Izpolni samo sodišče

Oznaka spisa

Zaznamek o prispetju na sodišču

Izvršilni predlog
Sodišče (01) *

Izvršilna sredstva
☐ Paket izvršb po § 19 Zakona o izvršbi (ZI)
☐ Razširjen paket izvršb po § 20 Zakona o izvršbi
☐ Izvršba na premičnino
☐ Izvršitev terjatve po § 295 Zakona o izvršbi
☐ Izvršitev terjatve po § 294 Zakona o izvršbi
☐ Prisilna utemeljitev zastavne pravice - zemljiškoknjižna zadeva
☐ Prisilna dražba - zemljiškoknjižna zadeva
☐ Izvršba na izpraznitev prostorov
☐ Druga izvršba
(A)

(22)

(26)

(10)

(21)

(23)

(71)

(73)

(42)

(S)

STRANKE IN NJIHOVI ZASTOPNIKI/CE (02)

Zahtevajoča stranka
Akademska stopnja

Priimek ali firma*

Zaposlitev

Ime

Naslovni kod

Naslov
Ulica, hišna številka, stopnišče, številka vrat *

Poštna številka *

Država *

Kraj *

Druge navedbe
Telefonska številka

Datum rojstva

Druge navedbe
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Stranke in njihovi zastopniki/ce (A)
1 – Stranke in njihovi zastopniki/ce
Izbira strank in njihovih zastopnikov/c *






Zahtevajoča stranka
Zastopnik/ca zahtevajoče stranke
Zavezana stranka (zavezanec)
Zastopnik/ca zavezanca

Akademska stopnja

Priimek ali firma *

Zaposlitev

Ime

Naslovni kod

Naslov
Ulica, hišna številka, stopnišče, številka vrat *

Poštna številka *

Država *

Kraj *

Druge navedbe
Telefonska številka

Datum rojstva

Druge navedbe

2 – Stranke in njihovi zastopniki/ce
Izbira strank in njihovih zastopnikov/c *






Zahtevajoča stranka
Zastopnik/ca zahtevajoče stranke
Zavezana stranka (zavezanec)
Zastopnik/ca zavezanca

Akademska stopnja

Priimek ali firma *

Zaposlitev

Ime

Naslovni kod

Naslov
Ulica, hišna številka, stopnišče, številka vrat *

Poštna številka *

Država *

Kraj *

Druge navedbe
Telefonska številka

Datum rojstva

Druge navedbe
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3 – Stranke in njihovi zastopniki/ce
Izbira strank in njihovih zastopnikov/c *






Zahtevajoča stranka
Zastopnik/ca zahtevajoče stranke
Zavezana stranka (zavezanec)
Zastopnik/ca zavezanca

Akademska stopnja

Priimek ali firma *

Ime

Zaposlitev

Naslovni kod

Naslov
Ulica, hišna številka, stopnišče, številka vrat

Poštna številka *

Država *

Kraj *

Druge navedbe
Telefonska številka

Datum rojstva

Druge navedbe

PODATKI O POSTOPKU KNJIŽENJA V BREME IN DIREKTNEGA BREMEPISA RAČUNA

Odtegnitev (direktni bremepis) takse (8) *


Takse prosto



Odtegnitev takse z računa v naslovnem kodu



Odtegnitev takse z naslednjega drugega računa





Oprostitev plačila stroškov postopka zaprošena

po §

IBAN

BIC

Odobrena mi je bila oprostitev plačila stroškov postopka
Taksa že plačana

ZARADI

Terjan zahtevek
Zahtevek (03) *

Višina zahtevka

Valuta (brez stranskih zahtevkov po § 54 odst. 2 Pravosodne norme)

Velja za odvetnika ali notarja (04)
Pooblastilo dano, vključno s pooblastilom za prevzem iztoženega zneska. Po § 19a Zakona o odvetništvu se zahteva plačilo stroškov v roke
zastopnika tožeče stranke..

