
 

Številka:  Up-524/14-24 

Datum:    16. 2. 2016 

 

 

SKLEP 
 

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

Jože Ambrož, Muta, in drugi, ki jih zastopa Odvetniška družba Đuragić – Sotlar, o. p. , 

d. o. o., Ljubljana, ter Odvetniška družba Đuragić – Sotlar, o. p. , d. o. o., Ljubljana, 

na seji 16. februarja 2016 

 

sklenil:  

 

1. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 299/2012 z dne 27. 

2. 2014 se sprejme v obravnavo, razen v delu, ki izhaja iz 2. in 3. točke izreka.  

 

2. Ustavna pritožba Odvetniške družbe Đuragič – Sotlar zoper sodbo Vrhovnega 

sodišča št. II Ips 299/2012 z dne 27. 2. 2014 v delu, ki se nanaša na 1) Majdo 

Adam, 2) Milana Ferka, 3) Alojza Gradišnika, 4) Metko Gregorek, 5) Ivana 

Hernika, 6) Jožeta Helbla, 7) Marjana Hodnika, 8) Avgusta Jauševca, 9) Antona 

Kneza, 10) Janeza Kneza, 11) Elizabeto Kobolt, 12) Hinka Kramljaka, 13) 

Stanislava Kramljaka, 14) Heleno Kreft, 15) Ludvika Krenkarja, 16) Brigito 

Matjaž, 17) Mirka Matjaža, 18) Janka Mavriča, 19) Ivana Medveda, 20) Rozo 

Ovčak, 21) Ivana Palka, 22) Jelko Palko, 23) Marico Pasterk, 24) Petra Pinterja, 

25) Roberta Planšaka, 26) Franca Plimena, 27) Slavka Pongraca, 28) Majdo 

Popič, 29) Janka Pridigarja, 30) Marijo Pušnik, 31) Viljema Pušnika, 32) Albino 

Rebernik, 33) Ivana Rogino, 34) Antona Smolarja, 35) Jožefo Stražišnik, 36) 

Danila Ulbla in 37) Mihaela Verdnika, se zavrže.  

 

3. Ustavna pritožba Antonije Gradišnik, Viktorije Kajzer, Marije Kobolt in Jožefe 

Paradiž zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 299/2012 z dne 27. 2. 2014 se 

zavrže. 

 

OBRAZLOŽITEV 

 
 



  
A.  

 

1. Sodišče prve stopnje je ugodilo tožbenemu zahtevku pritožnikov, vsakemu v višini 

njemu premalo izplačane neto plače s pripadki. Presodilo je, da je pravna prednica 

tožene stranke ravnala protipravno, ker je kršila svojo kontrahirno dolžnost. Po 

mnenju sodišča prve stopnje je kontrahirna dolžnost nastala takoj, ko so bili izpolnjeni 

pogoji po drugem odstavku 10. člena Zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti 

Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznosti Agencije Republike Slovenije za 

prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 71/94 in 57/95 – v nadaljevanju 

ZPPOLS). Višje sodišče je prvostopenjsko odločitev potrdilo. Vrhovno sodišče je na 

predlog tožene stranke dopustilo revizijo glede pravnega vprašanja, ali je sodišče 

pravilno uporabilo materialno pravo  glede presoje protipravnosti ravnanja pravne 

prednice tožene stranke glede izvedbe lastninjenja družbe Livarna Vuzenica. Reviziji 

je ugodilo in spremenilo sodbo sodišča druge stopnje tako, da se pritožbi tožene 

stranke ugodi in se sodba sodišča prve stopnje spremeni tako, da se tožbeni zahtevki 

pritožnikov zavrnejo. Presodilo je, da pravna prednica tožene stranke ni kršila 

kontrahirne dolžnosti, ker ta dolžnost zaradi neizpolnitve predpostavk, tj. razknjižbe 

potrdil upravičencev pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 

informiranje ter predložitev potrdila te Agencije o dejansko razknjiženih potrdilih 

pravni prednici tožene stranke, sploh ni nastala.  

