
 
 
 
 

Številka:  Up-305/15-8                                                                  

Datum:    22. 6. 2015 

 

 

SKLEP 
 

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

družba EM SISTEMI, d. o. o., Cerkno, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Sever, d. o. 

o., Radovljica, na seji 22. junija 2015 

 

sklenil:  

 

1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Ip 23/2015 z dne 

24. 2. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Idriji št. In 3/2012 z dne 

28. 11. 2014 se sprejme v obravnavo. 

 

2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži opravljanje izvršbe v 

zadevi Okrajnega sodišča v Idriji št. In 3/2012. 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

1. V predmetni izvršilni zadevi je sodišče s sklepom o izvršbi št. In 3/2012 dovolilo 

izvršbo zoper dolžnico (pritožnico) zaradi izterjave denarne terjatve upnika v višini 

191.104 EUR s pripadki z rubežem denarnih sredstev na transakcijskem računu in z 

izvršbo s prodajo nepremičnine. Pritožnica je vložila ugovor, s katerim je pred 

sodiščem prve stopnje v celoti uspela. Višje sodišče je pritožbi upnika ugodilo in 

pritožničin ugovor v celoti zavrnilo. Pritožnica izpodbija odločitvi sodišč v zvezi z 

ugovorom po izteku roka, ki ga je vložila. Okrajno sodišče v Idriji je ugovor pritožnice 

po izteku roka zavrglo z obrazložitvijo, da so dejstva, ki jih je uveljavljala v ugovoru po 

izteku roka, obstajala že pred izdajo sklepa o izvršbi in bi ju pritožnica morala 

uveljavljati že v rednem ugovornem postopku oziroma pred vložitvijo predlogov za 

izvršbo v zadevah št. In 16/2012 in št. In 1/2013. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in 

v izpodbijanem delu potrdilo sklep sodišča prve stopnje, vendar temelji odločitev na 



  

drugem stališču, to je, da terjatev upnika z ugovorom pobota (delno) ne more 

prenehati, ker je podana litispendenca. 

 

2. Pritožnica zatrjuje kršitev pravice iz 22., 23. in 25. člena Ustave. Navaja, da je 

izvršba upnika dovoljena na podlagi pravnomočne in izvršljive sodbe Okrožnega 

sodišča v Novi Gorici št. P 18/2007 z dne 8. 1. 2010 zaradi izterjave 191.104 EUR s 

pripadki. Vendar pritožnica pravi, da ima tudi ona zoper istega upnika dve terjatvi, ki 

prav tako temeljita na pravnomočnih in izvršljivih sodbah sodišč, za kateri pred 

Okrajnim sodiščem v Idriji tečeta dve izvršbi, in sicer št. In 16/2012 zaradi izterjave 

39.758,00 EUR s pripadki in št. In 1/2013 zaradi izterjave 56.751,53 EUR, 7.552,01 

EUR in 1.056,25 EUR, vse s pripadki. Pravi, da je v izvršilni zadevi št. In 3/2012 

vložila ugovor po izteku roka, s katerim je podala pobotno izjavo na podlagi 312. 

člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo 

– OZ), torej ugovorni razlog po 8. točki 55. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju 

(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11 in 

53/14 – v nadaljevanju ZIZ), to je, da je terjatev upnika v obsegu terjatve pritožnice 

prenehala. Nasprotuje stališču pritožbenega sodišča o obstoju litispendence, saj naj 

bi bilo stališče očitno napačno, arbitrarno in brez razumne pravne obrazložitve. Pravi, 

da je v izvršilnem postopku mogoče le materialno pobotanje. Zatrjuje, da ima 

judikatno terjatev, ki je iztožljiva in likvidna, zato lahko pritožnica s terjatvijo 

razpolaga, kakor želi, to pomeni, da lahko tudi sama izbere, kdaj in na kakšen način 

bo zahtevala njeno poplačilo. Medtem ko naj bi bilo bistvo litispendence, da se 

prepreči uveljavljanje zahtevkov, torej procesnih dejanj, ki terjajo odločitev sodišča. 

