NAVODILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV O IZVRŠBI
PRI BANKAH

1. SPLOŠNO
1.1. Namen in veljavnost
To navodilo je namenjeno poenotenju izvrševanja sklepov o izvršbi pri bankah. Predlog
navodila je sprejel odbor za pravna vprašanja na svoji 2. seji dne 17.6.2004, navodilo pa je
bilo sprejeto kot priporočilo članicam Združenja na 13. seji Nadzornega sveta Združenja, ki je
bila 28.6.2004.
Revidirano navodilo je potrdil odbor za pravna vprašanja na svoji 5. seji dne 10.2.2005,
sprejel pa Nadzorni svet Združenja na 16. seji 9. marca 2005, 19. seji 9. marca 2006 in 5.
seji 15. februarja 2007. Odbor za pravna vprašanja je spremenjeno navodilo nazadnje potrdil
na svoji 12. seji dne 12.2.2015.
Navodilo se torej sprejema kot priporočilo vsem članicam Združenja bank Slovenije, razen
točke 3.7., ki je obvezujoča za tiste članice, ki so podale izjavo, da sprejemajo to točko in da
jo bodo spoštovale in uporabljale pri svojem poslovanju.
1.2. Zakonska podlaga
Zakoni (s spremembami in dopolnitvami), ki urejajo področje izvršbe oziroma rubeža
denarnih sredstev pri bankah, so:
•

Zakon o izvršbi in zavarovanju - ZIZ,

•

Zakon o davčnem postopku (v nadaljevanju: ZDavP-2),

•

Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora – ZOPNI,

•

Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih
sistemih - ZPlaSSIED,

•

Zakon o bančništvu – (v nadaljevanju: ZBan-2),

•

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (v nadaljevanju: ZFPPIPP).

2. UPORABLJENI IZRAZI
Banka je oseba, kot je definirana z 2. točko 4. člena ZPlaSSIED.
Transakcijski račun (v nadaljevanju TRR) je račun, kot je definiran s 13. členom ZPlaSS.
Imetnik transakcijskega računa je fizična ali pravna oseba ter oseba civilnega prava, ki kot
uporabnik sklene z banko pogodbo o opravljanju plačilnih storitev, ki vključuje dogovor o
odprtju transakcijskega računa.
Nalog za plačilo je nalog imetnika transakcijskega računa banki, ki vodi njegov transakcijski
račun, da v breme tega transakcijskega računa opravi prenos denarnih sredstev v dobro
drugega transakcijskega računa ali v dobro računa banke in v korist prejemnika plačila.
Denarna sredstva so bankovci in kovanci, knjižni denar in elektronski denar.
Minimalna plača je bruto minimalna plača, objavljena v Uradnem listu RS.
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Neto minimalna plača je minimalna plača, zmanjšana za plačilo davkov in obveznih
prispevkov za socialno varnost. Če dolžnik preživlja družinske člane ali drugo osebo, ki jo
mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določen za osebo, ki jo preživlja
dolžnik po merilih zakona o socialnem varstvu za dodelitev denarne socialne pomoči.
Upnik je oseba, na zahtevo katere se vodi postopek izvršbe ali postopek zavarovanja.
Dolžnik je oseba, proti kateri se uveljavlja terjatev.
Fizične osebe so:
- potrošnik,
- zasebnik,
- samostojni podjetnik, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru
organiziranega podjetja.
SISBON pomeni enotni kreditni register, ki se vodi pri Banki Slovenije.
FURS je kratica in pomeni Finančna uprava Republike Slovenije.
DURS je kratica in pomeni Davčna uprava Republike Slovenije.
CURS je kratica in pomeni Carinska uprava Republike Slovenije.
AJPES je kratica in pomeni Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve.
Sklep o izvršbi označuje sklep o izvršbi, izdan na podlagi ZIZ in (ali) sklep o izvršbi, izdan
na podlagi ZDavP.
Sodni sklep o izvršbi označuje sklep sodišča, s katerim je v celoti ali delno ugodeno
predlogu za izvršbo, ter sklep, s katerim je predlog za izvršbo zavrnjen.
Sklep o davčni izvršbi označuje sklep, ki ga za izterjavo obveznosti izda DURS, CURS,
FURS ali drugi upravičeni izdajatelji po ZDavP.
Davek po ZDavP je vsak denarni prihodek državnega proračuna, proračuna Evropske
skupnosti ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ki ne predstavlja plačila za
opravljeno storitev ali dobavljeno blago in se plača izključno na podlagi zakonov o
obdavčenju oziroma predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti, izdanih na podlagi zakonov
o obdavčenju. Če ni drugače določeno, določbe ZDavP, ki se nanašajo na davek, veljajo tudi
za:
- uvozne in izvozne dajatve, predpisane s predpisi Evropske skupnosti, in
- prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za obvezno
zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje in prispevke za starševsko varstvo,
uvedene v skladu z zakonom (v nadaljnjem besedilu: prispevek).
Obresti, stroški postopka pobiranja davkov, denarne kazni in globe, ki jih odmeri oziroma
izreka davčni organ, so pripadajoče dajatve, ki se štejejo za davek iz drugega odstavka 3.
člena ZDavP, če ni z navedenim zakonom drugače določeno.
Za zakone o obdavčenju se štejejo zakoni, ki uvajajo in urejajo davčno obveznost, vključno s
predpisi Evropske skupnosti, ki se štejejo za del pravnega reda Slovenije.
3. IZVRŠEVANJE SKLEPOV O IZVRŠBI
Banka izvršuje sklepe, ne da bi presojala pravilnost oziroma dopustnost izvršbe. V primerih,
ko banka v vlogi izvrševalca sklepov le-te izvršuje, je zanjo relevantno samo to, kar odloči
oziroma določi izdajatelj sklepa.
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V primeru prejema dodatnega sklepa, ki se nanaša na konkretno izvršilno zadevo, banka
ravna v skladu s tako prejetim – nepravnomočnim – sklepom (sklep o ustavitvi izvršbe, sklep
o dodatnih stroških, sklep o delni utesnitvi oz. delnem umiku, sklep o razveljavitvi
pravnomočnosti, sklep o odlogu, sklep o prekinitvi izvršbe, ...). Če banka prejme sklep o
razveljavitvi sklepa o izvršbi ali sklep o odpustu obveznosti, ga lahko izvrši le v primeru
potrjene pravnomočnosti sklepa.
V primeru, ko je v evidenci banke več oseb s podatki, kot so navedeni v predlogu za izdajo
sklepa oziroma v samem sklepu o izvršbi, banka sklep obdrži, računa ne blokira in izdajatelja
sklepa zaprosi za nadaljnja navodila. V vsakem primeru banka preveri istovetnost v predlogu
za izdajo sklepa oziroma v samem sklepu o izvršbi navedenega dolžnika in imetnika računa.
Banka v primeru ostalih nejasnosti prejetega sklepa, izdajatelja pisno zaprosi za dodatna
pojasnila oziroma morebitne dopolnitve sklepa in postopa v skladu z dobljenimi pojasnili in
popravki. Enako velja, kadar v sklepu ni določena višina obrestne mere (npr. sklicevanje na
sklep o obrestnih merah drugih bank), po kateri se obrestuje obveznost iz sklepa o izvršbi, z
izjemo zakonske zamudne obrestne mere.
V primeru iz prejšnjega odstavka do prejema pisnega pojasnila s strani izdajatelja sklepa
dolžnik ne sme razpolagati s sredstvi na svojem računu v višini obveznosti iz sklepa o izvršbi
(vključno s pripadajočimi zamudnimi obrestmi). V primeru nejasnosti glede višine obveznosti,
se zarubi samo znesek v višini nespornega dela obveznosti iz sklepa o izvršbi.
Banka izvršuje izključno tiste sklepe, ki jih prejme s strani izdajatelja.
Če se dolžnik ne strinja z izvrševanjem sklepa o izvršbi, mu banka predlaga, da vse ugovore
naslovi na izdajatelja in sama tovrstnih ugovorov ne rešuje. Banka je dolžna sklepe izvrševati
tako, kot se glasijo.
V primeru spremembe podatkov, o katerih banka ni bila obveščena (na primer ukinitev
računa upnika), banka praviloma pozove izdajatelja sklepa, da posreduje pravilne podatke.
V primeru suma v verodostojnost dokumentov (sklep o izvršbi, sklep o ukinitvi oziroma
utesnitvi predhodnih oz. začasnih odredb in podobno) banka pri izdajatelju preveri pristnost
prejetega dokumenta.
Za transakcijski račun, ki ga dolžnik uporablja za osebni in poslovni namen, veljajo vsa
pravila, ki se uporabljajo posebej za osebni in posebej za poslovni račun (poročanje
NODURS, poročanje SISBON, RTRR, …).
Banka praviloma izvaja nakazila po sklepih o izvršbi z naslednjimi kodami namena:
•

ALMY – nakazila upniku po preživninskih sklepih,

•

PENO – nakazila upniku po vseh ostalih sklepih,

•

B700 – nakazila sredstev na primarno banko.

3.1. Vrstni red
Če je TRR blokiran zaradi sklepov o izvršbi, jih banka izvršuje po sledečem vrstnem redu:
−

sodni sklep o izvršbi za dospele obveznosti iz naslova zakonite preživnine (s strani
upravičenca ali preživninskega sklada), odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega
zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti
preživljalca,

−

sklepi o davčni izvršbi za izterjavo davčne obveznosti (davek skupaj s stroški in
obrestmi),

−

ostali sklepi, izdani po določbah Zakona o izvršbi in zavarovanju in zakona, ki ureja
davčni postopek, po vrstnem redu, kot jih je prejela (sodni sklepi za izterjavo
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nepreživninskih obveznosti, sklepi RTV in KGZS ter sklepi CURS oz. FURS, s katerimi se
izterjujejo nedavčne obveznosti – 3. člen ZDavP).
V primeru, da je banka prejela več sklepov z isto prioriteto na isti dan, upnike poplačuje
sorazmerno (sešteje vse terjatve upnikov, ugotovi delež terjatve posameznega upnika v
seštevku terjatev ter upnike poplača v znesku, ki predstavlja delež upnika na razpoložljivih
sredstvih dolžnika).
Pri vrstnem redu poplačil je treba upoštevati, da sredstev, ki jih je banka že blokirala na
podlagi nepravnomočnega sodnega sklepa o izvršbi, ne pa še nakazala upniku (banka čaka
na pravnomočnost sklepa), ni mogoče porabiti za izvršitev kasneje prejetega davčnega
sklepa ali prednostnega sodnega sklepa, saj je upnik že pridobil zastavno pravico na
blokiranih (zarubljenih) sredstvih. Zgolj prilive, ki prispejo na račun po prejetju davčnega ali
prednostnega sodnega sklepa, je potrebno uporabiti za poplačilo takšnih prednostnih
sklepov po zgoraj opisanem vrstnem redu.
V primeru, da primarna banka prejme sredstva za poplačilo sklepa s strani sekundarne
banke, upošteva namen nakazila sekundarne banke in sredstva, prejeta s strani sekundarne
banke, v celoti (brez upoštevanja omejitev in izvzetij po ZDavP in ZIZ) nameni za poplačilo
točno določenega sklepa (glej točko 3.7.2. teh navodil), ne glede na zgoraj navedeni vrstni
red poplačil.
Sklep RTV ni izenačen z davčnim sklepom glede prednostnega vrstnega reda. Davčni sklep
ima prednost pred sklepom RTV ne glede na datum prejema, vrstni red izvršitve v razmerju
med sodnim sklepom in sklepom RTV pa se presoja glede na datum prejema (razen v
primeru sodnega sklepa za obveznosti iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo,
nastalo zaradi prizadetega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali
odškodnine zaradi smrti preživljalca).
Plačilni nalogi (tudi za unovčitev menic, čekov, trajni nalogi, direktne bremenitve ipd.) ne
morejo imeti enake ali višje prioritete od prioritet po prejetih sklepih o izvršbi na TRR.
3.2. Podlaga za izdajo sklepa o izvršbi
3.2.1. Sodni sklep o izvršbi je lahko izdan na podlagi:
−

izvršilnega naslova (izvršljiva sodna odločba in sodna poravnava, izvršljiv notarski zapis,
druga izvršljiva odločba, seznam ali listina, za katero zakon, ratificirana in objavljena
mednarodna pogodba ali pravni akt Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja
neposredno, določa, da je izvršilni naslov) ali

−

verodostojne listine (faktura, vključno z obračunom obresti, menica in ček s protestom in
povratnim računom, kadar je to potrebno za nastanek terjatve, javna listina, izpisek iz
poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe, po zakonu overjena zasebna listina in
listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine).

