
 

Številka:  Up-990/16-8 

Datum:    20. 12. 2016      

 

 

SKLEP 
 

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

Danijel Vindiš, Videm pri Ptuju, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Primec & Lah, d. o. 

o., Maribor, na seji 20. decembra 2016 

 

sklenil:  

 

1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 637/2016 z 

dne 5. 10. 2016 se sprejme v obravnavo. 

 

2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izdaja sklepa o končanju 

postopka osebnega stečaja, ki se vodi nad dolžnikom Danijelom Vindišem pred 

Okrožnim sodiščem na Ptuju pod št. St 1645/2015.  

 

OBRAZLOŽITEV 

 
1. Sodišče druge stopnje je ugodilo pritožbi upnice, ustavilo postopek odpusta 

obveznosti in zavrnilo pritožnikov predlog za odpust obveznosti. Pojasnilo je, da 

pritožnik v letih 2013 in 2014 ni predložil obračunov za akontacijo dohodnine in 

obračunov davka na dodano vrednost. Zato naj bi mu bila izrečena globa zaradi 

prekrškov. Sodišče je menilo, da gre za zlorabo pravice do odpusta obveznosti po 1. 

točki četrtega odstavka 399. člena Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 

insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno 

besedilo 10/15 – popr. in 27/16 – v nadaljevanju ZFPPIPP). Pritožniku naj bi namreč 

davčni organ zaradi nepredložitve navedenih obračunov izrekel globo v znesku 5.600 

EUR, ki naj bi glede na četrti odstavek 3. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni 

list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15 in 

63/16  – v nadaljevanju ZDavP-2) spadala med davke.  

 

2. Pritožnik zatrjuje kršitev pravice do izjave (22. člen Ustave), ker mu sodišče ni 

vročilo pritožbe upnice oziroma mu je ni poslalo v odgovor. S tem naj bi mu nastale 

nepopravljive hujše posledice, saj mu je z zavrnitvijo predloga za odpust obveznosti 



  
onemogočeno, da bi bil prost teh obveznosti, ki so precej visoke. Sam naj 

bi prejemal plačo, ki je malo višja od zneska minimalne plače, preživljati pa naj bi 

moral še enoletnega otroka. Pritožnik o tem prilaga tudi dokazila. Sicer pa naj bi bila 

izpodbijana odločitev samovoljna oziroma očitno napačna, saj naj pri globi, ki naj bi 

bila pritožniku izrečena, ne bi šlo za primer iz 1. točke četrtega odstavka 399. člena 

ZFPPIPP. Sodišče naj bi tako samo razširilo pomen navedene določbe oziroma 

oblikovalo nov razlog, ki ga zakon ne predpisuje. Razlaga Višjega sodišča naj bi tako 

nedopustno širila ovire za odpust obveznosti. Pritožnik namreč meni, da četrti 

odstavek 3. člena ZDavP-2 nikakor ne pomeni, da ima globa enako pravno naravo 

kot davek, še manj pa, da gre pri globi za dodatno ali naknadno odmerjen davek v 

smislu 1. točke četrtega odstavka 399. člena ZFPPIPP. Navedena določba ZDavP-2 

naj bi bila uporabljiva za potrebe davčnega postopka in naj bi bila v neposrednem 

nasprotju z navedeno določbo ZFPPIPP. Če naj bi zakonodajalec izrečeni globi želel 

pripisati namen zlorabe pravice do odpusta dolga, bi to izrecno zapisal v ZFPPIPP. 

Člen 399 ZFPPIPP naj bi bilo treba razlagati strogo oziroma restriktivno.   

 

3. Pritožnik predlaga sprejem ustavne pritožbe v obravnavo, ker naj bi mu bile kršene 

človekove pravice, ki so zanj imele hujše posledice. Predlaga začasno zadržanje 

izvrševanja izpodbijanega sklepa, saj naj bi upravitelj zaradi ustavitve postopka 

odpusta obveznosti in zavrnitve pritožnikovega predloga za odpust obveznosti ne 

imel več pravnega interesa za nadaljevanje vodenja postopka osebnega stečaja. Zato 

naj bi obstajala nevarnost, da bo predlagal zaključek tega stečaja, s čimer naj bi 

pritožniku nastale nepopravljive škodljive posledice. Pritožnik naj bi izgubil pravno 

varstvo, saj kljub morebitni ugoditvi njegovi ustavni pritožbi kršitve človekovih pravic 

ne bi bile odpravljene. 

 

4. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo 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). Zlasti bo presodilo, ali je bila pritožniku kršena pravica do izjave iz 

22. člena Ustave. 

 

5.  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. Pritožnik zatrjuje, da obstaja nevarnost končanja 

postopka osebnega stečaja, s čimer naj morebitna poznejša ugoditev ustavni pritožbi 

ne bi imela nobenega učinka. Ustavno sodišče ocenjuje, da je pritožnik s svojimi 

navedbami izkazal nastanek nepopravljivih škodljivih posledic. Postopek za odpust 

obveznosti se namreč izvede znotraj postopka osebnega stečaja (drugi odstavek 397. 

člena ZFPPIPP), predlog za odpust obveznosti pa stečajni dolžnik lahko poda do 

izdaje sklepa o končanju postopka osebnega stečaja. Če bi sodišče postopek 

osebnega stečaja končalo s sklepom, bi ga izdalo na podlagi 396. člena ZFPPIPP in 

pritožniku naložilo plačilo terjatev upnikov, ki so bile v postopku osebnega stečaja 



  
prijavljene in priznane, vendar niso bile plačane. Za te terjatve bi navedeni 

pravnomočni sklep pomenil izvršilni naslov (četrti odstavek 396. člena ZFPPIPP) in 

sodišče ne bi več moglo ponovno odločati o odpustu teh obveznosti. Morebitna 

ugoditev pritožnikovi ustavni pritožbi v takem primeru ne bi bila več smiselna, saj ne 

bi mogla izboljšati pritožnikovega pravnega položaja. Ustavno sodišče prav tako 

ocenjuje, da zadržanje izdaje sklepa o končanju postopka osebnega stečaja ne more 

imeti enako hudih škodljivih posledic za upnice pritožnika. Če namreč pritožnik v 

postopku pred Ustavnim sodiščem ne bi uspel, bi to pomenilo le kratkotrajno odložitev 

izdaje sklepa o končanju postopka osebnega stečaja, s tem pa tudi pridobitev 

izvršilnega naslova za neplačani del prijavljenih in priznanih terjatev iz končnega 

seznama terjatev. Zato je Ustavno sodišče na podlagi 58. člena ZUstS odločilo, da do 

končne odločitve zadrži izdajo sklepa o končanju osebnega postopka nad 

pritožnikom, kar pomeni, da sodišče prve stopnje ne sme končati postopka osebnega 

stečaja nad pritožnikom oziroma izdati navedenega sklepa, dokler Ustavno sodišče 

ne odloči o pritožnikovi ustavni pritožbi (2. točka izreka).  

 

6. Senat je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55.b člena in 58. 

člena ZUstS ter prve alineje drugega 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


