionnaire to find out how the court employees are satisfied with the
programs they use at work and what are the weaknesses and strengths of these
programs.
Key words:
enforsment section, enforsment proceedings, seizure, execution, executor
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1 UVOD
Neplačevanje terjatev je danes postalo nekaj vsakdanjega. Ljudje se pogosto niti ne
zavedajo, kaj vse lahko izgubijo zaradi enega dolga. Proti neplačevanju lahko
ukrepamo na različne načine, vendar ni nujno, da so vsi uspešni. Nekatera podjetja
pošiljajo opomine in dopise, ki so na svoj način uspešni, največkrat, ko stranka
poloţnico nekam zaloţi. Nekateri se posluţujejo tudi telefonskih klicev, obiskov
dolţnika, velika večina pa uporablja tudi opomin pred toţbo, se pravi zadnji korak,
preden se podjetja ali fizične osebe odločijo izterjati dolg preko sodišča z uvedbo
izvršilnega postopka.
Izvršilni postopek se začne, kadar dolţnik ne izpolni tistega, kar mu je bilo naloţeno s
sodno odločbo. Upnik za uveljavitev svoje terjatve zahteva intervencijo drţavnih
organov, ki so v skladu s predpisanimi pravili edini s prisilnimi sredstvi upravičeni
uporabiti silo, da opravijo prisilno izvršbo. Sodišče dovoli izvršbo le na podlagi
izvršilnega naslova in verodostojne listine. Izvršilni postopek pa se lahko začne tudi
po uradni dolţnosti oziroma na predlog sodišča.
Bistvo izvršilnega postopka je v hitrosti, da bi upnik v čim krajšem času prišel do
svojega denarja. Vendar je v zadnjih letih prišlo do večjih sprememb zakonodaje in
samega poteka postopka, s katerimi so se sodni zaostanki samo še povečali. S 1. 1.
2008 je začel delovati Centralni oddelek za verodostojno listino na Okrajnem sodišču
v Ljubljani, s katerim se je popolnoma prenovil izvršilni postopek na podlagi
verodostojne listine. Namen ustanovitve Centralnega oddelka za verodostojno listino
je, da se bo čim večje število predlogov za izvršbo pošiljalo po elektronski obliki,
zmanjšanje sodnih zaostankov ter razbremenitev dela okrajnih sodišč. Oddelek je
povsem informatiziran, informacijski sistem pa samodejno obdela vse popolne
predloge. Pred uvedbo Centralnega oddelka za verodostojno listino so izvršbe
predstavljale kar 60 odstotkov sodnih zaostankov na 44 okrajnih sodiščih.
Drugi del moje diplomske naloge je raziskovalna naloga. Sestavila sem vprašalnik, ki
vsebuje odprt in zaprt tip vprašanj. Vprašalniki so bili posredovani preko elektronske
pošte na 44 Okrajnih sodišč ter Oddelek za verodostojno listino, namenjeni pa so
zgolj zaposlenim na izvršilnem oddelku Okrajnih sodišč. Za takšen način raziskovanja
sem se odločila namenoma, saj po različnih časopisih srečujemo različne raziskave, ki
ocenjujejo storitve, ki jih ponuja javna uprava ter delo javnih usluţbencev kot
prepočasno in neprijazno uporabnikom. Tako sem ţelela sodnemu osebju dati
priloţnost, da povedo, ali se ovire za njihovo hitro ter nemoteno opravljanje svojih
funkcij med drugimi nahajajo tudi v programih, s katerimi delajo, in tudi izpostaviti
same prednosti in pomanjkljivosti programov, ki jih uporabljajo pri delu. Večina ljudi
se ne ţeli izpostavljati z opozarjanjem na napake, kar pa bi v resnici morali početi. S
samim opozorilom pristojnim osebam, da programi ne delujejo dobro, bi tudi njim
omogočili pogled na program z istega zornega kota kot na določene programe gleda
tudi sodno osebje. Vprašalnik je zato anonimen in omogoča vsakomur, da napiše
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svoje mnenje brez kakršnih koli zadrţkov. Vključuje pet programov, in sicer iVpisnik,
Register transakcijskih računov, Register Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Register Klirinško depotne druţbe ter Program za računanje zakonitih
zamudnih obresti.
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2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV
Sodni rok določi sodišče glede na okoliščine primera. Sodni roki so instrument
načela ekonomičnosti in pospešitve postopka, za uveljavitev katerega je odgovorno
tudi sodišče. Rok, ki ga določi sodišče, se lahko podaljša na predlog stranke, če so za
to upravičeni razlogi. Vloga oziroma prošnja za podaljšanje roka se mora na sodišče
vloţiti, še preden se rok izteče. (ZPP, 110. člen)
Če je vloga vezana na rok, se šteje, da je vloga pravočasna, če je izročena
pristojnemu sodišču, še preden se rok izteče. (ZPP, 112. člen)
Terjatev označuje pravico do denarnega zneska ali do neke druge dajatve, storitve,
dopustitve ali opustitve. (ZIZ, 16. člen)
Sklep je odločba v postopku izvršbe, ki jo izda sodišče.

2.1 IZVRŠILNI POSTOPEK
Izvršilni postopek sodišč je dejavnost sodišča, ki na predlog upnika prisilno izterja
denar od dolţnika. Pri vsakem denarnem poslu se podpiše pogodba, ena stranka
ponudi storitve, druga za to plača (pogodba za telefonsko naročnino, pogodbe za
zavarovanje). Ko pride do neupoštevanja pogodb oziroma do neplačevanja za
storitve, nastane neka terjatev. To terjatev lahko prisilno izterja tudi sodišče. Ko se
pojavi terjatev, se pojavita tudi dve stranki izvršilnega postopka, in sicer upnik in
dolţnik. Dolţnik je dolţan poravnati terjatev. Če je v določenem roku ne poravna,
lahko na predlog upnika ali po uradni dolţnosti sodišče začne izvršilni postopek.

2.2 IZVRŠILNO OSEBJE
Na okrajnih sodiščih obstajajo izvršilni oddelki. Na izvršilnem oddelku pa so zaposleni
sodniki, strokovni sodelavci, strojepiske, referent in sodniške pomočnice. O ugovorih,
predlogih odločajo strokovni sodelavci, sodniki in referent, njihovo odločitev pa s
pomočjo računalnika in programov v pisno obliko zapišejo strojepiske.
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2.3 IVPISNIK
iVpisnik je glavni program, ki ga uporablja celotni izvršilni oddelek. Znotraj programa
so napisani vsi sklepi, navedena procesna dejanja, nahajališče spisa, ki pove, kje se v
fizični obliki nahaja spis, osebje, ki dela na spisu, stranke postopka. Skratka, celoten
izvršilni postopek obvezno poteka v tem programu.
Slika 1: Program iVpisnik - pregled izvršilne zadeve

Vir: Okrajno sodišče v Radovljici
Slika 2: Program iVpisnik - vrste izvršb

Vir: Okrajno sodišče v Radovljici
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Slika 3: Program iVpisnik - sodno osebje

Vir: Okrajno sodišče v Radovljici
Slika 4: Program iVpisnik - procesna dejanja

Vir: Okrajno sodišče v Radovljici
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Slika 5: Program iVpisnik - udeleţenci izvršilnega postopka

Vir: Okrajno sodišče v Radovljici
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3 PREDLOG ZA IZVRŠBO
Predlog za izvršbo je posebna oblika obrazca ali posebna vloga, s katero se začne
izvršilni postopek. Vsak predlog za izvršbo mora vsebovati:
-

-

stranki postopka, to sta upnik in dolţnik,
dolţnikove identifikacijske podatke, če upnik z njimi razpolaga (DŠ, EMŠO,
rojstni podatki), upnikove podatke, predvsem številko transakcijskega
računa ter dolţnikovo obveznost, terjatev – znesek, ki ga je dolţnik dolţan
poravnati,
navedbo pristojnega sodišča,
sredstvo in predmet izvršbe,
izvršilni naslov ali verodostojna listina,
drugi podatki, ki so potrebni, da se izvršba lahko opravi.

Postopek izvršbe se začne na predlog upnika ali po uradni dolţnosti, če tako določa
zakon.
Ko upnik opravi vse obveznosti s svoje strani in vloţi predlog za izvršbo, se začne
delo sodišča. Sodišče predlog za izvršbo vpiše v program, ki ga uporablja pri svojem
delu in se imenuje iVpisnik. Predlog za izvršbo in vsa dokazila pa oblikuje v spis. V
iVpisnik vpiše:
-

kdaj je predlog za izvršbo prejel,
obveznost dolţnika,
sredstva izvršbe,
predmet izvršbe,
podatke o upniku,
podatke o dolţniku,
podatke o izvršitelju,
nahajališče,
statistika.

Ko vse te podatke vnese v program, mu le-ta dodeli opravilno številko. Vsaka zadeva
ima svojo opravilno številko, ki je neke vrste identifikacijska številka zadeve, saj
morata stranki postopka na vsako vlogo, dopis ali predlog navesti opravilno številko,
s pomočjo katere sodno osebje vlogo vloţi v spis.
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3.1 STRANKE POSTOPKA
3.1.1 Upnik in dolţnik
V vsakem izvršilnem postopku morata obstajati vsaj dve stranki, ki imata
nasprotujoči si interes, in sicer upnik in dolţnik. Upnik je oseba, ki s predlogom za
izvršbo pooblasti sodišče, da le-to izterja dolg oziroma oseba, na zahtevo katere se
vodi postopek izvršbe. Dolţnik pa je oseba, ki je z neizpolnjevanjem pogodbe,
neplačevanjem računov ustvarila nek dolg, ki ga mora povrniti upniku. Upnikov in
dolţnikov v postopku izvršbe je lahko več.
Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dolţnosti paziti, ali je tisti, ki
nastopa kot stranka, lahko pravdna stranka in ali je pravdno sposoben. (ZPP, 80.
člen)
Izvršilni postopek ni dopusten, če ne obstajata obe stranki. Če je med upnikom in
dolţnikom nastala neka obveznost, dolţnik pa umre pred vloţitvijo upnikovega
predloga za izvršbo na sodišču, je izvršilni postopek neizvedljiv. Upnik mora vloţiti
predlog za izvršbo proti dedičem umrle osebe. Če dolţnik umre med postopkom,
sodišče obvesti dediče, če so mu znani in če ve za njihovo prebivališče. Dediči
vstopijo v poloţaj zapustnika ţe s trenutkom smrti slednjega. (ZIZ, 37. člen) Če
dediči niso znani, sodišče določi začasnega skrbnika. (Rijavec, str. 91)

3.1.2 Udeleţenci
V izvršbi pa se pojavljajo še udeleţenci. Izraz udeleţenec je oseba, ki v postopku
izvršbe uveljavlja kakšno svojo pravico ali pravno korist, ni pa stranka v postopku in
se od stranke postopka razlikuje po tem, da sam ne more začeti postopka, temveč
vstopi v ţe začeti postopek, če lahko s tem zavarujejo svoj pravni interes (ugovor
tretjega). (Rijavec, str. 87)

3.1.3 Zastopanja
S pojmom zastopanja razumemo tako delovanje zakonitega zastopnika, začasnega
zastopnika kot tudi pooblaščenca. Vsi trije so si med seboj podobni in tudi različni.
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Slika 6: Razlike in podobnosti zastopanj

Zakoniti zastopnik

Začasni zastopnik

O zastopanju govorimo,
kadar
neka
oseba
(zastopnik) izrazi voljo za
tretjo osebo (ki ne more
izraţati volje), pri tem pa
nastanejo pravne posledice.
(Schneider,
Willfred
in
ostali)

Postavitev
začasnega
zastopnika
je
izraz
načela ekonomičnosti in
pospešitve
postopka.
Ima v postopku vse
pravice
in
dolţnosti
zakonitega zastopnika.
(Rijavec, str. 95), (ZPP,
82. člen)
Določen je z zakonom ali Postavljen z odločitvijo
aktom, ki ga izda organ, sodišča. (Rijavec, str.
pristojen
za
socialne 95), (ZPP, 82. člen)
zadeve, na podlagi zakona.
(ZPP, 78. člen)

Črpa svoja upravičenja iz V postopku, za katerega
zakona. (Rijavec, str. 93)
je postavljen, ima vse
pravice
in
dolţnosti
Oblikuje
svojo
voljo. zakonitega zastopnika od
dneva postavitve in vse
(Rijavec, str. 93)
do takrat, dokler stranka
ali njen pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem
oziroma do postavitve
skrbnika. (Rijavec, str.
95), (ZPP, 82. člen)
Njegova
stranka
nima Njegova stranka nima
popolne sposobnosti ali procesne sposobnosti, ni
ustrezne delne sposobnosti. znano njeno bivališče, ali
(Rijavec, str. 93)
je v tujini. (Rijavec, str.
95), (ZPP, 82. člen)
Direktor
gospodarske Fizična ali pravna oseba.
druţbe,
zastopanje (Rijavec, str. 95), (ZPP,
mladoletnih
oseb. 82. člen)
(Schneider,
Willfred
in
ostali)
Vir: lasten
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Pooblaščenec
Pooblaščenec je oseba, ki
ji da zastopnik pisno
pooblastilo,
da
lahko
zastopa tretjo osebo.
(Schneider, Willfred in
ostali)

Izbere ga stranka v
postopku. Pred okrajnim
sodiščem je lahko vsak, ki
je poslovno sposoben,
pred okroţnim, višjim in
vrhovnim sodiščem pa
zadostuje, da je pravnik z
drţavnim
izpitom.
(Rijavec, str. 96)
Črpa svoja upravičenja iz
pogodbe. (Rijavec, str.
93)
Izraţa voljo zastopanega
oziroma jo oblikuje v
skladu
z
navodili
zastopanega.
(Rijavec,
str. 93)

Njegova
stranka
ima
popolno sposobnost.

Zastopnik je direktor,
pooblaščenec pa tisti, ki
potrebuje pisno obvestilo
zato, da lahko deluje kot
zastopnik.

3.2 IDENTIFIKACIJSKI PODATKI STRANK
Upnik mora v predlogu za izvršbo navesti čim več dolţnikovih podatkov. Obvezno
mora navesti:
- ime in priimek,
- stalni naslov.
Navesti pa mora tudi druge podatke, če z njimi razpolaga:
- enotno matično številko občana,
- davčno številko dolţnika,
- rojstne podatke,
- začasni naslov dolţnika.
Če upnik s temi podatki ne razpolaga, mora opraviti poizvedbe pri pristojnem
davčnem organu in na upravni enoti.
Upnik mora v predlogu navesti tudi svoje podatke:
- ime in priimek (če gre za fizično osebo) ter naslov,
- ime pravne osebe (če gre za pravno osebo) ter njen sedeţ,
- svoj transakcijski račun,
- dolţnikovo obveznost.

3.3 PRISTOJNOST SODIŠČA
3.3.1 Stvarna pristojnost
Za dovolitev izvršbe je stvarno pristojno okrajno sodišče, če zakon ne določa
drugače. (ZIZ, 5. člen)
Sodišče po uradni dolţnosti presodi, če je pristojno in v kakšni sestavi je pristojno.
Na pristojnost mora sodišče paziti takoj po prejemu izvršilnega postopka, torej še
pred njeno vročitvijo toţeni stranki. (ZPP, 17. člen)

3.3.2 Krajevna pristojnost
Pri krajevni pristojnosti se pojavlja vprašanje, katero izmed sodišč iste vrste (Okrajnih
sodišč) naj rešuje konkretni izvršilni postopek. V izvršilnem postopku je krajevna
pristojnost vezana na izvršilna sredstva. Praviloma se sodišča ravnajo po načelu, naj
bo pristojno tisto sodišče, ki bo najlaţje opravilo izvršbo. To je praviloma sodišče, na
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območju katerega so stvari ali pravice, ki so predmet izvršbe. Za izvršbo na
nepremičnine je pristojno tisto sodišče, na območju katerega se zanje vodi zemljiška
knjiga. Če se vodi izvršba na terjatve, je pristojno tisto sodišče, na območju katerega
ima dolţnik prijavljeno stalno prebivališče. (Rijavec, str. 71)
V Sloveniji imamo 44 Okrajnih sodišč. Če ima dolţnik stalno prijavljen naslov v
Ljubljani, upnik pa predlog za izvršbo vloţi v Mariboru, se bo Okrajno sodišče v
Mariboru izreklo za nepristojno in zadevo odstopili krajevno pristojnemu Okrajnemu
sodišču v Ljubljani.
Če Okrajno sodišče ugotovi, da je pristojno za izvršilno zadevo, začne izvajati izvršilni
postopek, če pa ugotovi, da je za to izvršilno zadevo nepristojno, potem po odredbi
sodnika izda sklep o nepristojnosti. Ko ta sklep postane pravnomočen, pa se zadeva
odstopi krajevno pristojnemu sodišču. Sodišče, ki mu je bila zadeva odstopljena kot
pristojnemu sodišču, nadaljuje postopek, kot da bi se začel pred njim. (ZPP, 23. člen)
Okrajno sodišče se po tem, ko je izdalo sklep o izvršbi, ne more več izreči za
krajevno nepristojno. (Tratar in Lajevec, str. 196)

3.4 SREDSTVA IN PREDMET IZVRŠBE
Upnik v predlogu za izvršbo predlaga, na katera dolţnikova sredstva naj se začne
izvršba. Predlaga lahko eno ali več sredstev hkrati. Sredstev izvršbe je več, upnik se
lahko odloči za katero koli sredstvo. Najpogostejša sredstva izvršb, s katerimi upniki
terjajo fizične osebe, so rubeţ denarnih sredstev pri Organizaciji za plačilni promet ali
rubeţ denarnih prejemkov (plača).
Predmet terjatve je obveznost, ki mora biti takšna, da jo je mogoče izvršiti. Treba je
natančno navesti individualno določeno stvar, opisati vrsto in količino nadomestnih
stvari. Predmet mora biti mogoče dopusten, določen ali določljiv.
Predmet izvršbe je lahko vsaka dolţnikova stvar ali premoţenjska ali materialna
pravica, če ni z zakonom izvzeta iz izvršbe oziroma, če ni izvršba na njej z zakonom
omejena. (ZIZ, 32. člen)
Predmeti izvršbe ne morejo biti: (ZIZ, 32. člen)
- stvari, ki niso v prometu,
- rudno bogastvo in druga naravna bogastva,
- objekti, naprave in druge stvari, ki so drţavi ali samoupravni lokalni
skupnosti nujno potrebne za opravljanje njenih nalog ter premične in
nepremične stvari, namenjene za obrambo drţave,
- objekti, naprave in druge stvari, ki so dolţniku nujno potrebne za
opravljanje javne sluţbe.
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3.5 IZVRŠILNI NASLOV ALI VERODOSTOJNA LISTINA
Izvršilni postopek je mogoče voditi na podlagi izvršilnega naslova ali na podlagi
verodostojne listine.
Slika 7: Podlaga izvršilnega predloga

Izvršilni postopek

Na podlagi
izvršilnega
naslova

Na podlagi
verodostojne
listine

VL po starem

VL po novem
COVL

Vir: lasten

3.5.1 Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova
Izvršilni naslov je kvalificirana javna listina, na podlagi katere je mogoče zahtevati
prisilno izvršitev terjatve, ki je v njej ugotovljena. (Rijavec, str. 105)
Pogoj za vloţitev izvršbe na podlagi izvršilnega naslova je, da je izvršilni naslov
izvršljiv, kar pomeni, da je odločba, ki je v določeni zadevi izvršilni naslov,
pravnomočna in da je potekel rok za prostovoljno izpolnitev dolţnikove obveznosti.
Izvršilni naslovi so: (Rijavec, str. 118)
- izvršljiva sodna odločba in sodna poravnava,
- izvršljiva arbitraţna odločba in arbitraţna poravnava,
- izvršljiv notarski zapis,
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-

-

druga izvršljiva odločba ali listina, za katero zakon, ratificirana mednarodna
pogodba ali pravni akt Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja
neposredno, določa, da je izvršilni naslov,
izvršljivi sklepi o stroških postopkov,
izvršljivi sklepi o plačilnem nalogu,
izvršljivi sklepi o denarni kazni,
zemljiško pismo.

Upnik lahko zoper dolţnika vloţi predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova na
svoji vlogi, saj ni zakonsko predpisanih obrazcev. Predlog za izvršbo je potrebno
vloţiti pri krajevno pristojnem sodišču, skupaj z vsemi dokazi in drugimi prilogami.
Predlog za izvršbo vloţi upnik ali sodišče po uradni dolţnosti. Po uradni dolţnosti pa
se lahko vloţijo le predlogi za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova. Če je na primer
dolţnik sodeloval kot stranka v kazenskem postopku in na koncu postopka ni
poravnal stroškov, ki so mu bili s sodbo naloţeni, ga sodišče terja po uradni dolţnosti
in zoper njega vloţi predlog za izvršbo.
Po uradni dolţnosti se uvede predlog za izvršbo:
- za izvršitev odločb kazenskega sodišča o izrečenih denarnih kaznih, o odvzemu
premoţenjskih koristi in predmetov, o stroških kazenskega postopka,
- za izvršitev sklepov o izrečenih denarnih kaznih v civilnem postopku,
- za izterjavo stroškov, ki so bili plačani iz sredstev sodišča, če tako določa
zakon.
Ko sodišče izda sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova, ga vroči dolţniku,
upniku ter v izvršitev vsem, ki so predlagani v predlogu za izvršbo. Pri izvršilnem
naslovu mora upnik natančno navesti dolţnikovega dolţnika ali banko, odvisno od
tega, na katera izvršilna sredstva predlaga izvršbo. Sklep o izvršbi se pošlje vsem še
pred pravnomočnostjo samega sklepa. Ko sklep postane pravnomočen, pa se
dolţnikovemu dolţniku ali banki, izvršitelju pošlje še obvestilo o pravnomočnosti.

