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POVZETEK 

Diplomsko delo opisuje temeljne pojme, povezane z e-izvršbo. V teoretičnem delu opredeljuje 
osnovne pojme o izvršbi na podlagi verodostojne listine. Obravnava predvsem izvršilni 
postopek od vložitve predloga za izvršbo in z njim povezane značilnosti različnih načinov 
vlaganja na pristojno sodišče do izdaje sklepa o izvršbi in potrditve pravnomočnosti, nekaj 
besed pa je namenjenih tudi možnim pravnim sredstvom in zastojem v izvršbi ter ustavitvi, 
končanju postopka. Pri tem pa se teorija navezuje na predpisano zakonodajo. V praktičnem 
delu so grafično prikazani statistični podatki za izbrano (obravnavano) sodišče, ki so zajeti v 
časovnem obdobju pred vzpostavitvijo elektronskega načina vlaganja izvršilnih predlogov in po 
njej. Na koncu so podane ugotovitve in priporočila o opravljeni analizi. 

Ključne besede: izvršba, izvršilni postopek, verodostojna listina, predlog za izvršbo, predpisan 
obrazec, elektronsko vlaganje, pravnomočnost. 

SUMMARY 

The diploma thesis introduces the basic terms connected with e-enforcement. The theoretical 
part deals with the basic terms of e-enforcement on the basis of an authentic document. It 
covers in particular an enforcement procedure which includes submission of the proposal for 
enforcement, all related characteristics of various methods of submission to the competent 
court, issuing an order about enforcement and confirming the declaration of enforceability. 
Furthermore, some words are dedicated to all possible legal remedies and delays in 
enforcement as well as to the completion of the procedure. The theory relies on the legislation 
prescribed. The empirical part of the thesis presents in graphs the statistical data for the court 
dealt with. They cover the period of time before and after e-enforcement was established. The 
final part presents all the findings and recommendations about the analysis performed.  

Key words: enforcement, enforcement procedure, authentic document, enforcement proposal, 
prescribed form, electronic submission, declaration of enforceability. 

UDK: 347.952:004.738.5(043.2) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

V 

VSEBINA 

1 Uvod...................................................................................................................................1 

2 Izvršilni postopek...............................................................................................................3 
2.1 Splošno o izvršilnem postopku.......................................................................................3 
2.2 Zakonodaja, ki ureja izvršilni postopek ..........................................................................4 

2.2.1 Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ....................................................................4 
2.2.2 Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega 

postopka (Pravilnik) .............................................................................................6 
2.2.3 Zakon o pravdnem postopku – ZPP ......................................................................6 
2.2.4 Zakon o sodiščih – ZS ..........................................................................................6 
2.2.5 Zakon o sodnih taksah – ZST-1.............................................................................7 
2.2.6 Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 ......................................................8 
2.2.7 Projekt Lukenda ...................................................................................................8 

3 Izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine............................................................9 
3.1 Pojem verodostojne listine .............................................................................................9 
3.2 Vlaganje izvršilnih predlogov do 31. decembra 2007....................................................11 

4 Centralni oddelek za izvršbo na podlagi verodostojne listine (CoVL) ..........................13 
4.1 Vlaganje izvršilnih predlogov na CoVL........................................................................14 

4.1.1 Papirno vlaganje .................................................................................................15 
4.1.2 Elektronsko vlaganje...........................................................................................17 

4.2 Vložišče CoVL-a.........................................................................................................20 
4.3 Dodatne storitve elektronskega sistema........................................................................22 

5 Vsebina predloga za izvršbo............................................................................................23 
5.1 Referenca ....................................................................................................................23 
5.2 Vlagatelj......................................................................................................................23 
5.3 Upnik ..........................................................................................................................23 
5.4 Dolžnik........................................................................................................................24 
5.5 Verodostojna listina .....................................................................................................24 
5.6 Stroški upnika..............................................................................................................25 
5.7 Gospodarska zadeva....................................................................................................26 
5.8 Predlog sklepa .............................................................................................................26 
5.9 Sredstvo izvršbe ..........................................................................................................26 
5.10 Izvršitelj.....................................................................................................................26 
5.11 Sodišče, pristojno za opravljanje izvršbe.....................................................................27 

6 Sklep o izvršbi in izvršba.................................................................................................28 
6.1 Dopolnitev predloga za izvršbo....................................................................................28 
6.2 Sklep o izvršbi.............................................................................................................28 
6.3 Vročitev sklepa o izvršbi..............................................................................................29 
6.4 Postopek izvršbe po pravnomočnosti sklepa o izvršbi ..................................................29 
6.5 Pravna sredstva............................................................................................................31 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

VI 

6.5.1 Ugovor zoper sklep o izvršbi ..............................................................................31 
6.5.2 Pritožba..............................................................................................................31 
6.5.3 Vrnitev v prejšnje stanje ......................................................................................32 

6.6 Zastoji v izvršilnem postopku.......................................................................................32 
6.6.1 Prekinitev ...........................................................................................................32 
6.6.2 Odlog izvršbe .....................................................................................................33 

6.7 Ustavitev izvršbe .........................................................................................................35 

7 Analiza stanja izvršilnih zadev na Okrajnem sodišču v Brežicah .................................36 

8 Ugotovitve in priporočila.................................................................................................43 

9 Sklep.................................................................................................................................45 

Literatura............................................................................................................................49 

Prilogi ..................................................................................................................................51 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

VII 

SLIKE 

Slika 1:    Skica izvršilnega postopka.......................................................................................4 
Slika 2:    Vrste verodostojnih listin.........................................................................................9 
Slika 3:    Struktura zaposlenih na CoVL-u ...........................................................................13 
Slika 4:    Referenca za plačilo sodne takse............................................................................16 
Slika 5:    Struktura zaposlenih na izvršilnem oddelku ...........................................................36 
Slika 6:    Nerešene izvršilne zadeve......................................................................................37 
Slika 7:    Prejete izvršilne zadeve .........................................................................................37 
Slika 8:    Rešene izvršilne zadeve .........................................................................................38 
Slika 9:    Število sodnih zaostankov .....................................................................................39 
Slika 10:  Gibanje »VL« zadev leta 2008...............................................................................40 
Slika 11:  Gibanje »VL« zadev leta 2009...............................................................................40 
Slika 12:  Gibanje »VL« zadev leta 2010...............................................................................41 
Slika 13:  Gibanje »VL« zadev od leta 2008 do leta 2010......................................................42 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1:   Primer sodne takse za izvršilni postopek.......................................................12 
Preglednica 2:   Sodna taksa po 75. členu ZIZ-E ...................................................................12 
Preglednica 3:   Sodne takse za postopek o predlogu za izvršbo ............................................25 
Preglednica 4:   Sodne takse za ugovorni postopek ...............................................................31 
Preglednica 5:   Sodne takse za pritožbeni postopek..............................................................32 
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

VIII 

KRAJŠAVE 

AJPES  Agencija za javnopravne evidence in storitve 
CIF  Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču RS 
CoVL  Centralni oddelek za izvršbo na podlagi verodostojne listne 
CSE  Centralni servisni enoti 
MP  Ministrstvo za pravosodje 
OPP Organizacija za plačilni promet 
Pravilnik Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka 
RS  Republika Slovenija 
TRR  Transakcijski račun 
VL Verodostojna listina 
ZIZ Zakon o izvršbi in zavarovanju 
ZPP Zakon o pravdnem postopku 
ZS Zakon o sodiščih 
ZST Zakon o sodnih taksah 
ZVOP Zakon o varstvu osebnih podatkov 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

1 

1 UVOD 

Plačilna nedisciplina se danes pogosto pojavlja tako v življenju posameznikov kot tudi pri 
poslovanju podjetij; pa naj gre za samostojnega podjetnika, srednje veliko podjetje ali družbo z 
več sto zaposlenimi. Prav zaradi navedenega se številni izmed naštetih ukvarjajo tudi z 
vprašanjem, kako zavarovati svoje terjatve in si s tem zagotoviti njihovo izpolnitev. Nekateri 
izmed njih pa se plačilu svojih obveznosti (morda) izmikajo, jih odlagajo v nedogled. 

V praksi so pogosto dopisi in opomini, da neka terjatev še vedno ni poravnana zaman. Zato se 
številna podjetja in/ali posamezniki odločijo, da s posredovanjem sodišča prisilno izterjajo 
svojo denarno terjatev. Pri pristojnem sodišču se tako na predlog upnika, v kolikor razpolaga z 
verodostojno listino (VL), uvede sodni postopek, imenovan izvršilni postopek. V tem 
postopku, ki ga lahko vodi le sodišče, tako ločimo stranke na upnike, ki želijo poplačilo svojih 
terjatev od svojih kupcev, odjemalcev; in dolžnike, ki imajo obveznosti do svojih dobaviteljev, 
proizvajalcev, izvajalcev. 

Upniku vedenje, da ima pravico zahtevati poplačilo dolga od dolžnika v sodnem postopku, ni 
dajalo zagotovila, da bo do tega tudi dejansko prišlo. Včasih so sodne odločbe postale 
pravnomočne, a jih ni bilo mogoče v celoti izvršiti, saj je bil dolžnik nelikviden ali plačilno 
nesposoben. Izvršbe se v takšnih primerih niso mogle opraviti. Izvršilni postopki so bili v teku 
tudi po nekaj mesecev ali (morda) celo let. Na sodiščih so zato nastajali sodni zaostanki, 
ponekod se je dvigovalo tudi število nerešenih zadev. Pripad novih zadev je bil visok, število 
rešenih zadev ob koncu leta pa nižje od pričakovanega. 

Zaradi navedenega je izvršba v zadnjih letih pravno področje, ki doživlja največ sprememb. Kot 
težnjo k boljšim rezultatom, večji učinkovitosti, zniževanju sodnih zaostankov in hitrejšemu 
postopku izvršbe so bili sprejeti oziroma novelirani predpisi, ki urejajo področje izvršbe. 
Posodobljena je bila tudi tehnologija pri vodenju izvršilnih postopkov, in sicer z informatizacijo 
izvršilnega vpisnika in elektronskim načinom vlaganja predlogov za izvršbo. Kot navajata 
avtorici Horvat in Guzej (2010, 5): »… vse z enotnim ciljem: vzpostaviti sistem, ki lahko 
zagotovi učinkovito izvršbo.«  

Poplačilo upnika je danes zelo pomemben dejavnik, saj je od njega odvisen njegov obstoj 
oziroma preživetje, nujna je vzpostavitev plačilne discipline na trgu. K temu gotovo pripomore 
hitrejše elektronsko vodenje izvršilnih postopkov na podlagi VL, ki bo sčasoma še bolj očitno.  

Namen diplomskega dela je predstaviti e-izvršbo. Opredeliti osnovne pojme, povezane z 
izvršbo in izvršilnim postopkom. Opisati in prikazati načine vlaganja izvršilnih predlogov. 
Seznaniti se, katera veljavna zakonodaja se uporablja v postopku izvršbe; kaj vsebuje predlog 
za izvršbo; kaj je sklep o izvršbi; kateri so razlogi za prekinitev in odlog izvršbe ter kako se 
izvršba oziroma izvršilni postopek konča, ustavi.  
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Kot metoda, s katero bodo podane praktične ugotovitve, bo uporabljena analiza sekundarnih 
virov. Zajeti bodo statistični podatki Okrajnega sodišča v Brežicah, in sicer iz izvršilnih 
vpisnikov »I«, »Ig« in »In« za leta 2007, 2008, 2009 in 2010 ter podatki iz vpisnika »VL« za 
leta 2008, 2009 in 2010.  

Cilj diplomskega dela je predstaviti izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine od 
vložitve predloga do ustavitve izvršbe oziroma izvršilnega postopka in ugotoviti, ali je ta 
uspešnejši, učinkovitejši in hitrejši od izvršbe pred letom 2008. V diplomskem delu so 
predvidene naslednje hipoteze: 
− H1: E-izvršba je učinkovitejša. 
− H2: E-izvršba je uspešnejša. 
− H3: E-izvršba je hitrejša. 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

3 

2 IZVRŠILNI POSTOPEK 

Izvršilni postopek je sodni postopek, v katerem se s posredovanjem pristojnega sodišča prisilno 
izterja terjatev, ki izhaja iz izvršilnega naslova ali verodostojne listne. Urejen je z Zakonom o 
izvršbi in zavarovanju – ZIZ. 

2.1 Splošno o izvršilnem postopku 

Postopek izvršbe se praviloma uvede na predlog upnika z izvršilnim predlogom, lahko pa tudi 
po uradni dolžnosti (2. člen ZIZ). 

V njem nastopata dve stranki z nasprotujočimi si interesi, in sicer aktivna stranka – upnik in 
pasivna stranka – dolžnik. Upnik je tista oseba, na zahtevo katere se vodi postopek izvršbe, 
dolžnik pa tista oseba, zoper katero se uveljavlja terjatev. 

Avtorja Lajevec in Tratar (2008, 13) sta zapisala: »Namen izvršilnega postopka na podlagi VL 
je ‘pomoč upniku’, da se z intervencijo sodišča, s pomočjo prisilnih sredstev prisili dolžnika, 
[…] da izpolni, kar dolguje upniku na podlagi VL.« »Bistvo izvršilnega postopka« pa je po 
njunih besedah »hitrost, torej čim krajši čas od vložitve predloga do njegove realizacije.«  

Sodišče v izvršilnih zadevah odloča v obliki sklepa ali odredbe, ki jih vroča strankam (upniku 
in dolžniku) neposredno ali njihovim zastopnikom oziroma pooblaščencem ter drugim 
udeležencem postopka. 

V izvršilnem postopku se uveljavljajo denarne in nedenarne terjatve upnikov, ki razpolagajo z 
izvršilnim naslovom ali verodostojno listino. Denarna terjatev pomeni, da dolžnik dolguje 
upniku določen znesek denarja iz kateregakoli naslova. Nedenarne terjatve pa so izročitev in 
dobava premičnih stvari, izpraznitev in izročitev nepremičnin, dejanja izvršitelja pri obveznostih 
kaj storiti, dopustiti ali opustitev, razdelitev stvari in dejanja izvršitelja v zadevah glede varstva 
in vzgoje otrok glede osebnih stikov z otroki. Izterjava nedenarnih terjatev je zahtevnejša in 
bolj zapletena od izterjave denarnih terjatev, a ni tako pogosta (Debogović 2008, 9). 

Volk (2009, 16–17) opredeljuje zgradbo izvršilnega postopka z dvema fazama: 
1. faza dovolitve izvršbe – DOVOLILNI DEL 

Ta faza se začne s predlogom za izvršbo in se (praviloma) konča s pravnomočnostjo 
sklepa o izvršbi.  

2. faza oprave izvršbe – IZVRŠILNI DEL oziroma IZVRŠBA v ožjem smislu 
Se začne takoj po izdaji sklepa o izvršbi in še pred njegovo pravnomočnostjo, vendar 
upnik ne more biti poplačan pred pravnomočnostjo (razen pri izvršbi na denarna sredstva v 
gospodarskih zadevah – 150. člen ZIZ), kadar je podlaga izvršilni naslov. 
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Dokler pa sklep o izvršbi, izdan na podlagi VL, še ni pravnomočen, sodišče ne more opravljati 
izvršbe. 

Ves čas izvršilnega postopka ima upnik možnost, da predlaga še opravo izvršbe z drugimi 
predmeti izvršbe ali z novimi izvršilnimi sredstvi. 

