
(Obrazec IZV št. 7)  

                                                                                             Označba spisa: _____/_____  

RUBEŽNI IN CENILNI ZAPISNIK  

1. Izvršitelj __________________________________ je dne ________ s pričetkom ob   
(ime, priimek in sedež)  

_____ uri v zadevi _______________________________________________________ 
                                            (opr. št. zadeve, ime in sedež pristojnega organa, ki je izdal akt o določitvi)  

zoper dolžnika __________________________________________________________  
                                                             (ime, priimek, naslov oz. ime in sedež)  

za upnika ______________________________________________________________  
                                                             (ime, priimek, naslov oz. ime in sedež)  

v kraju ______________________  pri dolžniku / upniku / tretji osebi (ustrezno označi) 
                       (hišna št., ulica in kraj) 

 ob prisotnosti:                                                                   

      Ime in priimek                status       

1. ____________________           ________________ 
2. ____________________   ________________ 
3. ____________________   ________________ 

v  

- stanovanju                 
- poslovnem prostoru              
- sedežu pravne osebe            
- drugo              

opravil rubež in cenitev stvari za plačilo terjatve             EUR in  

izvršilnih stroškov                        EUR  

skupaj                           EUR 

2. Bistvena dogajanja pri opravi dejanja:   _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



3. Seznam stvari z ocenjeno vrednostjo: 

Zap.  
št. 

KRATEK OPIS ALI NAZIV 
STVARI  

OCENJENA VREDNOST V SIT HRAMBA  
(kraj in oseba, pri kateri se stvar 
hrani ter datum prevzetja stvari)  

PRAVICE IN BREMENA   
(označba pravice, ime, priimek in 
naslov oz. ime in sedež oseb po  
2. odst. 76. člena pravilnika)  

  1  2  3  4  
  IZVRŠITELJ A SODNI 

CENILEC B 
  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
 SKUPAJ  SKUPAJ     

  



4. Z opravo dejanja je izvršitelj zaključil ob _____ uri.  

5. Zaradi plačila v višini ______________ EUR je izvršitelj izdal pobotnico št. ____ 

osebi ______________________________________________________________.  
                                                     (ime, priimek, prebivališče) 

6. Izvršitelj je v skladu z četrtim odstavkom 76. člena obvestil naslednje osebe:  
(v primeru, da je bilo obvestilo ustno, se obveščena oseba podpiše na mestu, kjer je  navedena) 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

7. Način prodaje:  

- javna dražba  - datum in kraj________________________________ 
- prodaja z neposredno pogodbo - prodaja prek komisionarja.  

 

 

PEČAT IN PODPIS IZVRŠITELJA  

Navodilo: v opombe in druge zaznamke izvršitelj vpisuje predvsem:  

- izjave strank in udeležencev v postopku;  
- rubeže na podlagi poznejših sklepov o izvršbi;  
- opozorilo in ugotovitve po 81. členu pravilnika.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Opombe in drugi zaznamki izvršitelja 



PODATKI, POTREBNI ZA VPIS V URADNI REGISTER ZARUBLJENIH PREMIČNIN IN 
ZASTAVNIH PRAVIC*  

* izvršitelj izpolni to rubriko samo v primeru, če se zarubljena stvar vpisuje v uradni register zarubljenih 
premičnin in zastavnih pravic (tretji odstavek 81. člena ZIZ) ter jo pošlje samo organu, ki vodi uradni register  

Datum: ___________  

1. Podatki o upniku  

a) Ime, priimek in prebivališče oz. ime in sedež (ulica, hišna št., kraj, poštna št., država):  
___________________________________________________________________________ 

b) Enotna matična številka in rojstni datum oz. matična in davčna št., če gre za pravno osebo: 
_________________________________________________________________________ 

c) Državljanstvo upnika, če je tujec:________________  

2. Podatki o dolžniku  

a) Ime, priimek in prebivališče oz. ime in sedež (ulica, hišna št., kraj, poštna št., država):  
___________________________________________________________________________ 

b) Enotna matična številka in rojstni datum oz. matična in davčna št., če gre za pravno osebo: 
_________________________________________________________________________ 

c) Državljanstvo dolžnika, če je tujec:________________  

3. Predpisani enolični identifikacijski znaki zarubljenih predmetov  

a) _________________________________________________________________________  

b) _________________________________________________________________________  

c) _________________________________________________________________________  

d) _________________________________________________________________________  

4. Navedbe po petem odstavku 82. člena pravilnika  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Opombe  

___________________________________________________________________________ 

PEČAT IN PODPIS IZVRŠITELJA 

 

  


