
VLJUDNO VAS VABIMO NA DELAVNICO Z NASLOVOM

»IZVRŠBA – PO EPIDEMIJI IN VPLIV INTERVENTNE ZAKONODAJE NA IZVRŠILNI POSTOPEK« 
Primerno (tudi) za ne-pravnike

ki bo potekala v ponedeljek, 15. junija 2020, v Hotelu Slon, Slovenska ulica 34, 1000 Ljubljana. 
S pričetkom ob 9. uri in predvidenim koncem ob 13. uri.

UVOD
Z interventnimi zakoni je Vlada RS posegla tudi na področje 
izvršbe in sicer predvsem v delu zaščite dolžnikovega 
socialnega položaja, kar pa ima posledice na upnikov položaj. 
Tako so iz izvršbe izvzeti vsi prejemki, ki jih bodo upravičenci 
prejeli na podlagi  zakonov, ki urejajo interventne ukrepe 
zaradi epidemije. 
Poleg tega so bile vse izvršbe odložene od 11. aprila do 
vključno 31. maja 2020, kar pomeni, da se s 1. junijem 2020 
izvršilni postopki nadaljujejo!!!

Z izvršilnim postopkom oziroma izvršbo, še posebej pa z 
izvršilnim postopkom na podlagi verodostojne listine, se 
srečuje domala vsakdo - tako pravne kot fizične osebe. 
Nemalokrat se izvršbe (predvsem elektronske vložitve 
izvršilnega predloga na podlagi verodostojne listine) povsem 
uspešno lotevajo tudi nepravniki, vendar je pri tem potrebno 
širše znanje, tako pravil postopka, kot tudi ostalih pravnih in 
strokovnih vprašanj, ki se pojavljajo v izvršilnem postopku.

Namen delavnice je odgovoriti na najpogostejša ter na nova »protikorona« vprašanja 
udeležencev:
•  Kako je s poslovanjem sodišč in izvršilnih oddelkov od preklica epidemije dalje?
• Kakšna so osnovne razlike izvršbe na podlagi verodostojne listine in na podlagi 

izvršilnega naslova?
• Kako poteka postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino?
• Kako se pripravim na vložitev predloga za izvršbo in katera verodostojna listina je 

najprimernejša?
• Kako pravilno obračunati terjatev, kako je s stroški (opomina…) in ali je opominjanje 

obvezno?
• Kakšni so zastaralni roki za terjatve in kakšna so pravila zastaranja? Ali so zastaralni 

roki med epidemijo sploh tekli?
• Kaj moram vedeti o izvršilnih stroških?
• Kaj storim v primeru vloženega ugovora dolžnika, še posebej, če je dolžnik ugovor 

vložil zgolj z namenom zavlačevanja postopka?

• Dolžnik je prostovoljno poravnal svojo obveznost. Ali je upnik dolžan umakniti predlog 
za izvršbo?

• Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je pravnomočen, vendar dolžnik nima 
premoženja. Ali lahko še kaj storim?

• Kako in v katerem primeru lahko sam opravim poizvedbe o dolžniku in njegovem 
premoženju?

• Kdaj uporabim možnost, da dolžnik predloži seznam svojega premoženja in kaj mi ta 
možnost prinaša?

• Ali lahko med izvršilnim postopkom dodajam izvršilna sredstva in kako to storim?
• Kako pravilno uporabim pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine 

kot izvršilni naslov in kaj mi ta postopek prinaša?
• V kakšnem obsegu je delodajalec (tudi organizacija za plačilni promet) dolžan izvršiti 

sklep o izvršbi? Kako je s prejemki, prejetimi na podlagi interventne zakonodaje?
• Kaj za upnika pomeni odlog izvršbe na podlagi interventnega zakona in kdaj se izvršba 

spet nadaljuje?

NAMEN DELAVNICE

tel: 01/42 55 220             
faks: 01/42 55 221

e-mail: marketing@agencijazakadre.si  Dalmatinova ulica 3, 1000 LJUBLJANA

• ZGRADBA IZVRŠILNEGA POSTOPKA - dovolilni del, izvršilni del 

• PRIDOBIVANJE PODATKOV O DOLŽNIKU IN NJEGOVEM PREMOŽENJU 
• natančen katalog podatkov,
• razširjen krog zavezancev za dajanje podatkov,
• pridobivanje podatkov s strani sodišča, izvršitelja, upnika, 
• novosti Novele ZIZ-L pri institutu seznama dolžnikovega premoženja

• PREDLOG ZA IZVRŠBO
• razmejitev ureditve predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova ali na 

podlagi verodostojne listine, 
• identifikacijski podatki o upniku in dolžniku 

• POSTOPEK NA CENTRALNEM ODDELKU ZA VERODOSTOJNO LISTINO – COVL 

• IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA PREDLOGA ZA IZVRŠBO NA 
PODLAGI VERODOSTOJNE LISTINE – S STROKOVNIMI POJASNILI
• vložitev predloga, 
• sodna taksa, 
• sklep o izvršbi in pravnomočnost sklepa o izvršbi, 
• ugovor dolžnika – sklep po 62. členu ZIZ (novosti Novele ZIZ-L), 
• plačilo dolžnika …

