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SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe TU-VAL, d.o.o., Domžale, ki jo zastopa 

direktor Anton Oven, in v postopku, začetem na podlagi 59. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni 

list RS, št. 15/94), na seji dne 4. marca 2004 sklenilo: 

 

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 43. člena, 47., 48., 49.a, 49.b, 

49.c in 49.č člena, drugega odstavka 55. člena ter drugega in tretjega odstavka 56. člena Zakona o 

prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) se zavrže. 

 

2. Postopek za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in 

likvidaciji se ustavi. 

 

Obrazložitev 

 

A. 

 

1. Pobudnica izpodbija v prvi točki izreka navedene določbe Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in 

likvidaciji (v nadaljevanju ZPPSL), ker naj bi bile v neskladju z 22., s 66., s 67. in s 74. členom Ustave. 

Navaja, da je kot manjšinska upnica udeležena v postopku prisilne poravnave zoper družbo Metalka 

Trgovina, d.d., Ljubljana, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. St 107/2001. Z 

razvrščanjem upnikov na razrede naj bi ZPPSL privilegiral večinske upnike, manjšinskim upnikom pa 

onemogočal enakopravno odločanje v postopku prisilne poravnave, zato naj bi bila ureditev v 

nasprotju z 22. členom Ustave. Na podlagi prisilne poravnave naj bi določen gospodarski subjekt 

(upnik) pridobil lastnino stečajnega dolžnika v škodo drugega gospodarskega subjekta (upnika), zato 

naj bi bil kršen 67. člen Ustave. Način glasovanja o prisilni poravnavi naj bi ogrožal varstvo zaposlitve 

in dela, zato naj bi bile izpodbijane določbe v neskladju tudi s 66. členom Ustave. Privilegiranje 

določenih upnikov v postopku prisilne poravnave naj bi po mnenju pobudnice predstavljalo dejanja 

nelojalne konkurence, ki so na podlagi 74. člena Ustave prepovedana. Pobudnica predlaga zadržanje 

izpodbijanih določb ZPPSL. 

 

2. Državni zbor v odgovoru z dne 5. 2. 2003 meni, da je pobuda neutemeljena. Sam postopek prisilne 

poravnave pomeni sicer določen poseg v pravna razmerja med upnikom in dolžnikom, vendar naj bi bil 

nujen za izpeljavo prisilne poravnave, ki je v interesu dolžnika. Namen prisilne poravnave naj bi se 

odražal v zgodnji odpravi prezadolženosti dolžnika, torej v preprečitvi stečaja. Upnik naj bi bil kot 

dober gospodarstvenik dolžan pretehtati rizike svojega poslovnega odnosa z dolžnikom, z vstopom v 

to razmerje pa naj bi po naravi stvari prevzel tudi del tveganja. Privilegiranje določenih upnikov glede 

samega glasovanja o prisilni poravnavi pa naj bi bilo utemeljeno glede na uspeh sklenitve prisilne 

poravnave, na samo višino terjatev pa naj ne bi vplivalo. Smiselno enako navaja Vlada v mnenju z dne 

12. 2. 2000. 

 

B. - I. 

 

3. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-257/01 z dne 7. 3. 2002 zavrnilo predlog pobudnice za 

začasno zadržanje izpodbijanih določb ZPPSL. V obrazložitvi sklepa je navedlo, da je iz istih razlogov, 

kot jih navaja pobudnica, začelo postopek za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena ZPPSL 

(odločba Ustavnega sodišča št. Up-148/01 z dne 29. 11. 2001, Uradni list RS, št. 101/01 in OdlUS X, 

233). Zadevi je zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združilo. 

 

B. - II. 
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4. V skladu s 24. členom Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) lahko vsakdo da pobudo 

za začetek postopka, če izkaže svoj pravni interes. Pravni interes je podan, če predpis ali splošni akt 

za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove 

pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora odločitev 

Ustavnega sodišča, s katero se ugodi pobudi, pobudnikov pravni položaj izboljšati. 

 

5. Med postopkom je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 20. 1. 2004 sporočilo, da je bil v postopku 

prisilne poravnave nad dolžnico družbo Metalka Trgovina izdan sklep o potrditvi prisilne poravnave št. 

St 107/2001 z dne 13. 6. 2002, ki je postal pravnomočen dne 8. 8. 2002. Po določbi 44. člena ZUstS 

se zakon ali del zakona, ki ga je Ustavno sodišče razveljavilo, ne uporablja za razmerja, nastala pred 

dnem, ko je razveljavitev začela učinkovati, če do tega dne o njih ni bilo pravnomočno odločeno. Ker 

je sklep o prisilni poravnavi postal pravnomočen, morebitna razveljavitev izpodbijanih določb nanj ne 

bi vplivala, zato se tudi pobudničin pravni položaj ne bi izboljšal. Ker pobudnica ne izkazuje več 

pravnega interesa, je Ustavno sodišče pobudo zavrglo (1. točka izreka). 

 

B. - III. 

 

6. Ustavno sodišče je postopek za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena ZPPSL začelo na 

podlagi 59. člena ZUstS zaradi njegove povezanosti s 47. členom ZPPSL, ki je bil poleg drugih členov 

izpodbijan s pobudo družbe TU-VAL. Ker je Ustavno sodišče njeno pobudo zaradi pomanjkanja 

pravnega interesa zavrglo, presoja samo prvega odstavka 56. člena ZPPSL pa bi bila nesmiselna, je 

postopek za njegovo presojo ustavilo (2. točka izreka). 

 

C. 

 

7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 6. in 25. člena ZUstS v sestavi: podpredsednik dr. 

Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, 

Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo s šestimi glasovi 

proti dvema. Proti sta glasovala sodnik Fišer in sodnica Modrijan. 

 

 

 

 

Podpredsednik 
dr. Janez Čebulj 


