
 

Številka:  Up-179/12-13 

    U-I-33/12-7 

Datum:  19. 4. 2012   

 

 

 

SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe in pobude, ki ju je vložila 

družba Nova ljubljanska banka, d. d., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Rojs, 

Peljhan, Prelesnik & partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 19. aprila 2012 

 

sklenilo: 

 

1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 281/2011 z 

dne 17. 11. 2011 se sprejme v obravnavo. 

 

2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se v stečajnem postopku pred 

Okrožnim sodiščem v Ljubljani št. St 1373/2010 zadrži bodisi razdelitev 

denarnih sredstev razdelitvene mase bodisi uporaba denarnih sredstev za 

stroške stečajnega postopka do višine zneska kupnine, dosežene z morebitno 

prodajo nepremičnin, na katerih je pritožnica v stečajnem postopku prijavila 

ločitveno pravico, ki je bila predmet odločanja s sklepom iz prejšnje točke tega 

izreka. 

 

3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 59., 131., 225., 296., 298. in 

345. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 

prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10 in 26/11) se 

zavrže. 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

A. 

 



  

1. Pritožnica in pobudnica (v nadaljevanju pritožnica) izpodbija sklep Višjega 

sodišča, ki je zavrnilo njeno pritožbo zoper prvostopenjski sklep. Pritrdilo je 

prvostopenjskemu sodišču, ki je zavrglo pritožničino naknadno prijavo ločitvenih 

pravic na določenih nepremičninah, ker naj bi to prijavo podala po izteku 

prekluzivnega roka iz prvega odstavka 298. člena v zvezi z 296. in 59. členom 

Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 

prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP). Pritožbeno sodišče je pri tem še pojasnilo, da 

okoliščina, ko stečajni dolžnik postane lastnik s hipoteko obremenjenih nepremičnin 

po poteku roka za prijavo ločitvenih pravic, ne opravičuje, da se hipotekarnemu 

upniku podaljša rok za prijavo ločitvenih pravic, saj gre za prekluzivni rok. Pri tem se 

naj ne bi ukvarjalo z drugimi pritožbenimi navedbami, ker pritožnica ravno zaradi 

zamude prekluzivnega roka naj ne bi mogla v nobenem primeru doseči drugačne 

odločitve. 

 

2. V pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti pritožnica zatrjuje neskladnost 

59., 296. in 298. člena ZFPPIPP s 33. členom Ustave v zvezi z 2. in 15. členom 

Ustave. Glede utemeljitve zatrjevanega neskladja se "v izogib ponavljanju" sklicuje na 

navedbe v ustavni pritožbi. Ustavnemu sodišču predlaga, da poleg razveljavitve 

izpodbijanega pritožbenega sklepa ugotovi, da navedene določbe ZFPPIPP niso v 

neskladju z Ustavo, če se razlagajo na način, da v primeru pridobitve lastninske 

pravice stečajnega dolžnika na nepremičninah (obremenjenih s hipoteko) po uvedbi 

stečajnega postopka za prijavo ločitvene pravice ne velja splošni rok iz 59. člena 

ZFPPIPP, pač pa se ob smiselni uporabi 299. člena ZFPPIPP ločitvena pravica prijavi 

do objave načrta prve splošne delitve. Pritožnica zatrjuje tudi obstoj neustavne 

pravne praznine, ker izpodbijane določbe ZFPPIPP ne urejajo možnosti naknadne 

prijave ločitvene pravice v prej navedenem primeru. Pritožnica predlaga Ustavnemu 

sodišču, da ugotovi tudi protiustavnost 131., 225. in 345. člena ZFPPIPP, ki urejajo 

poplačilo ločitvenih pravic, in sprejme interpretativno odločbo ter poda ustavno 

razlago primera, ko stečajni dolžnik postane lastnik zastavljenih nepremičnin po 

začetku stečajnega postopka oziroma po poteku prekluzivnega roka. 