3.5.2 Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine
Osnovno pravilo, da se izvršba dovoli le na podlagi izvršilnega naslova, je prekršil ţe
Zakon o izvršilnem postopku iz leta 1978, ko je uvedel tudi izvršbo na podlagi
verodostojne listine. (Spletna stran revije Kapital)
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Verodostojna listina je: (ZIZ, 23. člen)
- faktura (tudi obračun obresti) je knjigovodska listina1,
- menica in ček s protestom in povratnim računom, kadar je to potrebno za
nastanek terjatve2,
- javna listina3,
- izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe4,
- po zakonu overjena zasebna listina5,
- tuja javna listina6.
Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine mora vsebovati tudi zahtevo, naj
sodišče naloţi dolţniku, da v osmih dneh, v meničnih in čekovnih sporih pa v treh
dneh po vročitvi sklepa plača terjatev skupaj z odmerjenimi stroški. (ZIZ, 41. člen)
Pri izvršbah na podlagi verodostojne listine je prišlo do večjih sprememb z začetkom
leta 2008.

3.5.2.1 Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine »po starem«
oziroma pred letom 2008
Po vloţitvi predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine sodišče izda sklep o
izvršbi. Izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine se razlikuje od izvršilnega
postopka na podlagi izvršilnega naslova samo po vročitvi. Sodišče sklep o izvršbi na
podlagi verodostojne listine vroči samo upniku in dolţniku. Šele, ko sklep postane
pravnomočen, ga sodišče pošlje dolţnikovemu dolţniku v izvršitev.

3.5.2.2 Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine »po novem«
oziroma od leta 2008
Z začetkom leta 2008 je na Okrajnem sodišču v Ljubljani začel delovati Centralni
oddelek za verodostojno listino. Za dejansko poizvedbo samega Centralnega oddelka
za verodostojno listino so poskrbeli pravni strokovnjaki in informatiki Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije ter Center za informatiko Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije v sodelovanju z Okrajnim sodiščem v Ljubljani. Gre za prvič uveden
avtomatiziran postopek. Poleg uvedbe Centralnega oddelka za verodostojno listino,
1

Faktura ali račun je knjigovodska listina, ki jo fizična ali pravna oseba izdaja v okviru opravljanja
svoje dejavnosti. (Rijavec, str. 136)
2
Menica je vrednostni papir, izdan v pisni obliki, pri čemer menična obveznost nastane z zapisom v
menico. (Rijavec, str. 137)
3
Javne listine izdajajo drţavni organi v mejah svoje pristojnosti. (Rijavec, str. 144)
4
Poslovne knjige delimo na temeljni knjigi in pomoţne knjige. Temeljni knjigi sta dnevnik in glavna
knjiga, pomoţne knjige pa so analitične evidence. Overiti ga mora oseba, ki je po internih aktih
odgovorna za overitev knjigovodskih listin. (Rijavec, str. 142)
5
Listina, ki jo notar v celoti overi.
6
Tuje javne listine se lahko uporabijo v RS, če jih po predhodnih overitvah v drţavi izvora overi
ministrstvo RS, pristojno za zunanje zadeve oziroma diplomatsko ali konzularno predstavništvo RS v
tujini. (Rijavec, str. 145)
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pa je 1. 1. 2008 začel veljati tudi Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku
avtomatiziranega izvršilnega postopka.
Upnik vloţi predlog za dovolitev izvršbe na posebnem obrazcu (priloga 1). Na vsakem
obrazcu pa je vnaprej natisnjena enolična sklicna številka, ki jo dodeli program, ki ga
ima vsak izvršilni oddelek sodišč. Enolična sklicna številka je pomembna pri
plačevanju sodne takse, saj po tej številki sodišča lahko preverijo plačilo. Centralni
oddelek za verodostojno listino prejeti predlog za izvršbo skenira skupaj z vsemi
prilogami in tako ustvari elektronski spis. (Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršbe in
poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka, 10. člen)
Če predlog za izvršbo ne vsebuje vseh sestavnih delov, sodišče pošlje upniku sklep o
popravi ali dopolnitvi predloga za izvršbo s priloţenimi deli obrazca, v katere mora
upnik vnesti ustrezne popravke, ter jih poslati nazaj na Centralni oddelek za
verodostojno listino. V primeru, če dolţnik predloga ne dopolni oziroma popravi,
sodišče predlog za izvršbo zavrţe. (Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku
avtomatiziranega izvršilnega postopka, 17. člen)
Po prejetju popolnega predloga za izvršbo se na podlagi podatkov, ki jih pošlje upnik
in katerih resničnosti Centralni oddelek za verodostojno listino ne preverja, v 48 urah
izdela sklep o izvršbi, ki je brez podpisa, opremljen samo s strojnim odtisom sodnega
pečata. V sklepu se navede tudi krajevno pristojno sodišče, ki bo izvršilni postopek
vodilo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi. (Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in
poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka, 18. člen)
Dolţnik lahko na sklep o izvršbi vloţi ugovor, kot pravno sredstvo, s tem pa prekine
avtomatiziran postopek, saj o ugovoru odloča sodnik na Centralnem oddelku za
verodostojno listino. Če dolţnik ugovora ne vloţi, se ugotovi pravnomočnost sklepa o
izvršbi ter izda potrdilo o pravnomočnosti, ki se ga vroči vsem dolţnikovim dolţnikom,
izvršitelju, Klirinško depotni druţbi, zemljiški knjigi oziroma tistim, ki jih upnik v
predlogu predlaga. Avtomatiziran postopek torej poteka naprej vse do odstopa spisa
pristojnemu Okrajnemu sodišču v nadaljnje reševanje. (Pravilnik o obrazcih, vrstah
izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka, 19. člen)
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Slika 8: Postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino
START

STRANKA VLOŢI
PREDLOG ZA
IZVRŠBO

NE

STRANKA V
ROKU NE
DOPOLNI
PREDLOGA ZA
IZVRŠBO

COVL S SKLEPOM
POZOVE STRANKO
NAJ DOPOLNI
PREDLOG ZA
IZVRŠBO

SODIŠČE S
SKLEPOM
ZAVRŢE
PREDLOG ZA
IZVRŠBO

STRANKA DOPOLNI
PREDLOG ZA
IZVRŠBO

STOP

ALI PREDLOG ZA
IZVRŠBO VSEBUJE
VSE POTREBNE
SESTAVNE DELE

DA

COVL IZDA
SKLEP O
IZVRŠBI

ALI JE BILO
VLOŢENO KAKŠNO
PRAVNO
SREDSTVO

DA

NE
AVTOMATIZIRAN
POSTOPEK SE
KONČA, O PRAVNEM
SREDSTVU ODLOČA
SODNIK

COVL IZDA
POTRDILO O
PRAVNOMOČNOSTI

COVL
PRAVNOMOČEN
SKLEP VROČI
DOLŢNIKOVIM
DOLŢNIKOM

COVL SPIS ODSTOPI
KRAJEVNO
PRISTOJNEMU
SODIŠČU

STOP

Vir: lasten
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PRAVNEMU
SREDSTVU SE NE
UGODI

PRAVNEMU
SREDSTVU SE
UGODI

STOP

3.6 DRUGI SESTAVNI DELI PREDLOGA ZA IZVRŠBO
3.6.1 Sodna taksa pri vloţitvi predloga za izvršbo
Upnik mora, ko vloţi predlog za izvršbo, plačati tudi sodno takso, ki je odvisna od
tega, koliko sredstev izvršbe je predlagal.
Takse se plačujejo v postopku izvršbe in zavarovanja, razen za izvršitev odločb
delovnih in socialnih sodišč v sporih delavcev iz delovnih razmerij oziroma v zvezi z
delom. Plačati jo mora tisti, ki predlaga uvedbo postopka ali opravo posameznega
dejanja izvršbe, razen v primeru, če je predlagatelj oproščen plačila takse. Plačila
sodnih taks so oproščeni drţava in drţavni organi, samoupravne lokalne skupnosti in
organi samoupravnih lokalnih skupnosti, humanitarne organizacije ter tuja drţava in
tuji drţavljani, če tako določa mednarodna pogodba ali če velja vzajemnost. Če
nastane dvom, ali velja vzajemnost, se mora sodišče obrniti za pojasnilo na
ministrstvo, pristojno za pravosodje. Oproščene plačila takse so tudi osebe, ki jim je
bila odobrena brezplačna pravna pomoč. Sodišče lahko oprosti stranko plačila taks,
če bi bila s tem plačilom občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preţivlja sama ali
se preţivljajo njeni druţinski člani. Zakon dopušča tudi moţnost odloga plačila taks ali
dovolitev obročnega plačila, če bi bila s takojšnjim plačilom ali s takojšnjim plačilom v
celotnem znesku občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se stranka preţivlja sama
ali se preţivljajo njeni druţinski člani. Čas odloga plačila oziroma skupni čas
plačevanja obrokov ne sme biti daljši od 12 mesecev. Pri odločanju o oprostitvi,
odlogu ali obročnem plačilu taks mora sodišče skrbno presoditi vse okoliščine, zlasti
pa upoštevati premoţenjsko stanje stranke in njenih druţinskih članov, vrednost
predmeta postopka in število oseb, ki jih stranka preţivlja. Pri odločanju o oprostitvi,
odlogu ali obročnem plačilu taks iz prejšnjega odstavka mora sodišče upoštevati
premoţenjsko, finančno in likvidnostno stanje stranke. Stranka mora predlogu
priloţiti pisno izjavo o svojem premoţenjskem stanju in premoţenjskem stanju svojih
druţinskih članov, ki jo poda pod kazensko in premoţenjsko odgovornostjo. (ZST-1,
10. do 12. člen]

3.6.1.1 Izterjava neplačane takse
Če prejme sodišče po pošti vlogo za začetek postopka, za katerega sploh ni plačana
ali ni plačana vsa taksa, pošlje sodišče taksnemu zavezancu plačilni nalog, naj v
osmih dneh od vročitve naloga plača dolţno takso. Plačilni nalog mora vsebovati
osebno ime in naslov, za pravno osebo pa ime in sedeţ, višino dolţne sodne takse in
pravno podlago za njeno odmero, številko računa za nakazilo ter referenco. Zoper
plačilni nalog je dopustno v osmih dneh od vročitve naloga vloţiti ugovor iz razlogov,
da je taksa ţe plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo. O ugovoru odloči
sodišče prve stopnje v 15 dneh. S sklepom, ki ga izda o ugovoru, sodišče ugovoru
ugodi ali ga zavrne ali pa zavrţe kot prepoznega, nepopolnega ali nedovoljenega. Če
se vloga šteje za umaknjeno ali se zavrţe, ker taksa za postopek o vlogi ni bila
plačana, mora stranka plačati takso. (ZST-1, 34. člen)
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V primeru, če taksni zavezanec ne plača takse v roku, ki je določen oziroma, če v
tem roku ne zaprosi za oprostitev, odlog ali obročno plačilo ali če ne vloţi ugovora,
potrdi sodišče izvršljivost plačilnega naloga in ga v nadaljnjem roku 15 dni pošlje
davčnemu uradu, na območju katerega ima taksni zavezanec svoje stalno
prebivališče in sedeţ, naj takso izterja. (ZST-1, 35. člen)

3.6.1.2 Način plačila sodne takse
Sodne takse so se včasih plačevale na različne načine, v taksnih vrednotnicah (sodni
kolki), gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi
instrumenti. Takso v taksnih vrednotnicah je zavezanec prilepil na vlogo, za katero je
takso plačeval, takso v gotovini je zavezanec vplačal na predhodni račun sodnih taks,
potrdilo o vplačilu takse pa priloţil vlogi, za katero je taksa plačana.
Nov zakon o sodnih taksah, ki je začel veljati 1. 10. 2008, določa, da se takse
plačujejo samo v gotovini, z elektronskim denarjem ali z drugimi veljavnimi plačilnimi
sredstvi, in ukine se plačevanje takse s sodnimi kolki. Takso vplača zavezanec na
predhodni račun, določen za plačevanje sodnih taks sodišča. Po opravljenem plačilu
sodne takse taksni zavezanec ni več dolţan dostavljati sodišču nikakršnih dokazil o
plačilu. (ZST-1, 6. člen)

3.6.1.3 Taksna tarifa
Slika 9: Vrednost zahtevka

Pri vrednosti zahtevka
Nad točk

Znaša taksa
do točk
v točkah
10,000
600
20,000
700
50,000
800
100,000
900
1 % od tolarske vrednosti, vendar največ
v tolarski vrednosti 20,000 točk.

10,000
20,000
50,000
100,000

Vir: ZST-1
Slika 10: Vrednost točke

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

1.
5.
3.
3.
4.
5.
5.

Velja od
1992
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Vrednost točke
4,00 SIT
6,00 SIT
8,00 SIT
9,00 SIT
11,00 SIT
12,00 SIT
13,50 SIT
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11. 2. 1999
26. 5. 2001
31. 8. 2002
1. 1. 2007
1. 1. 2008
1. 10. 2008

15,00 SIT
17,00 SIT
19,00 SIT
0,0793 EUR
0,0821 EUR
NI VEČ TOČK
Vir: ZST-1

Slika 11: Taksa od 1. 1. 2008 do 1. 10. 2008

PREDLOGI IN SKLEPI, ZOPER KATERE SE PLAČA
TAKSA
Za predlog za izvršbo – eno izvršilno sredstvo

TAKSA (V
EUR)
20,00

Za predlog za izvršbo – navedeni dve ali več sredstev, za drugo in
vsako nadaljnje se plača dodatna taksa

5,00

Za predlog za dodatno sredstvo izvršbe

6,00

Za predlog za vrnitev v prejšnje stanje

8,21

Za predlog za odlog

8,21

Za sklep o izvršbi

20,00

Za sklep o predlogu za dodatno sredstvo izvršbe

6,00

Za sklep o predlogu za vrnitev v prejšnje stanje

8,21

Za sklep o predlogu za odlog

20,00

Za ugovor zoper sklep o izvršbi

20,00

Za ugovor zoper sklep o dodatnem izvršilnem sredstvu

6,00

Za pritoţbo zoper sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi

80,00

Za odgovor na pritoţbo

20,00

Za odgovor na ugovor

8,21
Vir: Okrajno sodišče v Radovljici
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Slika 12: Taksa od 1. 10. 2008 dalje

POSTOPKI IZVRŠBE, ZA KATERE MORA STRANKA
PLAČATI TAKSO

TAKSA (V
EUR)

Postopek o predlogu za izvršbo za eno sredstvo izvršbe, vloţeno po
elektronski pošti

36,00

Postopek o predlogu za izvršbo za eno sredstvo izvršbe

45,00

Postopek o predlogu za izvršbo, v katerem sta navedeni dve ali več
sredstev izvršbe, oziroma za vsako nadaljnje navedeno sredstvo v
predlogu za izvršbo se taksa poveča za 5,00 EUR
Postopek o predlogu upnika za dovolitev dodatnega izvršilnega
sredstva poleg ţe dovoljenih
Postopek o predlogu upnika za dovolitev dveh ali več dodatnih
izvršilnih sredstev, oziroma za vsako nadaljnje dodatno sredstvo, ki
ga predlaga upnik se taksa poveča za 6,00 EUR

5,00

12,00
6,00

Postopek o predlogu za odlog izvršbe

28,00

Postopek o zahtevi upnika, da o obračunu plačila za delo in stroškov
izvršitelja odloči sodišče

30,00

Vloţitev zahteve za odpravo nepravilnosti, ki jo je izvršitelj ali druga
oseba, ki sodeluje v postopku, storila pri opravljanju izvršbe

10,00

Sklep o odpravi nepravilnosti, ki jo je izvršitelj ali druga oseba, ki
sodeluje v postopku, storila pri opravljanju izvršbe

20,00

Postopek o ugovoru zoper sklep o izvršbi

40,00

Postopek o ugovoru zoper sklep za dodatno sredstvo izvršbe

12,00

Postopek o ugovorih, ki niso posebej navedeni in niso takse prosti

15,00

Postopek o pritoţbi zoper sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi

100,00

Postopek o pritoţbi zoper sklep o ugovoru zoper sklep za dodatno
sredstvo izvršbe

50,00

Postopek o pritoţbi zoper sklep o predlogu za odlog izvršbe

50,00

Vir: Okrajno sodišče v Radovljici
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3.6.1.4 Vrnitev takse
Pravico do vrnitve takse ima, kdor je plačal takso, ki je sploh ni bil dolţan plačati, ali
je plačal takso, večjo od predpisane, in tudi, kdor je plačal takso za sodno dejanje, ki
ni bilo opravljeno. (ZST-1, 32. člen)
Sodišče, ki je odločalo v postopku na prvi stopnji, odredi vrnitev takse po uradni
dolţnosti.
Po starem zakonu o sodnih taksah pravica do vrnitve sodne takse zastara v dveh
letih po preteku leta, v katerem je bilo takso treba plačati. Po novem zakonu pravica
zahtevati sodno takso zapade v petih letih od zapadlosti takse v plačilo. (ZST-1, 9.
člen)
Zahteva za vrnitev takse se vloţi pri sodišču, ki je odločalo na prvi stopnji, in sicer v
60 dneh od dneva, ko je bila taksa pomotoma plačana oziroma od dneva, ko je
prizadeti zvedel, da dejanje ni bilo opravljeno. Vrnitev takse ni mogoče zahtevati po
preteku dveh let od dneva, ko je bila plačana. (ZST-1, 34. člen)

3.6.2 Denarna/nedenarna obveznost
Upnik mora določiti tudi, ali gre za denarno ali nedenarno obveznost. Nedenarne
obveznosti so:
- izročitev in dobava premičnin,
- izpraznitev in izročitev nepremičnin,
- vrnitev delavca na delo.
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4 SKLEP O IZVRŠBI
Izraz sklep o izvršbi označuje sklep, s katerim je v celoti ali delno ugodeno predlogu
za izvršbo, ter sklep, s katerim je predlog za izvršbo zavrnjen. (ZIZ, 16. člen)
Ko sodišče odloča od predlogu za izvršbo, mora paziti na predpostavke izvršbe, tako
na vsebinske kot na procesne. Vsebinske (materialne) predpostavke se navezujejo
predvsem na terjatev, sredstva in predmet, ter na obseg izvršbe. Upnik mora označiti
določeno javno ali po zakonu overjeno listino, s katero lahko dokaţe, da je obveznost
izpolnil oziroma, da je pogoj nastopil. Če vsebinske predpostavke izvršbe niso
izpolnjene, sodišče takšen predlog za izvršbo zavrne. Procesne (formalne)
predpostavke se navezujejo predvsem na stvarno in krajevno pristojnost sodišča,
formalno pravilnost predloga za izvršbo, obstoj izvršilnega naslova, procesne roke ter
pravni interes. Sodišče mora pri odločanju upoštevati tudi predpostavke po Zakonu o
pravdnem postopku, kot so sposobnost biti stranka, jezik v postopku, zastopanje
strank. Če procesne predpostavke izvršbe niso podane, sodišče takšen predlog
zavrţe. Sodišče v mnogih primerih od upnika zahteva, da predlog za izvršbo popravi
in dopolni. (Rijavec, str. 99 do 101), (Volk, str. 69 do 70)
Sklep o izvršbi je posebne oblike sklep, saj ne vsebuje obrazloţitve, razen v primerih,
ko sodišče delno ali v celoti zavrne predlog za izvršbo. Sestavljen je iz nekaj točk:
- prva točka: pojavlja se predvsem v primerih, ko gre za predlog za izvršbo na
podlagi verodostojne listine. V tej točki sodišče dolţniku naloţi, da mora v roku
8 dni po vročitvi sklepa upniku poravnati v predlogu navedeno terjatev;
- druga točka dovoli predlagano izvršbo;
- v tretji točki sodišče odmeri stroške upnika;
- četrta točka je pravni pouk.
Če je v predlogu za izvršbo določen tudi izvršitelj, vsebuje sklep o izvršbi še eno
točko – imenovanje izvršitelja. Sklep o izvršbi lahko vsebuje uvod, ni pa obvezno. Če
v sklepu o izvršbi niso navedene stranke, dolţnikova obveznost, predmet in sredstva
izvršbe, mora sodišče pri vročitvi sklepa strankam obvezno priloţiti tudi predlog za
izvršbo, saj le-ta vsebuje vse sestavne dele, ki jih potrebuje sklep.
Pri odločanju o dovolitvi izvršbe sodišče izdaja sklepe, s katerimi: (Rijavec, str. 172)
- predlog za izvršbo zavrţe,
- predlogu v celoti ugodi oziroma dovoli izvršbo,
- predlog zavrne,
- predlogu delno ugodi, delno zavrne,
- uvede izvršilni postopek po uradni dolţnosti.
Sodišče sklep o izvršbi, s katerim je dovolilo izvršbo, vroči upniku in dolţniku, sklep, s
katerim zavrne predlog za izvršbo, pa vroči samo upniku.
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Slika 13: Primer sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine

Vir: lasten
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5 VROČANJE
Ko sodišče izda sklep o izvršbi ali kateri koli drug sklep, ga mora vročiti strankam
postopka. Namen vročanja je omogočiti naslovljencu, da se seznani z opravljenim
procesnim dejanjem sodišča ali stranke in da dobi sodišče o prejemu pošiljke
zanesljiv dokaz. Potrditev, da je pošiljka resnično in pravočasno vročena, je namreč
pogoj za normalno razvijanje postopka. (Rijavec, str. 164)
Vročanje se deli na navadne in osebne vročitve. Navadno vročanje ne zagotavlja, da
bo pošiljka res prišla prav v roke naslovnika, medtem ko je osebno vročanje urejeno
tako, da naslovniku omogoča seznanitev s pisanjem in izstavitev dokaza o tem
dejstvu.
Pisanja se vročajo po pošti, sodišče pa lahko na predlog nasprotne stranke odredi, da
se vročitev opravi po pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje pisanj. Vročitev
lahko opravijo tudi detektivi oziroma detektivske druţbe, vendar detektiv ne sme
vročati osebi, za katero je kadar koli opravil kakršno koli detektivsko dejavnost, in
tudi zasebni izvršitelji. Stroške vročitve zaloţi predlagatelj takšne vročitve. (ZPP, 132.
člen), (Rijavec, str. 165)