Ko je izvršba (uspešno) opravljena ali pa je iz kakršnihkoli razlogov ustavljena, je končana tudi 
faza oprave izvršbe in s tem tudi izvršilni postopek. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Slika 1:   Skica izvršilnega postopka 

Vir: Volk 2009, 17. 

2.2 Zakonodaja, ki ureja izvršilni postopek 

Za izvedbo informatizacije in avtomatizacije izvršilnega postopka je bilo treba predhodno 
pripraviti pravno podlago, na kar se nanaša vrsta predpisov, ki jih je bilo treba prilagoditi 
novim potrebam, jih uskladiti med seboj ter za dodatne potrebe pripraviti dodatne ureditve.  

2.2.1 Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ  

Temeljni zakon, ki ureja postopek izvršbe, je ZIZ. Sprejet je bil 15. oktobra 1998 in je bil do 
danes že večkrat noveliran. In sicer z novelami: 
− ZIZ-A, ki je začela veljati 21. septembra 2002. Z njo se je, tako piše Volk (2004, 18–19): 

»Spremenila kar polovica ‘aktualnih’ določb, predvsem tistih, ki so se v praksi največ 
uporabljale. Te spremembe so tako zajele postopek glede reševanja ugovorov, uredile 
izvršilne stroške, uvedle novosti glede pridobivanja podatkov o dolžniku, precej novosti in 
sprememb je bilo tudi pri vseh izvršilnih sredstvih, dodano je bilo tudi povsem novo 
poglavje o izvršbi v zadevah glede varstva in vzgoje otrok ter glede osebnih stikov z 
otroki, največ sprememb pa je doživela ureditev izvršiteljev.«  

Predlog za izvršbo 
9  začetek postopka 

Sklep o izvršbi 
9  dovolitev postopka 

Konec postopka 
9  z ustavitvijo izvršbe 
9  z opravo zadnjega  

izvršilnega dejanja 

P S K

Izvršilna sredstva 

i. s. i. s. i. s.

1. faza (dovolilni del) 2. faza (izvršilni del) 
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− ZIZ-B, z začetkom veljavnosti 21. februar 2004, s katero upniku ni bilo potrebno več 
navesti vseh podatkov o dolžniku, ampak je to opravilo sodišče po uradni dolžnosti 
(Debogović 2008, 9). 

− ZIZ-C, z dne 4. marec 2006, ki je bila sprejeta zaradi uskladitve ZIZ-A z določbami 
pravnih aktov Evropske unije in mednarodnih pogodb ter s kasneje sprejetimi zakoni in 
redakcijskimi popravki; ta novela predpisuje tudi racionalizacije poslovanja in vodenja 
izvršilnega postopka. V izvršilni postopek je tako vnesla spremembe glede pristojnosti 
referentov, ki lahko sami odločajo o predlogu za izvršbo na podlagi VL in tako 
razbremenijo sodnike. 

− ZIZ-D, ki je bila v Uradnem listu RS objavljena 3. julija 2006 in bila sprejeta, kot je 
zaslediti pri avtorici Volk (2009, 18): »[I]zključno zaradi ustavne odločbe, s katero je bilo 
zakonodajalcu naloženo, da popravi in dopolni ureditev pri poplačilu upnika pri izvršbi na 
premičnine. Dolžnik in tudi upnik morata imeti možnost, da preverita, kako je izvršitelj 
obračunal terjatev in poplačal upnika oziroma upnike.«  

− ZIZ-E, ki je začela veljati 25. novembra 2006, je pomembna predvsem glede nekaterih 
sprememb pri izvršbi na podlagi VL in s tem povezane uvedbe obveznih obrazcev 
predlogov za izvršbo na podlagi VL. Določa nov, elektronski način poslovanja strank 
(zgolj upnikov) s sodiščem, preko katerega lahko vložitev izvršilnih predlogov na podlagi 
VL poteka po elektronski poti. Predpisuje pa tudi prenos pristojnosti glede odločanja o 
predlogih za izvršbo na podlagi VL na izključno pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani. S 
to novelo so bile v izvršilni postopek uvedene nove fiksne sodne takse.  

− ZIZ-F, ki je začela veljati 13. oktobra 2007, podrobneje določa še nekatera vprašanja, ki 
se nanašajo na sam postopek izvršbe na podlagi VL. In sicer glede: plačila sodne takse za 
predlog za izvršbo in za ugovor zoper sklep o izvršbi; krajevne pristojnosti sodišča za 
odločanje o predlogu za izvršbo tako v fazi dovolitve izvršbe in vodenje ter odločanje v 
postopku izvršbe po pravnomočnosti sklepa o izvršbi; ter pridobivanje osebnih podatkov o 
dolžniku in njegovem premoženju s povezovanjem z uradnimi evidencami in javnimi 
knjigami (Horvat in Guzej 2010, 21). 

− ZIZ-G, z dne 25. april 2009, po Volk (2009, 18) dodaja zgolj dodatno izključitev iz 
izvršbe za tiste prejemke, ki izhajajo iz naslova denarnih sredstev pomoči potrebnim, ki jih 
zagotavljajo humanitarne organizacije (11. odstavek 101. člena ZIZ). 

− ZIZ-H, ki je začela veljati 13. julija 2010, razen v 3. členu, ki določa krajevno pristojnost 
višjega sodišča pri izvršbi na podlagi VL in se s 1. januarjem 2011 črta; novela je ponovno 
prinesla spremembe in dopolnitve zakona glede: pravil pri plačilu sodnih taks; pristojnosti 
za izvršilne predloge na podlagi VL v 1. in 2. fazi postopka; ter vsebine izvršilnega 
predloga in predloga na podlagi priložene menice; pa tudi glede: dolžnosti brezplačnega 
posredovanja podatkov na zahtevo sodišča; sestave sodišča; opredelitve nekaterih ključnih 
pojmov; navajanja identifikacijskih podatkov o dolžniku in upniku; obveznega vlaganja 
vlog in drugih pisanj v elektronski obliki za vse odvetnike, notarje, izvršitelje in Državno 
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pravobranilstvo; oprave naroka; vsebine dolžnikovega premoženja; sklepa o izvršbi in 
postopka izvršbe po pravnomočnosti le-tega; določa tudi dodatne odstavke o prejemkih, 
na katere ni možno seči z izvršbo, razloge za omejitev izvršbe in vrstni red poplačila 
terjatev. 

− ZIZ-I, ki velja od 16. aprila 2011, pa prinaša dopolnitve pri: postopku o ugovoru zoper 
sklep o izvršbi; poslovanju izvršiteljev; ter še dodatno ureja prejemke, ki so izvzeti iz 
izvršbe. 

2.2.2 Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka 
(Pravilnik) 

Pravilnik je začel veljati 1. januarja 2008, torej skupaj z uveljavitvijo elektronskega sistema 
vlaganja izvršilnih predlogov na podlagi VL. Z njim se je v izvršilni postopek, kot sta zapisali 
Horvat in Guzej (2010, 21): »[…] uvedla sodobna tehnologija, s tem pa se je postopek 
informatiziral, poenostavil in pospešil.«  

Nanaša se izključno na izvršilne postopke na podlagi VL in za njihovo vlaganje predpisuje 
uporabo obveznih obrazcev, njihovo obliko in vsebino. Ureja tudi postopke, v katerih se 
prejete vloge v informacijskem sistemu obdelujejo avtomatizirano. Navaja seznam vlog in 
drugih pisanj, ki se lahko pošiljajo po elektronski poti. Določa, da morajo biti obrazci 
izpolnjeni v skladu z Navodili za izpolnjevanje obrazcev (Horvat in Guzej 2010, 22). 

2.2.3 Zakon o pravdnem postopku – ZPP 

Podlaga za uporabo določb ZPP je v 15. členu ZIZ, ki določa, da se ZPP smiselno uporablja za 
vse situacije, ki v ZIZ niso specifično urejene. 

Tudi ta zakon je bil že večkrat noveliran. Za področje informatizacije izvršilnega postopka je 
pomembna predvsem novela ZPP-C, ki vzpostavlja pravno podlago, da izvršilni postopek 
sploh lahko poteka tudi na elektronski način (Horvat in Guzej 2010, 22). 

2.2.4 Zakon o sodiščih – ZS 

Za izvršbo na podlagi VL je pomemben člen, ki določa, da je za odločanje o predlogih za 
izvršbo na podlagi VL in o ugovorih zoper sklep o izvršbi na podlagi VL na prvi stopnji 
krajevno izključno pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani (99. a člen ZS). 
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2.2.5 Zakon o sodnih taksah – ZST-1 

S 1. januarjem 2008 so v izvršilnih postopkih v veljavo stopile nove – fiksne sodne takse 
(novela ZIZ-E). Bistveno spremenjen pa je bil tudi postopek plačila sodne takse, in sicer z 
navedbo sklicne številke, saj taksnemu zavezancu ni bilo več treba na sodišče pošiljati dokazila 
o njenem plačilu. Takse, določene v 75. členu ZIZ-E so po splošnem pravilu, ki se nahaja v 
predhodnih in končnih določbah ZST-1, v veljavi za vse postopke, ki so se začeli do 1. oktobra 
2008, in se jih uporablja do njihovega konca. 

S 1. oktobrom pa je začel veljati ZST-1, ki ureja postopek plačevanja sodne takse po različnih 
taksnih tarifah. Novi zakon o sodnih taksah je zajel obsežne sistematske spremembe, sprejete z 
namenom zmanjšati sodne zaostanke.  

»Ukrepi, ki naj bi zmanjšali sodne zaostanke in pospešili postopek, so,« kot pravita Horvat in 
Guzej (2010, 28) »izpeljanka sledečih temeljnih načel ZST-1: 
− načelo plačila enkratne sodne takse za postopek na posamezni stopnji, 
− načelo o taksnem zavezancu, 
− načelo vrnitve preveč plačane sodne takse, 
− načelo odprave administrativnih ovir, 
− načelo plačila takse zaradi zavlačevanja postopka ipd.«  

Sodno takso je ob nastanku taksne obveznosti, dolžan plačati tisti, ki predlaga uvedbo 
postopka ali opravo posameznega dejanja (3. člen ZST-1). 

Plača se jo v gotovini, z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi sredstvi, in 
sicer na prehodni podračun, določen za plačevanje sodnih taks sodišča, ki je pristojno za 
opravo dejanja oziroma vodenje postopka. Po opravljenem plačilu sodne takse pa sodišču ni 
treba dostavljati nikakršnih dokazil o plačilu (6. člen ZST-1). 

Z ZST-1 je v celoti ukinjena možnost plačila sodne takse s sodnimi kolki. 

Plačila sodne takse so oproščeni država in državni organi, samoupravne lokalne skupnosti in 
organi samoupravnih skupnosti, humanitarne organizacije ter tuja država in tuji državljani, če 
tako določa mednarodna pogodba ali če velja vzajemnost (10. člen ZST-1).  

Pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks so določeni v 11. členu ZST-1. 

Od 1. januarja 2009 se sodna taksa plačuje na račun 0110 0845 0100 810. 
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2.2.6 Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 

Z ZVOP-1 so določene pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo 
neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri 
obdelavi osebnih podatkov. 

V izvršilnem postopku so osebni podatki potrebni predvsem pri opravi poizvedb. Pomembna je 
razpoložljivost s pravilnimi osebnimi podatki, saj v nasprotnem primeru identifikacija dolžnika 
ni možna, kar ima lahko za posledico, da sodišče takšen predlog za izvršbo zavrže ali izvršilni 
postopek ustavi. 

Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če je za to podana pravna podlaga po zakonu ali 
privolitev posameznika (8. člen ZVOP-1). Tudi namen obdelave podatkov mora biti določen v 
zakonu.  

Smiselnost oprave poizvedb v izvršilnem postopku je zato treba presojati glede na konkretne 
situacije in glede na upnikove želje in interese, ves čas pa dosledno upoštevati določila ZVOP-
1 (Horvat in Guzej 2010, 37–38). 

2.2.7 Projekt Lukenda 

Je (bil) ciljno naravnan delovni načrt, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje (v 
nadaljevanju MP) v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem in Vrhovnim državnim tožilstvom.  
 
Skupni cilj vseh predlaganih ukrepov je bila odprava sodnih zaostankov do 31. decembra 2010. 

Glavni cilji projekta so bili (Horvat in Guzej 2010, 20): 
− zagotovitev prostorskih pogojev v skladu s strategijo prostorskega razvoja, 
− dodatna zagotovitev in angažiranje človeških virov za prehodno obdobje, 
− stimulativno nagrajevanje strokovnega osebja za odprave sodnih zaostankov. 

Prav tam pa sta avtorici še zapisali, da so bili poleg glavnih ciljev v projektu našteti tudi drugi 
cilji, eden izmed njih je bil tudi informatizacija sodišč, ki je zajel tudi ukrepe na področju 
vzpostavitve informatizacije sistema za spremljanje izvršilnih postopkov.  
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VERODOSTOJNA LISTINA 

3 IZVRŠILNI POSTOPEK NA PODLAGI VERODOSTOJNE LISTINE 

Začetek postopka izvršbe na podlagi VL se bistveno razlikuje od postopka izvršbe na podlagi 
izvršilnega naslova. Že sam predlog za izvršbo mora namreč vsebovati zahtevo, naj sodišče 
dolžniku naloži, da v 8 dneh, v meničnih in čekovnih sporih pa v 3 dneh po vročitvi sklepa o 
izvršbi, plača terjatev skupaj z odmerjenimi stroški (1. odstavek 41. člena ZIZ). Posledično je 
drugačna tudi vsebina sklepa o izvršbi, saj sodišče dolžniku v 1. točki sklepa nalaga, naj v 8 
oziroma 3 dneh poravna terjatev, in šele v 2. točki dovoljuje izvršbo. 

Terjatev, ki izhaja iz verodostojne listine, mora biti zapadla. Če zapadlost le-te ni razvidna, bo 
sodišče dovolilo izvršbo le, če bo upnik predložil pisno izjavo, da je terjatev zapadla, in navedel 
dan zapadlosti (Volk 2009, 63). 

3.1 Pojem verodostojne listine 

Iz verodostojne listine morajo biti razvidni določeni podatki, in sicer, kot sta zapisali avtorici 
Horvat in Guzej (2010, 40):  
− navedba upnika, 
− navedba dolžnika (vsaj z osnovnimi podatki, ki omogočajo identifikacijo), 
− predmet terjatve,  
− vrsta terjatve, 
− obseg terjatve in 
− zapadlost terjatve. 

Pojem verodostojne listine je specifičen in ga uveljavlja sam zakon (ZIZ). V 23. členu tako 
našteva vse listine, ki so lahko podlaga za izterjavo denarne terjatve. Te listine prikazuje slika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2:   Vrste verodostojnih listin 

Vir: Horvat in Guzej 2010, 40. 