 

3. Pritožnica izpodbijanemu sklepu očita kršitev 2. člena, drugega odstavka 14. člena, 

22., 33. in 74. člena Ustave. Zatrjuje, da je sodišče napačno uporabilo določbe 

ZFPPIPP, hkrati pa se ni opredelilo do vprašanja, ali je možno po izteku 

prekluzivnega roka za prijavo terjatev in ločitvene pravice naknadno pridobiti ločitveno 

pravico v stečajnem postopku, kakor tudi ne do vprašanja, kdaj se pridobi ločitvena 

pravica, če stečajni dolžnik postane lastnik s hipoteko obremenjenih nepremičnin po 

preteku omenjenega prekluzivnega roka. Pri tem opozarja na odločitev istega sodišča 

v zadevi št. III Cpg 142/2010 z dne 3. 3. 2010, v kateri je kljub identičnemu 

dejanskemu stanju odločilo popolnoma drugače. Navaja, da je Ustavno sodišče v 

sklepu št. Up-22/94 z dne 7. 3. 1997 (OdlUS VI, 82) takšno ravnanje sodišča že 

označilo za samovoljno. Poseg v 2., 33. in 74. člen Ustave po mnenju pritožnice 

pomeni razlaga pritožbenega sodišča, da okoliščina, ko stečajni dolžnik postane 

lastnik s hipoteko obremenjenih nepremičnin po poteku roka za prijavo ločitvenih 



  

pravic, ne opravičuje, da se hipotekarnemu upniku podaljša rok za 

prijavo ločitvenih pravic, ker gre za prekluzivni rok. S tem naj bi sodišče sprejelo 

stališče, da pomeni kasnejši prenos lastništva na stečajnega dolžnika izgubo pravic 

hipotekarnega upnika. Zato naj bi bil izpodbijani sklep v neskladju tudi z drugim 

odstavkom 14. člena Ustave. S tem naj bi pritožnico kot hipotekarno upnico postavljal 

v slabši položaj od drugih hipotekarnih upnikov, katerih zastavni dolžniki so šli v 

stečaj po vpisu lastninske pravice na obremenjenih nepremičninah. To pa naj bi 

pomenilo tudi kršitev 2., 33. in 74. člena Ustave.  

 

4. Pritožnica predlaga tudi začasno zadržanje izvršitve izpodbijanega sklepa 

pritožbenega sodišča, saj naj bi ji sicer nastale težko popravljive posledice. 

Pojasnjuje, da v primeru prodaje stanovanj, na katerih je v stečajnem postopku 

uveljavljala ločitveno pravico, obstaja nevarnost, da bo kupnina razdeljena med 

upnike. To pa pomeni, da lahko kljub morebitnemu uspehu z ustavno pritožbo ostane 

v stečajnem postopku brez poplačila iz naslova prijavljenih ločitvenih pravic. 

 

 

B. 

 

5. Ustavna pritožba zoper izpodbijani sklep pritožbenega sodišča je bila na podlagi 

tretjega odstavka 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – 

uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) sprejeta v obravnavo (1. točka 

izreka). O njeni utemeljenosti bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile 

z izpodbijano sodno odločbo kršene pritožničine človekove pravice oziroma temeljne 

svoboščine.  

 

6. Če je ustavna pritožba sprejeta v obravnavo, lahko po 58. členu 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 

obravnavani zadevi gre za tak primer. Prvostopenjski sklep o zavrženju pritožničine 

prijave ločitvene pravice je namreč glede na izpodbijani sklep pritožbenega sodišča 

postal pravnomočen. To pomeni, da ni ovir, da bi kupnina iz morebitne prodaje 

nepremičnin, na katerih je pritožnica uveljavljala ločitveno pravico, postala del 

splošne razdelitvene mase, ki bo razdeljena med stečajne upnike. Razdelitev 

denarnih sredstev bi za pritožnico pomenila nastanek težko popravljivih škodljivih 

posledic, saj je s hipoteko zavarovan znesek terjatve izjemno visok, ob morebitni 

