Preden predlagate izvršbo

Za dolžnike

Za vložitev predloga potrebujete
verodostojno listino oziroma izvršilni naslov
in podatke o dolžniku ter o njegovem
premoženju.

Priporočljivo je, da:

Če želite predlagati izvršbo, je dobro, da
pred začetkom postopka pridobite čim več
podatkov o premoženju dolžnika. Na podlagi
teh informacij se odločite, na kaj je smiselno
predlagati izvršbo.

• čim bolj sodelujete z upnikom, stopite
z njim v stik in se poskušate dogovoriti
za poplačilo dolga — to je najhitrejša in
najcenejša rešitev,
• če je predlagana izvršba s prodajo vašega
stanovanja ali hiše, v kateri prebivate, in
je dolg zelo nizek, a ga vseeno ne zmorete
plačati, obvestite upnika in Center za
socialno delo,
• spremljate, v kakšni fazi je postopek in kaj
se v njem dogaja,
• redno odgovarjate na pozive sodišča.
Neupoštevanje zgornjih priporočil lahko
vodi do težkih ali celo nepopravljivih
posledic.

Več informacij na spletnem mestu:

nasodiscu.si/izvrsba

Premoženje dolžnika
V predlogu za izvršbo ni potrebno
napisati, na katerih računih oz. bankah
ima dolžnik sredstva, kje je zaposlen in ali
ima vrednostne papirje. Če pa zahtevate
izvršbo s prodajo nepremičnine, je treba
točno napisati, katera nepremičnina
(parcela, del stavbe) naj se proda.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada v okviru operacije Učinkovito pravosodje.
Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo
pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost
za napake v podanih informacijah v brošuri je izključena.
Vsebina je bila nazadnje pregledana dne 1. 7. 2019 (1/19).

Sodstvo Republike Slovenije

Izvršba
Osnovne informacije o postopku
na sodišču

Za upnike
Ko vam nekdo ne želi prostovoljno plačati
dolga ali izpolniti drugih obveznosti, lahko
to izterjate po sodni poti — z izvršbo. Cilj
postopka je, da se dolžnika prisili, da izpolni
svoje obveznosti do upnika.
Izvršbo lahko predlagamo:

Primeri najpogostejših izvršilnih sredstev za
izterjavo dolgov:

STROŠKI

• rubež denarnih sredstev (na računu pri banki),

stroški, ki jih bo upnik moral založiti sam (npr.

• rubež plače ali pokojnine (pri delodajalcu oziroma
ZPIZ),
• rubež in prodaja premičnin (avtomobil, pohištvo,

Poenostavjeni koraki postopka

Izpolnitev drugih obveznosti (npr. omogočanje stikov,
izročitev stanovanja, vrnitev delavca na delo) se doseže
z denarnim kaznovanjem dolžnika ali tako, da dejanja
namesto dolžnika opravi izvršitelj na stroške dolžnika.

traja 13 mesecev.
Povprečen postopek z verodostojno listino na
Centralnem oddelku za verodostojno listno traja
približno 1 mesec.

Sodišče sklep pošlje izvrševalcem,
ki lahko začnejo z izvršilnimi dejanji
(npr. izvršitelj zarubi premičnine,
banka blokira sredstva na računu).

Izvršba lahko traja tudi daljši čas, zato
Dolžnik lahko
vloži ugovor zoper
sklep o izvršbi.

spremljajte, s katerimi izvršilnimi sredstvi še
poteka. Izvršbo z novimi izvršilnimi sredstvi
morate predlagati sami.
Izvrševalci dokončajo izvršilna dejanja (npr.
izvršitelj razpiše dražbo in proda zarubljene
stvari, sodišče opravi cenitev in razpiše dražbo
za nepremičnino, banka zarubljena sredstva
nakaže na račun upnika).

Če je dolžnik nedosegljiv ali nima
premoženja

b) Upnik ima
verodostojno
listino

nasodiscu.si/izvrsba

Povprečen postopek izvršbe na okrajnih sodiščih

postopku.

Če dolžnik ugovarja obstoju
obveznosti, se postopek
nadaljuje v pravdi.

Več informacij na spletnem mestu:

ki je določena v Zakonu o sodnih taksah.

zapletenosti zadeve ter ravnanja strank v

a) Upnik ima
izvršilni naslov

Dolžnik
ne izpolni
obveznosti.

vložitvi predloga je treba plačati sodno takso,

Trajanje je odvisno predvsem od vrste in

Sodišče izda sklep in ga vroči upniku
in dolžniku.
Upnik vloži predlog
za izvršbo na
pristojno okrajno
sodišče.

upnika poskusilo izterjati od dolžnika. Ob

TRAJANJE

• na podlagi izvršilnega naslova
(npr. izvršljive sodne odločbe ali
poravnave, izvršljivega notarskega zapisa).

Kako poteka?

stroški izvršitelja). Sodišče jih bo na predlog

elektronske naprave),
• prodaja nepremičnin (parcela, del stavbe).

• na podlagi verodostojne listine
(npr. fakture, izpiska iz poslovnih knjig,
pisnega obračuna prejemkov iz delovnega
razmerja),

V izvršilnem postopku bodo nastali dodatni

Upnik vloži predlog na
Centralni oddelek za
verodostojno listino
– COVL (najpogosteje
prek portala eSodstvo).

Sodišče izda
sklep in ga
vroči upniku in
dolžniku.

Dolžnik lahko
vloži ugovor zoper
sklep o izvršbi.

Sodišče sklep pošlje
izvrševalcem, ki lahko
začnejo z izvršilnimi
dejanji (npr. izvršitelj
zarubi premičnine, banka
blokira sredstva na
računu).

Sodišče le dovoli in opravlja izvršbo ter
skrbi za pravilnost postopka. Če dolžnik
nima premoženja ali pa je nedosegljiv,
sodišče upniku ne more zagotoviti
poplačila ali izpolnitve obveznosti.

