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Zadeva: Prenehanje ukrepa odloga izvršbe - OBVESTILO

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (ZIUPOPDVE) 1 je bila z 31. 12. 2020 odložena izvršba za dolžnike, ki so fizične 
osebe. Odložene niso bile 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 (121. člen ZIUPOPDVE). 
Ukrep odloga izvršbe je veljal do 31. januarja 2021, Vlada Republike Slovenije pa ga je ob 
ugotovitvi, da še vedno obstojijo razlogi, ki so bili podlaga za njegov sprejem, podaljšala do 17. 
3. 2021 in naknadno do 18. 4. 20212, skladno z razglasitvijo epidemije3. V skladu s tretjim 
odstavkom 121. člena ZIUPOPDVE je bilo možno nadaljnje podaljšanje ukrepa odloga izvršbe,
in sicer najdlje do konca aprila 2021.

Uvodoma se vsem naslovnikom, ki ste nam ob predhodnih pozivih posredovali svoja mnenja in 
informacije, relevantne za presojo obstojev razlogov za podaljšanje ukrepa odloga izvršbe 
zoper fizične osebe, najlepše zahvaljujemo.

Seznanjamo vas, da se Vlada Republike Slovenije na podlagi predhodno prejetih podatkov in 
mnenj za podaljšanje odloga izvršbe zoper fizične osebe do 30. 4. 2021 ni odločila, saj je bilo 
ocenjeno, da glede na posredovane podatke, mnenja in v vmesnem času uveljavljene 
normativne rešitve, ne obstajajo več enaki razlogi, kot so obstajali ob uveljavitvi ZIUPOPDVE, ki 
je uzakonil ta ukrep, torej 31. 12. 2021.

                                                  
1 Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP.
2 Sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe (Uradni list RS, št. 12/21) in Sklep o spremembi Sklepa o 
podaljšanju ukrepa odloga izvršbe (Uradni list RS, št. 38/21).
3 Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 5/21) in Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 35/21).
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Na podlagi Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča4 od 1. 2. 2021 dalje vsa sodišča skladno z 
omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil NIJZ, opravljajo naroke in druga procesna 
dejanja, odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo uradne ure v vseh zadevah, nadaljuje pa se 
tudi tek procesnih rokov in rokov za uveljavljanje pravic v sodnih postopkih, ki so bili začasno 
ustavljeni. Pred tem namreč procesni roki v zadevah, ki niso nujne, niso tekli, torej tudi v rednih 
izvršilnih postopkih.

Nadalje so dne 27. 3. 2021 začele veljati in se uporabljati določbe Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju5 (ZIZ-M), ki ga je dne 3. 3. 2021 sprejel Državni 
zbor Republike Slovenije. V skladu s spremenjenimi določbami je tako sedaj mogoče 
individualno predlagati odlog izvršbe v primeru posebnih izjemnih okoliščin (kot na primerih
socialnih, zdravstvenih in podobnih težav), ki ga sodišče lahko določi v trajanju treh mesecev, 
po preteku tega časa pa ga je mogoče podaljšati, če te okoliščine še vedno obstojijo. Novela 
ZIZ-M dodatno določa širše možnosti za odlog izvršbe v primeru posebno upravičenih razlogov 
in v primeru deložacije doma (71. člen in 74. člen), prav tako pa sistemsko ureja delovanje 
izvršiteljev v času epidemije in drugih izrednih dogodkov (48. člen). Kot že povedano, izvršilna 
sodišča kljub zaostreni epidemiološki sliki v celoti delujejo in je s tem omogočeno individualno 
pravno varstvo socialno šibkih dolžnikov na podlagi veljavnih oziroma nedavno spremenjenih
institutov Zakona o izvršbi in zavarovanju6 (ZIZ). To izhaja tudi iz prejetega mnenja Vrhovnega 
sodišča RS, da ukrep podaljšanja ni potreben, saj so dolžniki – fizične osebe –  tudi sicer v 
zadostni meri varovani v okviru obstoječih določb ZIZ, v skladu s katerimi imajo na voljo različne 
možnosti reševanja svojih stisk. Prav tako iz mnenj, prejetih s strani Zbornice izvršiteljev 
Slovenije in Obrtno podjetniške zbornice Slovenije, izhaja, da je glede na okoliščine primerneje 
reševati takšne stiske individualno, saj se tudi upniki znajdejo v stiskah oziroma so tudi upniki 
hkrati dolžniki.

Ukrep zakonskega odloga izvršbe po ZIUPOPDVE bo tako veljal do  vključno 18. 4. 2021. Po 
tem datumu se bodo izvršilni postopki izvajali oziroma nadaljevali skladno z določbami ZIZ. 

S spoštovanjem. 

Miha Verčko
         generalni direktor

Pripravila:
Kristina Klinc, višja svetovalka

Vročiti:
- Skupnost CSD, info@scsd.si
- Zveza prijateljev mladine Slovenije, info@zpms.si
- Rdeči križ Slovenije, rdeci.kriz@rks.si
- Slovenska Karitas, info@karitas.si

                                                  
4 Uradni list RS, št. 12/21.
5 Uradni list RS, št. 36/21.
6 Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 
26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 –
odl. US, 66/19 – ZDavP-2M, 23/20 – SPZ-B in 36/21.
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- Odvetniška zbornica Slovenije, info@odv-zb.si
- Gospodarska zbornica Slovenije, info@gzs.si
- Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, info@nijz.si
- Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, info@ozs.si
- Zbornica izvršiteljev Slovenije, zbornica.izv@gmail.com
- Trgovinska zbornica Slovenije, info@tzslo.si
- Združenje bank Slovenije, info@zbs-giz.si
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si
- Vrhovno sodišče Republike Slovenije, urad.vsrs@sodisce.si
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