5.1 VROČILNICA
Sodišče vsa pisanja pospravi v kuverte, katerih obliko določa ZPP. Vsaka takšna
kuverta ima potrdilo o prevzemu pošiljke oziroma potrdilo o vročitvi, kateri rečemo
vročilnica. Podpišeta jo prejemnik in vročevalec. Prejemnik zapiše sam z besedo na
vročilnici dan prejema. Če prejemnik ne zna pisati ali pa se ne more podpisati, zapiše
vročevalec njegovo ime in priimek in z besedo dan prejema, poleg tega pa opombo,
zakaj se prejemnik ni podpisal. Če prejemnik noče podpisati vročilnice, zapiše
vročevalec to na vročilnici in navede z besedami dan vročitve. S tem se šteje, da je
vročitev opravljena. Če je bilo sodno pisanje izročeno komu drugemu in ne tistemu,
ki bi mu ga bilo treba vročiti, navede vročevalec na vročilnici njuno medsebojno
razmerje. Če se vročilnica izgubi, se vročitev lahko dokazuje tudi drugače. (ZPP, 49.
člen)
Sodišča uporabljajo pri tem poizvednice, ki jih oddajo na pošti, tam pa s pomočjo
oddajne knjige sporočijo sodišču, kdaj je stranka sprejela pisanja.
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Slika 14: Sodna pošiljka

Vir: Okrajno sodišče v Radovljici
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Slika 15: Sodna pošiljka z zadnje strani

Vir: Okrajno sodišče v Radovljici
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Slika 16: Vročilnica

Vir: Okrajno sodišče v Radovljici
Slika 17: Vročilnica z zadnje strani

Vir: Okrajno sodišče v Radovljici
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5.2 ČAS, KRAJ IN NAČIN VROČANJA
Vroča se podnevi od 6. do 20. ure v stanovanju ali na delovnem mestu tistega, ki naj
se mu vroči pisanje, ali na sodišču, če je naslovnik tam. (ZPP, 139. člen)
Če se tisti, ki mu je treba pisanje vročiti, ne najde v stanovanju, se pisanje vroči
tako, da se izroči kateremu od njegovih odraslih članov gospodinjstva, ki so ga dolţni
sprejeti. Če se tudi ti ne najdejo v stanovanju, se pisanje izroči hišniku ali sosedu, če
v to privoli.
Če se vroča na delovnem mestu tistega, ki naj se mu vroči, pa tega ni mogoče najti
tam, se lahko vroči pisanje osebi, ki je zaposlena na tistem mestu, če ga hoče
sprejeti. Izročitev pisanja drugi osebi ni dovoljena, če je ta udeleţena v postopku kot
nasprotna stranka. (ZPP, 140. člen)
Če tudi to vročanje ni moţno, se vročitev fizični osebi opravi tako, da vročevalec
pisanje izroči sodišču, ki je vročitev odredilo, na vratih oziroma v hišnem predalčniku
na naslovu prebivališča pa pusti obvestilo, v katerem je navedeno, kje je pisanje in
rok 15 dni, v katerem mora naslovnik pisanje dvigniti. Na obvestilu in na pisanju
navede vročevalec vzrok za takšno ravnanje in dan, ko je obvestilo pustil naslovniku
ter se podpiše. Če naslovnik pisanja ne dvigne v 15 dneh, se šteje, da je bila vročitev
opravljena na dan, ko je bilo na vratih oziroma v hišnem predalčniku puščeno
obvestilo. (ZPP, 141. člen)
Kadar tisti, na katerega je pisanje naslovljeno oziroma odrasel član njegovega
gospodinjstva brez zakonitega razloga noče sprejeti pisanja, ga vročevalec pusti v
stanovanju ali v prostorih, kjer ta oseba dela, ali v njenem hišnem predalčniku, če
tega ni, pa pisanje pritrdi na vrata stanovanja oziroma prostorov. Na vročilnici zapiše
dan, uro in razlog odklonitve sprejema ter kraj, kjer je pustil pisanje. S tem se šteje,
da je vročitev opravljena. (ZPP, 144. člen)
Če stranka spremeni svoj naslov, mora to takoj sporočiti sodišču. Če tega ne stori,
odredi sodišče, naj se nadaljnja pisanja vročajo tako, da se pisanje pritrdi na sodno
desko. Vročitev velja za opravljeno po preteku osmih dni, odkar je bilo pisanje
pritrjeno na sodno desko.
Vojaškim osebam in policijskim usluţbencem se lahko vročajo vabila tudi po njihovem
poveljstvu oziroma neposrednem predstojniku. (ZPP, 134. člen)
Osebi, ki ji je odvzeta prostost, se vročajo pisanja po upravi zapora ali drugega
zavoda, v katerem prestaja kazen ali ukrep odvzema prostosti. (ZPP, 136. člen)
Kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se vročajo pisanja njemu.
Vročitev odvetniku kot pooblaščencu se lahko opravi tudi tako, da se pisanja izročijo
osebi, ki je zaposlena v njegovi odvetniški pisarni. (ZPP, 137. do 138. člen)

5.3 PRAVNOMOČNOST IN IZVRŠLJIVOST
Pravnomočnost nastopi šele z iztekom roka za redno sredstvo tiste stranke, ki je
odločbo prejela najpozneje, če pravno sredstvo ni bilo vloţeno. Če je bilo vloţeno
pravno sredstvo, pravnomočnost nastopi z izdajo drugostopenjskega sklepa, s
katerim se pritoţba zavrne in potrdi sklep prve stopnje. (Rijavec, str. 197)

- 28 -

Odločba prve stopnje postane pravnomočna: (Rijavec, str. 106)
- če stranka ne vloţi pritoţbe, s potekom pritoţbenega roka za stranko, ki je
zadnja prejela odločbo,
- z dnevom odpovedi pritoţbi, ko se je zadnja upravičena stranka odpovedala
pritoţbi,
- z dnevom umika pritoţbe, ko je zadnja stranka umaknila pravno sredstvo.
Odločba druge stopnje postane pravnomočna z izdajo sodbe na drugi stopnji.
(Rijavec, str. 106)
Sodišče s pomočjo vročilnic, ki jih dobi od upnika in dolţnika, ugotovi
pravnomočnost. Če je dolţnik prejel pisanja in podpisal vročilnico dne 4. 5. 2007,
upnik pa 6. 5. 2007, bo sodišče začelo šteti osemdnevni rok od naslednjega dne, ko
je upnik prejel sklep, in sicer 7. 5. 2007. Sklep bi tako postal pravnomočen 15. 8.
2007, če v tem osemdnevnem roku dolţnik ne bi vloţil pravnega sredstva. V
nasprotnem primeru bi sklep postal pravnomočen šele s pravnomočnostjo sklepa o
ugovoru oziroma z izdajo drugostopenjskega sklepa.
Pravnomočni postanejo tisti sklepi, zoper katere je moţno vloţiti pravno sredstvo.
Izvršljivost nastopi s pravnomočnostjo in potem, ko poteče rok za prostovoljno
izpolnitev dolţnikove obveznosti (paricijski rok). Ta rok začne teči naslednji dan od
dneva, ko je bila dolţniku odločba vročena.
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6 SREDSTVA IZVRŠBE
Slika 18: Sredstva izvršbe

IZVRŠBA NA
NEPREMIČNINE

IZVRŠBA NA
DOLŢNIKOVA
DENARNA
SREDSTVA PRI
ORGANIZACIJI ZA
PLAČILNI PROMET

IZVRŠBA NA
PREMIČNINE

SREDSTVA
IZVRŠBE

IZVRŠBA NA PLAČO
DOLŢNIKA

IZVRŠBA NA
NEMATERIALIZIRANE
VREDNOSTNE PAPIRJE

IZVRŠBA NA PODLAGI
ODGOVORNOSTI ZA
ODPUŠČENO
ODTEGNITEV

Vir: lasten

6.1 IZVRŠBA NA DENARNA SREDSTVA PRI ORGANIZACIJI ZA PLAČILNI
PROMET
Upnik v predlogu za izvršbo predlaga izvršbo z rubeţem razpoloţljivega dobroimetja
dolţnika, ki ga ima na transakcijskem računu pri banki. Navesti mora številko tega
računa, naziv banke in številko svojega računa. V primeru, če upnik ne more pridobiti
podatka o dolţnikovih računih, lahko v predlogu prosi sodišče, naj sami opravijo
poizvedbo. Upnik, ki na podlagi verodostojne listine predlaga izvršbo na dolţnikova
sredstva pri Organizaciji za plačilni promet, v predlogu za izvršbo ni dolţan navesti
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podatkov o Organizaciji za plačilni promet, pri kateri ima dolţnik denarna sredstva in
številko računa. V tem primeru mora sodišče po pravnomočnosti sklepa po uradni
dolţnosti opraviti poizvedbe o teh podatkih. Poizvedbe sodišča opravljajo s
programom, ki se imenuje Register transakcijskih računov. (ZIZ, 140. člen)
Sodišče pošlji banki v izvršitev predlog upnika in nepravnomočen ali pravnomočen
sklep, banka pa izvršuje samo sklepe sodišča in ne sklepov upnika ali njegovega
pooblaščenca. Sodišče lahko banki pošlje sklep o izvršbi, če dolţnik ţe v predlogu za
izvršbo predlaga rubeţ dolţnikovih denarnih sredstev pri Organizaciji za plačilni
promet, ali sklep o nadaljnjem izvršilnem sredstvu, s katerim upnik naknadno
predlaga izvršbo na dolţnikova sredstva pri bankah.
Banka sprejme sklep in najprej preveri, če je dolţnik njihov komitent. Če ima dolţnik
zaprt račun, banka sklep takoj vrne sodišču in s tem svoje delo zaključi. Če ima
dolţnik odprt račun, mora banka preveriti, ali je imel dolţnik v zadnjih treh mesecih
na računu sredstva. Pred letom 2007 so banke sklep zadrţale tudi leto dni in če po
letu dni ni imel prometa na računu, je banka sklep vrnila. Po letu 2007 pa so banke
sklep zadrţale samo še tri mesece. Po letu 2008 pa banke samo preverijo, ali je
dolţnik v zadnjih treh mesecih imel promet na računu, če ni, lahko sklep takoj vrnejo
sodišču.
Če banka ugotovi, da ima dolţnik promet na računu, račun takoj blokira in začne z
izvrševanjem sklepa.
V primeru, da ima dolţnik na računu dovolj sredstev za takojšnje poplačilo terjatve,
jo poplača v celoti, če pa dolţnik nima sredstev za takojšnje poplačilo, terjatev
odplačuje delno, vse do dovoljene višine, banka pa blokira račun vse dokler iz prilivov
ne poravna terjatve v celoti. Ko je terjatev v celoti poravnana, banka sklep vrne
sodišču skupaj z obvestilom o poplačilu terjatve in s tem zadevo zaključi.

6.1.1 Pravnomočnost sklepov pri Organizaciji za plačilni promet
Banka mora tekom postopka paziti, da ji sodišče pošlje obvestilo o pravnomočnosti,
če je prejela le nepravnomočen sklep. Obvestilo o pravnomočnosti pa ni ovira za
izvrševanje sklepa. V primeru, da ima dolţnik na računu dovolj sredstev za poravnavo
terjatve, pa sklep o izvršbi ni pravnomočen, banka sredstev ne sme nakazati na
upnikov račun vse do prejema obvestila o pravnomočnosti, lahko pa sredstva nakaţe
na račun izločenih sredstev. Na tem računu banka rezervira sredstva, ki jih ima
dolţnik na računu, toliko časa, dokler ni dovolj sredstev za poplačilo celotnega dolga,
in sodišče obvesti, da za prenos potrebuje obvestilo o pravnomočnosti sklepa. Na
ţeljo dolţnika lahko z izvrševanjem začne tudi brez pravnomočnega sklepa o izvršbi.
Dolţnikov račun banka nato odblokira in s tem omogoči dolţniku nadaljnjo uporabo.
(UniCredit banka Slovenije)
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Na upnikov predlog lahko sodišče naloţi banki, da mora sama plačati vse zneske, ki
jih ni odtegnila in izplačala po sklepu ter za škodo, ki je nastala upniku, ker ni ravnala
po sklepu.
Slika 19: Potek rubeţa na Organizaciji za plačilni promet
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6.1.2 Primarna in sekundarna banka
Sodišče lahko sklep pošlje tudi na več bank, če ugotovi, da ima dolţnik pri njih odprt
račun, pri tem pa mora določiti primarno banko. Banke morajo dolţnikova denarna
sredstva zarubiti do višine obveznosti iz sklepa ter jih takoj prenesti na račun
primarne banke, ki na podlagi pravnomočnega sklepa nakazuje denarna sredstva
upniku, dokler v celoti ne poplača terjatve. Če sodišče ne določi primarne banke,
banke upoštevajo vrstni red, kakor so napisane v sklepu, tako je banka, ki je
napisana prva, primarna, druga pa je sekundarna. Ko primarna banka izvrši sklep v
celoti, o poplačilu obvesti vse sekundarne banke, navedene v sklepu, da prenehajo s
prenakazovanjem, ter sodišče. Ko ima dolţnik več računov, se lahko zgodi, da
sekundarne banke nakaţejo preveč sredstev za sklep. V tem primeru mora ostanek
sredstev ostati na računu dolţnika pri primarni banki. (UniCredit banka Slovenije)

6.1.3 Vrstni red izvrševanja sklepov
Banke izvršujejo sklepe po vrstnem redu, ki je razviden iz posebne evidence, kamor
banka vpisuje prejete sklepe o izvršbi. Ta evidenca sluţi banki, ko sodišče ali drug
izdajatelj sklepa z dopisom banko pozove, naj sporoči, na katerem mestu se nahaja
terjatev in kakšni so morebitni zadrţki pri neizvrševanju sklepa. (UniCredit banka
Slovenije)
Banke račun blokirajo tudi zaradi davčnih sklepov. V takšnem primeru najprej
izvršujejo sodni sklep za obveznosti iz naslova zakonite preţivnine, odškodnine za
škodo, nastalo zaradi prizadetega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne
zmoţnosti ali odškodnine zaradi smrti tistega, ki preţivlja druţino. Drugi v vrstnem
redu so nato sklepi o davčni izvršbi za izterjavo davčne obveznosti, tretji pa so ostali
sklepi, izdani po odločbah Zakona o izvršbi in zavarovanju ter zakona, ki ureja davčni
postopek po vrstnem redu, kot jih je banka prejela. V primeru, da na isti dan prejme
več sklepov, jih izvršuje sorazmerno z razpoloţljivim stanjem na računu. (UniCredit
banka Slovenije)
Organizacija za plačilni promet je odgovorna za opuščeni rubeţ, prenos in izplačilo
zapadlih zneskov ter za škodo, ki je nastala upniku, ker ni ravnala po sklepu o izvršbi.
(ZIZ, 147. člen)
6.1.4 Vračilo sklepov
Ko banka prejme sklep o izvršbi, mora preveriti, ali ima dolţnik na svojem računu
dovolj sredstev za izvršitev. Če dolţnik pred prejemom sklepa najmanj tri mesece ni
imel priliva sredstev ali sredstev v vezavi, banka sklep vrne sodišču. Prav tako lahko
banka vrne sklep sodišču, če dolţnik v treh mesecih po prejemu sklepa ni imel priliva
sredstev oziroma sredstev v vezavi.

- 34 -

6.1.5 Zastoji in konec rubeţa denarnih sredstev
ODLOG: Na predlog katere od strank lahko sodišče odloţi izvršbo z rubeţem denarnih
sredstev ter izda sklep o odlogu izvršbe. Po prejemu sklepa banka deblokira
transakcijski račun dolţnika do datuma, kot je določen v sklepu. S tem sklepom je
banki prepovedano rubiti sredstva na transakcijskem računu, prav tako pa ne sme
sprostiti ţe zarubljenih sredstev. Izjemoma je to dovoljeno v primeru, da sodišče
banki izrecno naloţi sprostitev sredstev s sklepom. (UniCredit banka Slovenije)
PREKINITEV: Sodišče prekinitev določi s sklepom o prekinitvi, ki ga mora prejeti tudi
banka. Sredstva, ki jih je banka zarubila, ostanejo zarubljena, dokler sodišče ne
nadaljuje postopka s sklepom o nadaljevanju ali ustavi postopek s sklepom o
ustavitvi. (UniCredit banka Slovenije)
USTAVITEV: Za deblokacijo transakcijskega računa banka potrebuje sklep sodišča o
ustavitvi postopka ali sklep o ustavitvi izvršbe pri Organizaciji za plačilni promet. Ko
banka prejme ta sklep, račun deblokira ter ga vrne sodišču. S tem je izvršilni
postopek pri Organizaciji za plačilni promet zaključen. (UniCredit banka Slovenije)

6.2 IZVRŠBA NA PLAČO DOLŢNIKA
Upnik lahko v predlogu za izvršbo ali v predlogu za dodatno izvršilno sredstvo
predlaga izvršbo z rubeţem na plačo dolţnika. Hkrati s predlogom navede tudi
dolţnikovega dolţnika, ki je dolţnikov delodajalec. Če upnik ne more pridobiti
podatkov o dolţnikovem delodajalcu, v predlogu navede, da ţeli, da te podatke
pridobi sodišče po uradni dolţnosti. Sodišče na podlagi registra ZZZS pridobi podatke
o dolţnikovi zaposlitvi. Izvršba na plačo vključuje tudi izvršbo na pokojnino,
nadomestilo plače, odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti,
prejemke iz naslova začasne brezposelnosti ter plačilo za delo obsojencev, kar
pomeni, da je izvršba moţna v vseh primerih, ko obstaja dolţnikov dolţnik kot tretja
oseba. Če je dolţnik samostojni podjetnik, dolţnikov dolţnik ne obstaja.
Sodišče po podatkih upnika ali po
dolţnikovega dolţnika ter mu pošlje
določen del plače. Dolţnikov dolţnik
sklepa ostane vsaj znesek minimalne

opravljenih poizvedbah v registru ugotovi
sklep v izvršitev. S sklepom zarubi sodišče
mora paziti, da dolţniku med izvrševanjem
plače7, zmanjšane za plačilo davkov. Sodišče

7

Minimalna plača pripada zaposlenemu delavcu za opravljeno delo v polnem ali z njim izenačenem
delovnem času, določenem z zakonom, s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca. Usklajuje
se z rastjo cen ţivljenjskih potrebščin na način usklajevanja, ki velja za usklajevanje izhodiščnih plač
zaposlenih v Republiki Sloveniji. (ZMPUPR, 3.člen)
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dolţnikovemu dolţniku s sklepom naloţi, da mora po pravnomočnosti plačevati
upniku denarne zneske, za katere je dovolilo izvršbo vse do poplačila terjatve. (ZIZ,
129. člen)
Če dolţniku preneha delovno razmerje, mora dolţnikov dolţnik sklep poslati novemu
delodajalcu, saj sklep učinkuje tudi proti delodajalcu, s katerim sklene dolţnik novo
delovno razmerje, ter o tem obvestiti sodišče. Če dolţnikovemu dolţniku nov
delodajalec ni znan, mora sklep poslati sodišču, ki o tem obvesti upnika in ga pozove,
naj sporoči novega dolţnikovega dolţnika.
Dolţnikov dolţnik odgovarja za opuščeno odtegnitev in izplačilo zapadlih zneskov.

6.3 IZVRŠBA NA PODLAGI ODGOVORNOSTI ZA ODPUŠČENO ODTEGNITEV
Delodajalec je odgovoren za neizvrševanje sklepa, če je dolţnikova plača večja od
minimalne plače, zmanjšana za davke in prispevke. Prav tako je delodajalec, ki ni
ravnal po sklepu, odgovoren tudi za škodo, ki jo zaradi tega utrpi upnik. Upnik tako
lahko predlaga, naj sodišče v izvršilnem postopku s sklepom naloţi delodajalcu, naj
mu poravna vse zneske, ki jih ni odtegnil in izplačal po sklepu o izvršbi. Predlog za
izvršbo na podlagi odpuščene odtegnitve lahko upnik vloţi vse do konca izvršilnega
postopka. Sodišče ugodi predlogu upnika s sklepom, ki ima učinek sklepa o izvršbi.
(ZIZ, 134. člen)

6.4 IZVRŠBA NA NEMATERIALIZIRANE VREDNOSTNE PAPIRJE
Nematerializirani vrednostni papir je izjava izdajatelja, vpisana v register
nematerializiranih vrednostnih papirjev, s katero se izdajatelj zavezuje, da bo izpolnil
obveznost iz vrednostnega papirja8 osebi, ki je kot zakoniti imetnik vrednostnega
papirja vpisana v centralni register. (ZNVP, 2. člen)
Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev je centralna informatizirana
baza podatkov, ki jo vodi delniška druţba, ustanovljena za opravljanje storitev
izračuna, izravnave in zagotavljanja izpolnitev, nastalih na podlagi poslov z
vrednostnimi papirji - Klirinško depotna druţba. (ZNVP, 3. člen)
Sodišče sklep, s katerim dovoli izvršbo z rubeţem nematerializiranih vrednostnih
papirjev, vroči Klirinško depotni druţbi, ki ta sklep vpiše v centralni register, s tem pa
dodeli zastavno pravico upniku. Z vpisom sklepa dolţnik v celoti izgubi razpolagalno

8

Vrednostni papir je pismena listina, s katero se izdajatelj zavezuje, da bo izpolnil na njej zapisano
obveznost njenemu zakonitemu imetniku.
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sposobnost z nematerializiranimi vrednostnimi papirji, na katerih je prepoved
razpolaganja vpisana.
Upnik mora dolţniku s priporočeno pošiljko poslati obvestilo o prodaji zastavljenega
vrednostnega papirja. Če dolţnik po osmih dneh od dneva, ko je prejel opozorilo
upnika, ne poravna terjatve, mora upnik z nalogom pooblastiti Klirinško depotno
druţbo, da za njegov račun proda vrednostni papir na organiziranem trgu. Nalogu
mora priloţiti tudi kopijo obvestila ter dokaz o oddaji obvestila na pošto. (ZNVP, 47.
člen), (ZIZ, 163.b,c člen)
Kadar kupnina zadošča za poplačilo celotne terjatve, mora upnik morebitni preseţek
izročiti sodišču, ki vodi izvršilni postopek. Klirinško depotna druţba izbriše sklep o
prepovedi razpolaganja in zastavno pravico isti dan, ko prejme pravnomočen sklep
sodišča o ustavitvi izvršilnega postopka. (spletna stran Klirinško depotne druţbe)

6.5 IZVRŠBA NA PREMIČNINE
Izvršba na premičnine vključuje rubeţ in cenitev stvari ter prodajo stvari s poplačilom
upnika iz zneska, dobljenega s prodajo. Predmet izvršbe so vse premičnine, ki
pripadajo dolţniku in niso izvzete iz izvršbe.

