
 

Številka:  Up-179/12-39 

Datum:   16. 9. 2014   

 

ODLOČBA 

 

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi družbe Družba za 

upravljanje terjatev bank, d. d., Ljubljana, na seji 16. septembra 2014 

 

odločilo: 

 

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

17. 11. 2011 se zavrne. 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

A. 

 

1. Pritožnica izpodbija sklep Višjega sodišča, ki je zavrnilo pritožbo zoper 

prvostopenjski sklep, s katerim je bila zavržena prijava ločitvenih pravic na nekaterih 

nepremičninah stečajne dolžnice. Pritrdilo je razlogom prvostopenjskega sodišča, ki 

je svojo odločitev oprlo na prvi odstavek 298. člena v zvezi z 296. in 59. členom 

Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 

prenehanju (Uradni list RS, št. št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11 

– v nadaljevanju ZFPPIPP), ker je štelo, da je bila prijava ločitvenih pravic vložena 

prepozno. Dodalo je, da okoliščina, ko stečajni dolžnik postane lastnik s hipoteko 

obremenjenih nepremičnin po poteku roka za prijavo ločitvenih pravic, ne opravičuje 

podaljšanja roka za prijavo ločitvenih pravic, ker gre za prekluzivni rok. Pojasnilo je 

še, da se z drugimi pritožbenimi navedbami ni ukvarjalo, ker prav zaradi zamude 

prekluzivnega roka ne bi mogla biti v nobenem primeru dosežena drugačna odločitev. 

 

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

ter 22., 33. in 74. člena Ustave. Zatrjuje, da je sodišče očitno napačno razlagalo 

določbe ZFPPIPP, predvsem 19., 59., 296. in 298. člen, obrazložitev izpodbijanega 

sklepa pa naj bi bila skopa oziroma pomanjkljiva. Pravico iz 22. člena Ustave naj bi ji 



  

sodišče kršilo tudi s tem, ker se ni opredelilo do vprašanja, ali je možno 

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 pritožnica opozarja na povsem drugačno odločitev Višjega sodišča v Ljubljani v 

sklepu št. III Cpg 142/2010 z dne 3. 3. 2010, ki naj bi izvirala iz povsem identične 

dejanske situacije, kot je obravnavana, in sodišču očita odstop od ustaljene sodne 

prakse. Zatrjuje, da je Ustavno sodišče v sklepu št. Up-22/94 z dne 7. 3. 1997 (OdlUS 

VI, 82) že zavzelo stališče o samovoljnosti ravnanja sodišča v primeru, ko sta pred 

istim sodiščem v kratkem časovnem presledku sprejeti dve popolnoma različni 

odločitvi brez utemeljitve v poznejši sodbi, zakaj je sodišče zavzelo popolnoma 

drugačno stališče. Z oceno, da je njena prijava prepozna, naj bi sodišče pritožnici 

poseglo v njeno pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave, saj naj bi ji bila na ta 

način odvzeta možnost poplačila terjatve iz zavarovanja s hipoteko. Poseg v 33. člen 

Ustave, hkrati pa tudi v 2. in 74. člen Ustave naj bi po pritožničinem mnenju pomenilo 

stališče sodišča, da okoliščina, ko stečajni dolžnik postane lastnik s hipoteko 

obremenjenih nepremičnin po poteku roka za prijavo ločitvenih pravic, zaradi 

prekluzivnosti tega roka ne opravičuje njegovega podaljšanja za prijavo ločitvenih 

pravic. To stališče sodišča naj bi pomenilo, da s kasnejšim prenosom lastništva na 

stečajnega dolžnika hipotekarni upnik izgubi ločitvene pravice. Obrazložitvi odločitev 

sodišč in tudi 38. člen Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13 – 

v nadaljevanju SPZ) naj bi kršili načelo enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 

14. člena Ustave, saj naj bi bili v bistvenem enaki primeri obravnavani bistveno 

različno. Pri tem pritožnica pojasnjuje, da se pri cesiji v primeru odtujitve terjatve 

tretjemu položaj dolžnika ne more poslabšati, da pa se položaj hipotekarnega upnika 

lahko bistveno poslabša, če zastavni dolžnik odtuji nepremičnino tretjemu. Navedeno 

naj bi pomenilo, da so v bistvenem enaki položaji hipotekarnih upnikov različno 

obravnavani, kar je odvisno od določenih okoliščin (če zastavni dolžnik prenese 

lastninsko pravico, če se nad novim pridobiteljem nepremičnine uvede stečajni 

postopek, če in kdaj pridobitelj lastninsko pravico kot stečajni dolžnik dejansko 

vknjiži). S tem pa naj bi bilo poseženo tudi v pravici iz 33. in 74. člena Ustave ter 

načelo zakonitosti in zaupanja v pravo (2. člen Ustave). 

 

3. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-179/12 z dne 19. 4. 2012 ustavno pritožbo 

sprejelo v obravnavo in nato z istim sklepom odločilo, da se v stečajnem postopku 

pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani št. St 1373/2010 do končne odločitve Ustavnega 

sodišča 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 bila v stečajnem postopku 

prijavljena ločitvena pravica, ki je bila predmet odločanja pritožbenega sodišča z 

izpodbijanim sklepom. 

 

4. V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 

št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno 



  

sodišče o sprejemu ustavne pritožbe obvestilo Višje sodišče v Ljubljani. V 

skladu z drugim odstavkom navedenega člena ZUstS pa je obvestilo upnike 

stečajnega dolžnika družbe Gradišče, d. o. o. – v stečaju, Cerknica, s pozivom, ki je 

bil objavljen na spletnih straneh za objave v postopkih zaradi insolventnosti, da se 

izjavijo o ustavni pritožbi. Upniki na ustavno pritožbo niso odgovorili. 

