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SKLEP 

 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe RAP - Raiffeisen Leasing, d.o.o., Ljubljana, 

ki jo zastopajo Miro Senica, Anton Nosan, Milan Vajda, Andrej Rauter, Zoran Korenčan in mag. Miha 

Šipec, odvetniki v Ljubljani, na seji dne 6. decembra 2001 

 

sklenilo: 

 

Predlog, da se do končne odločitve zadrži izvrševanje 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni 

list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 in 108/99), se zavrne. 

 

Obrazložitev 

 

1. Pobudnica izpodbija določbo, po kateri pritožba ne zadrži izvršitve odločbe o odmeri davka (prvi 

odstavek 20. člena Zakona o davčnem postopku - v nadaljevanju ZDavP), in določbo, da odlog 

prisilne izterjave ne prekine teka zamudnih obresti (drugi odstavek 20. člena ZDavP). V izkaz 

pravnega interesa navaja, da se je zoper odločbo, s katero ji je bilo naloženo plačilo davka, pritožila 

ter zaprosila za odlog prisilne izterjave. Hkrati še predlaga, naj Ustavno sodišče do končne odločitve 

izvrševanje izpodbijane določbe zadrži. 

 

2. Po določbi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS) 

sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa ali splošnega 

akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko 

popravljive škodljive posledice. 

 

3. Pobudnica v utemeljitev svojega predloga navaja, da bi ji glede na višino spornega davčnega dolga, 

ki naj bi temeljil na pisnih pojasnilih Ministra za finance, lahko nastala težko popravljiva škoda, saj naj 

bi zaradi plačila naložene obveznosti ne mogla sklepati poslov v takem obsegu, kot bi jih sicer. 

 

Povrnitev te škode (tj. izgubljenega dobička) pa naj bi po določbah ZDavP ne bila mogoča. Navaja še, 

da bi se davčni dolg lahko zavaroval tudi z drugimi sredstvi ter da bi začasna vzpostavitev 

suspenzivnega učinka pomenila le dvomesečni zamik nastopa izvršljivosti. Meni, da zato zadržanje 

izvrševanja izpodbijane določbe ne bi imelo nobenih škodljivih posledic za javne koristi. 

 

4. Ustavno sodišče je predlog, da se izvrševanje izpodbijane določbe zadrži, zavrnilo, saj je 

pobudničino zatrjevanje škodljivih posledic zgolj pavšalno. 

 

5. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 39. člena ZUstS v sestavi: namestnik predsednice 

dr. Janez Čebulj ter sodnici in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, 

dr. Mirjam Škrk, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Sklep je sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti 

sta glasovala sodnika Čebulj in Ribičič. Sodnik Ribičič je dal odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

Namestnik predsednice 

dr. Janez Čebulj 

 

 

 


