CIVILNO IZVRŠILNO PRAVO – B
TEMELJNI POJMI CIVILNEGA IZVRŠILNEGA PRAVA
1.

Civilni izvršilni postopek in civilno izvršilno pravo

Pravica do sodnega varstva je v Ustavi (23. člen) in Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (EKČP; prvi odstavek 6. člena)) opredeljena kot ena izmed temeljnih človekovih pravic: vsakdo ima
pravico, da o njegovih pravicah, obveznostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča
neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče.
Sodno varstvo pravic civilnih pravic zagotavljajo sodišča v civilnih sodnih postopkih, s tem da abstraktno pravno
normo uporabijo na ugotovljeno dejansko stanje in izrečejo pravno posledico. Vendar pa se z izdajo sodne
odločbe sodno varstvo še ne izčrpa. Kadar dolžnik ne izpolni tistega, kar mu je naloženo s sodno odločbo, je
treba odločbo prisilno izvršiti. Ker je samopomoč prepovedana, mora upnik zahtevati intervencijo države
oziroma njenih organov. Samo ti so namreč upravičeni uporabiti silo in s tem vzpostaviti stanje, kot izhaja iz
pravnomočne odločbe. Zato je nujen sestavni del pravice do sodnega varstva tudi pravica, zahtevati prisilno
izvršitev sodne odločbe.
Namen izvršilnega postopka je uveljavitev pravice do sodnega varstva s prisilno izvršitvijo zahtevkov, o katerih
je bilo praviloma predhodno odločeno v sodnem ali drugem ustreznem postopku. Včasih pa je za uveljavitev
pravice do sodnega varstva nujno, da se upnikova terjatev zavaruje, še preden je mogoče zahtevati izvršbo.
Temu služi postopek zavarovanja, v katerem sodišče z uporabo prisilnih sredstev na dolžnikovih stvareh in
pravicah zagotovi uspešnost kasnejše izvršbe. Civilno izvršilno pravo v širšem smislu se zato deli na izvršilno
pravo (v ožjem smislu) in na zavarovalno pravo.
Civilni izvršilni postopek zato definiramo kot tisto procesno delovanje, ki naj s pomočjo državnih prisilnih
sredstev vzpostavi med dolžnikom in upnikom takšno zunanje stanje, kakršno ima upnik pravico zahtevati na
podlagi izvršilnega naslova, oziroma omogoči bodočo izvršitev upnikove terjatve, postopek zavarovanja pa kot
postopek, katerega cilj je zavarovanje upnikove terjatve. Sestavljajo ga dejanja strank (vloge, izjave, predlogi)
in dejanja sodišča (odločbe, dejanski akti). Področje civilnega izvršilnega in zavarovalnega prava ureja Zakon o
izvršbi in zavarovanju iz leta 1998 (ZIZ) z novelami, nekatera posebna področja (npr. izvršba in zavarovanje na
ladji in letalu) pa so urejena tudi z drugimi zakoni. Kolikor ZIZ ali drug zakon nekega vprašanja ne ureja, se
subsidiarno uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku.
V izvršilnem postopku nastopata dve stranki z nasprotujočimi si interesi: aktivna stranka je upnik, pasivna pa
dolžnik. V postopku izvršbe in zavarovanja moramo razlikovati zahtevek za pravno varstvo, ki ga upnik uveljavlja
s predlogom za izvršbo oziroma zavarovanje, od zahtevka v materialnem smislu, katerega izvršitev oziroma
zavarovanje zahteva upnik v predlogu za izvršbo in za katerega zakon uporablja izraz terjatev.
Listina, iz katere izhaja upnikova terjatev, ki naj se prisilno izvrši, se imenuje izvršilni naslov. Izvršilni naslov je
praviloma dajatvena (kondemnatorna) sodba, izdane v pravdnem postopku. Ugotovitvene (deklaratorne) in
oblikovalne (konstitutivne) sodbe se ne izvršujejo - namen ugotovitvene sodbe je samo avtoritativna ugotovitev
obstoja oziroma neobstoja neke pravice ali pravnega razmerja ali pristnosti listine (181. člen ZPP), učinki
oblikovalnih sodb pa nastopijo z njihovo pravnomočnostjo. V izvršilnem postopku se poleg odločb rednih
sodišč izvršujejo tudi odločbe specializiranih sodišč (tj. delovnih in socialnih sodišč) in arbitražne odločbe, v
nekaterih primerih pa tudi odločbe upravnih organov, ki se glasijo na izpolnitev denarne obveznosti. Poleg tega
so izvršilni naslovi tudi nekateri drugi akti – dispozitivni akti strank (npr. sodna poravnava) in druge listine, za
katere tako določa zakon.
Civilno izvršilno pravo je skupnost vseh tistih predpisov, ki urejajo procesnopravna in materialnopravna
(substančna) razmerja, ki nastanejo v teku ali zaradi izvršilnega postopka. Čeprav se civilno izvršilno pravo
praviloma ureja s procesnimi zakoni, vsebuje poleg procesnih pravil, ki so v večini, tudi številna substančna
pravila o materialnopravnih predpostavkah in posledicah izvršbe. To so npr. pravila o tem, kaj je lahko predmet
izvršbe, o pravicah, ki jih upnik dobi na predmetu izvršbe, o vplivu izvršbe in zavarovanja na pravice tretjih oseb
na predmetu izvršbe oziroma zavarovanja, o pravicah, ki jih pridobi kupec na stvareh, kupljenih v izvršilnem
postopku, o pravici dolžnika do nasprotne izvršbe, o pravicah strank, da v določenih primerih lahko zahtevajo
odškodnino, itd.

Stran 1 od 62

2. Vrste izvršbe
2. 1. Izvršba in zavarovanje
O izvršbi v ožjem smislu govorimo takrat, kadar se zahteva neposredna realizacija upnikove terjatve na podlagi
že pravnomočne in izvršljive sodne odločbe oziroma drugega izvršilnega naslova. Včasih pa je potrebno, da se
zavaruje upnikova terjatev, še preden so izpolnjeni pogoji za izvršbo. Zato ureja izvršilno pravo poleg izvršbe
tudi zavarovanje zahtevkov, ki še niso izvršljivi.
Po vrsti terjatev ločimo izvršbo denarnih in nedenarnih terjatev.
Izvršba denarnih terjatev:
Izvršba na premične stvari (77. do 99. člen ZIZ)
Izvršba na denarno terjatev dolžnika (100. do 151. člen)
splošno
izvršba na plačo in druge stalne prejemke
izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizaciji za plačilni promet
Izvršba na terjatev, da se izročijo ali dobavijo premičnine ali da se izroči nepremičnina (152. do 161. člen)
Izvršba na druge premoženjske oziroma materialne pravice (162. do 163. člen)
Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje (163.a do 163.č člen)
Izvršba na delež družbenika (164. do 165. člen)
Izvršba na nepremičnine (166. do 211.a člen)
Izvršba na stavbno pravico (211.a člen)
Izvršba za uveljavitev nedenarne terjatve:
Izročitev in dobava premičnin 213. do 219. člen)
Izpraznitev in izročitev nepremičnin (220. do 223. člen)
Obveznost kaj storiti, dopustiti ali opustiti (224. do 229. člen)
Vrnitev delavca na delo (230. do 233. člen)
Razdelitev stvari (234. do 237. člen)
Izjava volje (238. člen)
Izvršba v zadevah glede varstva in vzgoje otrok ter glede osebnih stikov z otroki (238.a do 238.g člen)
Sodni penali (212. člen)
Vrste zavarovanja:
Zastavna pravica na nepremičnini
Zastavna pravica na premičnini
Predhodne odredbe
Začasne odredbe
Začasne odredbe je mogoče dovoliti za zavarovanje denarnih in nedenarnih terjatev, druge vrste zavarovanja
pa pridejo v poštev samo pri denarnih terjatvah.
2.2. Specialna in generalna izvršba
Pri specialni izvršbi je predmet izvršbe posamezna dolžnikova stvar ali pravico oziroma tolikšen del premoženja,
kot je potrebno za poplačilo upnikove terjatve, pri generalni izvršbi pa je predmet izvršbe celotno dolžnikovo
premoženje. V izvršilnem postopku velja načelo specialne izvršbe, generalno izvršbo pa imamo v stečajnem
postopku.
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2.3. Realna in personalna izvršba
V rimskem pravu je dolžnik odgovarjal upniku za svoje obveznosti s svojo osebo. V primeru neizpolnitve je
upnik pridobil nad njim oblast, tako da je razpolagal z njegovo svobodo, prvotno pa celo z njegovim življenjem
(glej Korošec ??). Kasneje se je vse bolj uveljavljalo načelo, naj dolžnik odgovarja za svoje obveznosti predvsem
s svojim premoženjem. Kljub temu se je dolžniški zapor kot sankcija proti prezadolženim dolžnikom zadržal v
evropskem pravu vse do konca prejšnjega stoletja. Kasnejši zakoni, med njimi tudi Zakon o izvršbi in
zavarovanju iz leta 1930, so predvidevali dolžniški zapor kot izvršilno sredstvo, naperjeno zoper osebno
svobodo dolžnika, samo za primere, ko je treba dolžnika prisiliti k opravi nekega dejanja, ki ga ne more opraviti
nihče drug.
V sodobnem pravu se vse večji pomen pripisuje človekovim pravicam, med katere spada tudi pravica do osebne
svobode. To pravico zagotavljajo ustave demokratičnih držav in mednarodni akti, med njimi tudi Evropska
konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). Po 5. členu EKČP je vsakomur
zagotovljena pravica do svobode in osebne varnosti, ki se lahko omeji samo v taksativno naštetih primerih. Na
izvršbo pa se še posebej nanaša 1. člen Protokola štev. 4 k EKČP, ki izrecno določa, da nikomur ne sme biti
odvzeta prostost samo zato, ker ne more izpolniti pogodbene obveznosti. Iz tega izhaja, da bi bil dolžniški
zapor kot izvršilno sredstvo v nasprotju z EKČP. Z dolžniškim zaporom kot izvršilnim sredstvom pa ne smemo
zamenjevati primerov, ko je kršitev kakšne zakonske obveznosti določena kot kaznivo dejanje (npr. izmikanje
plačevanju preživnine po 203. členu KZ), ali ko so v zakonu predvidene kazni za ravnanja, s katerimi dolžnik
ovira izvršbo (glej 33. člen ZIZ).
Dolžniški zapor je kot izvršilno sredstvo za izpolnitev nenadomestnih dejanj po drugi svetovni vojni odklonila že
jugoslovanska sodna praksa, poznal pa ga tudi ni ZIP iz leta 1978. Tudi po ZIZ je mogoče dolžnika prisiliti k
opravi tako imenovanih nenadomestnih dejanj samo z denarnimi kaznimi (glej zlasti 226. in 227. člen ZIZ).
2.4. Izvršba z neposredno in posredno silo
O izvršbi z neposredno silo govorimo takrat, kadar je mogoče doseči realizacijo upnikove terjatve brez
sodelovanja dolžnika. To je mogoče pri izvršbi denarnih terjatev ali pri izvršbi za izročitev stvari. Pri izvršbi
denarnih terjatev se dolžnikovo premoženje zarubi in proda, upniki pa se poplačajo iz zneska, dobljenega s
prodajo. Pri izvršbi za izročitev premičnih stvari se stvari odvzamejo dolžniku in izročijo upniku, brez
dolžnikovega sodelovanja pa je mogoče opraviti tudi izvršbo za izpraznitev in izročitev nepremičnine.
Izvršba s posredno silo pa je potrebna takrat, kadar realizacije upnikove terjatve ni mogoče doseči brez
dolžnikovega sodelovanja, zato ga je treba s posrednimi izvršilnimi sredstvi prisiliti k ravnanju v skladu z
izvršilnim naslovom. Do tega pride takrat, kadar je dolžnik dolžan opraviti neko dejanje, ki ga na mesto njega ne
more opraviti nihče drug, oziroma nekaj dopustiti ali opustiti. Ker velja pri nas načelo realne izvršbe, je mogoče
dolžnika prisiliti k določenemu ravnanju samo z denarnimi kaznimi.
2.5. Naturalna in denarna izvršba
Pri naturalni izvršbi dobi upnik terjatev v taki obliki, kot izvira iz izvršilnega naslova. V Če mu je dolžnik po
izvršilnem naslovu dolžan plačati določeno vsoto denarja, bo dobil v izvršilnem postopku ustrezen denarni
znesek. Kadar je dolžnik dolžan upniku izročiti neko stvar ali nekaj storiti, opustiti oziroma dopustiti, pa mu bo
sodišče najprej poskusilo odvzeti stvar oziroma ga prisiliti k ravnanju v skladu z izvršilnim naslovom.
Denarna izvršba pomeni, da lahko upnik v izvršilnem postopku prisilno izterja samo denarno terjatev, če dolžnik
ne izpolni prostovoljno neke nedenarne terjatve, pa lahko upnik zahteva samo denarno nadomestilo.
V našem pravu velja načelo naturalne izvršbe. V nekaterih primerih pa zakon predvideva možnost, da upnik
upnik zahteva denarno nadomestilo, če naturalna izvršba ni uspešna. Tako lahko v primeru izvršbe za izročitev
določene stvari, ki je ni mogoče najti ne pri dolžniku ne pri komu drugemu, sodišče dolžniku na upnikov predlog
naloži plačilo vrednosti stvari (215. člen ZIZ), v primeru izvršbe za dobavo nadomestnih stvari ter izvršbe za
opravo nadomestnih dejanj pa lahko upnik v izvršilnem postopku zahteva povračilo stroškov kritnega kupa
oziroma oprave dejanj (glej 217. in 225. člen ZIZ).
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3.

Osebne in stvarne meje civilnega izvršilnega sodstva

Po načelu teritorialnosti oblasti ima država sodno jurisdikcijo nad vsemi osebami in stvarmi, ki so na njenem
ozemlju. To velja še posebej za izvršilni postopek, saj lahko državni organi izvajajo prisilo in opravljajo izvršilna
dejanja samo na ozemlju države, ki ji pripadajo. Zato je za dovolitev in opravo izvršbe, če se ta opravlja na
območju Republike Slovenije, po prvem odstavku 63. člena ZMZPP izključno pristojno sodišče Republike
Slovenije.
Tudi proti osebam in stvarem, ki so v državi, pa ni mogoče dovoliti in opraviti izvršbe, če gre za subjekte, ki
uživajo pravico imunitete. Glede teh subjektov veljajo pravila mednarodnega prava (mednarodnih konvencij in
mednarodnega običajnega prava). Če nastane dvom o obstoju imunitete, daje pojasnila upravni organ,
pristojen za pravosodje (28.člen ZPP).
Imuniteto uživajo predvsem tuje države, njihovi državni poglavarji oziroma člani njihovih kolektivnih
predsedniških organov, kadar so na obisku v drugi državi, diplomatski in konzularni predstavniki ter
mednarodne javne organizacije in njihovi funkcionarji. Tuje države uživajo imuniteto samo, če nastopajo kot
suverene države (iure imperii), ne pa v primeru, ko nastopajo kot nosilci civilnih pravic in obveznosti (iure
gestionis). Tuja država tudi ne uživa imunitete, če gre za spore o stvarnih pravicah na nepremičninah, ki so v
državi. Osebe, ki uživajo imuniteto, pa se ji lahko odpovejo. Šteje se, da gre za odpoved imuniteti, če oseba, ki
jo uživa, vloži tožbo.
Kljub temu, da je imuniteta v nekaterih primerih omejena, oziroma se ji je mogoče odpovedati, pa to praviloma
ne velja za izvršilni postopek. Odpoved imuniteti v pravdnem postopku ne velja za izvršbo, ampak je zanjo
vedno potrebna posebna privolitev. Celo če oseba, ki uživa imuniteto, sama vloži tožbo, potem pa pravdo
izgubi, proti njej ni mogoče dovoliti izvršbe ali zavarovanja za plačilo pravdnih stroškov. Po večinskem stališču
praviloma tudi ni mogoče voditi izvršbe na premoženje tuje države, čeprav se v zadnjem času vse bolj uveljavlja
stališče, da naj bi bila izvršba dopustna, kadar država ne uživa imunitete v postopku. Po našem pravu je mogoče
dovoliti izvršbe ali zavarovanja na premoženje tuje države samo s poprejšnjim soglasjem ministra, pristojnega
za zunanje zadeve, razen če je tuja država izrecno privolila v izvršbo (14.člen ZIZ).

4.

Izvršba na podlagi tujega izvršilnega naslova
13. člen
(Izvršitev tujih odločb in tujih javnih listin)

Izvršitev odločbe tujega sodišča, tujega upravnega in drugega organa ter izvršitev javne listine tujega upravnega
in drugega organa se sme dovoliti in opraviti v Republiki Sloveniji, če odločba ali javna listina izpolnjuje z
zakonom, ratificirano in objavljeno mednarodno pogodbo ali s pravnim aktom Evropske unije, ki se v Republiki
Sloveniji uporablja neposredno, predpisane pogoje za priznanje.
Če zakon, ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji
uporablja neposredno, predpisuje, da se odločba tujega sodišča, tujega upravnega in drugega organa ter javna
listina tujega upravnega in drugega organa izvrši brez dovolitve, se izvršitev odločbe tujega sodišča, tujega
upravnega in drugega organa ter izvršitev javne listine tujega upravnega in drugega organa sme opraviti v
Republiki Sloveniji, če odločba ali javna listina izpolnjuje z zakonom, ratificirano in objavljeno mednarodno
pogodbo ali s pravnim aktom Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, predpisane
pogoje.

Izvršilni naslovi iz držav članic EU: člen 13/2 (Bruseljska uredba)
Poseben postopek za razglasitev izvršljivosti! (člen 38 BU)
Izvršilni naslovi iz drugih držav: ZMZPP
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5. STADIJI IZVRŠILNEGA POSTOPKA
-

stadij dovolitve izvršbe
stadij opravljanja izvršbe

vložitev
predloga

izdaja sklepa
o izvršbi

pravnomočnost
sklepa

poplačilo
odločitev
upnika
o izrednem
(ali ustavitev) pr. sredstvu

(odločanje o dovolitvi izvršbe)
/____________//_____________/___________________/___________//
// ________________________________//
(opravljanje izvršbe)
naknadna razveljavitev sklepa o izvršbi - nasprotna izvršba
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TEMELJNA NAČELA

NAČELO DISPOZITIVNOSTI IN OFICIALNOSTI
2. člen
(Začetek postopka)
Postopek izvršbe in postopek zavarovanja se uvede na predlog upnika.
Če zakon tako določa, se postopek uvede tudi po uradni dolžnosti.

Po uradni dolžnosti začne sodišče izvršbo:
- odločbe kazenskega sodišča (razen odločbe o premoženjskopravnem zahtevku oškodovanca)
- odločbe o kaznih, ki jih izrekajo sodišče v pravdnem postopku (11.člen ZPP)
- odločbe o kazni po 33. členu ZIZ
- odločb o denarnih kaznih zaradi neizpolnitve obveznosti kaj storiti, opustiti ali dopustiti (226., 227., 229 in
232. Člen ZIZ)
43. člen
(Umik in omejitev predloga)
Upnik lahko med postopkom brez dolžnikove privolitve v celoti ali delno umakne predlog za izvršbo.
V primeru umika sodišče ustavi postopek.
Upnik lahko po umiku predloga vloži nov predlog za izvršbo.

Zastoji v izvršilnem postopku po volji strank:
-

ni mirovanja postopka
možen je odlog izvršbe na predlog upnika, dolžnika ali tretjega (71., 72. In 73. člen)

Vezanost na upnikov predlog
Vsebina predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova (40. člen)
- upnik in dolžnik
- izvršilni naslov
- dolžnikova obveznost
- sredstvo ali predmet izvršbe
Sodišče dovoli in opravi izvršbo s tistimi sredstvi in na tiste predmete, kot je predlagal upnik.
Izjema: Predlog dolžnika, naj sodišče dovoli izvršbo na druga sredstva ali na drugo nepremičnino (169. člen)
Razpolaganje z zahtevkom ne pride v poštev!
Stranki lahko sporazumeta: o predmetih, ki so izvzeti iz izvršbe
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Stranke in drugi udeleženci se lahko sporazumejo: o tem, da se nepremičnina lahko proda pod ocenjeno
vrednostjo oziroma pod polovico te vrednosti

Razpolaganje s pravicami:
Upnik:
- če ne odgovori na ugovor dolžnika, se šteje, da so navedbe v ugovoru resnične (člen 58/1)
- če ne odgovori na ugovor tretjega ali če izjavi, da mu ne nasprotuje, sodišče glede na okoliščine delno ali v
celoti ustavi izvršbo (člen 65/1)
- če ne odgovori na predlog za nasprotno izvršbo ali če izjavi, da mu ne nasprotuje, sodišče predlogu za
nasprotno izvršbo ugodi (člen 68/2)
Dolžnik:
- če ne obrazloži ugovora, se šteje, da je ugovor neutemeljen (člen 53/3)

Načelo sodnega vodenja postopka: za nadaljnja izvršilna dejanja ni potreben upnikov predlog, razen če je
predlagal samo rubež in cenitev premičnih stvari (člen 81/2) oziroma rubež terjatve (člen 104/2) – nadaljevanje
mora predlagati v 3 mesecih!

