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1.0 POSTOPEK DAVČNE IZVRŠBE 
Davčna izvršba je posebni upravni postopek, ki ga ureja Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2). 
 
Davčno izvršbo opravlja Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). 
 
Izvršbo terjatev, ki so sicer v pristojnosti FURS, iz dolžnikovih nepremičnin, deleža v družbi in 
premoženjskih pravic opravlja sodišče po določbah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). 
 
Izvršba se opravi v primeru, če dolžnik svoje davčne obveznosti ne izpolni v roku, ki je določen 
v izvršilnem naslovu. Izvršilni naslov je listina, iz katere izhaja terjatev, ki naj se prisilno izvrši 
(izvršljiva odločba o odmeri davka, izvršljiv obračun davka, izvršljiv sklep davčnega organa, 
izvršljiv plačilni nalog, izvršljiva odločba o prekršku, izvršljiva sodba ali sklep sodišča, izdana v 
zadevah prekrškov, seznam izvršilnih naslovov, v katerem mora biti za posamezen izvršilni 
naslov naveden datum izvršljivosti ter znesek davka in zamudnih obresti za vsako vrsto davka 
posebej, izvršljiv sklep sodišča o potrditvi prisilne poravnave v delu, ki se nanaša na davke in 
druge dajatve, ki se skladno z davčnimi predpisi štejejo za davek, izvršljiv notarski zapis, s 
katerim je bila v zavarovanje plačila davčne obveznosti ustanovljena zastavna pravica na 
premičnini idr.). 
 
Za davčne obveznosti se poleg davkov štejejo tudi: 
• uvozne in izvozne dajatve,  
• prispevki za obvezno pokojninsko, invalidsko in obvezno zdravstveno zavarovanje, 
• prispevki za zaposlovanje in starševsko varstvo, 
• kmetijska nadomestila in z njimi povezani drugi ukrepi,  
• obresti, stroški postopka pobiranja davka, denarne kazni in globe ter stroški postopka o 

prekršku, ki jih odmerja in izreka FURS (t. i. pripadajoče dajatve). 
 
 
2.0 IZVRŠBA NEDAVČNIH OBVEZNOSTI 
Poleg davčnih obveznosti FURS izterjuje tudi denarne nedavčne obveznosti na predlog drugih 
predlagateljev (156. člen ZDavP-2). 
 
Gre za obveznosti, ki so jih z aktom naložili drugi organi, ki so pristojni za odmero teh 
obveznosti (policija, sodišča, upravne enote, ZZZS itd.). FURS v teh primerih akt drugega 
organa le prisilno izvrši, kar opravi na predlog organa, ki je obveznost z aktom odmeril. 
 
Izvršilni naslov je v teh primerih odločba, sklep, plačilni nalog ali druga listina, opremljena s 
potrdilom o izvršljivosti, ki ga izda predlagatelj izvršbe. 
 
Predlagatelji svoje predloge za izvršbo FURS pošiljajo v elektronski obliki s pomočjo aplikacije 
eIzvršbe. Pri tem nosijo odgovornost, da pošiljajo le podatke, ki se nanašajo na izvršljive 
izvršilne naslove. 
 
Spletni dostop do aplikacije eIzvršbe za predlagatelje 
 
 
3.0 OPOMIN PRED IZVRŠBO 
Pred začetkom izvršbe FURS dolžnika praviloma opomni (po pošti, preko aplikacije eDavki ali 
po telefonu) naj prostovoljno poravna svoje neplačane zapadle obveznosti. Če dolžnik po 
opominu poravna svoj dolg, se izogne davčni izvršbi in z njo povezanimi stroški. 
 
Opominjanje po zakonu ni obvezno, gre za prostovoljno dejanje FURS. 
 
Izvršba se začne z izdajo sklepa o izvršbi.  
 
 
4.0 IZVZETJA IN OMEJITVE IZVRŠBE 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4703
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1008
https://ecarina.carina.gov.si/prijava/
https://ecarina.carina.gov.si/prijava/
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Predmet izvršbe je lahko vsako dolžnikovo premoženje ali premoženjska pravica, če ni z 
zakonom iz izvršbe izvzeta oziroma je izvršba na njej omejena. Namen izvzetij in omejitev je, da 
se dolžniku zagotovi socialna varnost oziroma, da se dolžniku omogoči nadaljnje opravljanje 
dejavnosti in pridobivanje dohodkov, s čimer se povečuje možnost poplačila davčnega dolga. 
 
