Po pravnomočnosti sklepa o izvršbi opravljajo
izvršbo KRAJEVNO PRISTOJNA OKRAJNA
SODIŠČA, zato se vse nadaljnje vloge pošiljajo
na ta sodišča.
V sklepu o izvršbi bo upnik obveščen,
katero okrajno sodišče bo po pravnomočnosti
sklepa o izvršbi kot krajevno pristojno
opravljalo izvršbo.

Več upnikov – obrazec COVL-2

Več dolžnikov – obrazec COVL-3

Več verodostojnih listin – obrazec
COVL-4

Več nepremičnin – obrazec COVL-5
REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

NOVOSTI, POVEZANE Z

IZVRŠBO
NA PODLAGI

VERODOSTOJNE LISTINE
Predlogi za izvršbo na podlagi verodostojne listine
se od 1.1.2008 vlagajo na:

Izdajatelj:
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
tel.: 01 369 52 00 | telefaks: 01 369 57 83
www.mp.gov.si

Okrajno sodišče v Ljubljani
Centralni oddelek za verodostojno listino - CoVL
Zaloška 59, 1000 Ljubljana
www.sodisce.si | www.mp.gov.si

V skladu s spremembami in dopolnitvami Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-E) se spreminja
način vlaganja predlogov za izvršbo na podlagi
verodostojne listine.

KAJ SE ŠTEJE KOT
VERODOSTOJNA LISTINA
Kot verodostojna listina se štejejo:
• račun,
• menica in ček s protestom in povratnim
računom, kadar je to potrebno za nastanek
terjatve,
• javna listina,
• izpisek iz poslovnih knjig, ki ga overi
odgovorna oseba,
• po zakonu overjena zasebna listina in listina,
ki ima po posebnih predpisih naravo javne
listine, in
• obračun obresti.

KAKO VLOŽITI PREDLOG ZA IZVRŠBO
NA PODLAGI VERODOSTOJNE LISTINE
Predlog za izvršbo se lahko vloži:
• v pisni obliki, z izpolnitvijo predpisanega
obrazca predloga (pametnega obrazca na
portalu ali ročno), ki se v enem izvodu pošlje
na naslov: Okrajno sodišče v Ljubljani, Centralni
oddelek za verodostojno listino – CoVL, Zaloška
59, 1000 Ljubljana;
• v elektronski obliki, v predpisani shemi na
enega od načinov, določenih v podzakonskem
predpisu, ki ga izda minister, pristojen za
pravosodje.

PLAČILO SODNE TAKSE ZA PREDLOG IN
SKLEP O IZVRŠBI
Ob vložitvi predloga za izvršbo je treba plačati
sodno takso za predlog za izvršbo in sklep o
izvršbi. Njena višina je določena v Zakonu o izvršbi
in zavarovanju in je odvisna od števila predlaganih
sredstev izvršbe, in sicer:
• za predlog za izvršbo, v katerem je navedeno
eno sredstvo izvršbe, se plača taksa 20 evrov,
• za drugo in za vsako nadaljnje sredstvo izvršbe
se plača dodatna taksa v višini 5 evrov,
• za sklep o izvršbi se plača taksa 20 evrov.

POMEMBNO:
Sodna taksa se plača z navedbo sklicne
številke, ki je na obrazcu predloga za izvršbo, zato
ni treba prilagati potrdila o plačilu. Če pri plačilu
sodne takse sklicna številka ni navedena, se šteje,
da taksa ni bila plačana.
Predloga za izvršbo ni mogoče vložiti po
elektronski poti, če ni obenem plačana sodna
taksa za predlog in sklep o izvršbi.

Glede taksne oprostitve je treba upoštevati tudi
predpise, ki urejajo sodne takse.

KAKO VLOŽITI PREDLOG, ČE UPNIK
PREDLAGA OPROSTITEV PLAČILA
SODNE TAKSE
Predlog za izvršbo se v tem primeru ne more vložiti
v elektronski, ampak le v pisni obliki.
Skupaj z obrazcem predloga za izvršbo se vložijo
predlog za oprostitev plačila sodne takse ter vsa
dokazila po predpisih o sodnih taksah.

