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1. Glasovala sem za odločbo, ker v celoti soglašam z njeno vsebino, s pritrdilnim 

ločenim mnenjem pa želim poudariti bistvene razloge sprejete odločitve. 

 

2. Pomembno ustavnopravno vprašanje, na katero je bilo treba odgovoriti v 

obravnavani zadevi, je, ali je bila s tem, ko je sodišče zavzelo stališče, da bi morala 

Nova ljubljanska banka, d. d., (pravna prednica pritožnice – v nadaljevanju NLB),1 

prijaviti terjatve in ločitvene pravice do insolventnega dolžnika Gradišče, d. o. o. – v 

stečaju, v prekluzivnem roku treh mesecev po objavi oklica o začetku stečajnega 

postopka,2 kršena pravica do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave glede na to, da 

lastninska pravica stečajne dolžnice na obremenjenih nepremičninah še ni bila 

vpisana v zemljiško knjigo, ampak je bil vložen (šele) predlog za njeno vknjižbo 

(plomba). 

 

3. NLB je imela status hipotekarnega upnika za zavarovanje danih kreditov do družbe 

VEGRAD-AM, nepremičnine, d. o. o., ki v času sklepanja kreditnih pogodb še ni bila v 

stečaju. Ta družba je nepremičnine, ki so bile zavarovane s hipoteko, s pravnim 

poslom  

 

                                            
1 Tekom postopka pred Ustavnim sodišče je NLB terjatve in ločitvene pravice prenesla na 
Družbo za upravljanje terjatev bank, d. d., Ljubljana, ki je vstopila v postopek z ustavno 
pritožbo namesto NLB. 
2 Drugi odstavek 59. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11 – 
v nadaljevanju ZFPPIPP). 



  

prenesla na družbo Gradišče, d. o. o., ki v času prenosa prav tako še ni bila v 

stečaju. Nad obema družbama je bil uveden stečaj po sklenitvi pogodb; nad 

VEGRAD-AM, nepremičnine, d. o. o., 18. 11. 2010; nad družbo Gradišče, d. o. o., pa 

17. 1. 2011.  

Ločitveni upnik v takem primeru v stečajnem postopku pridobi ločitveno pravico in s 

tem pravico do prednostnega poplačila terjatev iz vrednosti nepremičnin stečajnega 

dolžnika (glej 19. člen ZFPPIPP), po čemer se njegov položaj razlikuje od položaja 

navadnega upnika. V vsem ostalem je izenačen z ostalimi upniki, in to tudi glede 

prijave terjatev v stečajnem postopku. Če bi bil hipotekarni upnik v tem pogledu v 

boljšem položaju, bi šlo lahko za neenakost, ki ne bi imela stvarnega razloga za 

razlikovanje. Narava stvari je tisto, kar hipoteka zagotavlja in varuje, to pa je zgolj 

pravica do prednostnega poplačila. Torej dolžnost ločitvenega upnika (tudi v primeru 

hipoteke za tuji dolg) je, da v stečajnem postopku prijavi tako terjatev kot ločitveno 

pravico.3 

 

4. V obravnavanem primeru gre za pričakovalne pravice, saj gre za pričakovanje 

ločitvenega upnika, da bo dobil terjatev prednostno poplačano. Ta njegova pravica 

temelji na notarskem zapisu, ki vsebuje klavzulo izvršljivosti, vendar pa ta notarski 

zapis nima učinkov pravnomočne sodbe.4 Zato ločitvena pravica, ustanovljena z 

izvršilnim notarskim zapisom, še ni pravnomočno ugotovljena in jo lahko upravitelj ali 

drugi upniki prerekajo. Gre zgolj za upravičeno pričakovanje, da bo upravitelj 

prijavljeno terjatev in ločitveno pravico v stečajnem postopku priznal in da je tudi 

nobeden od upnikov ne bo prerekal. V primeru prerekanja pa je treba v prekluzivnem 

roku vložiti tožbo, sicer ločitvena pravica ločitvenega upnika preneha, če je bil sam 

dolžan vložiti tožbo (glej četrti odstavek 305. člen ZFPPIPP), oziroma se mu ločitvena 

pravica prizna, če je bil dolžan tožbo vložiti tisti, ki je ločitveno pravico prerekal (glej 

