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Izhodiščne misli

• Namen začasnih ukrepov 

• S sodobnim tehnološkim razvojem je postal elektronski prenos 
sredstev med bančnimi računi enostaven in hiter 

• Istočasno pa ekstrateritorialni učinki zaščitnih ukrepov 
pomenijo zaskrbljenost glede suverenosti, zaradi česar 
postaja pravna ureditev, ki jih ureja to področje, izredno 
zapletena



Slabosti ureditev do sprejetja UZBR

• pogoji za izdajo zaščitnih ukrepov so v EU različni: upniki težje pridobijo 
nalog za zamrznitev v nekaterih DČ kot v drugih (razlike v številnih dokazih, 
npr. ali obstaja resno tveganje, da končna izvršitev sodne odločbe ne bo 
mogoča); 

• v številnih DČ težko ali celo nemogoče, da bi upnik pridobil informacije o 
tem, kje je bančni račun njegovega dolžnika, ne da bi pri tem uporabil 
storitve zasebnih preiskovalnih agencij 

• stroški odvračajo od izterjave zahtevkov v tujini s pomočjo pravosodnega 
sistema (storitve odvetnika, ki ima dovoljenje za delo v državi, v kateri poteka 
postopek; stroški prevodov dokumentov v uradni jezik, ki je sprejemljiv za 
sodišče in stranke; stroški vročitve dokumentov čez mejo); 

• razlike v nacionalnih izvršilnih sistemih (izvršitelji izven sodišč, posebne in 
trajanje postopkov so resna težava za upnike, ki poskušajo izvršiti sodno 
odločbo (pomanjkanje elementa hitre izvršbe).



Splošno o UZBR

• Uredbe (EU) št. 655/2014 o določitvi postopka za evropski nalog za 
zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne 
izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah (UZBR) –
uporaba od 18.1.2017 

• Čezmejni element

• Izvedbena uredba 2016/1823 z dne 10. oktobra 2016 o 
določitvi obrazcev 

• Lex fori

• ZIZ-L: Uporaba določb postopka o začasnih odredbah



Opredelitev pojmov

• Nalog o zamrznitvi / sklep o zamrznitvi BR ali odredba o 
zamrznitvi 

• Zamrznitev / blokada (138. člen ZIZ), rubež (260/1 ZIZ), 
nalog za odrek izplačila določenega denarnega zneska 
iz TRR (271. člen ZIZ)

• Generičen pojem, ki lahko zajema učinke predhodnih 
odredb (rubež) ali začasne odredbe (prepoved 
razpolaganja)

• Država izvora / država izvršbe



Področje uporabe 

• Alternativni postopek 

• Stvarno področje uporabe: Denarne terjatve v civilnih in 
gospodarskih zadevah v čezmejnih primerih
– Izključene carine, davki, upravne zadeve, premoženjska 

razmerja med zakoncema, oporoke in dedovanje, socialna 
varnost in arbitraža 

– ENZBR ne more biti izdan potem, ko so zoper D začeti postopki 
zaradi insolventnosti – lahko za zavarivanje sredstev za 
kasnejšo izterjavo škodljivih plačil D tretjim (pravda izpodbijanje 
dejanj D)

– Samo za zamrznitev računov pri kreditnih institucijah, ki 
sprejemajo depozite od javnosti in odobravajo kredite



• Teritorialno področje : razen Danska, ZK 

• Na voljo le upnikom s stalnim prebivališčem v EU in za 
bančne račune v EU!!!



• Kdaj gre za čezmejni primer:
– če bančni račun oziroma računi, ki se zamrznejo na 

podlagi ENZBR, v državi članici, ki ni: 

(a) država članica sodišča, ki obravnava vlogo za izdajo 
naloga za zamrznitev v skladu s členom 6, ali 

(b) država članica, v kateri ima upnik stalno prebivališče.