KAKO VLOŽITI PREDLOG, ČE JE UPNIK
V SKLADU S PREDPISI OPROŠČEN
PLAČILA SODNE TAKSE
Predlog za izvršbo upnik vloži v elektronski ali pisni
obliki. V obeh primerih v obrazcu predloga obvezno
navede svojo matično številko, predhodno pa se
mora vpisati na poseben seznam pri Centralnem
oddelku za verodostojno listino (CoVL) Okrajnega
sodišča v Ljubljani.

KJE SE DOBI OBRAZEC, NA PODLAGI
KATEREGA SE LAHKO VLOŽI
PREDLOG ZA IZVRŠBO NA PODLAGI
VERODOSTOJNE LISTINE V PISNI OBLIKI
Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne
listine se vloži na predpisanih obrazcih:
• predlog za dovolitev izvršbe na podlagi
verodostojne listine – obrazec COVL-1,
• več upnikov – obrazec COVL-2,
• več dolžnikov – obrazec COVL-3,
• več verodostojnih listin – obrazec COVL-4,
• več nepremičnin – obrazec COVL-5.
Navedene obrazce je mogoče natisniti
s spletnega naslova
Vrhovnega sodišča
(www.sodisce.si) oziroma Ministrstva za
pravosodje (www.mp.gov.si) ali dobiti na
sedežih sodišč.

POMEMBNO:
Na pisnem obrazcu je natisnjena sklicna
številka, ki se navede pri plačilu sodne takse in
je podlaga za preverjanje, ali je bila sodna taksa
plačana.
Isto sklicno številko je dovoljeno uporabiti le
enkrat, zato se obrazec predloga za izvršbo,
poslanega po pošti, ne sme fotokopirati.
Za vsako zadevo se izpolni nov obrazec
predloga za izvršbo.

KATERE LISTINE PRILOŽITI K PREDLOGU
ZA IZVRŠBO
Predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine
ni treba prilagati nobenih listin.

DODATNE INFORMACIJE:
Okrajno sodišče v Ljubljani,
Centralni oddelek za verodostojno listino
– CoVL
Zaloška 59, 1000 Ljubljana
Uradne ure:
PON: 9.00–12.00, TOR: ni uradnih ur,
SRE: 9.00–12.00 in 14.00–16.30, ČET: ni uradnih ur,
PET: 9.00–12.00.
tel.: (01) 520 79 10
telefaks: (01) 520 79 50
splet: www.sodisce.si/okraj/

POMEMBNO:

Vrhovno sodišče v Ljubljani,
Center za informatiko,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana

Posebna pozornost naj se nameni izpolnjevanju
obrazca predloga, poslanega po pošti. Izpolniti
je treba vse podatke, ki so v navodilu za
izpolnjevanje obrazca označeni kot obvezni.

tel.: (01) 366 42 50
telefaks: (01) 366 43 00
splet: www.sodisce.si

KATERO SODIŠČE JE PRISTOJNO
ZA OPRAVLJANJE IZVRŠBE PO
PRAVNOMOČNOSTI SKLEPA O IZVRŠBI
Centralni oddelek za verodostojno listino (CoVL)
Okrajnega sodišča v Ljubljani je pristojen za
odločanje do pravnomočnosti sklepa o izvršbi.
Pravnomočni sklep o izvršbi bo Centralni oddelek
za verodostojno listino (CoVL) Okrajnega sodišča v
Ljubljani poslal dolžnikovim dolžnikom, izvršitelju,
zemljiški knjigi, sodnemu registru in krajevno
pristojnemu okrajnemu sodišču.

Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
Uradne ure:
PON: 9.00–12.00, TOR: ni uradnih ur,
SRE: 9.00–12.00 in 14.00–16.00, ČET: ni uradnih ur,
PET: 9.00–12.00.
tel.: (01) 369 52 00
telefaks: (01) 369 57 83
splet: www.mp.gov.si

Predlog za dovolitev izvršbe na podlagi
verodostojne listine – obrazec COVL-1