RAZPRAVNO IN PREISKOVALNO NAČELO
Posebnosti:
- sodišče pazi na procesne in na nekatere substančne predpostavke po uradni dolžnosti: obstoj, izvršljivost in
dospelost terjatve, ki se izvršuje, stvarno legitimacijo, v nekaterih primerih dopustnost predmeta in sredstev
izvršbe
- v nekaterih primerih zadošča verjetnost tudi pri vsebinskem odločanju: verjeten obstoj nevarnosti pri
predhodnih in začasnih odredbah ter verjeten obstoj terjatve pri začasnih odredbah (257., 270. in 272. člen)
- obstoj nekaterih dejstev je mogoče dokazovati samo na predpisan način:
obstoj terjatve – z izvršilnim naslovom, izjemoma z verodostojno listino 17. in 23. člen), pravno nasledstvo (24.
člen) ter poprejšnjo izpolnitev upnikove obveznosti ali nastop pogoja (26.člen) – z javno ali po predpisih
overjeno listino ali s pravnomočno sodbo, izdano v pravdnem postopku

NAČELO OBOJESTRANKEGA ZASLIŠANJA
Posebnosti:
- sodišče izda sklep o izvršbi oziroma zavarovanju brez zaslišanja dolžnika
(možnost izjavljanja pred prvostopenjskim sodiščem – ugovor)
- sodišče razpiše narok samo, če tako določa zakon ali če je to smotrno (člen 29.a člen)
Vendar: ugovor dolžnika (57.člen), ugovor tretjega (64.člen) in predlog za nasprotno izvršbo (68. člen) se vroči
upniku v odgovor, preden sodišče odloči o ugovoru oziroma predlogu
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NAČELO JAVNOSTI, NEPOSREDNOSTI IN USTNOSTI

Člen 29/1:
V izvršilnem postopku postopa sodišče na podlagi vlog in drugih pisanj.
Člen 29. a/1
Sodišče opravi narok, kadar zakon tako določa, ali kadar je po njegovem mnenju to smotrno.

Narok je obvezen:
Člen 68/2: Če upnik v predpisanem roku izjavi, da nasprotuje predlogu za nasprotno izvršbo
Člen 207/1: Po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu določi sodišče narok za razdelitev zneska,
dobljenega s prodajo.

Narok je fakultativen:
Člen 58/2: če upnik v odgovoru na ugovor ugovoru dolžnika nasprotuje, sodišče glede na okoliščine primera
razpiše narok za obravnavo ugovora ali pa izda sklep brez naroka
Člen 31/6: narok za obravnavo seznama dolžnikovega premoženja – na predlog upnika ali če dolžnik seznama
ne predloži v roku

NAČELO UČINKOVITOSTI, EKONOMIČNOSTI, HITROSTI IN VRSTNEGA REDA POSTOPANJA
Hitrost in vrstni red postopanja (11. člen)
- sodišče mora postopati hitro
- zadeve mora jemati v delo po vrsti, kot jih je prejelo, razen če narava terjatve ali posebne okoliščine zahtevajo
drugačen postopek.
- pravdnih postopkih, ki se vodijo na podlagi opozicijske ali izločitvene tožbe, mora sodišče razpisati prvi narok
v treh mesecih od prejema tožbe
(zahteva za presojo skladnosti z Ustavo – U-I-169/10)
Posamezne določbe:
Rok za ugovor in pritožbo – 8 dni (člen 9/2)
Vrnitev v prejšnje stanje – samo zaradi zamude roka za ugovor in pritožbo (36. člen)
Nesuspenzivnost pravnih sredstev (46. člen)
Izvršba se začne opravljati pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, če zakon za posamezna izvršilna dejanja ne
določa drugače, vendar upnik praviloma ne more biti poplačan pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se upnik poplača pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi na podlagi
izvršilnega naslova na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizacijah za plačilni promet, pod pogojem, da
predlogu za izvršbo priloži izvršilni naslov. Izvršilnega naslova ni treba priložiti, če je bil izdan v postopku v
gospodarskem sporu.
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Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se upnik poplača pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi na
denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizacijah za plačilni promet, izdanega na podlagi predloga iz 41.a
člena tega zakona.

Ravnanje izvršitelja (člen 49/1)
Izvršitelj je dolžan opravljati neposredna dejanja izvršbe ne
glede na zatrjevane ovire dejanske ali pravne narave, razen če
sodišče odredi drugače.

Dolžnost posredovanja podatkov (4. člen)
Državni organi, organizacije z javnimi pooblastili ter druge pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki
ter zasebniki so za namene izvršbe dolžni na zahtevo sodišča ali izvršitelja brezplačno posredovati podatke, ki
se nanašajo na dolžnika in na njegovo premoženje …
Seznam dolžnikovega premoženja (31. člen)
Če upnik verjetno izkaže, da s predlaganimi sredstvi izvršbe ne bo mogel biti v celoti poplačan, je dolžnik na
predlog upnika ali po oceni sodišča dolžnik dolžan kadarkoli med izvršilnim postopkom predložiti seznam o
stanju vsega svojega premoženja z dokazili o lastninski in drugih stvarnih pravicah na tem premoženju in za
svoje terjatve navesti dokazna sredstva…
Denarna kazen
Če dolžnik ne pride na narok za obravnavo seznama premoženja ali če na naroku ne navede popolnih podatkov
se kaznuje z denarno kaznijo po 33. členu (člen 31/8)
33. člen
Sodišče lahko izreče denarno kazen dolžniku:
- če v nasprotju z odločitvijo sodišča skriva, poškoduje ali uničuje svoje premoženje;
- če v nasprotju z odločitvijo sodišča opravlja dejanja, ki lahko upniku povzročijo nenadomestljivo ali težko
nadomestljivo škodo;
- če izvršitelja ovira pri opravljanju posameznih dejanj izvršbe ali zavarovanja;
- če ravna v nasprotju s sklepom o zavarovanju;
- če ovira izvedenca pri njegovem delu ali organizacijo za plačilni promet, delodajalca oziroma drugega
izvrševalca sklepa o izvršbi pri opravi izvršbe
- če ne dovoli ali ovira ogled nepremičnine ali njeno cenitev.
V primerih iz prejšnjega odstavka lahko sodišče izreče denarno kazen fizični osebi do 10.000 evrov, pravni osebi
in podjetniku pa do 100.000 evrov.
Če sodišče z denarno kaznijo kaznuje dolžnika, ki je pravna oseba, hkrati izreče denarno kazen 5.000 evrov tudi
odgovorni osebi pravne osebe.
Sodišče izreče denarno kazen s sklepom. V sklepu določi rok, v katerem mora dolžnik kazen plačati. Rok za
plačilo kazni ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od treh mesecev.
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Če dolžnik, ki je fizična oseba ali podjetnik ne plača izrečene kazni v roku, ki ga določi sodišče, se kazen izterja
po uradni dolžnosti, če to ni možno, pa izvrši tako, da se za vsakih začetih 1000 evrov denarne kazni določi en
dan zapora, pri čemer zapor za fizično osebo ne sme biti daljši od 30 dni, za podjetnika pa ne daljši kot 100 dni.
Kazen zapora se izvrši po določbah zakona, ki ureja izvrševanje zaporne kazni.
O spremembi denarne kazni po prejšnjem odstavku odloči sodišče s posebnim sklepom.
Če dolžnik, ki je pravna oseba, ne plača denarne kazni v roku, ki ga določi sodišče, izterja sodišče denarno
kazen, povečano za 50%, po uradni dolžnosti. Sklep o tako določeni denarni kazni je izvršilni naslov.
Če ta zakon ne določa drugače, se določbe tega člena uporabljajo tudi v drugih primerih, ko sodišče dolžniku
izreče denarno kazen.
Sodišče lahko izreče denarno kazen iz drugega odstavka tega člena upniku, ki je pridobil sklep o izvršbi na
podlagi predloga za izvršbo, ki ga je vložil z namenom škodovati drugemu ali s ciljem, ki je v nasprotju z dobrimi
običaji, vestnostjo in
poštenjem. Sodišče pri odmeri denarne kazni upošteva vse okoliščine zadeve, zlasti pa višino zneska, na
katerega se glasi sklep o izvršbi.
V postopku iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tretji, četrti, peti in šesti in sedmi odstavek tega
člena.
Če dolžnik po denarni kazni, izrečeni na podlagi osmega odstavka 31. člena tega zakona, poravna obveznost ali
posreduje podatke, ki omogočajo opravo izvršbe, sodišče s sklepom odloči, da se dolžnik ne kaznuje ali da se
kazen zniža. O tem sodišče pouči dolžnika v sklepu o denarni kazni.

Odločba US
U-I-344/06 z dne 20. 11. 2008
Akt:
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – u. p. b. ter 93/07) (ZIZ), 4. odst. 33. čl.
Izrek: Četrti odstavek 33. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – u. p. b. ter 93/07) ni
v neskladju z Ustavo.
Evidenčni stavek: Iz Ustave ne izhaja, da lahko pride do odvzema prostosti nujno le v kazenskem postopku ali v
zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja. Pri odvzemu prostosti v okviru izvršilnega postopka zaradi ravnanj,
določenih v 31. členu in v prvem odstavku 33. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, ne gre za sankcijo, ki bi
imela kaznovalni namen, pač pa za poskus vplivati na voljo dolžnika, naj opravi ravnanja, ki preprečujejo
učinkovito varstvo upnika, oziroma naj opusti ravnanja, ki takšno varstvo preprečujejo. Primerjava s kaznimi za
kazniva dejanja zato ni utemeljena, prav tako tudi ne primerjava s stališči Ustavnega sodišča glede kaznovanja
za žaljive vloge po Zakonu o pravdnem postopku.
Poseg v pravico do osebne svobode je glede na ureditev v navedenih določbah Zakona o izvršbi in zavarovanju
sorazmeren s ciljem zagotovitve učinkovite uresničitve pravice do sodnega varstva iz 23. člena Ustave. Ravnanje
dolžnika, ki zavestno noče izpolniti tistega, kar mu sodna odločba nalaga, na ustavnopravni ravni ni treba
zavarovati.

NAČELO STROGE FORMALNE LEGALITETE

- vezanost na izvršilni naslov glede obstoja terjatve in legitimacije strank
- razmejitev med izrednimi pravnimi sredstvi v pravdnem postopku in pravnimi sredstvi v izvršilnem postopku
- absolutno nične, neobstoječe in neučinkovite sodbe
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NAČELO VARSTVA DOLŽNIKA
Člen 5/2 ZIP
Pri opravljanju izvršbe in zavarovanja je treba upoštevati osebno dostojanstvo dolžnika in gledati, da sta izvršba
in zavarovanje zanj čim manj neugodna
ZIZ te določbe ne vsebuje več – poudarjen interes upnika!
Člen 21/1 Ustave
Zagotovljeno je spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva v kazenskem in v vseh drugih
pravdnih postopkih, in prav tako med odvzemom prostosti in izvrševanjem kazni.

Določbe, ki varujejo dolžnika v ZIZ (socialni in ekonomski razlogi)
- oprostitve in omejitve izvršbe
- načelo najmanjšega ponudka pri prodaji nepremičnine
- pravica dolžnika, da pod določenimi pogoji še naprej prebiva v prodanem stanovanju ali hiši
- izvršba se praviloma opravlja ob delavnikih in podnevi
Varstvo dejavnosti pravnih oseb (ekonomski in socialni razlogi, javni interes)
- oprostitve in omejitve izvršbe
Procesne garancije:
- strogi formalni in substančni pogoji za dovolitev in opravo izvršbe
- stranka ali udeleženec v postopku lahko z vlogo zahteva od sodišča, naj odpravi nepravilnost, ki jo je izvršitelj
ali druga oseba, ki sodeluje v postopku, storila pri opravljanju izvršbe (člen 52/1)
- dolžnik lahko zahteva od upnika povračilo stroškov, ki mu jih je ta neutemeljeno povzročil (člen 38/6 ZIZ)
- v primeru neutemeljenega zavarovanja s predhodno ali začasno odredbo lahko dolžnik od upnika zahteva tudi
odškodnino za škodo, ki mu je zaradi tega nastala (264. in 279. člen ZIZ).
- s predlogom za nasprotno izvršbo zahteva vrnitev tistega, kar mu je bilo odvzeto v izvršbi, če se naknadno
izkaže, da zanjo ni bilo zakonitih pogojev (67. člen ZIZ).

NAČELO PRIORITETE IN SORAZMERNEGA POPLAČILA UPNIKOV
1. Načelo časovne prioritete: prior tempore, potior iure
12. člen
(Vrstni red poplačila več upnikov)
Več upnikov, ki uveljavljajo svoje denarne terjatve proti istemu dolžniku in na istem predmetu izvršbe, se
poplača po tistem vrstnem redu, po katerem so pridobili pravico do poplačila iz tega predmeta, razen v
primerih, v katerih ta zakon določa drugače.
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2. Načelo stvarne prioritete – prednostno poplačilo privilegiranih terjatev
Izvršba na plačo in druge stalne prejemke :
135. člen
(Izplačilna prepoved z dolžnikovo privolitvijo)
Prepoved izplačila plače dolžniku, ki jo je odobril sam dolžnik, (upravna izplačilna prepoved), ima pravni učinek
sklepa o izvršbi na dolžnikovo plačo.
Ne glede na prvi odstavek tega člena upravna izplačilna prepoved ne vpliva na izvršbo na plačo za poplačilo
terjatve iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ali
zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti, ter odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi
smrti tistega, ki jo je dajal.
Izvršba na nepremičnine in na delež družbenika v družbi:
Prednost pri poplačilu (197. člen)
Iz zneska, dobljenega s prodajo, se poplačajo najprej, in sicer po temle vrstnem redu:
1. stroški izvršilnega postopka;
2. davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnine, ki se po predpisih obračuna od prodaje
nepremičnine, in za zadnje leto zapadle davščine, ki obremenjujejo prodano nepremičnino;
3. terjatve iz naslova zakonite preživnine, terjatve iz naslova odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja
življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti in terjatve iz naslova odškodnine za
izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, terjatve delavcev iz delovnega razmerja z dolžnikom, ter
terjatve prispevkov za socialno zavarovanje, zapadlih za zadnje leto, in sicer ne glede na to, ali so te terjatve
zavarovane z zastavno pravico na prodani nepremičnini ali ne…

3. Načelo sorazmernega poplačila
- če ima več terjatev enak vrstni red, vrednost predmeta izvršbe pa ne zadostuje za popolno poplačilo vseh
upnikov, se terjatve poplačajo sorazmerno - glede na razmerje med izkupičkom in višino posamezne terjatve
- če ima pravico do zakonite preživnine oziroma pravico do rente za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki
jo je dajal, proti istemu dolžniku več upnikov, skupen znesek njihovih terjatev pa presega del plače, ki je lahko
predmet izvršbe, sodišče dovoli izvršbo v korist vsakega od upnikov v sorazmerju z višino njegove terjatve

Stran 12 od 62

PROCESNI SUBJEKTI
PRISTOJNOST SODIŠČ
Mednarodna pristojnost
- slovensko sodišče je (izključno) pristojno za dovolitev in opravo izvršbe, če se ta opravlja na območju
Republike Slovenije (člen 63/1ZMZPP)
Razmejitev med sodno in upravno izvršbo
odločbe upravnih organov – upravna izvršba
Izjema: izterjava denarnih terjatev iz dolžnikovega nepremičnega premoženja in deleža družbenika (člen 288/2
ZUP)

Razmejitev med civilno izvršbo in izvrševanjem kazenskih sankcij
ZIKS: razmejitev med davčno in sodno izvršbo
Sodna izvršba:
- izvršitev odločbe o premoženjsko pravnem zahtevku oškodovanca
- izvršitev odločbe o odvzemu premoženja
- izvršitev odločbe o odvzemu predmetov
- izvršitev odločbe o stroških, , razen če se izterjajo v dobro proračuna

Stvarna pristojnost
5. člen
(Stvarna pristojnost sodišča)
Za dovolitev izvršbe in zavarovanja je stvarno pristojno okrajno sodišče, če zakon ne določa drugače.

Krajevna pristojnost
ZIZ 1930: dovolilno in izvršilno sodišče
Dovolilno sodišče: praviloma sodišče, ki je izdalo izvršilni naslov
Izvršilno sodišče: sodišče, na območju katerega je predmet izvršbe

ZIP - pri posameznih vrstah izvršbe: »za odločitev o predlogu za izvršbo in za samo izvršbo…«
Denarne terjatve:
za dovolitev in opravo izvršbe je praviloma pristojno sodišče, na območju katerega je predmet izvršbe
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Posebnosti:
sodišče dolžnikovega prebivališča je pristojno:
za izvršbo na denarno terjatev
za izvršbo na patent, užitek ali kakšno podobno dolžnikovo pravico
za izvršbo na vrednostne papirje – sodišče, kjer se vodi register
za izvršbo na delež družbenika v družbi – sodišče, kjer je sedež družbe

Nedenarne terjatve
izročitev stvari, razdelitev stvari ali premoženja – sodišče, na območju katerega je stvar oziroma premoženje
oprava dejanj – sodišče, na območju katerega je treba opraviti dejanje
vrnitev delavca – sodišče sedeža oziroma prebivališča delodajalca
Izvršitev odločb o varstvu in vzgoji otrok – sodišče, na območju katerega ima prebivališče oseba, proti kateri je
predlog vložen
neposredna izvršba – tudi sodišče, na območju katerega je otrok

Krajevna pristojnost v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine
40.c člen
(Pristojnost za izvršbo na podlagi verodostojne listine)

V postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine je do ugotovitve pravnomočnosti sklepa o izvršbi izključno
krajevno pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani, razen če zakon določa drugače.
Po ugotovitvi pravnomočnosti sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine je Okrajno sodišče v Ljubljani
pristojno tudi za opravo poizvedb o sredstvih izvršbe iz elektronsko dosegljivih evidenc zaradi vročitve sklepa v
skladu s četrtim ali petim odstavkom 45. člena tega zakona.
V postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine po ugotovitvi pravnomočnosti sklepa o izvršbi je za vodenje
in odločanje v izvršilnem postopku na prvi stopnji krajevno pristojno tisto sodišče, ki je krajevno pristojno za
odločanje glede na dovoljena sredstva izvršbe. To sodišče je pristojno tudi za odločanje v postopku nasprotne
izvršbe, v postopku obnove postopka, v postopku za vrnitev v prejšnje stanje in ne glede na drugi odstavek 42.c
člena tega zakona tudi v postopku razveljavitve potrdila o pravnomočnosti oziroma izvršljivosti sklepa o izvršbi.
V postopku izvršbe na podlagi priložene menice kot verodostojne listine po 41.a členu tega zakona je za
vodenje in odločanje v izvršilnem postopku na prvi stopnji krajevno pristojno sodišče po splošnih pravilih o
krajevni pristojnosti.
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Sestava sodišča
Izvršilni postopek na prvi stopnji vodi in izdaja odločbe sodnik posameznik.
O pritožbah odloča višje sodišče po sodniku posamezniku. V senatu treh sodnikov višje sodišče odloča o
pritožbah:
- zoper sklepe v izvršilnem postopku, ki so izvršilni naslov, razen sklepov o stroških,
- zoper sklepe, s katerimi sodišče odloči o ugovoru v postopku na podlagi verodostojne listine, o ugovoru v
izvršbi na nepremičnine ali na stavbno pravico ali na delež družbenika, v izvršbi za izterjavo nedenarnih terjatev,
- zoper sklepe o določitvi sodnih penalov in
- zoper sklepe v postopkih zavarovanja.

IZVRŠITELJI
7. člen
(Izvršitelji)
Neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja opravljajo izvršitelji, če ni s tem zakonom določeno drugače.
Izvršitelji se skladno s tem zakonom imenujejo za opravljanje službe izvršitelja na celotnem območju Republike
Slovenije.
Izvršitelji lahko opravljajo tudi druga dejanja, če tako določa zakon, ali če na podlagi zakona tako odredi sodišče,
drug državni organ, notar ali druga oseba z javnimi pooblastili.
Sodišče lahko glede na naravo zadeve, okoliščine opravljanja izvršbe ali iz drugih utemeljenih razlogov odloči,
da bo opravilo določena neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja po sodnih izvršiteljih.