6.5.1 Izvršitelj
Izvršitelj je oseba, ki neposredno opravlja posamezna dejanja izvršbe in zavarovanja.
Sluţba izvršitelja je javna sluţba, ki jo izvršitelj opravlja kot samostojno zasebno
dejavnost.
Upnik skupaj s predlogom za izvršbo z rubeţem premičnin predlaga tudi izvršitelja.
Sodišče izvršitelja lahko določi s sklepom o izvršbi ali s posebnim sklepom. Zoper
sklep o določitvi izvršitelja ni pritoţbe, stranke pa v osmih dneh od prejema sklepa
lahko zahtevajo izločitev izvršitelja.
Izvršitelj ne sme opravljati dejanj izvršbe in zavarovanja v zadevah, iz katerih
neposredno ali posredno izhajajo pravice zanj, za njegovega zakonca, za osebo, s
katero ţivi v zunajzakonski skupnosti, za osebe, s katerimi je v sorodu v ravni vrsti do
katerega koli kolena, v stranski vrsti ali po svaštvu do četrtega kolena, ali za osebe,
katerim je posvojitelj, posvojenec, rejnik ali skrbnik, v zadevah, v katerih je zakoniti
zastopnik, pooblaščenec ali če so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o
njegovi nepristranskosti. V tem primeru mora izvršitelj takoj sam predlagati svojo
izločitev.
O izločitvi odloča sodnik, ki vodi postopek v treh dneh od poteka osemdnevnega roka
stranke. Če sodnik izloči izvršitelja, mora o tem s sklepom obvestiti upnika in ga
pozvati, da v določenem roku navede novega izvršitelja. Sodnik lahko izvršitelja na
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predlog upnika tudi odstavi, če ta neposrednih dejanj ne opravlja v rokih. (ZIZ, 44.a
člen)

6.5.1.1 Dejavnost izvršitelja
Izvršitelj je dolţan opravljati neposredna dejanja izvršbe, ne glede na ovire dejanske
ali pravne narave, razen če sodišče določi drugače.
Izvršilna dejanja se opravljajo ob delavnikih in to popoldne, izjemoma lahko tudi
druge dneve in ponoči. Opravlja se v prostorih dolţnika oziroma v njegovem
stanovanju. Če dolţnik ali njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ali odrasel član
njegovega gospodinjstva niso prisotni, morata biti navzoča vsaj dva polnoletna
občana. V primeru, če je prostor zaklenjen, dolţnik pa ni navzoč ali ne more odpreti
prostora, ga nasilno odpre izvršitelj na podlagi odredbe sodišča, v navzočnosti dveh
polnoletnih občanov. (ZIZ, 49. člen)
Izvršitelj lahko zaprosi tudi za pomoč policije pri opravljanju dejanj, če naleti ali
pričakuje upiranje in ogroţanje. Policisti pa ne smejo sami opraviti dejanj, za katere
je pristojen izvršitelj. (ZIZ, 51. člen)
Izvršitelj je odgovoren tudi za vso škodo, ki nastane zaradi njegovega ravnanja ali
opustitve dolţnosti, ki jih ima po zakonu pri opravljanju dejanj izvršbe.

6.5.1.2 Poročilo in stroški izvršitelja
Izvršitelju pri njegovem delu nastanejo določeni stroški. Povračilo teh stroškov
zahteva od upnika s pozivom, naj plača varščino. Upnik varščino plača, ko izvršitelj
predloţi obračun plačila za delo in stroškov. Če upnik ne soglaša z obračunom, lahko
v osmih dneh od prejema obračuna pri izvršitelju vloţi zahtevo, da o obračunu odloči
sodišče. V primeru, če upnik ne vloţi zahteve ali ko o zahtevi odloči sodišče, obračun
postane dokončen. Izvršitelj lahko sodišče obvesti, naj ustavi izvršbo z rubeţem
premičnin, če upnik v določenem roku in na način, ki ga določi izvršitelj, ne predloţi
dokazila o plačilu varščine, sodišče pa lahko na podlagi pritoţbe spremeni ali
razveljavi sklep o ustavitvi rubeţa na premičnine, če je pritoţbi priloţeno dokazilo o
plačilu varščine. Izvršitelj mora voditi posebno evidenco, ki mora vsebovati sodišče,
ki vodi postopek, opravilno številko zadeve, stranke, izvršilno sredstvo, datum sklepa
o določitvi izvršitelja, znesek varščine, znesek dokončnega obračuna plačila za delo in
povračilo stroškov. Po opravljenih dejanjih mora sodišču in upniku predloţiti končno
poročilo, s čimer zaključi svoje delo. (ZIZ, 38.a,b,c člen)
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Slika 20: Imenik izvršiteljev

Vir: spletna stran Ministrstva za pravosodje
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6.5.2 RUBEŢ PREMIČNIN
Izvršitelj začne z rubeţem premičnin na podlagi sklepa, s katerim je določen izvršitelj.
Skupaj s sklepom izvršitelj prejme tudi odredbo za nasilni vstop za primer ogroţanja
njegovega dela. O času in kraju rubeţa obvesti izvršitelj upnika, rubeţ pa se opravi,
četudi nista navzoča niti upnik niti dolţnik. Izvršitelj sme zarubiti stvari, ki jih ima
dolţnik v posesti, kot tudi njegove stvari, ki jih ima v posesti upnik. Če izvršitelj
zarubi stvari, ki jih ima v posesti kdo tretji, ima ta oseba pravico do pravnega
sredstva ugovor tretjega. Izvršitelj sme zarubiti toliko stvari, kolikor je potrebno za
poplačilo upnika in izvršilnih stroškov. Izvršitelj mora na stvareh, ki jih zarubi, vidno
označiti, da so zarubljene, s tem pa je dolţniku prepovedano razpolagati z
zarubljenimi stvarmi, na kazenskopravne posledice neupoštevanja prepovedi pa ga
opozori sodišče v sklepu o izvršbi. Upnik tako pridobi zastavno pravico na zarubljenih
stvareh. Če se pri rubeţu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet izvršbe, zarubljene
stvari pa ne zadoščajo za poplačilo, lahko upnik v roku treh mesecev predlaga
ponovno rubeţ. Hkrati z rubeţem stvari izvršitelj opravi tudi cenitev, o rubeţu in
cenitvi pa napravi zapisnik, v katerem je med drugim potrebno navesti zarubljene
stvari z njihovo ocenjeno vrednostjo, kdo in kdaj prevzame zarubljene stvari, ter kje
se te stvari hranijo. Zarubljene stvari lahko ostanejo v hrambi pri dolţniku, če so
stvari takšne, da bi bila hramba preveč teţavna ali predraga. Če stvari ne ostanejo pri
dolţniku, je upnik odgovoren za uničenje ali poškodovanje stvari, razen če je
uničenje posledica višje sile. (ZIZ, 82. do 90. člen)

6.5.2.1 Prodaja premičnin
Prodaja zarubljenih stvari se sme opraviti šele po pravnomočnosti sklepa o izvršbi,
razen če dolţnik privoli, da se stvari prodajo prej, če gre za stvari, ki se hitro kvarijo
ali če je nevarnost, da bi cena zarubljenih stvari občutno padla. Prodaja mora biti
opravljena v treh mesecih po rubeţu. Stvari se prodajo na javni draţbi, če gre za
stvari večje vrednosti in je mogoče pričakovati, da bodo prodane po ceni, večji od
ocenjene vrednosti. Na prvi draţbi zarubljenih stvari ni dovoljeno prodati pod
ocenjeno vrednostjo. Če na prvi draţbi ni doseţena cena, enaka ocenjeni vrednosti,
določi izvršitelj na predlog stranke novo draţbo, na kateri se smejo stvari prodati pod
vrednostjo, vendar ne pod tretjino te vrednosti. (ZIZ, 92. do 94. člen)

6.5.2.2 Ustavitev izvršbe na premičnine
Upnik mora v treh mesecih od prvega rubeţa, če zarubljene stvari ne zadoščajo za
poplačilo upnikove terjatve, predlagati, naj se opravi ponovni rubeţ. Če ponovni
rubeţ ni uspešen ali če upnik ne predlaga ponovnega rubeţa, sodišče izvršbo na
premičnine ustavi. (ZIZ, 88. člen)
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6.6 IZVRŠBA NA NEPREMIČNINE
Izvršba na nepremičnino9 se opravi z zaznambo sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi, z
ugotovitvijo vrednosti nepremičnine ter s prodajo in poplačilom upnika iz zneska,
dobljenega s prodajo. (ZIZ, 167. člen)
Sklep o izvršbi se vpiše kot zaznamba v zemljiško knjigo, če je nepremičnina vpisana
v zemljiško knjigo. Pri nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, mora upnik v
predlogu navesti, kje je nepremičnina, njeno ime, meje in površino oziroma druge
podatke za njeno identifikacijo. Z zaznambo rubeţa pridobi upnik zastavno pravico na
nepremičnini. (ZIZ, 173. in 211. člen)
Nepremičnine, izvzete iz izvršbe, so kmetijska zemljišča in gospodarska poslopja
kmeta, kolikor jih potrebuje za lastno preţivljanje in za preţivljanje članov svoje oţje
druţine ter drugih oseb, ki jih je po zakonu dolţan preţivljati. (ZIZ, 177. člen)

6.6.1 Vrednost nepremičnine
Vrednost nepremičnine lahko sodišče ugotovi še pred pravnomočnostjo sklepa na
podlagi cenitve sodnih cenilcev po trţni ceni na dan cenitve, z upoštevanjem
morebitnega zmanjšanja vrednosti zaradi tega, ker ostanejo na njej tudi po prodaji
določene pravice. Sodišče vrednost nepremičnine ugotovi s sklepom. Po izdaji tega
sklepa izda sodišče odredbo o prodaji nepremičnine, v njej pa določi način in pogoje
za prodajo ter čas in kraj prodaje, če naj bo nepremičnina prodana na draţbi.
Odredbo o prodaji razglasi sodišče na sodni deski in na svoji spletni strani, vroči pa jo
še strankam, drugim udeleţencem postopka, računovodstvu Okroţnega sodišča,
Davčni upravi Republike Slovenije, Upravni enoti ter Občini, v kateri se nahaja
nepremičnina. (ZIZ, 178. in 181. člen)

6.6.2 Prodaja nepremičnine
Javne draţbe se smejo udeleţiti le tisti, ki najpozneje tri delovne dni pred draţbo
poloţijo varščino. Varščine j oproščen upnik, na čigar predlog je sodišče dovolilo
izvršbo. Varščina znaša desetino ugotovljene vrednosti nepremičnine. Ponudniki,
katerih ponudbe niso bile sprejete, dobijo varščino na njihov transakcijski račun nazaj
v 15 dneh po koncu javne draţbe. Dolţnik, sodnik, izvršitelj ali kdo drug, ki uradno
sodeluje pri prodaji, ne more biti kupec nepremičnine. (ZIZ, 185. in 187. člen)
9

Nepremičnina je prostorsko odmerjen del zemeljske površine skupaj z vsemi sestavinami. Eno
nepremičnino sestavlja vse, kar je trajno spojeno z zemljiščem.
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Na prvem prodajnem naroku nepremičnina ne sme biti prodana pod ugotovljeno
vrednostjo. Če nepremičnine ne prodajo na prvem naroku, sodišče razpiše drugi
narok, na katerem se sme nepremičnina prodati pod ugotovljeno vrednostjo, vendar
ne manj kot polovico te vrednosti. Ko sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za
narok, razglasi, da se začenja draţba. Draţba se konča deset minut neposredno po
tem, ko je dana najugodnejša ponudba. Ko je draţba končana, sodišče ugotovi,
kateri ponudnik je ponudil najvišjo ceno, in razglasi, da je temu ponudniku
domaknjena nepremičnina. O domiku izda sodišče sklep, kupec pa mora poloţiti
kupnino v roku, ki je določen v odredbi o prodaji. Po pravnomočnosti sklepa o
domiku in po poloţitvi kupnine izda sodišče sklep, da se nepremičnina izroči kupcu in
po pravnomočnosti sklepa v zemljiški knjigi vpiše nanj lastninska pravica. V sklepu
sodišče tudi določi, kdaj se mora dolţnik izseliti. (ZIZ, 189. člen)

6.6.3 Vrstni red poplačil
Iz kupnine se poplačajo terjatve, ki so zavarovane z zastavno pravico, terjatve
upnikov, na katerih predlog je sodišče dovolilo izvršbo, zemljiški dolg ter nadomestila
za osebne sluţnosti. Upniki se poplačajo po vrstnem redu, po katerem so pridobili
zemljiški dolg oziroma zastavno pravico.

6.6.4 Ustavitev izvršbe na nepremičnine
Upnik lahko predlaga novo prodajo v roku šestih mesecev, če nepremičnine ni bilo
mogoče prodati niti na drugem naroku. Če upnik ne predlaga nove prodaje ali če
nepremičnine ni bilo mogoče prodati na tretjem naroku, sodišče ustavi izvršbo z
rubeţem nepremičnine. (ZIZ, 194. člen)

6.7 SEZNAM DOLŢNIKOVEGA PREMOŢENJA
V primeru, ko upnik za verjetno izkaţe, da s predlaganimi sredstvi ne bo mogel biti v
celoti poplačan, je na njegov predlog dolţnik dolţan kadar koli med postopkom
predloţiti seznam svojega premoţenja z dokazili o lastninski in drugih stvarnih
pravicah na tem premoţenju. Če dolţnik ne predloţi seznama premoţenja v roku, ki
ga določi sodišče z odredbo za predloţitev seznama premoţenja, razpiše sodišče
narok, časovno in krajevno določen sestanek, na katerem zasliši dolţnika.
Če dolţnik ne pride na narok, na katerega je bil vabljen ali če na naroku ne navede
popolnih in resničnih podatkov o svojem premoţenju, ga lahko sodišče kaznuje z
denarno kaznijo.
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Sodnik razpiše narok samo, če je to po njegovem mnenju potreben. Stranko ali
udeleţenca lahko zasliši tudi zunaj naroka.

6.8 VRSTNI RED POPLAČILA TERJATVE
Znotraj samega poplačila sklepa obstaja določen vrstni red. Ko dolţnik začne s
poplačilom, najprej poravna obresti od stroškov izvršilnega postopka, nato same
stroške postopka. Ko so stroški poravnani, začne s poplačilom obresti od glavnice ter
nazadnje še glavnico samo. Če dolţnik delno poravnava terjatev, večinoma
poravnava samo obresti ter stroške. Z vsako vlogo upnika pa nastanejo novi stroški,
s stroški pa tudi nove obresti od stroškov. (OZ, 288. člen)
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7 STROŠKI POSTOPKA
Pravdni stroški so vsi stroški, ki nastanejo med postopkom ali zaradi postopka. Sem
sodijo tudi izvršilni stroški, ki nastanejo ţe z začetkom postopka. Sodišče določi
stroške, ki jih najprej krije vsaka stranka sama. Upniku torej pri vloţitvi predloga za
izvršbo nastanejo stroški, kot so fotokopiranje, poštnina in taksa. Te stroške upnik na
koncu predloga o izvršbi priglasi. Stranka mora priglasiti stroške takoj, ko nastanejo
in je znana njihova višina oziroma najpozneje v 30 dneh po končanem izvršilnem
postopku, sicer se stroški ne priznajo. Sodišče mora o stroških odločiti s sklepom v
osmih dneh od prejema zahteve oziroma priglasitve. (ZIZ, 38. člen)
Pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo stranki, upošteva sodišče samo
tiste, ki so bili potrebni za pravdo. O tem, kateri stroški so bili potrebni in koliko
znašajo, odloči sodišče po skrbni presoji vseh okoliščin, vendar le na predlog stranke.
Če stranka izrecno ne uveljavlja stroškov, sodišče ni pooblaščeno, da bi o njih
odločalo po uradni dolţnosti. Zahteva za povrnitev stroškov mora biti opredeljena,
največkrat s posebnim pripisom stroškov – stroškovnikom. (ZPP, 155. člen)
Stroški, ki nastanejo med postopkom, so: sodne takse, potni stroški, stroški vročanja,
fotokopiranje, poštnina, detektivski stroški. (ZPP, 151. člen)

7.1 VARŠČINA
Varščina je izvršilni strošek upnika, s katerim plača delo izvršitelja in njegove stroške.
Izvršitelj je upravičen do plačila za svoje delo in do povračila stroškov v zvezi z
opravljenim delom, zato lahko od upnika zahteva plačilo varščine. Poziv za varščino
izvršitelj upniku vroči osebno. Izvršitelj se dejansko poplača šele iz izterjanega
denarnega zneska, iz varščine se poplača le v primeru neuspešne izvršbe. Znesek
varščine se nakaţe in hrani na računu predhodnih sodnih pologov, porabi pa se lahko
le za plačilo za delo izvršitelja in za povračilo stroškov za neposredna dejanja izvršbe.
Na podlagi dokončnega obračuna oziroma sklepa sodišča se izvršitelj poplača iz
izterjanega denarnega zneska. O poplačilu obvesti sodišče, ki odredi, da se varščina
takoj vrne upniku. Če se izvršitelj ne more poplačati iz izterjanega denarnega zneska,
lahko predlaga sodišču, da odredi plačilo za njegovo delo in stroške v celoti ali delno
iz izplačane varščine. Sodišče je dolţno izdati pisno odredbo za izplačilo iz varščine in
znesek izplačati izvršitelju najpozneje v osmih dneh od prejema izvršiteljevega
predloga s priloţenim poročilom in dokončnim obračunom stroškov. Znesek varščine,
ki presega višino, potrebno za plačilo izvršitelja, se vrne upniku, če pa varščina ni
zadoščala, pa izvršitelj pozove upnika, naj mu v osmih dneh plača še preostanek. Po
preteku tega roka lahko izvršitelj preostanek prisilno izterja. (ZIZ, 38.a,b,c člen)
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7.2 PREDUJEM
Predujem je izvršilni strošek, ki ga plača tista stranka, ki predlaga izvedbo dokaza. Če
predlagata izvedbo obe stranki, morata predujem zaloţiti obe v enakih delih. Sodišče
obveznost plačati predujem stranki naloţi s sklepom, v katerem pove višino zneska in
rok, v katerem mora biti znesek plačan. (ZPP, 153. člen)
V primeru, če zaloţeni predujem ne zadostuje za izvedbo, sodišče stranko pozove za
preostanek plačila. Če zaloţeni predujem presega stroške izvedbe dokaza, ga sodišče
na koncu izvršilnega postopka vrne stranki, ki ga je zaloţila.

7.3 OPROSTITEV PLAČILA STROŠKOV POSTOPKA
Sodišče oprosti plačila stroškov postopka stranko, ki po svojem splošnem
premoţenjskem stanju ne zmore teh stroškov brez škode za nujno preţivljanje sebe
in svoje druţine. Oprostitev stroškov postopka obsega oprostitev taks in oprostitev
predujma za stroške prič. Pri odločanju o oprostitvi stroškov postopka mora sodišče
skrbno presoditi vse okoliščine, zlasti pa mora upoštevati vrednost spornega
predmeta, število oseb, ki jih stranka preţivlja in dohodke ter premoţenje, ki ga
imajo stranka in njeni druţinski člani. Pri odločanju o oprostitvi plačila taks iz
prejšnjega odstavka mora sodišče upoštevati premoţenjsko, finančno in likvidacijsko
stanje stranke. O oprostitvi plačila stroškov odloča sodišče prve stopnje na predlog
stranke. (ZPP, 168. člen)
Oprostitev stroškov je lahko delna ali popolna.
- Delna se nanaša le na oprostitev plačila sodnih taks, če bi bila s plačilom taks
občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preţivlja stranka sama ali se
preţivljajo njeni druţinski člani.
-

Popolna oprostitev stroškov zajema poleg plačila sodnih taks tudi oprostitev
predujmov za stroške dokazov in sodnih oglasov, ne zajema pa oprostitev za
zastopanje po odvetniku.

Okoliščine, ki se upoštevajo pri odločitvi o oprostitvi stroškov: (ZPP, 169. člen)
- dohodki in premoţenje predlagatelja,
- število druţinskih članov (ki jih mora predlagatelj preţivljati) ter dohodki in
premoţenje predlagateljevih druţinskih članov,
- pričakovana višina stroškov postopka,
- višina sredstev, ki jih predlagatelj in njihova druţina potrebujeta za »nujno
preţivljanje« (posebne okoliščine – povišani stroški zaradi trajne bolezni).
Če predlagatelj ne predloţi vseh listin, lahko sodišče odloči, da:
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-

-

gre za nepopolno vlogo, zato sodišče vse vloge skupaj s sklepom vrne v
popravo. Če v roku stranka ne predloţi vseh listin, sodišče predlog za
oprostitev plačila stroškov zavrţe;
gre za nepopolno vlogo, zato sodišče vse vloge skupaj s sklepom vrne v
popravo. Če v roku stranka ne predloţi vseh listin, lahko sodišče predlog za
oprostitev plačila stroškov obravnava na podlagi tistih listin, ki jih je stranka
predloţila. Če to ni dovolj prepričljivo, sodišče predlog za oprostitev plačila
stroškov zavrne.