 

 

B. – I. 

 

5. Na poziv Ustavnega sodišča je vlagateljica ustavne pritožbe NLB, d. d., Ljubljana 

(v nadaljevanju NLB), sporočila, da so bile terjatve in ločitvene pravice, ki so predmet 

izpodbijanega sklepa sodišča, s pogodbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti 

bank prenesene na Družbo za upravljanje terjatev bank, d. d., Ljubljana (v 

nadaljevanju DUTB). Predlagala je, da se postopek z ustavno pritožbo nadaljuje z 

DUTB. Z vlogo z dne 13. 3. 2014 je tudi DUTB predlagala, da Ustavno sodišče dovoli 

njen vstop v postopek z ustavno pritožbo, ter pri tem predložila obvestilo NLB 

stečajnemu upravitelju o prenosu terjatve na novega upnika iz tretjega odstavka 57. 

člena ZFPPIPP z dne 6. 2. 2014 skupaj s pogodbo o potrditvi prenosa, sklenjeno med 

DUTB in NLB. Glede na prvi odstavek 6. člena ZUstS v zvezi s tretjim odstavkom 57. 

člena ZFPPIPP je Ustavno sodišče postopek z ustavno pritožbo nadaljevalo z novo 

pritožnico DUTB.   

 

 

B. – II. 

 

6. V postopku z ustavno pritožbo Ustavno sodišče preizkusi, ali je sodišče z 

izpodbijano sodno odločbo kršilo kakšno človekovo pravico ali temeljno svoboščino 

(prvi odstavek 50. člena ZUstS). Ker 2. člen Ustave ne ureja človekovih pravic ali 

temeljnih svoboščin, temveč temeljna ustavna načela (načela pravne države), 

pritožnica s trditvami o kršitvi te določbe ustavne pritožbe ne more utemeljiti.  

 

7. Z ustavnopravnega vidika pa bi bil lahko pomemben pritožničin očitek o kršitvi 

njene pravice do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave. Pritožnica namreč zatrjuje, da 

ji je z izpodbijanim sklepom odvzeta možnost poplačila terjatve iz zavarovanja s 

hipoteko, ker je sodišče, kljub temu da je stečajna dolžnica postala lastnica 

obremenjenih nepremičnin po preteku prekluzivnega roka za prijavo terjatev in 

ločitvenih pravic, presodilo, da je prijava prepozna. 

 

8. Pravica do zasebne lastnine zagotavlja posamezniku svobodo na premoženjskem 

področju, bistveni element te svobode pa pomeni tudi razpolaganje s stvarmi in 

pravicami, ki so predmet lastnine.1 Po ustaljeni presoji Ustavnega sodišča pravica do 

                                            
1 Tako Ustavno sodišče med drugim v odločbi št. U-I-60/98 z dne 16. 7. 1998 (Uradni list RS, 

št. 56/98, in OdlUS VII, 150), 22. in 23. točka obrazložitve, in v odločbi št. Up-77/04 z dne 



  

zasebne lastnine oziroma njeno varstvo ne obsega le obstoječe lastnine, ampak 

tudi zahtevke v povezavi s t. i. pričakovalnimi pravicami.2 Pritožnik se torej lahko 

uspešno sklicuje na pravico do zasebne lastnine tudi v primeru, ko izkaže, da obstaja 

njegov konkretni, na veljavnem pravu temelječi zahtevek za pridobitev določene 

lastnine. Ta zahtevek mora biti na pravu ali ustaljeni sodni praksi temelječe 

pričakovanje pridobitve lastninske pravice in ne samo upanje na njeno pridobitev.3 

 

9. NLB, d. d., pravna prednica pritožnice (v nadaljevanju NLB) je na podlagi 

sporazumov o zavarovanju denarnih terjatev iz kreditnih pogodb, sklenjenih v obliki 

neposredno izvršljivih notarskih zapisov, pridobila zastavne pravice na nepremičninah 

(tj. hipoteke).4 Kadar se hipoteka ustanovi na podlagi pravnega posla, je za njen 

nastanek potreben tudi vpis v zemljiško knjigo (7. člen Zakona o zemljiški knjigi, 

Uradni list RS, št. 58/03, 45/08, 28/09 in 25/11 – v nadaljevanju ZZK-1, in 141. člen 

SPZ). Hipotekarni upnik s hipoteko zavaruje plačilo svoje terjatve. Hipoteka kot realno 

breme učinkuje zoper vsakokratnega lastnika s hipoteko obremenjene nepremičnine, 

saj je kot stvarna pravica na tuji stvari po naravi stvari neločljivo navezana na 

nepremičnino, na kateri je ustanovljena. Zato sprememba lastništva na nepremičnini 

na obstoj hipoteke nima nobenega vpliva in se v primeru neplačila terjatve ob 

zapadlosti uveljavi zoper osebo, ki je takrat lastnica nepremičnine. Če se nad 

hipotekarnim dolžnikom začne stečajni postopek, ima hipotekarni upnik v tem 

postopku možnost pridobiti položaj ločitvenega upnika. To mu daje pravico do 

prednostnega poplačila njegovih terjatev pred drugimi upniki iz zastavljenega 

premoženja stečajnega dolžnika (prvi odstavek 19. člena ZFPPIPP), ki tvori posebno 

stečajno maso (primerjaj 225. člen ZFPPIPP). 

 

10. V obravnavani zadevi stečajna dolžnica ni bila ustanoviteljica hipotek, pač pa jih 

je NLB pridobila na podlagi pogodbenih razmerij s prejšnjo lastnico spornih 

nepremičnin. Slednja je te nepremičnine s prodajnimi pogodbami odsvojila stečajni 

dolžnici v času, ko nad nobeno od njiju še ni bil začet stečajni postopek. NLB je 

terjatve in ločitvene pravice najprej prijavila v stečajnem postopku, ki se je začel nad 

prejšnjo lastnico nepremičnin in v katerem so ji bile priznane.5 Pozneje je terjatev in 

                                                                                                                              

11. 10. 2006 (Uradni list RS, št. 118/06, in OdlUS XV, 98), 9. točka obrazložitve. Primerjaj G. 