3.2.2. Davčni sklep o izvršbi je lahko izdan na podlagi:
−

izvršljive odločbe o odmeri davka,

−

izvršljivega obračuna davka,

−

izvršljive tuje odločbe, ki jo davčni organ prejme v izvršbo,

−

izvršljivega sklepa davčnega organa,

−

izvršljivega sklepa drugih organov, ki odločajo po določbah zakona, ki ureja davčni
postopek (RTV Slovenija, Carinska uprava RS idr.),

−

izvršljiv plačilni nalog,
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−

izvršljiva odločba o prekršku,

−

izvršljiva sodba sodišča, izdana v zadevah prekrškov,

−

izvršljiv sklep sodišča, izdan v zadevah prekrškov,

−

drugo.

3.3. Kdaj se sklep izvrši
Banka na podlagi sklepa o izvršbi blokira vsa dolžnikova denarna sredstva, ki se nahajajo pri
njej, tudi če je v sklepu izrecno naveden samo en transakcijski račun dolžnika ali če sploh ni
naveden. V primeru, ko je dolžnik samostojni podjetnik oziroma zasebnik, se zarubijo tudi
sredstva, katerih imetnik je kot fizična oseba (in obratno).
Banka mora na izrecno pisno željo imetnika računa poplačati tudi nepravnomočen sklep o
izvršbi iz sredstev, ki so že zarubljena za poplačilo navedenega sklepa, če imetnik oziroma
dolžnik tako zahtevo posreduje v obliki naloga za plačilo (ne nujno v obliki obrazca, mora pa
vsebovati vse podatke, potrebne za izvedbo naloga). V nobenem primeru banka ne sme
izplačati obveznosti iz sklepa o izvršbi iz sredstev, ki so zarubljena po drugih sklepih o
izvršbi, oziroma iz sredstev, s katerimi imetnik ne more razpolagati.
Na odobreno negativno stanje se poseže v skladu z okvirno pogodbo oziroma splošnimi
pogoji vsake posamezne banke.
3.3.1. Sodni sklep o izvršbi
Ob prejemu sklepa o izvršbi, kjer je kot izvršilno sredstvo naveden rubež denarnih sredstev,
banka takoj blokira dolžnikova sredstva v višini obveznosti iz sklepa in po prejemu obvestila
o pravnomočnosti sklepa ta znesek izplača upniku. Če banka prejme pravnomočen sklep o
izvršbi, takoj nakaže sredstva na račun upnika in blokira račun, če sredstva na računu ne
zadostujejo za celotno poplačilo obveznosti.
Prenos sredstev z dolžnikovega računa pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi predstavlja
posebnost izvršbe na denarna sredstva na podlagi izvršilnega naslova (izvršljiva sodba,
sodna poravnava, sklep sodišča, notarski zapis, …), če upnik izvršilni naslov priloži predlogu
za izvršbo ali če sodišče tako naloži banki (velja za gospodarske in za običajne izvršbe).
Banka izvrši sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova pred pravnomočnostjo:
−

če to izhaja iz sklepa o izvršbi, potrdila o izvršljivosti ali navodila sodišča

ali
−

če je sklepu priložen izvršilni naslov, upnik pa ni predlagal poplačila po pravnomočnosti.

Če se izvršuje sklep o izvršbi na podlagi priložene menice med pravnimi osebami oziroma
samostojnimi podjetniki ali zasebniki (41.a člen ZIZ) in je banka že prejela obvestilo o poteku
paricijskega roka, banka izvršuje sklep do morebitnega drugačnega navodila sodišča. Če
banka prejme sklep o izvršbi na podlagi priložene menice po uveljavitvi odločbe Ustavnega
sodišča U-I-286/12, takšne izvršbe ne sme izvrševati, v kolikor ni priloženo potrdilo o
pravnomočnosti in izvršljivosti.
3.3.2. Davčni sklep o izvršbi
Ob prejemu sklepa o izvršbi, kjer je kot izvršilno sredstvo naveden rubež denarnih sredstev,
banka zarubi dolžnikova sredstva v višini obveznosti iz sklepa in ta znesek takoj prenese na
predpisane račune oziroma na račun dolžnika pri primarni banki, kar velja tudi za sklepe,
prejete pred uveljavitvijo ZDavP.
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Če ima dolžnik pri banki denarna sredstva, s katerimi ne more razpolagati (npr. depoziti,
varčevanja), banka na dan prejema sklepa o izvršbi zarubi dolžnikova denarna sredstva,
davčni organ pa obvesti o višini sredstev in datumu sprostitve. Banka poplača davčni dolg z
dnem, ko dolžnik pridobi pravico razpolagati z denarnimi sredstvi.
Banka mora v osmih dneh po prejemu sklepa obvestiti davčni organ, da dolžnik pri njej na
dan prejema sklepa nima odprtega računa oziroma denarnih sredstev, s katerimi ne more
razpolagati.
3.4. Vrstni red poravnavanja obveznosti iz sklepa o izvršbi
Vrstni red poravnavanja obveznosti iz sklepa o izvršbi je:
−

nadomestilo za bančne stroške v zvezi z izvršitvijo sklepa,

−

sredstva v višini obveznosti iz davčnega sklepa tako, da se najprej poplačajo:

−

o

stroški postopka pobiranja davka,

o

obresti,

o

davek,

o

denarne kazni in globe,

sredstva v višini obveznosti iz sodnega sklepa tako, da se najprej poplačajo:
o

obresti od stroškov izvršilnega postopka,

o

stroški izvršilnega postopka,

o

obresti,

o

glavnica.

Drugačen vrstni red je možen samo, če je v sklepu o izvršbi to izrecno navedeno, zato je
vedno potrebno preveriti vsebino predloga za izvršbo in samega sklepa o izvršbi.
Če banka dolžniku zaračunava posebno nadomestilo za izvajanje dejanj na podlagi sklepa o
izvršbi ali zavarovanju, tega nadomestila ne sme poravnati iz prejemkov, ki so po 101. členu
ZIZ oz. 159. členu ZDavP iz izvršbe izvzeti, v primeru izvršbe na prejemke, na katere je po
102. členu ZIZ oz. 160. členu ZDavP izvršba omejena, pa ne iz zneska, ki ne presega višine
76 % minimalne plače. V primeru sodnih sklepov o izvršbi ali zavarovanju se nadomestilo ne
sme poravnavati niti iz zneska v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik,
po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne
socialne pomoči, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati
po zakonu.
3.5. Obračun obresti po izvršbi
Banka mora pri izvršitvi sklepa o izvršbi zelo natančno slediti njegovim določilom. Tako mora
v sklepu o izvršbi navedeni glavnici prišteti oziroma izračunati obresti, kot jih je upnik
predlagal oziroma sodišče dovolilo.
Banka obračuna obresti v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti,
Obligacijskim zakonikom, Zakonom o davčnem postopku in v skladu z internimi navodili.
Od dneva uveljavitve Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti, se v skladu z
določili Obligacijskega zakonika obračunavajo zakonite zamudne obresti po sodnih izvršbah
na linearni način. Navedeno pomeni, da je potrebno uporabiti pri obračunu obresti oba način
obračuna, in sicer do vključno 27.6.2003 konformni način, od 28.6.2003 dalje linearni način,
pri čemer se za osnovo na dan 28.06.2003 vzame celoten znesek zapadlih in neplačanih
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obveznosti dolžnika (revalorizirana glavnica z zamudnimi obrestmi, obračunanimi (po
konformni metodi) do vključno 27.6.2003).
Zamudne obresti za davčne obveznosti se obračunajo v skladu z Zakonom o davčnem
postopku.
Pri izpolnitvi upnikove denarne terjatve oziroma izvršitvi sklepa o izvršbi je treba upoštevati
odločbo Ustavnega sodišča, opr. št. U-300/04 z dne 2.3.2006, s katero je bil razveljavljen
1060. člen OZ, kolikor se za zamudne obresti iz obligacijskih razmerij, nastalih pred njegovo
uveljavitvijo, ki tečejo po 1.1.2002, uporablja 277. člen Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur. l.
SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89), čeprav so že dosegle ali presegle glavnico. To pomeni, da
je tudi za tista obligacijska razmerja, ki so nastala pred uveljavitvijo OZ, treba za čas po
1.1.2002 uporabljati določilo 376. člena OZ, ki določa, da obresti nehajo teči, ko vsota
zapadlih, pa ne plačanih obresti doseže glavnico (pravilo ne ultra alterum tantum). To
pomeni:
- da obresti od terjatev, nastalih PRED uveljavitvijo OZ (torej do vključno 31.12.2001), sicer
lahko presežejo višino glavnice, vendar pa je upnik upravičen zahtevati le tisti znesek
obresti, kolikor je ta znašal na dan 31.12.2001;
- da obresti od terjatev, nastalih PO tem datumu (torej od 1.1.2002 dalje), prenehajo teči, ko
dosežejo višino glavnice (376. člen OZ).
Dne 22.5.2007 je stopil v veljavo Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika
(Ur. l. RS, št. 40/07) – OZ-A, na podlagi katerega zakonske zamudne obresti tečejo naprej,
četudi je vsota zapadlih pa neplačanih obresti dosegla glavnico, vendar se OZ-A na podlagi
odločbe Ustavnega sodišča, opr. št. Up-699/05 na primere, ko so zapadle pa neplačane
zamudne obresti v obdobju od uveljavitve OZ do uveljavitve OZ-A že dosegle glavnico, ne
more nanašati. V teh primerih so obresti po samem zakonu nehale teči in z uveljavitvijo OZ-A
ne morejo začeti teči znova.
Tako je v obdobju med 1.1.2002 in 22.5.2007 veljala prepoved teka zakonskih zamudnih
obresti v primeru, če so zapadle pa ne plačane zakonske zamudne obresti dosegle glavnico.
V prehodnih določbah OZ-A namreč ni določeno, da velja sprememba glede zakonskih
zamudnih obresti, ki jo je uvedel ta zakon, tudi za nazaj. Ustava Republike Slovenije v 115.
členu določa, da zakoni ne morejo imeti učinka za nazaj in da lahko samo zakon določi, da
imajo posamezne njegove določbe učinek za nazaj, če to zahteva javna korist in če se s tem
ne posega v pridobljene pravice. Ker torej v prehodnih določbah OZ-A ni izrecno določeno,
da velja navedeni zakon za nazaj, torej za obdobje od uveljavitve OZ do uveljavitve OZ-A (od
1.1.2002 do 22.5.2007), je v tem času veljala prepoved teka zakonskih zamudnih obresti od
trenutka, ko so le-te dosegle glavnico.
OBRAZLOŽITEV: velja izključno v primeru, ko se terjatev obrestuje po zakonski zamudni
obrestni meri za domačo valuto (ZPOMZO) in se terjatev v vmesnem obdobju ni
zmanjševala (ni delnih plačil):
V kolikor začnejo obresti teči dne 28.10.1998, so dne 1.1.2002 dosegle glavnico (100,07 %
glavnice), v kolikor pa so začele teči 29.10.1998, so dne 1.1.2002 dosegle 99,95 % glavnice.
To pomeni, da v kolikor so obresti pričele teči 28.10.1998 ali pred tem datumom in se do
1.1.2002 niso zmanjševale, se terjatev obrestuje do 1.1.2002, saj so obresti do navedenega
datuma že presegle glavnico.
V kolikor se je terjatev pričela obrestovati 16.03.2002, so obresti do 22.05.2007 dosegle
višino 100,04 % glavnice. To pomeni, da sprememba Obligacijskega zakonika (OZ-A) na to
terjatev ne vpliva in ker so obresti do začetka veljave spremembe OZ-A že dosegle glavnico,
se terjatev naprej ne obrestuje. V kolikor pa se je terjatev začela obrestovati dne 17.3.2002,
pa je znašal znesek obresti v višini 99,93 % glavnice, zato se terjatev obrestuje naprej na
podlagi določil OZ-A (obresti kljub temu, da dosežejo glavnico po 22.5.2007, tečejo še
naprej).
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Zaključek: Obresti po terjatvah, ki so se začele obrestovati 28.10.1998 ali pred tem, tečejo do
1.1.2002. Obresti po terjatvah, ki so se začele obrestovati med 29.10.1998 in 16.3.2002,
prenehajo teči, ko so natekle do višine glavnice. Obresti po terjatvah, ki so se začele
obrestovati 17.3.2002 ali kasneje, tečejo neomejeno. V kolikor vsebuje terjatev po sklepu o
izvršbi tudi fiksne zamudne obresti, je potrebno ugotoviti, ali vsota obresti do 1.1.2002 oz. do
22.5.2007 dosega oz. presega glavnico. V kolikor je seštevek obresti na dan 1.1.2002 višji
od glavnice, se terjatev preneha obrestovati, v nasprotnem primeru tečejo obresti do višine
glavnice. V kolikor vsota obresti po posameznem dolgu do 22.5.2007 ne doseže glavnice, se
terjatev obrestuje naprej neomejeno.
3.6. Poravnava obveznosti z več računov pri banki
Sodni sklep o izvršbi se poravna predvsem iz sredstev na računu dolžnika, preko katerega v
skladu s predpisi opravlja plačilne storitve.
Če na tem računu ni sredstev, prenese banka na ta račun ustrezen znesek sredstev z drugih
dolžnikovih računov, depozitov, varčevanj, če dolžnik s temi sredstvi lahko razpolaga.
Če ob prejemu sklepa o izvršbi dolžnik zaradi vezave s sredstvi na računu ne more
razpolagati, banka obdrži sklep o izvršbi v evidenci in opravi na njegovi podlagi poplačilo, ko
dolžnik dobi pravico razpolage.
Sproščena zarubljena sredstva iz vezav je potrebno nakazati na TRR, na katerem se izvaja
izvršba, ne glede na to, iz katerega TRR so se ta sredstva vezala, in ne glede na morebitna
drugačna navodila imetnika vezanih sredstev.
Imetnik računa tako ne more razpolagati z vezanimi sredstvi. To pomeni, da:
−

