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1. V obravnavani zadevi sem glasovala proti odločitvi večine zato, ker menim, da je 
Ustavno sodišče pri presoji kršitve pravice iz 22. člena Ustave ukrepalo po uradni 
dolžnosti, kar ne sodi v njegovo pristojnost. 
 
2. Ustavno sodišče je presojalo ustavno pritožbo zoper odločitev izvršilnega sodišča. 
Ugotovilo je, da se Višje sodišče do trditve pritožnika, da sodbe, ki naj bi bila izvršilni 
naslov, ni prejel, ni opredelilo. Ker je ta trditev za odločitev pomembna, saj je od vročitve 
drugostopenjske odločbe odvisna izvršljivost sodne odločbe, je Ustavno sodišče sklep 
sodišča druge stopnje razveljavilo in zadevo vrnilo temu sodišču v novo odločanje. 
 
3. Menim, da sta se sodišči v izvršilnem postopku opredelili do pritožnikove trditve. 
Sodišče prve stopnje je med drugim v sklepu zapisalo: "Ker je izvršilni naslov izdalo 
sodišče, ki je dovolilo izvršbo, je to sodišče na podlagi prvega odstavka 42. člena ZIZ 
opravilo poizvedbe o tem, kdaj je bila odločba druge stopnje vročena strankama. Tako 
upniku kot dolžniku je bila odločba druge stopnje vročena 11. 12. 20031, tako da je 
mogoče ugotoviti, da je bila glede na v sodbi sodišča prve stopnje določen 
tridesetdnevni paricijski rok za izpolnitev obveznosti, na dan vložitve predloga za 
izvršbo, to je 10. 2. 2004, tudi izvršljiva". 
 
4. Sodišče druge stopnje je na ponovljeni ugovor pritožnika odgovorilo naslednje: 
"Dokazno podprta je namreč ugotovitev, da je bila tako upniku kot dolžniku odločba 
pritožbenega sodišča vročena 11. 12. 2003, ob vložitvi predloga pa je tudi potekal 
tridesetdnevni paricijski rok za izpolnitev obveznosti. Vso potrebno dokazno oporo pa 
ima končno tudi ugotovitev sodišča prve stopnje, da dolžnik v ugovoru ni navedel 
oziroma izkazal dejstva, ki bi kakorkoli preprečevala izvršbo, kar pomeni, da je 
izpodbijana odločitev sodišča prve stopnje o zavrnitvi dolžnikovega  ugovora pravilna v 
dejanskem in pravnem pogledu". 
 
5. V ustavni pritožbi je pritožnik vztrajal pri trditvi, da sodbe Višjega sodišča - izvršilnega 
naslova ni prejel. V ustavni pritožbi pritožnik obširno opisuje pravdni postopek, ki je 
potekal pred izvršilnim postopkom, kakor tudi druge postopke, ki niso predmet tega 
postopka. V ustavni pritožbi najprej pove, da je bil o navedeni sodbi obveščen, in da je 
dne 6. 4. 2004 zaprosil za njeno vročitev. O tem, da je v spisu vročilnica o vročitvi 

 
1 V pravdnem in izvršilnem spisu sta vročilnici (v izvršilnem kopiji) naslovljeni na pooblaščenki obeh strank 
Vročilnica za pritožnika je naslovljena na njegovo pooblaščenko Silvo Klun Lavš, na njej je navedba sporne 
sodbe, datum prejema in podpis, ki pa ni njen in je tudi zapisan v rubriki "vročevalec". Toda o tem, ali je 
pooblaščenka sodbo prejela, med postopkom ni bilo sporno.  
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njegovi pooblaščenki pove le to, da se je "z njo razšel". V ustavni pritožbi ne izpodbija 
pravilnosti izpolnitve vročilnice, ki je bila zaradi njegove trditve, da sodbe ni prejel, na 
podlagi (v izvršilnem spisu izkazanih) poizvedb, vložena tudi v izvršilni spis (njena 
fotokopija). Pač pa v ustavni pritožbi pove, da je bil s sodbo, na podlagi katere mora 
izprazniti sporni prostor, seznanjen  4. 2. 2005.  
 
