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PR O G R A M
IZPITA ZA IZVRŠITELJA
IN
SEZNAM PRAVNIH VIROV
TER
LITERATURE
Ljubljana, junij 2013
(ažurirani pravni viri in literatura, maj 2021)

Ministrstvo za pravosodje na podlagi drugega odstavka 6. člena Pravilnika o programu in načinu
opravljanja izpita za izvršitelja (Ur.l. RS, št. 12/07) izdaja program izpita in seznam pravnih virov
ter literature.
I. Izpit za izvršitelja obsega preverjanje znanj iz naslednjih področij:
1. Ustavna ureditev, organizacija pravosodja in državne uprave ter temelji pravne
ureditve Evropske unije:
a) Veljavna ustavna ureditev, temeljne človekove pravice in svoboščine:
- uresničevanje in omejevanje pravic in svoboščin
- suspenz pravic in svoboščin
- tipologija pravic in svobode
- pravice in svoboščine osebnosti
- pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti
- ekonomske, socialne in kulturne pravice
- varstvo pravic in svoboščin - formalno in neformalno
b) Ustavna ureditev pravosodja, s poudarkom na sodstvu
- ustavna opredelitev sodstva
- ustavni položaj sodnika
- organizacija sodišč
c) Organizacija pravosodja na sploh in organizacija notariata, odvetništva, državnega
odvetništva ter sodstva s poudarkom na določbah, ki urejajo organizacijo in vrsto sodišč,
pristojnosti sodišč in sodni red:
- ureditev pristojnosti sodišč splošne pristojnosti
- ustavna opredelitev notariata, pravice in dolžnosti notarjev, bistvena splošna in
posebna določila o notarskem poslovanju
- ustavna opredelitev odvetništva, pravice in dolžnosti odvetnikov
- organizacija in pristojnosti državnega odvetništva
- sodni red: splošni del, poslovanje sodišč, sodne počitnice, kontakti strank s sodniki,
pisarniško-tehnično poslovanje, vpisniki, pomožne knjige, finančno poslovanje,…
č) Ustavna ureditev in organizacije državne uprave:
- ustavna ureditev uprave
- organizacija državne uprave (ministrstva, organi v sestavi, uprave, direkcije, zavodi,
inšpektorati, uradi)
d) Temelji pravne ureditve Evropske unije glede pravne narave in vrste pravnih aktov
Evropske unije ter sodnega varstva v Evropski Uniji:
- pravna narava Evropske unije
- način in pogoji prenosa izvrševanja dela suverenih pravic na mednarodne
organizacije (3.a člen Ustave RS)
- pravna narava pravnih aktov evropske sekundarne zakonodaje: uredba, direktiva,
okvirni sklep (framework decision), odločba (decision)
- razmerje med notranjim (nacionalnim; domačim) pravom in pravom Evropske unije

Pravni viri:
1. Ustava Republike Slovenije (URS, Uradni list RS, št. 33I/91-I, z nadaljnjimi spremembami)
2. Zakon o državni upravi (ZDU-1, Uradni list RS, št. 113/05-UPB4, z nadaljnjimi spremembami)
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3. Zakon o sodiščih (ZS, Uradni list RS, št. 94/07-UPB4, z nadaljnjimi spremembami)
4. Zakon o sodniški službi (ZSS, Uradni list RS, št.94/07-UPB4, z nadaljnjimi spremembami)
5. Zakon o državnem odvetništvu (ZDOdv, Uradni list RS, št. 23/17)
6. Zakon o odvetništvu (ZOdv, Uradni list RS, št. 18/93, z nadaljnjimi spremembami)
7. Zakon o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 2/07-UPB3, z nadaljnjimi spremembami)
8. Sodni red (SR, Uradni list RS, št. 87/16, z nadaljnjimi spremembami)