Izvzetja (premoženje dolžnika, na katerega z izvršbo ni mogoče poseči):  
 
Denarni prejemki in predmeti, ki so iz davčne izvršbe izvzeti:  
Iz izvršbe so izvzeti denarni prejemki iz naslova zakonite preživnine, odškodnine zaradi telesne 
poškodbe, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, otroškega dodatka, starševskega 
dodatka, štipendije, denarna sredstva prejeta iz naslova aktivne politike zaposlovanja, itd. 
 
Iz izvršbe so izvzeti predmeti, ki so dolžniku in članom njegovega gospodinjstva nujno potrebni 
za gospodinjstvo in osebno rabo (obleka, obutev, perilo, posteljnina, posoda, pohištvo itd., 
hrana in kurjava za šest mesecev, živina in stroji, nujni za opravljanje kmetijske dejavnosti, 
predmeti, ki imajo za dolžnika posebno osebno vrednost (poročni prstan, redi, medalje, 
fotografije itd.), nujni medicinsko-tehnični pripomočki itd.  
 
 
Omejitve davčne izvršbe: 
Na dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za 
dohodek iz delovnega razmerja (plača, pokojnina itd.) je z davčno izvršbo mogoče seči največ 
do višine dveh tretjin, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 76% bruto 
minimalne plače po zakonu, ki ureja minimalno plačo (splošni varovani znesek). Dolžnik, ki 
preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, lahko poleg 
splošnega varovanega zneska uveljavlja še dodatno omejitev. Upravičenost do dodatne 
omejitve zaradi obveznosti preživljanja lahko dolžnik uveljavlja pri izvrševalcu sklepa o izvršbi, 
kar izkaže z javno listino (npr. izpisek iz matičnega registra o rojstvu, iz katerega izhaja, da je 
dolžnik eden od staršev mladoletnega otroka, odločba o otroškem dodatku, odločba o denarni 
socialni pomoči, odločba o znižanju plačila vrtca idr). V primeru izkazane upravičenosti do 
dodatne omejitve izvrševalec sklepa ravna tako, da dolžniku ostane tudi znesek v višini 
prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, in sicer po merilih, ki jih določa Zakon o 
socialno varstvenih prejemkih za dodelitev denarne socialne pomoči. 
 
Navedena pravila o omejitvah davčne izvršbe veljajo tudi za denarne prejemke samostojnih 
podjetnikov posameznikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost. Ne veljajo pa 
za druge denarne prejemke, ki se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) ne štejejo za 
dohodek iz delovnega razmerja, torej ko ne gre za dohodek v smislu 37. člena ZDoh-2. 
 
Minimalna plača se v skladu z zakonom, ki ureja minimalno plačo, enkrat letno uskladi z rastjo 
cen življenjskih potrebščin in velja od 1. januarja tekočega leta dalje.  
 
Na dolžnikove denarne prejemke se lahko poseže z upoštevanjem omejitev za tekoči mesec. 
Če dolžnik v tekočem mesecu prejme prejemke za več preteklih mesecev, izvrševalec sklepa o 
izvršbi upošteva omejitve za vsak posamezen mesec. 
 
Na dolžnikova denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri bankah in hranilnicah iz naslova denarnih 
prejemkov, ki so izvzeti iz davčne izvršbe (159. člen ZDavP-2), oziroma je davčna izvršba nanje 
omejena (160. člen ZDavP-2), ni mogoče seči z davčno izvršbo, v kolikor gre za prejemke, 
nakazane za tekoči mesec, oziroma je mogoče nanje seči le z upoštevanjem omejitev za tekoči 
mesec. 
 