JAVNA LISTINA 

FAKTURA (RAČUN) 

OVERJENA ZASEBNA LISTINA LISTINA Z NARAVO JAVNE LISTINE 

MENICA ALI ČEK 

IZPISEK IZ POSLOVNIH KNJIG 
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Avtorici Horvat in Guzej (2010, 41–43) na sliki 2 prikazane listine opisujeta s sledečimi 
pojasnili: 
− faktura ali račun je knjigovodska listina in se izda za posamični opravljen promet blaga ali 

storitev. Vsebovati mora navedbo, da gre za fakturo, podatke o podjetju, podatke o 
poslovnem dogodku, v denarju izraženo vrednost poslovnega dogodka, navedbo 
zapadlosti, navedbo osebe, ki je pooblaščena za podpis ter kraj in datum izdaje. Za fakturo 
se šteje tudi obračun obresti; 

− menica – le-ta ima že po zakonu osem bistvenih sestavin, in sicer: menična klavzula, 
nepogojno nakazilo, trasat, dospelost, kraj plačila, remitent, kraj in dan izdaje ter trasantov 
podpis. Upnik, ki želi predlagati izvršbo na podlagi menice, mora z le-to razpolagati v 
originalu. Protest se pri menici zahteva kot pogoj le, če gre za uveljavitev regresnega 
zahtevka. Kadar pri menici uveljavlja plačilo imetnik, ki je menico izkupil, mora le-ta imeti 
tudi povratni račun; 

− ček kot posebno plačilno sredstvo z uvedbo plačilnih in kreditnih kartic ter elektronskim 
bančništvom izgublja svojo vlogo, vendar zakon še vedno dopušča možnost predlagati 
izvršbo na njegovi podlagi; 

− javna listina je dokument, ki evidentira pravno dejanje ali dejstvo in katerega 
verodostojnost potrdi državni organ v mejah svoje pristojnosti, samoupravna lokalna 
skupnost, družba ter druga organizacija ali posameznik pri izvrševanju javnega pooblastila; 
z njo se dokazuje resničnost tistega, kar se v njiju potrjuje ali določa (Evropska komisija 
2011); nekatere javne listine so izvršljive (224. člen ZPP); 

− izpisek iz poslovnih knjig, ki ga je overila odgovorna oseba, je v praksi največkrat obrazec 
IOP, kontni izpisek ipd. Tak izpisek je sestavljen iz posameznih računov. Pomembno je, da 
je overjen s strani odgovorne osebe, torej direktorja oziroma osebe, ki je pooblaščena za 
zastopanje pravne osebe. Kot verodostojna listina se ne more šteti virmanski nalog; 

− po zakonu overjena zasebna listina – kot tako se ne smatra zgolj listino, na kateri je 
podpis overil notar, ampak listino, iz katere mora hkrati jasno izhajati obveznost, ki naj se 
izvrši; 

− listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine. 
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3.2 Vlaganje izvršilnih predlogov do 31. decembra 2007 

Pred vzpostavitvijo Centralnega oddelka za izvršbo na podlagi verodostojne listine (CoVL), 
torej do 31. decembra 2007, je izvršilni postopek potekal samo v pisni obliki in za njegovo 
vložitev ni bila predpisana posebna oblika. Iz določil ZIZ in prakse je izhajalo le, da mora 
predlog za izvršbo vsebovati podatke: 
− o upniku in dolžniku, 
− o višini terjatve in datumu njene zapadlosti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,  
− o določitvi izvršilnih sredstev, s katerimi naj se izvršba opravi, 
− navedbo, naj sodišče dolžniku naloži, da v 8 dneh, v meničnih in čekovnih sporih pa v 3 

dneh, po vročitvi sklepa o izvršbi, upniku plača terjatev skupaj z odmerjenimi stroški, in  
− lastnoročni podpis upnika oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. 

Upniki oziroma njihovi pooblaščenci so morali na sodišče poslati oziroma vložiti zadostno 
število izvodov predlogov za izvršbo (večinoma vsaj 4), in sicer enega za spis sodišča, po 
enega za upnika in dolžnika, ter nadaljnje izvode za posamezna izvršilna sredstva. Predlogu so 
morali priložiti še verodostojne listine v dveh izvodih, in sicer v originalu ali overjenem prepisu 
ter potrdilo o plačani sodni taksi oziroma sodne kolke. V primeru, da je predlog vložil 
pooblaščenec, je moralo biti priloženo tudi pooblastilo v originalu ali pa pri sodišču deponirano 
generalno pooblastilo za zastopanje. 

Takšne izvršilne predloge so nato vlagali na posamezna okrajna sodišča. Le-teh je v Sloveniji 
44. V praksi so bile najpogostejše izvršbe na denarno terjatev dolžnika, zato se je krajevna 
pristojnost določala na podlagi 100. člena ZIZ, po katerem je za odločitev o predlogu za 
izvršbo na denarno terjatev krajevno pristojno tisto sodišče, na območju katerega ima dolžnik 
stalno prebivališče oziroma sedež. V primeru, da je bila med predlaganimi izvršilnimi sredstvi 
tudi izvršba na nepremičnine, pa se je bilo potrebno ravnati po 3. odstavku 35. člena ZIZ, ki 
določa izključno krajevno pristojnost tistega sodišča, na območju katerega leži nepremičnina.  

Sodna taksa za izvršilni postopek je bila urejena z Zakonom o sodnih taksah – ZST. Njena 
višina je bila odvisna od vrednosti zahtevka. Izražena je bila v točkah, ker se je vrednost točke 
spreminjala. Po (starem) ZST je vrednost točke po uvedbi EUR (od 1. januarja 2007) znašala 
0,0793 EUR, leto dni kasneje, od 1. januarja 2008 pa 0,0821 EUR.  

Sodno takso za pravne osebe je bilo treba položiti na TRR 0110 0845 0088 491 in na TRR 
0110 0845 0088 588 za fizične osebe.  

Sodna taksa za predlog za izvršbo se je odmerjala po tarifni številki 1/2 ZST, za sklep o izvršbi 
pa po tarifni številki 2/3 ZST, kot kaže razpredelnica 1 na naslednji strani. 
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Preglednica 1:   Primer sodne takse za izvršilni postopek 

OD DO TAKSA ZA PREDLOG 
TOČKE ZNESEK TOČKE ZNESEK TOČKE ZNESEK 

0 0,00  EUR 10.000 793,00  EUR 600 47,58  EUR 
10.000 793,00  EUR 20.000 1.586,00  EUR 700 55,51  EUR 
20.000 1.586,00  EUR 50.000 3.965,00  EUR 800 63,44  EUR 
50.000 3.965,00  EUR 100.000 7.930,00  EUR 900 71,37  EUR 

100.000 7.930,00  EUR 1 %, vendar ne več kot 20.000 točk  

 
Vir: ZST 1998, 1286. 
 
Takse so se po zgornji preglednici z ažurno vrednostjo točke odmerjale in uporabljale do 
začetka veljavnosti novele ZIZ-E, ki je v izvršilni postopek s 75. členom prinesla nove fiksne 
sodne takse, izražene v EUR. Po navedenem členu so se takse obračunavale, kot kaže 
preglednica 2. 

Preglednica 2:   Sodna taksa po 75. členu ZIZ-E 

PODLAGA ZA ODMERO SODNE TAKSE ZNESEK 
1. odstavek 75. člena ZIZ-E  

Predlog za izvršbo (eno sredstvo izvršbe) 20,00 EUR 
Drugo in vsako nadaljnje sredstvo izvršbe 5,00 EUR 

2. odstavek 75. člena ZIZ-E  
Sklep o izvršbi 20,00 EUR 

 
Vir: ZIZ-E 2007, 250.  
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4 CENTRALNI ODDELEK ZA IZVRŠBO NA PODLAGI VERODOSTOJNE 
LISTINE (COVL) 

CoVL je na novo oblikovan oddelek, ki sodi v okvir Okrajnega sodišča v Ljubljani, a ima 
povsem ločen sedež. Delovati je začel s 1. januarjem 2008, torej hkrati z vzpostavitvijo sistema 
elektronskega vlaganja izvršilnih predlogov. Fizična ločenost sedežev CoVL in Okrajnega 
sodišča v Ljubljani je zelo pomembna zaradi naslavljanja vlog za vse stranke postopka. Vloge, 
ki se nanašajo na izvršilni postopek na podlagi VL do pravnomočnosti sklepa o izvršbi, in se 
sodišču vročajo pisno po klasični pošti, je treba naslavljati na naslov CoVL-a, torej Zaloško 59, 
1000 Ljubljana.  

Za uspešen zagon delovanja oddelka in novega elektronskega sistema je bilo treba zagotoviti: 
− ustrezne prostorske kapacitete,  
− določeno število zaposlenih in  
− sodobno tehnologijo. 

Poslovni prostori, v izmeri 701 m2 so bili leta 2006 brezplačno pridobljeni na internem trgu, 
vanje pa sta investirala Ministrstvo za pravosodje (MP) in Centralni oddelek za informatiko pri 
Vrhovnem sodišču RS (CIF) (Horvat in Guzej 2010, 44).  

Locirani so med stolpnicami, v bližini mestne tržnice. Kar 90 % dela se izvaja v 1. nadstropju 
stavbe, v kletnih prostorih pa se nahajata vložišče in arhiv. 

Centralni oddelek ima 45 zaposlenih, od tega jih je polovica z novo, prvo zaposlitvijo na 
področju izvršbe. Vsi zaposleni poznajo cel postopek dela, kar so dosegli preko različnih 
inštruktorjev za posamezne segmente dela (Jelenc Puklavec 2008). Strukturo osebja prikazuje 
spodnji grafikon.  

Slika 3:   Struktura zaposlenih na CoVL-u 

Vir: Jelenc Puklavec 2008. 

4
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http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

14 

CoVL v delo prejema izvršilne predloge na podlagi VL za celotno Slovenijo in jih vodi do 
pravnomočnosti sklepa o izvršbi. V njegovo pristojnost sodijo:  
− sprejemanje predlogov za izvršbo na podlagi VL v fizični ali elektronski obliki, 
− izdajanje sklepov o plačilu sodne takse, 
− izdajanje sklepov o potrebni popravi oziroma dopolnitvi izvršilnih predlogov, 
− izdajanje sklepov o izvršbi, 
− reševanje ugovorov dolžnikov, 
− opravljanje potrebnih poizvedb, 
− pošiljanje elektronskega spisa matičnemu sodišču po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, 
− pošiljanje pravnomočnih sklepov o izvršbi izvršiteljem, dolžnikovim dolžnikom, zemljiški 

knjigi ter sodnemu registru.  

Večina navedenih opravil poteka elektronsko in avtomatizirano, zato je CoVL prvi oddelek 
sodišč, kjer je zaradi narave postopka do določene faze že možno elektronsko poslovanje. Po 
e-poti se izvaja tudi odprava sodnih pisanj, in sicer preko zunanjega izvajalca – pošte. 

»Z vnosom informatizacije v postopek se je povečala učinkovitost, zagotovila se je preglednost 
in sistematičnost celovitega področja izvršbe,« sta zapisali Horvat in Guzej (2010, 47). 

V 9. členu Pravilnika je določen potek avtomatiziranega izvršilnega postopka, s katerim se 
obdelujejo predlogi za izvršbo, ki so vloženi v: 
− papirni obliki, 
− po elektronski poti prek spletnega portala, 
− po elektronski poti prek spletnega servisa. 

4.1 Vlaganje izvršilnih predlogov na CoVL 

S 1. januarjem 2008 po ZIZ ni več možno vlagati izvršilnih predlogov na podlagi VL drugače 
kot na predpisanih in obveznih obrazcih. Le-ti so na voljo v papirnati ali elektronski obliki. V 
primeru, da sodišče prejme predlog za izvršbo v drugačni obliki, kot je predpisana, z njim 
ravna kot z nepopolno vlogo in vlagatelja (upnika) pozove, da ga vloži na predpisanem 
obrazcu oziroma obrazcih. Vsebina in oblika obrazcev sta določeni v 5. in 6. členu Pravilniku o 
obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka in sta kot prilogi 
njegov sestavni del.  

Predlogi za izvršbo se lahko vlagajo samo v predpisani obliki ali na predpisanem obrazcu ter s 
predpisano vsebino obrazca, sicer sodišče takšno vlogo šteje za nepopolno ter upnika pozove k 
dopolnitvi.  
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Tipiziranim oziroma elektronskim izvršilnim predlogom ni več treba prilagati VL, dokazil ali 
pooblastil, ampak le v ustrezne rubrike obrazca navesti podatke, ki iz njih izhajajo. 

4.1.1 Papirno vlaganje 

Vlaganje izvršilnih predlogov v papirni obliki poteka klasično po pošti s priporočeno pošiljko 
oziroma osebno na vložišču CoVL-a, na Zaloški 59 v Ljubljani. Pomembno je le, da je vsak 
predlog za izvršbo vložen na predpisanem obrazcu in je zanj plačana sodna taksa. 

Obrazec izvršilnega predloga v papirni obliki je dostopen na spletnem naslovu Vrhovnega 
sodišča RS: www.sodisce.si oziroma MP: www.mp.gov.si, kjer lahko potencialni vlagatelj 
pridobi osnovni obrazec, vse morebitne priloge in navodila za izpolnjevanje. Obrazci, priloge in 
navodila so na voljo tudi na okrajnih sodiščih po Sloveniji (Ministrstvo za pravosodje RS 
2008a).  

Vsak predlog za izvršbo je enkraten in ga ni dovoljeno fotokopirati, saj vsebuje enolično 
sklicno številko, ki jo je potrebno navesti pri plačilu sodne takse zaradi njenega preverjanja. V 
primeru, da vlagatelj predlog z isto sklicno številko uporabi večkrat, sodišče z njim ravna kot z 
nepopolno vlogo. 

Pravilnik določa, da je obrazec predloga za izvršbo en osnovni (COVL-1)1, po potrebi pa se 
mu lahko dodajo priloge (dodatni obrazci) za naslednje primere: 
− obrazec COVL-2, kadar je v postopku izvršbe več upnikov, 
− obrazec COVL-3, kadar je v postopku izvršbe več dolžnikov, 
− obrazec COVL-4, kadar je podlaga za izvršbo več verodostojnih listin in  
− obrazec COVL-5, kadar je izvršba predlagana na več nepremičnin, ki so vpisane v 

zemljiško knjigo. 

V 6. členu Pravilnika pa je določeno, da priloge k predlogu za izvršbo za: 
− več dolžnikovih dolžnikov 
− več kot šest računov 
− več nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiški knjigi 
− več stavbnih pravic 
− več družb 
− več kot dve vrsti nematerializiranih vrednostnih papirjev 

nimajo predpisanega obrazca, zato se s predpisano vsebino k posameznemu predlogu za 
izvršbo za vsako alineo priloži prilogo na posebnem belem listu formata A4.  

 
 

1 Obrazec COVL-1A (Predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine) se nahaja pod 
oznako priloga 1 te diplomske naloge. 
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Priloga mora glede na 7. člen Pravilnika vsebovati naslednje podatke: 
− oznako priloge, kot je določena v predlogu za izvršbo, 
− ime in priimek oziroma naziv dolžnika, na katerega se nanaša in 
− v nekaterih primerih tudi sredstvo izvršbe, na katerega se priloga nanaša. 

Papirni obrazec lahko vlagatelj izpolni na spletni strani in ga natisne. Če pa obrazec izpolnjuje 
ročno, uporablja velike tiskane črke, pri vnosu datuma v predvidena polja tega zapisuje z 
dnem, mesecem in letom (npr. 01. 01. 2008), pri izbiri posameznih polj pa izbrano označi z X. 
Vsaka črka oziroma številka mora biti v svojem polju. Izpolnjen obrazec v enem izvodu nato 
po pošti pošlje na CoVL (Vrhovno sodišče RS 2011c). 