Virant in L. Šturm v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za 

podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana 2002, str. 342 in 343. 

2 Tako Ustavno sodišče med drugim v že navedeni odločbi št. Up-77/04, 9. točka obrazložitve. 

3 Prav tam, 10. točka obrazložitve. Primerjaj tudi odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-117/07 z 

dne 21. 6. 2007 (Uradni list RS, št. 58/07, in OdlUS XVI, 64), 32. točka obrazložitve. 

4 Primerjaj 138. člen SPZ. 

5 Iz osnovnega seznama preizkušenih terjatev z dne 4. 5. 2011, objavljenega na spletni strani 

Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence (v nadaljevanju AJPES), je razvidno, 

da je stečajni upravitelj terjatve in ločitvene pravice priznal. 



  

ločitvene pravice prijavila tudi v stečajnem postopku stečajne dolžnice, v katerem je 

bil izdan izpodbijani sklep sodišča.6 

 

11. V času izdaje izpodbijanega sklepa je prijavo ločitvene pravice urejal zgolj 298. 

člen ZFPPIPP.7 Po tej določbi mora ločitveni upnik terjatev in ločitveno pravico v 

stečajnem postopku pravočasno prijaviti, ker sicer ta pravica preneha (peti odstavek 

298. člena ZFPPIPP). Po prvem odstavku 298. člena ZFPPIPP jo je treba prijaviti v 

roku, ki velja za prijavo zavarovane terjatve (razen izjem iz 281. in 282. člena 

ZFPPIPP, ki za obravnavani primer nista pomembni), kar pomeni, da mora to storiti v 

roku treh mesecev po objavi oklica o začetku stečajnega postopka (prvi odstavek 

298. člena v zvezi s prvim odstavkom 296. člena in drugim odstavkom 59. člena 

ZFPPIPP).8 Te določbe ZFPPIPP veljajo za ločitvene pravice, ki so nastale do 

začetka stečajnega postopka (prim. prvi odstavek 298. člena v zvezi s prvim 

odstavkom 296. člena ZFPPIPP).9 

 

                                            
6 Tudi kadar stečajni dolžnik zastavi svojo stvar za tuji dolg, mora upnik v stečajnem postopku 

prijaviti tako terjatev kot ločitveno pravico (glej N. Plavšak v: N. Plavšak (red.), Zakon o prisilni 

poravnavi, stečaju in likvidaciji s komentarjem, Gospodarski vestnik, Ljubljana 2000, str. 524; 

enako tudi 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). 

7 Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, 

postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 100/13 – v 

nadaljevanju ZFPPIPP-F) je bila ureditev prijave ločitvene pravice v stečajnem postopku 

dopolnjena z novim 298.a členom ZFPPIPP. Ta določba v tretjem odstavku ureja primer, kot je 

pritožničin, vendar pa se na podlagi četrtega odstavka 48. člena ZFPPIPP-F uporablja le za 

stečajne postopke, ki se začnejo po uveljavitvi navedene spremembe zakona 7. 12. 2013 

(sprememba je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije), kar 

pomeni, da za pritožničin primer ne velja. Na podlagi tretjega odstavka 298.a člena ZFPPIPP 

prijava terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku, ko se vknjižba lastninske pravice 

stečajne dolžnice na nepremičnini, obremenjeni s hipoteko, opravi po začetku stečajnega 

postopka, vpis pa je začel učinkovati pred začetkom stečajnega postopka, ni več potrebna 

(pravna fikcija), pač pa mora stečajni upravitelj v 15 dneh po dnevu, ko izve za pravnomočnost 

sklepa o dovolitvi tega vpisa, izdelati dodatni osnovni seznam terjatev in ločitvenih pravic. 

8 Oklici začetkov stečajnih postopkov se na podlagi 122. člena ZFPPIPP objavljajo na 

spletnem portalu AJPES. 

9 Tudi po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 

52/99 – v nadaljevanju ZPPSL) je bilo treba (terjatev in) ločitveno pravico prijaviti v 

prekluzivnem roku, ki je znašal dva meseca od dneva, ko je bil oklic o začetku stečajnega 

postopka objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, sicer je ločitvena pravica prenehala 

(primerjaj prvi in šesti odstavek 137. člena in tretji odstavek 155. člena navedenega zakona; 

glej tudi N. Plavšak v: N. Plavšak (red.), nav. delo 2000, str. 522 in 523). 



  

12. Na navedene določbe se je sklicevalo tudi pritožbeno sodišče v izpodbijanem 

sklepu, ko je ocenilo, da je prijava ločitvenih pravic prepozna. Kot je bilo pojasnjeno v 

7. točki te obrazložitve, pritožnica zatrjuje, da navedena odločitev sodišča pomeni 

kršitev njene pravice do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave. Glede na to, da ima 

hipoteko, ki ji omogoča prednostno poplačilo terjatve, ima pritožnica pričakovalno 

pravico, da bo terjatev v stečajnem postopku dobila poplačano prednostno v celoti 

oziroma do višine vrednosti zastavljenih nepremičnin, ki je varovana v okviru 33. 

člena Ustave. V pritožničinem primeru torej ne gre za vprašanje morebitnega posega 

v klasično "obstoječo lastnino", pač pa v t. i. pričakovalno pravico (tj. pravico do 

poplačila terjatve).10 Zato se zastavlja vprašanje, ali je morda sodišče zavzelo katero 

od stališč, ki bi bilo v neskladju s pravico iz 33. člena Ustave. 

 

13. Pritožnica očita sodišču, da ji je kršena pravica iz 33. člena Ustave z njegovo 

oceno o prepozni prijavi, saj naj bi ji bila s tem odvzeta možnost poplačila terjatve iz 

zavarovanja s hipoteko. Meni namreč, da je lastninska pravica stečajne dolžnice na 

obremenjenih nepremičninah nastala šele z njeno vknjižbo v zemljiško knjigo po 

preteku prekluzivnega roka iz drugega odstavka 59. člena ZFPPIPP. Zato naj NLB ob 

začetku stečajnega postopka in v času teka prekluzivnega roka ne bi imela ločitvene 

pravice. Ta rok naj torej v njenem primeru ne bi mogel biti upošteven. 