 

2. Pritožniki zatrjujejo kršitev 2., 14., 22. in 33. člena Ustave. V zvezi s samo 

dopustitvijo revizije pritožniki zatrjujejo kršitev 22. člena Ustave, ker Vrhovno sodišče 

naj ne bi obrazložilo, zakaj je revizijo dopustilo, nato pa v sami reviziji naj ne bi 

odgovorilo na njihove navedbe v zvezi s predlogom za dopustitev revizije, ki so jih 

uveljavili v odgovoru na revizijo. Do kršitve 22. člena Ustave naj bi prišlo tudi, ker se 

pritožniki o predlogu za dopustitev revizije niso imeli možnosti izjaviti, saj jim predlog 

sploh ni bil vročen. Vrhovnemu sodišču očitajo še, da je revizijo razširilo prek 

trditvene in dokazne podlage tožene stranke ter prek njenega predloga, saj je revizijo 

razširilo tudi na notranji odkup, čeprav naj tožena stranka v reviziji oziroma predlogu 

za dopustitev revizije o njem ne bi podala navedb. Poleg tega menijo, da revizija v 

obravnavanem primeru sploh ni dovoljena, ker posamezni zahtevki ne presegajo 

revizijskega praga 2.000 EUR, ta znesek naj bi presegli šele po pripisu kapitaliziranih 

obresti, pri čemer obresti ne bi smele biti upoštevane, četudi so bile kapitalizirane in 

pripisane glavnici. Vrhovno sodišče naj bi tako odstopilo do uveljavljene sodne prakse 

(sklicujejo se na sodbo in sklep št. III Ips 47/2002 z dne 16. 9. 2002), po kateri se pri 

določitvi vrednosti spornega predmeta obresti ne upoštevajo. Tožena stranka naj bi v 

obravnavani zadevi vložila dve reviziji, eno hkrati s predlogom za dopustitev revizije, 

ki je bila zavržena zaradi prenizke vrednosti spornega predmeta, in drugo po tem, ko 

je bila revizija dopuščena. Dejstvo zavrženja revizije naj bi bilo Vrhovnemu sodišču 

znano, vendar pa se do nastalega položaja ni opredelilo in ni pojasnilo svojega 

stališče o vzporednem vlaganju več pravnih sredstev. Vrhovno sodišče naj bi tudi v 

29. točki obrazložitve po uradni dolžnosti odločilo o reviziji v delu, ki se nanaša na 

Janeza Poberžnika, čeprav je predlog za dopustitev revizije zoper tega pritožnika 



  

pred tem zavrglo, ker vrednost spornega predmeta ni presegala 2.000 EUR. 

Ravnanje Vrhovnega sodišča naj bi bilo v nasprotju z zakonsko ureditvijo, ki zahteva 

poprejšnjo dopustitev revizije.  

 

3. Glede 21 pritožnikov, ki jih tožena stranka ni zajela s predlogom za dopustitev 

revizije in kasneje z revizijo (ker vrednost spornega predmeta ni presegala 2.000 

EUR), pritožniki zatrjujejo kršitev 2., 14. in 22. člena Ustave, ker jih je Vrhovno 

sodišče navedlo v uvodu sodbe in jih na ta način zajelo v odločitev, čeprav niso bili 

stranke postopka. Tudi ti pritožniki naj bi čutili posledice sodbe, ker je odvetnik tožene 

stranke tudi njih pozval, naj vrnejo dosojene zneske.  

 

4. Glede vsebine odločitve pritožniki očitajo Vrhovnemu sodišču, da je dejansko 

vprašanje (ali so bila potrdila razknjižena ali ne) spremenilo v pravno vprašanje. 

Poleg tega se naj Vrhovno sodišče ne bi opredelilo do njihovih navedb, podanih v 

odgovoru na revizijo, in sicer do navedb o tem, ali so bila njihova potrdila razknjižena 

ali ne. Pritožniki naj bi v odgovoru na revizijo zatrjevali, da je tožena stranka navedbe 

o tem podala prepozno, dolgo po opravljenem prvem naroku za glavno obravnavo. 