K poslanemu predlogu za izvršbo ni potrebno prilagati dokazila o plačani sodni taksi. Pri 
samem plačilu takse pa je potrebno paziti, da se natančno navede sklicno številko, ki je na 
vsakem posameznem obrazcu vnaprej natisnjena v referenci, saj preko te sistem avtomatično 
preverja njeno plačilo. Primer reference prikazuje spodnja slika. 

 

 

 

Slika 4:   Referenca za plačilo sodne takse 

Vir: Pravna hiša Iuris 2011. 
 

Upoštevati velja tudi dejstvo, da se za izvršilne predloge, vložene v papirni obliki, plačuje višja 
taksa kot za tiste, vložene po elektronski poti. 

Poudariti je potrebno še, da se izvršilni predlogi, vloženi v fizični obliki, na CoVL-u prenašajo 
v elektronski sistem. Zaradi navedenega je pričakovati, da bo postopek za izdajo sklepa o 
izvršbi trajal dlje kot v primeru oddaje po elektronski poti. Podatki se namreč v elektronsko 
obliko vnašajo s prepisom (opisano v podpoglavju 4.2), šele nato sledi avtomatična obdelava 
predloga za izvršbo in kasneje avtomatična izdaja sklepa o izvršbi (Horvat in Guzej 2010, 
124). 
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4.1.2 Elektronsko vlaganje 

Elektronsko vlaganje predlogov za izvršbo je urejeno v 29. členu ZIZ, ki določa, vrste izvršb, v 
katerih se predlogi za izvršbo in druge vloge vlagajo po elektronski poti in obdelujejo v 
informacijskem sistemu avtomatizirano (Cirgovski 2011). 

Za potrebe elektronskega vlaganja izvršilnih predlogov je v okviru Vrhovnega sodišča RS 
izoblikovana posebna spletna stran www.covl.sodisce.si, kjer je možno pridobiti: 
− vsa navodila v zvezi z vlaganjem izvršilnih predlogov na podlagi VL, 
− prebrati pogosta vprašanja in odgovore na vprašanja, 
− informacije o višini sodnih taks, 
− informacije o pravni podlagi, 
− natisniti obrazce za fizično vložitev, 
− se registrirati ter vstopati v sistem za potrebe vlaganja predlogov za izvršbo ali pregleda že 

vloženih zadev.  

Na zgoraj navedeni spletni strani je objavljeno tudi: »Upnik lahko vloži predlog za izvršbo z 
izpolnitvijo pametnega obrazca ali z uvozom podatkov iz datoteke po strukturi, ki jo določi in 
na svoji spletni strani vsakokrat objavi Vrhovno sodišče RS.« 

V informacijski sistem je možno vstopati na dva načina, in sicer preko spletnega portala ali 
preko spletnega servisa. Sistem je prilagojen potrebam upnikov in je izoblikovan glede na to, 
ali upnik vlaga individualne predloge za izvršbo (spletni portal) ali vlaga večje število 
predlogov za izvršbo (spletni servis) (Vrhovno sodišče RS 2011a). 

Predlogi za izvršbo, ki so na voljo ob elektronski prijavi v sistem, so enaki ne glede na to, po 
katerem od naštetih načinov se vlagajo. Na voljo so v obliki tipiziranih obrazcev, ki so precej 
podobni tistim v papirni obliki. Razlika je le v tem, da je pri ročnem izpolnjevanju osnovnemu 
obrazcu potrebno prilagati ustrezne priloge in jih dodatno izpolnjevati, elektronski obrazec2 pa 
se z enim klikom razširi in prilagodi konkretnim potrebam (Horvat in Guzej 2010, 125). 

Z uvedbo novele ZIZ-H morajo odvetniki, notarji, izvršitelji in pravobranilci obvezno vlagati 
vloge ter druga pisanja v elektronski obliki. Če tega ne storijo, se ne uporabi prej navedeno 
pravilo o nepopolnih vlogah, temveč bo takšno vlogo sodišče zavrglo (Cirgovski 2011). 

Sistem za elektronsko vlaganje izvršilnih predlogov je dostopen vsak delavnik od 8h do 20h. 
Medtem ko je v času od 20h do 8h ter ob praznikih, sobotah in nedeljah zaprt zaradi 
vzdrževanja. 

 
 

2 Slika elektronskega obrazca se nahaja pod oznako priloga 2 te diplomske naloge. 
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Pri izpolnjevanju obrazca predloga za izvršbo v elektronski obliki se izvaja avtomatična 
kontrola: 
− pravilnosti številčnih podatkov (npr. EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega 

računa, sklic itd.), 
− obstoja ulice in hišne številke v registru prostorskih enot, 
− obstoja imena, 
− obstoja priimka, 
− obstoja valut in držav, 
− obstoja naziva in matične številke, 
− obstoja vrednostnega papirja v Klirinško depotni družbi, 
− obstoja datumov in 
− izpolnitve obveznih polj. 

Izvedene kontrole iz 1. do 6. alineje se uporabljajo kot pripomoček za popolnejšo izpolnitev 
predloga za izvršbo, se ne nanašajo na določenega posameznika in ne razkrivajo njegovih 
osebnih podatkov. Upnik lahko ob morebitnih opozorilih na napake iz teh točk kljub temu 
vpiše želeni podatek in nadaljuje z izpolnjevanjem obrazca. V kolikor pa sistem opozarja na 
napake od 6. do 9. alineje, mora napako popraviti, sicer ne more nadaljevati z izpolnjevanjem 
obrazca ali ga ne more uspešno oddati (Volk 2009, 43). 

Spletni portal 

Postopek vložitve predloga za izvršbo prek spletnega portala poteka tako, da se na spletni 
strani Vrhovnega sodišča RS: www.sodisce.si izbere rubriko »Sodni postopki« in nato 
»Izvršba na podlagi verodostojne listine (CoVL)«.  

Ob prvi prijavi mora uporabnik za potrebe elektronskega vlaganja izvršilnih predlogov pridobiti 
uporabniško ime in geslo za vstop in vlaganje predlogov za izvršbo v elektronski obliki. To 
stori s klikom na rubriko »Pridobitev up. Gesla«, kamor vpiše svoje elektronski naslov in 
označi, ali je fizična ali pravna oseba ter klikne gumb »Potrdi«. Pogoj za pridobitev 
uporabniškega imena je veljaven elektronski naslov, na katerega informacijski sistem po prijavi 
pošlje uporabniško ime, upnik pa nato sam določi geslo. Vpisan elektronski naslov je kasneje 
hkrati tudi uporabniško ime, po prijavi pa je možna sprememba gesla v osebnih nastavitvah 
(Volk 2009, 43–49). 

Po pridobitvi gesla se uporabnik v sistem prijavlja v skladu z navodili CIF, prejetimi na 
elektronski naslov. Po uspešni prijavi se izbere rubriko »Obrazec« in prične z njegovim 
izpolnjevanjem.  
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Ko je obrazec pravilno izpolnjen in ne vsebuje predvidenih napak, na katere opozarja sistem, 
vlagatelj njegovo oddajo potrdi s klikom na gumb »Oddaja predloga«, v svoj elektronski predal 
za podatke pa prejme podatke za plačilo sodne takse, in sicer: 
− znesek o višini takse, 
− račun za plačilo takse in 
− obvezen enkraten sklic za plačilo takse. 

Vlagatelj lahko prek spletnega portala zaradi preprečitve zlorab informacijskega sistema vloži 
le 10 predlogov za izvršbo na uro. 

Spletni servis 

Kadar namerava uporabnik naenkrat vložiti po več predlogov za izvršbo, si lahko delo olajša z 
uporabo spletnega servisa, s pomočjo katerega lahko ob ustrezni računalniški podpori naenkrat 
vloži tudi do 100 izvršilnih predlogov. Medtem ko spletni portal za vstop v sistem zahteva 
zgolj registracijo na spletnih straneh, je treba za uporabo spletnega servisa predhodno izpolniti 
določene pogoje. V primerjavi s spletnim portalom je pri spletnem servisu manjša možnost 
napak pri izpolnjevanju obrazca (prej pripravljena baza podatkov se zgolj uvozi), z dodelitvijo 
ene sklicne številke za plačilo sodne takse pa odpade tudi velik delež administrativnega dela. 

Tako mora upnik, ki želi dostopati do spletnega servisa, na MP po pošti ali elektronski poti na 
naslov paketno-mp@gov.si podati zaprosilo za izdajo posebnega dovoljenja za pošiljanje vlog 
in drugih pisanj sodišču po elektronski poti (v nadaljevanju dovoljenje). Pogoj za pridobitev 
dovoljenja je, da ima upnik kvalificirano digitalno potrdilo enega izmed izdajateljev 
certificiranih digitalnih potrdil (HALCOM, NLB-CA, SIGEN-CA ali PoštarCA). MP v 15 
dneh izda dovoljenje, ki ga bodočemu uporabniku (upniku) pošlje po pošti. Dovoljenje vsebuje 
pogoje, pod katerimi se lahko s kvalificiranim digitalnim potrdilom, po določbah 14. člena 
Pravilnika, vlaga tudi večje število izvršilnih predlogov hkrati, t. i. paket predlogov za izvršbo 
(Volk 2009, 49). 

Kopijo digitalnega potrdila je po izdanem dovoljenju MP potrebno posredovati še na CIF. 
Nato sledi testni preizkus sistema, kar upnik stori tako, da na covl@sodisce.si zaprosi za testni 
certifikat in geslo. Ko le-tega prejme, lahko poskusno vloži prvi paket na https://covl-
test.sodisce.si in preveri, če morebiti še obstajajo kakšne napake. 

Ko upnik izvede ves postopek, potreben za pridobitev dokumentacije, in opravi testni preizkus 
sistema, lahko prične s paketnim vlaganjem predlogov za izvršbo.  

Vlagatelj (upnik) vloži paket izvršilnih predlogov tako, da v elektronsko odložišče vstopa s 
kvalificiranim digitalnim potrdilom ter uvozi podatke iz datoteke po strukturi in na način, ki ju 
določi in na svoji spletni strani objavi Vrhovno sodišče RS. Ob vložitvi paketa predlogov za 
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izvršbo se izvede avtomatična kontrola podatkov iz paketa na enak način, kot pri vložitvi 
predloga za izvršbo prek spletnega portala. Če paket posredovanih predlogov nima napak ali 
če je odstotek ugotovljenih napak manjši od odstotka, ki ga določi CIF, informacijski sistem v 
elektronskem odložišču uporabnika (vlagatelja) pusti obvestilo, da je paket predlogov za 
izvršbo uspešno vložen v elektronsko odložišče sodišča, kjer čaka na plačilo sodne takse. V 
primeru, da gre za večji odstotek napak od dovoljenega, informacijski sistem vlagatelja obvesti 
o napakah, zaradi katerih paket predlogov za izvršbo ni vložen (Horvat in Guzej 2010, 133). 

Spletni servis je bil kot poseben način vlaganja elektronskih izvršilnih predlogov po besedah 
avtoric Horvat in Guzej (2010, 134–135): »[P]ripravljen za tiste uporabnike, ki vlagajo večje 
količine predlogov za izvršbo naenkrat.« To so npr. banke, zavarovalnice, pa tudi 
elektroenergetska, telekomunikacijska, komunalna in druga večja podjetja.  

Pri vložitvi paketa predlogov za izvršbo informacijski sistem vlagatelja v njegovem 
elektronskem odložišču obvesti o višini sodne takse in sklicni številki, ki jo je potrebno navesti 
pri poravnavi sodne takse(3. odstavek 15. člena Pravilnika). Dodeljena sklicna številka velja za 
celotni paket, posamezni predlogi za izvršbo v paketu pa so označeni s svojo referenčno 
številko. Paket predlogov za izvršbo se hrani v elektronskem odložišču sodišča in se šteje za 
vloženega v trenutku, ko sistem ugotovi, da je sodna taksa plačana v predpisani višini.  

V primeru, da informacijski sistem v 10 dneh od dneva vložitve paketa predlogov za izvršbo, ki 
je hranjen v elektronskem odložišču sodišča, na podlagi dodeljene sklicne številke ne ugotovi 
plačila sodne takse, le-tega vrne upniku v njegovo elektronsko odložišče (4. odstavka 15. člena 
Pravilnika) Če pa na podlagi istega določila ugotovi, da sodna taksa ni plačana v predpisani 
višini, sprejme le toliko predlogov za izvršbo iz paketa, za kolikor zadostuje plačana sodna 
taksa, druge predloge za izvršbo od zadnjenavedenega navzgor pa upniku vrne v njegovo 
elektronsko odložišče. 

Upnik je obveščen o času vložitve in o opravilnih številkah, pod katerimi se bodo vodile 
posamezne izvršilne zadeve iz paketa. 

4.2 Vložišče CoVL-a 

Vse izvršilne predloge vložene na papirnem obrazcu skupaj s predpisanimi prilogami se na 
CoVL-u prenaša v elektronski sistem. Vanj se prenaša tudi vse ostale vloge, dopolnitve, 
vročilnice in nevročena pisanja. Prenos v elektronsko obliko poteka na vložišču, in sicer v 4 
fazah, ki so opisane v nadaljevanju. 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

21 

Razvrščanje prejetih dokumentov v (barvne) predalčnike (Kosec 2008): 
− strukturirani dokumenti (izvršilni predlogi, dopolnitve), 
− vročilnice, 
− nevročena pisanja in 
− ostalo.  

Dohodni zaznamek – barkoda  

Vsaka po pošti poslana vloga (predlog za izvršbo, dopolnitev), vročilnica, nevročena pisanja in 
ostalo na CoVL-u prejme svoj dohodni zaznamek – barkodo, ki je zelo pomembna zaradi 
nadaljnjega dela z vlogami. Le-te se po uspešnem skeniranju arhivirajo v posebne arhivske 
škatle. Na podlagi dodeljene kode pa je fizično prejete vloge mogoče najti in dvigniti iz arhiva 
(Kosec 2008). 

Na CoVL-u razpolagajo s 3 tiskalniki barkod, vsak izmed njih jih na dan naredi približno 300, 
zaradi česar se predpostavlja, da se z dohodnimi zaznamki v enem dnevu lahko opremi 
maksimalno 1000 prejetih vlog (Kosec 2008). 

Skeniranje – optično čitanje prejetih vlog 

Vsaka vloga naslovljena na CoVL, se skenira oziroma optično prebere. Na CoVL-u sta 2 
skenerja. Po opravljenem optičnem branju je potrebno preveriti uspešnost skeniranih vlog, kar 
se izvaja v t. i. »Centralni servisni enoti – CSE«. Uspešnost skeniranja preverja 8 operaterk. 
Pregleduje se vsako vlogo, in sicer predvsem ali je vnesena pravilno, logično. Ker gre pri 
pregledovanju za tehnično zelo zahtevno delo, se operaterke po 4 urah zamenjajo (Kosec 
2008). 

Po pregledu podatkov sledi njihov prenos v elektronski izvršilni vpisnik – VL. Osnuje se 
elektronski spis, s katerim posluje CoVL. 

