
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

 

Odklonilno ločeno mnenje sodnice Modrijanove, ki se mu pridružuje sodnik dr. Fišer 

 

Glasovala sem proti odločbi, ker menim, da Vrhovno sodišče v tej zadevi ni kršilo 22. člena Ustave. 

Ustavno sodišče v 6. točki obrazložitve navaja, da iz izpodbijanih aktov pritožnica ni mogla razbrati, 

zakaj je pristojni organ pri odmeri davka na dediščino uporabil stopnje, predpisane za "vse druge", 

čeprav iz sklepa o dedovanju izhaja, da je dedovala kot zakonita dedinja. 

 

S tem naj bi ji bila kršena minimalna procesna jamstva v postopku. Ta ugotovitev ne drži. Prvostopni 

organ odločbe res ni ustrezno obrazložil, vendar je to napako odpravil drugostopni organ. Drugostopni 

organ svojo odločitev utemeljuje: "Iz dokumentov v spisu je razvidno, da je pritožnica podedovala 

premoženje zapustnice kot zakonita dedinja ob uporabi načela vstopne pravice, pri tem pa z 

zapustnico ni v nobenem sorodstvenem razmerju. Zakon o davkih občanov določa stopnje davka na 

dediščine in darila po sistemu navadne progresije, odvisno od vrednosti premoženja in stopnje 

sorodstvenega razmerja dediča do zapustnika. Po mnenju drugostopnega organa je v postopku 

odmere davka na dediščine za določitev stopnje davka pomembno le neposredno sorodstveno 

razmerje med zapustnikom in dedičem, ne glede na pravico reprezentance po Zakonu o dedovanju, 

kajti zakon o davkih občanov kot specialni predpis v 150. členu izrecno navaja, za katere sorodnike so 

določene posamezne skupine stopenj davka. Ker je pritožnica podedovala premoženje od zapustnice, 

s katero ni bila v nobenem sorodstvenem razmerju, je prvostopni organ pri odmeri davka pravilno 

uporabil stopnjo iz točke c) prvega odstavka 150. člena ZDO." 

 

Glede na to, da davčna obveznost po ZDO nastane takrat, ko je sklep o dedovanju pravnomočen, je z 

vidika tega zakona irelevantno, kdaj so dediči pridobili zapuščino (s trenutkom smrti zapustnika, s 

pravnomočnostjo odločbe o denacionalizaciji, ali s smrtjo zakonitega ali oporočnega dediča). 

Pomemben je nastanek obveznosti za plačilo davka na dediščino, torej pravnomočnost sklepa o 

dedovanju. 

 

Iz sklepa o dedovanju je razviden obseg zapuščine, dediči in njihovi deleži. Iz izreka sklepa o 

dedovanju je razvidno, da se po umrli C. C. razglasi za dedinjo nepremičnin pritožnica. V obrazložitvi 

navedenega sklepa je navedeno, da iz zapuščinskega spisa O 85/61, O 22/66 in O 787/60 izhaja, da 

pride pritožnica v poštev kot zakonita dedinja po pokojni. V sklepu ni navedena niti določba ZD, ki je 

bila podlaga za njegovo izdajo, niti zakaj je sodišče pritožnico štelo za zakonito dedinjo po C. C., s 

katero ni bila v nikakršnem sorodstvenem razmerju. Za davčni organ, ki je izdal odločbo o odmeri 

davka na dediščino, je odločilen izrek sklepa. Iz tega pa je razvidno le, da je pritožnica dedinja po C. 

C. Na pomanjkljivo in morebiti celo napačno navedbo v obrazložitvi sklepa o dedovanju, da je 

pritožnica zakonita dedinja, ne da bi bilo to razvidno tudi iz izreka sklepa, pa upravni organ pri odmeri 

davka na dediščino ni vezan. 

 

Davčni organ odmeri davek na dediščino na podlagi ZDO. Po tem zakonu nastane davčna obveznost 

za davek na dediščino in darila s pravnomočnostjo sklepa o dedovanju (4. člen), s katerim je 

ugotovljena vrednost zapuščine, ki je osnova za davek (15. člen) ter dediči in njihovi deleži. Glede na 

stopnjo sorodstva se določijo stopnje davka. Po 147. členu ZDO ne plača davka na dediščino dedič 

prvega dednega reda. Določba 150. člena pa določa stopnje za II. in III. dedni red ter pod c) za "vse 

druge". Zakon za prvi dedni red izrecno ne določa oseb, ki se vanj razvrščajo, kar pomeni, da v ta 

dedni red spadajo iste osebe, kot v I. dedni red po ZD, s tem, da so z njimi izenačeni zeti, snahe, 

pastorki in dedič, ki je z zapustnikom živel v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (tretji odstavek 147 

člena), v II. dedni red ZDO razvršča starše, brate, sestre in njihove potomce, v III. dedni red pa le dede 

in babice. Pri določitvi davčne stopnje v tej zadevi je davčni organ upošteval (neposredno) 

sorodstveno razmerje med zapustnico in dedinjo, kot to določa 150. člen ZDO. Ker je v postopku 

ugotovil , da med zapustnico in dedinjo (pritožnico) ni nobenega sorodstvenega razmerja (pritožnica 

tega ne izpodbija), je stopnjo davka na dediščino odmeril na podlagi prvega odstavka 150. člena tč. c) 

"vsi drugi". Pritožnica niti v upravnem postopku niti v upravnem sporu ni izpodbijala ugotovljenega 

dejstva, da z zapustnico ni v nikakršnem sorodstvenem razmerju. Trdila je le, da ji je upravni organ 
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nezakonito odmeril davek na dediščino, ker je ni štel za dedinjo I. dednega reda, saj je po zapustnici 

dedovala ob uporabi načela vstopne pravice. Pritožnica je dedovala po svojem očetu, ki je umrl že 

pred pravnomočnostjo odločbe o denacionalizaciji. Ker tudi pritožničin oče z zapustnico ni bil v 

nikakršnem sorodstvenem razmerju, temveč je dedoval po svojem nezakonskem sinu, ki je bil tudi sin 

zapustnice in je umrl leta 1960, pritožnica v tem primeru ni mogla dedovati na podlagi vstopne pravice, 

kot sama zatrjuje in kot napačno navaja tudi drugostopni upravni organ. 

 

Iz navedenih razlogov Vrhovnemu sodišču ni mogoče očitati kršitve 22. člena Ustave. V upravnem 

sporu je presojalo le trditev pritožnice, da ima kot edina dedinja, ki je podedovala vse v 

denacionalizacijskem postopku vrnjeno premoženje pokojne upravičenke, status dedinje I. dednega 

reda in je pri tem pravilno odločilo, da tega statusa nima iz razlogov, ki jih je v obrazložitvi navedel že 

drugostopni organ. 

 

 

Milojka Modrijan 

 
dr. Zvonko Fišer 