Sklep o oprostitvi plačila stroškov lahko sodišče prve stopnje med postopkom
razveljavi, če ugotovi, da stranka zmore stroške postopka. Pri tem sodišče odloči, ali
naj stranka popolnoma ali deloma povrne tudi tiste stroške in takse, ki jih je bila prej
oproščena, ter dejanske izdatke. V prvi vrsti se morajo povrniti zneski, ki so bili
plačani iz sredstev sodišča. O razveljavitvi odloči sodišče s sklepom, ki ga lahko izda
po uradni dolţnosti. (ZPP, 172. člen)
Sklep o višini stroškov je lahko izvršilni naslov, na podlagi katerega se lahko začne
nov izvršilni postopek.
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8 ZAKONITE ZAMUDNE OBRESTI
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti je letna obrestna mera, po kateri se
obrestujejo denarne obveznosti od dneva nastanka dolţnikove zamude do dneva
plačila. (ZPOMZO, 1. člen)
Slika 21: Stopnja zakonitih zamudnih obresti od 1. 8. 1995 do 31. 12. 1999

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

1995

1996

24,05
24,26
26,56
28,18
31,75

27,86
29,97
30,47
30,91
31,79
30,91
29,16
26,58
24,27
22,83
24,27
24,07

%
%
%
%
%

1997
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

24,05
26,11
26,56
25,55
26,56
26,86
26,56
27,84
28,18
27,84
28,18
27,84

1998
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

27,84
28,95
27,84
29,52
27,84
26,86
26,56
25,30
25,55
24,05
24,26
24,05

1999
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

20,45
21,12
20,45
19,38
19,21
19,38
19,21
20,45
21,95
21,70
21,95
22,96

Vir: Spletna stran Banke Slovenije
Slika 22: Stopnja zakonitih zamudnih obresti od 1. 1. 2000 do 31. 7. 2003

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

2000
22,98
23,60
22,98
23,28
24,26
25,08
26,06
24,78
25,08
24,78
25,08
27,86

2001
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

26,56
27,52
26,56
28,66
28,36
29,98
29,64
28,36
28,66
27,10
27,35
27,10

2002
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

20,80
21,06
22,06
21,05
22,06
21,05
20,80
20,80
21,05
20,80
21,05
20,80

Vir: Spletna stran Banke Slovenije
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2003
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

20,80
21,61
19,55
19,76
18,31
19,76

%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Slika 23: Stopnja zakonitih zamudnih obresti od 29. 6. 2003 do 31. 7. 2009

OD
28.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
30.
01.

06.
01.
01.
07.
01.
07.
01.
06.
01.

2003
2004
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009

DO
31.
31.
30.
31.
30.
31.
30.
31.

12.
12.
06.
12.
06.
12.
06.
12.

ZAMUDNA OBRESTNA MERA
2003
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008

17,00
15,5
13,5
12,5
11,5
12,0
12,0
12,0
10,5

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Vir: Spletna stran Banke Slovenije
Z neizpolnitvijo denarne obveznosti dolguje dolţnik poleg glavnice tudi zamudne
obresti. (OZ, 378. člen)
Te obresti prenehajo teči, ko vsota zapadlih zamudnih, pa ne plačanih obresti
doseţe znesek glavnice. (OZ, 376. člen)
Pri obračunavanju zakonitih zamudnih obresti upoštevajo sodišča svoj program za
računanje obresti, v katerem najprej izračunajo, koliko znašajo obresti od stroškov
ter stroške na dan plačila. Znesek, ki ga dobijo, vključijo kot dolg pri izračunu obresti
od glavnice ter samo glavnico. Vsi nadaljnji stroški upnika, ki se pojavijo tekom
izvršilnega postopka, se v obračun vnesejo kot dodaten dolg.
Pred letom 2003 so se vse obresti prištevale na glavnico, s tem je bila glavnica vsak
mesec večja. Po letu 2003 pa glavnica ni več naraščala in je bila vedno ista, obresti
pa so se seštevale posebej.
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9 VLOGE UPNIKA IN DOLŢNIKA
V izvršilnem postopku postopa sodišče na podlagi vlog in drugih pisanj. Vlogo lahko
vloţi upnik ali dolţnik, Organizacija za plačilni promet, izvršitelj, dolţnikov dolţnik,
tretji, Klirinško depotna druţba, zastopniki, pooblaščenci in drugi udeleţenci
postopka. Na podlagi vlog sodišče izdaja sklepe, dopise in odgovore na vprašanja.
Med vloge lahko štejemo predlog upnika, dolţnika ali tretjega za odlog, predlog
upnika za novo izvršilno sredstvo, predlog za ustavitev postopka, predlog za delno
ustavitev postopka, izjavo banke, dolţnikovega dolţnika o poplačilu terjatev in še
mnogo drugih.
Vloge
dele:
-

strank so lahko različne oblike, vendar morajo vse vsebovati določene sestavne
pošiljatelja vloge, naslov pošiljatelja,
prejemnika vloge, naslov prejemnika,
datum,
opravilno številko, da lahko sodišče ugotovi, v kateri zadevi vlagajo vlogo,
upnika in njegov naslov,
dolţnika in njegov naslov,
znesek terjatve,
podpis in ţig,
ter samo vsebino vloge.

Slika 24: Primer vloge upnika

Vir: lasten
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Slika 25: Primer vloge - delni umik

Vir: lasten
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10 SKLEPI SODIŠČA
Sodišča izdajajo več različnih sklepov. S sklepom o izvršbi dovoli izvršbo, s sklepom o
novem izvršilnem sredstvu dovoli nadaljevanje izvršbe z novim oziroma dodatnim
izvršilnim sredstvom, s sklepom o ugovoru odloča o ugovoru. Vsak sklep pa je
sestavljen iz določenih sestavnih delov:
-

uvod (sedeţ sodišča, upnik, dolţnik, dolţnikova obveznost),
izrek oziroma sklenilo (v enem ali dveh stavkih je navedeno, o čem je sodišče
odločalo, na primer ugovor se zavrţe),
obrazloţitev,
pouk o pravnem sredstvu (pravica dolţnika do vloţitve ugovora ter na kratko
navodila za vloţitev),
podpis uradne osebe in ţig.

10.1 SKLEP O UGOVORU
Zoper sklep o izvršbi so dovoljena pravna sredstva. V poglavju o pravnih sredstvih je
omenjeno, da je dolţnikovo edino pravno sredstvo proti sklepu o izvršbi ugovor.
Dolţnik lahko v osmih dneh od dneva vročitve pisno v dveh izvodih vloţi ugovor.
Ugovor mora biti obrazloţen in mora vsebovati dejstva, s katerimi ga utemeljuje. O
ugovoru odloča sodišče prve stopnje oziroma sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi.
Sodišče o ugovoru odloča s sklepom o ugovoru, ki ga prejmeta upnik in dolţnik. Če
dolţnik pravočasno vloţi ugovor, mora sodišče najprej s sklepom odločiti o ugovoru.
Izvršba se lahko nadaljuje le s pravnomočnim sklepom o zavrnitvi ugovora. Sklep o
ugovoru ima vse sestavne dele sklepa.

10.2 SKLEP O NOVEM IZVRŠILNEM SREDSTVU
Upnik lahko po vloţitvi predloga za izvršbo ter po pravnomočnem sklepu o izvršbi
vloţi predlog za dodatno sredstvo izvršbe, če ugotovi, da je izvršba z ţe predlaganimi
sredstvi neizvedljiva. Navesti mora sredstvo, s katerim ţeli, da sodišče nadaljuje
postopek. Sodišče odloča o predlogu upnika s sklepom o nadaljevanju izvršbe z
novim izvršilnim sredstvom. Sklep o novem izvršilnem sredstvu ima vse sestavne dele
sklepa.
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Slika 26: Primer sklepa za dovolitev novega izvršilnega sredstva 10

Vir: lasten
10

Obrazloţitev sklepov (tudi nadaljnjih) sestavila avtorica diplomskega dela

- 52 -

10.3 SKLEP O DOLOČITVI IZVRŠITELJA
Upnik lahko predlaga izvršbo z rubeţem in s prodajo dolţnikovih premičnih stvari.
Prodajo in rubeţ premičnih stvari opravi izvršitelj, ki ga določi sodišče na predlog
upnika. Upnik ga lahko določi ţe v samem predlogu za izvršbo ali pozneje s
predlogom za dodatno sredstvo izvršbe. Če ga določi v predlogu za izvršbo, ga
sodišče dodeli ţe s sklepom o izvršbi, če pa ga določi naknadno, ga lahko določi v
sklepu o dodatnem izvršilnem sredstvu ali s posebnim sklepom o določitvi izvršitelja.
Ko sodišče dodeli izvršitelja, mora izdati tudi odredbo za nasilni vstop.
Slika 27: Primer sklepa o določitvi izvršitelja

Vir: lasten

- 53 -

10.4 SKLEP O DELNEM UMIKU
Dolţnik lahko plačuje svojo obveznost v obrokih, če mu upnik to dovoli. Tudi banka
lahko delno izvršuje sklep. Upnik mora, ko dobi del terjatve ali celotno terjatev,
sodišče o tem obvestiti. Če dolţnik poravna polovico terjatve, mora upnik sodišču
predloţiti delni umik. Tako se izvršba ustavi za znesek, ki ga je plačal dolţnik. Sodišče
pri poplačilu upošteva določbo 288. člena Obligacijskega zakonika in splošna pravila
vrstnega reda pri poplačilu, po katerem se najprej poplačajo zapadle obresti od
izvršilnih stroškov, nato izvršilni stroški, zapadle obresti od glavnice ter nazadnje
glavnica sama. Dolţnik z več delnih umikov poplača svojo terjatev v celoti. Sklep o
delnem umiku ima vse sestavne dele sklepa.
Slika 28: Primer sklepa o delni ustavitvi izvršbe

Vir: lasten
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Vir: lasten
10.5 SKLEP O UMIKU
Ko dolţnik poplača terjatev v celoti, skupaj z zamudnimi obrestmi in stroški, mora
upnik sodišču predloţiti vlogo, v kateri navede, da umika predlog za izvršbo v celoti.
Na podlagi te vloge sodišče izda sklep o ustavitvi izvršilnega postopka, s tem pa je
celotna zadeva in celotni izvršilni postopek zaključen. Sklep o ustavitvi se pošlje
vsem, ki so sodelovali v postopku, bankam, izvršiteljem, dolţnikovim dolţnikom, če
izvršba na ta sredstva še ni bila zaključena. Po pravnomočnosti sklepa o umiku
sodišče spis vloţi v arhiv sodišča. Sklep o umiku ima vse sestavne dele sklepa.
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Slika 29: Primer sklepa o ustavitvi postopka

Vir: lasten
10.6 SKLEP O STROŠKIH
Upnik ima z vloţitvijo predloga za izvršbo, poizvedbami na bankah, zavodu za
zdravstveno zavarovanje dodatne stroške. Vse te stroške najprej plača sam, nato pa
lahko od sodišča zahteva povrnitev teh stroškov. Dolţnik je dolţan povrniti stroške, ki
so bili potrebni za izvršbo, saj jih je povzročil sam z neizpolnjevanjem določenih
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pogojev. O priglašenih stroških upnika odloča sodišče s sklepom o stroških. Sklep o
stroških ima vse sestavne dele sklepa.
Slika 30: Primer sklepa o izvršilnih stroških

Vir: lasten

- 57 -

10.7 SKLEP O ODLOGU
V nekaterih primerih se lahko zgodi, da dolţnik v določenem trenutku nima
razpoloţljivih sredstev oziroma nima rubljivih stvari. V takšnem primeru lahko upnik
predlaga odlog izvršbe za določeno dobo. Sodišče predlog za odlog najprej pošlje
dolţniku skupaj z dopisom, naj v osmih dneh sodišču sporoči, ali se z odlogom
strinja. Če dolţnik na dopis ne odgovori, sodišče ugodi predlogu upnika in izvršbo
odloţi za predlagano obdobje. Sklep o odlogu ima vse sestavne dele sklepa.
Slika 31: Primer sklepa o odlogu izvršilnega postopka

Vir: lasten
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11 POIZVEDBE SODIŠČA
Pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova poziva upnika, naj sporoči podatke dolţnika,
kot so:
- nova zaposlitev v primeru, če delodajalec, pri katerem je bil dolţnik zaposlen,
ob vloţitvi predloga za izvršbo odgovori, da je dolţnik pri njem prekinil
razmerje,
- nov transakcijski račun v primeru, če banka, ki je bila navedena v predlogu za
izvršbo, sporoči, da dolţnik pri njej nima prilivov oziroma ima zaprt račun,
- upnika lahko sodišče pozove tudi, da sporoči, ali je dolţnik lastnik
nematerializiranih vrednostnih papirjev,
- davčno številko ali EMŠO dolţnika, če jih upnik v predlogu za izvršbo ni
navedel.
Poleg teh poizvedb se lahko pojavijo tudi poizvedbe pri Upravni enoti o lastništvu
motornih vozil, vendar te podatke v večini primerov pridobi izvršitelj sam.
Drţavni organi, organizacije z javnimi pooblastili ter druge pravne osebe so za
namene izvedbe izvršilnega postopka dolţni na zahtevo sodišča brezplačno
posredovati podatke, ki se nanašajo na dolţnika, na njegovo premično ali
nepremično premoţenje, denarna sredstva ter druge podatke, pomembne za
uspešno izvedbo postopka. (ZIZ, 4. člen)
Pri izvršbi na podlagi verodostojne listine mora sodišče samo pridobiti te podatke, in
sicer s poizvedbami. Sodišče lahko samo opravi poizvedbe tudi v primerih, ko gre za
izvršbo po uradni dolţnosti in v primerih, ko upnik vloţi na sodišče prošnjo, naj
poizvedbe opravi sodišče samo, ker on ne more pridobiti podatkov o dolţniku.

11.1 POIZVEDBE SODIŠČA O ZAPOSLITVI DOLŢNIKA
Poizvedbe o zaposlitvi dolţnika opravlja sodišče z vpogledom v posebni register
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. Sodišče je ta register uvedlo
šele leta 2008. Prej pa so poizvedbe opravljali s pomočjo iVpisnika, kamor so
zaposleni vpisali davčno številko dolţnika in dobili njegovo zaposlitev. Ţal podatki niso
bili dovolj aţurni, zato so se tega načina zelo malo posluţevali. Podatke pa so lahko
pridobili tudi na drug način, in sicer tako, da so poslali poizvedbo oziroma dopis na
Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, da ţelijo izvedeti zaposlitev dolţnika. V
dopisu so morali navesti ime in priimek dolţnika, njegov naslov ter enotno matično
številko oziroma EMŠO dolţnika.
Nov register Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije je v veliki meri
skrajšal postopek izvršbe. Pred letom 2008 so na Zavod poslali dopis in čakali
odgovor, kar je trajalo vsaj en teden, sedaj zaposleni v register vpišejo EMŠO ali
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datum rojstva, ime in priimek dolţnika ter namen poizvedbe in pritisnejo iskanje.
Podatke o dolţnikovi zaposlitvi program prikaţe v nekaj sekundah.
Slika 32: Zaslonska slika Registra ZZZS

Vir: Okrajno sodišče v Radovljici

11.2 POIZVEDBE SODIŠČA O TRANSAKCIJSKIH RAČUNIH DOLŢNIKA
Poizvedbe o transakcijskih računih dolţnika opravlja sodišče preko Registra
transakcijskih računov. Ta register sodišča uporabljajo ţe dlje časa. Nekoč so
poizvedbe opravljali tako, da so poslali dopis na Banko Slovenije. V dopisu je bilo
navedeno ime in priimek dolţnika, naslov dolţnika ter davčna številka.
Register transakcijskih računov je preprostejša oblika. Omogoča iskanje po davčni
številki ali naslovu. Iskanje po naslovu lahko zaplete celotni izvršilni postopek, saj
lahko obstajata dve osebi z istim imenom in priimkom na istem naslovu. Zato sodišča
rajši uporabljajo iskanje po davčni številki, ker ima vsaka oseba, ne glede na ime,
priimek ali naslov, svojo davčno številko. Pri iskanju po davčni številki sodišča
navedejo tudi ime in priimek.
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Slika 33: Zaslonska slika Registra transakcijskih računov

Vir: Okrajno sodišče v Radovljici

11.3 POIZVEDBE SODIŠČA
PAPIRJIH DOLŢNIKA

O

NEMATERIALIZIRANIH

VREDNOSTNIH

Poizvedbe o nematerializiranih vrednostnih papirjih dolţnika pridobi sodišče preko
Registra Klirinško depotne druţbe. Register so tako kot Register Zavoda za
zdravstveno zavarovanje uvedli leta 2008. Pred tem letom so poizvedbe opravljali v
obliki dopisa, ki je vseboval ime in priimek dolţnika, naslov ter EMŠO dolţnika.
Register Klirinško depotne druţbe je prav tako hitrejši način pridobivanja podatkov o
dolţnikovih vrednostnih papirjih ter zaznambah na vrednostnih papirjih.
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Slika 34: Zaslonska slika Registra KDD

Vir: Okrajno sodišče v Radovljici

11.4 POIZVEDBE SODIŠČA O DAVČNI ŠTEVILKI IN ENOTNI MATIČNI
ŠTEVILKI DOLŢNIKA
Sodišče lahko opravi tudi poizvedbe o davčni številki ali enotni matični številki
dolţnika. Te poizvedbe lahko opravi v programu Centralni register prebivalstva. V
program mora vpisati ime in priimek dolţnika, poštno številko ter hišno številko. Če
dolţnik na danem naslovu ne ţivi, mora sodišče vpisati vsaj rojstne podatke. Če ima
dolţnik po novem drug priimek, je iskanje po imenu in priimku neuspešno. Program
omogoča tudi iskanje samo po davčni številki ali iskanje samo po enotni matični
številki. Ta dva načina sta uspešna, če ne poznamo dolţnikovega stalnega naslova.
Če ima sodišče premalo podatkov za iskanje v programu Centralni register
prebivalstva, za podatke o dolţniku zaprosi upnika z dopisom. Če gre za izvršbo po
uradni dolţnosti, pa opravi poizvedbe na Davčni upravi Republike Slovenije tako, da
pošlje dopis, v katerem zaprosi za podatke o dolţniku. V dopisu navede sodišče vse
podatke, s katerimi razpolaga.
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12 OMEJITEV IZVRŠBE
Slabo finančno stanje dolţnika ni razlog, zaradi katerega bi se izvršba ustavila.
Obstajajo pa členi v Zakonu o izvršbi in zavarovanju, ki omejujejo izvršbo oziroma
določajo prejemke, ki so izvzeti iz izvršbe. Z omejitvami izvršbe zakon poskrbi, da se
zagotovi socialna varnost dolţnika in socialna varnost oseb, ki jih je dolţan dolţnik
preţivljati.
Osebni prejemki, izvzeti iz izvršbe: (ZIZ, 101. člen)
- prejemki iz naslova zakonite preţivnine in odškodnine za izgubljeno preţivnino
zaradi smrti tistega, ki jo je dajal,
- prejemki iz naslova odškodnine zaradi telesne poškodbe po predpisih o
invalidskem zavarovanju,
- prejemki iz naslova denarne socialne pomoči po zakonu, ki ureja socialno
varstvo,
- prejemki iz naslova starševskega dodatka, otroškega dodatka, dodatka za
nego otroka in pomoči za opremo novorojenca,
- prejemki iz naslova štipendije in pomoči učencem in študentom,
- prejemki vojaških obveznikov v času izvrševanja vojaške dolţnosti, drţavljanov
v času opravljanja nadomestne civilne sluţbe oziroma usposabljanja za zaščito
in reševanje ter oseb v času usposabljanja za delo v rezervni sestavi policije,
- prejemki iz naslova redov, medalj, vojnih spomenic ter drugih odličij in
priznanj,
- nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja druţbeno varstvo duševno in
telesno prizadetih oseb,
- dodatek za pomoč in postreţbo,
- dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo
po zakonu, ki ureja socialno varstvo in jih pridobivajo zunaj kriterijev redne
zaposlitve.
Prav tako so iz izvršbe izvzeti tudi nekateri predmeti, na katere načeloma ni mogoče
zavrniti izvršbe, če se vodijo zaradi poplačila terjatve iz naslova posojila, s katerim je
bil predmet kupljen:
- predmeti za osebno rabo, kot so obutev in gospodinjski predmeti,
- hrana in kurjava, potrebni dolţniku in članom njegovega gospodinjstva za 6
mesecev,
- ţivina, kmetijski stroji in priprave, ki so kmetu nujni za kmetijsko dejavnost,
ter potrebno seme in krma za ţivino za 4 mesece,
- nujno potrebni predmeti za opravljanje katerega koli poklica.
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Omejitev izvršbe na plačo in druge osebne prejemke.
Na plačo, pokojnino, nadomestilo plače, odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja
delovne sposobnosti, prejemke iz naslova začasne brezposelnosti ter plačila za delo
obsojencev v kazenskih zavodih je mogoče sesti: (ZIZ, 102. člen)
-

-

za denarne terjatve do dveh tretjin prejemkov, na katere se seţe z izvršbo,
vendar tako, da dolţniku ostane najmanj znesek v višini minimalne plače,
zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost, če
dolţnik preţivlja druge osebe, pa najmanj znesek v višini dohodka, določenega
za dolţnika in njegove druţinske člane oziroma osebe, ki jih je dolţan po
zakonu preţivljati po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvo, za
dodelitev denarne socialne pomoči;
za terjatve iz naslova zakonite preţivnine in odškodnine za izgubljeno
preţivnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, do dveh tretjin prejemkov, na
katere se seţe z izvršbo, vendar tako, da dolţniku ostane najmanj znesek v
višini dveh tretjin minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih
prispevkov za socialno varnost, če dolţnik preţivlja druge osebe, pa najmanj
znesek v višini dohodka, določenega za dolţnika in njegove druţinske člane
oziroma osebe, ki jih je dolţan po zakonu preţivljati po merilih, ki jih določa
zakon, ki ureja socialno varstvo za dodelitev denarne socialne pomoči.