Arhiviranje 

Z barkodo opremljene prejete vloge se arhivirajo v arhivske škatle. Te imajo vsaka svojo 
oznako, ki opredeljuje, kje se bo le-ta nahajala – lokacija, omara, polica. V eno omaro gre 15 
takšnih škatel. Arhiv se nahaja v kletnih prostorih CoVL-a. Prostora za arhiviranje vlog je za 6 
do 7 mesecev, po tem času sledi selitev arhiva na drugo lokacijo in sprostitev prostora za 
prihajajoče vloge v naslednjih mesecih (Kosec 2008). 
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4.3 Dodatne storitve elektronskega sistema 

Uporabnik z registracijo v elektronski sistem ne pridobi samo možnosti vlaganja izvršilnih 
predlog po elektronski pošti, ampak ima vedno tudi možnost vpogleda v že vložene zadeve, 
kjer lahko preveri tudi, v kakšni fazi se nahajajo. To stori tako, da se prijavi v sistem in izbere 
spletno povezavo »Predlog« – »Moji predlogi«, kjer lahko nato spremlja posamezne zadeve v 
obliki elektronskega popisa spisa in si tako vodi evidenco za lastne potrebe (Horvat in Guzej 
2010, 194–195). 

Po izbiri navedene rubrike se prikaže iskalnik, s katerim se lahko išče predloge po različnih 
kriterijih, in sicer: 
− čas vložitve, 
− sklic, 
− opravilna številka, 
− referenca, 
− dolžnik (ime in priimek oziroma naziv), 
− upnik (uporabno v primerih, ko pooblaščenec vlaga za več različnih upnikov), 
− status (sprejeto, oddano, vrnjeno) ipd. 

Ko uporabnik po vnosu iskalnih kriterijev dobi rezultate iskanja, izbere posamezni predlog, o 
katerem želi izvedeti določeno informacijo. S klikom na posamezno zadevo se odpre 
elektronski popis spisa oziroma t. i. izpisek procesnih dejanj, ki jih je sodišče že opravilo. 
Elektronsko spremljanje procesnih dejanj je možno le od vložitve predloga za izvršbo do 
pravnomočnosti sklepa o izvršbi, torej do odstopa zadeve na enega izmed krajevno pristojnih 
sodišč po Sloveniji. 

Med prikazanimi predlogi je možno poiskati tudi predlog za izvršbo, ki na COVL-u ni bil 
sprejet, ker ni bila poravnana sodna taksa ali pa ta ni bila pravilno poravnana, in ga je možno 
ponovno aktivirati. 
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5 VSEBINA PREDLOGA ZA IZVRŠBO 

ZIZ v 2. odstavku 41. člena določa, katere sestavine morajo biti navedene v predlogu za 
izvršbo na podlagi VL. 

Pri izpolnjevanju obrazca predloga za izvršbo na podlagi VL se morajo, tako v papirni obliki 
kot tudi v elektronski, dosledno upoštevati Navodila za izpolnjevanje obrazca (Vrhovno 
sodišče RS 2011b). Podpoglavja 5.1 do 5.10 podrobneje razčlenjujejo vsebino izvršilnega 
predloga po sektorjih.  

5.1 Referenca 

Vsak predlog za izvršbo na podlagi VL ima v 1. sektorju vnaprej natisnjeno enoznačno in 
neponovljivo sklicno številko, ki jo je potrebno natančno navesti pri plačilu sodne takse. 

Vsebuje pa tudi prostor za opravilno številko, po kateri se evidentira predlog za izvršbo in vodi 
zadevo. Na to številko pa se bo moral upnik sklicevati v primeru dopolnitve izvršilnega 
predloga. 

5.2 Vlagatelj 

V ta del obrazca je treba vnesti ime in priimek osebe, ki vlaga predlog za izvršbo, vendar iz 
tega ne izhaja, kdo je vlagatelj (upnik osebno, samostojni podjetnik, njegov zakoniti zastopnik 
ali pooblaščenec). Pri ročnem izpolnjevanju obrazca je obvezen tudi njegov lastnoročni podpis. 

5.3 Upnik 

Pri izpolnjevanju 3. sektorja je treba najprej izbrati, ali je upnik pravna oseba, samostojni 
podjetnik (s. p.) ali fizična oseba.  

Kadar je upnik pravna oseba ali samostojni podjetnik, se vpiše: točen naziv firme, ki je lahko 
tudi skrajšan, tako kot je naveden v registru ter matično in davčno številko, ki dodatno 
omogočata identifikacijo. Izbrati je treba tudi državo, kjer ima podjetje sedež.  

Če je upnik fizična oseba, je nujna navedba imena in priimka, ulice, pošte in kraja. Zaradi 
nedvoumne identifikacije pa je priporočljiva tudi navedba EMŠO, davčne številke ali rojstnih 
podatkov. 

Upoštevati velja, da se lahko pri papirnem obrazcu COVL-1 vpiše podatke le za enega upnika, 
zato je treba v primeru, kadar predlog vlaga več upnikov, to označiti v kvadratku več upnikov 
in izpolniti obrazec COVL-2. 
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V primeru zastopanja upnika po zakonitem zastopniku ali pooblaščencu je treba v obrazcu 
navesti tudi ustrezne podatke, ki opredeljujejo takšnega zastopnika, pooblaščenca, odvetnika. 
Vnesti je potrebno tudi podatke o računu za nakazilo izterjanega zneska, in sicer z izbiro, ali 
gre za račun v Sloveniji ali v tujini, ter navedbo številke računa, naziva banke ali druge finančne 
organizacije in imetnika računa. 

5.4 Dolžnik 

Tudi pri izpolnjevanju teh podatkov je treba najprej izbrati, ali je dolžnik pravna oseba, 
samostojni podjetnik (s. p.) ali fizična oseba. Ter ga v nadaljevanju opredeliti z 
identifikacijskimi podatki, če upnik z njimi razpolaga. Ti podatki so po 16. a-členu ZIZ:  
− za fizično osebo: 

− osebno ime in naslov prebivališča ter 
− datum rojstva ali EMŠO ali davčna številka ali drug isti povezovalni znak ali drug 

ustrezen identifikacijski podatek; 
− za pravno osebo: 

− firma ali ime, sedež in poslovni naslov ter 
− matična ali davčna številka; 

− za podjetnika ali zasebnika: 
− osebno ime, firma, sedež in poslovni naslov ter 
− matična ali davčna številka. 

Če upnik ne razpolaga z identifikacijskimi podatki dolžnika, mu jih v predlogu za izvršbo ni 
treba navesti, če sodišče ob preverjanju v elektronsko dosegljivih evidencah lahko dolžnika 
nedvoumno identificira na podlagi ostalih identifikacijskih podatkov, ki so v predlogu za 
izvršbo (3. odstavek 41. člena ZIZ). 

V primeru, da se izvršilni predlog vlaga proti več dolžnikom in na papirnem obrazcu, je v 
osnovnem obrazcu treba označiti kvadratek več dolžnikov in priložiti izpolnjeno prilogo 
COVL-3. 

5.5 Verodostojna listina 

Pod sektor oznaka zahtevka se vpisujejo podatki, ki izhajajo iz VL, na podlagi katere se vlaga 
izvršilni predlog. V kataloško številko se vpiše številko, ki označuje VL, in sicer: 
− 1 za fakturo,  
− 2 za menico ali ček,  
− 3 za javno listino,  
− 4 za izpisek iz poslovnih knjig,  
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− 5 za po zakonu overjeno zasebno listino in listino, ki ima po posebnih predpisih naravo 
javne listine,  

− 6 za obračun pogodbenih obresti,  
− 7 za obračun zamudnih obresti,  
− 8 za VL po drugih zakonih.  

Nato se še dodatno označi VL, na način, da bo dolžniku čimbolj nedvoumno jasno, za katero 
VL gre; vpiše datum izdaje VL; datum zapadlosti terjatve in znesek terjatve oziroma višino 
terjatve, ki se terja iz označene VL ter označi njeno valuto. Vpišejo se tudi morebitni podatki o 
pogodbenih in zamudnih obrestih.  

V primeru, da se predlog za izvršbo vlaga na podlagi več VL v fizični obliki, je treba 
osnovnemu obrazcu priložiti še izpolnjen obrazec COVL-4. 

5.6 Stroški upnika 

V sektor 5 se vpisujejo stroški, ki so nastali z vložitvijo predloga za izvršbo. Razdeljeni so v 
naslednje 3 sklope: 
− »materialni« in drugi stroški, kamor se štejejo stroški obrazca, poštnine ter drugi stroški, 

npr. stroški izračunavanja zamudnih obresti, prevodi listin, fotokopije ipd.; 
− stroški zastopanja po odvetniku in 
− stroški sodnih taks. 

Višino sodne takse po posameznih dejstvih, zaradi katerih se odmeri taksa za postopek pred 
sodiščem prve stopnje, prikazuje spodnja preglednica. 

Preglednica 3:   Sodne takse za postopek o predlogu za izvršbo 

Tarifna 
številka 

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa 
Znesek  
takse 

4011 Postopek o predlogu za izvršbo za eno sredstvo izvršbe 45 EUR 

4012 
Postopek o predlogu za izvršbo za eno sredstvo izvršbe, če je predlog vložen v 
elektronski obliki 

36 EUR 

4013 

V predlogu za izvršbo sta navedeni 2 ali več sredstev izvršbe. 
 

Taksa po tarifni številki 4011 oziroma 4012 se za drugo in vsako nadaljnje 
navedeno sredstvo izvršbe poveča za dodatnih 

5 EUR 

 
Vir: ZST-1 2008, 3663. 

 
Če upnik zahteva povračilo zakonskih zamudnih obresti od odmerjenih stroškov od 9. oziroma 
4. dne od vročitve sklepa o izvršbi dalje do plačila, to ustrezno označi z izbiro predvidene 
rubrike. 
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5.7 Gospodarska zadeva 

Ta sektor se izpolni le, če gre za spor na podlagi 481. člena ZPP. 

5.8 Predlog sklepa 

V tem delu obrazec ne predvideva dodatnega izpolnjevanja, saj že vsebuje besedilo, ki glasi: 
»upnik predlaga, da sodišče dolžniku naloži, da v 8, v meničnih in čekovnih sporih pa v 3 dneh 
po vročitvi sklepa, plača terjatev skupaj z odmerjenimi stroški«. 

5.9 Sredstvo izvršbe 

V sektorjih 9 do 18 so navedena sredstva izvršbe, s katerimi lahko vlagatelj predlaga izvršbo, 
in sicer: 
− z izvršbo na premičnine, 
− z izvršbo na plačo in druge stalne denarne prejemke, 
− z izvršbo na dolžnikova denarna sredstva pri OPP, 
− z izvršbo na druge denarne terjatve, 
− z izvršbo na nepremičnino, ki je vpisana v zemljiški knjigi, 
− z izvršbo na nepremičnino, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, 
− z izvršbo na stavbno pravico, 
− z izvršbo na delež družbenika v družbi, 
− z izvršbo na nematerializirane vrednostne papirje in 
− z izvršbo na premoženjske oziroma materialne pravice. 

Za vsako od naštetih izbranih alinej pa se v obrazcu po posameznih sektorjih izpolni 
predvidene potrebne podatke. 

5.10 Izvršitelj  

V ta sektor se vpišejo podatki o izvršitelju, in sicer njegovo ime in priimek ter naslov. 
Navedeni podatki so dostopni na spletni strani MP, tj.: www.mp.gov.si.  

Z izrazom izvršitelj zakon (ZIZ) označuje tisto osebo, ki neposredno opravlja posamezna 
dejanja izvršbe. Ta dejanja so: 
− rubež stvari, 
− cenitev zarubljenih stvari, 
− prodaja stvari in 
− poplačilo upnika(ov). 
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Podatki o izvršitelju morajo biti izpolnjeni, kadar je v predlogu za izvršbo predlagana izvršba z 
naslednjimi sredstvi izvršbe: 
− z izvršbo na premičnine, 
− z izvršbo na nematerializirane vrednostne papirje, ki ne kotirajo na borzi,  
− z izvršbo na druge premoženjske oziroma materialne pravice ali  
− z izvršbo na nepremičnine, ki niso vpisane v zemljiški knjigi. 

5.11 Sodišče, pristojno za opravljanje izvršbe 

V predzadnjem sektorju je treba določiti, katero sodišče bo (glede na krajevno pristojnost) 
vodilo in opravljalo izvršbo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi. CoVL vpisanega podatka ne 
preverja, ampak po izdaji potrdila o pravnomočnosti avtomatično zadevo odstopi navedenemu 
sodišču. 

V primeru, da je predlaganih več sredstev izvršbe, se krajevno pristojnost določi po 
prvonavedenem sredstvu izvršbe, razen v primeru, kadar je poleg drugih sredstev izvršbe 
navedena tudi izvršba na nepremičnine. V tem primeru se zadevo vedno odstopi sodišču, ki je 
pristojno za odločanje o tem izvršilnem sredstvu. 
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6 SKLEP O IZVRŠBI IN IZVRŠBA  

Na CoVL-u vzpostavljeni informacijski sistem pred izdajo sklepa o izvršbi še enkrat preverja, 
ali ima izvršilni predlog še kakšno izmed 30-ih opredeljenih napak. Po izvedeni kontroli sistem 
avtomatsko izda ustrezen sklep o izvršbi ali sklep vlagatelju, da ustrezno dopolni predlog za 
izvršbo. 

6.1 Dopolnitev predloga za izvršbo 

Sodišče upnika s sklepom pozove na dopolnitev, če predlog za izvršbo ne vsebuje vseh z 
zakonom določenih predpostavk npr.: 
− vložen je v papirni obliki, pa nima lastnoročnega podpisa vlagatelja; 
− ni vložen na predpisanem obrazcu; 
− zanj ni poravnana sodna taksa; 
− dolžnik je opredeljen s podatki, ki ne zadoščajo za nedvoumno identifikacijo. 

V vseh takšnih primerih ima upnik možnost, da v 8 dneh od prejema sklepa za dopolnitev 
napako ali pomanjkljivost izvršilnega predloga odpravi, sicer bo sodišče vložen predlog za 
izvršbo zavrglo oziroma ga štelo za umaknjenega. 

6.2 Sklep o izvršbi 

Sklep, s katerim sodišče popolnoma ali delno ugodi predlogu za izvršbo, oziroma ga v celoti 
zavrne, je sklep o izvršbi. V njem so navedeni tisti podatki, ki jih vsebuje tudi predlog za 
izvršbo (44. člen ZIZ), in sicer:  
− upnik in dolžnik z identifikacijskimi podatki iz 16.a-člena ZIZ,  
− 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 VL sodišče naloži dolžniku, da v 8 dneh, v meničnih in 
čekovnih sporih pa v 3 dneh po vročitvi sklepa, plača terjatev skupaj z odmerjenimi stroški ter 
dovoli izvršbo.  

Vsebovati pa mora tudi podroben pravni pouk, ki dolžnika pouči o: 
− pravici do vložitve ugovora in o roku za ugovor (8 oziroma 3 dni),  
− obveznosti obrazložitve ugovora z navedbo dejstev, s katerimi ga utemeljuje, in 

priložitvijo dokazov, sicer se ugovor šteje kot neutemeljen ter 
− pravnih posledicah neobrazloženega ugovora. 
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Izdani sklep vsebuje tudi navedbo krajevno pristojnega sodišča, ki bo izvršilni postopek vodilo 
in v njem odločalo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi. 

V sklepu o izvršbi sodišče navede, da je bil ta sklep izdan na podlagi podatkov, ki jih je 
posredoval upnik v predlogu za izvršbo, in da sodišče resničnosti njihove vsebine ni preverilo. 
K vsakemu sklepu je pripet tudi upnikov predlog, na podlagi katerega je sodišče dovolilo 
izvršbo. 

