
Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana T: 01 369 53 42
F: 01 369 57 83
E: gp.mp@gov.si
www.mp.gov.si

NASLOVNIKOM PO SEZNAMU

Številka: 007-50/2021/16
Datum: 3. februarja 2021

Zadeva: Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 – podaljšanje ukrepa odloga izvršbe

Zveza: dopis Ministrstva za pravosodje št. 007-50/2021 z dne 14. 1. 2021

Z našim gornjim dopisom smo vas zaprosili za mnenje v zvezi s podaljšanjem ukrepa odloga 
izvršbe na podlagi 121. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) 1. Z 31. 12. 2020 je bila odložena izvršba za 
dolžnike, ki so fizične osebe, odložene pa niso izvršbe v nujnih zadevah, o katerih sodišče 
odloča tudi v času epidemije, ali če gre za izvršbo zaradi izterjave terjatev iz naslova zakonite 
preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal. Izvršba je 
bila odložena do 31. januarja 2021, z možnostjo podaljšanja za obdobje treh mesecev, kadar 
Vlada Republike Slovenije ugotovi, da še vedno obstojijo razlogi, ki so bili podlaga za sprejem 
ukrepa.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se na naše zaprosilo za posredovanje mnenja odzvali in 
sporočamo, da je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa odloga 
izvršbe2, s katerim je navedeni ukrep podaljšala do 17. 3. 2021.

                                                  
1 Uradni list RS, št. 203/20.
2 Uradni list RS, št. 12/21 z dne 28.1 2021.
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12313
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V prilogi pošiljamo sklep vlade skupaj z njegovo obrazložitvijo v obliki, kot je bil posredovan v 
obravnavo Vladi Republike Slovenije.

S spoštovanjem,

      
   Zlatko RATEJ         
Državni sekretar

Pripravila: 
Tina Stergaršek Kavčič, sekretarka

Priloga: sklep vlade z obrazložitvijo

Poslati:
- Skupnost CSD, info@scsd.si
- Zveza prijateljev mladine Slovenije, info@zpms.si
- Rdeči križ Slovenije, rdeci.kriz@rks.si
- Slovenska Karitas, info@karitas.si
- Odvetniška zbornica Slovenije, info@odv-zb.si
- Gospodarska zbornica Slovenije, info@gzs.si
- Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, info@ozs.si
- Trgovinska zbornica Slovenije, info@tzslo.si
- Združenje bank Slovenije, info@zbs-giz.si 
- Vrhovno sodišče Republike Slovenije, urad.vsrs@sodisce.si 
- Zbornica izvršiteljev Slovenije, zbornica.izv@gmail.com
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, nfo@nijz.si
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