ne more podaljševati vezave, če je določen rok vezave,

−

ni možno avtomatsko podaljševanje vezanih sredstev (sredstva zapadejo ob
predvidenem roku, ne glede na to, da imetnik ni podal zahteve za izplačilo na predviden
dan),

−

se šteje, da je imetnik vezanih sredstev z dnem prejema sklepa o izvršbi v banko podal
izjavo, da želi prekiniti vezavo, če gre za vezana sredstva z odpovednim rokom.

Ne glede zgoraj na navedeno pa lahko dolžnik določi vrstni red računov, iz katerih se bo
poravnaval sodni sklep o izvršbi, če se na ta način sklep poravna v celoti.
Banka ali drug zastavni upnik ima za poplačilo zavarovane terjatve prednost pred sodnim ali
davčnim sklepom o izvršbi pri uporabi sredstev depozita, ki je bil s strani dolžnika zastavljen
v korist banke ali drugega zastavnega upnika za zavarovanje terjatve pred prejetim sklepom
o izvršbi.
3.6.1. Obvestilo o neaktivnih računih v primeru izvrševanja davčnih sklepov o izvršbi
Če v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi ali delnem plačilu po sklepu o izvršbi na
dolžnikovih računih ni nobenega priliva denarnih sredstev, banka o tem obvesti davčni organ,
ki je izdal sklep. Če ima dolžnik pri banki sredstva v vezavi, banka o tem obvesti davčni
organ.
Banka kljub poslanemu obvestilu rubi dolžnikova denarna sredstva in poplačuje davčni dolg,
če dolžnik prejme na račun rubljiva sredstva ali pridobi pravico razpolagati s sredstvi v
vezavi.
Banka prav tako z dopisom vrne sklep izdajatelju, če se TRR dolžnika zapre, dolžnik pa pri
banki nima denarnih sredstev.
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3.6.2. Obvestilo o neaktivnih računih v primeru izvrševanja sodnih sklepov o izvršbi
Banke sklepov o izvršbi zaradi tega, ker na dolžnikovem računu ni rubljivih prilivov, ne
vračajo.
Če takrat, ko banka prejme sklep o izvršbi, na dolžnikovem računu ni rubljivih sredstev, pred
prejemom sklepa pa najmanj eno leto na dolžnikovem računu ni bilo nobenega priliva
rubljivih sredstev oziroma sredstev v vezavi, banka o tem obvesti sodišče.
Če v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem računu ni nobenega priliva
rubljivih sredstev, banka o tem obvesti sodišče.
Glede na to, da banka nima možnosti vpogleda v evidence, iz katerih bi bilo razvidno, ali ima
dolžnik sredstva pri kateri drugi banki, ne pošilja sklepov o izvršbi drugim bankam v izvršitev.
Če sklep o izvršbi še ni izvršljiv, sredstva so vsaj delno že zarubljena, banka v obvestilu
sodišču navede višino zarubljenega zneska po sklepih.
Banka z dopisom vrne sklep izdajatelju, če se TRR dolžnika zapre, dolžnik pa pri banki nima
denarnih sredstev.
3.7. Izvrševanje sklepov o izvršbi v primeru, ko je navedenih več bank
3.7.1. Splošno
Če upnik oz. izdajatelj navede ali če sodišče na upnikov predlog ugotovi, da ima dolžnik več
računov pri različnih bankah in je izvršba dovoljena na vsa denarna sredstva, izdajatelj pošlje
sklep o izvršbi vsem bankam, ki morajo dolžnikova denarna sredstva zarubiti do višine
obveznosti iz sklepa o izvršbi ter jih takoj prenesti na račun dolžnika pri banki, ki je v sodnem
sklepu prva navedena (primarna banka) ne glede na to, če je sklep pravnomočen ali ne.
Pravilo glede določanja primarnosti bank:
1. izrecna navedba sodišča, katera banka je primarna,
2. vrstni red bank v sklepu o izvršbi,
3. vrstni red bank v predlogu za izvršbo (ki je sestavni del sklepa o izvršbi),
4. ostali dopisi (potrdilo o pravnomočnosti in izvršljivosti, izpis iz registra TRR...),
5. če ni razvidno, katere banke so sklep prejele, se šteje, da je tista banka, ki je sklep prejela,
edina, pri kateri se sklep o izvršbi izvršuje, s tem da banke ne upoštevajo splošne navedbe
upnika v predlogu, v kateri navede vse banke, pri katerih bi dolžnik lahko imel račun, ampak
konkretno navedbo TRR,
6. če je dolžnik banka, se kot primarna banka vedno določi Banka Slovenije.
Če torej sodišče izrecno navede, katera banka je primarna, se kot primarna upošteva ta
banka. Če tega ni, se kot primarna banka šteje tista, ki je prva navedena v sklepu o izvršbi,
če v sklepu ni navedena, pa tista, ki je navedena v predlogu. Če niti v sklepu niti v predlogu
za izvršbo banke niso navedene, se upošteva ostale dopise, ki jih banka prejme s strani
sodišča.
Vsaka banka določi kontaktne osebe, pooblaščene za sprejemanje in dajanje podatkov glede
izvajanja sklepov o izvršbah. V primeru spremembe je banka dolžna le-to sporočiti
kontaktnim osebam vseh drugih bank in Združenju bank Slovenije. Seznam kontaktnih oseb
je priloga številka 1 teh Navodil.
Komuniciranje med bankami poteka po elektronski pošti, izjemoma po telefaksu ali po pošti.
Vsako obvestilo mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek oz. firma dolžnika,
opravilna številka zadeve in davčna številka dolžnika, če banka z njo razpolaga.
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3.7.2. Obveznosti primarne banke
Banka kot primarna banka po izvršenem prenosu sredstev iz drugih sekundarnih bank ohrani
rubež denarnih sredstev oziroma blokado računa do višine obveznosti iz sklepa o izvršbi. Ko
sredstva na dolžnikovem računu zadoščajo za poplačilo v sklepu navedene obveznosti,
banka o tem takoj obvesti upnika, sodišče in sekundarne banke, da prenehajo z rubeži in
prenosi na primarno banko.
Pri primarni banki to lahko pomeni, da bodo ne glede na prednostni vrstni red določeni sklepi
izvršeni pred drugimi, ki jih ima primarna banka v vrstnem redu, saj so bila sredstva iz druge
banke nakazana za poplačilo točno določenega sklepa.
V primeru, da se za poplačilo sklepa o izvršbi ne porabijo vsa sredstva pri primarni banki, ki
so bila nakazana s strani sekundarnih bank (ustavitev izvršbe oziroma celotno poplačilo
obveznosti iz sklepa), ostanejo ta sredstva na računu pri primarni banki.
V primeru, da primarna banka nima sklepa, po katerem so bila nakazana sredstva s strani
sekundarne banke, mora pozvati sekundarno banko, da ji pošlje kopijo sklepa, na podlagi
katerega ji je nakazala sredstva, nato pa od sodišča zahtevati, da ji pošlje sklep o izvršbi
oziroma posreduje nadaljnja navodila. Primarna banka ohrani rubež prejetih sredstev, ne
izvaja pa rubeža na dolžnikovem računu, dokler od sodišča ne prejme sklepa o izvršbi.
Primarna banka mora takoj po prejemu sklepa obvestiti sekundarne banke o tem, ali
sredstva pri primarni banki zadoščajo za poplačilo sklepa o izvršbi ali ne.
Primarna banka mora takoj obvestiti vse sekundarne banke o dokončnem poplačilu
obveznosti iz sklepa o izvršbi oziroma o dodatnih sredstvih, potrebnih za dokončno poplačilo.
Če je kot primarna banka navedena banka, pri kateri ima dolžnik le sredstva v tuji valuti ali
če primarna banka izdajatelju vrne sklep zaradi zaprtja računa, ta banka sporoči to ostalim
bankam, navedenim v sklepu. Kot primarna banka se v tem primeru šteje naslednja v sklepu
navedena banka. V tem primeru lahko banka, ki sklep vrača, o prenosu primarnosti obvesti
izdajatelja.
V primeru, ko primarna banka sklep vrne, je dolžna novo primarno banko obvestiti o višini
dolga ali izvedenih plačilih po sklepu o izvršbi (datum in znesek) ter ji prenakazati vsa
sredstva, ki jih je po sklepu o izvršbi zarubila oziroma jih je prejela kot namensko nakazilo
(B700) in jih ni prenakazala upniku.
3.7.3. Obveznosti sekundarne banke
Sekundarna banka mora po prejemu sklepa o izvršbi preveriti istovetnost imetnika računa pri
primarni banki. Če do podatkov ne more priti z vpogledom v javne registre, preveri podatke
pri primarni banki z obrazcem, ki je priloga številka 2 teh Navodil. Sekundarna banka mora
pred nakazilom sredstev na račun dolžnika pri primarni banki pozvati primarno banko, da
sporoči, ali ima dolžnik pri primarni banki dovolj sredstev za izvedbo sklepa o izvršbi oziroma
da navede znesek, ki je potreben za poravnavo celotne obveznosti. Če sekundarna banka
ne prejme odgovora primarne banke do 14. ure istega dne, mora zarubljena sredstva
nakazati na račun dolžnika pri primarni banki.
Sekundarna banka nakazuje sredstva na dolžnikov TRR pri primarni banki, dokler od
primarne banke ne dobi obvestila, da preneha s prenosi sredstev na dolžnikov TRR pri
primarni banki, razen v primeru, ko kot sekundarna banka nakaže primarni banki znesek v
višini celotne obveznosti po sklepu o izvršbi.
Sekundarna banka mora kljub nakazilu zneska v višini celotne obveznosti po sklepu o izvršbi
sklep o izvršbi hraniti v evidenci vse do obvestila primarne banke o dokončnem poplačilu. V
primeru obvestila primarne banke o delnem plačilu ter o dodatnih sredstvih, potrebnih za
dokončno poplačilo, mora sekundarna banka nadaljevati z izvršbo, pri čemer upošteva
prvotni vrstni red tega sklepa, to je dan prejema sklepa o izvršbi.
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Pri nakazilu sredstev na dolžnikov TRR pri primarni banki za poplačilo izvršbe je potrebno
obvezno navesti na nalogu šifro vrsta posla, iz katere je razvidno, da gre za plačilo po izvršbi
iz računa dolžnika pri sekundarni banki na račun dolžnika pri primarni banki (trenutno je ta
vrsta posla B700). V polju »namen plačila« je potrebno najprej navesti opravilno številko
sklepa.
Sekundarna banka sredstev v tuji valuti ne sme prenesti, dokler ne pridobi podatka od
primarne banke, da sredstva v domači valuti pri primarni banki ne zadoščajo za poplačilo
obveznosti iz sklepa o izvršbi. Če je možen prenos sredstev v tuji valuti na račun dolžnika pri
primarni banki, se le-ta prenesejo, če pa to ni mogoče, banka preračuna sredstva v tuji valuti
v evre po nakupnem tečaju banke na dan obračuna in prenese ta sredstva na TRR dolžnika
pri primarni banki.
3.7.4. Obveznosti v primeru vračila sklepa
V primeru, ko sklep izvršuje več bank, mora vsaka banka, ki sklep o izvršbi vrne iz
kateregakoli razloga, o tem obvestiti tudi ostale banke, ki izvršujejo isti sklep.
3.8. Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe oziroma je izvršba nanje omejena
Rubež sredstev na računu se izvaja tako kot je določeno v sklepu o izvršbi.
Seznam oziroma šifrant prejemkov, ki so iz izvršbe izvzeti ali je izvršba nanje omejena, je
priloga številka 3 teh Navodil. V primeru, da prejemek ni naveden v šifrantu, je potrebno
upoštevati omejitve izvršbe, kot jih določa zakon, samo, če banka razpolaga z ustrezno
dokumentacijo, ki dokazuje upravičenost izvzetja ali omejitve prejemka iz izvršbe.
Tako v primeru sodne kot davčne izvršbe na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik na TRR iz
naslova prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe, ni mogoče poseči z izvršbo, če gre za prejemke,
nakazane za tekoči mesec, oziroma je mogoče nanje poseči le z upoštevanjem omejitev za
tekoči mesec.
Banka tako pri izračunu zneska, do katerega je dolžnik upravičen v okviru »tekočega
meseca«, upošteva prilive v koledarskem mesecu od prvega do zadnjega dne tega meseca,
dolžnik pa lahko z navedenimi prostimi sredstvi razpolaga en mesec od samega nakazila. Po
preteku enega meseca od nakazila so denarna sredstva rubljiva skladno z ZIZ / ZDavP.
Če dolžnik v tekočem mesecu prejme prejemke za več preteklih mesecev, mora banka pri
izvrševanju sodnih sklepov upoštevati omejitve za vsak posamezni mesec. Banka upošteva
omejitve po veljavni zakonodaji na dan prejema priliva. Primer: priliv 1.000 evrov 5.8. za
mesec marec in 15.8. za mesec avgust 500 evrov, kot minimum se upošteva 76% minimalne
plače za vsak priliv posebej. Pri izvrševanju davčnih sklepov se prilivi za pretekle mesece
rubijo enako kot ostali prilivi – sprosti se 1/3 priliva oziroma znesek najmanj v višini 76%
minimalne plače.
3.8.1. Omejitve in izvzetja izvršbe pri sodni izvršbi
Na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri banki iz naslova prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe
oziroma je izvršba nanje omejena, ni mogoče seči z izvršbo, kolikor gre za prejemke,
nakazane za tekoči mesec, oziroma je mogoče seči le z upoštevanjem omejitev za tekoči
mesec.
3.8.1.1. Izvzeti prilivi
Iz izvršbe so izvzeti:
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1. prejemki iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi
smrti tistega, ki jo je dajal;
2. prejemki iz naslova odškodnine zaradi telesne poškodbe po predpisih o invalidskem
zavarovanju;
3. prejemki iz naslova denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja
socialno varstvene prejemke;
4. prejemki iz naslova starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, otroškega dodatka,
dodatka za veliko družino in dodatka za nego otroka po zakonu, ki ureja družinske prejemke;
5. prejemki iz naslova štipendije in pomoči učencem in študentom ter plačilo za opravljeno
obvezno praktično delo v vzgojno izobraževalnem procesu;
6. nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno
prizadetih oseb;
7. sredstva za nego in pomoč, ki se v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, ne upoštevajo kot dodatek pri prejemniku tega prejemka;
8. prejemki od občasnega dela invalidov, ki niso v delovnem razmerju in so vključeni v
programe po predpisih, ki urejajo socialno varstvo, in po predpisih, ki urejajo zaposlitveno
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
9. denarna sredstva pomoči potrebnim, ki jih zagotavljajo humanitarne organizacije, ki imajo
tak status po zakonu, ki ureja humanitarne organizacije;
10. oskrbnine in enkratni prejemki ob prvi namestitvi otroka v rejniško družino po zakonu, ki
ureja izvajanje rejniške dejavnosti;
11. sredstva, pridobljena za odpravo posledic naravnih nesreč ali škode na področju
kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterine ali fitosanitarnem področju na podlagi predpisov, ki
urejajo nesreče ali škode;
12. nepovratna denarna sredstva in denarna sredstva, pridobljena na podlagi ugodnih posojil
ali poslov z jamstvi, ki se štejejo kot oblike državnih pomoči po zakonu, ki ureja pomoč
družbam v težavah, razen kadar so sredstva pridobljena v zvezi z opravljanjem dejavnosti,
kakor je določena v 46. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno
prečiščeno besedilo, 9/11 - ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 odločba US in 50/14), ali v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti, kakor je določena v 69. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 uradno prečiščeno besedilo, 9/11 - ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13,
29/14 - odločba US in 50/14);
13. denarna sredstva, prejeta iz naslova aktivne politike zaposlovanja, vključevanja v storitvi
za trg dela in zaradi iskanja zaposlitve po zakonu, ki ureja trg dela;
14. sredstva, ki jih izplača Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Republike Slovenije po zakonu, ki ureja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije, razen nagrade za preseganje kvote po zakonu, ki ureja
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.
3.8.1.2. Prilivi, na katere je izvršba omejena
(a)
Na dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za
dohodek iz delovnega razmerja, ter na odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne
sposobnosti je mogoče seči:
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1. za denarne terjatve, razen za terjatve, navedene v 2. točki tega odstavka, do dveh tretjin