Bančni podatki (05)
IBAN

BIC

Kot izvršilno sodišče bo postopalo sodišče, navedeno v skupini polja 01.
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Izvršilna sredstva – predlogi (06)
PAKET IZVRŠB PO § 19 ZI (22)
Paket izvršb po § 19 ZI se predlaga za izterjavo terjatve, navedene v skupini polja 07, stroškov navedenih v skupini polja 08 ter stroškov tega
predloga, navedenih v skupini polja 09.

RAZŠIRJEN PAKET IZVRŠB PO § 20 ZI (26)
Razširjen paket izvršb po § 20 ZI se predlaga za izterjavo terjatve, navedene v skupini polja 07, stroškov navedenih v skupini polja 08 ter
stroškov tega predloga, navedenih v skupini polja 09.

IZVRŠBA NA PREMIČNINE (10)
Izvršba na premičnine zavezanca se predlaga za za izterjavo terjatve, navedene v skupini polja 07, stroškov navedenih v skupini polja 08 ter
stroškov tega predloga, navedenih v skupini polja 09

IZVRŠITEV TERJATEV PO § 295 ZI (21)
Izvršitev se predlaga za dohodek iz zaposlitve, ki sledi iz informacije krovne zveze nosilcev socialnega zavarovanja, ali za druge prejemke
zavezanca za izterjavo terjatve, navedene v skupini polja 07, stroškov navedenih v skupini polja 08 ter stroškov tega predloga, navedenih v
skupini polja 09.

IZVRŠITEV TERJATEV PO § 294 ZI (23)
Izvršba se predlaga na gotovinske terjatve zavezanca proti tretjemu dolžniku, navedenemu pod točko 1 v skupini polja 10,
zaradi izterjave terjatve, navedene v skupini polja 07, stroškov navedenih v skupini polja 08 ter stroškov tega predloga, navedenih
v skupini polja 09.

K IZVRŠITVI TERJATEV PO §§ 294, 295 ZI
Z dostavo sklepa tretjemu dolžniku pridobi zahtevajoči upnik zastavno pravico na terjatvi, navedeni v skupini polja 07. Prej pridobljene
pravice tretjih oseb pa ostanejo nedotaknjene.
Zavezancu se prepove vsako razpolaganje s to terjatvijo, zlasti izterjava terjatve.
Tretjemu dolžniku se prepove, da to terjatev izplača zavezancu. Je terjatev zarubljiva v omejenem obsegu, se prepoved tiče samo zarubljivih
zneskov. Zavezanec mora v tem primeru trejtemu dolžniku nemudoma sporočiti morebitne preživninske obveznosti in dohodek
preživninskega upravičenca.
Če se mora v tem postopku imenovati upravitelja v izvršilnih zadevah, mora tretji dolžnik zarubljive zneske zaenkrat zadržati in jih plačati
upravitelju, ki ga je potrebno še imenovati.
POMEMBNO OPOZORILO
Nezarubljive zneske lahko najdete v tabelah informacijskih brošur za delodajalce in tretje dolžnike, ki jih lahko prikličete na spletni strani
Zveznega ministrstva za pravosodje (www.justiz.gv.at/broschuren).

PRISILNA UTEMELJITEV ZASTAVNE PRAVICE (71)
Izvršba se predlaga za izterjavo terjatve, navedene v skupini polja 07, stroškov iz skupine polja 08 ter stroškov tega
predloga, navedenih v skupini polja 09, s pomočjo prisilne utemeljitve zastavne pravice z vknjiženjem (simultanske) za stavne pravice na
nepremičninah, ki so last zavezanca (zavezancev) in so navedene pod točko 7 v skupini polja 10.

PRISILNA DRAŽBA (73)
Izvršba se predlaga za izterjanje terjatev navedenih v skupini polja 07, stroškov iz skupine polja 08 ter stroškov tega predloga, navedenih v
skupini polja 09, s pomočjo prisilne dražbe nepremičnin v lasti zavezanca, ki so navedene pod točko 7 v skupini polja 10. Uvedbo postopka
je treba zaznamovati v zemljiški knjigi. Druge navedbe glej skupina polja 11.

