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SKLEP 
 

Senat je v postopku za preizkus ustavnih pritožb, ki sta ju vložili družbi Garnol, d. o. 

o., Kranj, ki jo zastopa direktor Darko Jakofčič, in Gratel, d. o. o., Kranj, ki jo zastopa 

direktor Aleksander Schara, na seji 10. maja 2016 

 

sklenil:  

 

1. Ustavni pritožbi zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 1756/2015 z 

dne 4. 3. 2016 se sprejmeta v obravnavo. 

 

2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži nadaljnje opravljanje 

dejanj v stečajnem postopku nad družbo T - 2, d. o. o. – v stečaju, Ljubljana, ki 

se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod št. St 2340/2014. Navedeno 

zadržanje se ne nanaša na možnost nadaljevanja poslovanja stečajne dolžnice 

družbe T - 2, d. o. o. – v stečaju, Ljubljana, in s tem povezane stroške 

stečajnega postopka.  

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

A. 

 

1. Ustavno sodišče je z odločbo št. Up-653/15 z dne 5. 11. 2015 (Uradni list RS, št. 

87/15) razveljavilo sklep Višjega sodišča v Ljubljani, s katerim je to začelo stečajni 

postopek nad stečajno dolžnico družbo T - 2, d. o. o. – v stečaju, Ljubljana. Zadevo je 

vrnilo v ponovno odločanje navedenemu sodišču. Višje sodišče je v ponovljenem 

postopku odločilo enako ter z izpodbijanim sklepom ugodilo pritožbam ločitvenih 

upnic in sklenilo, da se prične stečajni postopek nad dolžnico. Ocenilo je, da je 

podana domneva iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena Zakona o 

finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 

(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr. in 27/16 – v 



  

nadaljevanju ZFPPIPP), stečajna dolžnica pa naj bi tudi sicer bila insolventna. 

Navedenega naj namreč stečajna dolžnica in družbeniki ne bi uspeli izpodbiti. Višje 

sodišče je glede zakonske domneve iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. 

člena ZFPPIPP pritrdilo ločitvenim upnicam. Stečajna dolžnica naj bi zamujala s 

plačilom njihovih zavarovanih terjatev, saj se naj obveznost plačila zavarovanih 

terjatev po višini in dospelosti terjatev s pravnomočno potrjeno prisilno poravnavo ne 

bi spremenila. Zato naj bi bila stečajna dolžnica dolžna svoje obveznosti glede teh 

terjatev izpolniti v rokih, kot so določeni v osnovnem obligacijskem razmerju, iz 

katerega te terjatve izvirajo. V primeru, da vrednost zastavljenega premoženja 

zadošča za poplačilo terjatve, naj bi bilo takšno plačilo zagotovljeno mimo prisilne 

poravnave s prodajo tega premoženja. V primeru podzavarovane terjatve pa naj bi se 

v delu, ki ni poplačan iz zastavljenega premoženja, terjatev poplačala po pravilih 

pravnomočno sklenjene prisilne poravnave. Učinek delitve take terjatve na dva dela 

naj bi nastal šele ob prodaji zastavljenega premoženja in poplačilu terjatve iz tega 

premoženja. Zato naj bi zavarovana terjatev obstajala v celotni višini kot zavarovana 

terjatev do trenutka uveljavitve zastavne pravice na premoženju, ki je predmet te 

pravice. Drugačna razlaga 213. člena ZFPPIPP naj bi namreč pripeljala do 

neenakopravnega obravnavanja ločitvenih upnikov s podzavarovanimi terjatvami v 

primerjavi z navadnimi upniki, saj prvi nimajo pravice glasovati o prisilni poravnavi in 

vlagati pravnih sredstev. Zamuda s plačilom obveznosti naj ne bi mogla biti zamuda z 

načinom plačila obveznosti in naj ne bi bila odvisna od tega, ali je upnik zastavno 

pravico že uveljavil ali ne. Zamudo v domnevi iz druge alineje 2. točke drugega 

odstavka 14. člena ZFPPIPP naj ne bi bilo mogoče razlagati drugače kot zamudo pri 

izpolnitvi obveznosti, kot je določena v osnovnem pogodbenem razmerju med 

upnikom in dolžnikom. Ta domneva naj bi bila izpolnjena, če naj dolžnik zavarovanih 

terjatev, ki so nastale do začetka postopka prisilne poravnave, ločitvenemu upniku ne 

bi plačal več kot dva meseca od zapadlosti terjatev. V obravnavanem primeru naj bi 

bil stečajni dolžnik v več kot dvomesečni zamudi s plačilom zavarovanih terjatev, saj 

naj bi pred vložitvijo predloga za stečajni postopek zapadlo že devet obrokov kredita, 

ki naj ne bi bil niti delno poplačan iz zastavljenega premoženja. V takem primeru naj 

bi vsak upnik (tudi ločitveni) imel možnost vložiti predlog za začetek stečajnega 

postopka. Zmotno naj bi bilo pritožničino stališče, da je domneva iz druge alineje 2. 

točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP (ki je bila uveljavljena z Zakonom o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 

insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 47/13 – v nadaljevanju 

ZFPPIPP-E) osmišljena šele z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 

(Uradni list RS, št. 100/13 – ZFPPIPP-F), ki je omogočil prestrukturiranje zavarovanih 

terjatev, saj naj 14. člen ZFPPIPP ne bi bil spremenjen ali dopolnjen. Tudi sicer naj bi 

bila ta razlaga nelogična, saj v primeru prestrukturiranja zavarovanih terjatev v okviru 

potrjene prisilne poravnave pride v poštev prva alineja 2. točke drugega odstavka 14. 

člena ZFPPIPP.  

 



  

2. Po oceni Višjega sodišča niso utemeljeni pritožničini očitki o kršitvah 2., 

33., 74. in 155. člena Ustave. Z ZFPPIPP-E naj bi prišlo namreč le do drugačne 

razdelitve dokaznega bremena med predlagatelji postopka in insolventnim dolžnikom 

glede dejstva insolventnosti. Vsakemu od upnikov naj bi nova domneva olajšala 

dokazovanje dolžnikove insolventnosti. Že zato naj bi bilo pritožničino stališče, da se 

je z uveljavitvijo navedene domneve položaj navadnih upnikov poslabšal, zmotno. 

Domneva iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP naj tudi ne 

bi imela nobenega vpliva na okvir sklenjene prisilne poravnave, saj naj ne bi niti 

dolžniku niti upnikom nalagala nobenih obveznosti in naj njihovega položaja ne bi 

urejala drugače oziroma ga spreminjala za nazaj. Domneva insolventnosti naj bi 

učinkovala za naprej, saj naj bi veljala za stečajne postopke, ki se začnejo po 

uveljavitvi novele. Predmet domneve naj bi bila dejstva, ki so nastopila po potrditvi 

prisilne poravnave oziroma po začetku veljavnosti novele. Pri domnevi iz druge 

alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP naj bi šlo zgolj za smiselno 

dopolnitev že obstoječih pravil s ciljem olajšanja položaja vseh upnikov pri 

uresničevanju temeljnih načel zakona. Njeno sprejetje naj bi bilo nujno za zaščito 

interesov upnikov insolventnih dolžnikov, kot naj bi izhajalo iz predloga zakona, 

navedena dopolnitev zakona pa naj bi bila v javnem interesu, ki naj bi imel prednost 

pred interesi dolžnika in njegovih lastnikov. Zato naj bi bilo neutemeljeno pritožničino 

sklicevanje na njena upravičena pričakovanja o varovanju dolžnikovega položaja in 

pravice družbenikov do nadaljnjega obstoja podjema. 

 

3. Višje sodišče še pojasnjuje, da dolžnik in družbeniki niso podali zadostnih trditev, ki 

bi izkazovale solventnost dolžnika. Mnenje izvedenke naj bi namreč izhajalo iz 

napačne predpostavke, da dolžnik nima kratkoročnih obveznosti do ločitvenih 

upnikov, projekcije izkazov denarnih tokov pa naj ne bi odražale spremenjenih 

pogojev poslovanja v zvezi s poplačilom ločitvenim upnikom s prodajo zastavljenega 

premoženja v višini, predvideni v spremenjenem Načrtu finančnega prestrukturiranja 

(sNFP). Zato naj bi bile trditve dolžnika in družbenikov z vidika celostne analize 

plačilne sposobnosti nesklepčne. 

 

4. Prva pritožnica zatrjuje kršitev pravic iz drugega odstavka 14. člena, 22., 33. in 74. 

člena ter kršitev 2. in 155. člena Ustave. Pritožbeno sodišče naj bi v nasprotju s 155. 

členom Ustave retroaktivno uporabilo drugo alinejo 2. točke drugega odstavka 14. 