prejemkov, na katere se seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v
višini 76 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo
mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo
preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za
dodelitev denarne socialne pomoči;
2. za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi
smrti tistega, ki jo je dajal, do dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z izvršbo, vendar
tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 50 % minimalne plače, če dolžnik preživlja
družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini
prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki ureja
socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči.
Pri omejitvah banka upošteva ali 1/3 priliva (brez vzdrževanih družinskih članov) ali minimalni
znesek, povečan za vzdrževane družinske člane, če je ta večji. To pomeni, da bi komitentu,
ki dobi 4.200,00 EUR plače in ima vzdrževanega otroka, pustili 1/3 plače (tj. 1.400,00 EUR),
ker znaša minimalni znesek, do katerega je upravičen, 905,56 EUR (manj od 1/3 plače).
Dohodek iz delovnega razmerja vključuje:
1. plačo, nadomestilo plače in vsako drugo plačilo za opravljeno delo, ki vključuje tudi
provizije,
2. regres za letni dopust, jubilejno nagrado, odpravnino, solidarnostno pomoč,
3. povračilo stroškov v zvezi z delom,
4. boniteto, ki jo delodajalec zagotovi v korist delojemalca ali njegovega družinskega člana,
5. nadomestilo, ki ga zagotovi delodajalec na podlagi dogovora z delojemalcem zaradi
kateregakoli pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali zaradi spremembe v pogojih v zvezi z
zaposlitvijo, vsako izplačilo delodajalca v zvezi s prenehanjem veljavnosti pogodbe o
zaposlitvi, vsako izplačilo zaradi prenehanja zaposlitve in podobni prejemki,
6. prejemke, prejete zaradi začasnega neizplačila dohodka iz zaposlitve,
7. nadomestila in druge prejemke, ki so prejeti od delodajalca ali druge osebe, skladno z
drugimi predpisi, kot posledica zaposlitve oziroma obveznega zavarovanja za socialno
varnost,
8. dohodek na podlagi udeležbe v dobičku, prejet iz delovnega razmerja.
9. dohodki, prejeti za vodenje ali vodenje in nadzor poslovnega subjekta, ki je pravna oseba,
na podlagi poslovnega razmerja,
10. dohodki izvoljenih ali imenovanih nosilcev funkcij v organih zakonodajne, izvršilne ali
sodne oblasti v Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če za to funkcijo prejemajo plačo,
11. dohodki, prejeti v zvezi z opravljanjem funkcije poslanca Evropskega parlamenta,
12. dohodki, ki izhajajo iz avtorskega dela, ustvarjenega iz delovnega razmerja, iz izvedb
avtorskih in folklornih del iz delovnega razmerja in dohodki, ki izhajajo iz inovacij, ustvarjenih
v delovnem razmerju, ne glede na obliko pogodbe, ki je podlaga za izplačilo navedenih
dohodkov,
13. dohodek, prejet za opravljanje malega dela po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in
zaposlovanja na črno,
14. nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja in
obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo, ki jih prejmejo
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, kmetje, družbeniki družb in druge osebe, ki niso v
delovnem razmerju,
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15. plačilo, ki se izplača fizični osebi, ki opravlja dejavnost, kmetu, družbeniku in drugi osebi,
ki ni v delovnem razmerju, kot nadomestilo za izgubljeni zaslužek po posebnih predpisih, ki
določajo sodelovanje določenih fizičnih oseb pri izvajanju dejavnosti državnega organa ali
organa samoupravne lokalne skupnosti, kot je primeroma sodelovanje pri odpravljanju
posledic naravnih in drugih nesreč,
16. pokojnine, nadomestila in drugi dohodki iz naslova (obveznega, obveznega dodatnega in
prostovoljnega dodatnega) pokojninskega in invalidskega zavarovanja, razen izplačila
odkupne vrednosti v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in
Zakonom o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih
investicijskih družb.
(b)
Če dolžnik, ki je podjetnik ali zasebnik, ne prejema nobenega od prejemkov iz prejšnjega
odstavka, mu mora pri izvršbi na denarna sredstva pri organizaciji za plačilni promet od
skupne vsote mesečnih prilivov ostati:
1. znesek najmanj v višini 76 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali
drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega
za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki ureja socialno varstvene
prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči;
2. za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi
smrti tistega, ki jo je dajal, pa najmanj znesek v višini 50 % minimalne plače, če dolžnik
preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v
višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki
ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoč.
(c)
Na prejemke vojnih invalidov iz naslova invalidnine, dodatka za posebno invalidnost in
invalidskega dodatka ter na prejemke vojnih veteranov iz naslova veteranskega dodatka je
mogoče seči z izvršbo samo za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za
izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, in sicer do polovice teh prejemkov,
vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 50 % minimalne plače, če dolžnik
preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v
višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon,
ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči .
(č)
Na prejemke iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju in dosmrtni renti ter na prejemke iz
pogodbe o življenjskem zavarovanju je mogoče seči z izvršbo le toliko, da dolžniku ostane:
1. najmanj znesek v višini 76 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali
drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega
za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvene
prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči;
2. za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi
smrti tistega, ki jo je dajal, pa najmanj znesek v višini 50 % minimalne plače, če dolžnik
preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v
višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki
ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči.
(d)
Upravičenost do višje omejitve iz naslova preživljanja družinskega člana ali druge osebe, ki
jo je dolžan preživljati po zakonu, izkazuje dolžnik z javno listino (na primer odločba o odmeri
dohodnine, otroškega dodatka, dodatka za veliko družino, potrdilo o vzdrževanih družinskih
članih) pri izvrševalcu sklepa o izvršbi, kadar to ni mogoče, pa pred sodiščem z zahtevo za
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odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe, ki je prosta plačila sodne takse. . Upravičenost
do višje omejitve dolžnik uveljavlja pri sodišču, ki je izdalo sklep o izvršbi. Če dolžnik
uveljavlja višje omejitve neposredno pri banki na podlagi javne listine ali po zakonu overjene
listine, lahko banka takšne omejitve upošteva za obdobje enega leta od izdaje listine. Banka
lahko od dolžnika zahteva podpis izjave, da še vedno vzdržuje družinske člane in da bo
vsako spremembo nemudoma sporočil banki. Banka lahko ob tem tudi opozori dolžnika o
datumu poteka upoštevanja omejitve po predmetni listine.
Če vsebuje predlog za izvršbo nižji znesek, ki naj ostane dolžniku po določbah ZIZ, banka
upošteva zakon.
(e)
Predmet izvršbe niso terjatve države in samoupravnih lokalnih skupnosti za plačilo davkov in
drugih obveznih dajatev ter terjatve javnih zavodov in skladov za plačilo iz naslova obveznih
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za zdravstveno zavarovanje. Predmet
izvršbe tudi niso denarna sredstva na računu samoupravne lokalne skupnosti, ki jih je
zagotovila država za opravljanje posameznih zadev iz državne pristojnosti, ki so z zakonom
prenesene na samoupravno lokalno skupnost, denarna sredstva, za katera tako določa
zakon, ki ureja financiranje občin, denarna sredstva, ki so namenjena odpravi posledic
naravnih nesreč, in denarna sredstva za sofinanciranje posameznih nalog in programov
oziroma investicij strukturne in kohezijske politike Evropske unije.
3.8.2. Omejitve in izvzetja pri davčni izvršbi
Na dolžnikova denarna sredstva pri bankah in hranilnicah iz naslova prejemkov, ki so izvzeti
iz davčne izvršbe oziroma za katere veljajo omejitve, ni mogoče seči z davčno izvršbo, če
gre za prejemke, nakazane za tekoči mesec, oziroma je mogoče nanje seči le z
upoštevanjem omejitev za tekoči mesec.
3.8.2.1. Izvzeti prilivi
Denarni prejemki, ki so izvzeti iz davčne izvršbe, so:
1. prejemki iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi
smrti tistega, ki jo je dajal;
2. prejemki iz naslova odškodnine zaradi telesne poškodbe po predpisih o invalidskem
zavarovanju;
3. prejemki iz naslova denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja
socialno varstvene prejemke;
4. prejemki iz naslova starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, otroškega dodatka,
dodatka za veliko družino in dodatka za nego otroka po zakonu, ki ureja družinske prejemke;
5. prejemki iz naslova štipendije in pomoči učencem in študentom ter plačilo za opravljeno
obvezno praktično delo v vzgojno izobraževalnem procesu;
6. nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno
prizadetih oseb;
7. sredstva za nego in pomoč, ki se v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, ne upoštevajo kot dodatek pri prejemniku tega prejemka;
8. prejemki od občasnega dela invalidov, ki niso v delovnem razmerju in so vključeni v
programe po predpisih, ki urejajo socialno varstvo, in po predpisih, ki urejajo zaposlitveno
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
9. denarna sredstva pomoči potrebnim, ki jih zagotavljajo humanitarne organizacije, ki imajo
tak status po zakonu, ki ureja humanitarne organizacije;
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10. oskrbnine in enkratni prejemki ob prvi namestitvi otroka v rejniško družino po zakonu, ki
ureja izvajanje rejniške dejavnosti;
11. sredstva, pridobljena za odpravo posledic naravnih nesreč ali škode na področju
kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterine ali fitosanitarnem področju na podlagi predpisov, ki
urejajo nesreče ali škode;
12. nepovratna denarna sredstva in denarna sredstva, pridobljena na podlagi ugodnih posojil
ali poslov z jamstvi, ki se štejejo kot oblike državnih pomoči po zakonu, ki ureja pomoč
družbam v težavah, razen kadar so sredstva pridobljena v zvezi z opravljanjem dejavnosti,
kakor je določena v 46. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14
– odl. US in 50/14), ali v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti, kakor je določena v 69. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12,
96/13, 29/14 – odl. US in 50/14);
13. denarna sredstva, prejeta iz naslova aktivne politike zaposlovanja, vključevanja v storitvi
za trg dela in zaradi iskanja zaposlitve po zakonu, ki ureja trg dela;
14. denarna sredstva, ki jih izplača Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Republike Slovenije po zakonu, ki ureja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije, razen nagrade za preseganje kvote po zakonu, ki ureja
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
15. prejemki iz naslova veteranskega dodatka po zakonu, ki ureja varstvo vojnih veteranov;
16. prejemki iz naslova invalidnine, dodatka za posebno invalidnost in invalidskega dodatka
po zakonu, ki ureja vojne invalide.
3.8.2.2. Prilivi, na katere je izvršba omejena
Na dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za
dohodek iz delovnega razmerja, je z davčno izvršbo mogoče seči največ do višine dveh
tretjin, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 76 % minimalne plače po
zakonu, ki ureja minimalno plačo, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki
jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo
preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke, za
dodelitev denarne socialne pomoči.
Samostojnemu podjetniku posamezniku ali posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost
mora pri davčni izvršbi ostati znesek v višini 76 % minimalne plače po zakonu, ki ureja
minimalno plačo, če pa preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po
zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po
merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke, za dodelitev denarne
socialne pomoči.
Upravičenost do višje omejitve zaradi preživljanja družinskega člana ali druge osebe, ki jo
mora preživljati po zakonu, izkazuje dolžnik z javno listino pri banki.
Na dolžnikove denarne prejemke se lahko poseže z upoštevanjem omejitev za tekoči mesec.
Če dolžnik v tekočem mesecu prejme prejemke za več preteklih mesecev, banka upošteva
omejitve za vsak posamezni mesec.
3.9. Občasne dajatve
Kadar banka prejme sklep o izvršbi, s katerim sodišče naloži dolžniku plačevanje občasnih
dajatev, ki zapadejo v določenih časovnih presledkih, plačuje banka te dajatve brez ponovne
zahteve po njihovi zapadlosti. Vrstni red vseh bodočih dajatev se v tem primeru računa po
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času, ko je banka prejela sklep o izvršbi. Zato mora banka voditi posebno evidenco o sklepih
o izvršbi za poravnavo bodočih občasnih dajatev. Banka na podlagi sklepa o izvršbi plačuje
občasne dajatve, ki zapadejo v enem letu od dneva vložitve predloga, razen za sklepe o
izterjavi zakonite preživnine, ki se plačujejo za obdobje dveh let.
Zavarovanje s predhodno odredbo za še nezapadle zneske zakonite preživnine, odškodnine
za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, in odškodnine za škodo zaradi
zmanjšanja življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti dovoli
sodišče samo za zneske, ki bodo zapadli v enem letu. Banka mora v primeru prejema
odločbe sodišča rezervirati celoten znesek, ki je predmet zavarovanja (seštevek vseh
zneskov za celotno zavarovano obdobje). V primeru preživnin se običajno zneski plačujejo
mesečno, zato se enostavno pomnoži znesek preživnine s številom mesecev. Če sodišče ni
izdalo sklepa o zavarovanju s predhodno odredbo za nezapadle obroke, banka rubi sredstva
samo za tiste obroke, ki so zapadli (zakonodaja omogoča sklep o izvršbi za nezapadle
preživninske terjatve za dve leti, sklep o zavarovanju pa za obroke, ki zapadejo v enem letu).
3.10. Izvrševanje sklepov o izvršbi zoper dolžnike, nad katerimi je začet insolventni
postopek
3.10.1. Postopek v primeru prisilne poravnave in poenostavljene prisilne poravnave (PP)
Pravne posledice začetka postopka PP nastanejo z začetkom dneva, ko je bil objavljen oklic
o začetku postopka prisilne poravnave. Upravitelj obvesti banke, ki vodijo dolžnikove TRR, o
začetku postopka PP. V primeru poenostavljene prisilne poravnave obvesti banko o začetku
postopka zastopnik. Če banka ne prejme obvestila, velja, da se je banka z začetkom
postopka PP seznanila deveti dan po objavi na AJPES.
Prekinjeni postopki izvršbe ali zavarovanja se lahko nadaljujejo na podlagi sklepa, ki ga izda:
•