IZVRŠBA ZA IZPRAZNITEV PROSTOROV (42)
Zahteva se prisilna izpraznitev prostorov v objektu, navedenem pod točko 8 v skupini polja 10, ter določitev stroškov
tega predloga, navedenih v skupini polja 09.

DRUGA IZVRŠBA (S)
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Izvršilni naslov - Izterljiva terjatev (07)
Pozor
Stranka odgovarja za napačne navedbe o izvršilnem naslovu; če gre za objestno zahtevanje predloga, mora sodišče zahtevajočemu upniku
naložiti kazen zaradi objestnosti v višini 100 evrov do 4.000 evrov (§ 54g Zakona o izvršbi-ZI). Neresnične navedbe lahko v smislu § 146 KZk
(prevara) oz. po § 293 KZk (ponarejanje dokazila) privedejo do kazensko sodnega pregona.

1 – Izvršilni naslov
Vrsta naslova *

Državni organ/notar *

Oznaka spisa

Potrdilo o izvršljivosti z dne

Kapitalska terjatev

Valuta

Tekoče preživljanje od - dalje

Datum naslova

V tem vsebovane stranske terjatve

Plačilni dan v mesecu

Znesek

Valuta

Valuta

Obresti
Obresti

Letno

Polletno

Četrtletno

Mesečno

1-1 – Obresti v %

Od (znesek)

Valuta

Od (datum) dalje

Do (datum) / za gibanje obresti po §
456 Zakonika o podjetjih vpiši "B“

Datum sklenitve
pogodbe

1-2 – Obresti v %

Od (znesek)

Valuta

Od (datum) dalje

Do (datum) / za gibanje obresti po §
456 Zakonika o podjetjih vpiši "B“

Datum sklenitve
pogodbe

1-3 – Obresti v %

Od (znesek)

Valuta

Od (datum) dalje

Do (datum) / za gibanje obresti po §
456 Zakonika o podjetjih vpiši "B“

Datum sklenitve
pogodbe

Obrestne obresti
Obrestne obresti v %

od

Kapitalizacija obresti
Znesek obresti (izračunan od zahtevajoče stranke)

Kapitalizacija obresti

 Da

Valuta

 Ne

Stroški
Stroški

Valuta

Obresti od stroškov v %

od

2 - Izvršilni naslov
Vrsta naslova *

Državni organ/notar *

Oznaka spisa

Potrdilo o izvršljivosti z dne

Kapitalska terjatev
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Valuta

V tem vsebovane stranske terjatve

Datum naslova

Valuta

Stran 5 od 12

Tekoče preživljanje od - dalje

Plačilni dan v mesecu

Znesek

Valuta

Obresti
Obresti

 Letno

 Polletno

 Četrtletno

 Mesečno

2-1 – Obresti v %

Od (znesek)

Valuta

Od (datum) dalje

Do (datum) / za gibanje obresti po §
456 Zakonika o podjetjih vpiši "B"

Datum sklenitve
pogodbe

2-2 – Obresti v %

Od (znesek)

Valuta

Od (datum) dalje

Do (datum) / za gibanje obresti po §
456 Zakonika o podjetjih vpiši "B"

Datum sklenitve
pogodbe

2-3 – Obresti v %

Od (znesek)

Valuta

Od (datum) dalje

Do (datum) / za gibanje obresti po §
456 Zakonika o podjetjih vpiši "B"

Datum sklenitve
pogodbe

Kapitalizacija obresti
Kapitalizacija obresti

od

Kapitalizacija obresti
Znesek obresti (izračunan od zahtevajoče stranke)

Kapitalizacija obresti

 Da

Valuta

 Ne

Stroški
Stroški

Obresti od stroškov v %

Valuta

od

3 - Izvršilni naslov
Vrsta naslova *

Državni organ/notar *

Oznaka spisa

Potrdilo o izvršljivosti z dne

Kapitalska terjatev

Valuta

Tekoče preživljanje od - dalje

Datum naslova

V tem vsebovane stranske terjatve

Plačilni dan v mesecu

Znesek

Valuta

Valuta

Obresti
Obresti

 Letno

 Polletno

 Četrtletno

 Mesečno

3-1 – Obresti v %

Od (znesek)

