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VSEBINA PREDAVANJA 

- način delovanja COVLa 

 

- način vložitve elektronskega predloga za izvršbo 

 

-  prednosti, ki jih prinaša elektronski način izvršbe  

 

- pozitivni učinki COVLa na hitrost izvršbe in s tem na izboljšanje 
plačilne discipline 

 

- izpolnitev pričakovanj, ki so bila predvidena pred uveljavitvijo  COVLa 
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RAZLOGI ZA SPREMEMBO VL 
IZVRŠBE 1.1.2008 

- delež VL v celotni izvršbi: cca. 80% 

 

- 44 sodišč - 350 zaposlenih 

 

- dolgotrajnost postopka (odločanja o predlogu in vročanja sklepa o 
izvršbi) 

 

SPREMEMBE VL POSTOPKA1 

- Centralni oddelek za verodostojno listino pri Okrajnem sodišču v 
Ljubljani – CoVL, pristojen do pravnomočnosti sklepa o izvršbi, po 
pravnomočnosti postopek vodi in o njem odloča krajevno pristojno 
sodišče po sedežu/prebivališču dolžnika ali legi nepremičnine 

 

- Obvezno vlaganje na predpisanem obrazcu 

 

- Predlogom se ne prilagajo nobene listine, zato je sklepu o izvršbi, ki se 
vroči dolžniku, priložena tudi kopija predloga za izvršbo 

 

- Možnost vlaganja predlogov po elektronski poti (posamično/paketno -> 
https://covl.sodisce.si), predloga ni mogoče vložiti, če taksa ni plačana; 
predlog vložen, ko je taksa plačana 

 

- Plačilo sodne takse z navedbo sklicne številke (sklicna številka v 
predlogu, sklicna številka v sklepu o izvršbi, sklicna številka v nalogu za 
plačilo) 
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SPREMEMBE VL POSTOPKA2 

 

-  Informacijski sistem sam obdeluje predloge in izdela sklepe (dolžnika  se 
zato obvesti, da je bil sklep o izvršbi izdan le na podlagi podatkov, ki jih 
je posredoval upnik v predlogu za izvršbo in sodišče resničnosti njihove 
vsebine ni preverilo) 

 

- Ugovor se vloži na COVL-u , če je utemeljen in obrazložen, bo moral 
upnik v pravdnem postopku navesti dejstva in predložiti dokaze, na 
katere je opiral predlog za izvršbo (in so v ugovoru sporna) 

 

- O pritožbah zoper odločitve CoVL-a odloča višje sodišče z območja, na 
katerem ima sedež okrajno sodišče, ki izvršilni postopek vodi in v njem 
odloča po pravnomočnosti sklepa o izvršbi (s 1.1.2011 bo odločalo 
izključno Višje sodišče v Ljubljani) 
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PRVA KONTROLA PREDLOGA  

Preverja se: 
 
- pravilnost številčnih podatkov (EMŠO, DŠ, TR, sklic) (napaka) 

 
- obstoj ulic (opozorilo) 
 
- obstoj imena in priimka (opozorilo) 
 
- izpolnitev obveznih polj (napaka) 
 
- obstoj valut in držav (napaka) 
 
- obstoj nepremičnine (napaka) 
 
- obstoj davčnih in matičnih številk (napaka) 
 
- logičnost datumov (napaka) 
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PLAČILO SODNE TASKE  

- obvezna navedba sklicne številke, ki je sporočena po e-poti ob e-oddaji 
predloga  (primer sklica: 11 20001-xxxxxxxxxxxx) 
 

- vračilo predloga: taksa plačana z napačnim sklicem/ po poteku 10 dni od e-
oddaje predloga/ v prenizkem znesku (višina sporočena ob e-oddaji 
predloga) -> možnost ponovne aktivacije predloga , ponovno plačilo z 
novim  sklicem, vrnitev prejšnjega plačila 

 
- plačilo na račun COVL-a, sporočen ob e-oddaji predloga 
 
- plačilo z nakazilom ali e-plačilo  ob e-oddaji predloga 
 
- vrnitev  takse po uradni dolžnosti 
 
- oprostitev plačila takse (po zakonu – na podlagi sporočene matične št./na 

predlog – “Obrazec izjave o premoženjskem stanju” na spletni strani Min. 
za pravosodje) 

STROŠKI IZVRŠBE 

1. Taksa v postopku o predlogu za izvršbo: 

- 45 eurov za pisni predlog z enim sredstvom izvršbe 

- 36 eurov za e-predlog z enim sredstvom izvršbe 

+ 5 eurov za vsako dodatno sredstvo v predlogu 

 

2. Taksa za novo sredstvo izvršbe: 

- 12 eurov za eno sredstvo izvršbe 

+ 6 eurov za vsako dodatno sredstvo izvršbe 

 

3. Taksa za pritožbo: 

-33 eurov 

 

4.  Stroški izvršitelja 
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POSTOPEK Z NEPOPOLNIM 
PREDLOGOM 

- e-predlog -> e- dopolnitev : možnost takojšnje dopolnitve predloga, ko CoVL 
avtomat v drugi kontroli preveri predlog in ugotovi napake (ni treba čakati 
na vročitev pisnega poziva na dopolnitev predloga) 

 
(za primerjavo: pisni predlog -> dopolnitev šele po vročitvi poziva na 

dopolnitev s prednatisnjenim obrazcem z že izpolnjenimi vsebinami – 
dopolni manjkajoče/napačne podatke – na COVL pošlje celoten obrazec  - 
IZJEMA: ni na predpisanem obrazcu, pošljemo samo poziv, brez obrazca) 

 

POSTOPEK S POPOLNIM 
PREDLOGOM 

- poslovni cilj projekta: avtomatska izdelava sklepa o izvršbi v 48 urah od 
prejetja popolnega predloga 

 
- vročitev sklepa in predloga upniku in dolžniku po poštni cesti 
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POSTOPEK PO PRAVNOMOČNOSTI 
SKLEPA 

- tretja kontrola podatkov -> pridobitev podatkov iz evidence DURS 
(transakcijski računi, delodajalec, KDD) 

 
- vročanje pravnomočnega sklepa dolžnikovim dolžnikom, izvršitelju, ZK 
 
- obvestilo upniku o pravnomočnosti sklepa 
 
- prenos krajevne pristojnosti  

UČINKI NA HITROST IZVRŠBE IN 
IZBOLJŠANJE PLAČILNE 

DISCIPLINE 

V 2 delovnih dneh izdanih 50% sklepov o izvršbi, v 5 delovnih dneh 80% 
sklepov. 

 

V 30% primerov je upnik poplačan pred ali takoj po pravnomočnosti sklepa o 
izvršbi. 

 

Analiza povprečno pretečenega časa od dne zapadlosti verodostojne listine do 
dne vložitve predloga za izvršbo: 

 povprečen čas je 69 dni 

 v prvih dveh tednih po zapadlosti je vložena skoraj tretjina vseh predlogov 
 (% 32,12)

 v šestih mesecih sta vloženi nekaj več kot dve tretjini vseh predlogov 
 .(% 68,49)
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VPRAŠANJA 

 

jana.savkovic@sodisce.si 