NE: 1. Če ima upnik stalno prebivališče v isti DČ, v 
kateri je TRR in sodišče, ki odloča
2. Če je upnik podal z eno vlogo predlog za zamrznitev 
TRR doma in v tujini



Pristojnost za izdajo ENBR

• Mednarodna pristojnost - ločiti različne primere:
1. upnik še ni pridobil sodne odločbe, sodne poravnave 

ali javne listine            sodišča DČ, ki so v skladu z BUIa, 
pristojna za odločanje o glavni stvari (pristojnost po 
prebivališču Tc, po kraju škodnega dogodka, izpolnitve 
pogodbe)

2. D je potrošnik  samo sodišča DČ stalnega 
prebivališča D

3. upnik je že pridobil sodno odločbo ali sodno poravnavo, 
JL sodišče v DČ v kateri je bila izdana sodna odločba 



Stvarna in krajevna pristojnost 

1. Če ni uveden pravdni ali kakšen drug postopek za izdajo IN
• Stvarna pristojnost : 

– okrajno sodišče, ki bi bilo pristojno za odločitev o predlogu za 
izvršbo

• Krajevna pristojnost:
– Sodišče na območju katerega ima D stalno ali začasno 

prebivališče ali sedež oz. po prebivališču/ sedežu dolžnikovega 
dolžnika 

2. Če je že uveden postopek : sodišče, pred katerim poteka postopek 
oz. sodišče, ki je odločbo že izdalo

3. če upnik pridobil javno listino, so za izdajo NZBR : okrajna sodišča 
na območju katerega je bila javna listina izdana 



• V obravnavanem primeru se je izvršilni postopek začel s predlogom 
za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Za odločanje o njem je 
praviloma izključno krajevno pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani (prvi 
odstavek 40.c člena ZIZ), po ugotovitvi pravnomočnosti sklepa o 
izvršbi pa je za vodenje in odločanje v izvršilnem postopku na prvi 
stopnji krajevno pristojno tisto sodišče, ki je krajevno pristojno za 
odločanje glede na dovoljena sredstva izvršbe (tretji odstavek 40.c 
člena ZIZ). Do ugotovitve pravnomočnosti o vseh dovolitvah, torej tudi 
o tistih, ki jih je upnik predlagal naknadno, odloča Okrajno sodišče v 
Ljubljani, po njej pa tisto sodišče, ki je krajevno pristojno glede na 
dovoljena sredstva - in sicer glede na prvotno dovoljena sredstva. 
Upoštevaje doslej dovoljena sredstva, pravnomočnost sklepa o izvršbi 
ter določbe prvega odstavka 100. člena in 136. člena ZIZ pa je to 
Okrajno sodišče v Mariboru.

• … za krajevno in stvarno pristojnost uporabiti v času odločanja 
veljavno nacionalno pravo VSRS Sklep I R 69/2017



Postopek – predlog za izdajo ENZBR 

• Čas vložitve predloga: 
– pred začetkom postopka v glavni stvari in v katerikoli fazi 

postopka ne glede na to ali je izvršilni naslov že izvršljiv, 
dokler ni poplačila 

Pogoj: 
• Rok za začetek postopka o glavni stvari: 30 dni / 14 dni

– Institut preklica NZBR / ustavitve izvrševanja ENZB (10/2 UZBR in 
279.č ZIZ) in razveljavitev vseh dejanj v primeru, ko U ne začne 
postopka v glavni stvari (npr. vložitev tožbe)

• Sodišče v DČ izvora v roku ne prejme dokazila 
• Pristojnost Okrajnega sodišča v Mariboru v primeru preklica 

ENZB s strani tujega sodišča v DČ izvora 



Postopek – predlog za izdajo ENZBR  

• Standardni obrazec – obvezna uporaba : Izvedbena uredba

• E-oddaja v postopkih v RS : e-sodstvo (postopki zavarovanja pred
okrajnimi sodišči)

• V uradnem jeziku sodišča izvora
• Ni obveznega zastopanja za predlog (za pravna sredstva po

nacionalnem pravu)
• Ex parte postopek : učinek presenečenja in odložena

kontradiktornost

• Sodne takse :



Postopek – pogoji za izdajo ENZBR 
Predložitev zadostnih dokazov :
• Da je ukrep nujen, ker obstaja dejansko tveganje, da bo poznejša 

izvršitev ovirana ali precej otežena (obstoj nevarnosti): 
– Subjektivna nevarnost : obstoj tveganja, da bi D, porabil, prikril ali 

uničil svoja sredstva oziroma jih prodal pod ceno ali v neobičajnem 
obsegu ali na neobičajen način.