2. Civilno procesno pravo:
a) Temeljna načela in pojmi ter osnove poteka sodnih postopkov
b) Pravdni postopek s poudarkom na določbah Zakona o pravdnem postopku, ki se
subsidiarno uporabljajo v izvršilnem postopku in postopku zavarovanja
- stranke in njihovi zakoniti zastopniki
- pooblaščenci
- jezik v postopku
- vloge
- roki
- vročanje pisanj
c) Izvršilni postopek in postopek zavarovanja po določbah Zakona o izvršbi in zavarovanju in
podzakonskih aktov s poudarkom na:
1. Temeljna načela izvršilnega postopka
2. Potek izvršilnega postopka in postopka zavarovanja:
- izvršilni naslov,
- verodostojna listina,
- izvršilni predlog in sklep,
- vročitev sklepa o izvršbi,
- oprava izvršbe, potek, izvršilna dejanja, roki
- predlog za zavarovanje in sklep o zavarovanju,
- izvršitev zavarovanja
- nasprotna izvršba.
3. Pristojnosti, pravice in obveznosti sodišča, izvršitelja, strank, udeležencev in drugih
oseb v postopku:
- subjekti izvršilnega postopka,
- stvarna, krajevna in funkcionalna pristojnost sodišč,
- upnik, dolžnik in drugi udeleženci izvršilnega postopka
- pravno nasledstvo v postopku,
- procesna in stvarna legitimacija v postopku,
- zastopniki in pooblaščenci,
- odlog, pravna sredstva v izvršilnem postopku,
- prekinitev, ustavitev in končanje postopka,
- nasprotna izvršba
- varstvo osebnih podatkov (temeljni pojmi)
- strokovno izobraževanje izvršiteljev.
4. Izvršilna sredstva in predmeti izvršbe za izterjavo denarne terjatve in za uveljavitev
nedenarne terjatve:
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- izvršba na premičnine,
- izvršba na denarno terjatev,
- izvršba za izročitev ali dobavo premičnine ali izročitev nepremičnine,
- izvršba na druge materialne pravice,
- izvršba na nematerializirane vrednostne papirje,
- izvršba na nepremičnine (temeljni pojmi),
- sodni penali,
- izročitev in dobava premičnin,
- izpraznitev in izročitev nepremičnin (deložacija),
- dosega dejanj (obveznost kaj storiti, dopustiti ali opustiti)
- razdelitev stvari,
- izvršba glede varstva in vzgoje otrok ter glede osebnih stikov z otroki,
- sredstva zavarovanja.
5. Stroški izvršilnega postopka:
- splošno o stroških postopka,
- posebne določbe o stroških,
- varščina za stroške izvršitelja,
- obračun plačila za delo in stroškov izvršitelja,
- izterjava stroškov.
6. Poslovanje izvršitelja:
- splošno o poslovanju,
- vročanje,
- pooblastila izvršitelja,
- dodeljevanje zadev izvršiteljem, vrstni red dejanj,
- poslovanje s sodnimi pologi,
- poročanje in evidence izvršitelja,
- nadzor nad delom izvršitelja,
- učinkovitost in ocena dela izvršiteljev,
- disciplinska odgovornost izvršiteljev,
- imenovanje in razrešitev izvršiteljev, prevzem zadev,
- namestnik in pomočnik izvršitelja,
- Zbornica izvršiteljev.

Pravni viri:
1. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ, Uradni list RS, št. 3/07-UPB4, z nadaljnjimi spremembami)
2. Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja (Uradni list RS, št. 18/03, z nadaljnjimi spremembami)
3. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prostore in
opremo izvršitelja (Ur.l. RS, št. 6/99)
4. Pravilnik o merilih za ugotavljanje učinkovitosti dela izvršiteljev (Uradni list RS, št. 83/06)
5. Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom
(Uradni list RS, št. 18/03, z nadaljnjimi spremembami)
6. Pravilnik o vsebini dokumenta, ki ga izda izvršitelj o prodaji premičnine (Uradni list RS, št.
19/03)
7. Pravilnik o najnižji zavarovalni vsoti za izvršitelja (Ur.l. RS, št. 95/02)
8. Pravilnik o strokovnem izobraževanju ter programu, pogojih in načinu opravljanja
preizkusov znanja izvršiteljev (Uradni list RS, št. 15/03, z nadaljnjimi spremembami)
9. Pravilnik o disciplinskem postopku zoper izvršitelja (Ur.l. RS, št. 95/02, z nadaljnjimi
spremembami)
10. Statut Zbornice izvršiteljev Slovenije (Ur.l. RS, št. 57/21)