Omejitve davčne izvršbe za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in 
posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost: 
Davčne izvršbe proti pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in 
posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, ni mogoče izvršiti na stroje, orodje in druge 
delovne priprave, v kolikor so te stvari nujno potrebne dolžniku za opravljanje njegove 
dejavnosti, ter na surovine, polizdelke, namenjene za predelavo, in pogonsko gorivo, v kolikor 
ne presegajo količine, potrebne za trimesečno povprečno proizvodnjo. 
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Če dolžnik davka ne plača v šestih mesecih od dneva zapadlosti, se davek lahko izterja tudi iz 
sredstev, s katerimi opravlja dejavnost, če se je v tem času brez uspeha poskušala opraviti 
davčna izvršba iz dohodkov in drugega premoženja. 
 
 
5.0 PRAVNA SREDSTVA V IZVRŠBI 
Pritožba 
Dolžnik se lahko zoper sklep o izvršbi pritoži v osmih dneh od njegove vročitve. Pritožbo vloži 
pri davčnem organu, ki je sklep izdal.  
 
Pritožba ne zadrži začete izvršbe.  
 
S pritožbo zoper sklep o izvršbi ni mogoče izpodbijati samega izvršilnega naslova. To pomeni, 
da se upoštevajo le pritožbeni razlogi, ki se nanašajo na postopek izvršbe, ne pa tudi navedbe, 
ki se nanašajo na odločbo, sklep, plačilni nalog, obračun, itd., ki se prisilno izvršuje. 
 
Ugovor  
Subjekti, katerim je sklep o izvršbi poslan v izvršitev (delodajalci oziroma izplačevalci 
prejemkov in dolžnikovi dolžniki), lahko vložijo ugovor zoper sklep v osmih dneh od njegove 
vročitve. Zakon izrecno določa, iz katerih razlogov lahko posamezen subjekt vloži ugovor. 
 
Tretja oseba lahko zoper sklep o izvršbi vloži ugovor do konca postopka davčne izvršbe, če 
ima na premoženju dolžnika, ki je predmet izvršbe, pravico, ki preprečuje izvršbo (npr. 
lastninska pravica na stvari, ki jo ima dolžnik le v najemu). 
 
 
6.0 PREDMET IZVRŠBE 
Predmet izvršbe je tisti del premoženja dolžnika, na katerega se lahko poseže z namenom 
prisilne izterjave zapadle obveznosti. Predmet izvršbe je lahko vsako dolžnikovo premoženje ali 
premoženjska pravica, če ni z zakonom izvzeta iz izvršbe. Vendar pa je FURS dolžan 
upoštevati načela davčne izvršbe in predmet izvršbe izbrati tako, da je vrednost premoženja 
dolžnika, ki je predmet izvršbe, v sorazmerju z višino obveznosti, ki se izterjuje. 
 
Predmeti davčne izvršbe so: 
 

- denarni prejemki, 
- denarna sredstva pri bankah in hranilnicah, 
- denarne terjatve, 
- premičnine, 
- vrednostni papirji, 
- nepremičnine, 
- delež dolžnika v družbi ter 
- druge premoženjske pravice (patent, užitek, materialna avtorska pravica itd.). 

 
6.1 Izvršba na dolžnikove denarne prejemke 
 
Denarni prejemki so: 
 

- plača, 
- nadomestilo plače, 
- pokojnina, 
- denarni prejemki, doseženi na podlagi podjemne pogodbe in vsi ostali dohodki iz 

drugega pogodbenega razmerja, ki ni delovno razmerje, 
- vsi drugi denarni prejemki, ki po zakonu o dohodnini štejejo za dohodek iz delovnega 

razmerja. 
 
Sklep o izvršbi se vroči dolžniku in delodajalcu (oziroma drugemu izplačevalcu denarnih 
prejemkov npr. ZPIZ, ZZZS, naročniku po pogodbi). Na dan vročitve sklepa delodajalcu se 
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opravi rubež denarnih prejemkov dolžnika. Delodajalec je dolžan del plače dolžnika, ki je 
naveden v sklepu o izvršbi, vsak mesec vplačati na račun FURS do poplačila celotnega dolga. 
Dolžnik lahko zoper sklep o izvršbi vloži pritožbo, ki pa ne zadrži začete davčne izvršbe.  
 
Delodajalec oziroma izplačevalec lahko zoper sklep o izvršbi vloži ugovor v osmih dneh od 
njegove vročitve, vendar le iz razloga, da dolžnik pri njem ne prejema denarnih prejemkov. 
Ugovor ne zadrži izvršitve sklepa o izvršbi.  
 