sodišče, ki vodi postopek PP in za katerega ZFPPIPP določa, da je podlaga za
nadaljevanje prekinjenega postopka, ali

•

izvršilno sodišče oz. davčni organ, ki vodi izvršilni postopek.

3.10.1.1. Dovoljena plačila
Banka lahko od začetka do konca postopka PP izvrši nalog za plačilo v breme TRR
insolventnega dolžnika samo na podlagi soglasja upravitelja, razen v primeru postopka
poenostavljene prisilne poravnave.
Banka lahko izvrši nalog insolventnega dolžnika za plačilo predujma na podlagi prejetega
sklepa sodišča.
Banka po začetku postopka PP ne sme izvršiti nobenega plačila v breme TRR insolventnega
dolžnika na podlagi sklepa o izvršbi, tudi če do takrat, ko so izpolnjeni pogoji za izvršitev
plačila, še ni prejela sklepa o prekinitvi postopka izvršbe. Prepoved velja, dokler banka ne
prejme sklepa sodišča ali davčnega organa o nadaljevanju postopka izvršbe.
3.10.1.2. Sklepi o izvršbi, na katere PP ne vpliva
PP ne učinkuje na realizacijo plačil, ki jih do takrat, ko je banka prejela obvestilo o začetku
postopka PP, ni več mogoče preklicati.
Banka ohrani rubež sredstev po sklepih o izvršbi in zavarovanju, ki so bili izvedeni pred
začetkom postopka PP.
Sklepe o izvršbi, s katerimi se izvršujejo prednostne terjatve ali terjatve z ločitveno pravico,
se po začetku postopka PP izvršuje izključno na podlagi navodila izdajatelja sklepa.
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Sklepe o izvršbi, prejete po dnevu objave sklepa o začetku postopka PP, ki se nanašajo na
terjatve upnikov, nastale po začetku postopka PP nad dolžnikom, banka izvršuje ne glede na
začeti postopek PP.
3.10.2. Postopek v primeru stečajnega postopka pravnih oseb
Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z začetkom dneva, ko je bil
objavljen oklic o začetku stečajnega postopka. Upravitelj obvesti banke, ki vodijo TRR
dolžnika, najpozneje naslednji delovni dan po začetku stečajnega postopka. Če banka ne
prejme obvestila upravitelja, velja, da se je banka z začetkom stečajnega postopka seznanila
deveti dan po objavi na AJPES.
Postopek zavarovanja z začasno odredbo ali predhodno odredbo se ustavi z začetkom
stečajnega postopka.
Po začetku stečajnega postopka banka ne sme izvršiti nobenega plačila v breme TRR
dolžnika na podlagi sklepa o izvršbi, tudi če do takrat, ko so izpolnjeni pogoji za izvršitev tega
plačila, še ni prejela sklepa o prekinitvi postopka izvršbe.
Prekinjeni postopki izvršbe ali zavarovanja se lahko nadaljujejo samo na podlagi sklepa, ki
ga izda:
•

sodišče, ki vodi stečajni postopek in za katerega ZFPPIPP določa, da je podlaga za
nadaljevanje prekinjenega postopka, ali

•

izvršilno sodišče oz. davčni organ, ki vodi izvršilni postopek.

