NAVODILO
ZA IZPOLNJEVANJE TIPSKEGA PREDLOGA ZA IZVRŠBO ZARADI IZTERJAVE
PREŽIVNINE
OSNOVNI PODATKI
Pod rubriko (1) vpisati kraj sodišča.
Pod rubriko (2) vpisati podatke za upnika - preživninskega upravičenca (ime, priimek, rojstni
podatki ali EMŠO, naslov, tudi morebitno začasno prebivališče preživninskega upravičenca).
Če je upnik mladoleten, je obvezno navesti ime, priimek in bivališče zakonitega zastopnika.
Obvezno je navesti transakcijski račun, na katerega naj se upniku plača preživnina.
Če je upnikov več, je treba navesti podatke za vse upnike.
Pod rubriko (3) vpisati podatke preživninskega dolžnika. Ob imenu in priimku ter naslovu je
obvezno navesti še rojstni podatek, zaradi hitrejšega poslovanja sodišča pa je priporočljivo navesti
EMŠO in davčno številko.
IZVRŠILNI NASLOV
Podlaga za izvršbo je izvršilni naslov. Zgolj obvestilo Centra za socialno delo (v nadaljevanju
CSD) o valorizaciji preživnine ne zadošča, zato je pod rubriko (4) obvezno podčrtati ustrezen
izvršilni naslov v oklepaju in ga podrobno opredeliti v nadaljevanju (za sodbo, sklep ali sodno
poravnavo navesti sodišče, ki je sodno določbo izdalo, datum izdaje in opravilno številko zadeve, v
kateri je bila sodna odločba izdana; za dogovor o preživnini, sklenjen pred CSD, številko zadeve in
datum sklenitve dogovora; za notarski zapis navedbo notarja, številke zadeve in datuma sestave
zapisa).
Pod rubriko (4a) vpisati mesečni znesek, kot izhaja iz prej navedenega izvršilnega naslova, pri
čemer je treba navesti še dan mesečne dospelosti. Če je upnikov več, je treba ločiti zneske za
vsakega upnika.
Pod rubriko (4b) vpisati znesek stroškov, če so bili ti opredeljeni v izvršilnem naslovu, in pri tem
vpisati tudi obdobje teka zakonskih zamudnih obresti, če te izhajajo iz izvršilnega naslova.
Če je bila preživnina, ki je bila določena v izvršilnem naslovu, že valorizirana (ta je valorizirana
enkrat letno 1. aprila), je treba pod rubriko (5) navesti tudi vsa morebitna obvestila CSD, ki se
nanašajo na obdobje, za katero se predlaga izvršba. Navesti je treba izdajatelja, številko zadeve in
datum izdaje posameznega obvestila. Če je upnikov več, je treba navesti obvestila za vse upnike.
V nadaljevanju pod rubriko (6) je treba vpisati datum spremembe preživnine ob letni valorizaciji in
spremenjeni znesek, kot izhaja iz posameznega obvestila CSD.
IZTERJEVANE ZAPADLE OBVEZNOSTI
Pod rubriko (7) so pod 1. do 3. navedene posamezne že zapadle obveznosti, za katere se predlaga

izvršba. Ker gre za tipski obrazec, neuporabljena polja označite z znakom /.
Pod točko 1. vpišite skupni znesek vseh do vložitve predloga že zapadlih preživninskih dajatev v
delu, ki ni bil plačan. Če je upnikov več, je treba ločiti zneske za vsakega upnika.
V nadaljevanju je treba skupni znesek razdelati po posameznih obdobjih: v prvem stolpcu in
drugem stolpcu opredeliti začetek in konec obdobja ter za opredeljeno obdobje vpisati neplačan
mesečni znesek.
Primera:
Če je določena preživnina v višini 120,00 EUR mesečno in je bil plačan za določen mesec le del v
višini 20,00 EUR, se za tisti mesec vpiše razlika v višini 100,00 EUR.
Če preživnina ni bila plačana za mesece januar do maj 2011 v isti višini, se lahko v isto kolono
vpiše „za čas od 1. 1. 2011 do 31. 5. 2011 po 100,00 EUR“.
Združiti je dopustno le zaporedne mesece neplačil v istem znesku. Če je upnikov več, je treba
ločeno vpisati zneske za posamezne upnike.
Če izvršilni naslov vsebuje tudi zakonske zamudne obresti od posameznih mesečnih zneskov, je
treba vpisati še začetek njihovega teka od posameznega mesečnega zneska. Zakonske zamudne
obresti tečejo šele naslednji dan po zapadlosti mesečnega zneska (npr. če je določena zapadlost 15.
v mesecu za tekoči mesec, tečejo zakonske zamudne obresti šele od naslednjega dne, torej 16. v
mesecu za tekoči mesec).
Po točko 2. se vpiše znesek stroškov, ki so bili priznani v postopku, v katerem je bil izdan izvršilni
naslov, če je bilo v tem postopku dolžniku naloženo, da jih povrne upniku, kar mora biti zapisano v
izvršilnem naslovu. Prav tako se vpiše datum, od katerega tečejo zakonske zamudne obresti od
stroškov, če so te priznane v izvršilnem naslovu.
IZVRŠILNA SREDSTVA
Pod nadaljnjimi rubrikami a) do e) so opredeljena izvršilna sredstva, s katerimi naj se poplača
upnikova terjatev preživnine. Upniku je prepuščena izbira, vendar mora obkrožiti črko pred vsaj
enim izvršilnim sredstvom.
Ob tem pa upniku ni treba določno opredeliti dolžnikovega delodajalca in računov pri slovenskih
bankah ter nematerializiranih vrednostnih papirjev, katerih imetnik je dolžnik, saj bo sodišče o tem
samo vpogledalo v uradno dostopne elektronske evidence.
Če bo upnik kot izvršilno sredstvo izbral prodajo dolžnikovih premičnin, mora navesti tudi ime in
priimek izvršitelja, ki naj ga določi sodišče za opravo neposrednih dejanj izvršbe. Posameznih
premičnin upniku ni treba navesti, lahko pa kljub temu navede vrednejše predmete, ki so mu znani
(na primer osebni avtomobil, s podatki o avtomobilu - znamka, model, letnik, registrska številka, št.
šasije...). Upnik mora pri premičninski izvršbi računati z možnostjo, da bo po pozivu moral plačati
varščino za plačilo dela in stroškov izvršitelja (38a. člen ZIZ).
Če bo upnik priložil predlogu izvršilni naslov, naveden pod rubriko (4) skupaj z morebitnimi
obvestili CSD pod rubriko (5), lahko predlaga poplačilo zapadlih obveznosti z denarnimi sredstvi,
ki jih ima dolžnik pri organizacijah za plačilni promet, pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi (tretji
odstavek 46. člena ZIZ), v nasprotnem primeru pa šele po pravnomočnosti. Upnik mora obvezno

