
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 
KIDRIČEVA 14 
5000 NOVA GORICA 
fax. : (OS) 335 16 97 
Predsednik sodišča: g sodnik Jernej Kovše 

NUJNO!!! 

St 3241/2016 

Ajdovščina, 11.6.2019 

ZADEVA: URGENCA - Preprečitev stečaja ter enakovredna obravnava upnikov 

Spoštovani, 

V prilogi Vam pošiljam odločitev sodišča prve stopnje v zadevi Spirit proti BIA Separations (Priponka 1) 
ter odločitev višjega sodišča o isti zadevi (Priponka 2). 

Opozoriti moram na sklep višjega sodišča, ki terja takojšnje plačilo 1,2M EUR kljub temu, da je dolg 
nastal v času pred prisilno poravnavo in priznava tudi oderuške obresti. Menim, da bi moral biti dolg 
obravnavan kot navadna terjatev in poplačan kot navadna terjatev. 

V tem trenutku se ne bi spuščal v odločitev višjega sodišča, moram pa opozoriti, da bi blokada naših 
računov ter zajemanje denarja podjetje BIA Separations d.o.o . potisnila v stečaj. S tem bi prišlo do 
oškodovanja vseh ostalih upnikov (med drugim tudi države v višini cca 3M EUR - garancije bankam s 
strani SPS) ter oškodovanja lastnikov, ki so podjetje pomagali sanirati, med drugim tudi države, ki ima 
posredno preko sklada tveganega kapitala Meta cca 6% lastništvo v BIA Separations d.o.o .. 

Prosim, da Vaše sodišče nemudoma sprejme ukrepe, ki bi preprečili stečaj podjetja in s tem 
oškodovanje upnikov, lastnikov, zaposlenih (trenutno 70), predvsem pa kupcev med katerimi je tudi 
podjetje Novartis, ki zdravi novorojenčke za smrtno dedno bolezen SMA-1. Stečaj podjetja bi pomenil 
kaos in nezmožnost dobave naših produktov, nujno potrebnih za proizvodnjo zdravila. S tem pa 
povzročitev smrti tisoče novorojenčkov. 

S spoštovanjem, 

BIA SEPARATIONS d.o.o. 

Dr Aleš Štrancar, direktor 

Priloge: 
//_/· 

/' 
Sklep sodišča prve stopnje 

Sklep višjega sodišča 

poslano: 

priporočeno s povratnico ter po e-pošti: urad.ojng@sodisce.si 



REPGBUKA SLOVENIJA 
OKROŽNO SODIŠČE V UtBLJANI • ,, . 

SODBA 

V IMENU LJUDSTVA 

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Miheli Mohorič, 

P l 070/2016-I 

1t--1loT A, 

?{))8 

v pravdni zadevi tožeče stranke Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 

internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 60, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik 

Matjaž Grebenc iz Ljubljane proti toženi stranki Bia Separations d.o.o., Mirce 21 , Ajdovščina, ki jo 

zastopata Odvetniška pisarna Pečar o.p., d.o.o. iz Ljubljane in Odvetniška pisarna Vodičar iz Ljubljane, 

zaradi plačila 665J72,04 EUR (peto. 665.372,04 EUR s pp) 

po dne l 0.4,2018 opravljeni glavni obravnavi, in po pridržani odločbi 

dne 26.4.2018 



RAZSODILO: 

I. Zavrne se tožbeni zahtevek, ki se glasi: 

»Tožena stranka je dolžna plačati tožeči stranki znesek 665.372,04 EUR z 

zakonitimi zamudnimi obrestmi od 20.11.2009 dalje do plačila , 

Tožena stranka je dolžna plačati tožeči stranki nastale pravdne stroške z 

zakonskimi zamudnimi obrestmi od izdaje sodbe dalje do plačila. 

II. Tožeča stranka je dolžna toženi stranki povrniti njene pravdne stroške v ;.mcsku 

6.594,60 EUR v roku l 5 dni od prejema te sodbe, da ne bo izvršbe, v primeru 

zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od 16. dne do izpolnitve 

obveznosti. 

OBRAZLOŽITEV: 

Tožeča stranka v tožbi in nadalje navaja, da je toženi stranki na podlagi Pogodbe št. 