člena ZFPPIPP, ki v času potrditve prisilne poravnave še ni bila uveljavljena. S tem 

naj bi poseglo v pridobljene pravice pritožnice kot upnice, ki je sodelovala v prisilni 

poravnavi. Stališče sodišča, po katerem naj bi ločitveni upnik imel možnost svojo 

terjatev poplačati ne le iz zavarovanega premoženja, pač pa tudi iz drugega 

premoženja dolžnice, naj bi spreminjalo položaj tistih upnic, ki so sklenile prisilno 

poravnavo oziroma imajo navadne terjatve, na katere se razteza pravnomočno 

sklenjena prisilna poravnava, saj naj bi vplivala na poplačilo njihovih terjatev iz 

prisilne poravnave. Navedeno stališče sodišča naj bi tudi privilegiralo ločitvene upnike 

v primerjavi z navadnimi upniki. Višje sodišče naj bi očitno napačno razlagalo 

domnevo iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP zaradi očitno 



  

napačne razlage prvega in tretjega odstavka 213. člena ZFPPIPP, saj naj 

njegova razlaga ne bi imela podlage v namenski, jezikovni in logični razlagi. Ločitveni 

upnik bi se namreč po pravnomočno sklenjeni prisilni poravnavi lahko poplačal iz 

zavarovanega premoženja. Dokler ločitveni upnik te pravice ne uveljavi, naj dolžnik 

ne bi mogel biti v zamudi.  Očitno napačno naj bi bilo stališče Višjega sodišča, da je 

pomen ureditve o neučinkovanju prisilne poravnave (iz prvega odstavka 213. člena 

ZFPPIPP) v tem, da se morajo obveznosti do teh upnikov redno poravnavati iz 

tekočih prilivov dolžnice, čeprav naj ločitveni upnik dolžnice v tako plačilo ne more 

prisiliti. Glede na to naj bi bila v nadaljevanju nesmiselna oziroma nesklepčna razlaga 

sodišča, da se ta zavarovana terjatev ne spremeni v naturalno terjatev in ostane 

zavarovana vse do njenega (delnega) poplačila iz zastavljenega premoženja. 

Pritožnica meni, da, če ločitveni upnik plačila zavarovane terjatve ne more sodno 

uveljaviti iz tekočih prilivov  dolžnice, potem ne more zaradi nemožnosti takega plačila 

predlagati niti začetka stečajnega postopka. Pritožnica še meni, da tretji odstavek 

213. člena ZFPPIPP skupaj s prvim odstavkom te določbe šele omogoča pravo 

razlago prvega odstavka 213. člena ZFPPIPP v delu, ki določa, da prisilna poravnava 

na zavarovane terjatve ne učinkuje. Očitno napačna razlaga druge in tretje alineje 2. 

točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP Višjega sodišča naj bi povzročila tudi 

kršitev pritožničinih pravic iz 33. in 74. člena Ustave. Posledica take arbitrarne 

razlage navedene določbe pa naj bi bila tudi odločitev Višjega sodišča o priznanju 

aktivne procesne legitimacije predlagateljicam za začetek stečajnega postopka. 

Pritožnica navaja, da se sodišče ni opredelilo do navedb iz pritožničinega odgovora 

na pritožbo glede neprave retroaktivnosti, do navedbe, da je razlaga sodišča v 

sklepu, razveljavljenem z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-653/15 glede druge in 

tretje alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP, v nasprotju s 33. in 74. 

členom Ustave, do navedbe o posegu v njeni pravici iz 33. in 74. člena Ustave v 

primeru retroaktivne uporabe domneve, ki je bila uveljavljena s poznejšo spremembo 

zakona, do navedb pritožnic v pritožbi ter do njenih navedb glede domneve 

insolventnosti po tretji alineji 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP. Sodišče 

naj prav tako ne bi obrazložilo, zakaj je podalo drugačno razlago druge alineje 2. 

točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP, kot ga je podalo isto sodišče ob prvem 

odločanju. Pritožnica Ustavnemu sodišču predlaga, naj v primeru, če ne bo sledilo 

njeni utemeljitvi glede prave retroaktivnosti druge (in tretje) alineje 2. točke drugega 

odstavka 14. člena ZFPPIPP, iz razlogov, ki jih je navedla glede kršitve 155. člena 

Ustave, začne postopek za oceno ustavnosti navedenih določb ter ugotovi njihovo 

neskladnost z načelom zaupanja v pravo.  