Valuta

Od (datum) dalje

Do (datum) / za gibanje obresti po §
456 Zakonika o podjetjih vpiši "B"

Datum sklenitve
pogodbe

3-2 – Obresti v %

Od (znesek)

Valuta

Od (datum) dalje

Do (datum) / za gibanje obresti po §
456 Zakonika o podjetjih vpiši "B"

Datum sklenitve
pogodbe

3-3 – Obresti v %

Az alábbi
összeg után

Valuta

Od (datum) dalje

Do (datum) / za gibanje obresti po §
456 Zakonika o podjetjih vpiši "B"

Datum sklenitve
pogodbe
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Obrestne obresti
Obrestne obresti v %

Od

Kapitalizacija obresti
Znesek obresti (izračunan od zahtevajoče stranke)

Kapitalizacija obresti

 Da

Valuta

 Ne

Stroški
Stroški

Valuta

Obresti od stroškov v %

Od

Stroški iz prejšnjih izvršilnih postopkov (navedba naslova stroškov) (08)
1 – Sodišče

Datum

Oznaka spisa

Znesek

Valuta

2 – Sodišče

Datum

Oznaka spisa

Znesek

Valuta

2 – Sodišče

Datum

Oznaka spisa

Znesek

Valuta

4 – Sodišče

Datum

Oznaka spisa

Znesek

Valuta

Stroški izvršilnega predloga (09)
Navadni stroški tarif. št. 2 (samo za odvetnike)
brez DDV-ja

 Da

 Ne

 Da

 Ne

1 - Drugi izdatki/stroški

Znesek

Valuta

2 - Drugi izdatki/stroški

Znesek

Valuta

3 - Drugi izdatki/stroški

Znesek

Valuta
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Dodatne navedbe (10)
Navedite tukaj točno oznako dolžnikovega dolžnika (tretjega dolžnika) (npr. delodajalca zavezanca).
Dolžnikov dolžnik (tretji dolžnik) (10-1)
Akademska stopnja

Priimek ali firma *

Ime

Naslov
Ulica, hišna številka, stopnišče, številka vrat

Poštna številka

Država

Kraj

Druge navedbe
Telefonska številka

Druge navedbe

Opredelitev do (posameznega)
zavezanca (če je več zavezancev)

Druge navedbe (npr. redni pojem dolžnikovega dolžnika)

Pravna osnova terjatve
Vrsta terjatve





Dohodki iz dela ali drugi prejemki po § 290a ZI – omejeno zarubljivo (tabele 1) [A]
Dohodek iz dela ali drugi prejemki po § 290a ZI – zaradi zakonske preživljanja – življenski minimum po § 291b ZI (tabele 2)[H]
Drugo [S]

Dopolnilne navedbe
Odpoved izjavi dolžnikovega dolžnika [D] (10-2)

☐
☐
☐
☐
☐

Oprava izvršitve z udeležbo [B] (10-3)
Odpoved spisku premoženja [V] (10-4)
Odpoved pritegnitvi službe za odpiranje vrat [A] (10-5)
Vročitev zapisnika o rubežu [P] (10-6)
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Objekt izvršitve pri predlogu za nepremičninsko premoženje (10-7)
1 – Z.k. vložna številka

Zemljiška knjiga

Delež

BLNR (l. št.)

1 – Z.k. vložna številka

Zemljiška knjiga

Delež

BLNR (l. št.)

1 – Z.k. vložna številka

Zemljiška knjiga

Delež

BLNR (l. št.)

1 – Z.k. vložna številka

Zemljiška knjiga

Delež

BLNR (l. št.)

Izvršilni objekt pri izvršitvi na izpraznitev prostorov

(10-8)

Vrsta objekta (stanovanje, poslovni prostor, skladišče itd.)