 

14. Že sodišče prve stopnje je (drugače kot pritožnica) menilo, da je lastninska 

pravica stečajne dolžnice na obremenjenih nepremičninah nastala pred začetkom 

stečajnega postopka. Pri tem se je sklicevalo na določbe ZZK-1. Pojasnilo je, da so 

bile plombe za prenos lastništva na stečajno dolžnico vpisane v zemljiško knjigo že 

dva meseca pred začetkom stečajnega postopka, kar naj bi bilo pritožnici glede na 

prvi odstavek 6. člena ZZK-1 znano že naslednji dan po vložitvi predloga za vknjižbo 

lastninske pravice. Glede nastanka lastninske pravice pa se je oprlo na 5. člen ZZK-1, 

ki določa, da vpisi pravic in pravnih dejstev v zemljiški knjigi učinkujejo od trenutka, ko 

je zemljiškoknjižno sodišče prejelo predlog za vpis pravic ali pravnih dejstev oziroma 

ko je zemljiškoknjižno sodišče prejelo listino, na podlagi katere o vpisu odloča po 

uradni dolžnosti, če ZZK-1 ne določa drugače. Glede na navedeno je sodišče prve 

stopnje menilo, da je obstajala dolžnost NLB prijaviti ločitvene pravice v prekluzivnem 

roku iz prvega odstavka 298. člena v zvezi s prvim odstavkom 296. člena in drugim 

odstavkom 59. člena ZFPPIPP, čemur je pritrdilo tudi pritožbeno sodišče, sklicujoč se 

na iste določbe ZFPPIPP. 

 

15. Ob navedenem se zastavlja vprašanje, ali ni morda sodišče s tem, ko je zavrglo 

prijavo ločitvenih pravic kot prepozno, ker je zavzelo stališče, da je glede na 5. člen 

ZZK-1 lastninska pravica nastala že pred začetkom stečajnega postopka (posledično 

s tem pa tudi ločitvena pravica NLB), poseglo v pritožničino pričakovalno pravico, 

                                            
10 Primerjaj J. Zobec v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Dopolnitev – A, 

Fakulteta za državne in evropske študije, Ljubljana 2011, str. 452; primerjaj tudi odločbo 

Ustavnega sodišča št. U-I-117/07, 31. točko obrazložitve. 



  

varovano s 33. členom Ustave. Pri tem je pomemben odgovor na vprašanje, ali so 

obremenjene nepremičnine ob začetku stečajnega postopka spadale v stečajno 

maso, glede na to, da je bil takrat v zemljiško knjigo že vložen predlog za vknjižbo 

lastninske pravice stečajne dolžnice, kar je bilo razvidno iz plomb, vpisanih pri 

obremenjenih nepremičninah. Iz narave ločitvene pravice namreč logično izhaja, da je 

ta pravica neločljivo navezana na premoženje, na katerem je bila ustanovljena, 

zavezanec za izpolnitev obveznosti iz ločitvene pravice pa je vsakokratni lastnik tega 

premoženja. Prijava ločitvene pravice v stečajnem postopku je tako mogoča, če je 

premoženje, na katero je navezana, sestavni del stečajne mase stečajnega dolžnika. 

 

16. Stečajno maso sestavlja premoženje stečajnega dolžnika, ki ga je imel ob začetku 

stečajnega postopka, kakor tudi premoženje, pridobljeno po uvedbi stečajnega 

postopka (primerjaj drugi in tretji odstavek 224. člena ZFPPIPP). Premoženje 

stečajnega dolžnika pa so stvari v njegovi lasti, njegove terjatve in druge 

premoženjske pravice (glej prvi odstavek 10. člena ZFPPIPP).11 V stečajno maso gre 

torej samo premoženje, ki pravno pripada stečajnemu dolžniku.12 V obravnavanem 

primeru se zato zastavlja vprašanje, kdaj se šteje, da so obremenjene nepremičnine 

pravno pripadle stečajni dolžnici.  

 

17. SPZ v 40. členu določa, da se za pridobitev lastninske pravice zahtevata veljaven 

pravni posel, iz katerega izhaja obveznost prenesti lastninsko pravico, ter izpolnitev 

drugih pogojev, ki jih določa zakon. Obstajati morata torej veljavni zavezovalni posel 

in razpolagalni posel, prvi odstavek 49. člena SPZ pa določa še zahtevo po vpisu 

navedene pravice v zemljiško knjigo.13 V primeru izpolnitve tega pogoja po 7. členu 

ZZK-1 velja, da je stvarna pravica na nepremičnini pridobljena s trenutkom začetka 

                                            
11 Premoženjska pravica je vsaka pravica, ki ima objektivno določljivo ekonomsko vrednost, 

torej katere vrednost je mogoče izraziti v denarju (Glej N. Plavšak, Zakon o finančnem 

poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Razširjena uvodna 

pojasnila, GV Založba, Ljubljana 2008, str. 28 in 166).  

12 N. Plavšak v: N. Plavšak (red.), nav. delo 2000, str. 424. 

13 Prvi odstavek 11. člena SPZ vzpostavlja domnevo, da je lastnik nepremičnine tisti, ki je 

vpisan v zemljiško knjigo. Navedena ureditev tako zasleduje varstvo zaupanja v pravni 

promet, s tem pa tudi varstvo dobrovernih tretjih oseb (primerjaj M. Juhart in A. Berden v: M. 