Vrhovno sodišče pa naj bi dejstvo, da potrdila niso bila razknjižena, štelo za nesporno 

ugotovljeno. Pri tem pa naj ne bi pojasnilo, zakaj ta dejstva šteje za ugotovljena, niti 

se naj ne bi opredelilo do navedb o nepravočasni uveljavitvi teh trditev. Vrhovno 

sodišče naj bi se samo spuščalo v ugotavljanje dejstva nerazknjižbe potrdil, vendar 

pa bi moralo ugotoviti in presoditi tudi, zakaj do tega ni prišlo in v čigavi sferi je bila 

dolžnost razknjižbe. Odgovoriti bi torej moralo na vprašanje, ali ni bila dolžnost 

pravne prednice tožene stranke Slovenske razvojne družbe (v nadaljevanju SRD), da 

jih obvesti, da ni prišlo do razknjižbe potrdil. Vrhovno sodišče se naj ne bi opredelilo 

do trditev, da je SRD z opustitvijo sprejetega in obveznega načina privatizacije 

pritožnikom povzročil škodo v višini njihovih potrdil za premalo izplačane plače. SRD 

naj bi torej sprejel drugačno odločitev glede privatizacije, za tako spremembo pa naj 

ne bi imel podlage v zakonu.  Do tega protipravnega ravnanja pa naj se Vrhovno 

sodišče ne bi  opredelilo, ker je ves spor osredinjen le na ugotavljanje pogojev za 

nastop kontrahirne dolžnosti. Končno, se naj Vrhovno sodišče ne bi opredelilo do 

pravnih naziranj pritožnikov glede pomena razknjižbe z vidika petega odstavka 15. 

člena ZPPOLS, ki o razknjižbi sploh ne govori. To naj bi po mnenju pritožnikov 

pomenilo, da razknjižba nima takega pomena, kot ji ga je pripisalo Vrhovno sodišče. 

Prav tako naj ne bi bilo razumno, da Vrhovno sodišče dolžnost razknjižbe posredno 

pripisuje pritožnikom, ker to iz zakonske ureditve ne izhaja. V zvezi z razknjižbo se 

pritožniki sklicujejo na časopisni članek Dela, izdan po sprejetju izpodbijane sodbe. 

 

 

B. – I.  

 

5. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo, v obsegu kot izhaja iz izreka tega 

sklepa, sprejel v obravnavo (1. točka izreka). O njeni utemeljenosti bo odločalo 



  

Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z izpodbijano sodno odločbo 

pritožnikom kršene človekove pravice oziroma temeljne svoboščine. 

 

 

B. – II.  

 

6. Odvetniška družba Đuragić – Sotlar je v imenu vlagateljev: 1) Majde Adam, Radlje 

ob Dravi; 2) Milana Ferka, Radlje ob Dravi; 3) Alojza Gradišnika, Ožbolt; 4) Metke 

Gregorek, Muta; 5) Ivana Hernika, Vuzenica; 6) Jožeta Hebla, Radlje ob Dravi; 7) 

Marjana Hodnika, Muta; 8) Avgusta Jauševca, Muta; 9) Antona Kneza, Muta; 10) 

Janeza Kneza, Podvelka; 11) Elizabete Kobolt, Muta; 12) Hinka Kramljaka, Ribnica; 

13) Stanislava Kramljaka, Ribnica; 14) Helene Kreft, Vuzenica; 15) Ludvika 

Krenkarja, Muta; 16) Brigite Matjaž, Muta; 17) Mirka Matjaža, Muta; 18) Janka 

Mavriča, Muta; 19) Ivana Medveda, Muta; 20) Roze Ovčak, Vuzenica; 21) Ivana 

Palka, Muta; 22) Jelke Palko, Muta; 23) Marice Pasterk, Muta; 24) Petra Pinterja, 

Muta; 25) Roberta Planšaka, Ribnica; 26) Franca Plimena, Vuzenica; 27) Slavka 

Pongraca, Muta; 28) Majde Popič, Vuzenica; 29) Janka Pridigarja, Vuzenica; 30) 

Marije Pušnik, Muta; 31) Viljema Pušnika, Muta (Cesta 4. julija) 32) Albine Rebernik, 

Muta; 33) Ivana Rogine, Muta; 34) Antona Smolarja, Trbonje; 35) Jožefe Stražišnik, 

Kotlje; 36) Danila Ulbla, Muta; in 37) Mihaela Verdnika, Podvelka; vložila ustavno 

pritožbo zoper v izreku navedeno sodno odločbo. Ustavni pritožbi ni priložila 

posebnega pooblastila za zastopanje pred Ustavnim sodiščem, zato jo je Ustavno 

sodišče pozvalo, naj predloži ustrezno pooblastilo, dano za zastopanje v postopku 

pred Ustavnim sodiščem. Opozorilo jo je na posledice, če ga v danem roku ne bo 

predložila. 