Naslov
Ulica, hišna številka, stopnišče, številka vrat *

Poštna številka *

Kraj *

Država

Nadaljne navedbe (11)

Informacije za sodišče (12)
(ne bodo posredovane/vročene zavezani stranki)

_______________________________________________________________
Datum in podpis(i) ali znak zahtevajoče stranke ali
zastopnika/ce zahtevajoče stranke/zahtevajočih strank
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Pojasnila za zahtevajočo stranko k predlogu za izvršbo
Polja označena z * so obvezna; prosimo označite ustrezno.
Ta obrazec uporabljate za vse predloge za dovolitev izvršbe. Predlog vložite samo v enem izvodu. Prosimo, da pri vseh
denarnih zneskih načeloma navedete valuto. Zneski brez navedbe valute se razumejo kot zneski v evrih (EURO)!
V primeru nejasnosti pri izpolnjevanju obrazca, se lahko ob uradnih dnevih obrnete na okrajno sodišče, ki je pristojno za
dovolitev izvršbe (glej spodaj skupino polja 01) ali na katerokoli okrajno sodišče, v katerega okolišu prebivate, in si lahko
brezplačno pridobite potrebne pravne informacije.
Stranke, ki jih ne zastopa odvetnik/odvetnica, lahko predloge za izvršbo dajo ustno na zapisnik.
V predvidenem okencu obrazca obkrožite ustrezno.
Naslednje navedene črke in številke se nanašajo na skupino polja tega obrazca.
(A) V tej skupini polja se izberejo izvršilna sredstva (številke služijo sodišču kot notranje razpoznavne oznake); če je povezanih
več izvršilnih sredstev, je treba vpisati ustrezno število oznak.
PAKET IZVRŠB PO § 19 ZI (22) vsebuje izvršbo na premičnine in papirje po § 321 ZI, izvršbo na s strani zahtevajočega upnika
imenovane ponavljajoče se omejeno zarubljive in na s strani krovne zveze nosilcev socialnega zavarovanja po § 295 ZI
ugotovljene denarne terjatve ter sestavo spiska premoženja po § 47 ZI.
Informacija pri krovni zvezi nosilcev socialnega zavarovanja se pridobi samo, če je v izvršilnem predlogu podan datum rojstva
zavezanca in je zavezanec fizična oseba.
RAZŠIRJEN PAKET IZVRŠB PO § 20 ZI (26) vsebuje izvršbo vseh vrst na premično premoženje in sestavo spiska premoženja.
Informacija pri krovni zvezi nosilcev socialnega zavarovanja se pridobi samo, če je v izvršilnem predlogu podan datum rojstva
zavezanca in je zavezanec fizična oseba.
Za izvedbo razširjenega izvršilnega paketa je treba nujno postaviti upravnika. Za njegov honorar mora zahtevajoči upnik položiti
predujem za stroške.
Če terjatev, ki se izterjuje, ne presega kapitala v višini 10.000 evrov, se lahko zaprosi za razširjem paket izvršb samo, če je bila
izvršba na premičnine v okviru izvršilnega paketa po § 19 ZI brezuspešna.