Določitev izvršitelja
Člen 40/8
V predlogu za izvršbo, pri kateri je treba opraviti neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja, mora upnik navesti
izvršitelja, ki naj ga sodišče določi za opravo teh dejanj.
Člen 40/8
Če upnik zahteva izvršbo s sredstvi ali predmeti izvršbe, pri katerih se v času vložitve predloga za izvršbo ne ve,
ali bo treba določiti izvršitelja, upnik izvršitelja navede v določenem roku tekom postopka po pozivu sodišča, v
katerem ga sodišče opozori, da bo sklep o izvršbi v celoti ali delno s sklepom razveljavilo, ali ne bo opravilo
posameznega dejanja izvršbe, če v določenem roku ne bo navedel izvršitelja. Zoper sklep, s katerim se sklep o
izvršbi v celoti ali delno razveljavi ali se odloči, da se posamezno dejanje izvršbe ne bo opravilo, ni pritožbe.

Člen 44a: sodišče določi izvršitelja v sklepu, s katerim dovoli izvršbo (lahko pa tudi s posebnim sklepom) in sicer
praviloma tistega, ki ga je navedel upnik v predlogu za izvršbo.
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STRANKE IN UDELEŽENCI
16. člen: Pomen posameznih izrazov
2. izraz "upnik" kot skupno poimenovanje za upnico in upnika označuje osebo, na zahtevo katere se vodi
postopek izvršbe oziroma zavarovanja;
3. izraz "dolžnik" kot skupno poimenovanje za dolžnico in dolžnika označuje osebo, proti kateri se uveljavlja ali
zavaruje terjatev;
4. izraz "stranka" označuje upnika in dolžnika;
5. izraz "udeleženec" označuje osebo, ki v postopku izvršbe ali zavarovanja uveljavlja kakšno svojo pravico ali
pravno korist, pa ni stranka v postopku;

Sposobnosti strank; zastopanje - ZPP

Procesna in stvarna legitimacija:
- za vložitev predloga je praviloma legitimiran tisti, ki je v izvršilnem naslovu označen kot upnik
- izvršbo je praviloma mogoče predlagati proti tistemu, ki je v izvršilnem naslovu označen kot dolžnik
Izjeme
25. člen ZIZ – izvršba proti družbeniku
Sodišče lahko na upnikov predlog dovoli izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, izdanega proti družbi z
neomejeno odgovornostjo ali komanditni družbi, neposredno proti družbeniku, ki je osebno odgovoren, če
upnik v predlogu za izvršbo določno označi vpis v sodnem registru, s katerim lahko dokaže njegov status
družbenika.
Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi v drugih primerih, ko upnik v predlogu za izvršbo
določno označi javno ali po zakonu overjeno listino, s katero lahko dokaže, da je dolžnik kot družbenik,
ustanovitelj ali član po zakonu neposredno osebno odgovoren za obveznosti družbe ali druge pravne osebe.
245. člen ZIZ – učinek vknjižbe in zaznambe
Vknjižba zastavne pravice in zaznamba izvršljivosti terjatve imata za posledico, da se lahko opravi izvršba na to
nepremičnino tudi proti tistemu, ki jo je pridobil pozneje
Člen 53 ZDSS-1: če sodišče v kolektivnem delovnem sporu naloži drugemu udeležencu kakšno dajatev, lahko
izvršitev odločbe predlaga vsak, ki odločbe vsak, ki mu je bila z njo priznana kakšna pravica, tudi če ni bil
udeleženec tega postopka.

Sprememba stranke med pravdo: 190. člen ZPP
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Sprememba stranke po končani pravdi in pred vložitvijo predloga za izvršbo
24. člen ZIZ – prvi in drugi odstavek:
Izvršbo dovoli sodišče tudi na predlog nekoga, ki v izvršilnem naslovu ni označen kot upnik, če v predlogu za
izvršbo določno označi javno ali po zakonu overjeno listino, s katero lahko dokaže, da je bila terjatev prenesena
ali je na drug način prešla nanj. Kadar to ni mogoče, se prenos terjatve dokazuje s pravnomočno odločbo,
izdano v pravdnem postopku.
Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi glede izvršbe proti nekomu, ki v izvršilnem naslovu ni
označen kot dolžnik.
Sprememba stranke med izvršilnim postopkom
24. člen – tretji do peti odstavek
Če pride do spremembe upnika po vložitvi predloga za izvršbo, lahko nov upnik vstopi v izvršbo namesto
prvotnega upnika, če z javno ali po zakonu overjeno listino dokaže, da je bila terjatev prenesena ali je na drug
način prešla nanj. Kadar to ni mogoče, se prenos terjatve dokazuje s pravnomočno odločbo, izdano v
pravdnem postopku. Nov upnik mora izvršbo prevzeti v tistem stanju, v katerem je, ko vstopi vanjo.
Če pride do spremembe dolžnika po vložitvi predloga za izvršbo, se pod pogoji iz prejšnjega odstavka izvršba
nadaljuje zoper novega dolžnika, ki jo mora prevzeti v tistem stanju, v katerem je, ko vstopi vanjo.
Sodišče dolžniku iz prejšnjega odstavka vroči sklep o izvršbi.
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PREDPOSTAVKE IZVRŠBE
Formalne (procesne) predpostavke – odločanje o dopustnosti tožbe oziroma predloga (če niso podane –
zavrženje)
Materialne (substančne) predpostavke – odločanje o utemeljenosti zahtevka oziroma predloga (če niso podane
– zavrnitev)

Izvršilni postopek
Formalne predpostavke
- obstoj izvršilnega naslova ali verodostojne listine
- pristojnost slovenskega sodišča za dovolitev in opravo izvršbe
- stvarna pristojnost
- krajevna pristojnost
- formalna pravilnost in vsebina predloga za izvršbo
- roki, v katerih se lahko vloži predlog za izvršbo (npr. rok za nasprotno, rok za vložitev predloga za izvršbo v
primeru motenja posesti, rok za vložitev predloga za izvršbo za vrnitev delavca na delo).

ZPP: procesne predpostavke, ki se nanašajo na stranke

Substančne predpostavke
predpostavke, ki se nanašajo na samo terjatev (njen obstoj, veljavnost, dospelost in izvršljivost)
predpostavke, ki se nanašajo na dopustnost sredstev izvršbe oziroma dopustnost izvršbe na določen
predmet

IZVRŠILNI NASLOV
listina, v kateri je upnikova terjatev ugotovljena kot izvršljiva
- formalna predpostavka za dovolitev izvršbe
- presumpcija, da obstaja terjatev, ki je v njem ugotovljena, in da so za izvršbo legitimirane stranke, ki so
navedene v izvršilnem naslovu

17. člen
(Izvršilni naslov)
Sodišče dovoli izvršbo na podlagi izvršilnega naslova.
Izvršilni naslovi so:
1. izvršljiva sodna odločba in sodna poravnava;
2. izvršljiv notarski zapis;
3. druga izvršljiva odločba ali listina, za katero zakon, ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni
akt Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, določa, da je izvršilni naslov.
Določbe tega zakona o poravnavi se uporabljajo tudi za notarski zapis, če zakon ne določa drugače.
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18. člen
(Odločba in poravnava)
S sodno odločbo so po tem zakonu mišljeni sodba oziroma arbitražna odločba, sklep ter plačilni oziroma drug
nalog sodišča ali arbitraže ali nalog Računskega sodišča Republike Slovenije za odpravo nezakonitih dejanj, s
sodno poravnavo pa poravnava, sklenjena pred sodiščem.
20a. člen
(Izvršljivost notarskega zapisa)
Notarski zapis je izvršljiv, če je dolžnik v njem soglašal z njegovo neposredno izvršljivostjo in če je terjatev, ki
izhaja iz notarskega zapisa, zapadla.
21. člen
(Primernost izvršilnega naslova za izvršbo)
Izvršilni naslov je primeren za izvršbo, če so v njem navedeni upnik in dolžnik ter predmet, vrsta, obseg in čas
izpolnitve obveznosti.
Če je izvršilni naslov odločba, v kateri ni določen rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti, ga določi sodišče v
sklepu o izvršbi.

OBSTOJ TERJATVE
Člen 16 tč. 1: izraz »terjatev« označuje pravico do denarnega zneska ali do neke druge dajatve, storitve,
dopustitve ali opustitve
materialna predpostavka – njen obstoj in obseg je praviloma predhodno ugotovljen v izvršilnem naslovu
Izjeme:
- izvršba na podlagi verodostojne listine, pri kateri tudi o obstoju terjatve odloči šele izvršilno sodišče,
- odločanje o predlogu za nasprotno izvršbo,
- sodni penali,
- odločitev o plačilu vrednosti stvari, ki jih ni bilo mogoče najti pri dolžniku oziroma jih ni bilo mogoče kupiti
drugje,
- odločitev o stroških za vzpostavitev v prejšnje stanje ter o stroških za opravo dejanja, ki ga namesto dolžnika
lahko opravi tudi kdo drug,
- odločanje o nadomestilu osebnega dohodka delavcu, ki ga je treba vrniti na delo
- odločanje o pravici do povračila škode, ki jo je dolžnik utrpel zaradi neutemeljenega zavarovanja s predhodno
odredbo ali začasno odredbo
- višina zamudnih obresti (če se spremeni po nastanku izvršilnega naslova določi izvršilno sodišče na predlog
upnika ali dolžnika plačilo po spremenjeni obrestni meri )

POSEBNOSTI
26. člen
(Pogojna in vzajemna obveznost)
Izvršbo, ki je odvisna od poprejšnje izpolnitve kakšne upnikove obveznosti ali od nastopa kakšnega pogoja,
dovoli sodišče, če upnik v predlogu za izvršbo določno označi javno ali po zakonu overjeno listino, s katero
lahko dokaže, da je obveznost izpolnil, oziroma da je pogoj nastopil.
Če upnik tega ne more dokazati na način, ki je določen v prvem odstavku tega člena, se izpolnitev obveznosti
oziroma nastop pogoja dokazuje s pravnomočno odločbo, izdano v pravdnem postopku.
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Če je dolžnik po izvršilnem naslovu dolžan izpolniti obveznost pod pogojem, da upnik hkrati izpolni obveznost
proti njemu, dovoli sodišče izvršbo, če upnik v predlogu za izvršbo opiše dokaz, da je zagotovil izpolnitev svoje
obveznosti.
Šteje se, da je upnik zagotovil izpolnitev svoje obveznosti v smislu tretjega odstavka tega člena, če je predmet
obveznosti položil pri sodišču ali v ta namen ravnal na drug primeren način.
27. člen
(Alternativna obveznost po dolžnikovi izbiri)
Če ima dolžnik po izvršilnem naslovu pravico izbirati med več predmeti svoje obveznosti, mora upnik v predlogu
za izvršbo označiti predmet, s katerim naj bo obveznost izpolnjena.
Dolžnik ima pravico izbire, vse dokler upnik ni vsaj delno prejel predmeta, ki ga je v predlogu za izvršbo
zahteval.
28. člen
(Fakultativna pravica dolžnika)
Dolžnik, ki je po izvršilnem naslovu dolžan izpolniti neko obveznost s pravico, da je njene izpolnitve prost, če
izpolni drugo obveznost, določeno v izvršilnem naslovu, lahko drugo obveznost izpolni vse dotlej, dokler upnik
ni vsaj deloma prejel izpolnitve obveznosti.

DOPUSTNOST IZVRŠBE NA DOLOČEN PREDMET
materialna predpostavka
PREDMET IZVRŠBE: stvari in pravice (izjemoma osebe), na katere se nanašajo izvršilna dejanja
- načelo realne izvršbe
- načelo naturalne izvršbe
32. člen
(Predmet izvršbe)
Predmet izvršbe za poplačilo denarne terjatve je lahko vsaka dolžnikova stvar ali premoženjska oziroma
materialna pravica, kolikor ni z zakonom izvzeta iz izvršbe oziroma, če ni izvršba na njej z zakonom omejena.
Predmet izvršbe ne morejo biti:
1. stvari, ki niso v prometu;
2. rudno bogastvo in druga naravna bogastva;
3. objekti, naprave in druge stvari, ki so državi ali samoupravni lokalni skupnosti nujno potrebne za opravljanje
njenih nalog ter premične in nepremične stvari, namenjene za obrambo države;
4. objekti, naprave in druge stvari, ki so dolžniku nujno potrebne za opravljanje javne službe;
5. druge stvari in pravice, za katere tako določa zakon.
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OPROSTITVE IN OMEJITVE IZVRŠBE
Izvršba na premične stvari
79. člen
(Predmeti, izvzeti iz izvršbe)
Predmet izvršbe niso:
1. obleka, obutev, perilo in drugi predmeti za osebno rabo ter posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik,
pralni stroj in druge za gospodinjstvo potrebne stvari, kolikor je vse to nujno potrebno dolžniku in članom
njegovega gospodinjstva;
2. hrana in kurjava, potrebni dolžniku in članom njegovega gospodinjstva za šest mesecev;
3. delovna in plemenska živina, kmetijski stroji in druge delovne priprave, ki so dolžniku kmetu nujni za
kmetijsko dejavnost, ter seme za uporabo na njegovem gospodarstvu in krma za živino za štiri mesece;
4. predmeti, ki so dolžniku, ki opravlja javno službo ali znanstveno, umetniško ali drugo delo kot poklic, nujno
potrebni za opravljanje njegovega dela;
5. gotovina dolžnika, ki ima stalne mesečne prejemke, do mesečnega zneska, ki je po zakonu izvzet iz izvršbe, v
sorazmerju s časom do naslednjih prejemkov;
6. redi, medalje, vojne spomenice in druga odličja in priznanja, poročni prstan, osebna pisma, rokopisi in drugi
osebni dolžnikovi spisi ter slike oziroma fotografije družinskih članov;
7. pripomočki, ki so bili dani invalidu ali drugi osebi s telesnimi hibami na podlagi predpisa, ali si jih je sam
nabavil, in so nujni za opravljanje njegovih življenjskih funkcij.
Če se stranki ne moreta sporazumeti, kateri predmeti so glede na določbo prvega odstavka tega člena izvzeti iz
izvršbe, ali če se to sicer pokaže za potrebno, odloči o tem sodišče.
Predmeti iz 1. do 4. točke prvega odstavka tega člena niso izvzeti iz izvršbe, če se vodi izvršba zaradi poplačila
terjatve iz naslova posojila, s katerim je bil predmet kupljen, oziroma posojila, danega za razvoj dejavnosti, za
katero je bil predmet kupljen, ter v primeru, kadar se vodi izvršba zaradi poplačila terjatve, ki je bila zavarovana
s pogodbeno zastavno pravico na tem predmetu.
Poštna pošiljka ali poštno denarno nakazilo, naslovljeno na dolžnika, ne more biti predmet izvršbe, dokler mu ni
vročeno.
80. člen
(Omejitve izvršbe proti pravnim osebam in podjetniku)
Izvršbe proti pravni osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost in proti podjetniku, ni mogoče dovoliti na stroje,
orodje in druge delovne priprave, kolikor so te stvari nujno potrebne dolžniku za opravljanje njegove
dejavnosti, ter na surovine, polizdelke, namenjene za predelavo, in pogonsko gorivo, kolikor ne presegajo
količine, potrebne za enotedensko povprečno proizvodnjo.
Predmeti iz prvega odstavka tega člena niso izvzeti iz izvršbe, če se vodi izvršba zaradi poplačila terjatve iz
naslova posojila, s katerim je bil predmet kupljen, oziroma posojila, danega za razvoj dejavnosti, za katero je bil
predmet kupljen, ter v primeru, kadar se vodi izvršba zaradi poplačila terjatve, ki je bila zavarovana s
pogodbeno zastavno pravico na tem predmetu.
Proti pravni osebi, ki ni zajeta v prvem odstavku tega člena, sme sodišče dovoliti izvršbo samo na tiste stvari, ki
ji niso potrebne za opravljanje njene dejavnosti oziroma nalog.
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Če se stranki ne moreta sporazumeti, kateri predmeti so glede na določbo prvega in tretjega odstavka tega
člena izvzeti iz izvršbe, ali če se to sicer pokaže za potrebno, odloči o tem sodišče.

Izvršba na denarno terjatev
101. člen
(Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe)
Iz izvršbe so izvzeti:
1. prejemki iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je
dajal;
2. prejemki iz naslova odškodnine zaradi telesne poškodbe po predpisih o invalidskem zavarovanju;
3. prejemki iz naslova denarne socialne pomoči po zakonu, ki ureja socialno varstvo;
4. prejemki iz naslova starševskega dodatka, otroškega dodatka, dodatka za nego otroka in pomoči za opremo
novorojenca;
5. prejemki iz naslova štipendije in pomoči učencem in študentom;
6. prejemki vojaških obveznikov v času izvrševanja vojaške dolžnosti, državljanov v času opravljanja
nadomestne civilne službe oziroma usposabljanja za zaščito in reševanje ter oseb v času usposabljanja za delo v
rezervni sestavi policije;
7. prejemki iz naslova redov, medalj, vojnih spomenic ter drugih odličij in priznanj;
8. nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb;
9. dodatek za pomoč in postrežbo;
10. dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo po zakonu, ki ureja socialno
varstvo, in jih pridobivajo izven kriterijev redne zaposlitve.
11. denarna sredstva pomoči potrebnim, ki jih zagotavljajo humanitarne organizacije, ki delujejo v skladu z
zakonom, ki ureja humanitarne organizacije;
12. oskrbnine po zakonu, ki ureja rejniško dejavnost;
13. sredstva, pridobljena za odpravo posledic naravnih nesreč ali škode na področju kmetijstva, gozdarstva,
ribištva, veterine ali fitosanitarnem področju na podlagi predpisov, ki urejajo nesreče ali škode;
14. nepovratna denarna sredstva in denarna sredstva, pridobljena na podlagi ugodnih posojil ali poslov z
jamstvi, ki se štejejo kot oblike državnih pomoči po zakonu, ki ureja pomoč družbam v težavah, razen kadar so
sredstva pridobljena v zvezi z opravljanjem dejavnosti, kakor je določena v 46. členu Zakona o dohodnini
(Uradni list RS, št. 28/10 - uradno prečiščeno besedilo in 43/10), ali v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti, kakor je določena v 69. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 28/10 uradno prečiščeno besedilo in 43/10);
15. denarna sredstva, prejeta iz naslova aktivne politike zaposlovanja po zakonu, ki ureja zaposlovanje in
zavarovanje za primer brezposelnosti.
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102. člen
(Omejitve izvršbe)
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 seči:
1. za denarne terjatve, razen za terjatve, navedene v 2. Točki tega odstavka, do dveh tretjin prejemkov, na
katere se seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za
plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo
osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja
dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki ureja socialno varstvo, za dodelitev denarne socialne pomoči;
2. za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je
dajal, do dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v
višini dveh tretjin minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost, če
dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini
prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki ureja socialno varstvo,
za dodelitev denarne socialne pomoči.
Če dolžnik, ki je podjetnik ali zasebnik, ne prejema nobenega od prejemkov iz prejšnjega odstavka, mu mora pri
izvršbi na denarna sredstva pri organizaciji za plačilni promet od skupne vsote mesečnih prilivov ostati najmanj
znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost, če
dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini
prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo 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 preživnine in odškodnine za izgubljeno
preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, in sicer do polovice teh prejemkov.
Na prejemke iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju in dosmrtni renti ter na prejemke iz pogodbe o življenjskem
zavarovanju je mogoče seči z izvršbo le toliko, kolikor presegajo stalno najvišjo socialno dajatev po zakonu, ki
ureja socialno varstvene dajatve.
103. člen
(Davki in prispevki, izvzeti iz izvršbe)
Predmet izvršbe niso terjatve države in samoupravnih lokalnih skupnosti za plačilo davkov in drugih obveznih
dajatev ter terjatve javnih zavodov in skladov za plačilo iz naslova obveznih prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje in za zdravstveno zavarovanje.