Prekinitev izvrševanja sklepa izvršilnega sodišča velja, dokler banka ne prejme sklepa o
nadaljevanju postopka izvršbe.
Sklepe o izvršbi, prejete po dnevu objave sklepa o začetku stečajnega postopka, ki se
nanašajo na terjatve upnikov, nastale po začetku stečajnega postopka nad dolžnikom, banka
izvršuje ne glede na začeti stečajni postopek. Datum zapadlosti v predlogu še ne pomeni
datuma nastanka terjatve. Če je banka v dvomu, ali je terjatev nastala pred ali po začetku
stečajnega postopka, za nadaljnja navodila vpraša izdajatelja.
Sodne sklepe o izvršbi, prejete po dnevu objave sklepa o začetku stečajnega postopka, ki se
nanašajo na terjatve upnikov, nastale pred začetkom stečajnega postopka nad dolžnikom,
banka vrne sodišču z navedbo, da je nad dolžnikom začet stečajni postopek.
Če banka po začetku stečajnega postopka prejme davčni sklep o izvršbi, ki je bil izdan pred
začetkom stečajnega postopka, tak sklep evidentira in ga ne vrne izdajatelju, izdajatelja pa
pozove za morebitna navodila glede izvrševanja sklepa o izvršbi.
3.10.3. Postopek v primeru osebnega stečaja
3.10.3.1. Začetek postopka osebnega stečaja
Banka na podlagi objave sklepa o začetku postopka osebnega stečaj na spletnih straneh
AJPES ali prejetega obvestila upravitelja o začetku postopka osebnega stečaja takoj
preneha z izvajanjem sklepov o izvršbi, prejetih do dneva objave sklepa o začetku postopka
osebnega stečaja, in sklepe obdrži v evidenci (sklepi se ne vračajo) ter prične z izvajanjem
sklepa o začetku osebnega stečaja. Dokler banka ne prejme sklepa o zasegu denarnega
dobroimetja, ki vsebuje tudi fiduciarni račun, rubljiva sredstva samo rezervira in jih prenakaže
takrat, ko prejme navedeni sklep.
Vsi začeti postopki se prekinejo z dnem začetka postopka osebnega stečaja. Ko se začne
postopek osebnega stečaja, banka zaključi z izvrševanjem vseh sklepov za nedavčni dolg.
Po zaključku postopka osebnega stečaja izda FURS nove sklepe o izvršbi za terjatve, ki se
še naprej izvršujejo.
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Sredstva, ki so zarubljena pred začetkom osebnega stečaja, ostanejo zarubljena in se
pozove izdajatelja sklepa o izvršbi za nadaljnja navodila.
3.10.3.2. Izvrševanje sklepov o izvršbi zoper dolžnika v osebnem stečaju
Po začetku postopka osebnega stečaja zoper dolžnika ni dovoljeno izdati sklepa o izvršbi in
zavarovanju. V primeru, če banka prejme sklep o izvršbi po začetku postopka osebnega
stečaja, tak sklep evidentira in ga ne vrne izdajatelju, izdajatelja pa pozove za morebitna
navodila glede izvrševanja sklepa o izvršbi, razen v primeru izterjave preživninske
obveznosti, ki jih banka izvršuje po sklepu o izvršbi brez nadaljnjih navodil izdajatelja.
Banka poplačuje sklepe o izvršbi za prednostne terjatve ne glede na začet postopek
osebnega stečaja, vendar šele po tem, ko prejme od izdajatelja obvestilo o tem, da gre za
prednostno terjatev, razen v primeru izterjave preživninskih obveznosti, ki jih banka izvršuje
po sklepu o izvršbi brez nadaljnjih navodil izdajatelja.
Prednostne terjatve so:
1) plače in nadomestila plač za zadnje tri mesece pred začetkom postopka zaradi
insolventnosti,
2) odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni,
3) neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega
postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v
višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz
poslovnih razlogov,
4) plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka
postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka
odpovednega roka,
5) odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo
delo zaradi začetka stečajnega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno,
6) davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili iz
prejšnjih točk,
7) nezavarovane terjatve za plačilo davkov in prispevkov, ki jih mora dolžnik obračunati in
plačati v skladu s predpisi in ki so nastale v zadnjem letu pred začetkom stečajnega
postopka,
8) terjatve iz naslova kreditov, danih na podlagi zakona, ki ureja pomoč za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, in poroštev, danih za te
kredite,
9) nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale pred začetkom postopka
zaradi insolventnosti,
10) preživnina, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali
zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti ter odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi
smrti tistega, ki jo je dajal.
Če izdajatelj obvesti banko, da se izvrševanje sklepa nadaljuje, mora banka pri vzpostavitvi
izvrševanja sklepa upoštevati prvotni vrstni red.
3.10.3.3. Sklep o končanju postopka osebnega stečaja brez odpusta obveznosti
S sklepom o končanju postopka osebnega stečaja sodišče:
- odloči, da se stečajni postopek konča,
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- razreši upravitelja,
- odloči, katere terjatve upnikov, ki so bile prijavljene v postopku osebnega stečaja, so
priznane, in o znesku teh terjatev, ki v postopku osebnega stečaja ni bil plačan,
- naloži stečajnemu dolžniku, da plača neplačani del terjatev iz prejšnje alineje.
Po koncu postopka za priznane terjatve, ki niso bile plačane, sodišče naloži dolžniku, da jih
plača. Pravnomočni sklep o končanju postopka osebnega stečaja je izvršilni naslov za
izterjavo neplačanih priznanih terjatev. Dolžnik je dolžan plačati tudi ostale obveznosti, ki
niso bile prijavljene v stečajnem postopku.
Banka na podlagi sklepa o končanju postopka osebnega stečaja ne rubi zneska neplačanih
priznanih terjatev. Banka rubi sredstva izključno na podlagi prejetih sklepov o izvršbi ali
zavarovanju.
V primeru zaključka postopka osebnega stečaja brez odpusta obveznosti se izvrševanje
sklepov o izvršbi, ki niso ustavljeni ali prekinjeni, vzpostavi z dnem zaključka postopka
osebnega stečaja.
Za postopke izvršbe, ki so bili prekinjeni zaradi začetka osebnega stečaja, banka čaka sklep
sodišča o nadaljevanju postopka izvršbe. Banka nadaljuje z izvrševanjem sklepa, ko prejme
sklep sodišča o nadaljevanju postopka.
3.10.3.4. Sklep o odpustu obveznosti
Sodišče izda sklep o odpustu obveznosti po poteku preizkusnega obdobja, če so izpolnjeni
pogoji za odpust obveznosti.
Odpust obveznosti učinkuje za vse terjatve upnikov do dolžnika, ki so nastale do začetka
postopka osebnega stečaja, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v postopku
osebnega stečaja, razen za naslednje terjatve, na katere odpust obveznosti ne učinkuje:
- prednostne terjatve iz točke 3.10.3.2.,
- terjatve iz naslova denarne kazni ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim
dejanjem, izrečenih v kazenskem postopku,
- terjatve iz naslova v pogojni obsodbi določenega pogoja vrnitve premoženjske koristi,
pridobljene s kaznivim dejanjem, oziroma povrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem,
- terjatve iz naslova globe ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom,
izrečenih v postopku o prekršku,
- terjatve iz naslova odvzema premoženja nezakonitega izvora in
- povrnitve škode, povzročene namerno ali zaradi hude malomarnosti.
Banka po prejetju pravnomočnega sklepa o odpustu obveznosti zaključi z izvrševanjem vseh
sklepov, razen tistih, na katere odpust obveznosti ne učinkuje (terjatve, ki so nastale po
začetku postopka osebnega stečaja, in terjatve iz prejšnjega odstavka).
Če se izterjujejo terjatve iz 2. do 6. alineje, mora banka pred izvrševanjem prejeti sklep o
nadaljevanju izvršbe ali nov sklep o izvršbi.
S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti preneha upnikova pravica sodno uveljavljati
plačilo terjatve, za katero učinkuje odpust obveznosti, v delu, v katerem ta do
pravnomočnosti sklepa ni bila plačana.
3.10.4. Postopek preventivnega prestrukturiranja
Banka v primeru začetka postopka preventivnega prestrukturiranja ne preneha z
izvrševanjem sklepa o izvršbi, razen v primeru, ko prejme izrecen sklep sodišča o prekinitvi
izvršbe.
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3.10.5. Postopek v primeru prenehanja obstoja dolžnika
Če je pravna oseba izbrisana iz sodnega ali drugega registra, zaradi česar je prenehala
obstajati, in dolžnik pri banki nima zarubljenih sredstev, banka vrne sklep izdajatelju. V
primeru, da so na računu zarubljena sredstva, obdrži rubež na sredstvih in zahteva od
izdajatelja nadaljnja navodila.
Smiselno enako velja v primeru smrti fizične osebe.
3.11. Izvršba proti solidarnim dolžnikom
Če je v sklepu o izvršbi navedenih več dolžnikov, se terjatev izterja od dolžnikov po tistem
vrstnem redu, kot ga določi upnik. Če sklep ne določa vrstnega reda, se opravi izvršba
najprej zoper dolžnika, ki je prvi naveden, nato zoper naslednjega do dokončnega poplačila.
Če imajo solidarni dolžniki račune pri različnih bankah, vroči sodišče sklep o izvršbi tisti
banki, pri kateri ima račun prvo navedeni dolžnik. Če ta nima sredstev na računu, pošlje
banka na upnikovo zahtevo sklep o izvršbi tisti banki, pri kateri ima račun naslednji dolžnik.
3.12. Izvršba na sredstva v tuji valuti
Če se terjatev iz izvršilnega naslova glasi na tujo valuto, sodišče na upnikov predlog dovoli
izvršbo za poplačilo terjatve v tuji valuti iz dolžnikovega računa. Če je sodišče dovolilo
izvršbo na dolžnikova sredstva v tuji valuti, jih banka preračuna v evre po nakupnem tečaju
banke na dan plačila.
3.13. Izvršba na fiduciarne račune
Izvršba na fiduciarne račune, ki jih kot takšne določa zakonodaja (na primer notarjev,
stečajnih upraviteljev, izvršiteljev, rezervnih in skrbniških skladov, pomorskih agentov), se ne
vrši.
3.14. Odlog, prekinitev in zadržanje izvršbe ter razveljavitev potrdila o pravnomočnosti
3.14.1. Odlog izvršbe
Če je bil izdan sklep o odlogu izvršbe, je potrebno ohraniti rubež že zarubljenih sredstev,
vendar se od dneva prejema sklepa o odlogu izvršbe ne opravi rubež posameznih prilivov,
prispelih na račun dolžnika v času odloga izvršbe (deblokada računa).
Banka sprosti že zarubljena sredstva na račun dolžnika le v primeru, da sodišče s sklepom
banki izrecno naloži sprostitev le-teh (deblokada sredstev).
3.14.2. Trajanje odloga izvršbe
Odlog traja od dneva prejema sklepa o odlogu v banki do datuma, navedenega v sklepu, če
iz sklepa ne izhaja drugače. V primeru določitve obdobja trajanja odloga (npr. šest mesecev),
odlog preneha s potekom navedenega obdobja, šteto od dneva izdaje sklepa. Po poteku
odloga banka nadaljuje z izvršbo skladno s sklepom o izvršbi, razen če iz sklepa sodišča ne
izhaja drugače.
Če banka prejme sklep o ustavitvi izvršbe na podlagi podanega predloga za odlog izvršbe za
dalj časa kot eno leto in ima za sklep zarubljena sredstva, sredstev ne sprosti, ampak
pozove sodišče za nadaljnja navodila.
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3.14.3. Prekinitev izvršbe
Pravne posledice prekinitve izvršbe so enake pravnim posledicam odloga izvršbe za
nedoločen čas.
3.14.4. Zadržanje oziroma prekinitev davčne izvršbe
Po prejemu sklepa davčnega organa o zadržanju izvršbe banka sprosti že zarubljena
sredstva ter v času zadržanja izvršbe rubežev ne opravlja.
3.14.5. Razveljavitev potrdila o pravnomočnosti
Po prejemu sklepa o razveljavitvi potrdila o pravnomočnosti sklepa o izvršbi, izdanega na
podlagi verodostojne listine, banka sprosti morebitna zarubljena sredstva ter ne opravlja
nadaljnjih rubežev, sklep pa vrne izdajatelju.
Če se sklep o izvršbi izvršuje na podlagi izvršilnega naslova pred pravnomočnostjo,
razveljavitev potrdila o pravnomočnosti ne vpliva na izvrševanje slepa o izvršbi.
Če se sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova ne izvršuje pred pravnomočnostjo,
banka ne sprosti morebitnih zarubljenih sredstev ter opravlja nadaljnje rubeže, dokler
sredstva ne zadoščajo za celotno poplačilo, preneha pa s prenosom sredstev upnikom.
Prejem sklepa o razveljavitvi potrdila o pravnomočnosti sklepa o izvršbi, izdanega na podlagi
izvršilnega naslova, ne vpliva na ravnanje sekundarne banke.
3.15. Obveščanje izdajateljev sklepov in upnikov
Banka mora sodišče obveščati v naslednjih primerih:
−

o opravljenem poplačilu upnika (po tem, ko se upniku dokončno nakaže sredstva na
podlagi sklepa o izvršbi),

