
 

 

 

 

Številka: Up-218/20-8 

Datum:   16. 3. 2020        

         

 

SKLEP 
 

Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Ana 

Krajnc, Mala Nedelja, ki jo zastopa Peter Surić, odvetnik v Mariboru, na seji 16. marca 

2020 

 

sklenil:  

 

1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1006/2019 z dne 

19. 12. 2019 v zvezi z ugodilnim in stroškovnim delom izreka sklepa Okrajnega 

sodišča v Ljutomeru št. N 3/2017 z dne 17. 9. 2019 se sprejme v obravnavo. 

 

2. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1006/2019 z dne 

19. 12. 2019 v zvezi z zavrnilnim delom izreka sklepa Okrajnega sodišča v 

Ljutomeru št. N 3/2017 z dne 17. 9. 2019 se ne sprejme. 

 

3. Do končne odločitve Ustavnega sodišča ni dovoljena sodna prodaja dela stavbe 

z ID znakom 252-133-1 in parcele z ID znakom 252 547/6, obe k. o. Bučkovci, ki bi se 

vodila na podlagi v 1. točki izreka navedenih sklepov, in sicer niti v postopku št. N 

9/2020, ki je v teku pred Okrajnim sodiščem v Ljutomeru, niti v morebitnem drugem 

sodnem postopku. 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

A. 

 

1. V nepravdnem postopku zaradi delitve stvari v skupni lastnini je bilo pravnomočno 

odločeno, da se premoženjska skupnost pritožnice (tedaj predlagateljice) in nasprotnega 

udeleženca (tj. nekdanjih zakoncev) razdruži s fizično delitvijo tako, da postane pritožnica 

izključna lastnica dveh kmetijskih zemljišč in določenih premičnih stvari ter da postane 

nasprotni udeleženec prav tako izključni lastnik dveh kmetijskih zemljišč in določenih 

premičnih stvari, kar naj bi ob upoštevanju dejstva, da je nasprotni udeleženec določene 

solastne premičnine že odsvojil, pomenilo, da sta udeleženca prejela v izključno last 

skoraj enako vredno premoženje. V presežku, glede nekaterih drugih premičnin ter 

denarnih sredstev na bančnih računih, je sodišče pritožničin predlog zavrnilo. Glede 

ostalega nepremičnega premoženja, to je dela stavbe z ID znakom 252-133-1, ki v naravi 

predstavlja stanovanje v stavbi v etažni lastnini in ki je skupaj s pripadajočimi skupni deli 

vredno 31.500,00 EUR, in nepremičnine parcelna št. 547/6, k. o. Bučkovci, ki v naravi 
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predstavlja delno kmetijsko in delno stavbno zemljišče z gospodarskim poslopjem, ki se 

stika s stanovanjsko hišo (pri čemer je kmetijski del nepremičnine vreden 7.412,36 EUR, 

stavbni del pa 38.500,00 EUR), pa je sodišče odločilo, da se razdruži s civilno delitvijo 

(torej s prodajo nepremičnin in z razdelitvijo kupnine med udeleženca). Fizična delitev 

nepremičnin na način, da prejme pritožnica v izključno last stanovanje, ki pomeni njen 

dom, nasprotni udeleženec pa nepremičnino z gospodarskim poslopjem, bi bila po presoji 

sodišč, oprti na mnenje izvedenca gradbene stroke, mogoča le ob izvedbi določenih 

gradbenih posegov, za kar bi bilo skladno z ustaljenim stališčem sodne prakse potrebno 

soglasje obeh solastnikov, ta pogoj pa v tej zadevi ni izpolnjen. Tudi sicer pa naj bi ti 

posegi finančno bremenili vsaj enega od udeležencev, ki pa sta oba izpovedala, da 

nimata finančnih sredstev za kakršnekoli preureditve.  