– Dokazi se nanašajo: na D ravnanje v zvezi z zahtevkom ali na ravnanje v 
prejšnjem sporu med strankama, na prejšnje D kredite, na naravo D 
sredstev in na vsako nedavno D dejanje v povezavi z njegovim 
premoženjem. 

– Sodišče lahko presodi, da dvigi sredstev z računov in izdatki dolžnika za 
normalno poslovanje ali redni družinski izdatki niso neobičajni

• Npr. : neplačilo zahtevka; ugovor zahtevku ali dejstvo, da ima D 
več kot enega upnika; dejstvo, da je finančno stanje dolžnika 
slabo ali se poslabšuje (14. uvodna izjava UZBR) – lahko kot 
dodatno merilo



Postopek – pogoji za izdajo 

• Stranka … v sami zahtevi konkretno navesti vse okoliščine 
in dejstva, s katerimi utemeljuje, da je ukrep zavarovanja v 
obliki naloga nujen, ker obstaja dejansko tveganje, da bo 
brez naloga poznejša izvršitev sodne odločbe ovirana ali 
precej otežena.

• Okoliščine, ki jih je navajal upnik v dodatku k vlogi in jih sedaj 
ponavlja v pritožbi, še ne zadoščajo za sklep, da verjetno 
obstoji subjektivna nevarnost: 
– da dolžnik v RS ni zaposlen, ni lastnik nepremičnin v RS, da 

ni davčni rezident RS, ampak druge države 

VSK Sklep I Ip 375/2018 z dne 8.1.2019



Postopek – pogoji za izdajo 

če upnik še ni pridobil sodne odločbe: 

• verjetnost obstoja terjatve in
• dokazati, da bo verjetno uspel v postopku o glavni 

stvari (7. člen UZBR) 
– uredba ne vsebuje nobene določbe glede koncepta 

verjetnega uspeha:
• Avtonomna razlaga 
• V predlogu UZBR je bilo določeno – da je njegov 

zahtevek zoper toženca dobro utemeljen („well
founded“)



• Zavarovanje zapadlih denarnih zahtevkov (za višino 
glavnice ali nižje):
– Na zahtevo tudi : obresti do datuma izdaje NZBR in
– Stroški za pridobitev izvršilnega naslova 

• Nezapadli : 
– če izhajajo iz transakcije ali dogodka, do katerega je že 

prišlo, in je njihov znesek mogoče določiti (preživnina);
– tudi glede zahtevkov v zvezi z deliktom ali kvazideliktom 

in 
– tožbenimi zahtevki za odškodnino ali za vrnitev v prejšnje 

stanje, ki temeljijo na dejanju, zaradi katerega je bil 
uveden kazenski postopek.



Postopek – pogoji za izdajo 

• Primarna pisnost postopka: vlogi priložiti zadostne dokaze v 
obliki listinskih dokazov ali katerikoli drugi dokaz po 
nacionalnem pravu (zaslišanje U, prič)
– Poziv na popravo predloga 

• Prepoved vzporednih predlogov po UZBR zoper istega D 
za zavarovanje istega zahtevka !
– dovoljeno vložiti predlog hkrati po nacionalnem pravu, 

• kar mora U sporočiti sodišču (tudi, če je bila kakšna 
vloga zavrnjena) – SO bo tehtalo primernost izdaje 
ENZB 

• Zavrnitev predloga : se ne vroča D / pritožba upnika 



Pridobivanje informacij o D bančnem računu 

• V predlogu navesti naziv banke, IBAN ali BIC, in/ali naziv in naslov 
banke, pri kateri ima dolžnik enega ali več računov, ki jih je treba 
zamrzniti;
– Če upnik teh podatkov nima 