Izvršba na sredstva na računih
137. člen
(Omejitev izvršbe)
Na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizaciji za plačilni promet iz naslova prejemkov, ki so izvzeti iz
izvršbe (101. člen), oziroma je izvršba nanje omejena (102. člen) ni mogoče seči z izvršbo, kolikor gre za
prejemke, nakazane za tekoči mesec, oziroma je mogoče seči le z upoštevanjem omejitev za tekoči mesec.
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Izvršba na nepremičnine
2. Nepremičnine, izvzete iz izvršbe
177. člen
Predmet izvršbe ne morejo biti kmetijska zemljišča in gospodarska poslopja kmeta, kolikor jih potrebuje za
lastno preživljanje in za preživljanje članov svoje ožje družine ter drugih oseb, ki jih je po zakonu dolžan
preživljati.
Prvi odstavek tega člena se ne nanaša na izvršbo za uveljavitev denarnih terjatev, zavarovanih s pogodbeno
zastavno pravico na nepremičninah (hipoteko) oziroma za poplačilo zemljiškega dolga.
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POTEK POSTOPKA NA PRVI STOPNJI

DOVOLITEV IZVRŠBE

PREDLOG ZA IZVRŠBO (40. člen)
V predlogu za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova morajo biti navedeni:
- upnik in dolžnik z identifikacijskimi podatki iz 16.a člena tega zakona,
- izvršilni naslov,
- dolžnikova obveznost,
- sredstvo ali predmet izvršbe,
- drugi podatki, ki so glede na predmet izvršbe potrebni, da se izvršba lahko opravi.
Če upnik predlaga izpolnitev denarne obveznosti, mora navesti svoj transakcijski račun, na katerega naj se
plačilo opravi.
Če upnik predlaga izvršbo na premičnine, mu jih v predlogu za izvršbo ni treba natančno označiti.
Če upnik predlaga izvršbo na dolžnikova sredstva pri organizacijah za plačilni promet, na nematerializirane
vrednostne papirje oziroma na plačo, v predlogu za izvršbo ni dolžan navesti podatkov o organizaciji za plačilni
promet, pri kateri ima dolžnik denarna sredstva, in številke računa, podatkov o nematerializiranih vrednostnih
papirjih, katerih imetnik je dolžnik, oziroma dolžnikove zaposlitve. V tem primeru sodišče pred izdajo sklepa po
uradni dolžnosti opravi poizvedbe o teh podatkih v elektronsko dosegljivih evidencah. Če iz elektronsko
dosegljivih evidenc izhaja, da viri za predlagana izvršilna sredstva ne obstajajo in upnik ni predlagal drugih
izvršilnih sredstev, ravna sodišče s takšnim predlogom za izvršbo kot z nepopolno vlogo.
Upniku izvršilnega naslova, na podlagi katerega zahteva izvršbo, predlogu za izvršbo ni treba priložiti, temveč ga
mora le določno označiti in navesti, da je bilo izdano potrdilo o izvršljivosti, za tuji izvršilni naslov pa, da so
izpolnjeni pogoji iz 13. člena tega zakona.
Če upnik vloži predlog za izvršbo po pooblaščencu, pooblastila ni treba predložiti, ampak se v predlogu za
izvršbo navede, da je bilo pooblastilo dano in v kakšnem obsegu.
Ne glede na določbi petega in šestega odstavka tega člena je upnik dolžan listine, na katere se je skliceval v
predlogu za izvršbo, takoj predložiti sodišču, če se pojavi upravičen dvom o njihovi verodostojnosti, sicer se
šteje, da je predlog za izvršbo umaknil.
V predlogu za izvršbo, pri kateri je treba opraviti neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja, mora upnik navesti
izvršitelja, ki naj ga sodišče določi za opravo teh dejanj, sicer sodišče s predlogom ravna kot z nepopolno vlogo.
Če upnik zahteva izvršbo s sredstvi ali predmeti izvršbe, pri katerih se v času vložitve predloga za izvršbo ne ve,
ali bo treba določiti izvršitelja, upnik izvršitelja navede v določenem roku med postopkom po pozivu sodišča, v
katerem ga sodišče opozori, da bo sklep o izvršbi v celoti ali delno s sklepom razveljavilo ali ne bo opravilo
posameznega dejanja izvršbe, če v določenem roku ne bo navedel izvršitelja. Zoper sklep, s katerim se sklep o
izvršbi v celoti ali delno razveljavi, ali se odloči, da se posamezno dejanje izvršbe ne opravi, ni pritožbe.
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Vsebina predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine (41. člen)
Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine v elektronski obliki je vložen, ko je sodna taksa plačana.
V predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine morajo biti navedeni:
- upnik in dolžnik z identifikacijskimi podatki iz 16.a člena,
- verodostojna listina,
- dolžnikova obveznost,
- sredstvo ali predmet izvršbe,
- drugi podatki, ki so glede na predmet izvršbe potrebni, da se izvršba lahko opravi, in
- zahteva, naj sodišče naloži dolžniku, da v osmih dneh, v meničnih in čekovnih sporih pa v treh dneh po vročitvi
sklepa, plača terjatev skupaj z odmerjenimi stroški.
...
Verodostojne listine, na podlagi katere zahteva izvršbo, upniku predlogu za izvršbo ni treba priložiti, temveč jo
mora le določno označiti in navesti datum zapadlosti terjatve.
……
Če sta stranki glede terjatve, zaradi katere upnik zahteva izvršbo na podlagi verodostojne listine, sklenili
sporazum o krajevni pristojnosti, lahko upnik v predlogu za izvršbo predlaga, naj se v primeru dolžnikovega
ugovora postopek nadaljuje pred sodiščem, pristojnim po tem sporazumu. V tem primeru mora upnik v
predlogu za izvršbo določno označiti tudi listino o sporazumu o krajevni pristojnosti.

Predlog za izvršbo na podlagi priložene menice (41. a člen)
Če bi v primeru ugovora veljala pravila postopka v gospodarskih sporih, lahko upnik pri sodišču iz četrtega
odstavka 40.c člena tega zakona vloži predlog za izvršbo na podlagi priložene menice kot verodostojne listine.
(člen 41.c/4: krajevno pristojno sodišče po splošnih pravilih)
V predlogu iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni:
- upnik in dolžnik z identifikacijskimi podatki iz 16.a člena,
- menica,
- dolžnikova obveznost,
- sredstvo ali predmet izvršbe,
- drugi podatki, ki so glede na predmet izvršbe potrebni, da se izvršba lahko opravi, in
- zahteva, naj sodišče naloži dolžniku, da v treh dneh po vročitvi sklepa plača terjatev skupaj z odmerjenimi
stroški.
O predlogu po tem členu mora sodišče odločiti v petih delovnih dneh.

Stran 26 od 62

Umik in omejitev predloga (43. člen)
Upnik lahko med postopkom brez dolžnikove privolitve v celoti ali delno umakne predlog za izvršbo.
V primeru umika sodišče ustavi postopek.
Upnik lahko po umiku predloga vloži nov predlog za izvršbo.

SKLEP O IZVRŠBI
Člen 16 tč. 6
»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;«
Vsebina sklepa o izvršbi (44. člen)
- v sklepu o izvršbi, s katerim sodišče dovoli izvršbo, so navedeni: upnik in dolžnik z identifikacijskimi podatki iz
16.a člena tega zakona, izvršilni naslov oziroma verodostojna listina, dolžnikova obveznost, sredstvo in predmet
izvršbe ter drugi podatki, ki so potrebni, da se izvršba lahko opravi;
- s sklepom o izvršbi na podlagi verodostojne listine sodišče naloži dolžniku, da v osmih dneh, v meničnih in
čekovnih sporih pa v treh dneh po vročitvi sklepa, plača terjatev skupaj z odmerjenimi stroški ter dovoli izvršbo;
- sklep o izvršbi, s katerim sodišče predlog za izvršbo popolnoma ali delno zavrne, mora biti obrazložen
44a. člen: v sklepu, s katerim dovoli izvršbo, pri kateri je potrebno opraviti neposredna dejanja izvršbe, sodišče
določi tudi izvršitelja……

VRNITEV V PREJŠNJE STANJE
36. člen: vrnitev v prejšnje stanje je v izvršilnem postopku dovoljena samo, če je zamujen rok za pritožbo ali
ugovor.

ZASTOJI V IZVRŠILNEM POSTOPKU

MIROVANJE POSTOPKA – v izvršilnem postopku ni mirovanja
PREKINITEV POSTOPKA – smiselna uporaba ZPP zastoj v obeh fazah izvršilnega postopka
37. člen ZIZ:
O prekinitvi izvršilnega postopka, ki je nastala zaradi smrti stranke ali njenega zakonitega zastopnika, obvesti
sodišče njene dediče, če so mu znani, in če ve za njihovo prebivališče, ter nasprotno stranko.
Če sodišču dediči niso znani, ali če ne ve za njihova prebivališča, jim sodišče nemudoma postavi začasnega
skrbnika.
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ODLOG IZVRŠBE – zastoj v fazi opravljanja izvršbe
Na predlog dolžnika (71. člen)
Sodišče lahko na dolžnikov predlog popolnoma ali deloma odloži izvršbo, če dolžnik izkaže za verjetno, da bi s
takojšnjo izvršbo pretrpel nenadomestljivo ali težko nadomestljivo škodo in da je ta škoda večja od tiste, ki
zaradi odloga lahko nastane upniku, v naslednjih primerih:
1. če je zoper odločbo, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba, vložil izredno pravno sredstvo;
2. če je vložen predlog za vrnitev v prejšnje stanje v postopku, v katerem je bila izdana odločba, ki je bila
podlaga za dovolitev izvršbe;
3. če je vložena tožba za razveljavitev arbitražne odločbe, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba;
4. če je vložena tožba za razveljavitev poravnave, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba;
5. če je dolžnik zoper sklep o izvršbi vložil ugovor;
6. če je dolžnik vložil predlog za razveljavitev potrdila o izvršljivosti;
7. če je izvršba odvisna od sočasne izpolnitve kakšne upnikove obveznosti, dolžnik pa je odrekel izpolnitev svoje
obveznosti zaradi tega, ker upnik svoje ni izpolnil in tudi ni pokazal pripravljenosti, da jo sočasno izpolni;
8. če je dolžnik ali udeleženec v postopku zahteval odpravo nepravilnosti, ki so bile storjene pri opravljanju
izvršbe;
9. če je dolžnik začel pravdo ali drug postopek zaradi nedopustnosti izvršbe (59. in 60. člen).
Sodišče sme na predlog dolžnika odložiti izvršbo tudi v drugih primerih, ko so za to podani posebno upravičeni
razlogi, vendar najdlje za tri mesece in le enkrat.
Sodišče postavi na upnikov predlog za odlog izvršbe pogoj, da dolžnik zagotovi varščino, razen če bi s tem bilo
ogroženo njegovo preživljanje ali preživljanje njegovih družinskih članov.
Če dolžnik ne zagotovi varščine v roku, ki ga določi sodišče in ki ne sme biti daljši od 15 dni, se šteje, da je
predlog za odlog umaknil.

Na predlog upnika (72. člen)
- na predlog upnika sodišče popolnoma ali deloma odloži izvršbo, če se izvršba še ni začela;
- če se je izvršba že začela, dolžnik pa se je v roku, ki mu ga je določilo sodišče, izjavil proti odlogu, sodišče
zavrne predlog za odlog;
- če zakon določa, da je treba izvršbo zahtevati v določenem roku,
lahko upnik predlaga odlog v tem roku.
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Na predlog tretjega (73. člen)
Na predlog tretjega, ki je zahteval, naj se izvršba na določen predmet izreče za nedopustno, odloži sodišče
izvršbo glede tega predmeta, če tretji obstoj svoje pravice na predlaganem predmetu izvršbe izkaže s
pravnomočno sodno odločbo ali kakšno drugo javno listino, z zasebno listino, ki ima naravo javne listine,
ali če obstoj svoje pravice opira na dejstva, ki so splošno znana.
Če tretji obstoja svoje pravice na predlaganem predmetu izvršbe ne izkaže na način iz prejšnjega odstavka,
sodišče na predlog tretjega odloži izvršbo glede tega predmeta, če tretji izkaže za verjetno, da bi s takojšnjo
izvršbo pretrpel nenadomestljivo ali težko nadomestljivo škodo.
Sodišče na upnikov predlog postavi za odlog izvršbe pogoj, da tisti, ki zahteva odlog, položi varščino, razen, če bi
s tem bilo ogroženo njegovo preživljanje ali preživljanje njegovih družinskih članov.

Odlog ali prekinitev izvršbe na zahtevo DT
Zakon o državnem tožilstvu (11. člen):
Če državni tožilec ugotovi, da je zaradi kršitve ustave, zakona ali mednarodne pogodbe dana podlaga, da
uporabi zoper izvršljivo sodno odločbo ali odločbo, izdano v upravnem ali kakšnem drugem postopku, pravno
sredstvo, lahko zahteva, naj se izvršitev takšne odločbe odloži ali prekine, če bi z njeno izvršitvijo utegnile
nastati nepopravljive škodljive posledice.
Zahtevo za odložitev oziroma prekinitev izvršitve odločbe iz prejšnjega odstavka vloži državni tožilec, ki je
upravičen uporabiti pravno sredstvo zoper takšno odločbo, pri sodišču oziroma drugem organu, ki je pristojen
za dovolitev izvršbe, če le-ta že teče, pa pri organu, ki jo opravlja.
Organ, pristojen za dovolitev izvršbe ali za izvršitev odločbe, lahko odloži dovolitev izvršbe oziroma prekine
izvršbo do odločitve o pravnem sredstvu državnega tožilca.
Odločba o odložitvi oziroma prekinitvi izvršbe neha veljati, če državni tožilec v tridesetih dneh od prejema
odločbe ne vloži pravnega sredstva.

USTAVITEV IZVRŠBE (76. člen)
Poleg drugih primerov, ki so določeni v tem zakonu, sodišče ustavi izvršbo po uradni dolžnosti, tudi če je
izvršilni naslov pravnomočno odpravljen, spremenjen, razveljavljen ali izrečen za neveljavnega, oziroma če je
razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti.
Kadar sodišče ustavi izvršbo, s tem razveljavi, če zakon ne določa drugače, tudi opravljena izvršilna dejanja,
kolikor s tem niso prizadete pridobljene pravice drugih oseb.

OPRAVA IZVRŠBE
46. člen
- izvršba se začne praviloma opravljati pred pravnomočnostjo izvršilnega naslova
- upnik praviloma ne more biti poplačan pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se upnik poplača pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi na podlagi
izvršilnega naslova na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizacijah za plačilni promet, pod pogojem, da
predlogu za izvršbo priloži izvršilni naslov. Izvršilnega naslova ni treba priložiti, če je bil izdan v postopku v
gospodarskem sporu.
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Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se upnik poplača pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi na
denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizacijah za plačilni promet, izdanega na podlagi predloga iz 41.a
člena tega zakona.

Ravnanje izvršitelja (49. člen)
- izvršitelj je dolžan opravljati neposredna dejanja izvršbe ne glede na zatrjevane ovire dejanske ali pravne
narave, razen če sodišče odredi drugače.
Pomoč policije (51. člen)
Izvršitelj lahko glede na okoliščine primera zaprosi za prisotnost in pomoč policije .
Stroški policije so izvršilni stroški.

Nepravilnosti pri opravljanju izvršbe (52. člen)
Stranka ali udeleženec v postopku lahko z vlogo zahteva od sodišča, naj odpravi nepravilnost, ki jo je izvršitelj ali
druga oseba, ki sodeluje v postopku, storila pri opravljanju izvršbe.

PRAVNA SREDSTVA V IP
9. člen
(Pravna sredstva)
Zoper sklep, izdan na prvi stopnji, je dovoljena pritožba, razen če zakon določa drugače.
Pravno sredstvo dolžnika zoper sklep o izvršbi, s katerim je predlogu ugodeno, je ugovor.
Pritožbo in ugovor je treba vložiti v osmih dneh od vročitve sklepa sodišča prve stopnje, če ni v zakonu drugače
določeno.
Pritožba se vroči v odgovor nasprotni stranki, če je vložena zoper sklep iz drugega odstavka 6. člena tega zakona
in sklep, izdan o ugovoru.
Zoper sklep, izdan o ugovoru, je dovoljena pritožba.
Pritožba in ugovor ne zadržita postopka, če ni v zakonu drugače določeno.
Odločba o pritožbi je pravnomočna.
Zoper odredbo ni pravnega sredstva.

10. člen
(Revizija in obnova postopka)
Zoper pravnomočno odločbo, izdano v postopku izvršbe in zavarovanja, ni dovoljena revizija.
Obnova postopka ni dovoljena, razen če zakon določa drugače.

Stran 30 od 62

PREGLED PRAVNIH SREDSTEV:
pritožba
ugovor (53. do 62. člen)
ugovor tretjega (65. in 66. člen)
obnova postopka (63. in peti odst. 68. člena)
ZVZ (smiselna uporaba ZPP)
zahteva za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe (52. člen)
vrnitev v prejšnje stanje (36. člen)

UGOVOR DOLŽNIKA
Primarno,
redno (rok 8 dni),
delno suspenzivno,
nedevolutivno,
dvostransko
pravno sredstvo.

Ugovor kot edino dolžnikovo pravno sredstvo (53. člen)
- Sklep o izvršbi, s katerim je predlogu za izvršbo ugodeno, lahko dolžnik izpodbija z ugovorom, razen če
izpodbija samo odločitev o stroških;
- ugovor mora biti obrazložen ( v njem mora dolžnik navesti dejstva, s katerim ga utemeljuje in predložiti
dokaze, sicer se ugovor šteje kot neutemeljen).
Pristojnost za odločanje (54. člen): o ugovoru odloča sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, če zakon ne določa
drugače.

RAZLOGI ZA UGOVOR (55. člen ZIZ)
Ugovor zoper sklep o izvršbi je mogoče vložiti iz razlogov, ki preprečujejo izvršbo, zlasti pa:
1. če sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, zanj ni bilo pristojno;
2. če listina, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba, ni izvršilni naslov ali verodostojna listina;
3. če odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi, še ni izvršljiva;
4. če je odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi, razveljavljena, odpravljena ali spremenjena;
5. če je poravnava, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi, razveljavljena ali izrečena za nično;
6. če še ni pretekel rok za izpolnitev terjatve ali če še ni nastopil pogoj, ki je bil določen v poravnavi;
7. če je izvršba dovoljena na stvari, denarno terjatev ali na druge pravice, ki so izvzete iz izvršbe, oziroma na
katerih je možnost izvršbe omejena;
8. če je terjatev prenehala na podlagi dejstva, ki je nastopilo po izvršljivosti odločbe ali pred tem, toda v času,
ko dolžnik 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;
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9. če je upnik odložil izpolnitev obveznosti za čas, ki še ni potekel;
10. če je pretekel rok, v katerem je po zakonu mogoče predlagati izvršbo;
11. če je nastopilo zastaranje terjatve, o kateri je bilo odločeno v izvršilnem naslovu;
12. če terjatev ni prešla na upnika oziroma če obveznost ni prešla na dolžnika.
Pri odločanju o ugovoru sodišče pazi po uradni dolžnosti na razloge iz 1. do 4. točke, pri razlogu iz 7. točke pa,
če je izvršba dovoljena na predmetih, ki niso v prometu.

Pomanjkanje nekaterih predpostavk za izvršbo
1.tč. - pristojnost
2., 4. in 5. tč. – obstoj izvršilnega naslova
predpostavke, ki se nanašajo na stranke (ZPP)
7. tč. – dopustnost izvršbe na določen predmet

Opozicijski razlogi: izvršba kljub veljavnemu izvršilnemu naslovu ni dovoljena, ker je terjatev prenehala ali je
ovirana
8. tč. – prenehanje terjatve (čas prenehanja – časovne meje pravnomočnosti!)
9. tč. – odlog plačila
11. tč. – zastaranje terjatve

Impugnacijski (nepravi opozicijski) razlogi: izvršba kljub veljavnemu izvršilnemu naslovu in obstoju terjatve ni
dovoljena, ker ni pogojev, da bi se izvršba opravila v sedanjem času oziroma v korist ali škodo osebe, ki je
stranka v postopku
3. in 6. tč – izvršilni naslov še ni izvršljiv
10. tč. – potek roka, v katerem je mogoče predlagati izvršbo
- vrnitev delavca na delo: 6 mesecev (231. člen ZIZ)
- motenje posesti: 30 dni od poteka roka za opravo dejanja (429. člen ZPP)
12. tč. – pomanjkanje legitimacije
začetek stečajnega postopka
odpoved izvršbi

UGOVOR KOT IZREDNO PRAVNO SREDSTVO (56. člen)

Ugovor, ki temelji na dejstvu, ki se nanaša na samo terjatev, in je nastopilo po izvršljivosti odločbe oziroma po
sklenitvi poravnave, lahko dolžnik vloži 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.
Dolžnik je dolžan v takem ugovoru navesti vse razloge, ki jih lahko uveljavi v času vložitve. Sodišče zavrže
kasnejši ugovor, če temelji na razlogih, ki bi jih dolžnik lahko uveljavil v prejšnjem ugovoru.

Stran 32 od 62

UGOVOR NOVEGA DOLŽNIKA
ZIZ-C
Ugovor novega dolžnika (56a. člen)
Dolžnik iz četrtega odstavka 24. člena tega zakona lahko izpodbija sklep o izvršbi z ugovorom iz razloga po 12.
točki prvega odstavka 55. člena tega zakona.