OPOZORILO k PAKETOM IZVRŠB: za odpoved rubežu določenih premoženjskih objektov ali terjatev je na razpolago skupina
polja 11.
IZVRŠBA NA PREMIČNINE (10) Če v skupini polja 11 »Nadaljnje navedbe« ni natančnega opisa premoženjskih objektov, za
katere se vodi izvršba, vsebuje izvršba na premičnine vse premičnine in papirje po § 321 ZI, ki se nahajajo v detenciji (hrambi)
zavezanca.
IZVRŠITEV TERJATEV PO § 295 ZI (21) OPOZORILO: Nujno je treba navesti rojstne podatke zavezanca oz. zavezancev!
Izvršitev se vodi za gotovinske terjatve (dohodek iz zaposlitve ali drugi prejemki vm sislu § 290a ZI) zavezanca proti
dolžnikovemu dolžniku, ki ga bo krovna zveza nosilcev socialnega zavarovanja šele sporočila.
IZVRŠITEV TERJATEV PO § 294 ZI (23) Če v skupini polja 10-2 ni navedena pravna osnova terjatve, zajema izvršitev terjatev
po § 294 ZI vse terjatve zavezanca, razen tistih po § 321 ZI. Za izvedbo je treba nujno postaviti upravnika. Za njegov honorar
mora zahtevajoči upnik položiti predujem za stroške.
Okence „DRUGA IZVRŠBA” je treba označiti pri vseh ostalih izvršbah, ki tukaj niso posebej navedene (glej opis skupine polja
06).
(B) V tej skupini polja boste navedli, ali želite plačati sodne takse s knjižbo v breme ali z direktnim bremepisom. V tem primeru
je treba navesti IBAN in BIC računa, ki se ga bo bremenilo. Če želite zaprositi za oprostitev plačila stroškov postopka, priložite
izpolnjeno »Zahtevo za oprostitev plačila stroškov postopka, Izjavo o premoženju«. Če ste že plačali pristojbino, morate le-to
dokazati s tem, da pritrdite dokazilo (račun) na tožbo (2. ods. 4. čl. zakona o sodnih pristojbinah).
(01) Tukaj je treba navesti pristojno okrajno sodišče. Načeloma je pristojno sodišče sodnega okoliša, kjer se naj opravi izvršba.
(02) Sem je treba sprva vpisati zahtevajočo stranko oz. zahtevajoče stranke, nato morebitnega zastopnika zahtevajoče stranke
in nazadnje zavezanca ali zavezance. Pri izvršbi na terjatev z neznanim dolžnikovim dolžnikom (tretjim dolžnikom – § 295
ZI/Zakon o izvršbi) je treba za vsakega zavezanca nujno zapisati datum njegovega rojstva v za ta podatek predvidenem polju;
pri izvršbi na nepremičnine s prisilno utemeljitvijo zastavne pravice je treba v tem polju navesti tudi datum rojstva zahtevajoče
stranke. V polju „DRUGE NAVEDBE“ je mogoče po potrebi navesti zastopnika stranke (npr. zakoniti zastopnik, skrbnik, organ
pravne osebe itd.), če se naj vročitev ne opravi v roke te osebe; tspr. če le-to spet zastopa druga oseba (odvetnik ali notar).
Nadalje je mogoče vpisati še dodatne podatke o tej stranki (oz. njenemu zastopniku – npr. telefonske ševilke).

