
 

 

 

 
Številka:  Up-1409/10-8 
Datum:    21. 12. 2010 
 
 

SKLEP 
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je 
vložil Dušan Taljat, Tolmin, na seji 21. decembra 2010 
 

s k l e n i l :  

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru Cpg 57/2010 z 
dne 2. 9. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. St 
1277/2008 z dne 9. 2. 2009 se sprejme v obravnavo. 
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. St 
1277/2008 z dne 25. 11. 2010 se zavrže. 
 
3. Do končne odločitve Ustavnega sodišča v stečajnem postopku št. St 
1277/2008, ki teče zoper stečajnega dolžnika družbo Mizar, d. d., – v 
stečaju, Volčja Draga, pred Okrožnim sodiščem v Novi Gorici, ni 
dovoljeno opraviti končne razdelitve stečajne mase na podlagi sklepa 
Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. St 1277/2008 z dne 25. 11. 2010. 
 

O b r a z l o ž i t e v  

 
 

A. 
 
1. Sodišče prve stopnje je med drugim sklenilo, da se pritožniku za delo 
stečajnega upravitelja, opravljeno od začetka stečajnega postopka 3. 3. 2004 
do sedaj, odmeri nagrada oziroma nadomestilo v višini 63.054,65 EUR bruto. 
V obrazložitvi je pojasnilo, da se od uveljavitve Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 40/09 – v nadaljevanju ZFPPIPP-A), 
ki je začel veljati 13. 6. 2009, tudi za postopke zaradi insolventnosti, začete 
pred 1. 10. 2008, glede odmere nagrade uporablja Pravilnik o tarifi za odmero 



 

 

 
nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter 
stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (Uradni list 
RS, št. 91/08, 119/08 in 53/09 – v nadaljevanju Pravilnik). Novela ZFPPIPP-A 
naj bi povsem jasno in z izrecnim namenom odpravila prejšnjo ureditev, po 
kateri se je v stečajnih postopkih, začetih pred 1. 10. 2008, glede odmere 
nagrade uporabljala Odredba o merilih za določanje nagrad stečajnim 
upraviteljem, upraviteljem prisilne poravnave in likvidacijskim upraviteljem 
(Uradni list RS, št. 16/02, 18/02 – popr., 27/03, 56/04, 69/04, 56/05 – v 
nadaljevanju Odredba). Sodišče je zato sklenilo, da Odredbe, ki ne velja več, 
za odmero nagrade stečajnega upravitelja ni več mogoče uporabiti. Stečajni 
upravitelj naj s trenutkom začetka opravljanja funkcije upravitelja še ne bi 
pridobil pravice zahtevati izplačilo nagrade v določeni višini, temveč le pravico 
do nagrade, to je do plačila za svoje delo.  
 
2. Višje sodišče je zavrnilo pritožnikovo pritožbo in potrdilo izpodbijani sklep 
sodišča prve stopnje. Ob tem je še pojasnilo, da naj bi že 495. člen Zakona o 
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10 – ZFPPIPP) glede 
nagrajevanja stečajnih upraviteljev določil novo ureditev tudi za stečaje, 
začete pred 1. 10. 2008. Člena 31 in 34 ZFPPIPP-A naj bi le določila 
uskladitev podzakonske ureditve z zakonsko, in sicer tako, da se tudi za te 
stečaje pri odmeri nagrade upravitelja uporablja Pravilnik in ne Odredba. Višje 
sodišče dopušča možnost, da bi bile določbe o odmeri nagrade lahko 
retroaktivne, in sklene, da bi bila taka retroaktivnost skladna z drugim 
odstavkom 155. člena Ustave. Višje sodišče še navaja, da tudi sklicevanje na 
drugačno sodno prakso drugih višjih sodišč ni pravno pomembno, saj je skrb 
za poenotenje sodne prakse in za razlago zakonskih norm v domeni 
Vrhovnega sodišča. 
 
3. Bistven očitek pritožnika je, da odločitev temelji na 34. členu ZFPPIPP-A, ki 
naj bi bil v neskladju s 155. členom Ustave. Navedeno določbo pritožnik 
izpodbija v pobudi, ki se vodi pod št. U-I-185/10 in na katero se v ustavni 
pritožbi tudi sklicuje. Pritožnik navaja, da sta sodišči v izpodbijanih sklepih 
zaradi uporabe 34. člena ZFPPIPP-A namesto Odredbe uporabili Pravilnik, 
zaradi česar naj bi mu bila določena nagrada manjša za 28.213,87 EUR. 
Meni, da je bilo s tako odločitvijo poseženo v njegove pridobljene pravice, saj 
naj bi mu sodišči za delo v stečajnem postopku, ki ga je opravil vrsto let pred 
uveljavitvijo Pravilnika, obračunalo po Pravilniku, ne pa po Odredbi, ki je 
veljala v času opravljenega dela. Navedena razlika naj bi pomenila zanj hujšo 
posledico, ki pa naj ne bi bila samo denarne narave, saj naj bi se pritožnik čutil 
diskriminiranega, ker naj bi v Sloveniji le Višje sodišče v Kopru v takih zadevah 
odločalo na podlagi Pravilnika.  
 