Na prejemke vojnih in mirovnih vojaških invalidov iz naslova invalidnine,
ortopedskega dodatka in invalidskega dodatka je mogoče seči z izvršbo samo za
terjatve iz naslova zakonite preţivnine in odškodnine za izgubljeno preţivnino zaradi
smrti tistega, ki jo je dajal, in sicer do polovice teh prejemkov. (ZIZ, 102. člen)
Na prejemke iz pogodbe o dosmrtnem preţivljanju in dosmrtni renti ter na prejemke
iz pogodbe o ţivljenjskem zavarovanju je mogoče seči z izvršbo le toliko, kolikor
presegajo stalno najvišjo socialno dajatev po zakonu, ki ureja socialnovarstvene
dajatve. (ZIZ, 102. člen)
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13 PRAVNA SREDSTVA
V Sloveniji je zagotovljeno pravno varstvo posameznikov. Vsak posameznik ima
pravico od drţavnih organov zahtevati varstvo, če misli, da mu je bila kršena pravica.
Varstvo se zahteva z vloţitvijo pravnega sredstva. Ustava Republike Slovenije v 25.
členu določa, da je vsakomur zagotovljena pravica do pritoţbe ali drugega pravnega
sredstva proti odločbam sodišč in drugih drţavnih organov, organov lokalnih
skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerim ti odločajo o njegovih pravicah,
dolţnostih ali pravnih interesih. Naslednji graf prikazuje vsa pravna sredstva, ki jih
lahko zahtevajo stranke izvršilnega postopka.
Slika 35: Pravna sredstva

UGOVOR

NASPROTNA
IZVRŠBA

ZAHTEVA ZA
VARSTVO
ZAKONITOSTI

PRITOŢBA

PRAVNA SREDSTVA

ZAHTEVA ZA
ODPRAVO
NEPRAVILNOSTI

UGOVOR PO
IZTEKU ROKA

UGOVOR
TRETJEGA

PREDLOG ZA
VRNITEV V
PREJŠNJE
STANJE

TOŢBA ZARADI
NEDOPUSTNOS
TI IZVRŠBE

Vir: lasten
13.1 UGOVOR
Glavni pravni sredstvi sta pritoţba in ugovor. Pritoţbo lahko vloţi upnik proti sklepu o
izvršbi, s katerim je bil njegov predlog zavrnjen. Dolţnikovo edino pravno sredstvo
proti sklepu o izvršbi je ugovor, ki ga mora vloţiti v osmih dneh od vročitve sklepa.
Tudi tretji, ki se sklicuje na svojo pravico, ki preprečuje izvršbo na predlagani
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predmet, lahko proti sklepu vloţi le ugovor. Dolţnik in tretji se lahko pritoţita šele po
sklepu o ugovoru. (Rijavec, str. 193)
Sklep o izvršbi, s katerim je predlogu za izvršbo ugodeno, lahko dolţnik izpodbija z
ugovorom. Ugovor mora biti obrazloţen, dolţnik mora navesti dejstva, s katerimi ga
utemeljuje in predloţiti dokaze, sicer se ugovor šteje kot neutemeljen. (ZIZ, 53. člen)
Pri ugovoru zoper sklep o izvršbi mora dolţnik plačati sodno takso. Če sodna taksa ni
plačana, ravna sodišče s takšnim ugovorom kot z nepopolno vlogo in pošlje
zavezancu zahtevo, da v osmih dneh od njenega prejema plača sodno takso. Zahteva
mora vsebovati višino dolţne sodne takse, številko računa za nakazilo, novo sklicno
številko ter opozorilo glede posledic, če sodna taksa ne bi bila plačana pravočasno.
Če dolţnik niti po poteku roka ni plačal takse, se šteje, da je ugovor zoper sklep o
izvršbi umaknjen. Dolţnik mora predloţiti potrdilo o plačani sodni taksi za ugovor
zoper sklep o izvršbi z navedeno sklicno številko. (ZIZ, 61.a člen)
Ugovor zoper sklep o izvršbi je mogoče vloţiti iz razlogov, ki preprečujejo izvršbo,
zlasti pa: (ZIZ, 55. člen)
- če sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, zanj ni bilo pristojno,
- če listina, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba, ni izvršilni naslov ali
verodostojna listina,
- če odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi, še ni izvršljiva,
- če je odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi, razveljavljena,
odpravljena ali spremenjena,
- če je poravnava, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi, razveljavljena ali
izrečena za nično,
- če še ni pretekel rok za izpolnitev terjatve ali če še ni nastopil pogoj, ki je bil
določen v poravnavi,
- če je izvršba dovoljena na stvari, denarno terjatev ali na druge pravice, ki so
izvzete iz izvršbe oziroma na katerih je moţnost izvršbe omejena,
- če je terjatev prenehala na podlagi dejstva, ki je nastopilo po izvršljivosti
odločbe ali pred tem, toda v času, ko dolţnik tega ni mogel uveljavljati v
postopku, iz katerega izvira izvršilni naslov oziroma, če je terjatev prenehala
na podlagi dejstva, ki je nastopilo po sklenitvi poravnave,
- če je upnik odloţil izpolnitev obveznosti za čas, ki še ni potekel,
- če je pretekel rok, v katerem je po zakonu mogoče predlagati izvršbo,
- če je nastopilo zastaranje terjatve, o kateri je bilo odločeno v izvršilnem
naslovu,
- če terjatev ni prešla na upnika oziroma, če obveznost ni prešla na dolţnika.
Sodišče po prejemu ugovora najprej ugotovi, ali obstajajo predpostavke, potrebne,
da bi sodišče odločalo o ugovoru. Nepopolne in prepozne ugovore bo sodišče
zavrglo: (Rijavec, str. 204)
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-

ugovor zavrţe kot nedovoljen, če ga je vloţil nekdo, ki nima te pravice, ali če
ga je vloţil tisti, ki se je temu pravnemu sredstvu odpovedal,
ugovor se zavrne kot prepozen, če je vloţen po preteku osemdnevnega roka,
ugovor zavrne kot neutemeljen, če sploh nima obrazloţitve ali če vsebuje
neustrezno obrazloţitev,
ugovor se zavrţe kot nepopoln, če se na podlagi podatkov iz ugovora ne more
ugotoviti, kateri sklep se izpodbija ali če ni podpisan.

Ugovor ima prednost pred pritoţbo zato, ker je dvostransko pravno sredstvo. Če je
ugovor pravočasen, popoln in dovoljen, sodišče ugovor vroči upniku, ta pa mora v
osmih dneh nanj odgovoriti, sicer se šteje, da so navedbe v ugovoru resnične.
Opustitev odgovora ima učinek priznanja dejstev. Zaradi opustitve odgovora sodišče
ne more kar ugoditi ugovoru, temveč mora preučiti njegovo utemeljenost. Če upnik
odgovoru na ugovor ugovoru nasprotuje, sodišče glede na okoliščine razpiše narok
za obravnavo ugovora ali pa izda sklep brez naroka. V odgovoru na ugovor mora
upnik navesti dejstva in predloţiti dokaze, na katere je opiral predlog za izvršbo, sicer
se šteje, da so dolţnikove navedbe v ugovoru resnične. (Rijavec, str. 194), (ZIZ, 58.
člen)
Ko upnik odgovori na ugovor, sodišče odloči o ugovoru in izda sklep o ugovoru, s
katerim lahko: (Rijavec, str. 204)
- ugovor zavrne in potrdi sklep,
- ugovoru ugodi in razveljavi sklep ter predlog zavrţe,
- ugovoru ugodi in spremeni sklep ter ustavi izvršbo, če je zaradi spremembe to
potrebno,
Zoper sklep izdan o ugovoru je dovoljena pritoţba. (ZIZ, 9. člen)

13.2 PRITOŢBA
Pritoţba je redno enostransko pravno sredstvo, ki ga sodišče vroči nasprotni stranki v
odgovor. Rok za vloţitev pritoţbe je enak kot pri ugovoru, 8 dni po vročitvi sklepa.
Vsebovati mora navedbo sklepa, zoper katerega se vlaga, pritoţbene razloge, izjavo,
da se sklep izpodbija v celoti ali v določenem delu ter podpis pritoţnika. (Rijavec, str.
211)
Razlogi za pritoţbo v izvršilnem postopku so: (Rijavec, str. 212)
- bistvene kršitve določb pravdnega postopka, ki se uporabljajo v izvršilnem
postopku,
- zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja,
- zmotna uporaba materialnega prava.
Ko sodišče sprejme pritoţbo, sestavi predloţitveno poročilo, ki ga skupaj s spisom
pošlje na pritoţbeni organ, ki je v izvršilnem postopku Višje sodišče v Ljubljani.
Pritoţbeno sodišče odloča v senatu treh sodnikov in lahko: (Rijavec, str. 213)
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zavrţe pritoţbo kot prepozno, nepopolno ali nedovoljeno,
zavrne pritoţbo in potrdi sklep prve stopnje (sklep Okrajnega sodišča),
ugodi pritoţbi in razveljavi sklep ter predlog zavrţe,
ugodi pritoţbi in razveljavi sklep,
ugodi pritoţbi in spremeni sklep prve stopnje.

Pravnomočen ugovor zadrţi nastop pravnomočnosti. Moţna je tudi vloţitev ugovora
po izteku roka za ugovor, določenega v sklepu. Teorija je takšen ugovor opredelila
kot izredno pravno sredstvo, ker je z njim mogoče izpodbijati pravnomočen sklep.
Ugovor po izteku roka je moţno vloţiti do konca postopka.
Ugovor, ki temelji na dejstvu, ki se nanaša na samo terjatev in je nastopilo po
izvršljivosti odločbe oziroma po sklenitvi poravnave, lahko dolţnik vloţi tudi po
pravnomočnosti sklepa o izvršbi, vse do konca izvršilnega postopka, če ga brez svoje
krivde ni mogel uveljavljati v ugovoru zoper sklep o izvršbi. Dolţnik je dolţan v
takšnem ugovoru navesti vse razloge, ki jih lahko uveljavi v času vloţitve. Sodišče
zavrţe poznejši ugovor, če temelji na razlogih, ki bi jih dolţnik lahko uveljavil v
prejšnjem ugovoru. (ZIZ, 56. člen)

13.3 UGOVOR TRETJEGA
Kdor verjetno izkaţe, da ima na predmetu izvršbe pravico, ki preprečuje izvršbo,
lahko vloţi ugovor zoper sklep o izvršbi in v njem zahteva, naj sodišče izvršbo na ta
predmet izreče za nedopustno. Ugovor tretjega se lahko vloţi do konca izvršilnega
postopka. Izvod pravočasnega, popolnega in dovoljenega ugovora vroči sodišče
upniku in ga opozori, da bo v celoti ali delno razveljavilo sklep o izvršbi in ustavilo
izvršbo, če v roku ne odgovori na ugovor ali če izjavi, da ugovoru ne nasprotuje. Rok
za ugovor je osem dni. Če ugovor ni obrazloţen ali če pravica ni verjetno izkazana, se
šteje, da je ugovor neutemeljen. (ZIZ, 64. člen)
Če upnik v roku ne odgovori na ugovor, ali če izjavi, da ugovoru ne nasprotuje,
sodišče glede na okoliščine primera v celoti ali delno razveljavi sklep o izvršbi in
ustavi izvršbo. Če upnik v danem roku izjavi, da ugovoru nasprotuje, sodišče ugovor
zavrne. Vloţnik ugovora lahko v roku 30 dni od pravnomočnosti sklepa iz prejšnjega
odstavka začne pravdo za ugotovitev, da izvršba na ta predmet ni dopustna. (ZIZ,
65. člen)
V tem primeru sodišče odloţi izvršbo glede tega predmeta, če tretji obstoj svoje
pravice na predlaganem predmetu izvršbe izkaţe s pravnomočno sodno odločbo ali
kakšno drugo javno listino. Če tretji obstoja pravice ne izkaţe, lahko sodišče na
njegov predlog odloţi izvršbo glede tega predmeta, če tretji izkaţe za verjetno, da bi
s takojšnjo izvršbo pretrpel nenadomestljivo ali teţko nadomestljivo škodo. Sodišče
na upnikov predlog postavi za odlog izvršbe pogoj, da tisti, ki zahteva odlog, poloţi
varščino, razen če bi s tem bilo ogroţeno njegovo preţivljanje ali preţivljanje
njegovih druţinskih članov. (ZIZ, 73. člen)
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Če sodišče s pravnomočno odločbo ugotovi, da izvršba, ki še ni končana oziroma je
bila odloţena, na določen predmet ni dopustna, sodišče glede tega predmeta ustavi
izvršbo in razveljavi sklep o izvršbi. (ZIZ, 65. člen)

13.4 PREDLOG ZA VRNITEV V PREJŠNJE STANJE
Vrnitev v prejšnje stanje je v izvršilnem postopku dovoljena samo, če je zamujen rok
za pritoţbo in ugovor. (ZIZ, 36. člen)

13.5 TOŢBA ZARADI NEDOPUSTNOSTI IZVRŠBE
Predhodni ugovor je pogoj za pravico do toţbe. Razlogov za toţbo je bilo v prejšnjih
zakonih več, z novelo ZIZ-A pa se razlogi za toţbo nanašajo na samo terjatev. Toţba
se vloţi z zahtevkom za ugotovitev nedopustnosti izvršbe, ker je sodišče o ugovoru
odločalo na podlagi dejstev, ki so bila med strankama sporna in se nanašajo na samo
terjatev. (Rijavec, str. 214)
Toţbo zaradi nedopustnosti izvršbe lahko vloţi tudi tretji, v tridesetih dneh po
pravnomočnosti sklepa o ugovoru, v primeru spora o dejstvih glede njegove pravice.
Vloţitev toţbe tretjega ne zadrţi izvršbe, moţen je samo odlog.

13.6 ZAHTEVA ZA ODPRAVO NEPRAVILNOSTI
To pravno sredstvo vloţijo stranke ali drugi udeleţenci zaradi nepravilnosti pri opravi
izvršbe. Nepravilnosti največkrat stori izvršitelj, lahko pa jih storijo tudi organizacije
za plačilni promet, dolţnikovi dolţniki in cenilci. Sodišče o zahtevi ne odloča s
sklepom, razen če vloţnik tega ni zahteval. Sodišče mora o nepravilnostih obvestiti
zbornico izvršiteljev in druge organe, pristojne za nadzor dela izvršiteljev. Ukrep
sodišča, ko dobi zahtevo za odpravo nepravilnosti, je izdaja odredbe, s katero sodišče
določi, kaj mora izvršitelj, organizacija za plačilni promet, dolţnikov dolţnik storiti, da
se nepravilnosti odpravijo. Vloţitev zahteve ni omejena z rokom. (Rijavec, str 219 do
220)
13.7 ZAHTEVA ZA VARSTVO ZAKONITOSTI
Proti izdanim pravnomočnim sklepom prve ali druge stopnje v izvršilnem postopku
lahko drţavni toţilec vloţi zahtevo za varstvo zakonitosti, ne glede na to, ali se
izvršba še opravlja ali pa je ţe končana. Zahtevo za varstvo zakonitosti je mogoče
vloţiti le zaradi pravnih napak:
- izločitveni razlogi za sodnika,
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nedovoljena razpolaganja strank,
kršitev načela do uporabe jezika,
kršitev sposobnosti biti stranka.

13.8 NASPROTNA IZVRŠBA
Vodi jo dolţnik proti upniku, da bi dobil nazaj tisto, kar mu je bilo neutemeljeno
odvzeto. Izvršilno sodišče samo odloči o dolţnikovi materialni pravici s sklepom o
nasprotni izvršbi, ki s pravnomočnostjo in s potekom paricijskega roka postane
izvršilni naslov. Na podlagi tega izvršilnega naslova na predlog dolţnika, zdaj upnika,
sodišče dovoli izvršbo. (Rijavec, str. 222)
Predlog za nasprotno izvršbo lahko vloţi dolţnik v treh mesecih od dneva, ko je
izvedel razlog zanjo, najpozneje pa v enem letu od dneva, ko je bil končan izvršilni
postopek. Nasprotna izvršba ni moţna, če izvršba še teče. Razlogi za nasprotno
izvršbo so: (Rijavec, str. 223)
- dolţnikova izpolnitev obveznosti iz izvršilnega naslova med izvršilnim
postopkom,
- pravnomočna odprava, sprememba ali razveljavitev izvršilnega naslova,
- pravnomočna delna ali popolna razveljavitev sklepa o izvršbi.
Predlog za nasprotno izvršbo vroči sodišče upniku v odgovor. Če upnik v
predpisanem roku ne izjavi, da predlogu nasprotuje, predlogu sodišče ugodi. Upnik,
sedaj dolţnik, lahko proti sklepu vloţi ugovor. Na podlagi pravočasnega upnikovega
odgovora, da predlogu nasprotuje, mora sodišče obvezno razpisati narok za
obravnavo. (Rijavec, str. 225)
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14 ZASTOJI IN KONEC POSTOPKA
Med izvršilnim postopkom lahko pride tudi do zastojev. Postopek se lahko prekine ali
odloţi za določeno obdobje.

14.1 PREKINITEV POSTOPKA
Sodišče pri prekinitvi postopka, do katere pride po samem zakonu, če so se pojavili
zakonsko predvideni razlogi, izda poseben sklep o prekinitvi, s katerim se prenehajo
opravljati vsa procesna dejanja, dejanja strank nimajo učinka proti drugi stranki in s
katerim prenehajo teči vsi roki, določeni za procesna dejanja. (ZPP, 207. člen)
Razlogi za prekinitev: (ZPP, 182. člen)
- če stranka umre ali izgubi pravdno sposobnost,
- če nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka,
- če zaradi vojne ali iz drugih vzrokov sodišče preneha delati,
- če ţivi stranka na območju, ki je zaradi izrednih dogodkov odrezano od
sodišča.

14.1.1

Smrt stranke

Postopek o prekinitvi zaradi smrti dolţnika ali upnika se vedno začne po uradni
dolţnosti. Sklep o prekinitvi sodišče izda na podlagi ustreznega dokaza o smrti.
Sodišče lahko tudi iz programa Centralni register prebivalstva ugotovi, da je stranka
umrla, zato pri pristojnih organih pridobi dokazilo o smrti stranke. V postopek vstopi
dedič, ki postane stranka. Sodišče o prekinitvi izvršilnega postopka obvesti dediče, če
so mu znani in če ve za njihovo prebivališče ter nasprotno stranko. (ZPP, 205. in 206.
člen), (Rijavec, str. 183)
Prekinjeni izvršilni postopek se nadaljuje s sklepom sodišča o nadaljevanju postopka,
ko dedič kot naslednik prevzame postopek. Če dediči ne prevzamejo postopka sami,
jih sodišče na predlog nasprotne stranke pozove, naj to storijo. Če se na poziv
sodišča ne odzovejo, se postopek kljub temu nadaljuje. (ZPP, 205. in 206. člen),
(Rijavec, str. 183)
Če po smrti stranke ni dedičev, zapuščina preide v drţavno lastnino, izvršilni
postopek pa se ustavi.
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14.1.2

Osebni stečaj ali insolventnost

Insolventnost je poloţaj, ki nastane, če dolţnik v daljšem obdobju ni sposoben
poravnati svojih obveznosti ali postane dolgoročno plačilno nesposoben. (ZEPPIPP,
14. člen)
Dolţnik je trajnejše nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali
več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali
drugih prejemkov, ki jih prejema redno v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev,
ali če je dolţnik nezaposlen in ne prejema nobenih drugih prejemkov ter za več kot
dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 €. (ZEPPIPP, 14. člen)
Dolţnik postane dolgoročno plačilno nesposoben, če je vrednost njegovega
premoţenja manjša od vsote njegovih obveznosti. (ZEPPIPP, 14. člen)

14.2 ODLOG IZVRŠBE
Odlog predstavlja začasno ustavitev vseh ali samo nekaterih procesnih dejanj, prav
tako pa prenehajo teči tudi roki, ki začnejo teči znova šele, ko se izvršba nadaljuje.
Izvršba se lahko odloţi v celoti ali delno. O odlogu izvršbe odloča sodišče prve
stopnje s sklepom o odlogu, predlog za odlog pa lahko vloţi upnik, dolţnik ali tretji.

14.2.1

Odlog izvršbe na predlog upnika

Upnik vloţi predlog za odlog na sodišču zaradi različnih razlogov. Največkrat se
pojavlja razlog, da dolţnik v trenutnem obdobju nima rubljivih predmetov ali
sredstev, zato ţeli upnik odloţiti izvršbo. Sodišče predlog za odlog posreduje dolţniku
z dopisom, naj se v roku 8 dni izjavi, ali se z odlogom strinja. V dopisu je še opozorilo
dolţniku, če se v roku ne izjavi, bo sodišče štelo, da se z odlogom strinja in izvršbo
odloţilo. Če se dolţnik z odlogom strinja oziroma, če na dopis ne odgovori, sodišče
izda sklep o odlogu izvršbe. Če se je izvršba ţe začela, dolţnik pa se je v roku, ki mu
ga je določilo sodišče, izjavil proti odlogu, sodišče zavrne predlog za odlog.
Če gre za izvršbo na premičnine, na nematerializirane vrednostne papirje ali za
izvršbo na nepremičnine, izvršitelj pa je zadevo ţe prevzel, mora upnik predlog za
odlog izvršbe vloţiti pri izvršitelju. Izvršitelj mora predlog za odlog takoj poslati v
odgovor dolţniku in mu določiti rok za odgovor. Če se je dolţnik v roku, ki mu ga je
določil izvršitelj, izjavil proti odlogu, izvršitelj predlog za odlog skupaj z izjavo
dolţnika odstopi sodišču, ki o predlogu odloči oziroma zavrne predlog za odlog. Če se
dolţnik z odlogom strinja ali če v roku, ki mu ga je določil izvršitelj, ne izjavi o
odlogu, izvršitelj izvršbo odloţi. (ZIZ, 72. člen)
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Ko je predlog za odlog vloţen zato, ker je bilo vloţeno pravno sredstvo, se izvršba
odloţi do konca postopka o pravnem sredstvu, če je sodišče odloţilo izvršbo na
dolţnikov predlog, določi čas odloga glede na okoliščine primera, če je sodišče
odloţilo izvršbo na predlog upnika, se izvršba odloţi za obdobje, ki ga je predlagal
upnik v predlogu za odlog. (ZIZ, 74. člen)
Odloţeno izvršbo nadaljuje sodišče po uradni dolţnosti, ko preteče čas, za katerega
je bila odloţena. Na upnikov predlog pa lahko sodišče nadaljuje z izvršbo tudi pred
iztekom roka, če upnik izkaţe, da so prenehali razlogi za odlog.