Juhart, M. Tratnik, R. Venčur (red.), Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, str. 86, 63 in 

64). Iz načela zaupanja v zemljiško knjigo, ki je izvedba načela publicitete, namreč izhaja, da 

ne sme trpeti škodljivih posledic tisti, ki v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na 

podatke o pravicah, ki so vpisani v zemljiški knjigi (prim. 10. člen SPZ in prvi odstavek 8. člena 

ZZK-1). Na to načelo se lahko sklicuje samo dobroverna oseba. V dobri veri je tisti, ki ne ve 

oziroma mu ni treba vedeti, da stanje vpisa v zemljiško knjigo ni točno (Glej M. Juhart v: M. 

Juhart, M. Tratnik, R. Venčur (red.), nav. delo, str. 89). 



  

učinkovanja vpisa v zemljiško knjigo, torej od trenutka, ko je zemljiškoknjižno 

sodišče prejelo predlog za vpis stvarne pravice (prim. 5. člen ZZK-1).14  

 

18. Lastninska pravica kot absolutna pravica z erga omnes učinki začne torej 

učinkovati v polnem obsegu z vpisom v zemljiško knjigo. Vendar pa tako teorija kot 

sodna praksa vknjižbi lastninske pravice na nepremičnini, pridobljeni s pravnim 

poslom, ne pripisujeta več absolutnih učinkov, predvsem ne v razmerju med 

prenositeljem in pridobiteljem,15 v nekaterih primerih pa tudi ne v razmerju do tretjih.16  

 

19. Pri stečajnem postopku gre za poseben postopek, ker se primarno vodi v interesu 

upnikov, ki je ta, da upniki čim prej in v čim večjem obsegu pridejo do poplačila svojih 

terjatev.17 Ta interes je treba upoštevati zlasti pri unovčevanju dolžnikovega 

premoženja: premoženje naj se proda čim prej in za čim višjo ceno.18 Temeljno 

načelo insolvenčnega prava je tako poleg načela enakega obravnavanja upnikov 

(prim. 46. člen ZFPPIPP) tudi načelo zagotavljanja največje vrednosti (prim. 47. člen 

ZFPPIPP),19 pomembno pa je tudi načelo hitrosti postopka (prim. 48. člen 

ZFPPIPP).20 

  

                                            
14 Namen te zakonske ureditve je v zagotavljanju publicitete navedene pravice (primerjaj A. 

Berden v: M. Juhart, M. Tratnik, R. Venčur (red.), nav. delo, str. 63 in 64). 

15 Tako že odločba Ustavnega sodišča št. Up-591/10 z dne 2. 12. 2010 (Uradni list RS, št. 

107/10, in OdlUS, XIX, 15), primerjaj tudi N. Plavšak, Izbrisna tožba, Zbornik – 2. dnevi 

stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, GV Založba, Ljubljana 2010, str. 44, in M. Juhart v: M. 

Juhart, M. Tratnik, R. Venčur (red.), nav. delo, str. 250–251. 

16 Glej M. Tratnik, Lastninska pravica na nepremičnini v pričakovanju, Pravna praksa, št. 2 

(2013), str. 22, in N. Plavšak, prav tam. 

17 Zaradi zaščite tega interesa upnikov insolvenčno pravo med drugim določa posebna 

materialna pravila, s katerimi poseže v urejanje pravnih razmerij med dolžnikom in upniki, ki jih 

urejajo zlasti pravila obligacijskega, delno pa tudi pravila stvarnega prava (N. Plavšak in S. 

Prelič v: N. Plavšak (red.), nav. delo 2000, str. 55). 

18 N. Plavšak v: N. Plavšak (red.), nav. delo, str. 559.  

19 N. Plavšak in S. Prelič v: N. Plavšak (red.), nav. delo 2000, str. 70. Avtorja v navedenem 

delu še pojasnjujeta, da načelo zagotavljanja največje vrednosti pomeni, da je treba v 

insolvenčnih postopkih zagotoviti najugodnejše (najoptimalnejše) pogoje (glede višine in glede 

rokov) za poplačilo upnikov in si na ustrezen način hkrati prizadevati za ohranitev 

dolžnikovega podjema, vendar samo, če s tem ni ogrožen interes upnikov za poplačilo njihovih 

terjatev. Načelo zagotavljanja največje vrednosti se med drugim uresničuje tudi z 

uresničevanjem načela unovčenja dolžnikovega premoženja v stečaju, ki pomeni, da je treba v 

stečajnem postopku vse premoženje dolžnika spremeniti v denarno obliko in v taki obliki 

poplačati vse terjatve upnikov, zato hkrati pomeni tudi uresničitev posameznega vidika načela 

enakopravnega obravnavanja upnikov (glej prav tam, str. 77). 

20 Slednje se med drugim uresničuje tudi z zakonsko določenimi prekluzivnimi roki za prijavo 

terjatev in ločitvenih pravic (N. Plavšak v: N. Plavšak (red.), nav. delo 2000, str. 144).  

http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/o/057DA31D3150F65EC125780300367DD1
http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/o/057DA31D3150F65EC125780300367DD1


  

20. Uresničevanje teh načel je temeljna skrb upravitelja (prim. 98. člen ZFPPIPP), 

ki z začetkom stečajnega postopka pridobi pooblastilo za zastopanje stečajnega 

dolžnika in vodenje njegovih poslov iz drugega odstavka 97. člena ZFPPIPP (drugi 

odstavek 245. člena ZFPPIPP). V štirih mesecih po začetku stečajnega postopka 

mora upravitelj poleg otvoritvene bilance pripraviti tudi otvoritveno poročilo, ki med 

drugim vsebuje tudi opis stečajne mase.21  

 

21. V primeru stečajnih postopkov je sodna praksa že pred uveljavitvijo ZFPPIPP22 in 

nato tudi po njegovi uveljavitvi (tudi še v času izdaje izpodbijanega sklepa) štela, da 

vpisi stvarnih pravic v zemljiško knjigo učinkujejo od vložitve predloga za vknjižbo 

navedene pravice, in je bila zato prijava ločitvenih pravic v takem primeru obvezna v 

prekluzivnem roku za njihovo prijavo. Kadar je namreč upnik vložil predlog za 

vknjižbo stvarne pravice (torej je bil zemljiškoknjižni postopek začet) pred začetkom 

stečajnega postopka in je bilo njegovemu predlogu ugodeno (vpis vknjižbe dovoljen in 

opravljen) po začetku stečajnega postopka, se je ob upoštevanju 5. člena (v zvezi s 