Člen 24/4:
Če pride do spremembe dolžnika po vložitvi predloga za izvršbo, se pod pogoji iz prejšnjega odstavka izvršba
nadaljuje zoper novega dolžnika, ki jo mora prevzeti v tistem stanju, v katerem je, ko vstopi vanjo.
ZIZ-C: nov peti odstavek
Sodišče dolžniku iz prejšnjega odstavka vroči sklep o izvršbi

POSTOPEK Z UGOVOROM
Člen 53/2:
Ugovor mora biti obrazložen. V ugovoru mora dolžnik navesti dejstva, s katerim ga utemeljuje in predložiti
dokaze, sicer se ugovor šteje kot neutemeljen.

Načelno pravno mnenje VS z dne 9. 12. 1999
1. Ugovor zoper sklep o izvršbi mora biti obrazložen. Ugovor je obrazložen, kadar dolžnik navede pravno
pomembna dejstva, ki preprečujejo izvršbo (uvodna določba prvega odstavka 55. člena ZIZ, tretji odstavek 62.
člena ZIZ) oziroma ki lahko imajo pri izvršbi na podlagi verodostojne listine za posledico zavrnitev
tožbenega zahtevka, če se izkažejo za resnična, in predloži dokaze, s katerimi zatrjevana dejstva dokazuje (drugi
odstavek 53. člena in peti odstavek 62. člena ZIZ).
2. Zahteva za predložitev dokazov (drugi odstavek 53. člena ZIZ) pomeni, da mora dolžnik ugovoru priložiti
listine, na katere se sklicuje, oziroma navesti, zakaj jih ne more priložiti.
3. Če dolžnik, ki uveljavlja razloge, ki preprečujejo izvršbo, ne more priložiti dokazov iz razlogov po tretjem
odstavku 226. člena, 227. členu in 228. členu ZPP, bo izvršilno sodišče ravnalo po omenjenih zakonskih
določbah. Če pa ne more priložiti dokazov iz omenjenih razlogov dolžnik, ki ugovarja sklepu o izvršbi, izdani na
podlagi verodostojne listine, navajajoč razloge, ki imajo lahko za posledico zavrnitev tožbenega zahtevka, če se
izkažejo za resnične, bo listine po omenjenih določbah ZPP pridobilo pravdno sodišče.
Obrazložitev
»…Zakon o izvršbi in zavarovanju v drugem odstavku 53. člena določa, da mora dolžnik v ugovoru predložiti
dokaze. Zato da bi preprečilo zavlačevanje izvršilnih postopkov z vlaganjem neutemeljenih ugovorov, je
Vrhovno sodišče Republike Slovenije zavzelo stališče, da je ugovor obrazložen:
- če dolžnik ugovoru priloži tudi listine, na katere se sklicuje, ali pa
- če v ugovoru navede, da jih ni mogel priložiti iz razlogov, navedenih v tretjem odstavku 226. člena, 227. členu
in 228. členu
ZPP…«

Odgovor na ugovor (57. člen): Izvod pravočasnega, popolnega in dovoljenega ugovora vroči sodišče upniku, in
ga opozori na pravne posledice iz prvega in tretjega odstavka 58. člena tega zakona.
Rok za odgovor na ugovor je osem dni.
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Sklep o ugovoru (58. člen)
- Če upnik v roku ne odgovori na ugovor, sodišče odloči o ugovoru; pri tem šteje, da so dolžnikove navedbe v
ugovoru resnične.
- Če upnik v odgovoru na ugovor ugovoru nasprotuje, sodišče glede na okoliščine primera razpiše narok za
obravnavo ugovora ali pa izda sklep brez naroka.
- V odgovoru na ugovor mora upnik navesti dejstva in predložiti dokaze, na katere je opiral predlog za izvršbo,
sicer se šteje,da so dolžnikove navedbe v ugovoru resnične.
S sklepom, ki ga izda o ugovoru, sodišče ugovoru ugodi ali ga zavrne ali pa zavrže kot prepoznega, nepopolnega
ali nedovoljenega.
Če sodišče ugodi ugovoru krajevne nepristojnosti, se izreče za krajevno nepristojno in odstopi zadevo krajevno
pristojnemu sodišču, ki odloči tudi o drugih ugovorih zoper sklep o izvršbi.
Če sodišče ali drug organ s pravnomočno odločbo ugotovi, da izvršba, ki še ni končana, ni dopustna (59. in 60.
člen), sodišče izvršbo ustavi in sklep o izvršbi razveljavi.

Pravda ali drug postopek za nedopustnost izvršbe (59. člen) – opozicijska tožba
Če je sodišče o ugovoru odločalo na podlagi dejstev, ki so bila med strankama sporna, in se ta dejstva nanašajo
na samo terjatev, lahko dolžnik v tridesetih dneh od pravnomočnosti sklepa o ugovoru začne pravdo ali drug
postopek za ugotovitev nedopustnosti izvršbe.
Vložitev tožbe po prejšnjem odstavku ne zadrži izvršbe, niti izpolnitve dolžnikove obveznosti, če s tem zakonom
ni drugače določeno.
Obravnavanje tožbe (60. člen)
- hiter, prednostna zadeva
- eventualna maksima (dolžnik mora istočasno uveljavljati vse ugovore zaradi nedopustnosti izvršbe in
istočasno navesti vsa dejstva in predlagati vse dokaze, s katerimi jih utemeljuje,
- nova dejstva in nove dokaze upošteva sodišče samo, če jih dolžnik navaja oziroma predlaga v pripravljalni
vlogi, vloženi v roku, ki mu ga je dalo sodišče zaradi odgovora na upnikove navedbe v odgovoru na tožbo.

UGOVOR PROTI SKLEPU O IZVRŠBI NA PODLAGI VERODOSTOJNE LISTINE (61. člen)

- ugovor zoper sklep v celoti (oziroma zoper kondemnatorni del sklepa)
- ugovor zoper sklep o izvršbi v ožjem smislu

Za ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine veljajo določbe 53. in 54. člena tega zakona, s
tem, da znaša v meničnih in čekovnih sporih rok za ugovor tri dni.
Ugovor zoper kondemnatorni del sklepa (novela ZIZ-A)
Če se z ugovorom iz prejšnjega odstavka izpodbija sklep o izvršbi v delu, s katerim je dolžniku naloženo, da
poravna terjatev, se šteje, da je ugovor v tem delu obrazložen, če dolžnik navede dejstva, s katerimi ga
utemeljuje in predlaga dokaze, s katerimi se ugotavljajo dejstva, ki jih navaja v ugovoru.

Stran 34 od 62

Ugovor po poteku roka:
Ugovor iz prvega odstavka 56. člena tega zakona lahko dolžnik vloži tudi zoper sklep o izvršbi na podlagi
verodostojne listine, s katerim je dovoljena izvršba, če temelji ugovor na dejstvu, ki se nanaša na samo terjatev,
dejstvo pa je nastopilo po izdaji sklepa o izvršbi.
V postopkih zoper dolžnike - menične zavezance na podlagi menice, je dopustno uveljavljati le ugovore po
meničnem pravu.

Sodna praksa:
1. Sklep VS Ips 63/2000
»…Pač pa temelji izpodbijani sklep pritožbenega sodišča, pa tudi (nezapisan) sklep sodišča prve stopnje o
ugotovitvi, da ugovor ni obrazložen, na zmotni uporabi petega odstavka 62. člena ZIZ in drugega odstavka 53.
člena ZIZ.
Dolžnikov ugovor zoper sklep o izvršbi je obrazložen. V njem je dolžnikova navedba, da ni naročil storitev, ki mu
jih zaračunava upnik s fakturama, priloženima predlogu za izvršbo. To je dejstvo, ki ga je dolžnik moral navesti
po drugem odstavku 53. člena ZIZ.
Omenjena zakonska določba pa zahteva od dolžnika tudi predložitev dokaza, s katerim dokazuje zatrjevano
dejstvo. Tudi to zahtevo zakona je dolžnik izpolnil. Navedel je naročilnici, na kateri se je upnik v fakturah
skliceval, in zahteval, naj ju upnik predloži. To pa v obravnavani situaciji zadostuje za opredelitev ugovora kot
obrazloženega. Upoštevati je namreč treba dolžnikovo trditev, da naročilnic ni izdal. Dokazovati negativno
dejstvo, to je resničnost trditve, da naročilnic ni izdal, dolžnik skoraj ne more drugače kot z zahtevo, da naj jih
predloži upnik. Če ta tega ne more storiti, bo dokazni zaključek verjetno lahko samo takšen, da dolžnik
zaračunane storitve ni naročil. Na drugačen način dokazovati, da naročilnic ni izdal, dolžnik skorajda ne more. Z
listinami (kakšnimi) tega ne more dokazovati. Dokazovanje z drugimi dokazili pa bi bilo izredno težko, zlasti pa
neprepričljivo. Vprašanje (ne)ugovarjanja izstavljenim fakturam pa ni stvar, ki se lahko upošteva v izvršilnem
postopku….«

2. Sklep VS Ips 117/2005
»…6. V predmetni zadevi je dolžnica svoj ugovor proti sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine
utemeljevala s trditvijo, da upnik "označenih dobav in del, v zvezi z izdanimi računi, na podlagi katerih terja
sporne zneske, ni opravil v skladu z naročilom in dogovorom, računi pa niso izdani v skladu z dogovorjeno ceno
za naročeno blago oz. delo ter stroške in plačilnim rokom". Kot dokaz je predlagala zaslišanje svojih odgovornih
oseb (M. M. in D. Ž.) ter vpogled poslovnih listin, ki naj bi jih dostavila naknadno. Sodišči prve in druge stopnje
sta šteli, da je tak ugovor obrazložen.
7. Vendar pa odločitvi nižjih sodišč nista pravilni. Ugovor, s katerim dolžnik izpodbija sklep o izvršbi na podlagi
verodostojne listine v celoti, je obrazložen, kadar dolžnik navede pravno pomembna dejstva, ki imajo lahko za
posledico zavrnitev tožbenega zahtevka, če se izkažejo za resnična, in zanje predloži dokaze (drugi odstavek 53.
člena ZIZ in peti odstavek 62. člena ZIZ; načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča RS, sprejeto na občni seji
dne 9.12.1999). Dolžnik mora torej zatrjevati pravno pomembna (relevantna) dejstva; dejstva, na podlagi
katerih bi bil lahko tožbeni zahtevek zavrnjen (če bi se izkazala za resnična). Trditve o takšnih dejstvih morajo
biti konkretne in določne. Vendar pa dolžnica takih navedb ni podala. Zato je pritrditi zahtevi za varstvo
zakonitosti, da je dolžnica podala splošne trditve, s katerimi je nedoločno ugovarjala pravnemu razmerju, ki
izhaja iz upnikovih listin. Dolžnica namreč spornih dejstev ni zatrjevala tako, da bi jih bilo mogoče upoštevati,
saj ni konkretizirala (sporne) vsebine naročila in dogovora ter dogovorjene cene. Tako dolžničine trditve, ob
implicitnem priznanju poslovnega razmerja med strankama, ne predstavljajo upoštevnega zatrjevanja pravno
pomembnih dejstev. Zato njenega ugovora ni mogoče šteti za obrazloženega (drugi odstavek 53. člena ZIZ)….«
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3. Sklep II Ips 293/2002
»…Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje sklep o izvršbi, opr.št. Ig 2002/00073 z dne 2.7.2002,
razveljavilo v delu, s katerim je bila dovoljena izvršba, to je v 2. točki izreka. Hkrati je odločilo, da bo o zahtevku
in stroških odločalo sodišče v pravdnem postopku (brez navedbe sodišča); menilo namreč je, da je zoper sklep o
izvršbi na podlagi verodostojne listine dolžnik vložil obrazložen ugovor. Proti navedenemu sklepu je upnik po
svoji pooblaščenki vložil pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov, predlagal njegovo razveljavitev in uveljavljal
povrnitev stroškov pritožbenega postopka. V pritožbi opozarja, da je ugovor obrazložen le tedaj, ko dolžnik
predloži dokaze in navede pravno pomembna dejstva, ki imajo lahko za posledico zavrnitev tožbenega
zahtevka, če bi se izkazala za resnična. V ugovoru pa je dolžnik izrecno navedel, da ima v svojem lokalu radijski
in TV sprejemnik, za katerega plačuje RTV naročnino - prispevek. Terjatev upnika pa predstavlja avtorski
honorar za uporabo glasbenih del po radijskem in TV sprejemniku, ki temelji prav na dejstvu, da dolžnik v
svojem lokalu preko obeh aparatov javno priobčuje glasbo in mora za pravico sekundarnega radiodifuznega
oddajanja za male pravice plačevati nadomestilo kolektivni organizaciji, tudi če ni sklenjena pogodba. Ob
dejstvu, da dolžnik izrecno priznava predvajanje radijskih in TV postaj v gostilni O. in v pomanjkanju trditev in
dokazov, da je za navedeno plačal avtorske honorarje, kar je po zakonu dolžan storiti, se pokaže, da je dolžnik v
ugovoru navedel takšna dejstva, ki potrjujejo pravilnost upnikovega zahtevka, zato bi moralo sodišče tak
ugovor šteti za neutemeljen in ga zavrniti. Pritožba upnika je utemeljena. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da
upnik v pritožbi povsem utemeljeno opozarja na okoliščino, da sodišče prve stopnje v obravnavani zadevi ni
pravilno uporabilo 2. odst. 53. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ); skladno z navedenim določilom je kot
utemeljenega namreč mogoče obravnavati le takšen ugovor, v katerem dolžnik navede dejstva, s katerimi ga
utemeljuje in kateremu predloži dokaze. Ob tem pa morajo biti dejstva pravno upoštevna, kar pomeni, da bi v
sledeči pravdi privedla do zavrnitve upnikovega zahtevka, v kolikor bi se izkazala za resnična. V obravnavanem
primeru pa obstoj dejstev, ki jih je dolžnik navedel v ugovoru, v sledeči pravdi ne bi povzročil zavrnitve
upnikovega zahtevka;…«

(Pomembno: razlikovanje med neobrazloženim in neutemeljenim ugovorom!)

Postopek pri ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine (62. člen)
Če dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, ne izjavi, v katerem delu izpodbija
sklep, se šteje, da ga izpodbija v celoti.
Ugovor zoper kondemnatorni del:
Če dolžnik sklep o izvršbi izpodbija v celoti ali samo v delu, v katerem mu je bilo naloženo, naj terjatev plača,
sodišče razveljavi sklep o izvršbi v delu, v katerem je dovolilo izvršbo in določilo izvršitelja, in opravljena
izvršilna dejanja. Sodišče nato nadaljuje postopek kot pri ugovoru zoper plačilni nalog, če za to ni pristojno, pa
se izreče za nepristojno in zadevo odstopi pristojnemu sodišču. Pri tem upošteva sporazum o krajevni
pristojnosti, če ga je upnik uveljavljal in določno označil v predlogu za izvršbo oziroma če ga je dolžnik
uveljavljal v ugovoru zoper sklep o izvršbi in mu ga priložil. Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki
je bil podlaga za izdajo razveljavljenega sklepa o izvršbi, se obravnava kot tožba
v pravdnem postopku.
Ugovor zoper sklep o izvršbi v ožjem smislu:
Če dolžnik izpodbija sklep o izvršbi samo v delu, v katerem je sodišče dovolilo izvršbo, se postopek nadaljuje kot
postopek o ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova.
Če sodišče ugovoru iz tretjega odstavka ugodi, je del sklepa o izvršbi, s katerim je dolžniku naloženo, naj
poravna terjatev, izvršilni naslov, na podlagi katerega lahko upnik ponovno zahteva izvršbo.
Sodišče ne ravna po prejšnjih odstavkih tega člena, če ugovor ni obrazložen oziroma je prepozen, nepopoln ali
nedovoljen. V teh primerih sodišče ugovor v skladu z zakonom s sklepom zavrne ali zavrže.
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Če izpodbija dolžnik sklep o izvršbi po prejšnjem odstavku samo zaradi krajevne nepristojnosti sodišča, se
sodišče, če spozna, da ni krajevno pristojno, izreče za krajevno nepristojno in po pravnomočnosti sklepa odstopi
zadevo pristojnemu sodišču, da izvede postopek izvršbe.

Člen 11/3 (ZIZ-H)
V pravdnih postopkih, ki se vodijo na podlagi drugega odstavka 62. člena tega zakona, mora sodišče, kadar v
skladu z zakonom ne odloči brez naroka, opraviti poravnalni narok oziroma, če ni poravnalnega naroka, prvi
narok za glavno obravnavo najpozneje v treh mesecih od prejema odgovora na ugovor.
(Vložena zahteva na US: št. U-I-169/10!)
Novela ZIZ-I
Člen 258/1
Šteje se, da je podana nevarnost v smislu 257. člena tega zakona, če se predlog za zavarovanje s predhodno
odredbo opira na katero od naslednjih odločb:
1. na plačilni nalog in na sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, proti kateremu je bil pravočasno
vložen ugovor, če:
- dolžnik v ugovoru zanika obstoj obligacijskega razmerja z upnikom, upnik pa predloži listino, iz katere izhaja
verjetnost obstoja obligacijskega razmerja ali
- je bil plačilni nalog ali sklep o izvršbi izdan na podlagi menice ali čeka;

UGOVOR TRETJEGA
Pogoji in rok za ugovor (64. člen)
Kdor verjetno izkaže, da ima na predmetu izvršbe pravico, ki preprečuje izvršbo, lahko vloži ugovor zoper sklep
o izvršbi in v njem zahteva, naj sodišče izvršbo na ta predmet izreče za nedopustno.
Ugovor se lahko vloži do konca izvršilnega postopka.
Izvod pravočasnega, popolnega in dovoljenega ugovora vroči sodišče upniku, in ga opozori na pravne posledice
iz prvega odstavka 65. člena tega zakona.
Rok za odgovor na ugovor je osem dni.
Če ugovor ni obrazložen ali če pravica ni verjetno izkazana se šteje, da je ugovor neutemeljen.
Sklep o ugovoru (65. 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.
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Izločitvena tožba:
Vložnik ugovora lahko v roku trideset dni od pravnomočnosti sklepa iz prejšnjega odstavka začne pravdo za
ugotovitev, da izvršba na ta predmet ni dopustna.
Dolžnik, ki izpodbija pravico tretji osebi, je lahko zajet s tožbo iz tretjega odstavka tega člena za ugotovitev te
pravice.
Če sodišče s pravnomočno odločbo ugotovi, da izvršba, ki še ni končana oziroma je bila odložena (73. člen), na
določen predmet ni dopustna, sodišče glede tega predmeta ustavi izvršbo in razveljavi sklep o izvršbi.
V postopku, ki ga začne vložnik po tretjem odstavku tega člena, se smiselno uporabljajo določbe drugega
odstavka 59. in 60. člena.

Kdaj se ne more zahtevati, da se izvršba izreče za nedopustno (66. člen)

Oseba, katere solastninski delež na premični stvari, ki je predmet izvršbe, ne presega polovice njene vrednosti,
ne more zahtevati, da se izvršba glede njenega deleža izreče za nedopustno. Iz zneska, dobljenega s prodajo
stvari, pa ima pravico zahtevati izplačilo svojega deleža sorazmerno ceni, doseženi s prodajo, vendar najmanj
sorazmerno ocenjeni vrednosti, in sicer pred vsemi upniki in pred povrnitvijo stroškov izvršilnega postopka.
Oseba iz prvega odstavka tega člena ima pravico zahtevati, da se ji odstopi stvar, ki je predmet izvršbe, če
položi znesek, ki ustreza vrednosti dolžnikovega deleža na tej stvari.

Pravice, ki so podlaga za izločitvene zahtevke:
lastninska pravica
solastnina, skupna lastnina, pridržek lastninske pravice,
fiduciarna lastnina,
sporno: leasing, prepoved odsvojitve in obremenitve
obligacijske pravice: vrnitveni zahtevki (ne: izročitveni zahtevki!)
Več glej A. Galič, Pravice kot podlaga za ugovor tretjega v izvršilnem postopku v Izbrane teme civilnega prava,
Inštitut za civilno pravo PF 2006, str. 155-186.

Ustavnosodna presoja:
1.

Nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo ( 211. člen)

Če je bila zemljiška knjiga, v katero je bila vpisana nepremičnina, uničena, ali če nepremičnina ni vpisana v
zemljiško knjigo, mora upnik v predlogu za izvršbo navesti, kje je nepremičnina, njeno ime, meje in površino,
oziroma druge podatke, potrebne za njeno identifikacijo.
V takem primeru opravi izvršitelj po odredbi sodišča rubež nepremičnine, za katero je predlagana izvršba. Na
rubež povabi upnika in dolžnika.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe in mora biti razglašen na sodni deski in objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Odločba Up-232/02 z dne 11. 12. 2003
Dejansko stanje:
17. 7. 1998 sklep o izvršbi z rubežem nepremičnine in z razglasitvijo zapisnika o rubežu na sodni deski
3. 6. 1999 opravljen rubež
6. 7. do 8. 10. 1999 zapisnik razglašen na sodni deski
4.4. 2000 pritožnica sklene z dolžnico pogodbo o nakupu stanovanja
oktober 2000 objava sklepa o rubežu v Uradnem listu
Sodišče:
- upnik je z rubežem, ki je bil opravljen dne 3. 6. 1999, pridobil poplačilno pravico na stanovanju tudi v primeru,
ko nekdo drugi kasneje na istem stanovanju pridobi lastninsko pravico;
- razglasitev in objava zapisnika o rubežu sta zgolj dejanji, ki naj zagotovita uveljavitev načela publicitete, ne
moreta pa vplivati na veljavnost zapisnika.
Ustavno sodišče: Izpodbijani sklep Višjega sodišča, s katerim je bila zavrnjena pritožničina pritožba zoper sklep
o zavrnitvi njenega ugovora tretje v izvršilnem postopku, temelji na naslednji razlagi določbe 211. člena ZIZ:
Zapisnik o rubežu ima pomen in učinek zaznambe sklepa o izvršbi, ne glede na to, ali je bil razglašen na oglasni
deski sodišča in objavljen v Uradnem listu ali ne.
Prav razglasitev in objava zapisnika o rubežu, na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu pa sta ključni za njegov
stvarnopravni učinek. Zato je pravno stališče, na podlagi katerega je Višje sodišče sprejelo izpodbijano
odločitev, očitno napačno. Z odločitvijo, sprejeto na podlagi takega stališča, je pritožnici kršena pravica iz 22.
člena Ustave. Zato je Ustavno sodišče sklep Višjega sodišča razveljavilo. Ustavno sodišče je zaradi kršitve
pravice iz 22. člena Ustave razveljavilo tudi del sklepa Okrajnega sodišča. To je zavrnilo pritožničin ugovor, ne
da bi se opredelilo do pritožničine navedbe, da zapisnik o rubežu v času sklenitve kupoprodajne pogodbe ni bil
objavljen v Uradnem listu. S tem je kršilo pritožničino pravico iz 22. člena Ustave.

2.

Izvršba na nepremičnino, ki spada v skupno premoženje

Sklep Up-453/02 z dne 30. 9. 2003: nesprejem ustavne pritožbe
Pritožnik je v izvršilnem postopku, v katerem kot dolžnica nastopa njegova bivša zunajzakonska partnerka, kot
tretji vložil ugovor zoper sklep o izvršbi na nepremičnino. V ugovoru je zatrjeval, da ima na nepremičnini
solastninski delež do 1/4, ki preprečuje izvršbo. Sodišče prve stopnje je pritožnikov ugovor zavrnilo. Ugotovilo
je, da je v enem delu brezpredmeten, saj njegova pravica ne preprečuje izvršbe za izterjavo s hipoteko
zavarovane terjatve. Hipoteka je bila namreč v zemljiško knjigo vpisana prej kot pritožnikova lastninska pravica.
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Odločba Up-128/03 z dne 27. 1. 2005
Evidenčni stavek:
V neskladju z ustavno pravico do zasebne lastnine je stališče sodišča, da ima pravica do poplačila terjatve, ki sta
jo upnika pridobila z zaznambo izvršbe v zemljiški knjigi prednost pred pritožničino na originaren način
pridobljeno lastninsko pravico. Položaja dolžnikovega zakonca v izločitvenem sporu ni mogoče enačiti s
položajem zakonca v premoženjskih sporih, ki nastanejo zaradi enostranskega razpolaganja drugega zakonca z
domnevno skupnim premoženjem. Na zemljiškoknjižno stanje in dobro vero se lahko sklicuje le tisti, ki je na tej
podlagi pridobil veljavno pogodbeno zastavno pravico (hipoteko) na nepremičnini, to pa ne more veljati v
primeru, ko je upnik pridobil zastavno pravico šele z zaznambo sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi v izvršilnem
postopku.
Iz obrazložitve:
»…10. V konkretnem primeru je bil pritožničin tožbeni zahtevek zavrnjen s sklicevanjem na zemljiškoknjižno
stanje in pomen zemljiškoknjižnih načel ter na upnikovo dobrovernost in pritožničino pasivnost, ker ni
pravočasno predlagala vpisa svoje lastninske pravice v zemljiško knjigo. Po mnenju Višjega sodišča, s katerim se
je strinjalo tudi Vrhovno sodišče, ima pravica do poplačila terjatve, ki sta jo upnika pridobila z zaznambo izvršbe
v zemljiški knjigi, prednost pred pritožničino na originaren način pridobljeno lastninsko pravico. Njuna pravica
naj bi imela enake učinke kot zastavna pravica, zato naj položaj dolžnikovega zakonca v izločitvenem sporu ne
bi bil bistveno drugačen kot v premoženjskih sporih, ki nastanejo zaradi enostranskega razpolaganja drugega
zakonca z domnevno skupnim premoženjem. Vendar navedenih položajev ni mogoče enačiti. Na
zemljiškoknjižno stanje in dobro vero se lahko sklicuje tisti, ki je na tej podlagi pridobil veljavno pogodbeno
zastavno pravico (hipoteko) na nepremičnini,[7] to pa ne more veljati v primeru, ko je upnik pridobil zastavno
pravico šele z zaznambo sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi v izvršilnem postopku.[8] Zaznamba sklepa o izvršbi je
namreč prvo izvršilno dejanje v postopku oprave izvršbe na nepremičnino (167. člen in 170. člen ZIZ), predmet
spora v pravdi na podlagi izločitvene tožbe pa je prav dopustnost izvršbe na določen predmet. Glede na to z
razlogi, na katerih temeljijo izpodbijane sodbe, dopustnosti posega v pravico do lastnine ni mogoče utemeljiti.
Zgolj to, da dobi upnik poplačano svojo terjatev, pa ne more biti ustavno dopusten razlog za poseg v lastninsko
pravico osebe, ki ni dolžnik…«

Odločba Up-438/4 z dne 6. 7. 2006
7. Obrazložitvi sodišč, ki sta z izpodbijanima sklepoma odločili, da tretji niti verjetno niso izkazali, da imajo na
predmetu izvršbe pravico, ki preprečuje izvršbo, ne zadošča navedenim kriterijem iz 22. člena Ustave. Bistven
argument sodišč za neutemeljenost ugovora tretjih je, da se stvarne pravice pridobijo z vpisom v zemljiško
knjigo, da iz zemljiške knjige izhaja, da je lastnica nepremičnine dolžnica, da tretji niso vpisani kot lastniki v
zemljiško knjigo ter da tak vpis niti ni predlagan. Kot je že bilo povedano, pa ni zgolj lastninska pravica tista
pravica, ki lahko utemeljuje ugovor tretjega in preprečuje izvršbo na predmetu izvršbe. Sodišče se v obrazložitvi
zadovolji zgolj z ugotovitvijo, kakšno je zemljiškoknjižno stanje glede lastništva nepremičnine, ne pojasni pa, kaj
za utemeljenost posameznih ugovorov pomeni dejstvo, ki ga sodišče samo navede v obrazložitvi svojega sklepa,
da se namreč tretji niso mogli vpisati v zemljiško knjigo in pridobiti lastninske pravice na posameznih
stanovanjih. Eden izmed tretjih je že v ugovoru navedel, da je zoper dolžnico vložena tožba za izpolnitev
kupoprodajne pogodbe ter za izstavitev zemljiškoknjižne listine. Iz zemljiške knjige je razvidno, da je sporna
nepremičnina vpisana kot poslovna stavba in dvorišče. Sodišče prve stopnje samo ugotovi, da ni dan predlog v
zemljiško knjigo za vpis posameznih delov stavbe, kar je temeljni pogoj za vpis lastninske pravice na
posameznih stanovanjih, ne pojasni pa, kako na možnost vpisa etažne lastnine tretjih vpliva dejstvo, da je
nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo kot poslovna stavba in dvorišče. Navedene okoliščine sta sodišči zgolj
povzeli v obrazložitvah izpodbijanih sklepov, nista pa se do njih opredelili.
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8. Sodišči se v obrazložitvi sklicujeta še na načelo zaupanja v zemljiško knjigo, ki naj bi v konkretnem primeru
pomenilo, da so upniki ob tem, da je v zemljiški knjigi dolžnica vpisana kot lastnica nepremičnine, upravičeno
predlagali izvršbo na to nepremičnino, ter na (neizpodbito) predpostavko dobrovernosti upnikov. Tudi ta
argument je neprepričljiv. Ustavno sodišče je že v odločbi št. Up-128/03 z dne 27. 1. 2005 (Uradni list RS, št.
14/05) zavzelo stališče, da se na zemljiškoknjižno stanje in dobro vero lahko sklicuje tisti, ki je na tej podlagi
pridobil veljavno pogodbeno zastavno pravico (hipoteko) na nepremičnini, to pa ne more veljati v primeru, ko
je upnik pridobil zastavno pravico šele z zaznambo sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi v izvršilnem postopku.[2]
Višje sodišče je argumentom sodišča prve stopnje še dodalo, da je bila dne 9. 11. 1999 v zemljiško knjigo
vpisana zaznamba sklepa o izvršbi, s čimer je upnik pridobil pravico poplačila iz nepremičnine, tudi če bi
pozneje kdo drug na isti nepremičnini pridobil lastninsko pravico. V tem delu obrazložitev (stališče samo po
sebi) sicer ni ustavno sporna. Vendar pa je sodišče ta razlog navedlo le kot splošno ugotovitev, ne da bi
ugotavljalo, kaj to pomeni v posameznih konkretnih primerih. Zaznamba sklepa o izvršbi je namreč z dne 9. 11.
1999, kupoprodajne pogodbe pa so bile sklenjene, kot sodišče samo ugotovi in navede v obrazložitvi, med leti
1996 in 2000…

PRITOŽBA
Redno,
devolutivno,
praviloma nesuspenzivno,
izjemoma dvostransko
pravno sredstvo.
9. člen
Zoper sklep, izdan na prvi stopnji, je dovoljena pritožba, razen če zakon določa drugače…
Pritožbo in ugovor je treba vložiti v osmih dneh od vročitve sklepa sodišča prve stopnje, če ni v zakonu drugače
določeno.
Zoper sklep, izdan o ugovoru, je dovoljena pritožba.
Pritožba in ugovor ne zadržita postopka, če ni v zakonu drugače določeno.
Pritožba se vroči v odgovor nasprotni stranki, če je vložena zoper sklep iz drugega odstavka 6. člena tega zakona
in sklep, izdan o ugovoru.
Odločba o pritožbi je pravnomočna.

Člen 6/2
O pritožbah odloča višje sodišče po sodniku posamezniku. V senatu treh sodnikov višje sodišče odloča o
pritožbah:
- zoper sklepe v izvršilnem postopku, ki so izvršilni naslov, razen sklepov o stroških,
- zoper sklepe, s katerimi sodišče odloči o ugovoru v postopku na podlagi verodostojne listine, o ugovoru v
izvršbi na nepremičnine ali na stavbno pravico ali na delež družbenika, v izvršbi za izterjavo nedenarnih terjatev,
- zoper sklepe o določitvi sodnih penalov in
- zoper sklepe v postopkih zavarovanja.
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Pritožba ni dovoljena
- proti sklepu o cenitvi premičnih stvari iz tretjega odstavka 89. člena
- dolžnikov dolžnik nima pravice pritožbe zoper sklep o rubežu (107. člen)
- v primerih, ko je izključena pritožba zoper sklep po ZPP

(Ne)suspenzivnost pritožbe (46. člen)
Izvršba se začne opravljati pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, če zakon za posamezna izvršilna dejanja ne
določa drugače.
Upnik ne more biti poplačan pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se upnik poplača pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi na podlagi
izvršilnega naslova na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizacijah za plačilni promet, pod pogojem, da
predlogu za izvršbo priloži izvršilni naslov. Izvršilnega naslova ni treba priložiti, če je bil izdan v postopku v
gospodarskem sporu.
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se upnik poplača pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi na
denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizacijah za plačilni promet, izdanega na podlagi predloga iz 41.a
člena tega zakona.

Pritožba ima (delno) suspenzivni učinek
Člen 92/1 – prodaja premičnih stvari
»Prodaja zarubljenih stvari se sme opraviti šele po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, razen če dolžnik 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.«
Člen 181/2 – prodaja nepremičnine
»Prodaja nepremičnine se opravi po pravnomočnosti sklepa o izvršbi
in po pravnomočnosti sklepa o ugotovitvi vrednosti nepremičnine.«
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NASPROTNA IZVRŠBA
67. člen
(Razlogi za nasprotno izvršbo)
Ko je izvršba že opravljena, lahko predlaga dolžnik pri sodišču nasprotno izvršbo in zahteva, naj mu upnik vrne
tisto, kar je z izvršbo dobil:
1. če je med izvršilnim postopkom poravnal upnikovo terjatev;
2. če je bil izvršilni naslov pravnomočno odpravljen, spremenjen, razveljavljen ali izrečen za neveljavnega;
3. če je bil sklep o izvršbi pravnomočno v celoti ali delno razveljavljen ali spremenjen;
4. če je sodišče izreklo za nedopustno izvršbo, ki je že bila opravljena;
5. če je upnik prejel več kot znaša njegova terjatev, ali če pri izvršbi na plačo in druge denarne prejemke niso
bile upoštevane določbe o omejitvi izvršbe.
Predlog za nasprotno izvršbo, ki se lahko pošlje na predpisanem obrazcu, lahko vloži dolžnik v treh mesecih od
dneva, ko je zvedel za razlog zanjo, najkasneje pa v enem letu od dneva, ko je bil končan izvršilni postopek.
Pred iztekom tega roka dolžnik ne more uveljavljati svoje terjatve v pravdnem postopku.
68. člen
(Postopek s predlogom za nasprotno izvršbo)
Predlog za nasprotno izvršbo vroči sodišče upniku in zahteva od njega, naj se v osmih dneh od vročitve o njem
izjavi, in ga opozori na pravne posledice iz drugega odstavka tega člena.
Če se upnik v predpisanem roku ne izjavi ali če izjavi, da predlogu ne nasprotuje, izda sodišče sklep, s katerim
predlogu za nasprotno izvršbo ugodi.
Če upnik v predpisanem roku izjavi, da nasprotuje predlogu, odloči sodišče o njem po opravljenem naroku.
S sklepom, s katerim ugodi predlogu, naloži sodišče upniku, da mora v petnajstih dneh vrniti dolžniku tisto, kar
je z izvršbo dobil.
Proti pravnomočnemu sklepu, s katerim sodišče predlogu za nasprotno izvršbo ugodi ali ga zavrne, je dovoljen
predlog za obnovo postopka po določbah zakona o pravdnem postopku.
69. člen
(Sklep o nasprotni izvršbi)
Na podlagi pravnomočnega in izvršljivega sklepa, s katerim je ugodilo predlogu za nasprotno izvršbo, dovoli
sodišče na dolžnikov predlog s sklepom nasprotno izvršbo.
Glede nadaljnjega postopka se smiselno uporabljajo določbe, ki se nanašajo na izvršbo.
70. člen
(Če nasprotna izvršba ni mogoča)
Sodišče ne ugodi predlogu za nasprotno izvršbo, če je zahtevana vrnitev predmeta, glede katerega so nastale
take stvarne ali pravne spremembe, da vrnitev ni več mogoča.
V tem primeru lahko dolžnik uveljavlja svojo pravico v pravdnem postopku, še preden izteče rok iz drugega
odstavka 67. člena tega zakona.
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OBLIGACIJSKI ZAKONIK
Splošno pravilo o vračanju:
190. člen
(1) Kdor je bil brez pravnega temelja obogaten na škodo drugega, je prejeto dolžan vrniti, če je to mogoče,
sicer pa nadomestiti vrednost dosežene koristi….
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IZVRŠBA NA PODLAGI VERODOSTOJNE LISTINE

ZIP 1978
- samo med uporabniki družbenih sredstev, ki opravljajo gospodarsko dejavnost
- menica faktura in ček
- v primeru dolžnikovega ugovora je sodišče sklep o izvršbi razveljavilo, upnik je moral terjatev uveljavljati v
pravdi, v predlogu za izvršbo pa je lahko navedel, naj se v primeru dolžnikovega ugovora njegov predlog za
izvršbo šteje za tožbo

Novela ZIP 1990
- denarne terjatve pravnih oseb (ne glede na to, kdo je dolžnik)
- listine, ki so podlaga za izdajo plačilnega naloga v pravdnem postopku faktura – tudi obračun obresti
- odločanje o obstoju terjatve (predlog in sklep sestavljena iz dveh delov: kondemnatorni del (»plačilni nalog«)
in sklep o izvršbi v ožjem smislu

ZIZ
denarne terjatve

23. člen
(Verodostojna listina)
Izvršba za izterjavo denarne terjatve se dovoli tudi na podlagi verodostojne listine, če upnik v predlogu za
izvršbo navede dan zapadlosti terjatve.
Verodostojna listina je v smislu tega zakona faktura, menica in ček s protestom in povratnim računom, kadar je
to potrebno za nastanek terjatve, javna listina, izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe, po
zakonu overjena zasebna listina in listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine. Za fakturo se šteje
tudi obračun obresti.
Pristojnost za izvršbo na podlagi verodostojne listine (40. c člen)
- do ugotovitve pravnomočnosti sklepa o izvršbi je izključno krajevno pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani,
razen če zakon določa drugače;
- po ugotovitvi pravnomočnosti sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine je Okrajno sodišče v Ljubljani
pristojno tudi za opravo poizvedb o sredstvih izvršbe iz elektronsko dosegljivih evidenc ;
- po ugotovitvi pravnomočnosti sklepa o izvršbi je za vodenje in odločanje v izvršilnem postopku na prvi stopnji
krajevno pristojno tisto sodišče, ki je krajevno pristojno za odločanje glede na dovoljena sredstva izvršbe
- v postopku izvršbe na podlagi priložene menice kot verodostojne listine po 41.a členu tega zakona je za
vodenje in odločanje v izvršilnem postopku na prvi stopnji krajevno pristojno sodišče po splošnih pravilih o
krajevni pristojnosti.
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Vsebina sklep za izvršbo na podlagi verodostojne listine (41. člen)
- kondemnatorni del, s katerim sodišče naloži dolžniku, da v osmih dneh, v meničnih in čekovnih sporih pa v
treh dneh po vročitvi sklepa, plača terjatev skupaj z odmerjenimi stroški
- sklep o izvršbi v ožjem pomenu
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IZVRŠBA DENARNIH TERJATEV

IZVRŠBA NA PREMIČNE STVARI

Krajevna pristojnost – 77. in 78. člen
Oprostitve in omejitve izvršbe – 79. in 80. člen

IZVRŠILNA DEJANJA (81. člen):
Izvršba na premičnine se opravi z rubežem in cenitvijo stvari, s prodajo stvari in s poplačilom upnika iz zneska,
dobljenega s prodajo.
Rubež ter prepoved odtujitve se vpiše v uradni register zarubljenih premičnin in zastavnih pravic, če se ta vodi.
Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
(Uradni list RS, št. 23/2004 in nasl.)
Premičnine, ki se vpisujejo v register
8. člen
V register se vpisujejo naslednje premičnine:
1. zaloge,
2. oprema,
3. motorna in tirna vozila, motorna kolesa ter prikolice in polprikolice,
4. živali.

Rubež
Predmet rubeža (83. člen)
Zarubiti se smejo stvari, ki jih ima v posesti dolžnik, kot tudi njegove stvari, ki jih ima v posesti upnik.
Dolžnikove stvari, ki jih ima v posesti kdo tretji, se smejo zarubiti samo s privolitvijo le-tega.
Če tretji ne privoli v rubež, prenese sodišče na predlog upnika na upnika dolžnikovo pravico do izročitve stvari
(153. člen).
Obseg rubeža (84. člen)
Zarubi se toliko stvari, kolikor je potrebno za poplačilo upnikove terjatve in izvršilnih stroškov.
Predvsem se zarubijo stvari, glede katerih ni pripomb o obstoju kakšne pravice, ki bi preprečevala izvršbo, in
stvari, ki se dajo najlaže vnovčiti.

Učinek rubeža: pridobitev zastavne pravice na zarubljenih stvareh (87. člen)
Upnik pridobi zastavno pravico na zarubljenih stvareh z rubežem, v primerih iz tretjega odstavka 81. člena tega
zakona pa z vpisom rubeža v register.
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Če so bile stvari zarubljene za več upnikov, se vrstni red zastavne pravice, pridobljene z rubežem določa po
dnevu, ko je bil opravljen rubež, vrstni red zastavne pravice, pridobljene z zaznambo v rubežnem zapisniku (91.
člen) ali vpisom v register (tretji odstavek 81. člena) pa po dnevu, ko je bila opravljena zaznamba oziroma vpis.
Če so bile stvari sočasno zarubljene oziroma vpisane v register za več upnikov, se določa vrstni red zastavne
pravice po dnevu, ko je sodišče prejelo predlog za izvršbo ali zavarovanje, če je prejelo predloge istega dne, pa
imajo njihove zastavne pravice isti vrstni red.
Če je bil predlog za izvršbo poslan po pošti v priporočeni pošiljki, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve
sodišču.
Cenitev (89. člen)
Cenitev opravi izvršitelj, ki opravlja rubež. Na zahtevo in na stroške stranke opravi cenitev sodni cenilec, ki ga
izbere stranka.

