
P
riloga

(Obrazec LP IZV) 

Leto, na katero se nanašajo podatki iz evidence: ________________________________________________________________________ 
Ime in priimek izvršitelja: __________________________________________________________________________________________ 
Število namestnikov: ______________________________________________________________________________________________ 
Število pomo nikov: ______________________________________________________________________________________________ 
Datum sklenitve evidence: __________________________________________________________________________________________ 

1.Letni pregled zadev pri izvršitelju po posameznih sodiš ih 

Izvršilne zadeve in zadeve 
zavarovanja

Skupno število 
zadev

Okrajno sodiš e
v

_____________ 

Okrajno sodiš e
v

_____________ 

Okrajno sodiš e
v

_____________ 

Okrajno sodiš e
v

_____________ 

Okrajno sodiš e
v

_____________ 

Okrajno sodiš e
v

_____________ 

1. Število nerešenih zadev, prenesenih iz 
preteklih koledarskih let 

   

2. Število v delo prejetih izvršilnih zadev in 
zadev zavarovanja 

   

3. Skupno število zadev v delu     
4. Število rešenih zadev od števila 

prenesenih zadev iz preteklih koledarskih 
let (številka in odstotek) 

   

5. Število rešenih zadev od števila na novo 
prejetih zadev (številka in odstotek) 

   

6. Skupno število rešenih zadev 
(število zadev in število to k)

   

7. Število ob koncu leta nerešenih zadev     



2. Število rešenih in nerešenih zadev po posameznih izvršilnih dejanjih, letih in sodiš ih

Leto      Izvršilno dejanje 
oziroma sredstvo Sodiš e: Skupaj: rešeno/nerešeno Skupaj rešeno/nerešeno Skupaj rešeno/nerešeno Skupaj rešeno/nerešeno Skupaj rešeno/nerešeno 

R: R: R: R: R: Okrajno sodiš e v 
_______________ 

N: N: N: N: N:

R: R: R: R: R: Okrajno sodiš e v 
_______________ 

N: N: N: N: N:

R: R: R: R: R: Okrajno sodiš e v 
_______________ 

N: N: N: N: N:

R: R: R: R: R: Okrajno sodiš e v 
_______________ 

N: N: N: N: N:

R: R: R: R: R: Okrajno sodiš e v 
_______________ 

N: N: N: N: N:

R: R: R: R: R: 

1.

Okrajno sodiš e v 
_______________ 

N: N: N: N: N:

R: R: R: R: R: Okrajno sodiš e v 
________________ 

N: N: N: N: N:

R: R: R: R: R: Okrajno sodiš e v 
________________ 

N: N: N: N: N:

R: R: R: R: R: Okrajno sodiš e v 
________________ 

N: N: N: N: N:

R: R: R: R: R: Okrajno sodiš e v 
________________ 

N: N: N: N: N:

R: R: R: R: R: Okrajno sodiš e v 
_______________ 

N: N: N: N: N:

R: R: R: R: R: 

2.

Okrajno sodiš e v 
_______________ 

N: N: N: N: N:



3. Evidenca nerešenih zadev po posameznih letih in sodiš ih glede na razlog 

Razlog
Leto prejetja Sodiš e

Skupno število nerešenih 
zadev Odlog izvršbe Prekinitev izvršbe Obro no pla evanje 

terjatve 

Drugo - obvezno navesti 
razlog za posamezno 

izvršilno zadevo 
Okrajno sodiš e v 
_______________ 

Okrajno sodiš e v 
_______________ 

Okrajno sodiš e v 
_______________ 

Okrajno sodiš e v 
_______________ 

Okrajno sodiš e v 
_______________ 

Okrajno sodiš e v 
_______________ 

Okrajno sodiš e v 
________________ 

Okrajno sodiš e v 
________________ 

Okrajno sodiš e v 
________________ 

Okrajno sodiš e v 
________________ 

Okrajno sodiš e v
_______________ 

Okrajno sodiš e v 
_______________ 



4. Letni pregled vpla anih varš in, pla il za delo in povrnitev stroškov izvršiteljev v zadevah sodne izvršbe in zavarovanja po posameznih 
sodiš ih

Podlaga Skupni znesek v 
SIT

Okrajno sodiš e
v

______________

Okrajno sodiš e
v

______________

Okrajno sodiš e
v

______________

Okrajno sodiš e
v

______________

Okrajno sodiš e
v

______________

Okrajno sodiš e
v

______________ 

Skupna višina vseh varš in, ki so bile 
dolo ene s pozivom izvršitelja na pla ilo
varš ine oziroma s sklepom sodiš a o 
pla ilu varš ine 

       

Skupna višina vseh dejansko vpla anih 
varš in

       

Skupna višina vseh pla il za delo in 
stroške izvršitelja, dolo enih z 
dokon nim obra unom izvršitelja 
oziroma sklepi sodiš a

       

Skupna višina vseh dejansko vpla anih 
pla il za delo in stroške izvršitelja 

       

Skupna višina vseh popla il za delo in 
stroške izvršitelja, ki so se opravila iz 
izterjanih denarnih zneskov 

       

Skupna višina vseh popla il za delo in 
stroškov izvršitelja, ki so se opravila iz 
vpla anih varš in

       



5. Letni pregled vloženih zahtev za odlo anje sodiš a o višini varš ine in obra unu za delo in stroške izvršitelja po posameznih sodiš ih

Vrsta zadeve Skupno število 
zadev

Okrajno sodiš e
v

______________

Okrajno sodiš e
v

______________

Okrajno sodiš e
v

______________

Okrajno sodiš e
v

______________

Okrajno sodiš e
v

______________

Okrajno sodiš e
v

______________ 

Skupno število zadev, v katerih  je bila 
vložena zahteva  za odlo itev  sodiš a o 
varš ini

       

Skupno  število zadev, v katerih je bila 
vložena zahteva za odlo itev  sodiš a o 
varš ini in o katerih sodiš e še ni odlo ilo

       

Skupno število zadev, v katerih je bila 
vložena  zahteva za odlo itev  sodiš a o 
obra unu pla ila za delo in stroške 
izvršitelja 

       

Skupno število zadev, v katerih je bila 
vložena  zahteva za odlo itev  sodiš a o 
obra unu pla ila za delo in stroške 
izvršitelja in o katerih sodiš e še ni odlo ilo

       

Število zadev, v katerih je sodiš e varš ino 
oziroma obra un pla ila za delo in stroške 
izvršitelja znižalo 

       

6. Letni pregled v postopku sodne izvršbe izterjanih denarnih sredstev po posameznih sodiš ih

V postopku izvršbe pridobljeni 
denarni zneski, in sicer: 

Skupna višina 
vseh zneskov v 

SIT

Okrajno sodiš e v 
______________

Okrajno sodiš e v 
______________

Okrajno sodiš e v 
______________

Okrajno sodiš e v 
______________

Okrajno sodiš e v 
_____________ 

Okrajno sodiš e v 
______________

a) od prodaje v postopku zarubljenih 
stvari

       

b) od zarubljene gotovine        

c) od dolžnikov prostovoljno izro ene 
gotovine

       

d) od prodaje iz nepremi nine
odstranjenih premi nih stvari, ki 
dolžniku niso bile izro ene

       

e) na drugi podlagi        
Skupna višina denarnih zneskov, 
pridobljenih v postopku  izvršbe 

       

Skupna višina denarnih zneskov, 
izpla anih upnikom

       

7. Opombe in pojasnila (npr. odsotnost, razlogi za odstopanje od pri akovanega najmanjšega obsega dela) 