Če delodajalec sklepa o izvršbi ne izvrši ali ga ne izvršuje pravilno, FURS dolg izterja od 
delodajalca. 
 
6.2 Izvršba na  dolžnikova denarna sredstva pri bankah in hranilnicah 
Davčna izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri bankah oziroma hranilnicah je izvršba na 
denarna sredstva, ki jih dolžniki prejemajo na svoje račune pri izvajalcih plačilnega prometa. 
 
Sklep o izvršbi se vroči dolžniku ter banki oziroma hranilnici (ali drugemu izvajalcu plačilnega 
prometa), pri kateri ima dolžnik denarna sredstva oziroma odprte račune. Na dan prejema 
sklepa mora banka zarubiti dolžnikova denarna sredstva do višine dolga, navedenega v sklepu 
o izvršbi, in jih prenesti na račun FURS.  
 
Ker FURS nima vpogleda v stanje na računih dolžnikov, pošlje sklep o izvršbi v izvršitev vsem 
bankam oz. hranilnicam, pri katerih ima dolžnik odprte račune. Te morajo dolžnikova denarna 
sredstva zarubiti do višine obveznosti iz sklepa o izvršbi in jih takoj prenesti na račun dolžnika 
pri banki, ki je v sklepu o izvršbi navedena kot prva (primarna banka). Ko sredstva na računu 
dolžnika pri primarni banki zadostujejo za izvršitev sklepa o izvršbi, primarna banka obvesti 
ostale banke (sekundarne banke), da prenehajo z nadaljnjim rubežem denarnih sredstev ter 
prenese sredstva na račun FURS. Stroške za sprejem in obdelavo sklepa o izvršbi dolžniku 
zaračuna vsaka banka posebej. 
Zarubijo se lahko sredstva na transakcijskih, varčevalnih in depozitnih računih.  
 
Dolžnik lahko zoper sklep o izvršbi vloži pritožbo, ki pa ne zadrži začete izvršbe. 
 
Če banka oziroma hranilnica ne ravna po sklepu o izvršbi, se davek, do višine rubljivih denarnih 
sredstev dolžnika, izterja od nje.  

 
6.3 Izvršba na dolžnikove denarne terjatve 
Z izvršbo lahko FURS seže tudi na terjatev, ki jo ima dolžnik do tretje osebe (dolžnikov dolžnik). 
V tem primeru dolžnikov dolžnik namesto, da bi plačal dolžniku, ki je njegov upnik, svoj dolg po 
zapadlosti plača FURS. 
 
Sklep o izvršbi se vroči dolžniku in njegovemu dolžniku. Z vročitvijo sklepa se dolžniku zarubi 
terjatev, ki jo ima do svojega dolžnika do višine dolga, navedenega v sklepu o izvršbi. Hkrati se 
dolžnikovemu dolžniku naloži, da zarubljeni znesek ob zapadlosti plača na račun FURS.  
 
Dolžnik lahko zoper sklep o izvršbi vloži pritožbo, ki pa ne zadrži izvršbe. 
 
Zoper sklep o izvršbi lahko dolžnikov dolžnik vloži ugovor v roku osmih dni od prejema sklepa, 
in sicer iz razlogov, da dolžniku ni dolžan, da je dolg pogojen ali da še ni dospel v plačilo in ne 
bo dospel v plačilo v enem letu od prejema sklepa. Ugovor ne zadrži izvršbe. 
 
Če dolžnikov dolžnik sklepa o izvršbi ne izvrši ali ga ne izvršuje pravilno, FURS dolg izterja od 
njega. 
 
 
6.4 Izvršba na dolžnikove premičnine 
Sklep o izvršbi se dolžniku vroči pred začetkom rubeža, vendar pa se rubež dolžnikovih 
premičnin lahko opravi tudi pred vročitvijo sklepa, če dolžniku ni mogoče vročiti sklepa o izvršbi 
in bi bil ogrožen namen davčne izvršbe. V tem primeru se sklep o izvršbi vroči dolžniku po 
opravljenem rubežu. Če dolžnik pri rubežu ni bil navzoč, se ga o opravljenem rubežu obvesti 
naknadno. 
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Izvršba na dolžnikove premičnine se opravi z rubežem, cenitvijo in prodajo zarubljenih 
premičnin. 
Rubež 
Zarubijo se lahko vse premičnine, ki so v lasti ali posesti dolžnika, razen predmetov, ki so iz 
davčne izvršbe izvzeti (npr. obleka, obutev, posoda, pohištvo, hrana, kurjava, delovna in 
plemenska živina, kmetijski stroji, redi, medalje, osebna pisma, medicinsko-tehnični pripomočki, 
gasilska zaščita in reševalna oprema itd.). 
Najbolj pogosto se rubijo motorna vozila, osnovna sredstva, zaloge, trgovsko blago in gotovina.  
 