308. člen ZFPPIPP). Obstoj ločitvene pravice se torej v takem primeru ugotavlja v 

pravdi, ki se konča s pravnomočno sodbo (glej 305. člen ZFPPIPP), ki jo mora 

upravitelj upoštevati v končnem seznamu preizkušenih (terjatev in) ločitvenih pravic 

(glej prvi odstavek 303. člena v zvezi z 72. členom ZFPPIPP). V vseh primerih 

priznanja ločitvene pravice pa stečajni senat izda sklep o priznanju ločitvene pravice 

(glej 304. člen in šesti odstavek 308. člena ZFPPIPP),5 ki ima učinke pravnomočnosti. 

Gre torej za uveljavljanje poplačila terjatve v stečajnem postopku iz naslova ločitvene 

pravice in s tem za upravičeno pričakovanje, da bo stečajni dolžnici v tem postopku to 

poplačilo naloženo (prim. odločbo št. U-I-117/07 z dne 21. 6. 2007, 31. točka 

obrazložitve odločbe).6 Glede na navedeno po mojem mnenju v obravnavanem 

primeru ne gre za pridobljene pravice, saj sicer niti upravitelj niti stečajni upniki ne bi 

                                            
3 Glej N. Plavšak v: N. Plavšak (red.), Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji s 
komentarjem, Gospodarski vestnik, Ljubljana 2000, str. 524; L. Ude, Uveljavljanje ločitvenih 
pravic v insolvenčnih postopkih, Pravni letopis (2011), str. 86. Primerjaj tudi V. Balažic, Vpliv 
stečajnega postopka na pravdni postopek, Odvetnik, št. 59 (2013), str. 9. 
4 Tako V. Rijavec, Izvršljiv notarski zapis, Podjetje in delo, let. 36, št. 6–7 (2010), str. 1143. 
5 Prim. tudi N. Plavšak, Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju, razširjena uvodna pojasnila, GV Založba, Ljubljana 2008, str. 235–240. 
6 Uradni list RS, št. 58/07, in OdlUS XVI, 64. 



  

imeli možnosti v stečajnem postopku ločitvene pravice prerekati, pač pa bi ta 

morala biti avtomatično priznana. 

  

5. Pred začetkom stečajnega postopka je stečajna dolžnica dne 4. 10. 2010 vložila 

zemljiškoknjižni predlog. S trenutkom, ko je sodišče predlog prejelo, se je začel 

zemljiškoknjižni postopek. Z vložitvijo predloga za vknjižbo lastninske pravice 

stečajne dolžnice na obremenjenih nepremičninah, torej pred začetkom stečajnega 

postopka, so  

se vpisale plombe, ki so zavarovale vrstni red in čas vknjižbe hipotek. Za plombo 

velja publicitetno načelo, ki za upnika pomeni, da mora preveriti, kaj se z 

nepremičnino dogaja,  

saj je s plombo v zemljiški knjigi objavljeno dejstvo, da teče zemljiškoknjižni 

postopek.7 Zato je jasno, da plomba ni pomembna le v pravnem prometu, kot izhaja iz 

22. točke obrazložitve odločbe (v kateri gre za povzetek avtorjev iz njihovega dela 