14.2.2

Odlog izvršbe na predlog dolţnika

Sodišče lahko odloţi izvršbo, če dolţnik izkaţe za verjetno, da bi s takojšnjo izvršbo
pretrpel nenadomestljivo ali teţko nadomestljivo škodo in da je ta škoda večja od
tiste, ki zaradi odloga lahko nastane upniku. Dolţnik lahko vloţi predlog za odlog tudi
v primerih, ko je dolţnik vloţil pravno sredstvo zoper izvršilni postopek. Sodišče sme
na predlog dolţnika odloţiti izvršbo tudi v drugih primerih, ko so za to podani
posebno upravičeni razlogi, vendar najdlje za tri mesece in le enkrat. (ZIZ, 71. člen)

14.2.3

Odlog izvršbe na predlog tretjega

Odlog izvršbe na predlog tretjega je delni odlog, saj tretji lahko predlaga odlog samo
na določen predmet in ne na celotno izvršbo. Kot ugovor tretjega se v izvršilnem
postopku pojavlja tudi predlog za odlog tretjega. Ko neka tretja oseba zahteva, naj
se izvršba na določen predmet izreče za nedopustno, lahko vloţi tudi predlog za
odlog tretjega, če dokaţe obstoj svoje pravice na predlaganem predmetu s
pravnomočno sodno odločbo ali kakšno drugo javno listino, z zasebno listino, ki ima
naravo javne listine. Tretji vloţi predlog za odlog, ko izkaţe za verjetno, da bi s
takojšnjo izvršbo pretrpel nenadomestljivo ali teţko nadomestljivo škodo.

14.3 USTAVITEV POSTOPKA
Sodišče lahko ustavi izvršilni postopek po uradni dolţnosti ali na predlog upnika. Po
uradni dolţnosti se ustavi:
-

ko upnikove terjatve zaradi pravnih ali dejanskih zadrţkov ni mogoče izvršiti.
Če sodišče ugotovi, da izvršba, ki še ni končana, ni dopustna, sodišče izvršbo
ustavi in sklep o njej razveljavi. Največkrat sodišče nedopustnost ugotovi na
podlagi vloţenih pravnih sredstev. O stroških nastalih tekom postopka odloča
pravdni oddelek;
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če je izvršilni naslov pravnomočno odpravljen, spremenjen, razveljavljen ali
izrečen za neveljavnega (ZIZ, 76. člen)
če upnik na poziv sodišča v določenem roku ne sporoči sodišču, kdo je
dolţnikov novi delodajalec (ZIZ, 133. člen)
če upnik na poziv sodišča v določenem roku ne sporoči novega izvršilnega
sredstva.

Izvršilni postopek se ustavi tudi na predlog upnika. Ko upnik sodišču pošlje vlogo, s
katero predlaga umik izvršbe, sodišče zaključi z vsemi izvršilnimi dejanji ter izda sklep
o ustavitvi oziroma sklep o umiku izvršbe. Za predlog upnika o umiku izvršbe sodišče
ne potrebuje dolţnikovega soglasja.
Z ustavljeno izvršbo prenehajo veljati vsa ţe izvedena dejanja, ustavljeni postopek pa
se ne more več nadaljevati. Na predlog upnika ali po uradni dolţnosti se lahko
predlaga le nov izvršilni postopek, ki temelji na spremenjenih okoliščinah.
Po pravnomočnosti sklepa o ustavitvi oziroma sklepa o umiku izvršilnega postopka
sodišče spis vloţi v arhiv.
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15 ANALIZA RAZISKOVALNE NALOGE
Raziskovalna naloga je narejena na podlagi vprašalnika o zadovoljstvu sodnega
osebja s programi, ki jih uporabljajo pri svojem delu (priloga 2). Vprašalnik je
sestavljen iz 18 vprašanj. Prva tri vprašanja zajemajo podatke o spolu, starosti in
poklicu.
Slika 36: Spol anketirancev

12

ženske
moški

140

Vir: lasten
Kot vidimo iz zgornjega grafa, je vprašalnik izpolnilo 140 ţensk in samo 12 moških,
kar pomeni, da še vedno na Okrajnih sodiščih prevladujejo ţenske med zaposlenimi.
Povprečna starost anketiranih pa je 36,23 let.
Pri izpolnjevanju vprašalnika je sodelovalo 14 sodnikov Okrajnih sodišč, 13 strokovnih
sodelavcev, 29 strojepiscev in strojepisk, 72 referentov, 32 anketirancev, ki so se
vpisali pod drugo, medtem ko ena oseba ni navedla poklica. Skupaj pa je bilo
izpolnjenih 152 vprašalnikov.
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Slika 37: Anketiranci po poklicu

1

23

14

sodnik

13

strokovni sodelavec
strojepiska
referent

29

drugo
ni navedeno

72

Vir: lasten
V drugi skupini se je vpisalo 13 vpisničarjev, 6 svetovalcev v pravosodju, 3 sodniški
pomočniki ter 1 anketiranec, ki se je vpisal pod drugo, ni pa vpisal, kateri poklic
opravlja.
Slika 38: Drugi anketiranci po poklicu

1

3

6

svetovalec v
pravosodju
vpisničar
sodniški pomočnik
drugo

13

Vir: lasten
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Četrto vprašanje pa je neko uvodno vprašanje, ki je na prvi pogled preprosto, vendar
v resnici dovolj zahtevno:
Ko bi vam nekdo, ki ne ve popolnoma nič o izvršilnem postopku, zastavil vprašanje
»Kaj je to izvršilni postopek?«, kako bi mu po svojih besedah odgovorili?
Večina odgovorov je bila, da je izvršilni postopek prisilna izterjava dolga upnika in
dolţnika, ko dolţnik v roku ne plača terjatve, z različnimi sredstvi in predmeti izvršbe.
Odgovor je sicer pravilen, je kratek in povzame bistvo, vendar nekdo, ki ne ve
popolnoma nič o izvršilnem postopku, še vedno ne bi vedel. Zakaj? Zato, ker je
izvršilni postopek teţko opisati z nekaj besedami, ker je to postopek, ki se lahko vleče
leta in leta z vedno novimi posebnostmi in zato, ker nekdo, ki ne ve, kaj je izvršilni
postopek, prav tako ne bi vedel, kaj so to sredstva in predmeti izvršbe.
Med vsemi odgovori sta bila zame zlasti zanimiva dva, ki sicer tudi ne opišeta
celotnega izvršilnega postopka. Prvega je v vprašalnik napisala svetovalka za
pravosodje:
»To je postopek, pri katerem neka oseba od druge zahteva povrnitev določenega
zneska na podlagi neplačanega računa ali pravnomočne sodbe.«
Drugi odgovor pa je napisala referentka nekega Okrajnega sodišča:
»Imam računalniško podjetje. Neka oseba je pri meni kupila računalnik, pa po
izstavitvi računa le-tega ni poravnala, niti ga ni poravnala po več opominih. Da prideš
do svojega denarja, moraš vloţiti predlog za izvršbo na Okrajnem sodišču, in sicer na
tisto Okrajno sodišče, kjer ima ta oseba, ki ti je dolţna denar, stalno prebivališče.«
Ta dva odgovora sta bila nekako med mojimi najljubšimi, saj govorita o dveh osebah
in ne o upniku ter dolţniku. Govorita o primeru iz resničnega ţivljenja ter usmerita
osebo v prva dejanja izvršilnega postopka.

15.1 IVPISNIK
iVpisnik predstavlja glavni program izvršilnih oddelkov na okrajnih sodiščih. Ocenilo
ga je 144 anketirancev, povprečna ocena programa pa je 3,01.
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Slika 39: Uporaba iVpisnika
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Program vedno uporablja kar 82 % vseh anketiranih, 6 % ga uporablja pogosto, 3 %
zmerno, 5 % ga uporablja redko, medtem ko ga 4 % anketirancev ne uporabljajo
nikoli.
Slika 40: Uporaba iVpisnika pri sodnikih
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vedno

Slika 41: Uporaba iVpisnika pri strokovnih sodelavcih
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Slika 42: Uporaba iVpisnika pri strojepiscih
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Slika 43: Uporaba iVpisnika pri referentih
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Slika 44: Uporaba iVpisnika pri drugih anketirancih
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Zgornji grafi prikazujejo razdeljeno uporabo iVpisnika med različnimi poklici. Vidimo,
da le 30 % vseh anketiranih sodnikov program uporablja vedno, 21 % sodnikov pa
nikoli. Pri strokovnih sodelavcih pa je ţe drugače, saj 61 % vseh strokovnih uporablja
iVpisnik vedno, 15 % pa nikoli. Deleţ uporabe iVpisnika pa se poveča pri strojepiskah
in referentih. 94 % strojepiscev in 95 % referentov vedno uporablja iVpisnik, nihče
izmed anketiranih referentov, strojepiscev in strojepisk pa ni odgovoril z nikoli. Pri
drugih anketiranih jih 74 % uporablja iVpisnik vedno, 4 % pa nikoli.

- 80 -

15.1.1

Prednosti programa

Vsi anketirani niso odgovorili na vprašanja o prednostih in pomanjkljivostih
programov, so jih pa zato nekateri napisali tudi po več. Vse odgovore sem seštela,
nekaj se jih tudi ponavlja. Za prednosti iVpisnika je bilo 106 odgovorov.
Slika 45: Tabela prednosti iVpisnika po mnenju anketirancev

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

PREDNOSTI
ŠTEVILO ODGOVOROV
Preglednost
36
Več podatkov na enem mestu
17
Moţnost vnašanja in spreminjanja tipskih pisanj
7
Določen sklep lahko večkrat natisnemo
6
Preprost za uporabo
5
Vsi vpisi v računalniku
5
Zadeva ima svoja pisanja
4
Obširen
3
Moţne poizvedbe znotraj vpisnika
3
Vidne povezave med zdruţenimi in pristopnimi spisi
2
Moţnih več procesnih dejanj, več vpisov ter več opomb
2
Dober pregled procesnih dejanj
2
Moţnost izdelave odredbe in iz odredbe sklep
2
V pisanjih program sam doda glavo ter udeleţence postopka
2
Hiter vpogled, kje se spis nahaja
1
Moţen prenos spisa med vpisniki
1
Ni podvajanja spisov
1
Moţnost vnosa več strank ter več udeleţencev
1
Hitrejši postopek izvršbe
1
Vpis pravnomočnosti
1
Moţnost pregleda pošiljk v poštni knjigi
1
Moţnost dostopa do vseh izvršilnih vpisnikov
1
Hitri preklopi med vpisniki
1
Moţnost brisanja procesnega dejanja v primeru pomote
1

Vir: lasten
Pri iVpisniku sem naštela 24 prednosti oziroma najpomembnejših dejanj, ki jih
omogoča iVpisnik zaposlenim. Od vseh odgovorov na vprašanje, katere so prednosti
iVpisnika, jih je največ, kar 36, navedlo, da je vpisnik pregleden. Anketirani menijo,
da je obširen in preprost za uporabo. Postopek izvršbe je zaradi iVpisnika tudi
hitrejši. Podatki so strnjeni na enem mestu, vsi vpisi vlog, sklepov ter kakršnih koli
sprememb, ki so vpisane v fizični obliki v fizičnih spisih, so vpisani tudi v računalniku.
Moţnih je več vpisov, kot na primer vpis pravnomočnosti v računalnik, moţnih več
opomb, več strank in udeleţencev postopka ter več procesnih dejanj, ki so dobro
pregledni in jih je moţno tudi brisati v primeru pomote. Moţen je tudi hiter vpogled,
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kje se spis nahaja. V programu lahko se lahko opravijo tudi poizvedbe o zaposlitvi in
transakcijskih računih dolţnika.
Strokovnim sodelavcem in sodnikom ni potrebno odredb oziroma navodil, kaj storiti v
zadevi, pisati na list papirja, saj vse to lahko vnesejo v iVpisnik, ki omogoča stran z
vnosom odredb. Strojepisci pa te odredbe lahko samo izvedejo in iz tega pridejo do
sklepa. Ker program vsebuje tipska pisanja11 oziroma omogoča vnašanje novih in
spreminjanje starih tipskih pisanj, program sam doda glavo dopisa oziroma sklepa,
obliko, udeleţence in pravni pouk. Tako strojepiske tem sklepom dodajo samo še
vsebino.
Vsaka zadeva ima s tem tudi svoja pisanja, iz katerih lahko razbereš, kaj naj bi bilo
poslano strankam iz odredb, pa katerim strankam naj bi bilo poslano. Določen sklep
lahko tudi večkrat natisnejo, saj ni nepotrebnega fotokopiranja. Poleg pregleda,
komu naj bi bil poslan sklep oziroma dopis, pa je moţen tudi pregled pošiljk v poštni
knjigi.
Anketirani menijo, da je prednost programa tudi omogočanje povezovanja spisov.
Dva spisa lahko zdruţimo oziroma enega priloţimo drugemu, kar se samodejno vpiše
v računalnik, da lahko v katerem koli trenutku vidimo, da sta spisa povezana. S tem
tudi ne pride do podvajanja spisov. Določen spis lahko tudi prenesemo med vpisniki,
iz izvršilnega vpisnika zoper fizične osebe v izvršilni vpisnik, v katerem se vodijo
izvršilni postopki na nepremičnine. Program omogoča tudi hiter preklop med vpisniki.

15.1.2

Pomanjkljivosti programa

Anketirani so podali 155 odgovorov, vseh slabosti pa je 24.
Slika 46: Tabela pomanjkljivosti iVpisnika po mnenju anketirancev
SLABOSTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11

Počasnost
Program blokira
Iskanje po udeleţencih ne pokaţe vseh zadev
Dolga pot do cilja - preveč klikanja
Nenatančna statistična obdelava podatkov
Ni aţuren
Tipska pisanja
Premalo prostora za vpisovanje vsebine na kuverte
Ni moţen prenos določenih spisov na novega sodnika/referenta
Ni povezave s Centralnim registrom prebivalstva
Nezmoţnost spreminjanja vsebine v tiskanju
Iskanje spisov iz starega vpisnika (do leta 1993) ni uspešno
Izvajanje odredb - v primeru pomote pri izvajanju
Postopek vpisovanja vlog predolg
Ni popolnih naslovov izvršiteljev

ŠTEVILO ODGOVOROV
85
16
10
10
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1

Tipska pisanja so vnaprej pripravljeni obrazci, sklepi in dopisi, ki jih pripravlja Vrhovno sodišče.
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16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nekateri sklepi na dveh straneh (datum in podpis sodnika)
Tiskanje zadev iz COVL - prazni listi s številkami strani
Ne omogoča izpisov sodnih zaostankov
Tiskanje poizvedb moţno samo s prenosom zaslonske slike (print screen)
Problem nahajališča
Ne opazi, da je med istima strankama ţe obstoječ postopek
Izvajanje odredb - poizvedbe
Tiskanje ovitkov iz COVL-a ni omogočeno strnjeno
Zahtevek "pozor, datum PD je starejši od … ţelite nadaljevati"

Vir: lasten
Kar 85 anketirancev meni, da je program počasen, 16 pa jih meni, da veliko blokira
oziroma, da prihaja do zastojev. Veliko časa zaposlenim vzame tudi dolga pot do
cilja. Ko ţelijo nekaj vstaviti, na primer odvetnika, je potrebno večkrat klikniti. Za
nekatere je tudi zelo moteč zahtevek, ki se priţiga ob vsakem vpisu datuma, in sicer
»Pozor, datum procesnega dejanja je starejši od … ţelite nadaljevati«, kar se tudi
nanaša na preveč dolgo pot od vnosa procesnega dejanja. Program ne omogoča
prenosa določenega števila spisov na novega sodnika ali novega referenta, potrebno
vpisovanje sodnika k vsakemu spisu posebej. Predolg je tudi postopek vpisovanja
vlog, ki pridejo na oddelek s pošto. Program ni dovolj aţuren. Pri iskanju zadev po
udeleţencih v primeru, ko ni podana opravilna številka, iVpisnik ne pokaţe vseh
zadev, tudi če le-te obstajajo. Prav tako program ne najde zadev iz starega vpisnika
oziroma zadev, ki so se vodile do leta 1993 in so še vedno aktivne. Kot so odredbe v
računalniku prednost iVpisnika, imajo tudi svoje pomanjkljivosti. V primeru pomote
pri izvajanju odredb ni moţna vrnitev nazaj ter odprava napake, temveč moraš
odredbo izvesti do konca. Prav tako bi lahko pri izvajanju odredb omogočili
opravljanje poizvedb. Ko nekdo izvaja odredbo in sproti ugotovi, da nima podatkov o
računih dolţnika, bi lahko hkrati z izvajanjem odredbe opravljal poizvedbe.
Anketiranci menijo, da bi lahko iVpisnik omogočal tudi povezavo s Centralnim
registrom prebivalstva. V primeru smrti stranke bi lahko to iz Centralnega registra
prebivalstva preneslo v iVpisnik. Menijo, da bi sam program lahko opozoril tudi, da
med istima strankama ţe obstaja izvršilni postopek. Program ne vsebuje popolnih
naslovov izvršiteljev, nekatere sklepe prenese na dve strani, pri čemer je na drugi
strani napisan samo datum ter podpis sodnika, ne omogoča dovolj prostora za
vpisovanje vsebine na pošiljke ter spreminjanja vsebine na pošiljkah, ko jih prenese v
tiskanje. Pri tiskanju se po mnenju anketirancev pojavlja veliko pomanjkljivosti.
Neurejeno je tiskanje zadev iz Centralnega oddelka za verodostojno listino, ko vmes
natisne strani, na katerih je navedena samo številka strani. Prav tako pri tiskanju
ovitkov za spise ne omogoča strnjenega tiskanja, temveč je potrebno tiskanje
vsakega ovitka posebej. Tiskanje poizvedb iz vpisnika je moţno samo s prenosom
zaslonske slike, saj ni neposredne povezave.
Medtem ko nekateri omenjajo tipska pisanja kot prednost vpisnika, drugi pravijo, da
so tipska pisanja pomanjkljiva.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1

Izpostavljen je tudi problem nahajališča. Ko se nahajališče v enem dnevu dvakrat
spremeni, računalnik na prvi strani prikaţe prvega, pri čemer pride do zastojev ob
iskanju spisa v fizični obliki, saj ni takoj razvidno, kje se spis nahaja.
Program nima urejenih statističnih obdelav podatkov. Te obdelave so nenatančne,
potrebnega je veliko preverjanja, hkrati pa ne omogoča izpisa sodnih zaostankov.
Iz pomanjkljivosti, ki so jih navedli anketirani, lahko vidimo, da vse te slabosti terjajo
veliko časa. Ob njihovi odpravi bi bilo moţno opraviti veliko več dejanj in veliko bolj
učinkovito.

15.2 REGISTER TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV
Register transakcijskih računov omogoča iskanje po računih dolţnika. Njegovo
kakovost je ocenilo 116 anketirancev, povprečna ocena pa je 3,68.
Slika 47: Uporabnost Registra transakcijskih računov
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Vir: lasten
Program vedno uporablja 22 % vseh anketiranih, 35 % ga uporablja pogosto, 12 %
zmerno, 11 % redko ter 20 % nikoli.
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Slika 48: Uporaba Registra transakcijskih računov pri sodnikih
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Slika 49: Uporaba Registra transakcijskih računov pri strokovnih sodelavcih
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Slika 50: Uporaba Registra transakcijskih računov pri strojepiscih
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Slika 51: Uporaba Registra transakcijskih računov pri referentih
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Slika 52: Uporaba Registra transakcijskih računov pri drugih anketirancih
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Pri pregledu uporabe Registra transakcijskih računov med poklici vidimo, da ga
sodniki uporabljajo zelo malo, in sicer 7 % vedno, 28 % pa nikoli. Nekaj podobnega
se dogaja pri strojepiscih, kjer 39 % strojepiscev in strojepisk nikoli ne uporablja
Registra transakcijskih računov, vedno pa ga uporablja le 3 %. Pri strokovnih
sodelavcih se deleţ spremeni, saj ga 46 % strokovnih sodelavcev uporablja vedno,
15 % pa nikoli. Tudi referenti ter drugi anketiranci Register transakcijskih računov
uporabljajo v manjši meri. 26 % anketiranih referentov ga uporablja vedno, 13 % pa
nikoli, večji deleţ, in sicer 45 % anketiranih referentov, je odgovoril, da Register
uporabljajo pogosto. Podobno se gibljejo tudi drugi anketiranci, 26 % vedno, 22 %
nikoli ter 35 % pogosto. Register transakcijskih računov torej največ uporabljajo
strokovni sodelavci, sledijo pa jim referenti ter drugi anketiranci oziroma vpisničarji
ter svetovalci za pravosodje.

