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Velikokrat zaradi neznanja, neodgovornega načina življenja, zasvojenosti ali drugih 

osebnih stisk, nenadne invalidnosti ali bolezni, v sedanjem času pa tudi posledic 

epidemije Covid-19, ne zmoremo plačevati vseh obveznosti. Naberejo se dolgovi, pride 

do izvršb ali rubeža. Nujno je, da čimprej ukrepamo – torej iščemo realne rešitve za 

izhod iz zadolženosti. 

Najslabše je, ko si pred dolgovi zatiskamo oči in jih skušamo kakorkoli prikriti. Naši 

upniki upravičeno želijo, da jih poplačamo. 

Prav tako ni smiselno dodatno zadolževanje, da bi poplačali dolg. Tudi finančni 

strokovnjaki tega ne priporočajo, saj na koncu vodi v še večjo finančno stisko. 

Prvi korak k poplačilu dolgov je, da se skušamo z upnikom pogovoriti o možnostih, ter 

najti dogovor. 

Včasih nam je upnik pripravljen priti naproti, tako, da odobri plačilo na obroke, nam 

odloži plačilo ali celo odpiše dolg. Vendar tega ne bo storil brez naše prošnje. 

Obligacijaki zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. 

US in 20/18 – OROZ631) ureja zastaranje terjatev. Pomembno je, da poznamo roke v 

katerih posamezne terjatve zastarajo. Predvsem kadar svojih obveznosti ne zmoremo 

poravnati pravočasno, se moramo zavedati, da bo upnik najverjetneje vložil tožbo 

preden poteče zastaralni rok (npr. izvršba).  

Če pride do izvršbe, to za dolžnika pomeni precej dodatnih stroškov. Marsikdaj stroški 

samega postopka presežejo prvotni dolg. Tudi zato je nujno, da ukrepamo takoj, ko 

zaznamo, da rednega plačevanja ne bomo zmogli. 

Z načrtom odplačevanja, organizacijo pomoči, ki je na voljo, zmanjšanjem stroškov, 

predvsem pa našo aktivnostjo, lahko preprečimo izvršbo, rubež premičnin ali 

nepremičnin. 

V programu društva Mozaik, so.p., »Pomoč na vratih« - terensko delo s potencialnimi 

brezdomnimi osebami in zagovorništvo, nudimo psihosocialno podporo tudi osebam v 

finančnih stiskah. Pomagamo pridobiti pregled nad zadolženostjo, skupaj z vami 

naredimo načrt pomoči in podpore za poplačilo dolgov.  

Kontaktne informacije: Anja Žižek, 070 673 759  

    Sonja Šavel, 070 336 663 

         Pripravila: Sonja Šavel 

mailto:info@mozaik-drustvo.si