4

11. Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (Ur.l. RS, št. 23/04, z
nadaljnjimi spremembami )
12. Zakon o pravdnem postopku (ZPP, Uradni list RS, št. 73/07-UPB3, z nadaljnjimi
spremembami)
13. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04, z nadaljnjimi
spremembami)
14. Navodilo o poročanju izvršitelja (Ur.l. RS 83/06)
15. Uredba ES o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov (Uredba ES št.
805/2004, 2. del 21.4.2004, EU L 143/2004)
16. Uredba ES o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih
zadevah,
(Bruselj I/ Uredba ES št. 44/2001 z dne 22.12.2000, EU L 12/2001, z nadaljnjimi spremembami)
17. Uredba ES o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (Uredba ES št., 1896/2006 z dne
12.12.2006, eu L399/2006)
18. Uredba ES o pristojnostih in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in v
sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo (Uredba ES št. 2201/2003 z dne 27.11.2003, EU L
338/2003, z nadaljnjimi spremembami)
19. Uredba ES o pristojnosti, pravu, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb in sodelovanju v
družinskih zadevah (Uredba ES, št. 4/2009, z dne 18.12.2008, EU L 7/2009)
3. Druga izbrana področja prava in ekonomije:
a) Izvršilni postopek in postopek zavarovanja po predpisih, ki urejajo splošni in posebne
upravne postopke
- splošni in posebni upravni postopki (temeljni pojmi),
- razmerje med splošnim in posebnimi upravnimi postopki ter izvršilnim postopkom po ZIZ
b) Temelji gospodarskega prava s poudarkom na:
1. Statusno-pravna ureditev upnikov in dolžnikov:
- pravne in fizične osebe,
- pravna in poslovna sposobnost,
- vrste pravnih oseb po javnem in civilnem (zasebnem) pravu,
- zastopanje fizičnih in pravnih oseb.
2. Značilnosti posameznih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
posameznikov:
- firma in sedež
- vrste gospodarskih družb in njihove temeljne značilnosti,
- podjetnik posameznik
- statusna ureditev zavodov
- statusna ureditev gospodarskih javnih služb
3. Statusne spremembe družb in samostojnih podjetnikov posameznikov
4. Prenehanje družb in samostojnih podjetnikov posameznikov:
- temeljni pojmi
- stečaj
- prisilna poravnava
- likvidacija
5. Osnove prava vrednostnih papirjev:
- splošno o vrednostnih papirjih
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- pravice iz vrednostnih papirjev
- prenos vrednostnih papirjev
- spremembe vrednostnih papirjev
- izpolnitev obveznosti iz vrednostnega papirja
6. Osnove prava industrijske lastnine:
- temeljni pojmi
- pridobitev in prenos pravic
c) Temelji civilnega materialnega prava s poudarkom na:
1. Obligacijsko pravo:
- temeljna načela obligacijskega prava,
- zastopanje,
- temeljni pojmi odškodninske odgovornosti,
- neupravičena pridobitev,
- prenehanje obveznosti,
- splošno o denarnih obveznostih,
- zamudne in pogodbene obresti,
- obveznosti z več predmeti,
- obveznosti z več dolžniki ali upniki,
- sprememba upnika ali dolžnika,
- prodajna pogodba,
- shranjevalna pogodba,
- skladiščna pogodba,
- pogodba o naročilu,
- komisijska pogodba.
2. Osnove stvarnega prava:
- temeljna načela stvarnega prava,
- posest in varstvo posesti,
- lastninska pravica (pojem, pridobitev, omejitve, solastnina in skupna lastnina,
varstvo in prenehanje),
- zastavna pravica in neposestna zastavna pravica.
3. Osnove družinskega prava:
- pravice in dolžnosti zakoncev
- premoženjska razmerja med zakonci
- prenehanje in posledice zakonske zveze
- razmerja med starši in otroci
- pravice in dolžnosti staršev in otrok
- roditeljska pravica
- posvojitev, rejništvo, skrbništvo
4. Osnove dednega prava:
- splošna načela
- dedovanje na podlagi zakona
- dedovanje na podlagi oporoke
- prehod zapuščine na dediče
č) Področje ekonomije in davčnega prava
1. Izbrana poglavja iz računovodskih standardov
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2. Izbrana poglavja iz poslovnih financ
- poslovne knjige in letno poročilo
3. Davčna ureditev in davčne obveznosti
- vrste davkov in temeljne značilnosti
- davek na dodano vrednost
- davčni postopek in pristojnosti
- odmera in izterjava davkov
- obdavčenje izvršiteljev