7. členom) ZZK-123 štelo, da je pravico pridobil z dnem vložitve predloga, torej pred 

                                            
21 Osebe, ki ob začetku stečajnega postopka opravljajo funkcijo člana poslovodstva, morajo 

upravitelju po izdaji sklepa o začetku stečajnega postopka predati prostore stečajnega 

dolžnika z opremo in drugo premoženje, ki ga imajo v posesti, ter opremo in listine, potrebne 

za prevzem tega premoženja (glej prvi odstavek 292. člena ZFPPIPP). V treh delovnih dneh 

od začetka stečajnega postopka morajo upravitelju predati tudi posle stečajnega postopka in 

izročiti vso poslovno in drugo dokumentacijo, ki se nanaša na stečajnega dolžnika (drugi 

odstavek 292. člena ZFPPIPP). 

22 Po ZPPSL začetek stečajnega postopka ni imel vpliva na vpise stvarnih pravic v zemljiško 

knjigo, če so bili pogoji za vknjižbo izpolnjeni (upnik je imel pred začetkom stečajnega 

postopka za vknjižbo sposobno (zasebno) listino, na kateri je notarsko overjen podpis 

stečajnega dolžnika; glej N. Plavšak v: N. Plavšak (red.), nav. delo, str. 423) in če je bil 

navedeni predlog za vpis vložen pred začetkom stečajnega postopka (prim. tretji odstavek 

111. člena ZPPSL, ki ga je pozneje nadomestil tretji odstavek 94. člena ZZK-1). Štelo se je, da 

vpisi stvarnih pravic v zemljiško knjigo učinkujejo od vložitve predloga za vknjižbo navedene 

pravice. Kadar je torej upnik vložil predlog za vknjižbo stvarne pravice pred začetkom 

stečajnega postopka in je bilo njegovemu predlogu ugodeno (vpis vknjižbe dovoljen in 

opravljen) po začetku stečajnega postopka, se je zato štelo, da je pravico pridobil z dnem 

vložitve predloga, torej pred začetkom stečajnega postopka (N. Plavšak v: N. Plavšak (red.), 

nav. delo 2000, str. 423). 

23 ZZK-1 v 7. členu določa, da se stvarne pravice na nepremičninah pridobijo oziroma 

prenehajo s trenutkom začetka učinkovanja vpisa v zemljiško knjigo, če ta zakon ne določa 

drugače, 5. člen navedenega zakona pa določa, da vpisi pravic in pravnih dejstev v zemljiški 

knjigi učinkujejo od trenutka, ko je zemljiškoknjižno sodišče prejelo predlog za vpis oziroma ko 

je zemljiškoknjižno sodišče prejelo listino, na podlagi katere o vpisu odloča po uradni 

dolžnosti, če ta zakon ne določa drugače. 



  

začetkom stečajnega postopka (primerjaj drugi odstavek 94. člena ZZK-1).24 Enako 

je sodna praksa štela v primeru pridobitve lastninske pravice stečajnega dolžnika na 

obremenjenih nepremičninah. Če je bil predlog za vpis lastninske pravice stečajnega 

dolžnika vložen pred začetkom stečajnega postopka, se je ob upoštevanju 5. člena 

ZZK-1 prav tako štelo, da je lastninska pravica na obremenjeni nepremičnini nastala 

pred začetkom stečajnega postopka, s tem pa tudi ločitvena pravica upnika na tej 

nepremičnini (če je bila na njej hipoteka vknjižena ali pa predlog za njen vpis podan 

pred začetkom stečajnega postopka). Hipotekarni upnik je moral terjatev in ločitveno 

pravico prijaviti v prekluzivnem roku za njihovo prijavo. Na tako sodno prakso v času 

izdaje izpodbijanega sklepa opozarja namreč sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 

216/2013 z dne 20. 6. 2013, ki v obrazložitvi pojasnjuje, zakaj se je praksa, ki izhaja 

iz izpodbijanega sklepa in sklepa istega sodišča št. Cst 313/2011 z dne 19. 12. 2011, 

pozneje spremenila.25  

 

22. V obravnavanem primeru je bil predlog za vknjižbo lastninske pravice stečajne 

dolžnice na obremenjenih nepremičninah v zemljiško knjigo vložen dva meseca pred 

začetkom stečajnega postopka nad njo, kar naj bi bilo NLB glede na prvi odstavek 6. 

člena ZZK-1 znano že dan po vložitvi navedenega predloga. Ko zemljiškoknjižno 

sodišče prejme predlog za vpis ali listino, mora to dejstvo čim prej postati razvidno za 

tretje osebe. Sodišče to izvede s plombo, ki opozarja na začetek zemljiškoknjižnega 

postopka, ki je v teku. Načelo publicitete se tako nanaša tudi na poznavanje plombe 

in s plombo zajetega vpisa.26 Nihče se ne more izgovarjati, da ni poznal vsebine 

predlaganega vpisa, in ravnanje v pravnem prometu je treba uskladiti ne le z 

aktualnim stanjem glede vpisanih pravic, ampak tudi s prihodnjim stanjem, ki bo 

vzpostavljeno z izvedbo vpisov, ki so v teku in ki v skladu z zemljiškoknjižnimi pravili 

učinkujejo od dneva začetka postopka. Vsekakor pa mora skrbna stranka v pravnem 

prometu preveriti vsebino listin, ki so podlaga za tak postopek.27 

 

23. NLB bi se spričo navedenega morala zavedati pomena vknjižbe plombe pri z 

njeno hipoteko obremenjenih nepremičninah ter njenih posledic in bi morala kot dober 

                                            
24 Glej N. Plavšak, Uvodna pojasnila k Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 

insolventnosti in prisilnem prenehanju z novelami ZFPPIPP-A do ZFPPIPP-D, GV Založba, 

Ljubljana 2011, str. 52. 