Glede na to, da se predlogi za izvršbo na podlagi VL obdelujejo v informacijskem sistemu 
avtomatizirano, je tudi sklep o izvršbi opremljen le s strojnim odtisom sodnega pečata, pri 
čemer podpis ni potreben, kot to za sklepe in odredbe določa 2. odstavek 40. člena ZIZ. 

Avtorici Horvat in Guzej (2010, 171) sta o sklepu o izvršbi strnjeno zapisali, da je ta: »[V]rsta 
posamičnega pisnega pravnega akta, ki kot tak izpolnjuje oblikovne pogoje v smislu, da 
vsebuje uvod, naziv, izrek, obrazložitev, pravni pouk ter strojni odtis sodnega pečata, in se z 
njim odloči o odobritvi predloga za izvršbo.«  

6.3 Vročitev sklepa o izvršbi 

CoVL izdani sklep o izvršbi najprej vroča vezano na odločitev, ki izhaja iz samega sklepa, in 
sicer: 
− sklep o izvršbi, s katerim je predlog za izvršbo zavrnjen, vroči samo upniku oziroma 

njegovemu zastopniku ali pooblaščencu; 
− sklep o izvršbi, s katerim je dovoljena izvršba, vroči obema strankama (upniku in 

dolžniku). 

6.4 Postopek izvršbe po pravnomočnosti sklepa o izvršbi 

Sklep o izvršbi postane pravnomočen s potekom roka, v katerem je bilo možno vložiti pravno 
sredstvo (8 dni za pritožbo in 8 oziroma 3 dni za ugovor). S pravnomočnostjo preide faza 
dovolitve izvršbe v fazo oprave izvršbe, kjer dejansko pride do izvrševanja sklepa o izvršbi, do 
raznih poplačil in drugih morebitnih procesnih dejanj, ki vodijo do dokončnega poplačila 
oziroma ustavitve postopka (Horvat in Guzej 2010, 192). 

Pravnomočnost sklepa o izvršbi se na CoVL-u ugotavlja na 18. dan po izdaji sklepa o izvršbi. 
Ko nastopi 18. dan, vzpostavljeni sistem ugotovi pravnomočnost, opravi potrebne poizvedbe o 
dolžnikovih dolžnikih in pridobljene podatke zapiše v potrdilo o pravnomočnosti, ki je tipiziran 
obrazec (Savkovič 2008).  

Potrdilo o pravnomočnosti tako v glavi vsebuje podatke o upniku, dolžniku ter o višini 
glavnice. Sledi navedba datuma izdaje sklepa o izvršbi in obvestilo, da je sklep o izvršbi postal 
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pravnomočen ter kdaj. V njem so našteti tudi prejemniki pravnomočnega sklepa, poleg upnika, 
glede na predlagana izvršilna sredstva, tudi izvrševalci sklepa (npr. OPP, delodajalec, izvršitelj, 
klirinško-depotna družba), zemljiška knjiga in sodni register.  

Potrdilo vsebuje tudi odstavek, da je bil spis odstopljen v nadaljnje delo na pristojno okrajno 
sodišče, na katerega je treba naslavljati vse nadaljnje vloge in poizvedovanja v zvezi s 
posamezno izvršilno zadevo. Temu sledi še pozdrav, datum izdaje potrdila ter žig sodišča. 
Sistem po izdaji potrdila sam pripravi pošiljke za ustrezne prejemnike, katerim je sklep o 
izvršbi poslan v izvršitev. 

Za samo izvršbo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi na podlagi VL (2. fazo izvršilnega 
postopka), je na podlagi 2. odstavka 40. c-člena ZIZ krajevno pristojno sodišče po splošnih 
določba o krajevni pristojnosti za opravljanje izvršbe glede na dovoljena izvršilna sredstva:  
− pri izvršbi na premičnine – sodišče, na območju katerega so stvari, če je v predlogu 

navedeno, kje so stvari, oziroma na območju katerega ima dolžnik stalno ali začasno 
prebivališče oziroma sedež, če v predlogu ni navedeno, kje so stvari; 

− pri izvršbi na denarno terjatev dolžnika – sodišče, na območju katerega ima dolžnik 
stalno prebivališče oziroma sedež; 

− pri izvršbi na nematerializirane vrednostne papirje – sodišče, na območju katerega ima 
dolžnik stalno prebivališče oziroma sedež; 

− pri izvršbi na delež družbenika v družbi – sodišče, na območju katerega je sedež družbe; 
− pri izvršbi na druge premoženjske oziroma materialne pravice – sodišče, na območju 

katerega ima dolžnik stalno prebivališče oziroma sedež; 
− pri izvršbi na nepremičnine – sodišče, na območju katerega je nepremičnina; če so 

nepremičnine na območju različnih sodišč, vsako posamezno sodišče, na območju katerega 
leži nepremičnina. 

Če upnik predlaga več sredstev izvršbe, je po pravnomočnosti sklepa o izvršbi krajevno 
pristojno sodišče po prvo navedenem sredstvu izvršbe, razen če je med predlaganimi izvršilnimi 
sredstvi navedena izvršba na nepremičnine. V tem primeru je izključno krajevno pristojno 
sodišče, ki je pristojno za izvršbo na nepremičnine. 

CoVL pravnomočno zadevo odstopi pristojnemu sodišču po elektronski poti. To stori s 
pomočjo ustreznega procesnega dejanja, s katerim se elektronski spis pošlje matičnemu 
sodišču. Slednje pa z uporabo drugega procesnega dejanja zadevo sprejme, ji dodeli osebje 
(sodnika, referenta, zapisnikarico), natisne ovitek prejetega spisa in njegovo vsebino. Osnuje se 
spis v fizični obliki, s katerim posluje sodišče, saj od izdaje potrdila o pravnomočnosti sklepa o 
izvršbi dalje elektronsko poslovanje ni vzpostavljeno. Pomembno je, da zadeva ves čas 
izvršilnega postopka ohrani enotno opravilno številko, ki ji je bila dodeljena že na CoVL-u. 
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6.5 Pravna sredstva 

ZIZ pozna, kot je zapisala Volk (2003, 77): »[Z]golj dve redni pravni sredstvi, in sicer ugovor 
in pritožbo.«, a mednje uvršča tudi »vrnitev v prejšnje stanje.« Avtorica (2009, 132) še 
pojasnjuje, da zakon: »[S]icer ne dovoljuje revizije in obnove postopka v izvršilnem postopku 
[…], vendar določa eno izjemo: dolžnik lahko zahteva obnovo postopka proti tistemu delu 
sklepa o izvršbi, s katerim mu je bilo naloženo, naj poravna terjatev (kondemnatorni del).«  

6.5.1 Ugovor zoper sklep o izvršbi 

Ugovor je edino pravno sredstvo zoper sklep o izvršbi, s katerim je bilo predlogu za izvršbo 
ugodeno. Ugovor mora dolžnik vložiti v 8 dneh (v meničnih in čekovnih sporih pa v 3 dneh) 
od vročitve sklepa. Biti mora obrazložen. Če dolžnik z ugovorom izpodbija tisti del sklepa o 
izvršbi, s katerim mu je naloženo, da poravna terjatev, se šteje, da je ugovor obrazložen, če 
navede dejstva, s katerimi ga utemeljuje, in predlaga dokaze, s katerimi se ta dejstva 
ugotavljajo (Volk 2004, 104). 

Postopek z ugovorom zoper sklep o izvršbi na podlagi VL poteka na CoVL-u. 

Za ugovorni postopek je treba plačati sodno takso Če le-ta tudi po pozivu ni plačana, se vložen 
ugovor šteje za umaknjenega. Višino takse za ugovore prikazuje preglednica. 

Preglednica 4:   Sodne takse za ugovorni postopek 

Tarifna 
številka 

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa 
Znesek  
takse 

4021 Postopek o ugovoru zoper sklep o izvršbi 40 EUR 

4022 
Postopek o ugovoru zoper sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu upnika, 
navedenega pod tarifno številko 4014 

12 EUR 

4024 Postopek o ugovorih, ki niso posebej navedeni in niso takse prosti 15 EUR 

 
Vir: ZST-1 2008, 3664. 

6.5.2 Pritožba 

Pritožba je redno pravno sredstvo in načeloma ne zadrži postopka. Vložiti jo je mogoče zoper 
vse sklepe na prvi stopnji, in sicer v roku 8 dni od vročitve posameznega sklepa. Vložita jo 
lahko upnik in/ali dolžnik, poleg njiju pa tudi drugi udeleženci, npr. tretji, kupci premičnin in 
nepremičnin, zastavni upniki, predkupni upravičenci pri prodaji nepremičnine in osebe, ki imajo 
v izvršbi na nepremičnine prednost pri poplačilu. Razlogi za pritožbo izhajajo iz določb ZPP 
(Volk 2003, 77–78).  
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O pritožbi odloča višje sodišče. 

Tudi za pritožbeni postopek ZST-1 predpisuje plačilo sodne takse, kot kaže preglednica. 

Preglednica 5:   Sodne takse za pritožbeni postopek 

Tarifna 
številka 

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa 
Znesek  
takse 

4031 Postopek o pritožbi zoper sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi 100 EUR 

4032 
Postopek o pritožbi zoper sklep o ugovoru zoper sklep, s katerim sodišče odloči 
o predlogu upnika, navedenega pod tarifno številko 4014 

50 EUR 

4033 Postopek o pritožbi zoper sklep o predlogu za odlog izvršbe 50 EUR 
 

Vir: ZST-1 2008, 3664. 

6.5.3 Vrnitev v prejšnje stanje 

V izvršilnem postopku je vrnitev v prejšnje stanje dovoljena le v primeru zamude roka za 
pritožbo ali ugovor (36. člen ZIZ). Vložiti ga je treba v 15 dneh od dneva, ko je prenehal 
vzrok, zaradi katerega je stranka zamudila rok. Po treh mesecih od dneva zamude ni več 
mogoče zahtevati vrnitve v prejšnje stanje (Volk 2004, 108). 

6.6 Zastoji v izvršilnem postopku 

Med zastoje v postopku izvršbe se uvršča prekinitve in odloge. 

6.6.1 Prekinitev 

Prekinitev postopka na splošno ureja ZPP v poglavju o prekinitvi in mirovanju postopka, ki 
določa, da v tem času prenehajo teči vsi roki, določeni za pravdna dejanja, in da, dokler traja 
prekinitev postopka, sodišče ne more opravljati nobenih pravdnih dejanj. Pravdna dejanja, ki jih 
opravi ena stranka, medtem ko traja prekinitev postopka, nimajo nasproti drugi stranki 
nobenega pravnega učinka. Njihov učinek se začne šele, ko se postopek nadaljuje (Horvat in 
Guzej 2010, 276). 

Do prekinitve izvršilnega postopka (po določbah 205. člena ZPP) pride v naslednjih primerih: 
− če stranka umre ali izgubi pravdno sposobnost, pa nima pooblaščenca, kot tudi če umre 

zakoniti zastopnik ali mu preneha pravica za zastopanje; 
− če stranka kot pravna oseba preneha obstajati oziroma ji pristojni organ prepove 

delovanje; 
− če nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka; 
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− če zaradi vojne ali drugih vzrokov sodišče preneha delati, 
− v drugih primerih, ko zakon to določa. 

Smrt stranke 

O prekinitvi izvršilnega postopka, ki je nastala zaradi smrti stranke ali njenega zakonitega 
zastopnika, sodišče obvesti njene dediče, če so mu znani in ve za njihovo prebivališče, ter 
nasprotno stranko. V primeru, da sodišču dediči niso znani ali ne ve za njihova prebivališča, jim 
sodišče nemudoma postavi začasnega skrbnika (37. člen ZIZ). 

Postopek izvršbe se nadaljuje, ko ga dediči prevzamejo (po zapuščinski obravnavi in izdaji 
sklepa o dedovanju) ali ko jih sodnik povabi, naj to storijo in v zvezi s tem izda sklep o 
nadaljevanju postopka. 

Začetek postopka prisilne poravnave 

Postopek prisilne poravnave učinkuje na izvršilni postopek na način, da o tistega trenutka 
dalje, ko je začet postopek prisilne poravnave ni več mogoče dovoliti izvršbe in se predlog za 
izvršbo zavrže. Kadar pa izvršilni postopek že teče, se s sklepom prekine. 

Začetek stečajnega postopka 

Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastopijo z dnem, ko je oklic o začetku 
stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča. Z dnem začetka stečajnega postopka 
pridejo vsi upniki v enak pravni položaj po stanju njihovih terjatev na ta dan. Od trenutka, ko je 
začet stečajni postopek, upniki ne morejo biti več poplačani v različnih deležih ali pred drugimi 
upniki, ampak bodo lahko poplačani le v stečajnem postopku. Zaradi navedenega se izvršilni 
postopek prekine z dnem začetka stečajnega postopka (Debogović 2008, 29).  

6.6.2 Odlog izvršbe 

Odlog izvršbe je zastoj v izvršilnem postopku, ki se navezuje izključno na drugo fazo – opravo 
izvršbe, in za katerega velja, da se v času njegovega trajanja izvršilna dejanja ne opravljajo. 
Sodišče odloži izvršbo na predlog stranke ali tretjega. Izvršbo je mogoče odložiti v celoti ali 
deloma. 

Odložena izvršba se po uradni dolžnosti nadaljuje, ko preteče čas, za katerega je bila odložena 
(1. odstavek 75. člena ZIZ). 
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Za postopek o predlogu za odlog izvršbe je potrebno po tarifni številki 4016 plačati sodno 
takso. 

Predloga za odlog izvršbe ni med obveznimi obrazci, ampak ga mora upnik, dolžnik oziroma 
tretji oblikovati tako, da zadosti vsebinskim zahtevam. 

Odlog izvršbe na predlog upnika 

Na predlog upnika sodišče vedno popolnoma ali deloma odloži izvršbo, če se ta še ni začela. 
Če se je izvršba že začela, pa sodišče odloži izvršbo takrat, kadar se dolžnik z odlogom strinja. 
(72. člen ZIZ). 

V primeru, da se je izvršba že začela, dolžnik pa se v danem roku, izjavi proti odlogu, sodišče 
predlog za odlog zavrne. 

Upnik predlaga odlog izvršbe iz različnih razlogov, in sicer: 
− ker dolžnik trenutno nima premoženja, na katerega bi bilo možno poseči z izvršbo, upniku 

pa je znano, da bo to premoženje v kratkem pridobil, obstaja pa verjetnost, da se bo 
izvršba do takrat že ustavila; 

− ker je z dolžnikom sklenil sporazum o obročnem odplačilu in bo odlog nemudoma 
prekinil, če dolžnik ne bo izpolnil svoje obveznosti v predvidenem roku; 

− ker je predlagal postopek ugotavljanja dejanskega prebivališča in se lahko zgodi, da bo 
izvršba ustavljena, preden bodo znani izsledki postopka, itd. 

Upnik mora biti posebno pozoren pri izvršbah, kjer neposredna dejanja izvršbe opravlja 
izvršitelj, saj je treba v teh izvršilnih zadevah predlog odloga poslati izvršitelju in ne sodišču. 
Izvršitelj pa bo nadalje tisti, ki bo pri dolžniku preverjal, ali se z odlogom strinja in bo v 
primeru njegovega soglasja to zgolj zabeležil v spisu in odložil izvršbo do poteka tega roka.  

Če pa se dolžnik z odlogom ne bo strinjal, bo izvršitelj celotno dokumentacijo predal sodišču, 
ki bo odločilo o odlogu (Horvat in Guzej 2010, 268). 