• Mehanizem: sodišče izvora na U predlog pridobi informacije od 
organa v DČ izvršitve v kateri upnik domneva, da ima D bančni 
račun (npr. ni znan naziv banke)
– Če ima izvršljivo odločbo 
– Utemeljitev domneve (npr. zaposlitev D, premoženje)
– Zagotovi informacijski organ, ki so ga sporočile DČ

• UZBR: določa načine pridobivanja informacij: a) razkritje bank v 
DČ izvršitve; b) dostop do registrov; c) možnost SO, da zahtevajo 
razkritje od D; drug uspešen način



Pridobivanje informacij o D bančnem računu 

• Če U ne razpolaga z izvršljivo sodno odločbo: IZJEMOMA
– Znesek mora biti precejšen
– Prepričanost sodišča, da so informacije nujno potrebne, ker 

obstaja tveganje, da bo poznejša izvršitev zahtevka ogrožena in bi 
se finančno stanje poslabšalo 

• Podatki se posredujejo sodišču izvora in ne upniku : 
– izjemoma banki, če na podlagi informacij ne more identificirati 

dolžnikovega računa (npr. pri isti banki so odprti računi več oseb z 
enakim imenom in enakim naslovom) – zahteva od organa v DČ 
izvršitve neuradno

• V SLO organ, ki zagotavlja info.: AJPES : vodi register računov 
• Potrebna obvestitev dolžnika po 30 dneh 



Varščina, ki jo zagotovi upnik 

• Preprečitev zlorabe in varovanje pravic D
• Namen: možnost kasnejše nadomestitve D škode 

• Običajno za znesek določen v NZBR – depoziti, bančna 
garancija ali hipoteka

• če U ima sodno odločbo - diskrecijska pravica sodišča  
• Če je primerna – npr. nerešena pritožba zoper sodno odločbo

• Če sodne odločbe še ni pridobil: vedno, razen izjemoma
– če ni primerna – U nima zadostnih sredstev; gre za 

preživnino; izplačilo plač; manjši poslovni dolg

• Analogija ZIZ o začasnih odredbah – položitev na račun SO (275. 
člen ZIZ v povezavi s 39. členom ZIZ)



• Upnik ima v predlogu za izdajo možnost, da utemelji 
razloge za oprostitev zagotovitve varščine 

• Vendar pa UZBR ne določa ali lahko sodišče oprosti 
plačila tudi brez predloga za oprostitev ali utemeljitve 
razlogov 



Izdaja naloga in vročitev ENZBR 

• Kadar upnik še ni pridobil sodne odločbe, sodne poravnave 
ali javne listine: izdaja do konca 10 delovnega dne

• Kadar je upnik že pridobil sodno odločbo, sodno poravnavo 
ali javno listino: do konca 5 delovnega dne po tem, ko je 
upnik vložil oziroma, kadar je ustrezno, dopolnil vlogo. (18. 
člen UZBR) 

• Standardni obrazec ENZBR (dva dela: A in B)

• Vročitev upniku in banki del A



Učinek NZBR
• Preprečitev razpolaganja s sredstvi s strani dolžnika ali osebe, 

ki jih je dolžnik pooblastil za opravljanje plačil prek tega računa, 
(preko trajnika, z direktno obremenitvijo ali z uporabo kreditne 
kartice)

• Prioritetno načelo – isti vrstni red kot enakovreden nacionalen 
nalog v DČ izvršitve

• V Sloveniji z ZIZ-L  (279.e člen ZIZ): 
– Če U že ima sodno določbo: rubež denarnih sredstev: 

pridobitev zastavne pravice 
– Če sodišče še ni odločilo o glavni stvari: sklep o prepovedi 

razpolaganja 



Omejitve in izvzetja zneskov iz zamrznitve  

• Po pravu DČ izvršitve :
– Npr. zneski, potrebne za preživljanje D in njegove družine

• Zamrznitev skupnih računov

• Upoštevanje pred izvršitvijo ENZBR: organ zadevne zneske 
na lastno pobudo izvzame iz zamrznitve: odgovornost banke 
na podlagi ZIZ (101. in 102. člen ZIZ)

• Upoštevanje po izvršitvi naloga - Na zahtevo dolžnika: 
upravičenosti do višje omejitve zaradi preživljanja družinskega 
člana ali druge osebe, ki jo je dolžan preživljati po zakonu 
(102/5 ZIZ).