Stališče, da bi ugovarjanje prenehanja terjatve zaradi pobota in hkratno uveljavljanje 

svoje terjatve v pobot v izvršilnem postopku povzročilo nastop litispendence, naj bi 

bilo notranje pravno nekonsistentno in nesistematično ter v nasprotju z ločnico med 

institutom zahtevka in ugovorom. Litispendenca po mnenju pritožnice ni podana, ker 

ne gre za ponoven začetek izvršilnega postopka, ne gre za dva sodna postopka, za 

uveljavljanje dveh zahtevkov, saj ugovor nima te procesne moči. Pritožnica trdi, da 

ima materialno pobotanje kot ugovor le moč izpolnitve terjatve, v pobot katere je 

uveljavljen, zato bi sodišče v tem delu izvršbo moralo ustaviti. Pritožnica poudarja, da 

sodne prakse glede litispendence in pobotnega ugovora materialnega prava v izvršbi 

ni, zato naj bi bilo za uveljavitev in uskladitev sodne prakse bistvenega pomena, da 

Ustavno sodišče o tem sprejme stališče. Pritožničino pravno naziranje naj bi 

podpiralo tudi načelo ekonomičnosti (katerega izraz je tudi institut litispendence), saj 

pobotni ugovor vpliva na tek treh izvršilnih postopkov, pri čemer bi se dva izmed njih 

ob drugačnem stališču zaključila. Izpodbijano stališče o litispendenci naj bi pomenilo 

presenečenje, ker je odločitev sodišča druge stopnje povsem drugačna od 

prvostopenjske odločitve. Pritožnica pravi, da njene navedbe iz ugovora utemeljujejo, 

zakaj ni in ne more biti podana litispendenca. Zatrjuje, da gre pri pobotni izjavi za 

enostransko izjavo in da do pobota pride takoj po podani pobotni izjavi na podlagi 

samega zakona. Zato naj bi sodišče ravnalo očitno napačno, ker je ugovor zavrglo. 

Sodišče o takem ugovoru naj ne bi smelo vsebinsko odločati, temveč naj bi izdalo le 

deklaratorno odločbo s katero ugotovi, da je terjatev upnika v obsegu pobota 



  

dejansko prenehala oziroma da se izvršba za ta znesek ustavi. Očitno 

napačno naj bi bilo tudi stališče Višjega sodišča, da je pritožnik z vložitvijo predlogov 

za izvršbo že izčrpal možnost izbire procesnega varstva, saj meni, da dolžnik sam 

odloča, kdaj in na kakšen način bo zahteval plačilo svoje terjatve. Pritožnica navaja, 

da se je odločila za izterjavo svojih terjatev preko izvršilnih postopkov, ker pa so bili ti 

postopki neuspešni, naj bi bilo neživljenjsko in pravno zmotno, da pritožnici ne more 

biti omogočeno, da se odloči za poplačilo svojega dolga s pobotom svoje terjatve. 

Višje sodišče se do argumentov pritožnice, ki naj bi jih navajala v ugovoru po izteku 

roka in pritožbi, naj ne bi opredelilo. S tem naj bi kršilo svojo dolžnost do seznanitve 

in opredelitve iz 22. člena Ustave. Pritožnici naj ne bi bilo zagotovljeno pravno 

sredstvo zoper odločitev Višjega sodišča, ki temelji na povsem drugih razlogih, zato 

naj bi ji bila kršena pravica iz 25. člena Ustave. Zaradi izpolnitve s pobotom upnik za 

izterjavo naj ne bi imel več pravnega interesa, zato bi mu sodišče v tem delu moralo 

odreči sodno varstvo. Če sodno varstvo zaradi neobstoja terjatve sploh ni potrebno, 

pritožnica meni, da bi lahko govorili o zlorabi pravice do sodnega varstva. Opozarja, 

da ZIZ v določbah, ki urejajo ugovor, ne določa, da dolžnik ugovora, da je terjatev 

plačana, kar ugovor po izteku roka dejansko je, ne bo mogel uveljavljati kasneje, niti 

to ni navedeno v pravnem pouku sklepa o izvršbi. Ustavno sodišče poziva, naj 

zadevo obravnava celovito in skladno z bistvom in ciljem ZIZ. Pritožnica trdi, da se v 

navedeni izvršbi na vse pretege trudi, da bi upnika poplačala, vendar pa slednji tega 

noče, saj se plačilu dolga izmika. Pravi, da ji upnik želi s svojimi dejanji le škodovati in 