Stvarno pravo – glej 27 opombo obrazložitve v odločbi), ampak tudi na drugih pravnih 

področjih, tudi v sodnih postopkih, še toliko bolj pa v stečajnem postopku. In, kar je še 

pomembneje – vpis lastninske pravice ima retroaktivni učinek (5. člen Zakona o 

zemljiški knjigi – v nadaljevanju ZZK-1).8 Povratni učinek knjižbe je samo logična 

posledica opisanega publicitetnega učinka plombe. Drugačno stališče bi razgradilo 

pomen plombe v zemljiškoknjižnem postopku in odprlo vrata možnostim za zlorabe, 

saj bi bil položaj v času med vložitvijo predloga in vpisom, ki lahko traja razmeroma 

dolgo, povsem odprt, neurejen in nejasen. Kupec nepremičnine ne bi vedel, kdo je 

lastnik in kakšen je stvarnopravni položaj nepremičnine. Zaupanja v pravnem 

prometu z nepremičnino ne bi bilo več. O posledicah za pravno varnost nasploh, da 

ne govorim o ekonomskih razsežnostih, ni treba razpravljati. 

 

6. V stečajnih postopkih se je ob upoštevanju 5. člena v zvezi s 7. členom ZZK-1 

štelo, da je stvarna pravica nastala pred začetkom stečajnega postopka, če je bil 

predlog za njeno vknjižbo vložen pred začetkom stečajnega postopka.9 Zato je bilo 

                                            
7 M. Tratnik in R. Vrenčur, Nepremičninsko pravo, I. del, Zemljiškoknjižno pravo, Inštitut za 
nepremičninsko pravo, Maribor 2005, str. 339. 
8 Uradni list RS, št. 58/03, 45/08, 28/09 in 25/11. 
9 Tako ureditev že od Avstro-Ogrske monarhije ima tudi Republika Avstrija. Tudi tam se šteje, 

da je lastninska (oziroma stvarna) pravica na nepremičnini bila prenesena v trenutku vložitve 

predloga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. Zakon o zemljiški knjigi (Allgemeines 

Grundbuchgesetz 1955 – GBG 1955) določa, da je za presojo predloga za vpis v zemljiški 

knjigi odločilen trenutek, ko je predlog prispel na zemljiškoknjižno sodišče (93. člen). V skladu 

z 29. členom tega zakona se tudi vrstni red vpisov določi glede na trenutek, ko je predlog 

prispel na zemljiškoknjižno sodišče. Pomembna je tudi določba 438. člena Občega 

državljanskega zakonika (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB), ki določa, da lahko, 

kdor svoje lastninske pravice na nepremičnini ne more brezpogojno izkazati (vendar je ta vsaj 

verjetno izkazana), svoj vrstni red zavaruje s predznambo. Če to predznambo kasneje 

upraviči, se šteje, da je bil lastnik že od trenutka pravilno vloženega predloga za vpis 

predznambe. 



  

treba v takem primeru terjatev in ločitveno pravico prijaviti v prekluzivnem roku treh 

mesecev. Po navedenih določbah namreč velja pravna fikcija, da je stvarna pravica 

pridobljena že s trenutkom vložitve predloga.10 Taka je bila sodna praksa v stečajnih 

postopkih še v času izdaje izpodbijanega sklepa. Iz sklepa Višjega sodišča v Ljubljani 

št. Cst 216/2013 z dne 20. 6. 2013 namreč izrecno izhaja, da se je ta praksa 

spremenila šele po izdaji izpodbijanega sklepa. Kot je pojasnjeno v 21. opombi 

obrazložitve odločbe, je taka sodna praksa obstajala že pred ZFPPIPP, že v času 

veljavnosti Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 

39/97, in 52/99 – ZPPSL).11 V obravnavanem primeru je treba poudariti, da je 

stečajna dolžnica Gradišče, d. o. o. – v stečaju, pridobila nepremičnine, obremenjene 

s hipoteko pred uvedbo stečajnega postopka. 