Znesek zamrznitve 

• Na zahtevo upnika tudi obresti do datuma izdaje NZBR  

• Tudi stroški pridobitve sodne odločbe 

• Banka ne sme onemogočiti razpolaganja s preseženimi 
sredstvi nad zneskom, navedenim v ENZBR 

• Če ob realizaciji sklepa sredstva ne zadostujejo za zamrznitev 
celotnega zneska, se ta izvrši le v znesku, ki je na voljo na 
računu (enkratnost zamrznitve)



Vrstni red 

• Enako kot enakovreden nacionalen nalog v DČ izvršitve

• Po ZIZ enakovredna nacionalna naloga : SLO sodišče izvršbe: 
sklep o predhodni odredbi / sklep o začasni odredbi 

– Slovensko SO izvora (TRR je v SLO) s sklepom odredi rubež 
denarnih sredstev, če je U že vročena sodna odločba, 
poravnava, JL; oziroma prepoved razpolaganja s sredstvi

– Okrajno sodišče v MB, kot izključno pristojno za izvršitev tujih 
nalogov, s sklepom odredi 

• rubež, če upnik predlogu za izdajo NZBR (pravilno je „za 
izdajo sklepa o zavarovanju“), priloži tudi sodno odločbo (…) 
ki je bila izdana pred nalogom za zamrznitev, sicer pa

• prepoved razpolaganja s sredstvi 



Vrstni red

• Sklep o zavarovanju se vroči upniku in banki :

• Sklep o zavrnitvi izvršitve naloga mora biti obrazložen

• Trajanje zamrznitve sredstev na računu:
– dokler se nalog ne prekliče 
– dokler izvrševanje ni ustavljeno (umik)
– dokler ne začne veljati ukrep, s katerim se izvrši sodna odločba, 

sodna poravnava ali javna listina

Slovensko sodišče ali na podlagi 
tujega NZBR SO v MB s sklepom, v 
primeru prepovedi razpolaganja, 
naloži banki, da odreče izplačilo 
zamrznjenega zneska – ni zastavne 
pravice 

Slovensko sodišče izvora ali na 
podlagi tujega NZBR s sklepom 
odredi rubež pri banki in upnik 
pridobi zastavno pravico  

Navodila banki



Izvršitev slovenskega naloga

• Izvršitev v Sloveniji: domači NZBR (del A) se vroči U in banki 
– NZBR izdan med pravdnim ali drugim postopkom ima učinek 

sklepa o izvršbi (ni potrebna posebna dovolitev izvršbe) – banka 
na podlagi NZBR zamrzne sredstva

– V sklepu sodišče odredi način izvršitve naloga:
• Rubež sredstev
• Prepoved razpolaganja 

• Po vročitvi banka realizira nalog 

• Izvršitev slovenskega naloga v tujini: 
– Slovensko SO izda del A in prazen obrazec z izjavo o 

zamrznitvi in vroči upniku 



Izvršitev v drugi DČ (priznanje, izvršljivost, izvršitev)

• Avtomatično priznanje v drugi DČ izvršbe 

• Izvršljivost brez izjave o izvršljivosti (ni postopka eksekvature) 

• Izvršitev = v skladu s nacionalnimi postopki, ki se uporabljajo 
za izvrševanje enakovrednih nacionalnih nalogov v DČ 
izvršitve s primerljivimi instituti: 
– Okrajno sodišče v MB s sklepom o zavarovanju odredi način 

zavarovanja (načelo formalne legalitete)
– Če slovensko sodišče izda NZBR, ga vroči U, ki mora pri 

pristojnem organu DČ začeti izvršbo

• Izvršitev (23. člen UZBR;) - okrajna sodišča in izvajanje naloga 
(24. člen UZBR) – v pristojnosti banke



Primer : izvršitev tujega ENZBR v Sloveniji 
(člen 23. UZBR)