 

2. Pritožnica sodiščema očita kršitev pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena 

Ustave zaradi sprejetja domnevno arbitrarne odločitve. Po pritožničinem mnenju sodišči 

nista pravilno uporabili 70. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 

91/13 – v nadaljevanju SPZ), ki primarno predvideva delitev v naravi, in to ob upoštevanju 

upravičenega interesa udeležencev postopka. Pritožnica je prepričana, da bi bilo mogoče 

vse skupno premoženje razdelitvi v naravi. Stanovanje z ID znakom 252-133-1, za 

katerega naj bi pritožnica izkazovala upravičen interes, saj pomeni njen dom1 (medtem ko 

naj bi nasprotni udeleženec že nekaj let bival v Centru za starejše občane Ormož in je 

tudi sam izjavil, da nima interesa ohraniti nepremičnin v fizični obliki), naj bi že 

predstavljalo posamezni del stavbe v etažni lastnini. Gospodarsko poslopje, ki se sicer 

res stika s stanovanjsko hišo, pa naj bi stalo na samostojni parceli št. 547/6, k. o. 

Bučkovci. Ker torej objekta dejansko že stojita na dveh samostojnih parcelah in ker je 

stavba že etažirana, po mnenju pritožnice v tej zadevi ni uporabljivo ustaljeno stališče 

sodne prakse o potrebnosti soglasja drugega solastnika za izvedbo gradbenih posegov, 

le na podlagi katerih bi se lahko izvedla fizična delitev. Tako kot naj ne bi bilo ovir za to, 

da je izključni lastnik posameznega dela št. 2 v sporni stavbi sin udeležencev 

nepravdnega postopka, naj ne bi bilo ovir za to, da postane pritožnica izključna lastnica 

posameznega dela št. 1. Po pritožničinem mnenju bi sodišči morali sprejeti tako stališče 

še zlasti ob upoštevanju dejstva, da pritožnica s tem rešuje svoj stanovanjski problem. Po 

prepričanju pritožnice ovire za delitev v naravi ne more predstavljati okoliščina, da se 

stanovanjska hiša in gospodarski objekt, ki stoji na sosednji parceli, stikata ali da prostor 

ene stavbe sega čez parcelno črto (to bi bilo lahko predmet urejanja med lastniki 

sosednjih zemljišč po pravilih sosedskega prava). Pritožnica poudarja, da je izpodbijana 

odločitev neživljenjska in da nesorazmerno posega v njeni pravici do osebnega 

dostojanstva in do nedotakljivosti stanovanja, saj bo pri 67-ih letih ostala brez doma, v 

katerem je vseskozi živela, pri čemer naj bi njen edini prihodek predstavljala simbolična 

preživnina v višini 10,00 EUR mesečno, ki ji jo je dolžan plačevati nasprotni udeleženec.  

 

3. Pritožnica nasprotuje tudi zavrnitvi njenega predloga v delu, v katerem je zahtevala 

delitev denarnih sredstev na bančnih računih nasprotnega udeleženca. Uveljavlja kršitev 

pravic do nepristranskega sojenja iz prvega odstavka 23. člena Ustave in do pravnega 

                                            
1 Pritožnica prilaga potrdilo o stalnem prebivališču. 
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sredstva iz 25. člena Ustave še iz razloga, ker je Višje sodišče njene očitke o 

nepristranskosti sodnika prve stopnje zavrnilo zgolj z očitkom, da je izločitveni razlog 

prepozno uveljavljala, namesto da bi se do njih vsebinsko opredelilo. Pritožnica izpodbija 

tudi odločitev o stroških postopka. Pojasnjuje, da odločitev sodišča prve stopnje, da nosi 

vsak udeleženec svoje stroške postopka, v končni fazi pomeni, da vsi stroški bremenijo le 

njo. Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča na Ptuju št. Bpp 365/2017, Bpp 293/2018 z 

dne 23. 1. 2020 naj bi namreč morala pritožnica sodišču povrniti 2.992,85 EUR, 

izplačanih iz naslova brezplačne pravne pomoči za potrebe plačila v tem sodnem 

postopku angažiranih sodnih izvedencev.  