Prodaja stvari
Čas prodaje (92. člen): praviloma po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, razen če dolžnik 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.
Način prodaje (93. člen):
Stvari se prodajo na javni dražbi ali z neposredno pogodbo med kupcem in izvršiteljem, oziroma prek osebe, ki
opravlja komisijske posle.
Prodaja na dražbi se opravi, če gre za stvari večje vrednosti in je mogoče pričakovati, da bodo prodane po ceni,
večji od ocenjene vrednosti.
Vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi, se prodajo na borzi preko pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih
papirjev, ki ga določi izvršitelj
Prodajna cena (94. člen)
Na prvi dražbi oziroma v roku, ki ga je izvršitelj določil za prodajo z neposredno pogodbo, zarubljenih stvari ni
dovoljeno prodati pod ocenjeno vrednostjo.
Če na prvi dražbi ni dosežena cena, enaka ocenjeni vrednosti, določi izvršitelj na predlog stranke novo dražbo,
na kateri se smejo stvari prodati pod ocenjeno vrednostjo, vendar ne pod tretjino te vrednosti.
Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi, kadar zarubljenih stvari ni bilo mogoče
prodati z neposredno pogodbo za ocenjeno vrednost v roku, ki ga je določil izvršitelj.
Obveznosti in pravice kupca in izvršitelja (96. člen)
Kupec mora položiti kupnino in prevzeti stvari takoj po koncu dražbe oziroma ob prodaji z neposredno
pogodbo, v primeru iz 200.a člena tega zakona pa mora dati tudi izjavo, ali je z upnikom povezana oseba po
določbi 200.b člena tega zakona.
Kupec pridobi stvar prosto vseh bremen in postane lastnik stvari tudi v primeru, ko dolžnik ni bil njen lastnik.
Kupec nima pravic iz jamčevanja za napake stvari.

Poplačilo upnika
Če je en sam upnik (97. člen): iz zneska, dobljenega s prodajo stvari, oziroma iz odvzete gotovine, poravnajo po
vrsti: stroški izvršilnega postopka, stroški, določeni v izvršilnem naslovu, obresti do dneva vnovčenja stvari in
glavna terjatev.
O delitvi kupnine in poplačilu upnika odloči izvršitelj.
Če upnik in dolžnik ne soglašata z obračunom terjatve, lahko v osmih dneh od dneva prejema obračuna terjatve
pri izvršitelju vložita zahtevo, da o obračunu terjatve odloči sodišče.
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Če je več upnikov (98. člen): poplačajo se po vrstnem redu, kot so pridobili zastavno pravico, razen če zakon
določa, da imajo določene terjatve pri poplačilu prednost.
Upniki istega vrstnega reda, ki jih iz kupnine ni mogoče popolnoma poplačati, se poplačajo v sorazmerju s
svojimi terjatvami.
Stroški izvršilnega postopka, stroški, določeni v izvršilnem naslovu, ter obresti imajo isti vrstni red kot glavna
terjatev.
O delitvi kupnine in poplačilu upnikov odloči izvršitelj.
Smiselna uporaba določb o izvršbi na nepremičnine (99. člen)
Za izvršbo na premične stvari se smiselno uporabljajo tudi določbe tega zakona o izvršbi na nepremičnine, ki se
nanašajo na vprašanje, kdo ne more biti kupec (187. člen), na oprostitev položitve kupnine (drugi odstavek 191.
člena), razen določbe, da o predlogu upnika odloči sodišče s sklepom na poplačilo upnika, ki je kupec, in
povezane osebe (200.a in 200.b člen), s tem, da se vrednost premičnine ugotavlja po 89. členu tega zakona, na
izpodbijanje terjatev, napotitev na pravdo in sklep o poplačilu (201., 202. in 208. člen), razen v primeru, če je en
sam upnik (97. člen).

IZVRŠBA NA DENARNO TERJATEV
100. člen – krajevna pristojnost: sodišče dolžnikovega prebivališča
101. do 103. člen – oprostitve in omejitve izvršbe

IZVRŠILNA DEJANJA
Način izvršbe (104. člen): izvršba na denarno terjatev se opravlja z rubežem in prenosom, če ni v zakonu za
posamezne primere drugače določeno.
Rubež terjatve (107. člen)
S sklepom, s katerim dovoli rubež denarne terjatve (sklep o rubežu), prepove sodišče dolžnikovemu dolžniku
poravnati terjatev dolžniku, dolžniku pa prepove terjatev izterjati, in sicer tudi iz zastave, ki je bila dana v njeno
zavarovanje, ali kako drugače z njo razpolagati.
Rubež je opravljen z dnem, ko je sklep o rubežu vročen dolžnikovemu dolžniku.
Z rubežem dolžnikove terjatve, ki ga je sodišče opravilo na upnikov predlog, pridobi upnik na njej zastavno
pravico.
Prepoved dolžnikovemu dolžniku: plačilna prepoved (arrestatorium)
Prepoved dolžniku: razpolagalna prepoved (inhibitorium)
Izjava dolžnikovega dolžnika (111. člen)
Sodišče zahteva na upnikov predlog od dolžnikovega dolžnika, naj se v roku, ki mu ga določi, izjavi o tem, ali
pripoznava zarubljeno terjatev in sicer kolikšen znesek, ter ali je njegova obveznost, da poravna to terjatev,
pogojena z izpolnitvijo kakšne
druge obveznosti.
Odgovornost dolžnikovega dolžnika (112. člen)
Dolžnikov dolžnik odgovarja upniku za škodo, ki mu jo povzroči s tem, da se ni izjavil ali da se ni izjavil po resnici
in popolnoma.

Stran 49 od 62

Prenos terjatve
Vrsta prenosa (114. člen)
Glede na upnikov predlog prenese sodišče nanj zarubljeno terjatev v izterjavo ali namesto plačila.
Prenos terjatve je opravljen, ko vroči sodišče dolžnikovemu dolžniku sklep o prenosu.
Prenos terjatve iz vrednostnega papirja, ki se prenaša z indosamentom, ali je za njeno uveljavitev sicer
potreben papir, je opravljen tedaj, ko zapiše sodišče nanj izjavo o prenosu in ga izroči upniku (117. člen).

Prenos v izterjavo (120. do 126. člen)
S prenosom terjatve v izterjavo dobi upnik pravico zahtevati od dolžnikovega dolžnika izplačilo zneska, ki je
naveden v sklepu o prenosu, če je ta znesek zapadel, ter storiti vse, kar je potrebno za ohranitev in uveljavitev
prenesene terjatve in uveljavljati pravice v zvezi z zastavo, ki je bila dana v njeno zavarovanje.
S prenosom terjatve v izterjavo upnik ne pridobi pravice, da bi v breme dolžnika sklenil poravnavo, da bi
dolžnikovemu dolžniku odpustil dolg, ali da bi s preneseno terjatvijo sicer razpolagal, niti pravice, da bi z
dolžnikovim dolžnikom sklenil pogodbo, naj o terjatvi, če je ta sporna, odloči arbitraža.
Proti upniku, na katerega je prenesena terjatev v izterjavo, lahko dolžnikov dolžnik uveljavlja samo tiste
ugovore, ki bi jih lahko uveljavljal proti dolžniku.
Upnik, ki vloži tožbo za izterjavo prenesene terjatve, mora o tem nemudoma obvestiti dolžnika; sicer mu
odgovarja za škodo, ki mu jo s tem povzroči.
Upnik, ki ne skrbi za izterjavo prenesene terjatve, kot bi moral, odgovarja za škodo, ki jo s tem povzroči dolžniku
oziroma drugemu upniku, za čigar terjatev je sodišče zarubilo dolžnikovo terjatev.
Poplačilo upnika: Upnik, na katerega je sodišče preneslo terjatev v izterjavo, je
poplačan toliko, kolikor je terjatev izterjal.
Upnik, ki je od prenesene terjatve izterjal več, kot znaša njegova terjatev, mora presežek položiti pri sodišču.

Prenos namesto plačila (127. člen)
S prenosom namesto plačila preide zarubljena terjatev do prenesenega zneska na upnika z učinkom odplačnega
odstopa terjatve.
Če je prenesena terjatev zavarovana z zastavno pravico, ki je vpisana v zemljiški knjigi, prenese sodišče po
uradni dolžnosti tudi zastavno pravico na upnika.
Upnik, na katerega je bila prenesena terjatev namesto plačila, je s samim prenosom poplačan toliko, kolikor ta
terjatev znaša.
Tretji odstavek tega člena ne posega v pravila o dolžnikovi odgovornosti za resničnost in izterljivost prenesene
terjatve.

Posebne določbe o izvršbi na plačo in druge stalne denarne prejemke (128. do 134. člen)
Za izvršbo na plačo in druge stalne prejemke se uporabljajo določbe o izvršbi na denarno terjatev, če ni drugače
določeno.
S sklepom o izvršbi na plačo zarubi sodišče določen del plače in naloži delodajalcu, da mora po pravnomočnosti
tega sklepa plačati oziroma plačevati upniku denarni znesek oziroma denarne zneske, za katere je dovolilo
izvršbo.
Sklep o izvršbi se nanaša tudi na povečanje plače, do katere je prišlo po vročitvi sklepa.
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Če ima več oseb pravico do preživnine oziroma pravico do rente za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki
jo je dajal, proti istemu dolžniku več upnikov, skupen znesek njihovih terjatev pa presega del plače, ki je lahko
predmet izvršbe, sodišče dovoli izvršbo v korist vsakega od upnikov v sorazmerju z višino njegove terjatve.
Če je potem, ko se je začela izvršba na plačo oziroma na druge stalne denarne prejemke, vložen nov predlog za
izvršbo za terjatev iz prvega odstavka tega člena, sodišče v smislu prvega odstavka tega člena spremeni prej
izdani sklep o izvršbi in določi zneske, ki se bodo v prihodnje izplačevali posameznim upnikom.
Če dolžniku preneha delovno razmerje, učinkuje sklep o izvršbi tudi proti delodajalcu, s katerim sklene dolžnik
novo delovno razmerje, in sicer od dneva, ko je novemu delodajalcu vročen sklep o izvršbi.
Odgovornost za opuščeno odtegnitev in izplačilo zapadlih zneskov:
Upnik lahko predlaga, naj sodišče v izvršilnem postopku s sklepom naloži delodajalcu, naj mu poravna vse
zneske, ki jih ni odtegnil in izplačal po sklepu o izvršbi.
Izplačilna prepoved z dolžnikovo privolitvijo (135. člen)
Prepoved izplačila plače dolžniku, ki jo je odobril sam dolžnik, (upravna izplačilna prepoved), ima pravni učinek
sklepa o izvršbi na dolžnikovo plačo.
Ne glede na prvi odstavek tega člena upravna izplačilna prepoved ne vpliva na izvršbo na plačo za poplačilo
terjatve iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ali
zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti, ter odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki
jo je dajal.

Izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet (136. do 147. člen)
Za izvršbo na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizaciji za plačilni promet, se uporabljajo določbe o
izvršbi na denarno terjatev, če zakon ne določa drugače.
Sklep o izvršbi: S sklepom o izvršbi na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizaciji za plačilni promet,
naloži sodišče organizaciji za plačilni promet naj blokira dolžnikova sredstva na vseh računih v višini obveznosti
iz sklepa o izvršbi in praviloma (!) po pravnomočnosti sklepa ta znesek izplača upniku.
Sklep iz prvega odstavka tega člena ima učinek rubeža in prenosa v izterjavo.

Občasne dajatve: če naloži sodišče s sklepom o izvršbi dolžniku plačevanje občasnih dajatev, ki zapadejo v
določenih časovnih presledkih, plačuje organizacija za plačilni promet te dajatve brez ponovne zahteve po
njihovi zapadlosti….
Odgovornost organizacije za plačilni promet: smiselno se uporabljajo določbe, ki veljajo za odgovornost
izplačevalca stalnih prejemkov

Izvršba na denarna sredstva v gospodarskih zadevah (148. do 151. člen)
Prenos pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, razen če je bil ta sklep izdan na podlagi verodostojne listine.
Ne glede na prejšnji odstavek organizacija za plačilni promet prenese sredstva z dolžnikovega na upnikov račun
na podlagi sklepa o izvršbi, izdanega na podlagi predloga iz 41.a člena tega zakona, pred pravnomočnostjo
sklepa o izvršbi.
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IZVRŠBA NA TERJATEV, DA SE IZROČIJO ALI DOBAVIJO PREMIČNINE ALI DA SE IZROČI NEPREMIČNINA (153. do
161. člen)
Način izvršbe: izvršba na dolžnikovo se opravi z rubežem te terjatve, z njenim prenosom na upnika in s prodajo
stvari.
Rubež terjatve: smiselna uporaba določb o izvršbi na denarno terjatev!
Učinek prenosa: prenos zarubljene dolžnikove terjatve ima učinek prenosa dolžnikove denarne terjatve v
izterjavo.
Prodaja stvari in poplačilo upnika
Premične stvari: smiselna uporaba določb o izvršbi na premične stvari
Nepremičnine: s sklepom, s katerim dovoli prenos dolžnikove terjatve, naloži sodišče dolžnikovemu dolžniku,
da mora nepremičnino, na katero se nanaša terjatev, izročiti upniku.
Upnik lahko v roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni, odkar mu je bila nepremičnina izročena, sodišču predlaga
njeno prodajo.
Za prodajo nepremičnine in poplačilo upnika veljajo določbe o izvršbi na nepremičnine.

IZVRŠBA NA DRUGE PREMOŽENJSKE OZIROMA MATERIALNE PRAVICE (patent, užitek ali kakšno podobno
dolžnikovo pravico - 162. in163. člen)
Način izvršbe: izvršba se opravi z rubežem te pravice in z vnovčenjem po določbah o izvršbi na premičnine. Z
rubežom pravice pridobi upnik na njej zastavno pravico.

IZVRŠBA NA NEMATERIALIZIRANE VREDNOSTNE PAPIRJE
-

izvršba za poplačilo denarne terjatve
izvršba za izročitev vrednostnih papirjev (nedenarna terjatev!)

Izvršba za izterjavo denarne terjatve (163.c člen)
vpis sklepa o izvršbi pri KDD – upnik pridobi zastavno pravico na vrednostnih papirjih
prodaja vrednostnih papirjev
če kotirajo na borzi: sodišče pooblasti »pooblaščenega udeleženca«
če ne kotirajo na borzi: uporaba določb o prodaji premičnih stvari (93. člen)
poplačilo upnika iz zneska, dobljenega s prodajo

Izvršba za izročitev vrednostnih papirjev (163.č člen)
Klirinško depotna družba prenese nematerializirane vrednostne papirje iz dolžnikovega računa na račun upnika
na podlagi obvestila sodišča o pravnomočnosti sklepa o izvršbi.
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IZVRŠBA NA DELEŽ DRUŽBENIKA
Način izvršbe (165. člen): izvršba na delež družbenika se opravi z zaznambo sklepa o izvršbi, prodajo deleža in
poplačilom upnika iz zneska, dobljenega s prodajo.
S sklepom o izvršbi sodišče prepove družbeniku razpolagati z njegovim deležem.
Sodišče vroči sklep o izvršbi družbi in ga zaznamuje v sodnem registru. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na deležu družbenika z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi ta delež.
Za prodajo deleža se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o izvršbi na nepremičnine.

IZVRŠBA NA NEPREMIČNINE
Krajevna pristojnost (166. člen): praviloma sodišče, kjer nepremičnina leži.
Predlog dolžnika, naj sodišče dovoli izvršbo na druga sredstva ali na drugo nepremičnino (169. člen)
- Dolžnik lahko v osmih dneh od vročitve sklepa o izvršbi predlaga, naj sodišče dovoli drugo sredstvo izvršbe, ali
naj opravi izvršbo na drugi nepremičnini.
- Sodišče ugodi predlogu, če dolžnik izkaže za verjetno, da bo terjatev poplačana z drugim izvršilnim sredstvom
ali s prodajo druge nepremičnine.
- Če predlaga dolžnik kot drugo izvršilno sredstvo izvršbo na plačo, pokojnino, invalidnino ali na druge stalne
denarne prejemke, ugodi sodišče predlogu, samo če dolžnik izkaže za verjetno, da bo terjatev poravnana v
enem letu od izdaje sklepa o dolžnikovem predlogu.

IZVRŠILNA DEJANJA (167. člen)
Izvršba na nepremičnino se opravi:
- z zaznambo sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi,
- z ugotovitvijo vrednosti nepremičnine,
- s prodajo nepremičnine in
- s poplačilom upnikov iz zneska, dobljenega s prodajo
ZAZNAMBA SKLEPA O IZVRŠBI (170. člen)
- z zaznambo pridobi upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi
lastninsko pravico na tej nepremičnini;
- upnik, ki je predlagal izvršbo, pa ni že prej pridobil zastavne pravice oziroma zemljiškega dolga, pridobi z
zaznambo sklepa o izvršbi pravico dobiti poplačilo iz nepremičnine pred nekom, ki pridobi pozneje na njej
zastavno pravico oziroma zemljiški dolg.

UGOTOVITEV VREDNOSTI NEPREMIČNINE (178. in 179. člen)
Vrednost nepremičnine ugotovi lahko sodišče še pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi. Ugotovi se na podlagi
cenitve sodnih cenilcev po tržni ceni na dan cenitve.
Zoper sklep o ugotovitvi vrednosti se lahko pritoži poleg dolžnika tudi vsak, ki ima pravico biti poplačan iz
zneska, dobljenega s prodajo.
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PRODAJA
- prodaja nepremičnine se opravi po pravnomočnosti sklepa o izvršbi in po pravnomočnosti sklepa o ugotovitvi
vrednosti nepremičnine;
- o prodaji odloči sodišče z odredbo;
- kdor ima zakonito ali vknjiženo pogodbeno predkupno oziroma odkupno pravico na nepremičnini, ki je
predmet izvršbe, ima prednost pred najugodnejšim ponudnikom, če takoj po končani dražbi izjavi, da kupuje
nepremičnino pod enakimi pogoji.
Način prodaje (183. člen): nepremičnina se proda na javni dražbi, stranke in zastavni upniki oziroma upniki
zemljiškega dolga pa se sporazumejo, naj se nepremičnina v določenem roku proda z neposredno pogodbo.
Kdo ne more biti kupec (187. člen): kupec ne more biti dolžnik, sodnik, izvršitelj ali kdo drug, ki uradno sodeluje
pri prodaji, kot tudi nekdo, ki po zakonu ne more pridobiti nepremičnine, ki je predmet izvršbe.

NAČELA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN
- Načelo najmanjšega ponudka
- Kritno načelo
- Prevzemno in izbrisno načelo

Načelo najmanjšega ponudka – prodajna cena (188. člen)
- na prvem prodajnem naroku nepremičnina ne sme biti prodana pod ugotovljeno vrednostjo;
- če nepremičnine na prvem naroku ni bilo mogoče prodati, razpiše sodišče drugi narok, na katerem se sme
nepremičnina prodati pod ugotovljeno vrednostjo, vendar ne za manj kot za polovico te vrednosti.
- od prvega do drugega naroka mora preteči najmanj trideset dni;
- z izjavo, dano na zapisnik, se stranki in zastavni upniki oziroma upniki zemljiškega dolga lahko sporazumejo, da
sme biti nepremičnina prodana na dražbi tudi za ceno, nižjo od ugotovljene vrednosti, oziroma nižjo od
polovice te vrednosti.

Kritno načelo (180. člen)
Vsak, ki ima pravico biti poplačan iz zneska, dobljenega s prodajo nepremičnine, pa je po vrstnem redu pred
upnikom, ki je predlagal izvršbo, lahko predlaga, naj sodišče ustavi izvršbo, če ugotovljena vrednost
nepremičnine niti delno ne krije terjatve upnika, ki je predlagal izvršbo.

Prevzemno in izbrisno načelo
Zastavne pravice, zemljiški dolg (173. člen)
- ugasnejo, čeprav upniki niso popolnoma poplačani;
- mogoč je dogovor s kupcem, da ostane zastavna pravica oziroma zemljiški dolg v veljavi in da kupec prevzame
dolg;
- kupnina se zmanjša za prevzeti dolg.