6. Da je Ustavno sodišče štelo, da je pritožnik imel pooblaščenko in da to razmerje ni 
bilo razdrto, izhaja tudi iz odločitve pod B. – II. odločbe. V tem delu je Ustavno sodišče 
preizkusilo ustavno pritožbo zoper navedeno sodbo in izrecno navedlo, da je pritožnik 
imel pooblaščenko in da je sodišče vabila pravilno vročalo njej ter da zato ni bila kršena 
pravica iz 22. člena Ustave.  
 
7. Če pa je pritožnik imel pooblaščenko, bi moral izpodbijati vročitev sodbe njej. To bil 
lahko storil z ugovorom, da vročilnica, ki se nahaja v izvršilnem in pravdnem spisu, ni 
pravilno izpolnjena oziroma da je ni podpisala ona ali kdo iz njene pisarne. Povedano 
drugače, dokazovati bi moral (že v prvostopenjskem in drugostopenjskem postopku), da 
sodbe tudi njegova pooblaščenka ni prejela. Zgolj trditev, da se je s pooblaščenko 
"razšel", za morebiten preklic pooblastila ne zadošča.  
 
8. Če pa pritožnik v ustavni pritožbi ne izpodbija pravilnosti dokaza, na podlagi katerega 
sta sodišči presodili, da je bila sodba vročena, potem lahko Ustavno sodišče ugotovi le, 
da pritožnik svojih trditev ni izkazal. Samo, če teh v spisu ne bi bilo, pa tudi ne nobenih 
drugih dokazov o tem, da je bila vročitev opravljena (tistega, česar ni, ni mogoče 
dokazati), bi bili razlogi, s katerimi Ustavno sodišče utemeljuje, da se Višje sodišče o tej 
trditvi ni opredelilo, pravilni.2   
 
9. Ker je Ustavno sodišče spis pribavilo in ga vpogledalo, bi sicer lahko imelo pomisleke 
o pravilnosti  vročilnice, vendar pa ob vseh ostalih dejstvih, razvidnih iz spisa, samo ne 
bi smelo presojati, ali je ta vročilnica pravilno izpolnjena ali ne. Čeprav tega izrecno ni 
povedalo, pa odločitev temelji prav ne tem dejstvu. S tem se je spustilo v presojo 
dokaza, ki v ustavni pritožbi ni bil izpodbijan. Poleg tega se ni opredelilo do trditve 
ustavnega pritožnika,  da je bil s sodbo seznanjen (najpozneje) 4. 2. 2005, kar v 
takšnem primeru pomeni, da je sporna sodba vsaj tedaj postala izvršilni naslov. Z 
ustavno pritožbo izpodbijana sklepa sta bila izdana več kot 30 dni (paricijski rok)3 po 
tem.  
 
 

       Sodnica 
mag. Marija Krisper Kramberger 

                                            
2 Iz pravdnega spisa opr. št. III P 470/96 je med drugim razvidno, da pritožnik spornega prostora že dolgo 
ne uporablja, da je bilo sodišče nenehno soočeno s pritožnikovo nedosegljivostjo ali odklonitvijo sprejema 
sodnih pisanj, pri čemer je pritožnik nenehno pošiljal na sodišče različne "pritožbe" in zahteve. Zahteval je 
tudi vpogled v spis (bilo mu je ugodeno) in tudi fotokopijo spisa (tudi to mu je bilo dovoljeno). Pravdni 
postopek teče že od leta 1996, pritožnik ni plačeval najemnine, upnik pa s prostorom ne more razpolagati. 
3 Izvršba doslej ni bila izvedena, ker jo je Ustavno sodišče do končne odločitve z ustavno pritožbo 
zadržalo. 
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