Dolžnik lahko ugovarja, da so zarubljene premičnine last tretje osebe. 
 
Cenitev 
Vrednost zarubljenih premičnin praviloma oceni izterjevalec hkrati z rubežem. Po potrebi, zaradi 
posebnih lastnosti zarubljene stvari, se cenitev lahko opravi tudi s pomočjo posebnega cenilca.  
 
Prodaja 
Zarubljene premičnine se lahko prodajo na javni dražbi, z zbiranjem ponudb, z neposredno 
pogodbo, s komisijsko prodajo ali tako, da FURS dovoli dolžniku, da sam proda zarubljene 
premičnine. Način prodaje izbere FURS, pri čemer upošteva najugodnejši izid, ki ga bo lahko 
dosegel pri prodaji. 
 
FURS objavlja oklice javnih dražb in vabila k oddaji pisnih ponudb za motorna vozila, delovna 
sredstva, trgovsko blago in materializirane vrednostne papirje na svoji spletni strani. Oklici 
javnih dražb in vabila k oddaji pisnih ponudb se objavljajo tudi na komercialnem spletnem 
oglasniku bolha.com. 
 
Dolžnik lahko zoper sklep o izvršbi vloži pritožbo, ki pa ne zadrži izvršbe. 
 
6.5 Izvršba na dolžnikove vrednostne papirje 
Za izvršbo na vrednostne papirje se smiselno uporabljajo pravila o rubežu in prodaji premičnin, 
če ZDavP-2 ne določa drugače. 
 
6.6  Izvršba na dolžnikove nepremičnine, delež v družbi in premoženjske 
pravice 
Izvršba na dolžnikovo nepremično premoženje, delež družbenika v družbi in premoženjske 
pravice (patent, užitek, materialna avtorska pravica itd.) se opravi le v primeru, če izterjava iz 
drugega premoženja dolžnika ni bila uspešna, ali če tako določa zakon. 

FURS predlog za izvršbo preko državnega odvetništva posreduje sodišču, ki opravi izvršbo v 
skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). 

 
 

7.0 ZAVAROVANJE PLAČILA V POSTOPKU IZVRŠBE 
FURS lahko svojo terjatev do dolžnika, ki je že zapadla v plačilo, zavaruje z vknjižbo zastavne 
pravice na dolžnikovih nepremičninah (hipoteka) oz. deležu v družbi. 
 
Zavarovanje pride v poštev predvsem v primerih, ko preostalo premoženje dolžnika (denarni 
prejemki, sredstva pri bankah oz. hranilnicah, terjatve dolžnika, premično premoženje) ne 
zadošča za poplačilo celotnega davčnega dolga, dolžnik pa je lastnik nepremičnin ali deleža v 
družbi. 
 
Zastavna pravica daje možnost, da se v morebitni izvršbi na dolžnikove nepremičnine ali deleže 
v družbi, terjatev FURS poplača pred vsemi drugimi upniki. Dolžniku je tudi onemogočeno, da bi 
zastavljeno nepremičnino ali poslovni delež tekom postopka izvršbe odsvojil. 
 
 
8.0 STROŠKI DAVČNE  IZVRŠBE 
Vse stroške davčne izvršbe plača dolžnik. Ti znašajo: 
 

http://www.fu.gov.si/javne_objave/javne_drazbe/
http://www.bolha.com/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1008
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- 10,00 EUR za sklep o izvršbi na denarne prejemke, sredstva na bankah oz. hranilnicah, 
denarne terjatve in vrednostne papirje, 

- 50,00 EUR za sklep o izvršbi na premičnine.  
 