 

5. Druga pritožnica zatrjuje kršitev drugega odstavka 14. člena, 22., 23., 25., 33. in 

155. člena Ustave ter 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). Očitke o kršitvah 

utemeljuje smiselno enako kot prva pritožnica. Dodatno pa še navaja, da se je 

sodišče pri siceršnji presoji insolventnosti dolžnice arbitrarno oprlo na podatke v 

mnenju izvedenke dr. Zorko in ocenilo, da je dolžnica insolventna, čeprav se v tem 

ponovljenem pritožbenem postopku na navedeno mnenje ni nihče skliceval. Na to 



  

mnenje naj bi se pritožnice (družbenice) sklicevale v pritožbi zoper prvi sklep 

sodišča prve stopnje o začetku stečajnega postopka in ga tudi priložile kot dokaz 

svojim trditvam o solventnosti dolžnice.  Pritožnica naj bi glede solventnosti podala 

trditveno podlago v odgovoru na pritožbo in predložila mnenje strokovnjaka finančne 

stroke, na katerega se je v odgovoru sklicevala, vendar pa naj se sodišče do tega ni 

opredelilo. Sodišče naj bi tudi prekoračilo zahtevek upnic, ker je ocenjevalo 

dolgoročno plačilno nesposobnost dolžnice namesto njene trajnejše nelikvidnosti, saj 

naj predlagateljice tega ne bi predlagale oziroma so predlog umaknile. Pritožnica še 

meni, da je pritožbeno sodišče v prvem sojenju že pravnomočno odločilo glede 

domneve insolventnosti iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena 

ZFPPIPP, zato naj o tem ne bi smelo odločati še enkrat (23. člen Ustave). Meni tudi, 

da je pritožbeno sodišče kršilo njeno pravico do kontradiktornega postopka, ker kljub 

ugotovljenemu drugačnemu dejanskemu stanju in spremenjeni odločitvi sodišča prve 

stopnje ni razpisalo glavne obravnave in strankam ni dalo možnosti izjaviti se o 

odločilnih dejstvih.  

 

6. Pritožnici Ustavnemu sodišču predlagata sprejem ustavne pritožbe v obravnavo, 

ker so jima bile kršene človekove pravice, ki so imele zanju hujše posledice, hkrati pa 

naj bi šlo za pomembno ustavnopravno vprašanje. Predlagata začasno zadržanje 

izvrševanja izpodbijanega sklepa Višjega sodišča in način izvršitve tega sklepa tako, 

da se umakne objava izpodbijanega sklepa o začetku stečajnega postopka na 

spletnih straneh AJPES, da se zadrži nadaljnje opravljanje dejanj v postopku stečaja 

in da se vrnejo pooblastila upravi dolžnice T - 2 tako, da ta lahko nadaljuje z 

izvajanjem potrjene prisilne poravnave. Menita, da s samim zadržanjem 

izpodbijanega sklepa ni mogoče učinkovito preprečiti nastanka nepopravljivih 

škodljivih posledic. Prva pritožnica se pri tem sklicuje še na sklep Ustavnega sodišča 

št. Up-653/15 z dne 22. 9. 2015 in navaja, da navedenega sklepa v delu, ki se je 

nanašal na začasno zadržanje izpodbijanega sklepa Višjega sodišča, tako stečajno 

sodišče kot stečajna upraviteljica nista razlagala in uporabljala v skladu z njegovo 

vsebino in namenom. Meni namreč, da je dolžnost stečajne upraviteljice zagotoviti 

nemoteno poslovanje stečajne dolžnice v polnem obsegu (torej brez omejitev) in ne le 

v obsegu opravljanja oziroma dokončanja nujnih poslov. To naj bi izhajalo že iz 

priloženega sklepa sodišča prve stopnje in iz svetovalnih pogodb, ki jih stečajna 

upraviteljica ni odpovedala. Pritožnici še navajata, da iz utemeljitve in narave zadeve 

izhaja, da tudi v primeru kasnejše ugoditve ustavni pritožbi škodljivih posledic, ki bi 

nastale z nadaljnjim potekom stečaja, ne bi bilo mogoče več odpraviti. Menita, da 

ločitvenim upnicam z začasnim zadržanjem izpodbijanega sklepa ne morejo nastati 

škodljive posledice, še posebno ne nepopravljive, saj naj bi poslovanje stečajne 

dolžnice raslo, kar podkrepljuje s podatki o prihodku in dobičku v letu 2015. Pritožnici 

predlagata tudi absolutno prednostno obravnavo zadeve. V dopolnitvi ustavne 

pritožbe prva pritožnica oba predloga še dodatno utemeljuje. 