E Antr 1 (Izvršilni predlog) (v1.6)

Stran 10 od 12

Če je v postopku udeleženih več strank oz. zastopnikov, kot jih predvideva obrazec, - torej je treba navesti več kot štiri osebe –
je treba uporabiti za nadaljevanje polje „NADALJNE NAVDBE“. V tem primeru je treba v zadnjem izpolnjenem polju „DRUGE
NAVEBE“ dodati opozorilo: „Nadaljevanje v skupini polja 11“.
(03) V polju „Zahtevek“ je treba navesti zahtevek, ki ga želite uveljavljati z izvršilnim predlogom. V večini primerov gre za
denarno dajatev; v tem primeru se navede „Denarna dajatev“. Lahko se izsilijo tudi dejanja (npr. izročitev nekega predmeta ali
izpraznitev stanovanja), upustitve ali dopuščanja. Polje „Višina zahtevka“ se mora izpolniti izterjavi denarne dajatve; vpisati je
treba denarni znesek z navedbo valute, toda brez obresti in stroškov ter brez stranskih zahtevkov po § 54 odst. 2 Pravosodne
norme..
(05) Tukaj lahko navedete IBAN in BIC zahtevajoče stranke ali zastopnika zahtevajoče stranke. V tem primeru dobi zavezanec
s pomočjo avtomatične obdelave podatkov hkrati z dovolitvijo (sklepom) izvršbe tudi položnico za vplačilo terjatve.
(06) „IZVRŠILNA SREDSTVA - PREDLOGI“. V tej skupini polja je navedeno besedilo posameznih predlogov za izvršbo, ki jih
lahko izberete z ustreznim označenjem v skupini polja „A“. Zato ni treba več ponovno označiti enega od teh predlogov v skupini
polja 06 ali pa črtati neustreznih. Pri izbiri „Druga izvršba” v skupini polja A, se tukaj navede, katera izvršilna sredstva se
zahtevajo. Če gre za izvršbeni predlog, za katerega besedila ni, je treba popolno besedilo predloga vpisati v polje „DRUGA
IZVRŠBA S“.
(07) „IZVRŠILNI NASLOV – IZTERLJIVA TERJATEV“. V polje „OZNAKA IN REVIZIJSKA ČRKA NASLOVA“ je treba vpisati
poslovno številko izvršilnega naslova, skupno z revizijsko črko (če je le-ta dana). V stolpcu „POTRDILO O IZVRŠLJIVOSTI Z
DNE“ je v poenostavljenem odobritvenem postopku (§ 54 b ZI) treba navesti datum izdaje tega potrdila. Nepopolne ali netočne
podatke o izvršilnem naslovu lahko ovirajo njegovo računalniško podprto kontrolo, kar lahko privede do sodnega sklepa, da je
treba predložiti izvršilni naslov. Kot denarna terjatev mora biti naveden znesek, ki ga dolguje zavezanec, z navedbo valute,
vključno s stranskimi zahtevki, vendar brez obresti in stroškov. Vsebovane stranske zahtevke je treba dodatno še posebej
navesti v ustreznem predvidenem polju. Obrestni zahtevek (način izračuna) je treba ustrezno označiti , navesti je treba odstotek
obrestne mere, znesek, pričetek in morebitni konec obresti in obrestovanja (obrestna lestvica obračuna). Če označite „K
KAPITALIZACIJA OBRESTI“, to pomeni, da se obresti obračunajo pri obrestovanju vsakič po poprej navedenih časovnih
obobjih in se prištejejo kapitalu. Obdobja obrestovanja se določajo po koledarskem letu. Pri obračunu obresti od obresti
(obrestnih obresti) se postopa na enak način.
Za dvostranke posle med podjetji se po § 456 Zakonika o podjetjih lahko zahtevajo obresti v višini 9,2 % nad osnovno obrestno
mero, ki jo je objavila Avstrijska Nacionalna Banka (Österreichische Nationalbank - www.oenb.at). Pri tem je merodajna
osnovna obrestna mera, ki velja na prvi dan polletja, za vsakokratno polletje. V polju „DO“ je treba vpisati „B“.
V polju „STROŠKI“ je treba vpisati znesek stroškov izvršilnega naslova. Če se zanj zahtevajo zakonske obresti, je le-te treba
navesti v odstotkih in navesti pričetek uveljavljanja obresti. V prvem bloku „IZVRŠILNI NASLOV“ je predvidena še vrsta za
izvršbo zaradi preživnive (TEKOČA PREŽIVNINA OD – DALJE); za v prihodnje dospele preživninske zneske je treba vpisati
datum, od katerega dalje se zahteva preživnina, plačilni dan („PLAČILNI DAN V MESECU“) in višina („ZNESEK“). Če je treba v
izvršilnem predlogu upoštevati več izvršilnih naslovov, kot jih predvideva obrazec, - torej več kot tri - je treba uporabiti polje