Pravni viri:
1. Obligacijski zakonik (OZ, Uradni list RS, št. 97/07-UPB1 z nadaljnjimi spremembami)
2. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 56/09-UPB3, z nadaljnjimi
spremembami)
3. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(ZFPPIPP, Ur. list RS, št. 13/14-UPB8, z nadaljnjimi spremembami)
4. Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1, Uradni list RS, št. 51/06-UPB3, z nadaljnjimi spremembami)
5. Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Uradni list RS, št. 77/18, z nadaljnjimi
spremembami)
6. Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93, z nadaljnjimi
spremembami)
7. Zakon o zavodih (ZZ, Uradni list RS, št. 12/91, z nadaljnjimi spremembami)
8. Stvarnopravni zakonik ( SPZ, Uradni list RS, št. 87/2002, z nadaljnjimi spremembami)
9. Zakon o sodnem registru (ZSReg, Uradni list RS, št. 54/07-UPB2, z nadaljnjimi spremembami)
10. Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1, Uradni list RS, št. 75/15, z
nadaljnjimi spremembami)
11. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2, Uradni list RS, št. 117/06, z nadaljnjimi spremembami)
12. Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Uradni list RS, št. 117/06, z nadaljnjimi
spremembami)
13. Zakon o dedovanju (ZD, Uradni list SRS, št. 15/76, z nadaljnjimi spremembami)
14. Družinski zakonik (DZ, Uradni list RS, št. 15/17)
II. Priporočena literatura:
- Breznik, Janez: Položaj in organizacija sodstva, organov pravosodja, odvetništva in
notariata (študijsko gradivo), Ministrstvo za notranje zadeve, Lj, 2003
- dr. Aleš Galič, Matjaž Jan, Hinko Jenull: Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) z
uvodnimi pojasnili ter komentarjem sprememb in dopolnitev (ZIZ-A), GV, Lj, 2002
- dr. Dragica Wedam-Lukič: Civilni izvršilni postopek, ČZ Uradni list RS, Lj, 1992 ali dr.
Vesna Rijavec: Civilno izvršilno pravo, 1. natis, GV, Lj, 2003
- EKART, Andrej, RIJAVEC, Vesna. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ): z novelo ZIZ-L:
razširjena uvodna pojasnila s podrobnim prikazom evropskega naloga za zamrznitev bančnih
računov. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2019. 530 str. Uvodna pojasnila. ISBN 978961-247-408-9. [COBISS.SI-ID 297917184]
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- GALIČ, Aleš. Pravice kot podlaga za ugovor tretjega v izvršilnem postopku. V: IV. dnevi civilnega
prava : Portorož, 30. in 31. marec 2006. [Ljubljana]: Inštitut za primerjalno pravo, 2006. F. 94-113.
[COBISS.SI-ID 7907409]
- EKART, Andrej, RIJAVEC, Vesna. Čezmejna izvršba v EU : osrednja tema evropskega civilnega
procesnega prava. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. 346 str. ISBN 978-961-247-160-6.
[COBISS.SI-ID 253847040]
- dr. Drago Mežnar: Podjetniško pravo, GV, Lj, 2000
- dr. Franci Grad: Državna ureditev (dopolnjeno študijsko gradivo), 2. izdaja, 2. natis, Ministrstvo
za notranje zadeve, Upravna akademija, Lj, 2000
- KRALJIĆ, Suzana. Družinski zakonik: [s komentarjem]. 1. izd. Maribor: Poslovna založba MB,