 

 

B. 



  

 

7. Senat Ustavnega sodišča je ustavni pritožbi sprejel v obravnavo (1. točka izreka). 

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

izpodbijano sodno odločbo pritožnicam kršene človekove pravice oziroma temeljne 

svoboščine. 

 

8. Če je ustavna pritožba sprejeta v obravnavo, lahko po 58. členu Zakona o 

Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – 

v nadaljevanju ZUstS) senat ali Ustavno sodišče na nejavni seji zadrži izvršitev 

posamičnega akta, ki se z ustavno pritožbo izpodbija, če bi z izvršitvijo nastale težko 

popravljive škodljive posledice. V obravnavanem primeru pritožnici svoj predlog za 

začasno zadržanje izpodbijanega akta utemeljujeta z enakimi razlogi, kot so bili 

podani v zadevi št. Up-653/15, v kateri je Ustavno sodišče predlogu za začasno 

zadržanje ugodilo.1 Glede na navedeno Ustavno sodišče tudi v obravnavani zadevi 

enako kot v zadevi št. Up-653/15 ocenjuje, da sta pritožnici s svojimi navedbami 

izkazali nastanek težko popravljivih škodnih posledic, saj iz okoliščin primera izhaja, 

da v primeru kasnejše ugoditve ustavni pritožbi škodljivih posledic, kot sta npr. 

zmanjševanje obsega poslovanja in unovčevanje premoženja dolžnice, ki bi nastale z 

nadaljnjim tekom stečajnega postopka nad stečajno dolžnico družbo T - 2, ne bi bilo 

več mogoče odpraviti. Zato v takem primeru morebitna ugoditev ustavnim pritožbam 

ne bi izboljšala pravnega položaja pritožnic. Ustavno sodišče prav tako ocenjuje, da 

zadržanje teka stečajnega postopka ne more imeti enako hudih škodljivih posledic za 

predlagateljice stečajnega postopka, ki so ločitvene upnice stečajne dolžnice družbe 

T - 2. Če namreč pritožnici v postopku pred Ustavnim sodiščem ne bi uspeli, bi to 

pomenilo le kratkotrajno odložitev teka stečajnega postopka do odločitve Ustavnega 

sodišča, pri čemer bi se vsa zavarovanja ločitvenih upnikov ohranila. Zato je Ustavno 

sodišče na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZUstS, ki se po prvem odstavku 49. 

člena ZUstS smiselno uporablja tudi za postopek z ustavno pritožbo, odločilo, da se 

do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži nadaljnje opravljanje dejanj v 

stečajnem postopku nad družbo T - 2, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani 

pod št. St 2340/2014, razen tistih dejanj, ki se nanašajo na nadaljevanje poslovanja 

stečajne dolžnice družbe T - 2 in s tem povezanih stroškov stečajnega postopka (2. 

točka izreka). Senat Ustavnega sodišča tako kot v zadevi št. Up-653/15 tudi v 

obravnavani zadevi ocenjuje, da zgolj zadržanje teka stečajnega postopka brez 

možnosti, da gospodarska družba nadaljuje s poslovanjem v gospodarstvu, lahko v 

času odločanja o ustavnih pritožbah ogroža nadaljnji obstoj te gospodarske družbe do 

te mere, da bi že to samo po sebi prispevalo k nastanku razlogov za začetek 

stečajnega postopka. Zato je senat Ustavnega sodišča odločil, kot izhaja iz 2. točke 

izreka tega sklepa.  

 

9. Senat je sklenil, da se zadevi obravnavata absolutno prednostno.  

                                            
1 Prva pritožnica predlog dodatno utemeljuje le še z navedbami o napačni razlagi in uporabi 
navedenega sklepa tako sodišča kot stečajne upraviteljice, s čimer podkrepljuje predlagani 
način izvršitve. 



  

 

 

C. 

 

10. Senat je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje drugega odstavka 55.b člena, 

58. člena in tretjega odstavka 39. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS 

ter petega odstavka v zvezi s tretjo alinejo tretjega odstavka 46. člena Poslovnika 

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

predsednice senata dr. Etelka Korpič − Horvat ter člana dr. Mitja Deisinger in Jan 

Zobec. Sklep je sprejel soglasno. 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Etelka Korpič – Horvat 

Namestnica predsednice senata 

 

 

 