kasnejši ugoditvi ustavni pritožbi pa pritožnica ne bi več mogla priti do poplačila na 

podlagi prijavljenih ločitvenih pravic, ker sredstev iz tega naslova ne bi bilo več. Na 

drugi strani predlagani ukrep ne more imeti škodljivih posledic za stečajno dolžnico in 

njene upnike, saj v primeru pritožničinega neuspeha v postopku pred Ustavnim 

sodiščem pomeni zgolj (kratkotrajno) odložitev možnosti razpolaganja s temi sredstvi 

do odločitve Ustavnega sodišča. 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, določilo način izvršitve svoje odločitve. 



  

Tako je določilo, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča kupnina, 

pridobljena s prodajo navedenih nepremičnin v stečajnem postopku, ne sme razdeliti 

med stečajne upnike niti uporabiti za plačilo stroškov stečajnega postopka (2. točka 

izreka). 

 

7. V drugem odstavku 24.b člena ZUstS določa, kaj mora vsebovati pobuda za 

začetek postopka za oceno ustavnosti zakona ali drugega predpisa. Med drugimi 

zahtevami je izrecno določeno, da mora pobuda vsebovati navedbo razlogov 

neskladnosti predpisa z Ustavo ali zakonom (drugi odstavek 24.b člena v zvezi s 

tretjo alinejo prvega odstavka 24.b člena ZUstS). Pobudnik mora torej jasno navesti, v 

čem je protiustavnost izpodbijane zakonske ureditve oziroma protiustavnost ali 

nezakonitost podzakonskega predpisa. Pobudnica se pri utemeljevanju 

protiustavnosti 59., 296. in 298. člena ZFPPIPP z vidika 33. člena Ustave sklicuje na 

razloge iz ustavne pritožbe, s katero izpodbija posamične akte sodišč in v kateri 

sodiščem očita neustavno razlago določb ZFFPPIPP. V pobudi očitane 

protiustavnosti s tem ni mogoče utemeljiti. Razlogi, zaradi katerih se zakonskim 

določbam očita protiustavnost, morajo biti namreč jasno in določno navedeni. Pobude 

prav tako ni mogoče utemeljiti s trditvami o protiustavnosti določb, če se razlagajo na 

način, kot jih je razlagalo sodišče v konkretnem primeru, kot bi bilo mogoče razumeti 

pobudničine predloge za izdajo interpretativne odločbe Ustavnega sodišča. Razlogov, 

s katerimi bi utemeljila protiustavnost zakonskih določb, pobudnica ne navaja niti v 

primeru izpodbijanih 131., 225. in 345. členov ZFPPIPP.  

 

8. Po tretjem odstavku 25. člena ZUstS Ustavno sodišče pobudo zavrže, če niso 

izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 24.b člena ZUstS. Ker pobuda ne izpolnjuje 

pogojev iz navedenega člena ZUstS, jo je Ustavno sodišče zavrglo (3. točka izreka). 

 

 

C. 

 

9. Ustavna pritožba je bila sprejeta v obravnavo na podlagi drugega odstavka 55.b 

člena in tretjega odstavka 55.c člena ZUstS (1. točka izreka). Za sprejem so se izrekli 

sodnici in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Ernest Petrič in 

mag. Jadranka Sovdat. Ustavno sodišče je na podlagi 58. člena in tretjega odstavka 

39. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ter tretjega odstavka 25. člena ZUstS 

sprejelo 2. in 3. točko izreka sklepa v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice 

in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka 

Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in 

Jan Zobec. Druga točka izreka sklepa je bila sprejeta s petimi glasovi proti štirim. 

Proti so glasovali sodnice in sodnik Korpič – Horvat, Klampfer, Mozetič in Pogačar. 

Tretja točka izreka sklepa pa je bila sprejeta s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta 

glasovala sodnik Deisinger in sodnica Jadek Pensa. 

 

 



  

 

 

         

 

 

 

dr. Ernest Petrič 

Predsednik 

 

 

 