−

primarna banka mora obveščati sodišče o izvršenih prenosih sredstev iz bank,

−

primarna banka mora obvestiti sodišče, ko zarubljena sredstva zadoščajo za poplačilo v
sklepu navedene obveznosti,

−

na izrecno zahtevo sodišča,

−

ko zavrne izvršitev sklepa o izvršbi zato, ker dolžnikova denarna sredstva pri njej ne
zadostujejo za poplačilo terjatve iz sklepa o izvršbi,

−

če ob prejemu sklepa o izvršbi banka ugotovi, da dolžnik pri njej nima odprtega
transakcijskega računa oziroma drugih denarnih sredstev.

Banka mora upnika obveščati:
−

primarna banka mora obveščati upnika o izvršenih prenosih sredstev iz bank,

−

primarna banka mora obvestiti upnika, ko zarubljena sredstva zadoščajo za poplačilo v
sklepu navedene obveznosti,

−

na izključno pisno zahtevo upnika o tem, na katerem mestu se nahaja njegova terjatev v
vrstnem redu na računu.

Obveščanje dolžnika:
Zakon ne določa niti obveznosti niti prepovedi za dodatno obveščanje dolžnika (obveščen je
z izpiski), zato se ga obvešča samo na njegovo posebno zahtevo oziroma v skladu s
poslovno politiko posamezne banke.
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Obveščanje FURS-a:
−

obveščanje se izvaja v skladu z zakonodajo ter na posebno zahtevo FURS-a,

−

če sklep ni bil v celoti poplačan banka obvesti FURS, da je prejela sklep in da ga je
obdržala v evidenci. O popolnem poplačilu sklepa ni potrebno FURS-a ponovno
obveščati,

−

v roku 8 dni z ugovorom oziroma obvestilom banka obvesti pristojni organ, da dolžnik pri
njej nima odprtega TRR.

3.16. Odgovornost banke
Banka mora pravilno izvajati zakonska določila ter sprejete sklepe o izvršbi. Če opusti rubež,
prenos in izplačilo zapadlih zneskov, lahko upnik predlaga sodišču, da naloži banki
poravnavo vseh zneskov, ki jih ni zarubila in izplačala upniku.
−

Banka je odgovorna tudi za škodo, ki bi nastala upniku zaradi nepravilne izvršitve
sklepa o izvršbi.

Banka je na zahtevo sodišča dolžna posredovati vsa pojasnila in listine, iz katerih je
razvidno, ali in kako je izvršila sklep o izvršbi ter kako je upoštevala z zakonom določen
vrstni red poplačila terjatev. Če bi banka ravnala v nasprotju z zakonom ali sklepom o izvršbi,
bi lahko upnik na podlagi posredovanih podatkov zahteval od banke povrnitev škode.
4. PREDHODNE IN ZAČASNE ODREDBE
4.1. Predhodne odredbe
Banka na podlagi prejete predhodne odredbe rubi sredstva dolžnika po enakih pravilih kot po
sodnih sklepih o izvršbi. Sredstva, ki so rezervirana po predhodni odredbi, ostanejo
rezervirana kljub morebitnim naknadno prejetim sklepom o izvršbi, ne glede na prioriteto.
Na računu dolžnika s predhodno odredbo se v registru TRR zaradi pomanjkanja sredstev
vzpostavi oznaka (R), banka pa mora upoštevati prepoved razpolaganja tudi z bodočimi
prilivi do višine zneska po odredbi.
Predhodna odredba se ne poroča (NODURS).
4.2. Začasne odredbe po ZIZ
Banka lahko prejme začasne odredbe v okviru samostojnega postopka (opravilna številka Z)
ali v okviru drugega postopka (ostale opravilne številke, najpogosteje opravilna številka P ali
K).
4.2.1. Začasna odredba v okviru samostojnega postopka
Če banka prejme začasno odredbo v okviru samostojnega postopka, dolžniku odreče
izplačilo denarnega zneska do višine zneska po odredbi. V primeru prejetega sklepa o izvršbi
se že rezervirana sredstva porabijo za poplačilo naknadno prejetega sklepa o izvršbi, ne
glede na to, ali se ta sklep nanaša na terjatev iz začasne odredbe ali katerikoli dolg dolžnika.
Na računu dolžnika z začasno odredbo se v registru TRR zaradi pomanjkanja sredstev
vzpostavi oznaka (R), banka pa mora upoštevati prepoved razpolaganja tudi z bodočimi
prilivi do višine zneska po odredbi.
Začasna odredba se ne poroča (NODURS).
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4.2.2. Začasna odredba v okviru drugega postopka
Če banka prejme začasno odredbo v okviru drugega postopka, ravna z njo enako kot pri
izvrševanju nepravnomočnega sklepa o izvršbi (rubež sredstev, prioriteta, R).
4.3. Začasni sklep za zavarovanje
Če banka prejme začasni sklep za zavarovanje s strani DURS ali CURS ali FURS, dolžniku
ne sme izplačati sredstev do višine začasnega sklepa za zavarovanje. V primeru prejetega
sklepa o izvršbi se že rezervirana sredstva porabijo za poplačilo naknadno prejetega sklepa
o izvršbi, ne glede na to, ali se ta sklep nanaša na terjatev iz začasnega sklepa za
zavarovanje ali katerikoli dolg dolžnika.
Na računu dolžnika z začasnim sklepom za zavarovanje se v registru TRR zaradi
pomanjkanja sredstev vzpostavi oznaka (R), banka pa mora upoštevati prepoved
razpolaganja tudi z bodočimi prilivi do višine zneska po začasnem sklepu.
Začasni sklep za zavarovanje se ne poroča (NODURS).
4.4. Drugi sklepi
Sklepe o zavarovanju oz. prepovedi razpolaganja s sredstvi na računu lahko izdajajo tudi:
•

sodišča v kazenskih postopkih,

•

tožilstvo v predkazenskem postopku (do 72 ur),

•

Urad za preprečevanje pranja denarja (do 72 ur).

4.5. Omejitve
Pri rezervaciji sredstev banka upošteva izvzeta sredstva po ZIZ oziroma ZDavP-2.
4.6. Vrstni red
V primeru prejema več odredb oziroma začasnih sklepov, se le-ti izvršujejo glede na datum
prejema, z izjemo začasne odredbe v okviru drugega postopka, ki ima status
nepravnomočnega sklepa o izvršbi in s tem prednost pred drugimi odredbami oziroma
začasnimi sklepi.
4.7. Izvrševanje sklepov oziroma odredb v primeru, ko je navedenih več bank
Pri izvrševanju začasnih sklepov o zavarovanju oziroma predhodnih in začasnih odredb se
uporabljajo enaka pravila glede določanja primarnosti, prenakazil na primarno banko in
obveščanja med bankami, kot so zapisana za sklepe o izvršbi.
4.8. Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov
Nalog za zamrznitev, izdan v eni državi članici v skladu z uredbo, se prizna v drugih državah
članicah, ne da bi bil za to potreben kakršen koli poseben postopek, in je izvršljiv v drugih
državah članicah, ne da bi bila za to potrebna izjava o izvršljivosti.
Slovensko izvršilno sodišče bo na podlagi upnikovega predloga, ki mu bo priložen tuj sklep o
zamrznitvi bančnega računa, izdalo bodisi začasno bodisi predhodno odredbo.
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Banka, na katero je naslovljen nalog za zamrznitev oz. rubež, tega izvede takoj po prejemu
naloga. Zamrznitev oz. rubež se izvede na smiselno enak način kot rubež sredstev pri
začasni oz. predhodni odredbi, vendar le z enkratnim zasegom sredstev neposredno po
prejemu naloga (rubež stanja in prilivov na dan, v katerem je banka prejela nalog).
Če želi dolžnik izvesti nakazilo zamrznjenih sredstev upniku, mora banka prejeti številko TRR
upnika preko sodišča, razen če je številka že vključena v nalogu ali spremljajoči
dokumentaciji.
Banka izvršuje nalog v znesku, kot se glasi, pri čemer morajo biti obresti določene v fiksnem
znesku. V nasprotnem primeru banka zaprosi sodišče za navodila in podatke glede
obračunavanja obresti.
Banka izvršuje nalog na vsa sredstva dolžnika pri banki, tudi če je v nalogu naveden samo
en transakcijski račun. Banka pri zamrznitvi upošteva naslednji vrstni red:
1.
2.
3.
4.

varčevalni računi in depoziti dolžnika, če so v trenutku izvrševanja sredstva razpoložljiva,
transakcijski računi dolžnika,
skupni varčevalni računi,
skupni transakcijski računi.

Kadar valuta sredstev na računu ni enaka valuti, v kateri je bil izdan nalog za zamrznitev,
banka pri preračunavanju valut upošteva referenčni devizni tečaj Evropske centralne banke
oziroma devizni tečaj Banke Slovenije za prodajo te valute na dan in ob uri zamrznitve
sredstev ter zamrzne ustrezni znesek v valuti sredstev na transakcijskem računu.
Vsaka banka, ki ji je bil nalog vročen, do konca tretjega delovnega dne po izvedbi naloga na
obrazcu za izjavo izda izjavo in jo posreduje sodišču, ki je poslalo nalog, v kateri navede, ali
in v kolikšnem obsegu so bila zarubljena oz. zamrznjena sredstva na dolžnikovem računu
oziroma računih, če so bila, pa tudi datum izvršitve naloga. Če banka izjave zaradi izjemnih
okoliščin ne more izdati v treh delovnih dneh, jo izda čim prej, najpozneje pa do konca
osmega delovnega dne po izvedbi naloga.
Kadar je bil nalog izdan s strani sodišča v Sloveniji, banka izjavo posreduje sodišču in upniku
po priporočeni pošti bodisi s potrdilom o prejemu bodisi na enakovreden elektronski način.
Banka na zahtevo dolžnika temu razkrije podrobnosti naloga, to lahko stori tudi brez take
zahteve.
Pri zamrznitvi oz. rubežu sredstev se izvzetja in omejitve upoštevajo skladno z določili ZIZ.
Nalog za zamrznitev ima enako prioriteto kot začasna oz. predhodna odredba, izdana po
ZIZ.
Nadomestila, ki jih banka zaračunava za kritje stroškov, se določijo glede na kompleksnost
izvedbe naloga za zamrznitev in ne smejo biti višja od nadomestil, ki se zaračunavajo za
izvajanje začasnih odredb.
5. OSEBNI STEČAJI
5.1. Splošne določbe
Postopek osebnega stečaja je možno voditi nad premoženjem vsake fizične osebe:
-

ki ima stalno ali začasno prebivališče v RS,

-

ki je potrošnik in prejema plačo ali druge stalne prejemke v RS ali ima premoženje v RS,

-

ki je podjetnik ali zasebnik in ima sedež v RS.