Dolžnik plača tudi stroške prevoza in hrambe zarubljenega blaga, če teh storitev ne izvaja 
davčni organ, prav tako pa tudi stroške prodaje zarubljenega blaga in stroške cenitve, če jo 
opravi posebni cenilec. 
 
Stroške davčne izvršbe podrobneje ureja Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku. 
 
 
8.1 Stroški bank za obdelavo sklepa o izvršbi 
V primeru izvršbe na dolžnikova denarna sredstva pri bankah oziroma hranilnicah mora dolžnik 
poleg davčnih stroškov plačati še bančne stroške, ki jih zaračuna banka za sprejem in 
obdelavo sklepa o izvršbi. Vsaka banka obračuna stroške v skladu s svojo tarifo, zato se višina 
stroškov od banke do banke razlikuje. Ti znašajo od 20,00 do 60,00 EUR (ali celo več).  
 
FURS pošlje sklep o izvršbi v izvršitev vsem bankam oz. hranilnicam, pri katerih ima dolžnik 
odprte račune. Stroške obdelave zaračuna vsaka banka posebej. 

 
9.0 MEDNARODNA IZVRŠBA 
 
9.1 Mednarodna izterjava davščin 
Države članice EU si pri izterjavi davščin v primeru, da ima dolžnik prebivališče ali premoženje v 
drugi državi članici, vzajemno pomagajo. Dolg je zato mogoče na primer izterjati tudi iz 
denarnih sredstev dolžnika na bančnem računu v tujini. 
 
Upravna pomoč pri izterjavi davščin državam članicam EU je urejena v prvem poglavju 
četrtega dela ZDavP-2. S to ureditvijo je bila v slovenski pravni red prenesena evropska 
direktiva o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi iz leta 
2010. 
 
Upravna pomoč zajema: 

- pridobitev podatkov 
- vročitev dokumentov 
- izterjavo davščin v drugi državi članici EU ali 
- zavarovanje izpolnitve davščin v drugi državi članici EU. 

 
Slovenija (oz. FURS kot pristojen organ) prosi za pomoč pri izterjavi drugo državo članico EU, 
če obveznost za plačilo davščine nastane pri nas, dolžnik pa ima prebivališče oz. sedež ali 
premoženje v drugi državi članici EU. Če obveznost za plačilo nastane v drugi državi članici EU, 
dolžnik pa ima prebivališče oz. sedež ali premoženje v Sloveniji, FURS nudi pomoč drugi državi 
članici EU. 
Izterjana sredstva pripadajo državi, v kateri je nastala obveznost za plačilo davščine.  
 
9.2 Mednarodna izterjava glob oz. denarnih sankcij 
Denarna sankcija, ki jo izreče prekrškovni organ (npr. Policija, mestno redarstvo) v Sloveniji, se 
lahko izvrši tudi v drugi državi članici EU, v kateri ima kršitelj prebivališče oz. sedež ali 
premoženje oz. kjer prejema dohodke. 
 
Izvrševanje denarnih sankcij v drugi državi članici ureja Zakon o sodelovanju v kazenskih 
zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1) v členih od 196 do 199.  
 
Slovenski prekrškovni organ posreduje predlog za priznanje in izvršitev odločbe, s katero je bila 
izrečena globa, v drugo državo članico preko Okrajnega sodišča v Celju. Če so izpolnjeni 
pogoji, sodišče pošlje predlog v državo, kjer ima kršitelj prebivališče ali premoženje, da se globa 
izvrši tam. Izterjana sredstva pripadajo državi, ki je denarno sankcijo izvršila (in ne Sloveniji). 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7927
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6513
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6513
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Enako ravna tuj prekrškovni organ, ki želi globo izterjati od kršitelja, ki ima prebivališče ali 
premoženje v Sloveniji. Tudi v tem primeru predlog za priznanje in izvršitev prejme Okrajno 
sodišče v Celju, ki s sklepom prizna ali zavrne tujo odločbo, s katero je bila izrečena globa. 
Sodišče sklep vroči kršitelju in ga pozove na (prostovoljno) plačilo. Če kršitelj ne plača, globo 
prisilno izterja FURS po pravilih davčne izvršbe. Izterjana sredstva pripadajo Sloveniji. 
  
 