• UGOVOR DOLŽNIKA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI NA PODLAGI VL 
• »obrazloženost« ugovora, 
• nadaljevanje postopka na pravdi …

• PRAVNOMOČNOST SKLEPA O IZVRŠBI NA PODLAGI VL 
• odstop zadev na posamezna okrajna sodišča, 
• postopek izvršbe 
• odlog izvršbe na predlog upnika, dolžnika, tretjega ter na podlagi interventnega 

zakona
(ZIUZEOP)

• PREDLOG ZA IZVRŠBO NA PODLAGI IZVRŠILNEGA NASLOVA 
• posebnosti predloga (novosti Novele ZIZ-L), 
• priloge predloga (strokovna pojasnila k vzorcu predloga…)

• NADALJEVANJE POSTOPKA IZVRŠBE Z NOVIM IZVRŠILNIM SREDSTVOM 
• pravila tretjega odstavka 34. člena ZIZ, 
• vložitev predloga do konca postopka …

• IZVRŠBA NA DENARNO TERJATEV – S POSEBNOSTMI IZVRŠBE NA PLAČO, 
DOLŽNIKOVA DENARNA SREDSTVA PRI ORGANIZACIJAH ZA PLAČILNI PROMET 
• izvzetje in omejitve izvršbe (izvzetje prejemkov na podlagi ZIUZEOP), 
• pravila vrstnega reda izvršitve in obseg izvršitve sklepov o izvršbi, 
• ustavitev izvršbe v primeru nerubljivih prejemkov
• posebnosti upravne izplačilne prepovedi (ali ZIUZEOP vpliva nanjo?)

PROGRAM



  Za delavnico znaša 180,00 EUR + 22% DDV.
  Za tiste, ki se bodo prijavili in plačali do 8. junija 2020 znaša 

kotizacija 165,00 EUR+ 22% DDV.
V Kotizacijo je všteto: postrežba v času seminarja, VZOREC DOPISA ZA 
POIZVEDBE o dolžnikovem premoženju – s strokovnimi pojasnili, VZOREC 
PREDLOGA ZA IZVRŠBO NA PODLAGI IZVRŠILNEGA NASLOVA – s 
strokovnimi pojasnili, ČLANKE PREDAVATELJICE : Izvršba na plačo 
po Novelah ZIZ-J in ZIZ-K, Upnikov umik predloga za izvršbo, Vpliv 
interventne zakonodaje na izvršilne postopke.

POPUSTI: za udeležence iz iste organizacije:
- 2 udeleženci ali več je možen po dogovoru dodaten popust.

Kotizacijo je potrebno poravnati na TRR SI56 6100 0001 7521 651 
odprt pri Delavski hranilnici. 

Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po prejemu računa v 
skladu s predpisi.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa.

KOTIZACIJA

 na naslov:  Agencija za kadre,  

Dalmatinova ulica 3, 1000 Ljubljana

 po telefonu:  01/42 55 220

 po telefaksu:  01/42 55 221

 preko e-maila:   marketing@agencijazakadre.si, 

agencijazakadre@siol.net 

Na tem naslovu smo Vam na voljo tudi za dodatne 
informacije, vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro.

 Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici. 

 Morebitne pisne odjave upoštevamo najkasneje tri dni pred 
izvedbo, v nasprotnem primeru zaračunamo 50% znesek 
kotizacije. Pri neudeležbi brez pravočasne odjave, kotizacij ne 
vračamo oz. jih zaračunamo.

PRIJAVE IN INFORMACIJE

»IZVRŠBA – PO EPIDEMIJI IN VPLIV INTERVENTNE ZAKONODAJE NA IZVRŠILNI POSTOPEK«
Primerno (tudi) za ne-pravnike

ki bo potekala v ponedeljek, 15. junija 2020, v Hotelu Slon, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana. 
S pričetkom ob 9. uri in predvidenim koncem ob 13. uri.

P R I J A V N I C A  N A  D E L A V N I C O

NA DELAVNICO PRIJAVLJAMO NASLEDNJE UDELEŽENCE (ime in priimek; e-mail): 

1. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

2. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

3. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

4. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

5. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

NAZIV PLAČNIKA: _____________________________________________________________________________________________________________________

NASLOV PLAČNIKA (ulica/št., poštna št./kraj): _____________________________________________________________________________________________

Zavezanec za DDV da     ne
(ustrezno obkrožite)

ID za DDV plačnika: ______________________________________ davčna številka:  ______________________________________
(v kolikor ste davčni zavezanec)     (v kolikor niste davčni zavezanci)

IBAN: SI56 _____________________________________________  BIC BANKE: _________________________________________

Glede na obveznost prejemanja oz. izdajanja/pošiljanja e-računov prosimo obkrožite: e-račun DA NE

TELEFON: ___________________________    FAKS: _________________________    e-mail plačnika: _________________________@_______________________

Agencija za kadre d.o.o., Dalmatinova ulica 3, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 55 220; faks: 01/ 42 55 221
e-mail: marketing@agencijazakadre.si
TRR št.: SI56 6100 0001 7521 651 pri Delavski hranilnici. 

Želite, da Vas še naprej obveščamo o naših dogodkih?  DA                NE

Datum: ______________________________        Žig in podpis odgovorne osebe: ___________________________________________________________