Odlog izvršbe na predlog dolžnika 

Predlog za odlog izvršbe najpogosteje vloži dolžnik, in v mnogih primerih, z namenom 
zavlačevanja postopka. 

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 (71. člen ZIZ).  
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Za vloženi predlog za odlog izvršbe lahko sodišče dolžniku na upnikov predlog naloži plačilo 
varščine v roku največ 15 dni, če pa dolžnik varščine v tem roku ne zagotovi, se šteje, da je 
predlog za odlog umaknil. 

Odlog izvršbe na predlog tretjega 

Zakon daje pravni interes za odlog izvršbe tudi tretjemu, vendar mora ta v predlogu za odlog 
izvršbe hkrati izpolnjevati sledeča dva pogoja (73. člen ZIZ): 
− vložiti mora ugovor tretjega in v njem zahtevati, da se izvršba na tisti predmet, glede 

katerega predlaga odlog izvršbe, izreče za nedopustno; ugovor tretjega lahko vloži pred 
predlogom za odlog izvršbe ali skupaj z njim; 

− izkazati mora za verjetno, da bi z izvršbo utrpel nenadomestljivo škodo.  

Tudi tretjemu lahko sodišče na upnikov predlog postavi za odlog izvršbe pogoj, da položi 
varščino, razen če bi bilo s tem ogroženo njegovo preživljanje ali preživljanje njegovih 
družinskih članov. 

6.7 Ustavitev izvršbe 

»Osnovni procesni učinek ustavitve izvršbe je«, tako meni Volk (2009, 180), »ta, da s tem 
preneha teči druga faza postopka – faza izvršbe, načeloma pa se hkrati z ustavitvijo izvršbe 
konča tudi izvršilni postopek.«  

Do ustavitve izvršbe lahko pride: 
− na predlog strank ali udeleženca,  
− po uradni dolžnosti,  
− v primerih, določenih z zakonom. 

 
Izvršilni postopek se, kot našteva Volk (2009, 181), po zakonu ustavi, če: 
− upnik umakne predlog za izvršbo; 
− upnik po pozivu sodišča ne dopolni oziroma popravi predloga; 
− upnik ne predlaga oprave naslednjega izvršilnega dejanja; 
− upnik ne založi predujma; 
− je dolžnikov ugovor utemeljen; 
− se v okviru vsakega izvršilnega sredstva izkaže, da upnik ne bo (v celoti ali delno) 

poplačan; gre torej za primere, ko dolžnik nima premoženja, ki bi lahko bilo predmet 
izvršbe oziroma to premoženje ne zadošča za poplačilo upnikove terjatve. 
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7 ANALIZA STANJA IZVRŠILNIH ZADEV NA OKRAJNEM SODIŠČU V 
BREŽICAH 

Okrajno sodišče v Brežicah je prvostopenjsko sodišče s sedežem v Brežicah in je pristojno za 
območje sodnega okraja Brežice, tako kot je 43 ostalih okrajnih sodišč po Sloveniji pristojnih 
za svoj okraj. 

Okrajno sodišče v Brežicah je po pravnomočnosti sklepa o izvršbi krajevno pristojno za 
vodenje tistih izvršilnih zadev, ki so na podlagi VL dovoljene, zoper dolžnike, ki imajo stalno 
prebivališče, sedež, premičnine ali nepremičnine na njegovem območju. 

Na izvršilnem oddelku sodišča se vodijo različni informatizirani vpisniki, in sicer: 
− izvršilni vpisnik »I«, ki zajema izvršilne zadeve, vložene na podlagi izvršilnega naslova in 

na podlagi VL (slednje samo do 31. decembra 2007), in se vodijo zoper dolžnika, ki je 
fizična oseba; 

− izvršilni vpisnik »Ig«, ki zajema izvršilne zadeve, vložene na podlagi izvršilnega naslova in 
na podlagi VL (slednje samo do 31. decembra 2007), in se vodijo zoper dolžnika, ki je 
pravna oseba (samostojni podjetnik, podjetje); 

− izvršilni vpisnik »In«, ki zajema izvršilne zadeve, v katerih je kot sredstvo izvršbe 
navedena nepremičnina; 

− izvršilni vpisnik »R-i«, ki zajema razne izvršilne zadeve in 
− izvršilni vpisnik »VL«, ki zajema vse izvršilne zadeve, vložene na podlagi VL, od 1. 

januarja 2008 dalje. 

Celotni oddelek za vodenje navedenih izvršilnih vpisnikov zaposluje 16 ljudi. Z letnim 
razporedom pa so nanj razporejene 3 sodnice, poleg njih pa delo opravljajo še: 1 strokovna 
sodelavka, 9 izvršilnih referentov in 3 sodne zapisnikarice. Strukturo zaposlenih prikazuje tudi 
spodnji grafikon. 

Slika 5:   Struktura zaposlenih na izvršilnem oddelku 
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Slika 6:   Nerešene izvršilne zadeve 

Vir: Ministrstvo za pravosodje 2008b, 90; 2009, 272; 2010, 272; 2011, 269. 
 

Graf na sliki 6 vzporedno prikazuje število nerešenih izvršilnih zadev od leta 2006 do leta 
2010. S svetlo sivo barvo so prikazane zadeve, vodene po vpisnikih I, Ig in In, s temnejšo pa 
zadeve, vodene v VL vpisniku. Iz njega se razbere, da je število nerešenih zadev iz leta 2006 na 
leto 2007 rahlo naraslo, bistveno (za 1094 zadev) pa je padlo iz leta 2007 na leto 2008, ko je 
že začel delovati CoVL. Število nerešenih zadev, ki so bile na sodišče vložene še po starem, se 
je tudi v letih 2009 in 2010 znižalo. Pri VL zadevah pa je opazen dvig nerešenih zadev iz leta 
2008 na 2009, vendar v letu 2010 bistveno ne zraste. Če se sešteje število zadev iz obeh 
stolpcev za leto 2008, se ugotovi, da ima sodišče še vedno 3864 nerešenih zadev, vendar 
njihovo število glede na prejšnji leti pada. Kar se opazi tudi pri letu 2009, ko ostaja nerešenih 
3690 zadev, zelo očitno pa je to število pri letu 2010, saj zajema skupaj le še 2422 zadev. 

Slika 7:   Prejete izvršilne zadeve 

Vir: Ministrstvo za pravosodje 2008b, 90; 2009, 272; 2010, 272; 2011, 269. 
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Tudi graf na sliki 7 s prejšnje strani vzporedno prikazuje prejete izvršilne zadeve, kjer so 
zadeve vpisnikov I, Ig in In obarvane s svetlo sivo, vpisnika VL pa s temno sivo. Iz njega se 
razbere, da je sodišče v letu 2007 prejelo skupaj 1602 novih predlogov za izvršbo. Leta 2008, 
ko je z delovanjem že začel CoVL, pa so upniki na sodišče v Brežicah napačno vložili 63 
predlogov za izvršbo na podlagi VL, leta 2009 pa zgolj 1. Sicer pa je bilo po pravnomočnosti 
sklepa o izvršbi v nadaljnje vodenje brežiškemu sodišču s CoVL-a v letu 2008 odstopljenih 
1087 zadev, v letu 2009 pa že kar 2143.  

Možen dejavnik za tako očitno razliko je lahko ta, da upniki še niso bili vešči novega sistema 
vlaganja v letu 2008, ko je podatek nižji, v letu 2009 pa so že osvojili veščine rokovanja z 
elektronskim sistemom. Morda so opazili, da so jim bili nekateri izmed vloženih predlogov za 
izvršbo vrnjeni v dopolnitev ali pa bili zavrnjeni oziroma šteti za umaknjene, pa so jih ponovno 
pravilno vložili v letu 2009, ko je novi sistem vlaganja predlogov postal bolj ustaljena praksa.  

Čeprav število prejetih zadev v letu 2010 pade na 1779, to nujno ne pomeni, da bo, glede na 
finančno krizo in trenutne razmere na trgu, trend padanja tako očiten (17 %) tudi v naslednjih 
letih. Iz stolpca za leto 2007 se vidi, da je sodišče v delo prejemalo okoli 1600 novih zadev, 
zato se lahko predvideva, da se bo število prejetih zadev gibalo okoli številke 1700 tudi v 
bodoče. 

Slika 8:   Rešene izvršilne zadeve 

Vir: Ministrstvo za pravosodje 2008b, 90; 2009, 272; 2010, 272; 2011, 269. 
 

Na sliki 8 je prikazano število rešenih izvršilnih zadev, kjer so po posameznih letih vzporedno 
prikazani podatki za I, Ig in In vpisnik ter VL vpisnik. Pri svetlo sivih stolpcih je v letih 2007, 
2008 in 2009 opazno dokaj enakomerno število rešenih zadev, v letu 2010 pa ta številka pade 
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za 265 zadev. Drugačno stanje pa je razvidno iz temno sivih stolpcev, saj v vseh letih kažejo na 
sunkovito rast števila rešenih zadev, iz 427 v letu 2008 na 1136 v letu 2009 in na kar 2173 v 
letu 2010.  

Seveda pa je takšna porast pričakovana, saj CoVL sklep o izvršbi izda v 48 urah od dneva 
vložitve predloga za izvršbo. Zaradi vzpostavljenega informacijskega sistema in s tem dostopa 
do raznih podatkovnih baz in evidenc pa je lažje in hitreje opraviti tudi poizvedbe o dolžniku in 
začeti z izvršbo. 

Število sodnih zaostankov na podlagi 2. odstavka 50. člena Sodnega reda po posameznih letih 
prikazuje slika 9. Iz nje se vidi, da sodnih zaostankov za VL zadeve v letu 2008 še ni bilo, 
konec leta 2009 jih je bilo 529, leta 2010 pa že skoraj dvakrat več, in sicer 915.  

Pri tem pa je treba upoštevati, da se je leta 2008 kot sodni zaostanek štelo zadevo, starejšo od 
12 mesecev. Teh pa seveda še ni bilo, saj so se šele s 1. januarjem 2008 izvršilne zadeve, 
vložene na podlagi VL, začele voditi v t. i. »VL« vpisniku. V letu 2009 so kot sodni zaostanek 
zajete vse zadeve, starejše od 9 mesecev od dneva vložitve predloga za izvršbo, na sodišče; v 
letu 2010 pa po 6 mesecih. Podatkov za obravnavana leta zato ni mogoče realno primerjati 
med seboj, saj za vse ne velja isti pogoj, po katerem se določi, kdaj zadeva postane sodni 
zaostanek. Le glede na statistične podatke pa lahko nekdo zmotno sklepa, da e-izvršba ne 
pripomore k zmanjševanju sodnih zaostankov v »VL« zadevah na Okrajnem sodišču v 
Brežicah. 

Slika 9:   Število sodnih zaostankov 

Vir: Ministrstvo za pravosodje 2009, 196; 2010, 195; 2011, 191. 
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Slika 10 prikazuje gibanje izvršilnih zadev, vloženih na podlagi VL, v letu 2008. Iz nje je 
mogoče razbrati, da v tem letu ni bilo nerešenih zadev, da pa je sodišče v delo iz CoVL-a 
prejelo 1087 novih zadev in od tega rešilo 427 zadev, 648 zadev pa je ostalo nerešenih. Pri tem 
je treba omeniti možne dejavnike za nižje število rešenih zadev. Eden izmed njih je gotovo novi 
sistem prevzemanja in vodenja izvršilnih zadev. Vsako zadevo, ki je bila po e-poti poslana na 
sodišče, je bilo treba najprej prevzeti, ji dodeliti osebje, zanjo osnovati fizični spis, ga natisniti 
in urediti, kar pa seveda še ni bila praksa. V tem letu so se dvakrat spreminjali predpisi o 
sodnih taksah, in sicer s 1. januarjem 2008, ko so začela veljati določila ZIZ-E, in s 1. 
oktobrom 2008, ko je v veljavo stopil novi ZST-1. Rahlo pa se je spremenila tudi struktura 
zaposlenih, saj sta bili dve referentki na porodniškem dopustu. Njuni delovni mesti pa sta 
zasedli sodelavki z manj izkušnjami na področju izvršbe. 

Slika 10:  Gibanje »VL« zadev leta 2008 

Vir: Ministrstvo za pravosodje 2009, 272. 

Slika 11:  Gibanje »VL« zadev leta 2009 

Vir: Ministrstvo za pravosodje 2010, 272. 
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Graf slike 11 na prejšnji strani prikazuje, da je imelo sodišče v letu 2009 poleg 648 zadev iz 
prejšnjega leta v delu še dodatnih 2143 zadev, ki jih je prejelo v tekočem letu. V istem času pa 
je rešilo 1136 zadev in leto zaključilo s 1649 preostalih nerešenih zadev.  

Čeprav je število nerešenih zadev na koncu leta za 1001 zadevo višje od števila nerešenih na 
začetku leta, število rešenih zadev kaže, da ima e-izvršba določene prednosti. Tako kot so 
upniki oziroma vlagatelji predlogov za izvršbo osvojili novi načina poslovanja s sodiščem, so se 
veščin rokovanja s spisi, prejetimi iz CoVL-a, in novega načina dela z njimi naučili tudi 
zaposleni na sodišču.  

Zelo vzpodbudne rezultate v tem letu bi bilo mogoče še povečati, če se ne bi tudi v tem letu 
bistveno spremenila struktura zaposlenih, ko sta na drugo delovno mesto odšli ena sodnica in 
ena zapisnikarica, ena referentka pa je nastopila porodniški dopust. 

Slika 12:  Gibanje »VL« zadev leta 2010 

Vir: Ministrstvo za pravosodje 2011, 269. 
 

Iz grafov na sliki 11 in 12 se ob natančnem vpogledu ugotovi, da število nerešenih zadev na 
začetku leta 2010 ni enako številu preostalih nerešenih zadev konec leta 2009, ampak se 
podatka razlikujeta za 6 zadev (zakaj prihaja do odstopanj, ni pojasnjeno).  

Skratka, slika 13 prikazuje, da je sodišče imelo v začetku leta 2010 1655 nerešenih zadev, v 
delo pa jih je do konca leta prejelo še 1779. Skupaj je tako vodilo 3434 zadev, od katerih jih je 
rešilo 2173. Na dan 31. december 2010 pa je ostalo nerešenih 1253 zadev. Ob pogledu na graf 
se vidi, da je delež rešenih zadev precej večji od deleža prejetih zadev, kar pomeni, da sodišče 
v letu 2010 v celoti obvladuje pripad oziroma ga presega za 22,15 %. Število nerešenih zadev 
od začetka do konca leta pa se je znižalo za 24,3 %.  

Glede na podatke za leto 2010 je za e-izvršbo že upravičeno trditi, da je ta uspešnejša in 
učinkovitejša od izvršbe v prejšnjih letih. 
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Na sliki 13 so skupaj zbrani podatki o gibanju »VL« zadev od leta 2008 do vključno leta 2010. 
Ti podatki zajemajo prejete zadeve, rešene zadeve in nerešene zadeve ob koncu posameznega 
leta. 

Slika 13:  Gibanje »VL« zadev od leta 2008 do leta 2010 

Vir: Ministrstvo za pravosodje 2009, 272; 2010, 272; 2011, 269. 
 