Stran 54 od 62

Služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena (174. člen)
- stvarne služnosti na nepremičnini z njeno prodajo ne ugasnejo;
- ne ugasnejo tudi osebne služnosti, stvarna bremena in stavbne pravice, ki so bile vpisane v zemljiški knjigi
pred pravicami zastavnih upnikov oziroma upnika, na čigar predlog je sodišče dovolilo izvršbo ter upniki
zemljiškega dolga;
- druge osebne služnosti, stvarna bremena in stavbne pravice s prodajo nepremičnine ugasnejo, razen če se
imetniki teh pravic s kupcem kako drugače dogovorijo.

Najemno in zakupno razmerje (175. člen)
- ne preneha; kupec stopi v pravice in obveznosti najemodajalca oziroma zakupodajalca;
- če je najemno ali zakupno razmerje nastalo po pridobitvi upnikove zastavne pravice oziroma zemljiškega dolga
na nepremičnini, lahko kupec ne glede na zakonske in pogodbene roke odpove pogodbo o najemu ali zakupu z
odpovednim rokom enega
meseca.

Dolžnikova pravica na prodanem stanovanju (210. člen)
- dolžnik, ki kot lastnik stanuje v prodani družinski stanovanjski hiši ali prodanem stanovanju, ima pravico
stanovati v tej hiši oziroma stanovanju kot najemnik še tri leta od dneva prodaje dalje;
- predlog, da obdrži pravico do najema stanovanja, mora dolžnik vložiti v 60 dneh od prejema sklepa o izvršbi,
če je dražbeni narok pred potekom tega roka, pa najkasneje do dražbenega naroka, sicer to pravico izgubi;
- od dneva izdaje sklepa o izročitvi nepremičnine dalje je dolžan plačevati najemnino za profitno stanovanje;
- te pravice pa nima, če je bila družinska stanovanjska hiša ali stanovanje prodano v izvršilnem postopku zaradi
poplačila terjatve iz naslova posojila, vzetega za izgradnjo oziroma nakup družinske stanovanjske hiše ali
stanovanja, ali zaradi izterjave zemljiškega dolga oziroma terjatve, ki je bila zavarovana s pogodbeno zastavno
pravico (hipoteko) na tej hiši oziroma stanovanju, ali zaradi izvršitve terjatve za izključitev etažnega lastnika s
prodajo posameznega dela zgradbe v etažni lastnini.

Prodajni narok in domik (189. člen)
- ko sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za narok, razglasi, da se začenja dražba;
- dražba se konča deset minut neposredno potem, ko je dana najugodnejša ponudba;
- ko je dražba končana, sodišče ugotovi, kateri ponudnik je ponudil najvišjo ceno, in razglasi, da je temu
ponudniku domaknjena nepremičnina.

Sodišče s sklepom o domiku tudi odloči, katere v zemljiški knjigi vpisane pravice in bremena se izbrišejo ob
izročitvi nepremičnine kupcu (209. člen).

Stran 55 od 62

Izročitev nepremičnine kupcu (192. člen)
Po pravnomočnosti sklepa o domiku in po položitvi kupnine izda sodišče sklep, da se nepremičnina izroči kupcu
in po pravnomočnosti sklepa v zemljiški knjigi vpiše nanj lastninska pravica na nepremičnini ter izbrišejo tiste
pravice in bremena, za katere je to določeno s sklepom o domiku.
V sklepu sodišče tudi odloči, kdaj se je dolžnik dolžan izseliti iz družinske stanovanjske hiše ali stanovanja. Sklep
je izvršilni naslov za izpraznitev in izročitev nepremičnine…
Varstvo kupčevih pravic (193. člen): razveljavitev ali sprememba sklepa o izvršbi po pravnomočnosti sklepa o
izročitvi nepremičnine kupcu nima vpliva na pravice, ki jih je kupec pridobil po 192. členu tega zakona.

RAZMERJE KUPEC - DOLŽNIK
POMEMBNO:
Po zakonu o izvršbi in zavarovanju iz leta 1930 je postal kupec lastnik nepremičnine že z domikom, hkrati pa je
nanj prešla tudi nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja nepremičnine. Po novem sklep o domiku
nima več teh učinkov, ampak predstavlja samo naslov za pridobitev lastninske pravice. Ta preide na kupca šele
s sklepom o izročitvi nepremičnine, medtem ko preide nanj nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja
nepremičnine po splošnih pravilih z izročitvijo nepremičnine (436. člen OZ).
Pri prodaji nepremičnine v izvršilnem postopku je vpis v zemljiško knjigo samo deklaratorne narave. Nakup na
javni dražbi oziroma pod roko v izvršilnem postopku pomeni enega od originarnih načinov pridobitve lastninske
pravice. Kupčeve pravice niso odvisne od tega, ali je bil dolžnik lastnik, pa tudi kasnejša razveljavitev ali
sprememba sklepa o izvršbi nanje nima vpliva. Vendar pa kupec ne more proti dolžniku uveljavljati jamčevalnih
zahtevkov zaradi napak, ki bi jih odkril na nepremičnini.

POPLAČILO UPNIKOV
195. člen: Sodišče poplača upnike po pravnomočnosti sklepa o izročitvi
nepremičnine kupcu.
Iz kupnine se poplačajo (196. člen):
1. upniki, na predlog katerih je sodišče dovolilo izvršbo;
2. upniki zemljiškega dolga oziroma zastavni upniki, tudi če niso priglasili svojih terjatev;
3. osebe, ki imajo pravico do nadomestila za osebne služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena;
4. država in samoupravne lokalne skupnosti za davščine;
5. osebe, ki imajo terjatve, navedene v 3. točki prvega odstavka 197. člena tega zakona.
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Prednost pri poplačilu (197. člen):
Iz zneska, dobljenega s prodajo, se poplačajo najprej, in sicer po temle vrstnem redu:
1. stroški izvršilnega postopka;
2. davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnine, ki se po predpisih obračuna od prodaje
nepremičnine, in za zadnje leto zapadle davščine, ki obremenjujejo prodano nepremičnino;
3. terjatve iz naslova zakonite preživnine, terjatve iz naslova odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja
življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti in terjatve iz naslova odškodnine za
izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, terjatve delavcev iz delovnega razmerja z dolžnikom, ter
terjatve prispevkov za socialno zavarovanje, zapadlih za zadnje leto, in sicer ne glede na to, ali so te terjatve
zavarovane z zastavno pravico na prodani nepremičnini ali ne.
Terjatve iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena, razen davka na dodano vrednost oziroma davka na promet
nepremičnine, se poplačajo, če so bile priglašene najkasneje na razdelitvenem naroku in če so dokazane z
izvršilnim naslovom.
Čas, določen v 2. in 3. točki prvega odstavka tega člena, se šteje do dneva, ko je bil izdan sklep o izročitvi
nepremičnine kupcu.
Vrstni red drugih terjatev (198. člen):
Po poplačilu terjatev iz 197. člena tega zakona se poplačajo terjatve, ki so zavarovane z zastavno pravico,
terjatve upnikov, na katerih predlog je sodišče dovolilo izvršbo, zemljiški dolg, ter nadomestila za osebne
služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena, ki s prodajo ugasnejo.
Upniki iz prvega odstavka tega člena se poplačajo po vrsti, kot so pridobili zemljiški dolg oziroma zastavno
pravico, oziroma po vrstnem redu, kot so bile osebne služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena vpisana v
zemljiški knjigi.
Stroški in obresti za zadnja tri leta pred vložitvijo predloga za izvršbo, določeni v izvršilnem naslovu, imajo isti
vrstni red kot glavna terjatev.
Po poplačilu terjatev iz prvega odstavka tega člena se poplačajo terjatve iz 2. in 3. točke prvega odstavka 197.
člena tega zakona za čas, za katerega se ne poplačajo po omenjenih določbah.

Plačilo upnika, ki je kupec nepremičnine – 200.a člen
Če je upnik ali z njim povezana oseba kupila nepremičnino za ceno, ki je nižja od njene ugotovljene vrednosti po
178. Členu tega zakona, in pridobljena kupnina ne bi zadostovala za popolno poplačilo tega upnika, se pri
poplačilu tega upnika, ne glede na dejansko višino kupnine, šteje, da je upnik poplačan do višine ugotovljene
vrednosti nepremičnine.

Opredelitev povezanih oseb (200.b člen)
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Izpodbijanje terjatev (201. in 202.člen)
- Upnik ali kdo drug, ki ima pravico biti poplačan iz kupnine, lahko izpodbija terjatev drugega upnika, kolikor to
vpliva na njegovo poplačilo;
- to pravico ima tudi dolžnik, če terjatve ni mogel izpodbijati z drugimi pravnimi sredstvi med izvršilnim
postopkom;
- tistega, ki izpodbija terjatev, sodišče napoti, naj v določenem roku začne pravdo, če je odločitev odvisna od
spornih dejstev;
- sodišče odloži sklep o poplačilu tistih, katerih terjatve so sporne, dokler ni končana pravda, znesek, ki se
nanaša na sporno terjatev, pa ostane v hrambi pri sodišču.

Razdelitveni narok (Člen 207/1):
Po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu določi sodišče narok za razdelitev zneska, dobljenega
s prodajo.

Sklep o poplačilu (208. člen):
O poplačilu upnikov in drugih oseb, ki uveljavljajo pravico do poplačila ter o resničnosti izjave iz četrtega
odstavka 189. člena tega zakona, odloči sodišče s sklepom po opravljenem naroku…

IZVRŠBA NA NEPREMIČNINO, KI NI VPISANA V ZEMLJIŠKO KNJIGO
(211. člen)
- upnik v predlogu za izvršbo navesti, kje je nepremičnina, njeno ime, meje in površino, oziroma druge podatke,
potrebne za njeno identifikacijo;
- izvršitelj opravi po odredbi sodišča rubež nepremičnine, za katero je predlagana izvršba; na rubež povabi
upnika in dolžnika;
- zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe in mora biti razglašen na sodni deski in objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije.

IZVRŠBA NA STAVBNO PRAVICO (211a. člen)
Smiselno se uporabljajo določbe o izvršbi na nepremičnino.

IZVRŠBA ZA IZRERJAVO NEDENARNIH TERJATEV
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IZVRŠBA ZA IZROČITEV IN DOBAVO PREMIČNIH STVARI

Izročitev nenadomestnih stvari (species)
Če so stvari pri dolžniku ali pri kom drugem (214. člen)
- izvršitelj te stvari vzame dolžniku in jih proti potrdilu izroči upniku;
- enako se opravi izvršba če so stvari pri kom drugem, ki jih je voljan izročiti izvršitelju;
- če drugi ni voljan izročiti stvari, lahko upnik predlaga sodišču, naj prenese nanj dolžnikovo terjatev proti
drugemu za izročitev stvari.
Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom drugem (215. člen)
- sodišče na upnikov predlog oceni njihovo vrednost in s sklepom odloči, da mora dolžnik v določenem roku
izplačati to vrednost upniku.

Dobava nadomestnih stvari (genus)
Če so stvari pri dolžniku ali pri kom drugem (216. člen)
- tako, kot je predpisano za izročitev določenih stvari.

Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom drugem (217. člen)
- upnik lahko predlaga, naj se izvršba opravi tako, da ga sodišče pooblasti, da sme v določenem roku na
dolžnikove stroške te stvari kupiti kje drugje;
- sodišče izda na upnikov predlog sklep, s katerim odloči, naj dolžnik položi pri sodišču znesek, ki je potreben za
nakup stvari;
¬- upnik lahko na podlagi tega sklepa predlaga izvršbo.

Če stvari ni bilo mogoče kupiti niti drugje (218. člen)
Če upnik v roku, ki mu ga je določilo sodišče, stvari ni mogel kupiti drugje, ali če je izkazal za verjetno, da stvari
niti drugje ni mogoče kupiti, oceni sodišče na njegov predlog njihovo vrednost in s sklepom odloči, da mora
dolžnik v določenem roku plačati to vrednost upniku. Upnik lahko na podlagi tega sklepa predlaga izvršbo.

Pravica do odškodnine (219. člen)
Z določbami o nakupu nadomestnih stvari drugje in o plačilu vrednosti določenih ali nadomestnih stvari ni
prizadeta upnikova pravica, da v pravdi zahteva od dolžnika povrnitev škode, ki mu jo je povzročil s tem, da mu
stvari ni izročil oziroma dobavil.

Stran 59 od 62

IZPRAZNITEV IN IZROČITEV NEPREMIČNIN
(deložacija)

Način izvršbe (221. člen)
- izvršitelj izroči nepremičnino v posest upniku, potem ko iz nje odstrani osebe in stvari;
- izpraznitev in izročitev nepremičnine je dopustna po preteku osmih dni od dneva, ko je bil dolžniku vročen
sklep o izvršbi.
(premične stvari se izročijo dolžniku, če to ni mogoče, se dajo v hrambo na stroške dolžnika, po poteku
določenega roka pa se prodajo)

OBVEZNOST KAJ STORITI, DOPUSTITI ALI OPUSTITI
Nadomestna dejanja (225. člen)
- če mora dolžnik po izvršilnem naslovu storiti nekaj, kar lahko stori tudi nekdo drug, se izvršba opravi tako, da
sodišče pooblasti upnika, da na dolžnikove stroške zaupa to nekomu drugemu, ali da to stori sam;
- na upnikov predlog sodišče s sklepom naloži dolžniku, da založi znesek za stroške, ki bodo nastali s tem, da bo
nekdo drug ali sam upnik opravil to dejanje;

Nenadomestna dejanja (226. člen)
Če mora dolžnik po izvršilnem naslovu nekaj storiti, kar ne more namesto njega storiti nihče drug, mu določi
sodišče s sklepom o izvršbi primeren rok za izpolnitev obveznosti.
S sklepom o izvršbi izreče sodišče tudi denarno kazen za primer, če dolžnik v določenem roku ne bo izpolnil
obveznosti. Fizični osebi izreče sodišče denarno kazen največ do 10.000 evrov pravni osebi in podjetniku pa do
500.000 evrov.
Če dolžnik ne izpolni obveznosti, opravi sodišče po uradni dolžnosti izvršbo na podlagi sklepa o izrečeni denarni
kazni. Hkrati izda sodišče nov sklep, s katerim določi dolžniku nov rok za izpolnitev obveznosti in izreče novo
denarno kazen, višjo kot v prejšnjem sklepu, za primer, če dolžnik niti v novem roku ne bo izpolnil obveznosti.
Zoper dolžnika, ki kljub drugi izrečeni kazni ne izpolni svoje obveznosti, postopa sodišče še naprej tako, kot je
določeno v drugem in tretjem odstavku tega člena, vse dokler seštevek denarnih kazni iz posameznih sklepov
ne doseže desetkratnega zneska iz drugega odstavka tega člena.
Sodišče pri odmerjanju denarne kazni v predpisanih mejah upošteva pomen dejanja, ki bi ga moral opraviti
dolžnik, ter druge okoliščine primera.

Dopustitev in opustitev (227. člen)
- izvršba se opravi tako, kot izvršba za izpolnitev nenadomestnih dejanj, vendar brez omejitve na desetkratni
znesek prve najvišje možne kazni
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Vzpostavitev prejšnjega stanja (228. člen)
- če je zaradi dolžnikovega ravnanja v nasprotju z obveznostjo iz izvršilnega naslova nastala sprememba, ki ni v
skladu z upnikovo pravico, sodišče upnika na njegov predlog pooblasti, da sam, če je treba, pa tudi s pomočjo
izvršitelja, na dolžnikove stroške in nevarnost vzpostavi prejšnje stanje;
- uporabljajo se določbe o izvršbi nadomestnih dejanj.

Ponovno motenje posesti (229. člen)
Če je na podlagi izvršilnega naslova, izdanega v postopku zaradi motenja posesti, dolžnik prostovoljno izpolnil
svojo obveznost, oziroma je bila proti njemu opravljena izvršba, potem pa je ponovno motil posest na način, ki
se v bistvu ni razlikoval od
prejšnjega motenja, izda sodišče na upnikov predlog na podlagi istega izvršilnega naslova nov sklep o izvršbi, s
katerim naloži vrnitev stvari v posest, oziroma sklep o izvršbi, s katerim izreče kazen za neizvršitev dejanja, ki ga
more opraviti le dolžnik.
Predlog za izvršbo po prvem odstavku tega člena lahko poda upnik v tridesetih dneh od dneva, ko je zvedel za
ponovno motenje posesti, najkasneje pa v enem letu od ponovljenega motenja.

VRNITEV DELAVCA NA DELO (231. do 233. člen)
- predlog za izvršbo lahko vloži delavec v šestih mesecih od dneva, ko je pridobil pravico to predlagati;
- izvršba se opravi po pravilih o izvršbi nenadomestnih dejanj;
- delavec, ki je predlagal vrnitev na delo, lahko predlaga, naj sodišče s sklepom odloči, da mu mora delodajalec
izplačati na račun plače mesečne zneske, zapadle od pravnomočnosti odločbe pa dotlej, dokler ne bo vrnjen na
delo.

IZVRŠBA V ZADEVAH GLEDE VARSTVA IN VZGOJE OTROK TER GLEDE OSEBNIH STIKOV Z OTROKI (člen 238.a do
238.g)
- sodna odločba o vzgoji in varstvu otroka se izvrši tudi v primeru, če se ne glasi na izpolnitev obveznosti;
- v sklepu o izvršbi sodišče izreče, da je oseba, pri kateri je otrok, dolžna izročiti otroka; ob tem določi rok, v
katerem je otroka treba izročiti, ali pa, da je treba otroka izročiti takoj.
- obveznost izročitve otroka naloži sodišče osebi, na katero se nanaša izvršilni naslov, osebi, od katere volje je
odvisna izročitev otroka, ter osebi, pri kateri je otrok v času izdaje tega sklepa;
- dolžnost izročitve otroka učinkuje tudi proti vsaki drugi osebi, pri kateri je otrok v času oprave izvršbe.

IZVRŠILNA SREDSTVA:
Posredna izvršitev – izrekanje denarnih kazni, kot izvršba za opravo nenadomestnih dejanj, vendar brez
omejitve na desetkratnik prve najvišje možne kazni
Neposredna izvršitev – odvzem otroka osebi, pri kateri je v času opravljanja izvršbe in izročitev osebi, ki ji je
otrok zaupan v vzgojo in varstvo:
- če izvršba na način, določen v prejšnjem členu ni uspešna,
- v posebej utemeljenih primerih pa takoj.
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Sodišče ni vezano na predlagano izvršilno sredstvo.
Sodišče lahko, če je to nujno za zagotovitev varstva koristi otroka, spremeni izvršilno sredstvo, določeno v
sklepu o izvršbi.

Izvršitev odločbe o osebnih stikih
posredna izvršitev
neposredna izvršitev:
- v izjemnih in posebej utemeljenih primerih, ko je to nujno za zagotovitev varstva koristi otroka,
Izvršitelj odstopi od izvršbe, če otrok nasprotuje stikom in če oceni, da izvršba z odvzemom in izročitvijo otroka
ne bi bila v skladu z varstvom interesov otroka, ter o tem obvesti sodišče; v tem primeru lahko sodišče izvršbo
odloži za največ tri mesece.
Sodišče na predlog centra za socialno delo ali osebe, proti kateri se opravlja izvršba, izvršbo odloži tudi v
primeru, če je pred pristojnim organom sprožen postopek za spremembo odločbe o osebnih stikih in če
ugotovi, da bi oprava izvršbe bila v
nasprotju z varstvom koristi otroka.
Izvršitev odločbe o prepovedi stikov – po pravilih, ki veljajo za izvršbo za dopustitev in opustitev.

SODNI PENALI

269. člen OZ
(1) Če dolžnik ne izpolni pravočasno kakšne svoje nedenarne obveznosti, ugotovljene s pravnomočno odločbo,
mu lahko sodišče na upnikovo zahtevo določi primeren dodatni rok in, da bi nanj vplivalo, ne glede na
kakršnokoli škodo izreče, da bo moral, če v tem roku ne bo izpolnil svoje obveznosti, plačati upniku od dneva,
ko izteče omenjeni rok, določeno vsoto denarja za vsak dan zamude ali za kakšno drugo časovno enoto.
(2) Če dolžnik pozneje izpolni obveznost, lahko sodišče zmanjša tako določeno vsoto, upoštevajoč pri tem
namen, zaradi katerega je odredilo njeno plačilo.

212. člen ZIZ
O upnikovi zahtevi, naj se dolžniku nedenarne obveznosti, ki izhaja iz izvršilnega naslova, naloži plačilo sodnih
penalov, odloči sodišče v izvršilnem postopku.
Na podlagi pravnomočnega sklepa o plačilu sodnih penalov izda sodišče na predlog upnika sklep o izvršbi.
Plačilo sodnih penalov lahko zahteva upnik vse dotlej, dokler ne predlaga izvršitve sodne odločbe iz prvega
odstavka tega člena.
Od dneva vložitve predloga za izvršbo upnik ni več upravičen do sodnih penalov.
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