4. Pritožnik predlaga začasno zadržanje izvrševanja sklepa o končni razdelitvi 
št. St 1277/2008 z dne 25. 11. 2010 oziroma začasno zadržanje izvrševanja 
načrta končne razdelitve v stečajnem postopku. Navaja, da bo sklep o končni 
razdelitvi (zoper katerega nima pravnih sredstev) postal pravnomočen 
najkasneje 10. 12. 2010 ter da bo zato moral na podlagi končnega načrta 



 

 

 
razdelitve, ki predvideva odmero njegove nagrade po Pravilniku, 
najkasneje do 25. 12. 2010 izvršiti razdelitev stečajne mase upnikom. S tem 
naj bi nastale nepopravljive posledice, saj naj po realizaciji končne razdelitve 
drugačna razdelitev (ki bi upoštevala višjo nagrado) ne bi bila več mogoča. 
 
 

B. 
 
5. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo zoper sklep Višjega sodišča v 
Kopru Cpg 57/2010 z dne 2. 9. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v 
Novi Gorici št. St 1277/2008 z dne 9. 2. 2009 sprejel v obravnavo. O njeni 
utemeljenosti bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z 
izpodbijano sodno odločbo kršene pritožnikove človekove pravice oziroma 
temeljne svoboščine (1. točka izreka).  
 
6. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo zoper sklep Okrožnega 
sodišča v Novi Gorici št. St 1277/2008 z dne 25. 11. 2010 zavrgel, ker pravna 
sredstva niso izčrpana (2. točka izreka). 
 
7. Iz okoliščin primera izhaja, da v primeru kasnejše ugoditve ustavni pritožbi 
škodljivih posledic, ki bi nastale z razdelitvijo stečajne mase na podlagi načrta 
končne razdelitve z dne 18. 11. 2010, določenega s sklepom Okrožnega 
sodišča v Novi gorici št. St 1277/2008 z dne 25. 11. 2010 (ki upošteva odmero 
nagrade pritožniku na podlagi Pravilnika), ne bi bilo več mogoče odpraviti. V 
tem primeru morebitna ugoditev ustavni pritožbi ne bi izboljšala pritožnikovega 
pravnega položaja. Zato je moralo Ustavno sodišče glede na naravo 
izpodbijanih sklepov na podlagi tretjega odstavka 39. člena v zvezi s prvim 
odstavkom 49. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – 
uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) določiti način izvršitve 
sklepa Ustavnega sodišča. Sklenilo je, da do končne odločitve Ustavnega 
sodišča v stečajnem postopku št. St 1277/2008, ki se vodi zoper stečajnega 
dolžnika družbo Mizar, d. d., – v stečaju, Volčja Draga, pred Okrožnim 
sodiščem v Novi Gorici, ni dovoljeno opraviti končne razdelitve stečajne mase 
na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. St 1277/2008 z dne 25. 
11. 2010 oziroma da ni dovoljeno opravljati nadaljnjih dejanj v tem stečajnem 
postopku, ki bi vplivala na izplačilo nagrade stečajnemu upravitelju (3. točka 
izreka). To pomeni, da se končne razdelitve stečajne mase, ki bi onemogočila 
izplačilo nagrade pritožniku bodisi na podlagi Pravilnika bodisi na podlagi 
Odredbe, ne sme opraviti, ne pa, da se ne sme razdeliti preostale stečajne 
mase. 
 
8. Ustavnemu sodišču se s predlogom pritožnika, naj se začasno zadrži 
izvrševanje sklepa Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. St 1277/2008 z dne 
25. 11. 2010, ni bilo treba ukvarjati, ker je v 3. točki izreka že določilo način 
izvršitve sklepa, s katerim je ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo.  
 
 

C. 



 

 

 
 
9. Senat je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena, 
drugega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 39. člena v zvezi s prvim 
odstavkom 49. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena 
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: 
namestnik predsednika senata Jože Tratnik ter člana dr. Etelka Korpič − 
Horvat in mag. Miroslav Mozetič. Sklep je sprejel soglasno. 
 
 
 
 
 
            Jože Tratnik                                                                                             
                                                    Namestnik predsednika senata 
 
 
 


