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ZADEVA: ZIZ (predlagam.vladi.si) - predlog 9233 – Ukinitev avtomatske sodne 
določitve izvršitelja

ZVEZA:    Vaš dopis, št. 092-136/2018/1 z dne 26. 6. 2018

Z gornjim dopisom ste Ministrstvu za pravosodje posredovali predlog državljana za ukinitev 
avtomatske sodne določitve izvršitelja. Državljan predlaga, da naj upnik sam izbere izvršitelja, 
če meni, da ga potrebuje.

Po veljavni ureditvi v Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)1 mora upnik oziroma njegov 
pooblaščenec tako v primeru izvršbe na podlagi izvršilnega naslova kot pri izvršbi na podlagi 
verodostojne listine sam predlagati sredstva izvršbe (prvi odstavek 40. člena in drugi odstavek 
41. člena ZIZ). V predlogu za izvršbo mora upnik torej navesti, ali želi, da se opravi na primer 
izvršba na premičnine, nepremičnine, dolžnikova sredstva pri banki in drugo. Upnik mora 
predlagati vsaj eno sredstvo, lahko predlaga več sredstev hkrati, sredstva pa lahko predlaga 
tudi naknadno (34. člen ZIZ). V predlogu za izvršbo, pri kateri je treba opraviti neposredna 
dejanja izvršbe in zavarovanja, torej kadar je potrebno sodelovanje izvršitelja, mora upnik tudi 
navesti izvršitelja, ki naj ga sodišče določi za opravo teh dejanj, sicer je tak predlog za izvršbo 
nepopoln (osmi odstavek 40. člena, šesti odstavek 41. člena ZIZ). Sodišče torej ne določi samo, 
da naj se opravi izvršba na primer na premičnine (pri kateri sodeluje izvršitelj) in tudi ne izbere 
samo izvršitelja, temveč v sklepu o izvršbi določi tista sredstva izvršbe in tistega izvršitelja, ki ga 
je predlagal upnik.

Zakon torej že omogoča, da upnik sam izbere izvršitelja, če ga potrebuje, omogoča pa tudi, da 
upnik izbere sredstvo izvršbe, za katerega oceni, da je najbolj ustrezno. Glede na navedeno 
menimo, da predlog državljana ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

                                                  
1 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 in 11/18.
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Pojasnjujemo še, da se v postopku izvršbe in zavarovanja lahko predlogi za izvršbo vlagajo 
samostojno, brez sodelovanja odvetnika ali drugega pooblaščenca, kar velja tudi v postopku e-
izvršbe. 

           po pooblastilu:                                                   
           Mija Cankar

sekretarka 

Pripravila: 
Tina Stergaršek Kavčič, sekretarka
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