 

4. Pritožnica pojasnjuje, da je Okrajno sodišče v Ljutomeru na predlog nasprotnega 

udeleženca že začelo s postopkom prodaje nepremičnin in da je javna dražba že 

razpisana za dan 26. 3. 2020. Prilaga odredbo o prodaji Okrajnega sodišča v Ljutomeru 

št. N 9/2020 z dne 17. 2. 2020. Ker bo v primeru uspešne dražbe utrpela nepopravljivo 

škodo, saj bo kupec pridobil lastninsko pravico na originaren način, sama pa bo izgubila 

svoj dom, pritožnica Ustavnemu sodišču predlaga, naj zadrži izvršitev izpodbijanih sodnih 

odločb tako, da do končne odločitve Ustavnega sodišča ni dovoljena sodna prodaja 

nepremičnin z ID znakom 252-133-1 in s parcelno št. 547/6, k. o. Bučkovci, niti v 

postopku, ki teče pred Okrajnim sodiščem v Ljutomeru pod opr. št. N 9/2020 niti v 

morebitnem drugem sodnem postopku. 

 

 

B. 

 

5. Senat je ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. O njeni utemeljenosti bo odločalo 

Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z izpodbijanima sklepoma kršene pritožničine 

človekove pravice oziroma temeljne svoboščine (1. točka izreka). Zlasti bo presodilo, ali 

je bila z izpodbijanima sklepoma kršena pritožničina pravica do spoštovanja doma iz 

prvega odstavka 36. člena Ustave. 

 

6. Senat Ustavnega sodišča ustavne pritožbe v delu, ki se nanaša na zavrnilni del 

izpodbijane odločitve, ni sprejel v obravnavo, ker za to niso izpolnjeni pogoji iz drugega 

odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno 

prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) (2. točka izreka). 

 

7. Če je ustavna pritožba sprejeta v obravnavo, lahko po 58. členu ZUstS senat ali 

Ustavno sodišče na nejavni seji zadrži izvršitev posamičnega akta, ki se z ustavno 

pritožbo izpodbija, če bi z izvršitvijo lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. 

Upoštevati je treba, da je v obravnavani zadevi 26. 3. 2020 razpisana javna dražba za 

prodajo dela stavbe z ID znakom 252-133-1 in nepremičnine parcelna št. 547/6, k. o. 

Bučkovci. Pritožnica ima prav, ko trdi, da bo v primeru uspešne dražbe utrpela 

nepopravljivo škodo, saj bo kupec pridobil lastninsko pravico na nepremičninah na 

originaren način, pritožnica pa bo izgubila svoj dom. Iz okoliščin primera tako izhaja, da 

posledic, ki bi nastale s prodajo, v primeru kasnejše ugoditve ustavni pritožbi ne bi bilo 

več mogoče odpraviti. S tem pa bi tudi ustavna pritožba postala brezpredmetna. 
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Navedene okoliščine po oceni senata Ustavnega sodišča utemeljujejo odločitev na 

podlagi 58. člena ZUstS, ki omogoča zagotovitev učinkovitosti ustavne pritožbe na način, 

da se do odločitve Ustavnega sodišča o njej preprečijo težko popravljive ali celo 

nepopravljive škodljive posledice izpodbijanih posamičnih aktov za pritožnico. Zato je 

senat odločil, da do končne odločitve Ustavnega sodišča ni dovoljena sodna prodaja dela 

stavbe z ID znakom 252-133-1 in parcele z ID znakom 252 547/6, obe k. o. Bučkovci, ki 

bi se vodila na podlagi v 1. točki izreka tega sklepa navedenih sklepov, in sicer niti v 

postopku št. N 9/2020, ki je v teku pred Okrajnim sodiščem v Ljutomeru, niti v 

morebitnem drugem sodnem postopku (3. točka izreka).  

 

  

C. 

 

8. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in 

58. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega 

sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik senata dr. 

Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel 

soglasno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Marijan Pavčnik 

Predsednik senata 

 

 

zanj 

 

 

 

             dr. Dunja Jadek Pensa 

Namestnica predsednika senata 

 

 