ustrezno obkrožiti eno od obeh možnosti pri znaku * pod rubriko b)!
Če upnik predlaga izvršbo na dolžnikove nepremičnine, jih mora označiti tako, kot so vpisane v
zemljiški knjigi. Vpogled v zemljiško knjigo je možen preko svetovnega spleta brezplačno na
povezavi http://evlozisce.sodisce.si/esodstvo. Upnik mora pri nepremičninski izvršbi računati s tem,
da bo moral plačati predujem za plačilo dela in stroškov cenilca zaradi ugotavljanja vrednosti
nepremičnine (prvi in drugi odstavek 38. člena ZIZ).
IZTERJEVANE NEZAPADLE OBVEZNOSTI
Če upnik želi izvršbo tudi za izterjavo preživnine, ki ob vložitvi predloga še ni zapadla, se pod
rubriko (8) opredeli preživnina, ki še ni zapadla (je upnik še ne more terjati ob vložitvi predloga),
a bo mesečno zapadla v največ dveh letih od vložitve predloga. V tem primeru bo sodišče dovolilo
izvršbo tudi za nezapadle mesečne dajatve, a bo ta odložena do nastopa njihove zapadlosti.
Dolžnikov dolžnik ali organizacija za plačilni promet bo v takem primeru po zapadlosti posamezne
mesečne preživninske dajatve njen znesek plačala na upnikov transakcijski račun, ne da bi bilo
treba ponovno vložiti izvršilni predlog.
Če je upnik že polnoleten in je upravičen do preživnine ob rednem šolanju tudi po polnoletnosti, je
lahko obdobje bodoče zapadlih dajatev opredeljeno najdlje do izteka tekočega šolskega oziroma
študijskega leta, nikakor pa ne po dopolnjeni starosti 26 let (drugi odstavek 123. člena Zakona o
zakonski zavezi in družinskih razmerjih – ZZZDR).
IZVRŠILNA SREDSTVA
Pod nadaljnjima rubrikama a) in b) sta opredeljeni izvršilni sredstvi, s katerimi naj se poplača
upnikova terjatev preživnine, ki bo zapadla v dveh letih. Upniku je prepuščena izbira, vendar mora
obkrožiti črko pred vsaj enim izvršilnim sredstvom. Kot sredstvi izvršbe za izterjavo nezapadlih
preživninskih obveznosti je mogoče predlagati le izvršbo na dolžnikove stalne denarne prejemke in
izvršbo na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet (106. člen ZIZ)
Dolžniku ni treba določno opredeliti dolžnikovega delodajalca in računov pri slovenskih bankah, saj
bo sodišče o tem samo vpogledalo v uradno dostopne elektronske evidence.
Če bo upnik predlogu priložil izvršilni naslov, naveden pod rubriko (4) skupaj z morebitnimi
obvestili CSD pod rubriko (5), lahko predlaga poplačilo zapadlih obveznosti z denarnimi
sredstvi, ki jih ima dolžnik pri organizacijah za plačilni promet, pred pravnomočnostjo sklepa
o izvršbi (tretji odstavek 46. člena ZIZ), v nasprotnem primeru pa šele po pravnomočnosti.
Upnik mora obvezno ustrezno obkrožiti eno od obeh možnosti pri znaku * pod rubriko b)!
Pod rubriko (9) je treba vpisati kraj in datum sestavljanja predloga.
Pod rubriko (10) je treba predlog lastnoročno podpisati. Za mladoletnega upnika podpiše predlog
zakoniti zastopnik.
Pod rubriko (11) se lahko vpišejo stroški, ki so bili ob vložitvi predloga potrebni za izvršbo. K
predlogu je treba priložiti dokazila o nastanku stroškov, katerih povračilo se zahteva (na primer
račun za fotokopije, račun za poštnino).
Pod rubriko (12) se navedejo priloge predlogu. Praviloma bo to izvršilni naslov z obvestili CSD in

morebitna dokazila v zvezi s stroški. Na sodni odločbi mora biti razvidno potrdilo o
pravnomočnosti in izvršljivosti.
Če se predlaga izvršba za preživnino po upnikovi polnoletnosti, je treba priložiti še dokazilo o
rednem šolanju (potrdilo o vpisu) za izterjevano obdobje.
Priloge morajo biti v dveh izvodih.
Predlog vložite v štirih izvodih.
Sodna taksa se ob vložitvi predloga ne plača.