Zoper ostale osebe ni možno voditi postopka osebnega stečaja v RS.
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Šteje se, da je banka seznanjena z začetkom postopka osebnega stečaja s pretekom 8 dni
po dnevu objave na spletni strani, v kolikor je stečajni upravitelj ali sodišče ni o tem že pred
tem obvestilo.
Stečajni dolžnik je dolžan o začetku postopka osebnega stečaja obvestiti vse banke, ki vodijo
transakcijske račune dolžnika, in to naslednji dan po začetku postopka osebnega stečaja.
Premoženje na dan začetka postopka osebnega stečaja, ki spada v stečajno maso dolžnika
v osebnem stečaju, obsega:
-

obstoječe premoženje,

-

unovčeno premoženje,

-

premoženje na podlagi upravljanja stečajne mase,

-

premoženje, pridobljeno na podlagi izpodbijanj pravnih dejanj,

-

premoženje, ki ga dolžnik dobi v času teka postopka osebnega stečaja in ne gre za
sredstva, s katerimi lahko dolžnik razpolaga.

5.2. Pravne posledice
Pravne posledice začetka osebnega stečaja nastanejo z začetkom dneva objave oklica o
začetku postopka (razveljavitev, ponovi sklep). V kolikor je bil sklep objavljen dne 2.12.2013,
se šteje, da je dolžnik v postopku osebnega stečaja od 0:00 ure navedenega dne.
5.2.1. Prenehanje opravljanja dejavnosti
Z začetkom postopka osebnega stečaja se dolžnik briše iz registra podjetnikov in zasebnikov
(prenehanje opravljanja dejavnosti).
5.2.2. Prenehanje pooblastil za zastopanje in omejitev poslovne sposobnosti
Dolžniku v osebnem stečaju prenehajo pooblastila za zastopanje samo glede premoženja, ki
spada v stečajno maso. Zastopanje v pravdnih in izvršilnih postopkih, zaradi katerih se lahko
spremeni stečajna masa, prevzema stečajni upravitelj.
Stečajni upravitelj nima pravice posega v osebno sfero dolžnika, na katero osebni stečaj ne
vpliva – osebna in družinska razmerja, razpolaganje s prostimi sredstvi, imetništvo osebnega
transakcijskega računa. Stečajni upravitelj ne more banki podati zahteve za zaprtje
osebnega transakcijskega računa dolžnika brez soglasja imetnika računa.
Dolžnik, zoper katerega teče postopek osebnega stečaja, ne more brez soglasja sodišča
najemati kreditov, dajati poroštev, odpirati TRR, se odpovedi dediščini ali drugim
premoženjskim pravicam, s čimer bi lahko zmanjšal premoženje, s katerim jamči za plačilo
obveznosti upnikom. Soglasje stečajnega upravitelja ne more nadomestiti soglasja sodišča.
V kolikor bi banka sklenila z dolžnikom tak posel (če je bila banka seznanjena z začetkom
postopka osebnega stečaja – dejansko ali na podlagi domneve), le-ta nima pravnega učinka,
kar pomeni, da mora vsaka stranka vrniti to, kar je iz posla prejela, banka pa si za izveden
posel ne more računati niti stroškov niti drugih pripadkov (npr. obresti iz kreditne pogodbe),
zavarovanj pa ni mogoče uveljavljati za vračilo zneska, ki bi ga banka v nasprotju s tem
določilom izplačala dolžniku v osebnem stečaju.
5.2.3. Transakcijski računi dolžnika in poročanje
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Banka mora dolžniku zapreti vse transakcijske račune zasebnika oz. podjetnika, in to brez
zahteve imetnika ali stečajnega upravitelja.
Banka mora onemogočiti prosto razpolaganje s sredstvi dolžnika (t.i. interna blokada) ter
spremeniti vrsto računa iz A v H.
Blokada transakcijskega računa se ne evidentira kot R v registru transakcijskih računov.
Osebni stečaj se poroča v SISBON.
V primeru, ko se je terjatev iz naslova izvršb poročala v NODURS, se z začetkom postopka
osebnega stečaja poroča zaključek obveznosti.
5.3. Prenos sredstev na fiduciarni račun stečajnega upravitelja
Stečajni upravitelj mora najpozneje naslednji delovni dan po začetku stečajnega postopka
odpreti fiducirani račun in dolžnikove banke obvestiti o začetku stečajnega postopka.
5.3.1. Prosta sredstva dolžnika v osebnem stečaju
Banka lahko od začetka postopka osebnega stečaja dolžniku sprosti le prilive, s katerimi
lahko dolžnik v osebnem stečaju razpolaga. Ti prilivi so (389 in 393 ZFPPIPP):
-

prilivi, ki so iz izvršbe izvzeti (101. člen ZIZ),

-

prilivi, na katerih je izvršba omejena po 102. členu ZIZ,

-

zakon ne določa omejitve prilivov za tekoči mesec in ne za odležana sredstva – dolžnik
lahko razpolaga s prilivi za posamezni mesec do predvidene višine tudi v primeru, če jih
je dobil za več mesecev skupaj in tudi v primeru, če sredstev ne dvigne v roku enega
meseca,

-

ostali prilivi po nalogu sodišča ali stečajnega upravitelja.

5.3.2. Sklep o zasegu denarnega dobroimetja in prenos sredstev na fiduciarni račun
Sodišče mora izdati sklep o zasegu denarnega dobroimetja in ga vročiti vsem bankam, pri
katerih ima dolžnik v osebnem stečaju odprt transakcijski račun.
Banka prične nakazovati sredstva na fiducirani račun šele z dnem prejema sklepa o zasegu
denarnega dobroimetja, pred tem sredstva, s katerimi dolžnik ne more razpolagati (tj.
spadajo v stečajno maso), zadržuje na transakcijskem računu dolžnika ali ločeno in dolžniku
ne sme dovoliti razpolagati s temi sredstvi.
Banka mora sredstva dolžnika, ki spadajo v stečajno maso, nakazati na fiduciarni račun
stečajnega upravitelja najkasneje v roku treh delovnih dni po prejetju sklep.
Banka mora ostale prilive oz. dele prilivov, ki spadajo v stečajno maso, nakazati na fiduciarni
račun stečajnega upravitelja najkasneje naslednji delovni dan po dnevu prejema nakazila.
V primeru, ko se na računu izvršuje sklep o izvršbi, ima izvrševanje sklepa o izvršbi prednost
pred nakazilom sredstev na fiduciarni račun stečajnega upravitelja.
5.3.2.1. Samostojni podjetnik v postopku osebnega stečaja
Dolžnik, ki deluje kot samostojni podjetnik znotraj osebnega stečaja, lahko prosto razpolaga
z vsemi prilivi, ki jih prejme na transakcijski račun, saj je sam dolžan izvesti obračun in

27

mesečni dohodek nad 76% bruto minimalne plače, povečano za pripadajoče zneske za
vzdrževane družinske člane, nakazati na fiduciarni račun stečajnega upravitelja.
5.3.2.2. Prenehanje z nakazili na fiduciarni račun
Banka izvaja prenakazila na fiduciarni račun stečajnega upravitelja do prejema
pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti oz. prejema sklepa o razveljavitvi sklepa o
zasegu denarnega dobroimetja.
Banka preneha izvajati prenakazila na fiduciarni račun, če je postopek osebnega stečaja
pravnomočno zaključen brez odpusta obveznosti.
6. POIZVEDBE
Banka je dolžna sodišču, izvršitelju in upniku posredovati podatke v skladu s 4. členom ZIZ.
Obveznosti posredovanja nekaterih podatkov je določena tudi v drugih zakonih, npr. Zakonu
o bančništvu, Zakonu o kazenskem postopku, Zakonu o davčnem postopku ipd.
Podatki o transakcijskih računih pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, so javni
in dostopni na spletni strani AJPES.
Zaupni podatki se lahko sporočajo le na podlagi Zakona o bančništvu, ki je specialen zakon
za vsa sporočanja zaupnih podatkov raznim organom in osebam. Zaupne podatke
opredeljuje 125. člen Zban-2, in sicer določa kot zaupne podatke vse podatke, dejstva in
okoliščine o posamezni stranki, s katerimi banka razpolaga, ne glede na način, na katerega
je pridobila te podatke.
ZIZ določa v 147. členu tudi odškodninsko odgovornost banke, če glede posredovanja
podatkov ne ravna v skladu z zakonom in zato nastane škoda upniku ali dolžniku.
Banka je na podlagi določbe 4. člena ZIZ dolžna sodišču ali izvršitelju brezplačno
posredovati podatke, ki jih ta zahteva.
6.1. Rok za poizvedbe
Banka mora na poizvedbo odgovoriti v roku 8 dni oziroma v roku, ki ga določi sodišče. Če je
ta rok prekratek glede na zahtevnost poizvedbe, banka pred potekom postavljenega roka
obvesti sodišče, da v tem roku ne more posredovati želenih podatkov, in navede rok, v
katerem bo te podatke lahko posredovala.
6.2. Posredovanje podatkov upnikom
Banka lahko upniku posreduje podatke, če upnik izkaže pravni interes z listino, ki je izvršilni
naslov.
Upnik pa bo izkazal pravni interes, če bo pisni vlogi za pridobitev podatkov priložil eno izmed
naslednjih listin:
−

pravnomočno sodno odločbo (sodbo, arbitražno odločbo, sklep, plačilni ali drug nalog
sodišča ali arbitraže, nalog Računskega sodišča RS),

−

dokončno odločbo, izdano v upravnem postopku, kateri je potekel rok za prostovoljno
izpolnitev dolžnikove obveznosti,

−

sodno poravnavo oziroma poravnavo, sklenjeno v upravnem postopku, če je terjatev iz
poravnave zapadla,
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−

notarski zapis, v katerem je dolžnik pristal na njegovo neposredno izvršljivost in če je
terjatev, ki iz njega izhaja, zapadla.

Če upnik na banko naslovi zahtevo za posredovanje podatkov o obstoju in številki TRR, ga
banka v odgovoru obvesti, da lahko pridobi podatke o pravnih osebah in fizičnih osebah, ki
opravljajo dejavnost, na spletni strani AJPES.
Pri izvrševanju pravnomočnih sklepov lahko banke dajo na zaprosilo upnika ali njegovega
pooblaščenca, ki se izkaže s pooblastilom, želene podatke.
6.3. Katere podatke smo dolžni posredovati domačim in tujim sodiščem
Na pisno zahtevo sodišč Republike Slovenije smo dolžni posredovati vse želene podatke, s
katerimi razpolagamo.
Če upnik izkaže za verjetno, da ni mogel ugotoviti podatkov na dolžnikovem računu, navede
banko, pri kateri naj sodišče opravi poizvedbo o dolžnikovem računu oziroma hranilni vlogi.
Banka mora sodišču nemudoma sporočiti zahtevane podatke. O zahtevi sodišča banka ne
sme obvestiti dolžnika.
Tuja sodišča pa lahko zahtevajo podatke samo preko posredovanja Ministrstva za
pravosodje in slovenskih sodišč.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
V primeru sprememb in dopolnitev zakonodaje, ki ureja postopek izvrševanja sodnih in
davčnih sklepov o izvršbi pri bankah, se do uskladitve tega navodila uporablja veljavna
zakonodaja.
Ta novela navodila se uporablja od 18.7.2019 dalje.
Navodilo je bilo nazadnje revidirano v okviru delovne skupine 17.7.2019.
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