2019. 1232 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-94024-8-1. [COBISS.SI-ID 95275521]
- RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž. Razmerje med subjekti v družinskih nepravdnih
postopkih (problematika centrov za socialno delo, izvedencev in drugih oseb, ki varujejo otrokove
koristi). V: Dnevi slovenskih pravnikov, 10. do 12. oktober 2019, Portorož. Ljubljana: LEXPERA,
2019. 45, [št.] 6/7, str. 999-1011. Podjetje in delo, [letn.] 45, [št.] 6/7. ISSN 0353-6521.
[COBISS.SI-ID 5789995]
- IVANC, Tjaša. Izvršitev sodnih odločb v družinskopravnih zadevah. V: Dnevi slovenskih
pravnikov, 10. do 12. oktober 2019, Portorož. Ljubljana: LEXPERA, 2019. 45, [št.] 6/7, str. 12691286. Podjetje in delo, [letn.] 45, [št.] 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 5791531]
- ŠINKOVEC, Janez, TRATAR, Boštjan. Veliki komentar zakona o dedovanju : s sodno prakso.
Ljubljana: Primath, 2005. 750 str. ISBN 961-6431-16-1. [COBISS.SI-ID 220945408]
- dr. Matjaž Tratnik, Vesna Rijavec, Tomaž Keresteš, Renato Vrenčur: Stvarnopravna
zavarovanja, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru - Institut za alternativno reševanje
sporov in primerjalne pravne študije, Mb, 2001
- dr. Miha Juhart: Stvarnopravni zakonik z uvodnimi pojasnili, GV, Lj, 2002
- dr. Šime Ivanjko, dr. Marijan Kocbek: Korporacijsko pravo - pravni položaj gospodarskih
subjektov, GV, Ljubljana , 2003
- IVANJKO, Šime, KOCBEK, Marijan, PRELIČ, Saša. Korporacijsko pravo : pravni položaj
gospodarskih subjektov. 2., dopolnjena in predelana izd. Ljubljana: GV založba; V Mariboru:
Pravna fakulteta, 2009.
- dr. Tone Jerovšek: Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Uradni list
Republike Slovenije, Lj, 1999 - uvodna pojasnila ter predvsem I. poglavje, II. poglavje
in člena 224., 225. ter XVII. Poglavje
- Janez Breznik, Zdenka Štucin, Jonika Marflak, Zakon o splošnem upravnem postopku s
komentarjem, 3. dopolnjena izdaja, GV, Lj, 2008
- dr. Tone Jerovšek,dr. Gorazd Trpin, dr. Bojan Bugarič, Mitja Horvat, dr.Erik Kerševan, dr. Aleksij
Mužina, dr. Senko Pličanič, dr. Polonca Kovač, dr. Grega Virant, Tomaž Vesel: Zakon o splošnem
upravnem postopku (ZUP): s komentarjem, Nebra, Lj, 2004
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- dr. Vesna Rijavec, Tomaž Keresteš, dr. Renato Vrenčur, Urška Mikl: Nepravdno
pravo, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Mb, 2001

- RIJAVEC, Vesna, GALIČ, Aleš, KERESTEŠ, Tomaž, IVANC, Tjaša, VERČKO, Miha, RIJAVEC,
Vesna (urednik), GALIČ, Aleš (urednik). Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1): razširjena
uvodna pojasnila. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2020. 445 str. ISBN 978-961-247-4522. [COBISS.SI-ID 34927107]
- Varstvo osebnih podatkov, Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, Lj, 2002

Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju
Ljubljana, junij 2013
(ažurirani pravni viri in literatura, maj 2021)
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