 

7. Odvetniška družba pooblastila za navedene vlagatelje bodisi sploh ni predložila 

bodisi je predložila le splošno pooblastilo, ki pa je ne pooblašča za zastopanje pred 

Ustavnim sodiščem. Za vlagatelja Viljema Pušnika, Muta (Cesta 4. julija) je 

pooblaščenka sicer poslala pooblastilo, ki pa se ne nanaša nanj, temveč na Vilija 

Pušnika, Muta (Glavni trg 18).1 Poslano pooblastilo torej ni pravilno, zato je treba 

šteti, da vloga ni bila dopolnjena v skladu s pozivom. Ker pooblaščenka sama ni tista, 

ki bi ji bila z izpodbijanim posamičnim aktom kršena človekova pravica ali temeljna 

svoboščina, je treba v vseh navedenih primerih šteti, da je ustavno pritožbo vložila 

neupravičena oseba. Zato jo je Ustavno sodišče v tem delu zavrglo (2. točka izreka). 

 

8. Za vlagateljice 1) Antonijo Gradišnik, Radlje ob Dravi; 2) Viktorijo Kajzer, Muta; in 

3) Marijo Kobolt, Muta ob vložitvi ustavne pritožbe ni bilo izkazano pravno nasledstvo 

za tožnika. Zato je bila njihova pooblaščenka pozvana, naj ustrezno dopolni vlogo ter 

opozorjena na posledice, če vloge v danem roku ne bo dopolnila. Iz predloženega 

sklepa o dedovanju po tožniku Zvonku Kajzerju izhaja, da se je Viktorija Kajzer 

                                            
1 Za pritožnika Vilija Pušnika, Muta (Glavni trg 18) je vloga popolna.  



  

odpovedala dedovanju po njem,2 medtem ko za drugi dve stranki po pozivu ni bila 

predložena nobena listina, ki bi izkazovala njuno pravno nasledstvo. Ker torej Viktorija 

Kajzer ni upravičena oseba, vloga Antonije Gradišnik in Marije Kobolt pa ni bila 

dopolnjena v skladu s pozivom, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo v delu, ki se 

nanaša na te tri vlagateljice zavrglo (3. točka izreka).  

 

9. Za Jožefo Paradiž je bilo ob vložitvi ustavne pritožbe priloženo pooblastilo, ni pa 

bila navedena kot vlagateljica ustavne pritožbe. Po pozivu je pooblaščenka navedla, 

da gre za pomoten zapis moškega imena Jože Paradiž, hkrati pa je ustavno pritožbo 

razširila tudi na vlagateljico Jožefo Paradiž. Kot izhaja iz priloženih sodb, Jožefa 

Paradiž ni bila stranka pravdnega postopka, v katerem je bila izdana izpodbijana 

sodba. Ker sama ni tista, na katero se nanaša izpodbijana sodba Vrhovnega sodišča, 

v zvezi s katero vlaga ustavno pritožbo, je treba šteti, da je ustavno pritožbo vložila 

neupravičena oseba. Zato jo je Ustavno sodišče v tem delu zavrglo (3. točka izreka).    

 

 

C.  

  

10. Senat je sprejel ta sklep na podlagi šeste in sedme alineje prvega odstavka ter 

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

uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) ter tretje alineje tretjega 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 

 

 

 

                                            
2 Kdor se odpove dedovanju, se šteje, da nikoli ni bil dedič, glej V. Rijavec, v: L. Ude in A. 
Galič (red.), Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 2. knjiga, Uradni list in GV Založba, 
Ljubljana 2006, str. 288.  