doseči prodajo njene nepremičnine ter ji tako onemogočiti poslovanje. Zatrjuje, da ji 

bodo s prodajo nepremičnine nastale nepopravljive posledice, ker bodo brez potrebe 

prodani njeni poslovni prostori. Ko bodo prostori prodani, bo upnik morda poplačan, 

vendar se sprašuje, kakšna bo usoda izvršilnih postopkov, v katerih pritožnica 

nastopa kot upnica, upnik pa kot dolžnik. Zatrjuje, da je nepotrebno, da pride do 

prodaje nepremičnine, ker ima pritožnica do upnika visoke terjatve, razliko pa je 

upniku pripravljena takoj plačati. Predlaga začasno zadržanje izvršbe na nepremičnini 

parc. št. 569, k. o. 2339 Gorje, ki jo Okrajno sodišče v Idriji vodi pod opravilno številko 

In 3/2012.  

  

3. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo sprejel v obravnavo (1. točka izreka). 

O njeni utemeljenosti bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z 

izpodbijano sodno odločbo kršene pritožničine človekove pravice oziroma temeljne 

svoboščine. Zlasti bo presodilo, ali je bila pritožnici kršena pravica iz 22. člena 

Ustave. 

 

4. Pritožnica predlog za začasno zadržanje izvršbe utemeljuje z navedbo, da bi 

prodaja nepremičnine, v kateri ima poslovne prostore in v kateri opravlja poslovno 

dejavnost, povzročila težko popravljive posledice. Zatrjuje, da bi s prodajo 

nepremičnine v izvršbi nepovratno izgubila lastninsko pravico na navedeni 

nepremičnini. Teža posledic, ki naj bi jih pritožnica utrpela z izgubo lastninske 

pravice, presega posledice, ki naj bi jih upnik utrpel z začasno odložitvijo poplačila 

njegove terjatve. Pritožnica je z vlogo, ki jo je Ustavno sodišče prejelo dne 26. 5. 



  

2015, Ustavno sodišče obvestila, da je sodišče za dne 9. 7. 2015 razpisalo prvo 

dražbo navedene nepremičnine. 

 

5. O predlogu, kot je pritožničin, Ustavno sodišče odloča z uporabo meril iz 58. člena 

Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo 

in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS), ki določa, da se ob sprejemu ustavne pritožbe 

zadrži izvršitev posamičnega akta, ki se z ustavno pritožbo izpodbija, če bi z izvršitvijo 

nastale težko popravljive škodljive posledice. Pritožnica je s predložitvijo izpodbijanih 

aktov, ki so izdani v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Idriji št. In 3/2012, in 

Odredbe o prodaji nepremičnine istega sodišča št. In 3/2012, VL 73143/2013 z dne 

15. 5. 2015 izkazala, da je za izterjavo upnikove terjatve dovoljena izvršba s prodajo 

njene nepremičnine, v kateri ima poslovne prostore, in da je javna dražba razpisana 

za 9. 7. 2015. Prodaja nepremičnine v izvršilnem postopku je težko popravljiva 

posledica. Če bi bila nepremičnina pritožnice v izvršilnem postopku prodana in 

izročena kupcu, bi ta na njej pridobil lastninsko pravico (prvi odstavek 192. člena ZIZ). 

Pritožnica v takem primeru navkljub morebitnemu uspehu z ustavno pritožbo ne bi 

mogla doseči vzpostavitve prejšnjega stanja, torej ponovne pridobitve lastninske 

pravice na navedeni nepremičnini (glej 193. člen ZIZ). Zato je senat Ustavnega 

sodišča odločil, da se opravljanje izvršbe v zadevi Okrajnega sodišča v Idriji št. In 

3/2012 zadrži (2. točka izreka). To pomeni, da izvršilno sodišče od trenutka prejema 

tega sklepa pa vse do končne odločitve Ustavnega sodišča ne bo smelo opravljati 

izvršilnih dejanj v tem postopku izvršbe na nepremičnino. 

  

6. Senat je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55.b člena in 58. 

člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega 

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

Dunja Jadek Pensa ter člana dr. Etelka Korpič − Horvat in Jan Zobec. Sklep je sprejel 

soglasno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Dunja Jadek Pensa 

Predsednica senata 

 

 

 