Na grafu je z modro črto označeno število novih zadev, ki nazorno kaže, da se je število 
prejetih zadev iz leta 2008 v leto 2009 ostro dvignilo, vendar je do konca leta 2010 postopno 
padalo. Podatke o nerešenih zadevah zajema rumena črta, ki je vzporedna modri črti, a se 
nahaja pod njo, kar pomeni, da je število prejetih zadev višje od števila rešenih. Prav slednji pa 
so označeni z roza barvo, ki očitno kaže na to, da se število rešenih zadev zaenkrat naglo 
povečuje.  

Na osnovi podatkov o številu rešenih zadev pa je mogoče (z gotovostjo) trditi, da je e-izvršba 
v prvih 3 letih po uvedbi uspešnejša in učinkovitejša. 
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8 UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

V diplomski nalogi obravnavana tematika je podala ugotovitve, ki na eni strani potrjujejo 
postavljeni hipotezi 1 in 2, na drugi strani pa presenečajo, ker na prvi pogled ovržejo hipotezo 
3. Torej e-izvršba je učinkovitejša in uspešnejša, ni pa hitrejša v smislu zmanjšanja sodnih 
zaostankov, vendar previdno. 

Iz analize podatkov izvršilnih zadev izhaja, da vzpostavljeno elektronsko poslovanje s 
sodiščem v prvi fazi izvršbe dejansko pripomore k boljšim rezultatom pri številu rešenih zadev 
ob koncu posameznega leta. Z informatizacijo in avtomatizacijo izvršilnega postopka so se 
namreč pridobile prednosti za uspešen začetek, sam potek ter ustavitev in končanje izvršilnega 
postopka. Zaradi avtomatične kontrole podatkov upnik tako po elektronski poti ne more 
vložiti nepopolnega izvršilnega predloga, saj ga elektronski sistem ne sprejme in mora 
nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti odpraviti, da ga lahko vloži. Po pravilno vloženem 
popolnem predlogu pa lahko sodišče takoj avtomatično odloči o predlogu z izdajo sklepa o 
izvršbi, ki ga vroča strankam. 

Tudi baze podatkov o strankah so postale dostopne iz vpisnika, kar omogoča lažjo 
identifikacijo strank in s tem hitrejši postopek izvršbe brez zamudnih poizvedb pri pristojnih 
organih, bankah, AJPES-u ipd.  

Sklep o izvršbi je takoj po ugotovljeni pravnomočnosti poslan v izvršitev vsem v predlogu za 
izvršbo navedenim izvrševalcem (npr. delodajalcu, bankam, izvršitelju, zemljiški knjigi, 
sodnemu registru) in v elektronski obliki krajevno pristojnemu okrajnemu sodišču, s čimer se 
povečajo možnosti za uspešno poplačilo upnika. Izvršba je torej takoj po pravnomočnosti v 
polnem teku z vsemi predlaganimi sredstvi. Pri tem velja morda kot slabost omeniti nekoliko 
višje stroške izvršbe (te mora najprej plačati upnik), če je izvršba predlagana tudi na premičnine 
in nepremičnine, za poplačilo terjatve pa bodo npr. zadostovala sredstva na TRR dolžnika. 

Pri vlaganju izvršilnih predlogov naj upniki upoštevajo, da je postopek začetka izvršbe hitrejši, 
če jih vlagajo po elektronski poti. Sistem jih sproti opozarja na napake pri vnosu podatkov v 
pametni obrazec, ki jih morajo odpraviti, s tem pa natančneje identificirajo dolžnika. Pri tem 
odpade potrebno administrativno delo sodišča z vnosom podatkov v elektronsko obliko. Nižji 
je tudi znesek za plačilo sodne takse (za 9 EUR) za vsak vloženi predlog. To pa so poglavitne 
prednosti elektronskega načina vlaganja in so v prid upnikom. 

Kljub uvedenemu novemu ter sodobnemu načinu vodenja in odločanja v izvršilnem postopku 
pa je iz obdelanih podatkov razvidno, da po letu 2008 še nastajajo sodni zaostanki v izvršilnih 
zadevah. Vsekakor pa je treba upoštevati dejstvo, da so se pogoji za določitev, kdaj zadeva 
postane sodni zaostanek, v obravnavanih letih spreminjali. Do 31. decembra 2008 je veljalo, da 
izvršilna zadeva postane zaostanek po preteku 1 leta od vložitve izvršilnega predloga, do 
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konca leta 2009 po preteku 9 mesecev, v letu 2010 pa že po 6 mesecih. Prav zaradi 
navedenega je pri primerjanih podatkih in njihovi interpretaciji potrebna pazljivost. Pri trditvi, 
da e-izvršba ni hitrejša, in še vedno nastajajo sodni zaostanki, se mora zato poudariti, da so za 
v analizi zajeta leta veljala različna merila. Slika bi bila verjetno drugačna, če se ta ne bi 
spreminjala in bi se izkazalo, da je e-izvršba hitrejša v smislu zmanjšanja sodnih zaostankov.  

Število rešenih zadev na obravnavanem sodišču bi bilo najverjetneje mogoče povečati, če se 
struktura zaposlenih ne bi spreminjala. Z zmanjšanjem števila nerešenih zadev pa bi se 
posledično zmanjšalo tudi število sodnih zaostankov. Vendar pa stalne kadrovske zasedbe, 
brez nadomeščanja na izvršilnem oddelku, ni mogoče zagotoviti, saj so na teh delovnih mestih 
zaposlene predvsem mlajše ženske. Odsotnosti z dela zaradi porodniških dopustov so zato 
pričakovane, odhodni na druga delovna mesta pa nobena izjema. Potrebe po njihovi 
nadomestitvi tudi s kadrom, ki nima toliko izkušenj na področju izvršbe, je zato nujno. V 
koraku z aktualno zakonodajo in samim načinom poslovanja sodišča pa niso niti stalno 
zaposlene delavke, ki se vračajo z dopusta. Za oboje je zato potreben čas in uvajanje v delo, 
kar pa se odraža tudi v letnih rezultatih. 

Za nadaljnje in izčrpnejše analize o prednostih in učinkovitosti uvedenega elektronskega 
sistema v izvršilne postopke bi bilo smotrno povprašati na CoVL-u in preučiti njihove 
statistične podatke. 

O sami e-izvršbi in tem, ali je ta učinkovitejša in hitrejša, pa bi bilo potrebno k sodelovanju 
pritegniti upnike, vlagatelje izvršilnih predlogov. Predvsem tiste večje, npr. banke, 
zavarovalnice, telekomunikacijska in elektroenergetska podjetja, podjetja za komunalne 
storitve, pa tudi odvetnike in druga podjetja ali posameznike, ki bi bili pripravljeni sodelovati 
pri izvedbi ankete. 

Vsekakor pa bi se z zbranimi primarnimi podatki iz vprašalnikov dalo razbrati, ali je e-izvršba 
uspešnejša v smislu poplačila upnikove terjatve oziroma so izvršilni postopki kot rešeni v 
statističnih poročilih zajeti zato, ker so izčrpana sredstva in predmeti izvršbe. Jasnejša bi bila 
torej predstava o tem, ali dolžniki razpolagajo s premoženjem, s katerim lahko poplačajo svoje 
zapadle obveznosti. 
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9 SKLEP 

V času finančne krize in neugodnih razmer na trgu se upniki vse pogosteje odločajo, da s 
posredovanjem sodišča prisilno izterjajo svoje terjatve od dolžnikov, in sicer v t. i. izvršilnem 
postopku. Za potrebe začetka le-tega morajo predlog za izvršbo vložiti na predpisanem 
obrazcu in razpolagati z že zapadlo verodostojno listino. Na voljo imajo dva načina vložitve, 
bodisi pisno s papirnatim obrazcem, klasično po pošti, bodisi elektronsko prek spletnega 
portala ali spletnega servisa. Oba načina imata določene značilnosti, vendar ima elektronska 
oblika vlaganja več prednosti. V obeh primerih pa gre po vložitvi izvršilnega predloga na 
podlagi VL za elektronsko vodenje izvršilnih zadev. 

Vzpostavitev elektronskega sistema na področju izvršbe in centralizacija izvršilnih zadev ne 
enem mestu (CoVL) v začetni fazi, fazi dovolitve izvršbe, sta bila nujna. Plačilna nedisciplina 
dolžnikov je postala tako velika, da je na sodiščih nastajalo vse več nerešenih izvršilnih zadev, 
dvigalo se je število sodnih zaostankov, slovenska sodišča pa so postala vse bolj obremenjena.  

Za potrebe večje učinkovitosti, zniževanja zaostankov, doseganja boljših rezultatov, s tem pa 
hitrejše in uspešnejše izvršbe, je bila spremenjena oziroma dopolnjena zakonodaja, ki ureja 
področje izvršbe. Vodenje izvršilnih postopkov in rokovanje z izvršilnimi spisi pa je bilo 
posodobljeno z informatizacijo izvršilnih vpisnikov. Poslovanje na CoVL-u pa celo že poteka 
avtomatizirano, in sicer od vložitve predloga do izdaje potrdila o pravnomočnosti sklepa o 
izvršbi, gre torej za t. i. elektronsko izvršbo. 

Prav učinkovitost, uspešnost in hitrost e-izvršbe so predpostavke, ki so se s pomočjo 
statističnih podatkov za Okrajno sodišče v Brežicah preverjale v tej diplomski nalogi. 

Iz opravljene analize podatkov nedvoumno izhaja, da je e-izvršba učinkovitejša, saj število 
rešenih izvršilnih zadev na obravnavanem sodišču narašča, kar potrjuje hipotezo 1. Razlogi za 
potrditev te predpostavke so predvsem v spremembi zakonodaje.  

V prvi vrsti spremembe ZPP, ki vzpostavljajo pravno osnovo in s tem omogočajo elektronski 
način poslovanja v izvršilnem postopku.  

Nadalje novele temeljnega zakona za področje izvršbe, tj. ZIZ. Z njim so se uvedle bistvene 
spremembe glede: 
- poslovanja upnikov oziroma njihovih pooblaščencev s sodiščem, ki lahko po novem 

poteka tudi elektronsko, kar omogoča hitrejši in enostavnejši začetek postopka izvršbe; pa 
tudi preglednost in spremljanje predlogov za izvršbo na podlagi VL od vložitve do izdaje 
potrdila o pravnomočnosti; 

- vložitve predloga za izvršbo z uporabo obveznih in predpisanih obrazcev, ki so 
vlagateljem izvršilnih predlogov dostopni v papirnati ali elektronski obliki;  
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- pridobivanja osebnih podatkov o dolžniku in njegovem premoženju s povezovanjem v 
uradne evidence in javne knjige; 

- obveznega vlaganja vlog in drugih pisanj v elektronski obliki za vse odvetnike, notarje, 
izvršitelje in državno pravobranilstvo. 

Pomembna je tudi sprememba Zakona o sodiščih, ki je uvedla določilo, da je za odločanje o 
predlogih za izvršbo na podlagi VL izključno krajevno pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani, in 
sicer CoVL. 

Pa tudi spremembe ZST, ki določajo enostavnejše odmerjanje sodnih taks, ko predpisujejo 
nove fiksne takse in spremenjen postopek njihovega plačila z navajanjem sklicnih številk. 

In še sprejet projekt Lukenda, po katerem so zagotovljene dodatne zaposlitve na izvršilnem 
oddelku (pa čeprav za določen čas) in motiviranje vseh zaposlenih s stimulativnim 
nagrajevanjem za odpravo sodnih zaostankov. 

Vsi našteti razlogi so pomembni dejavniki, ki pozitivno vplivajo na boljše letne rezultate s tem 
pa tudi večjo učinkovitost izvršbe. 

Na osnovi dobljenih pozitivnih rezultatov, ki govorijo v prid elektronskemu sistemu in delu na 
CoVL-u, ki v 20-ih dneh pravnomočen sklep o izvršbi posreduje izvrševalcem, pa je mogoče 
sklepati, da je e-izvršba tudi uspešnejša, saj se število nerešenih zadev zmanjšuje. S tem je v 
neki meri potrjena tudi hipoteza 2.  

Upnik namreč lahko zoper dolžnika predlaga izvršbo na več virov njegovega premoženje. Na 
razpolago ima tako vsa možna izvršilna sredstva, s katerimi lahko predlaga opravo izvršbe, kar 
določno označi v predvidenem sektorju predpisanega obrazca. Izbira lahko med izvršbo na: 
premičnine, dolžnikova denarna sredstva na pri OPP, druge denarne terjatve, nematerializirane 
vrednostne papirje, nepremičnine, delež družbenika v družbi in premoženjske oziroma 
materialne pravice. Z izbiro pravih izvršilnih sredstev pa si upnik poveča možnosti za poplačilo 
svoje terjatve. Bodisi zato, ker jo bo dolžnik poravnal prostovoljno, bodisi zato, ker bo v 
nasprotnem primeru rubljeno, ocenjeno in prodano dolžnikovo premoženje, s katerim bo upnik 
poplačan. 

Vendar bi bilo to predpostavko smotrno še dodatno preveriti z izvedbo anketnega vprašalnika 
na terenu, k sodelovanju pa pritegniti upnike (npr. banke, zavarovalnice, večja podjetja itd.) in 
odvetnike. Z njim bi raziskovalec prišel do realnih zaključkov o tem, ali v izvršilnih postopkih 
po letu 2008 upniki dejansko hitreje in uspešneje pridejo do poplačila svojih terjatev. Oziroma 
do spoznanja, v kolikšni meri so izvršilne zadeve v statističnih podatkih, ki jih pripravlja MP, 
pod oznako rešene zadeve zajete zato, ker so izčrpana sredstva in predmeti izvršbe, dolžniki pa 
nimajo premoženja, s katerim bi poplačali svoje obveznosti. 
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Interpretacija podatkov za preverjanje hipoteze 3 – e-izvršba je hitrejša, pa nekoliko preseneča. 
Kljub temu da obdelava podatkov na CoVL-u poteka avtomatizirano in je sklep o izvršbi izdan 
v 48 urah, pravnomočnost pa se računa na 18. dan po izdaji sklepa o izvršbi, po ugotovljeni 
pravnomočnosti pa gre sklep v izvršitev, v izvršilnih zadevah tudi po letu 2008 še nastajajo 
sodni zaostanki. Razlogov za to pa se ne more iskati le v samem izvršilnem postopku, ampak 
tudi v predpisu, ki določa, kdaj se izvršilno zadevo šteje kot zaostanek. Ravno za obravnavano 
obdobje namreč Sodni red dvakrat spreminja pogoje in vsakič skrajšuje rok za 3 mesece. 

Izvršilni postopek je hitrejši v smislu skrajšanja pretečenega časa od vložitve predloga za 
izvršbo na podlagi VL do posredovanja pravnomočnega sklepa o izvršbi v izvršitev, a se to ne 
odraža pri številu sodnih zaostankov.  

Rezultati kažejo, da je e-izvršba doprinesla k boljšim rezultatom na tem sodnem področju. 
Končanih je več izvršilnih zadev. Z njo imajo upniki več možnosti, da so poplačani. Dolžniki pa 
so prisiljeni k temu, da svoje obveznosti poravnajo sami in sproti, v kolikor se želijo izogniti 
dodatnim stroškom. S tem pa se vzpostavljata red in finančna disciplina, zaradi katerih bo na 
eni strani več možnosti za preživetje in obstoj upnikov, tako večjih podjetij, podjetnikov, pa 
tudi posameznikov, na drugi strani pa večja verjetnost za propad oziroma stečaj tistih 
dolžnikov, ki so nelikvidni in plačilno nesposobni. 
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