 

7. Stečajni postopek nad stečajno dolžnico Gradišče, d. o. o. – v stečaju, se je začel 

17. 1. 2011, predlog za vknjižbo lastninske pravice stečajne dolžnice na 

obremenjenih nepremičninah pa je bil vložen že 4. 10. 2010, tj. skoraj tri mesece pred 

začetkom stečajnega postopka. NLB pa je terjatve in ločitvene pravice v tem 

postopku prijavila šele 13. 9. 2011. V obravnavanem primeru je NLB torej opustila 

dolžnost pravočasne prijave svoje terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku 

nad družbo Gradišče, d. o. o. – v stečaju. Terjatev in ločitveno pravico bi morala 

prijaviti v trimesečnem prekluzivnem roku. NLB pa ju je najprej prijavila v stečajnem 

postopku VEGRAD-AM, d. o. o. – v stečaju, čeprav je bila plomba, ki je nakazovala 

prenos lastninske pravice na družbo Gradišče, d. o. o. – v stečaju, takrat že vpisana v 

zemljiško knjigo. Iz tega izhaja, da NLB stanja nepremičnin v zemljiški knjigi ni 

spremljala. Res je šlo v tem primeru za hipoteko za tuj dolg (stečajna dolžnica ni bila 

osebna dolžnica NLB). Zato se morda ob tem zastavlja vprašanje, ali je bila NLB v 

slabšem položaju zaradi težje sledljivosti nepremičnin v primeru njihovih nadaljnjih 

prenosov, za katere, kot trdi sama, ni vedela. Vendar pa je hipoteka, kot je bilo 

pojasnjeno v 15. točki obrazložitve odločbe, neločljivo navezana na nepremičnino in 

ne na fizično ali pravno osebo, ki je njena lastnica. Zato ta sledljivost ni bila v ničemer 

okrnjena, saj je bila NLB dolžna slediti stanju nepremičnin in s tem vpisom v zemljiški 

knjigi, ki je javna in zato vsem dostopna. V obravnavanem primeru pa je NLB pred 

tem celo prijavila terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku VEGRAD-AM, d. 

o. o. – v stečaju, in bi zato toliko bolj morala poznati stanje nepremičnin. Zaradi 

pravilnosti prijave bi namreč morala že takrat preveriti stanje obremenjenih 

nepremičnin v zemljiški knjigi. Če bi to storila, bi že takrat ugotovila, da pri 

obremenjenih nepremičninah obstaja plomba in bi lahko pozneje še pravočasno 

                                            
10 Če bi rok za prijavo terjatev tekel od vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo, bi roki za 
prijavo tekli različno, odvisno od tega, kdaj bi posamezno sodišče vpisalo lastninsko pravico. 
To pa bi tudi podaljševalo stečajne postopke. Sklepe o vpisih namreč izdajajo različna 
sodišča, odvisno od njihove obremenjenosti. 
11 Novi 298.a člen ZFPPIPP, ki v tem primeru ne velja, je glede ločitvenih pravic hipotekarnih 
upnikov, ki so v enakem položaju kot pritožnica, določil obveznost upravitelja, da ob vpisu 
lastninske pravice na obremenjenih nepremičninah dopolni osnovni seznam terjatev s temi 
ločitvenimi pravicami, ne glede na to, ali so jih ločitveni upniki prijavili v prekluzivnem roku treh 
mesecev po objavi oklica o začetku stečajnega postopka.  



  

prijavila svoje terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku družbe Gradišče, d. 

o. o. – v stečaju.  

 

8. NLB pri spremljanju stanja nepremičnin in nato pri prijavi terjatev in ločitvenih 

pravic ni bila zadosti skrbna. Kot je bilo opozorjeno v 32. opombi obrazložitve 

odločbe, pa bi se od nje pri tem pričakovala še posebna skrbnost in poznavanje 

sodne prakse, saj je banka, zato je ena njenih glavnih dejavnosti sklepanje posojilnih 

pogodb in spremljajočih pogodb o njihovem zavarovanju. Glede na navedeno se 

pritožnica ne more sklicevati na to, da ji je z izpodbijanim sklepom kršena pravica do 

zasebne lastnine iz 33. člena Ustave. 
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