„NADALJNE NAVEDBE“ za nadaljevanje. V tem primeru je treba na koncu skupine polja 07 dodati opozorilo: „Nadaljevanje v
skupini polja 11“. Če prvotna (dosojena) terjatev ni več v celoti odprta (neplačana), ker je npr. prispelo delno plačilo, je
treba v skupini polja 07 navesti le še preostanek terjatve (zahtevka); na to okoliščino je treba opozoriti z navedbo podatkov
naslova v polju „NADALJNE NAVEDBE“ (npr. podatki naslova prvotno: kapital: 24.000 EUR, stroški: 4.595 EUR, obresti 10 %
od 1. marca 2012 dalje)! Če obsega izvršljivi odpravek izvršilnega predloga tudi stroške za zahtevek po vročitvi (v naslovnem
postopku), je treba le-te zahtevati ob navedbi dneva izvršljivosti posebej kot „dodatni naslovi kapitala“. (izpolnili boste tedaj le
stolpec za stroške, hkrati z morebiti zahtevanimi obrestmi)!
(08) V tej skupini polja je treba vpisati stroške, določene s sodnim sklepom, iz prejšnjih izvršilnih postopkov, navesti je treba
sodišče, datum sklepa, oznaka spisa, s kontrolno (revizijsko) črko in znesek. Nepopolne ali netočne podatke o naslovu stroškov
lahko ovirajo njegovo računalniško podprto kontrolo, kar lahko privede do sodnega sklepa, da je treba predložiti izvršilni naslov.
Če v obrazcu predvidene možnosti navajanja stroškovnih naslovov – torej štiri, kot jih predvideva obrazec, ne zadoščajo, je
treba uporabiti za nadaljevanje polje „NADALJNE NAVEDBE“. V tem primeru je treba na koncu skupine polja 08 dodati
opozorilo: „Nadaljevanje v skupini polja 11“.
(09) Samo odvetniki morejo zahtevati „navadne stroške“, v ostalem mora zahtevajoča stranka tukaj v stolpcu „DRUGI
IZDATKI/STROŠKI“ uveljavljati morebitne plačane sodne pristojbine in potne stroške.
(10) „DODATNE NAVEDBE“. Sem je treba vpisati dopolnilne podatke k izvršilnemu predlogu, pri čemer dajemo naslednja
opozorila k točkam 1 do 8:
k točki 1: dolžnikovega dolžnika zavezanc je treba označiti s točno navedbo. Načrtati-obkrožiti je treba pravno osnovo terjatve
(zahtevka), pri čemer je treba pri drugem dohodku po § 290a ZI za izterjatev navadne terjatve načrtati „A“; če se vodi izvršba v
prid zakonitemu zahtevku po preživnivi je treba načrtati „H“. „S“ boste načrtali vedno tedaj, če gre za navadno, ne omejeno
zarubljivo terjatev, ki pa jo je treba (pod „IN SICER“) pobliže opisati oz. opredeliti. V polju „DRUGE NAVEDBE“ naj bi
zahtevajoča stranka navedla ev. opredelitveno določilo tretjega dolžnika (npr. številko police, matično številko ali zavarovalno
številko).
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Če gre za izvršbo proti večjemu številu zavezancev, boste v polje „OPREDELITEV DO ZAVEZANCA“ vpisali številko
zavezanca, pod katero je le-ta naveden v skupini polja 02. Če je treba navesti več tretjih dolžnikov, je treba za to uporabiti
skupino polja 11 in v tem primeru označiti opredelitev.
k točkam 2 do 6: Z označitvijo ustreznih okenc se določa predlog za izvršbo (po potrebi je mogoče označiti več okenc ali pa tudi
nobenega
k točki 7: Pri izvršbi na napremičnine je treba tu navesti z.k. vložno številko, zemljiško knjigo (katastrsko občino) in obseg
zavezančevega deleža. (npr. 1/2 ali 1233/45667). Po potrebi nadaljujte v polju „NADALJNE NAVEDBE“.
k točki 8: Tukaj je treba točno opisati vrsto in lego izpraznitvenega objekta (pri izvršbi na izpraznitev prostorov
(11) V to polje je možno vpisati dodatne navedbe, v primeru, da navedbe v posameznih razpoložljivih poljih ne ustrezajo ali če ni
dovolj prostora v obrazcu. V teh primerih je treba tudi vpisati ustrezno opozorilo (opombo - npr. nadaljevanje k polju 10).
(12) Zahtevajoči upniki v tem polju lahko navedejo podatke za sodišče, ki se ne vročajo zavezani stranki (npr. podatke za
sodnega izvrševalca).
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