25 Temu pritrjuje tudi cilj, ki ga zasleduje nova ureditev te problematike, uveljavljena z 

ZFPPIPP-F, ki po novem drugače ureja obravnavani primer. Ta sprememba je bila namreč 

uvedena ravno zaradi pravne fikcije začetka učinkovanja vpisov, določene v 5. členu ZZK-1, 

da je bil vpis opravljen (in pravica pridobljena) že s trenutkom začetka zemljiškoknjižnega 

postopka (glej N. Plavšak, Novosti ureditve stečajnega postopka v noveli ZFPPIPP-F, Pravna 

praksa, št. 2 (2014), str. 11).  

26 Glej M. Juhart v: M. Juhart, M. Tratnik, R. Venčur (red.), nav. delo, str. 158. Zakon 

predpisuje plombi širšo vsebino, ki omogoča seznanitev z bistvenimi značilnostmi postopka, ki 

je v teku (prav tam, str. 196). 

27 Glej prav tam, str. 158, 195 in 196. 



  

gospodar in tudi kot strokovnjak za to področje spremljati stanje nepremičnin. 

Zato bi morala ob vpisu plombe to plombo preveriti in na podlagi listin ugotoviti njeno 

vsebino, s tem pa tudi morebitne spremembe lastništva na obremenjenih 

nepremičninah.28 Ni mogoče sprejeti utemeljevanja ustavne pritožbe o nemožnosti 

spremljanja zemljiškoknjižnih stanj z njenimi hipotekami obremenjenih nepremičnin 

zaradi obstoja velikega števila teh, saj bi lahko te razloge upniki navajali tudi v 

primeru prezrtja vknjižbe stvarne pravice v zemljiško knjigo, za katere prav tako kot 

za plombo velja načelo publicitete. Da NLB ni bila zadosti skrbna, dokazuje tudi 

dejstvo, da je terjatve in ločitvene pravice prijavljala že v stečajnem postopku prejšnje 

lastnice obremenjenih nepremičnin. Že takrat je namreč pri navedenih nepremičninah 

v zemljiški knjigi obstajala plomba, ki je opozarjala na začetek in tek 

zemljiškoknjižnega postopka. NLB bi tako lahko že ob takratni prijavi s preverjanjem 

podatkov obremenjenih nepremičnin v zemljiški knjigi ugotovila obstoj plombe in 

vsebino predlaganega vpisa ter bi terjatve in ločitvene pravice pozneje pravilno in 

pravočasno prijavila v stečajnem postopku stečajne dolžnice.29 Glede na vse 

navedeno je očitek o kršitvi pritožničine pravice do zasebne lastnine iz 33. člena 

Ustave neutemeljen. 

 

24. Pritožnica zatrjuje, da kršitev njene pravice iz 33. člena Ustave pomeni tudi 

stališče Višjega sodišča, da okoliščina, ko stečajni dolžnik postane lastnik s hipoteko 

obremenjenih nepremičnin po poteku prekluzivnega roka za prijavo ločitvenih pravic, 

ne upravičuje njegovega podaljšanja za to prijavo. To stališče naj bi namreč pomenilo 

avtomatično izgubo ločitvene pravice ločitvenega upnika na obremenjenih 

nepremičninah v vseh primerih, v katerih lastninska pravica stečajne dolžnice nastane 

po poteku prekluzivnega roka za prijavo terjatev in ločitvenih pravic v stečajnem 

postopku.  

 

25. Tudi ta očitek je neutemeljen, saj navedeno stališče, ki je sicer z vidika 33. člena 

Ustave sporno,30 ni nosilno stališče izpodbijane odločitve. Gre za splošno stališče, ki 

                                            
28 Pri tem ni mogoče prezreti dejstva, da je NLB banka, katere ena glavnih dejavnosti je 

sklepanje posojilnih pogodb in spremljajočih pogodb o njihovem zavarovanju, k čemur spada 

tudi sodna izterjava zapadlih pa neplačanih anuitet posojila, k temu pa tudi poznavanje 

postopkov izvršbe in stečaja. 

29 Prijava mora namreč vsebovati tudi določen opis premoženja, ki je predmet ločitvene 

pravice, ter opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za priznanje ločitvene 

pravice, in dokaze o teh dejstvih (glej 2. in 3. točko drugega odstavka 298. člena ZFPPIPP). 

30 To stališče dejansko pomeni kršitev 33. člena Ustave, saj zaradi neupoštevanja okoliščine 

časa nastanka lastninske pravice to stališče dejansko pomeni odvzem oziroma izvotlitev 

pričakovalnih pravic ločitvenega upnika v vseh primerih, v katerih lastninska pravica stečajne 

dolžnice na obremenjenih nepremičninah nastane po preteku prekluzivnega roka za prijavo 

ločitvene pravice. Prijava ločitvene pravice v teh primerih v prekluzivnem roku iz prvega 

odstavka 298. člena v zvezi s prvim odstavkom 296. člena in drugim odstavkom 59. člena 

ZFPPIPP, na katere se pritožbeno sodišče v izpodbijanem sklepu sklicuje, namreč ni mogoča, 



  

ga je pritožbeno sodišče (mimogrede) navrglo že potem, ko je pritrdilo razlogom 

prvostopenjskega sodišča, s tem pa tudi oceni, da je lastninska pravica nastala pred 

začetkom stečajnega postopka in da je zato NLB prijavila ločitveno pravico po 

preteku prekluzivnega roka (sklicujoč se na določbe ZFPPIPP, na katere se je pri 

odločanju oprlo tudi prvostopenjsko sodišče). Da navedeno stališče ni nosilno stališče 

izpodbijane odločitve, izhaja tudi iz nadaljnjih 5. in predvsem 7. točke obrazložitve 

izpodbijane odločitve, v katerih pritožbeno sodišče ponovno ocenjuje odločitev (in 

razloge) prvostopenjskega sodišča kot pravilno. Ustavno sodišče je zato tudi ta očitek 

o kršitvi 33. člena Ustave zavrnilo. Ker pritožnica zatrjuje, da sporno stališče krši tudi 

74. člen Ustave, je bilo treba glede na navedeno kot neutemeljen zavrniti tudi ta 

očitek. 