15.2.1

Prednosti registra

Vseh odgovorov je bilo 92, zaradi podvajanja odgovorov je prednosti le 9.
Slika 53: Tabela prednosti Registra transakcijskih računov

1
2
3
4

PREDNOSTI
Takojšen dostop do podatkov
Izvršilni postopek poteka hitreje
Ni potrebno pozivati upnika
Razvidno, ali je račun odprt, zaprt ter obremenjen
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ŠTEVILO ODGOVOROV
54
16
5
4

5
6
7
8
9

Preprost dostop
Omogočeno iskanje po naslovu
Zmanjšani stroški
Preglednost
Polje »novo iskanje«

4
4
2
2
1

Vir: lasten
Velika večina, in sicer kar 54 odgovorov anketirancev, je menila, da je pri Registru
transakcijskih računov prednost takojšen dostop do podatkov. 16 odgovorov je
navajalo, da je postopek izvršbe postal hitrejši. Anketiranci so se strinjali, da so
odpadle nepotrebne poizvedbe na več različnih bank, odpadlo je nepotrebno pisanje
dopisov in tudi nepotrebno čakanje na odgovor. Lahko se je zgodilo, da po vsem tem
čakanju dolţnik niti ni imel odprtih računov. Včasih so poizvedbe opravljali tudi tako,
da so za podatke o računih pozivali upnika. S tem registrom so se zmanjšali stroški
opravljanja poizvedb, poštnine, stroški papirja in pošiljk, zaposleni pa lahko v času, ki
so ga prej porabili za poizvedbe, sedaj naredijo kaj drugega. Program je po mnenju
anketiranih pregleden in preprosto dostopen.
Iz programa je razvidno tudi, ali je dolţnikov račun odprt ali zaprt, in tudi, ali je
obremenjen ali ne. Kot prednost zaposleni štejejo polje novo iskanje, ki omogoča, da
v primeru ponovnih poizvedb ni potrebno brisati starih podatkov, temveč ob samem
pritisku na polje »novo iskanje« program sam izbriše podatke in je pripravljen za
nove poizvedbe. Anketiranci pa za prednost štejejo tudi iskanje po naslovu dolţnika.
15.2.2

Pomanjkljivosti registra

Vseh odgovorov je bilo 23. Program ima po mnenju anketirancev malo
pomanjkljivosti, in sicer le 6.
Slika 54: Tabela pomanjkljivosti Registra transakcijskih računov

1
2
3
4
5
6

SLABOSTI
Nepravilni podatki pri iskanju po naslovu
Onemogočeno iskanje po EMŠO
Pokaţe samo transakcijske račune
Tipka »enter«
Niso razvidni prilivi oziroma stanje računa
Ni naveden datum odprtja računa

ŠTEVILO ODGOVOROV
9
8
3
1
1
1

Vir: lasten
Tako kot nekateri izmed anketiranih štejejo za prednost omogočeno iskanje po
naslovu, nekateri opredeljujejo to kot največjo pomanjkljivost registra. Anketirani
menijo, da so pri iskanju po naslovu podatki nepravilni. Ko na istem naslovu ţivita
dve osebi z istim imenom in priimkom (na primer oče in sin), lahko register poda
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podatke druge osebe in ne tiste, ki jo iščejo zaposleni. Nekateri menijo, da bi moralo
biti omogočeno tudi iskanje po drugih podatkih (na primer enotna matična številka
občana12). Register transakcijskih računov pokaţe številko transakcijskega računa, ne
pokaţe pa, ali ima dolţnik odprte hranilne račune in tudi ne poslovnih računov
oziroma računov samostojnega podjetnika. V registru ni nikjer naveden datum
odprtja računa, nekateri pa menijo, da bi morali biti razvidni tudi prilivi oziroma
stanje na računu. Problem se pojavlja tudi pri tipki »enter«. Vsakdo, ki je ţe delal na
računalniku, se mu zdi samoumevno, da tipka »enter« pomeni iskanje; v tem
primeru ni tako. V tem programu tipka »enter« izbriše vse podatke.

15.3 REGISTER ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Register Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije omogoča iskanje dolţnikove
zaposlitve. Njegovo kakovost je ocenilo 108 anketirancev, njegova povprečna ocena
pa je 3,58.
Slika 55: Uporaba Registra Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

17%

26%

nikoli
redko
zmerno
pogosto
vedno

29%

13%
15%
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Register vedno uporablja 17 % vseh anketirancev, 29 % ga uporablja pogosto, 15 %
zmerno, 13 % redko in 26 % nikoli.

12

V nadaljevanju EMŠO
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Slika 56: Uporaba Registra Zavoda za zdravstveno zavarovanje pri sodnikih
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Slika 57: Uporaba Registra Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri strokovnih
sodelavcih
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Slika 58: Uporaba Registra Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri strojepiscih
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Slika 59: Uporaba Registra Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri referentih
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vedno

Slika 60: Uporaba Registra Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri drugih
anketirancih
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Po primerjavi teh grafov lahko vidimo, da sodniki večinoma ne uporabljajo Registra
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali ga uporabljajo v manjših količinah.
Večinoma ga uporabljajo strokovni sodelavci in referenti ter vpisničarji in svetovalci v
pravosodju. 38 % strokovnih sodelavcev uporablja register vedno, 39 % pa pogosto.
22 % referentov ter 17 % drugih anketirancev uporablja register vedno, 36 %
referentov ter 35 % drugih anketirancev pa pogosto. Več kot 52 % anketiranih
strojepiscev ga nikoli ne uporablja.

15.3.1

Prednosti registra

Anketiranci so navedli 72 pozitivnih odgovorov ter izpostavili le 5 prednosti.
Slika 61: Tabela prednosti Registra Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

1
2
3
4
5

PREDNOSTI
Takojšen podatek, ni potrebno čakati
Ni stroškov
Ni potrebno pozivati upnika
Razviden datum začetka zavarovanja
Manj papirnega dela

Vir: lasten
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ŠTEVILO ODGOVOROV
60
5
3
3
1

Glavna prednost po mnenju anketirancev je takojšen podatek, ki ga dobiš v tistem
trenutku, ko ga potrebuješ. Ni potrebno opravljati poizvedb o dolţnikovi zaposlitvi in
nato čakati na odgovor. Prav tako ni potrebno pozivati upnika, da sporoči dolţnikovo
zaposlitev. S tem se zmanjšajo stroški ter papirno delo. Iz programa pa je razviden
tudi datum začetka zavarovanja.
15.3.2

Pomanjkljivost registra

Anketiranci so navedli 17 odgovorov in izpostavili le 6 pomanjkljivosti registra.
Slika 62: Tabela pomanjkljivosti Registra Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

1
2
3
4
5
6

SLABOSTI
ŠTEVILO ODGOVOROV
Ni moţno iskanje po davčni številki
5
Ni gumba novo iskanje
4
Ni šifranta za podlage zavarovanj
4
Velikokrat ne deluje, ni dostopa
2
Večkrat te register izklopi in je potrebna ponovna prijava
1
Rezultati neuspešni
1

Vir: lasten
Največja slabost po mnenju anketirancev je ta, da ni moţno iskati po davčni številki,
sledi pa polje »novo iskanje«. Ko v register navedejo podatke nekega dolţnika in
pozneje ţelijo poiskati drugega dolţnika, morajo vse podatke izbrisati (vsak podatek
posebej) ter na novo vpisati. Ne obstaja polje, s katerim bi se podatki sami izbrisali in
omogočili novo iskanje. Večkrat program nima dostopa do streţnika, zato je moteno
delovanje. Prav tako se register, če ga nekaj minut ne uporabljajo, samodejno
izklopi, kar zna biti moteče za tiste, ki register potrebujejo večkrat na dan. Rezultati
so tudi neuspešni, včasih izpiše, da zavarovalna podlaga ni ustrezna, včasih pa, da ta
oseba ne obstaja. Dolţnikovo zavarovanje vsebuje tudi podlago zavarovanja. Ta
podlaga nam pove, ali je dolţnik zaposlen ali je samostojni podjetnik, ali prispevke
zavarovanja plačuje sam ali mu jih plačuje občina. Te podlage so navedene v
številkah, zaposleni na sodiščih pa nimajo šifrantov, da bi vedeli, kaj določena
številka pomeni.

15.4 REGISTER KLIRINŠKO DEPOTNE DRUŢBE
Kakovost Registra Klirinško depotne druţbe je ocenilo 85 anketirancev, njegova
povprečna ocena pa je 3,54.
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Slika 63: Uporaba Registra Klirinško depotne druţbe

14%
30%

nikoli
redko

20%

zmerno
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vedno

16%

20%

Vir: lasten
Le 14 % vseh anketirancev uporablja Register Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije vedno, 20 % ga uporablja pogosto, 20 % zmerno, 16 % redko in kar 30 %
nikoli.
Slika 64: Uporaba Registra Klirinško depotne druţbe pri sodnikih
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14%

43%

redko
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29%
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- 94 -

Slika 65: Uporaba Registra Klirinško depotne druţbe pri strokovnih sodelavcih
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Vir: lasten
Slika 66: Uporaba Registra Klirinško depotne druţbe pri strojepiscih
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Slika 67: Uporaba Registra Klirinško depotne druţbe pri referentih
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Slika 68: Uporaba Registra Klirinško depotne druţbe pri drugih anketirancih
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Vir: lasten
Pri primerjavi po poklicih vidimo, da sodniki programa ne uporabljajo veliko, prav
tako ne strojepisci. Več kot polovica anketiranih strojepiscev nikoli ne uporablja
registra. Najbolj ga uporabljajo strokovni sodelavci ter referenti in tudi drugi
anketiranci, vendar tudi v manjši meri.
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15.4.1

Prednosti registra

Iz vprašalnikov je razvidnih 61 odgovorov, ki so strnjeni v 4 prednosti programa.
Slika 69: Tabela prednosti Registra Klirinško depotne druţbe

1
2
3
4

PREDNOSTI
Takojšen dostop do podatkov
Ni stroškov
Moţnost iskanja po EMŠO in davčni številki
Aţurnost

ŠTEVILO ODGOVOROV
57
2
1
1

Vir: lasten
Prednost registra je tako kot pri Registru transakcijskih računov in Registru Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije takojšen dostop do podatkov, ki omogoča
podatke v trenutku, ko jih potrebujejo, s tem pa odpadejo nepotrebne poizvedbe ter
nepotrebni stroški. Register je aţuren in omogoča iskanje po davčni številki in enotni
matični številki občana.
15.4.2

Pomanjkljivosti registra

Anketiranci so navedli le 11 odgovorov, ki so strnjeni v 6 pomanjkljivosti programa,
kar nam lahko pove, da je program koristen in zaposleni nimajo teţav z njegovim
delom.
Slika 70: Tabela pomanjkljivosti Registra Klirinško depotne druţbe

1
2
3
4
5
6

SLABOSTI
ŠTEVILO ODGOVOROV
Ni razvidno, v kateri zadevi so dolţnikovi NVP ţe zarubljeni ter vrstni red
4
Sistem nezanesljiv - ponuja dva odgovora neuspešne poizvedbe
2
Ni točnih podatkov o izdajatelju in oznaki NVP
2
Ni moţno iskanje po naslovu
1
Moteno delovanje
1
Ni polja »novo iskanje«
1

Vir: lasten
Pomanjkljivosti pa so v tem, da ni razvidno, v kateri zadevi so dolţnikovi
nematerializirani vrednostni papirji ţe zarubljeni ter vrstni red, na katerem se izvršba
nahaja. Sam sistem je po mnenju anketiranih tudi nezanesljiv, saj ponuja dva
odgovora za neuspešno poizvedbo. Lahko napiše, da imetnik ne obstaja ali imetnik
nima odprtih računov. Register ne navaja točnih podatkov o izdajatelju in oznaki
nematerializiranih vrednostnih papirjev. Nekateri anketirani si ţelijo tudi dostop do
podatkov oziroma moţnost iskanja podatkov tudi po naslovu dolţnika. Program nima
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polja »novo iskanje«, prav tako kot Register Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije. Program ima po mnenju anketirancev tudi moteno delovanje.

15.5 PROGRAM ZA RAČUNANJE ZAKONITIH ZAMUDNIH OBRESTI
Kakovost je ocenilo 56 anketirancev, njihova povprečna ocena pa je 2,98.
Slika 71: Uporaba programa za računanje zakonitih zamudnih obresti

7%
14%

nikoli
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5%

zmerno
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60%
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Vir: lasten
60 % vseh anketirancev nikoli ne uporablja programa, 14 % redko uporablja
program, 5 % zmerno, 14 % pogosto in samo 7 % ga uporablja vedno. Ta analiza
nam lahko pove, da je Program za računanje zakonitih zamudnih obresti namenjen le
za določene skupine zaposlenih.
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Slika 72: Uporaba programa za računanje zakonitih zamudnih obrestih pri sodnikih
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Slika 73: Uporaba programa za računanje zakonitih zamudnih obresti pri strokovnih
sodelavcih
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pogosto
vedno

Slika 74: Uporaba programa za računanje zakonitih zamudnih obresti pri strojepiscih
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Slika 75: Uporaba programa za računanje zakonitih zamudnih obresti pri referentih
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vedno

Slika 76: Uporaba programa za računanje zakonitih zamudnih obresti pri drugih
anketirancih
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Vir: lasten
Če primerjamo uporabo programa za računanje zakonitih zamudnih obresti med
poklici, vidimo, da referenti, strojepisci ter drugi anketiranci večinoma ne uporabljajo
tega programa. Prav nasprotno opazimo pri strokovnih sodelavcih in sodnikih, saj ga
velik odstotek strokovnih sodelavcev in sodnikov uporablja vedno ali pogosto.
15.5.1

Prednosti programa

Iz vprašalnikov je razvidna le 1 prednost programa.
Slika 77: Tabela prednosti programa za računanje zakonitih zamudnih obresti

1

PREDNOST
ŠTEVILO ODGOVOROV
Sprejme valuto, veljavno v tistem času, preračunavanje pa ni potrebno
1

Vir: lasten
Vsi anketirani, ki uporabljajo program za računanje zakonitih zamudnih obresti, niso
navedli nobenih prednosti, razen tega, da program sprejme valuto, ki velja v tistem
času, za katerega poteka računanje, preračunavanje pa ni potrebno. Če računajo
obresti za obdobje od leta 2005 do leta 2008, bo računanje do leta 2007 potekalo v
nekdanjih slovenskih tolarjih, po letu 2007 pa program sam sprejme sedanje evre.
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15.5.2

Pomanjkljivosti programa

V vprašalnikih je bilo navedenih 40 odgovorov, ki so strnjeni v 16 pomanjkljivosti
programa.
Slika 78: Tabela pomanjkljivosti programa za računanje zakonitih zamudnih obresti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SLABOSTI
Pri vnosu delnih plačil je rezultat pri 90 % napačen (sodno osebje mora
preračunavati ročno)
Ni mogoče izbrati obrestne mere (pogodbene obresti imajo drugačno
obrestno mero)
Problem tiskanja (izračun se mora najprej shraniti v »open office«, pri
tiskanju izračun odreţe pri straneh)
Nepreglednost
Problem tipke enter, ki izbriše vse
Ne upošteva ustavnih odločb o prenehanju teka zamudnih obresti (ko
obresti doseţejo glavnico)
Ni moţnosti računanja pred letom 1989
Nenatančnost
Premalo splošnih navodil za računanje ZZO (na primer časovna
opredelitev, kdaj, po katerem načinu)
Ni rubrike za tuje valute (ATS, DEM, USD)
Shranjevanje / neshranjevanje je vezano na določeno časovno obdobje
(po 30 minutah pozabi podatke)
Program ne upošteva materialnih predpostavk o teku zamudnih obresti
Vnašanje datumov po vrstnem redu, onemogočeno je dodajanje datuma
nekje vmes
Predrobni kvadratki za vnos podatkov
Preveč dolga pot
Ne omogoča izračun obresti po posameznih dnevih

ŠTEVILO
ODGOVOROV
8
5
5
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Vir: lasten
Pri anketiranju so nekateri pod pomanjkljivosti navedli, da ni moţno računanje v tujih
valutah, kot so ATS, DEM, USD. Glavna slabost je sicer vnos delnih plačil. Pri
njihovem vnosu program večkrat izračuna napačno. Nekateri pravijo, da dobijo celo
do 90 % napačen rezultat, zato mora sodno osebje vsako delno plačilo tudi ročno
izračunati. Program je nepregleden in nenatančen, ni dovolj splošnih navodil za
računanje obresti v programu. Program ne upošteva ustavnih določb in materialnih
predpostavk o teku zamudnih obresti ter prenehanju zamudnih obresti (ko obresti
doseţejo glavnico). Program ne navaja opozorila ali oznake, da je določenega dne
vsota obresti dosegla glavnico. Anketiranci menijo, da ni omogočen izračun obresti
po posameznih dnevih, prav tako ni moţno izbrati obrestne mere za računanje, v
nekaterih primerih sodno osebje računa tudi pogodbene obresti, ki so lahko
drugačne. Nekateri menijo, da ni omogočeno računanje obresti pred letom 1989, če
je kateri izmed postopkov še vedno aktiven. Po mnenju nekaterih bi ta program
moral vsebovati večje kvadratke za vnos podatkov ter rešiti problem tipke »enter«, ki
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vse podatke izbriše. Pomanjkljivost programa je tudi vnašanje datumov, ki je
trenutno mogoče samo po vrstnem redu, sodno osebje pa meni, da bi lahko
omogočili tudi vstavljanje datumov med dva ţe vnesena datuma.
Kot pri iVpisniku, se tudi pri tem programu pojavlja problem tiskanja izračuna
zamudnih obresti. Zaposleni morajo izračun najprej shraniti v drug program, ki ga
imenujejo »open office«, saj ga lahko le tam natisnejo. Izračun pri tem pri straneh
odreţe. S tem je tudi preveč dolga pot do ţelenih rezultatov. Tudi shranjevanje je
vezano na določeno časovno obdobje. Po preteku določenega časa program podatke
pozabi.
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16 ZAKLJUČEK
Dolgo sem premišljevala o tem, kakšen bi bil problem izvršilnih postopkov. Prišla sem
do zaključka, da problem nastane ţe veliko pred uvedbo postopka. Izvršilni postopek
je le poskus rešitve ţe nastalega problema. Na samem začetku sem si zastavila tudi
vprašanje, ali je moţno, da postopki, med njimi tudi izvršilni postopki, še vedno
tečejo počasi, kljub hitremu napredovanju tehnologije in informatike. Po analiziranju
petih programov, ki jih uporablja sodno osebje pri svojem delu, sem ugotovila, da
zaposleni na sodiščih niso najbolj zadovoljni s programi, niso pa tudi povsem
razočarani. Povprečne ocene se gibljejo nekje okoli sredine. Najboljšo oceno je sodno
osebje dodelilo Registru transakcijskih računov, najslabšo oceno pa je dobil program
za računanje obresti, kar je vidno tudi po tem, da je bila izpostavljena samo ena
prednost programa. Programi se iz meseca v mesec izboljšujejo, med analiziranimi
programi pa sta tudi dva nova programa, ki so jih sodišča začela uporabljati šele z
začetkom leta 2008, in sicer Register Zavoda za zdravstveno zavarovanje ter Register
Klirinško depotne druţbe. Iz analize je moţno tudi ugotoviti, koliko se sodno osebje
ukvarja z določenimi programi. Z iVpisnikom se večinoma ukvarjajo vsi zaposleni, v
malo manjši meri sodniki, z Registrom transakcijskih računov, Registrom Zavoda za
zdravstveno zavarovanje ter Registrom Klirinško depotne druţbe pa strokovni
sodelavci, referenti in vpisničarji. Z uvajanjem novih programov se je torej povečal
obseg dela strokovnih sodelavcev, referentov in vpisničarjev, zmanjšal pa se je obseg
dela strojepiscev. Pri analizi programa za računanje zakonitih zamudnih obresti pa
ugotovimo, da ga najbolj uporabljajo sodniki in strokovni sodelavci, skoraj nikoli pa
ga ne uporabljajo referenti, strojepisci in drugi anketirani. Tako se delo malo
porazdeli med zaposlene.
V odgovorih anketirancev je bilo velikokrat izpostavljen problem počasnosti, tako da
na vprašanje lahko odgovorim pritrdilno, vendar v nadaljevanju analize srečujemo
tudi prednosti programov. Med njimi je navedeno, da so se izvršilni postopki z
uvedbo samih programov izboljšali. Torej zaposleni menijo, da bi lahko programi
delovali boljše in hitrejše, brez njih pa bi se sam postopek izvajal še bolj počasi. Iz
analize lahko ugotovimo, da so programi pripomogli k izboljšavi samega izvršilnega
postopka, kljub temu, da še vedno obstaja nekaj pomanjkljivosti, ki bi jih bilo treba
popraviti.
Ko sem začela pisati to diplomsko nalogo, sem si predstavljala tudi, kako bom zajela
celotni postopek izvršbe zoper fizično osebo, ki se izvaja na sodiščih, vendar po
zaključeni nalogi ugotavljam, da je vsak izvršilni postopek drugačen, saj je vse
odvisno od ravnanja strank v postopku. Sodišče sicer vedno postopa po enakih
pravilih, po enakih navadah, vendar ne morejo vnaprej predvideti, kakšno sredstvo
bo upnik predlagal in s kakšnim pravnim sredstvom se bo postopek nadaljeval.
Večina upnikov izbere tista sredstva, kjer so prepričani, da bodo izterjali dolg. A v
današnjem času ni nobeno sredstvo dovolj zanesljivo. Nekateri upniki poskušajo
terjatev izterjati z vsemi moţnimi sredstvi, pa je zaradi nelikvidnosti dolţnika to
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neizvedljivo. Tako se tudi izvršilni postopek ustavi zaradi neizvedljivosti, upniku pa
ostane neporavnana terjatev in veliko izvršilnih stroškov.
Velika večina dolţnikov svoje terjatve poravna takoj ali prosi upnika za obročno
odplačevanje. Obročno odplačevanje je sicer dobra rešitev, ampak ne z majhnimi
obroki. Obresti izvršilnih postopkov lahko nanesejo toliko, kolikor dolţnik plača
mesečni obrok, tako se postopek lahko zavleče tudi do pet let in glavnica še vedno
ostane enaka, kot je bila na začetku izvršilnega postopka.
Ena izmed rešitev, ki jo lahko izberemo v primeru, ko se znajdemo v izvršilnem
postopku, je čim prej odplačati dolg. Če nismo zmoţni odplačila, se poskusimo
dogovoriti z upnikom za obročno odplačevanje, vendar z manj obroki in večjimi
zneski. Najboljša rešitev za preprečitev izvršilnega postopka pa še vedno ostaja
pregovor »čisti računi, dobri prijatelji«.
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
Podpisana Ilić Sladţana, rojena 22.11.1985 na Jesenicah, s svojim podpisom
potrjujem, da sem avtorica diplomske naloge z naslovom Postopek izvršbe zoper
fizične osebe na Okrajnih sodiščih, ter dovoljujem objavo diplomske naloge na spletni
strani Fakultete za upravo v Ljubljani.
Diplomsko delo je lektoriral Grega Rihtar, s.p., Ljubljanska cesta 4b, 1241 Kamnik.
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