Del A NZBR
+

prazen obrazec : Aneks IV. 
Izjava o zamrznitvi sredstev

+
Slovenski prevod zagotovi sodišče 

izvora (aplikacija za prevod na 
„klik“: e-justice portal)

Potrditev prejema –
dinamični obrazci

NZBR izda DČ, ki ni 
Slovenija 

Izvršilni organ: Okrajno sodišče 
v MB sprejme potrebne ukrepe 
s sklepom (rubež ali prepoved 
razpolaganja): vročitev upniku 
in banki 

Ni sodne takse za sklep – gre le 
za napotek banki

Del A 
Če upnik predlogu za izdajo 
sklepa priloži še tujo sodno 
odločbo, je tudi na podlagi 
tujih NZBR možno odrediti 
rubež DS (sicer se tega iz 
dela A ne vidi)



Izvajanje naloga za zamrznitev v Sloveniji

1. Dolžniku ali komu drugemu po 
dolžnikovem nalogu odreči 
izplačilo denarnega zneska, za 
katerega je bila izdana začasna 
odredba; ali

2. Zarubiti denarni znesek na D 
računu 

Izjava banke o zamrznitvi

Upnik na podlagi tujega NZBR 
sodišču v MB predlaga zavarovanje 
s predhodno ali začasno odredbo

Banka do konca 3 delovnega dne 
pošlje upniku in sodišču izvora 

NZBR je izdan v DČ 
izvršitve: banka izjavo 
posreduje sodišču 
izvora in upniku 
priporočeno ali 
elektronsko

je izdan v drugi DČ: 
izjava se pošlje 
Okrajnemu sodišču v MB, 
ki pošlje tujemu sodišču 
in upniku priporočeno ali 
elektronsko



• Identifikacija dolžnikovega računa s strani banke:
– Manjka številka TRR – banka identificira, če ima druge 

podatke o D
– Če ne more identificirati: pridobi številko od informacijskega 

organa izvršitve (AJPES), kadar je v nalogu navedeno, da 
je bila ta številka pridobljene na podlagi zahteve (14. člen 
UZBR), in 

– v vseh drugih primerih naloga ne izvrši.
• Enkratnost zamrznitve : znesek, ki je na voljo na računu

• Zamrznitev več dolžnikovih računov pri isti banki (1. 
varčevalni računi na ime D; 2. tekoči računi na ime D; 
3.varčevalni več imetnikov; 4. tekoči računi več imetnikov) 

• Zamrznitev v drugi valuti: banka pretvori

Izvajanje naloga za zamrznitev v Sloveniji



Položaj dolžnika

• Odložena kontradiktornost: vročitev NZBR šele, ko U in sodišče 
izvora prejmeta izjavo banke o realizaciji

• Vročitev NZBR na obrazcu A in B; 
– izjavo banke; 
– predlog za izdajo NZBR; 
– prepise vseh listin, priloženih predlogu (+lahko pa tudi druge 

listine po diskreciji sodišča); 
– prevode A in B delov in predloga 



Položaj dolžnika

– Če ima dolžnik prebivališče v DČ izvršbe in je država izvora 
Slovenija:

• Sodišče po izdaji naloga vroči vse dokumente upniku (ni 
potrebno čakati na izjavo banke)

• Upnik mora takoj po izdaji naloga pri organu v DČ izvršbe, ki je 
pristojen za vročanje tujih nalogov dolžnikom, vložiti vse listine 
hkrati z NZBR

• Pristojni organ sproži vročitev do konca 3 dne po dnevu 
prejema izjave banke 

Del B



Položaj dolžnika 

• Zamrznitev več računov pri več bankah: 
– dolžniku se vroči le prva, ki dokazuje zamrznitev zneskov. 
– Sodišče ne bo čakalo na nadaljnje izjave bank

• Prevodi dokumentov, ki se vročajo dolžniku: 
– za del A lahko slovensko sodišče izvora uporabi tujo 

jezikovno različico dinamičnega obrazca z uporabo 
aplikacije (ni predujma)

– Del B in druge listine – s sklepom pozove upnika na plačilo 
predujma za prevod še preden se izda NZBR



Hvala za vašo pozornost!
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