 

26. Pritožnica očita sodišču tudi kršitev pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena 

Ustave zaradi očitno napačne uporabe določb ZFPPIPP. Očitno napačna bi bila 

sodniška razlaga zakona, katere vsebina bi očitno bodisi presegla meje zakonskega 

besedila, bodisi do nje sodnik ob upoštevanju razlagalnih argumentov, uveljavljenih v 

pravu, očitno ne bi mogel priti.31 Vendar pa takšne kvalificirane stopnje napačnosti 

izpodbijana odločitev ne dosega. Kot izhaja iz 14. točke obrazložitve, je že 

prvostopenjsko sodišče izčrpno in razumno pojasnilo, zakaj je pritožničina prijava 

ločitvenih pravic v stečajnem postopku prepozna, sklicujoč se pri tem tudi na prvi 

odstavek 298. člena v zvezi z 296. členom in 59. členom ZFPPIPP. Pritožbeno 

sodišče je v obrazložitvi izpodbijanega sklepa pritrdilo odločitvi prvostopenjskega 

sodišča, sklicujoč se pri tem na iste določbe ZFPPIPP kot prvostopenjsko sodišče, 

sicer pa razlogov prvostopenjskega sodišča ni ponavljalo. Glede pritožničinega očitka 

o skopi (pomanjkljivi) obrazložitvi izpodbijanega sklepa gre poudariti, da za 

obrazložitev odločbe instančnega sodišča (še posebej sodišča, zoper odločbe 

katerega ni pravnih sredstev) velja, da ni nujno, da je tako obširna kot obrazložitev 

sodišča prve stopnje, če se z razlogi prvostopenjskega sodišča strinja. Ustavno 

sodišče je namreč že večkrat pojasnilo, da ni ustavna zahteva, da bi pritožbeno 

sodišče v primeru, ko se strinja z materialnopravno presojo sodišča prve stopnje in je 

ob tem že obrazložitev sodišča prve stopnje dovolj izčrpna, ponavljalo razloge za 

odločitev.32 

 

27. Pritožnica očita izpodbijanemu sklepu kršitev 22. člena Ustave tudi zato, ker naj bi 

sodišče odstopilo od ustaljene sodne prakse in ker naj ne bi odgovorilo na nekatere 

njene navedbe. Iz pravice do enakega varstva pravic po 22. členu Ustave med 

                                                                                                                              

ker ločitveni upnik (še) nima ločitvene pravice, saj obremenjena nepremičnina (še) ne spada v 

stečajno maso, po preteku prekluzivnega roka pa glede na sporno stališče pritožbenega 

sodišča ni več mogoča. 

31 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-919/10 z dne 8. 11. 2012 (Uradni list RS, št. 

91/12). 

32 Glej npr. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-590/05 z dne 17. 4. 2008 (Uradni list RS, št. 

53/08, in OdlUS XVII, 30). 



  

drugim izhaja, da sodišče ne sme samovoljno oziroma arbitrarno odstopiti 

od uveljavljene in enotne sodne prakse. Za odstop od ustaljene sodne prakse v tem 

primeru ne gre, kot izhaja že iz 21. točke te obrazložitve. Tudi sicer takega odstopa z 

eno sodno odločbo ni mogoče izkazati. Neutemeljen pa je tudi pritožničin očitek, da 

pritožbeno sodišče ni odgovorilo na nekatere navedbe v zvezi z nastankom lastninske 

pravice in prijavo ločitvenih pravic v stečajnem postopku. Kot izhaja že iz 14. točke te 

obrazložitve, so v obravnavani zadevi razlogi prvostopenjskega sodišča, s tem pa tudi 

pritožbenega sodišča, ki se je z njimi strinjalo, povsem nasprotni pritožničinim 

stališčem o nastanku lastninske pravice stečajne dolžnice in njenih ločitvenih pravic, s 

tem pa tudi pravočasnosti prijave v stečajnem postopku. Zato bi bilo v tem primeru 

ukvarjanje z vprašanji v zvezi z možnostmi o naknadni pridobitvi ločitvene pravice v 

stečajnem postopku, kakor tudi z vprašanjem, kdaj se pridobi ločitvena pravica, če 

stečajni dolžnik postane lastnik s hipoteko obremenjenih nepremičnin po preteku 

omenjenega prekluzivnega roka, nesmiselno. Glede na navedeno sta tudi ta očitka o 

kršitvi 22. člena Ustave neutemeljena. 

 

28. Kot neutemeljen pa je treba zavrniti tudi pritožničin očitek o kršitvi drugega 

odstavka 14. člena Ustave, ker naj bi obrazložitvi odločitev sodišč (in tudi 38. člen 

SPZ) v bistvenem enake primere obravnavali različno. Utemeljitev tega očitka je 

namreč nekonkretizirana in v veliki meri nerazumljiva. Zato se Ustavno sodišče do 

tega ni moglo opredeliti.  

 

29. Ker je ustavna pritožba neutemeljena, jo je Ustavno sodišče zavrnilo. 

 

C. 

 

30. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena 

ZUstS v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja 

Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna 

Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo s petimi glasovi proti 

trem. Proti so glasovali sodnik Mozetič ter sodnici Jadek Pensa in Sovdat. Sodnica 

Jadek Pensa je dala odklonilno ločeno mnenje, sodnica Korpič – Horvat pa je dala 

pritrdilno ločeno mnenje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mag. Miroslav Mozetič 

Predsednik 

 

 

 

 



  

 

 

 