57/2009 o sofinanciranju dela upravičenih stroškov z dne 03 .08.2009 (Projekt 

Izgradnja objekta za proizvodnjo enot za čiščenje biofarmacevtskih učinkovin) 

izplačala denarna sredstva v višini 201.600,00 EUR ter na podlagi Pogodbe št. 58/2009 

o sofinanciranju dela upravičenih stroškov z dne 03.08.2009 (Projekt Izgradnja objekta 

za razvojno raziskovalno dejavnost na področju biofannacevtskih učinkovin) izplačala 

denarna sredstva v višini 463 .772,04 EUR. Tožeča stranka nadalje navaja, da je tožena 

stranka projekta ustrezno zaključila dne 16.07.2012, ni pa v roku 6 let dosegla 

dogovorjenega števila novih zaposlitev - 28 novih delovnih mest. po Pogodbi št. 

57/2009 z dne 03 .08.2009 in 24 novih mest po Pogodbi št. 58/2009 z dne 03 .08.2009, 
kar določa 9. člen citiranih pogodb. Tožena stranka bi morala v letu 201 S zaposlovati 

96,42 delavcev,. kar predstavlja seštevek povprečnega števila zaposlenih pri toženi 

stranki v zadnjih 12 mesecev pred sklenitvijo obeh pogodb (44,42 delavcev) in števila 

pogodbeno dogovorjenih novih zaposlitev (52 delavcev). Ker tožena stranka 

dogovorjenega števila nikoli ni dosegla, je tožeča stranka obe pogodbi odpovedala ter 

toženo stranko pozvala k vračilu prejetih sredstev po obeh pogodbah, skladno z 1 J. 

členom pogodb. Tožena stranka v dogovorjenem roku ni dosegla dogovorjenega števila 

novih zaposlenih in te nove zaposlitve v regiji tudi 3 leta ohranila, kot to določa poleg 
obeh pogodb tudi javni razpis (tč. 1.4), kar naj bi na skupnem sestanku (dne 

18.12.2015) pri tožeči stranki tudi priznala. Na takratnem sestanku naj bi tožena 

stranka tudi predlagala različne rešitve glede vračila prt;jetih sredstev. Tožeča stranka 

tudi navaja, da mora prejemnik subvencije v primeru prenehanja posamezne nove 

zaposlitve na isto delovno mesto zaposliti novega delavca in vztraja, da je bila 

investicija zaključena šele dne 16.07.2012, ko je bilo tožeči stranki s strani tožene 

stranke posredovano zaključno poročilo, kar določa tako javni razpis, ki kot datum 

zaključka investicije določa datum podpisa pogodbe, kot 8. člen obeh pogodb, ki 

določa triletni rok od podpisa pogodbe in predložitev zaključnega poročila. Tožena 

stranka je bila na podlagi 9. člena obeh pogodb zavezana redno poročati , koliko novih 

zaposlitev je ustvarila, česar pa ni storila. Tožeča stranka sklepno še navaja, da tožena 
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stranka ni izpolnila niti takšnega števi la neto novih zaposlitev, ki bi omogočalo, da 

zadrži del sredstev, kot to določa 1 l . člen obeh pogodb. 

Tožena stranka v odgovoru na tožbo in nadalje navaja, da sta pravdni stranki v 

pogodbenem razmerju po dveh pogodbah št. 57/2009 in 58/2009, ki sta jih pravdni 

stranki sklenili dne 03 .08.2009 na podlagi Javnega razpisa za spodbujanj e tujih 

neposrednih investicij v letu 2009. Namen navedenega javnega razpisa je bila 

dodelitev spodbud za začetne investicije in ustvarjanje novih delovnih mest v regiji 

(Ajdovščina). Tožena stranka vztraja, da je predmet javnega razpisa v celoti izpolnila 

ter pri tem izpostavlja, da je tudi tožeča stranka v tožbi pritrdila, da je tožena stranka 

oba projekta ustrezno zaključila. Pri tem tožena stranka navaja, da je že dne 25.10.2011 

pridobila uporabno dovoljenje, investicijo pa si je tožeča stranka ogledala dne 

26.01.2012, zaradi česar datum zaključka projektov, kot ga navaja tožeča stranka 

(16.07.2012) ne drži. Tožena stranka bi morala odpreti in ohranjati delovna mesta tri 

leta po zaključku investicije, torej do dne 26.11 .2014. Tožena stranka je po pogodbi št. 

57/2009 do dne 02.02.2015 zapolnila 29 novo odprtih delovnih mest, po pogodbi št. 

58/2009 pa 25 delovnih mest. O odprtju in zapolnitvi delovnih mest, kot tudi o številu 

vseh zaposlenih pa je tekom trajanja pogodb tudi redno poročala tožeči stranki. Tožena 

stranka je dne 08.01.2014 poročala o zaposlitvi 53 novih zaposlenih, s katerimi je 

povečala število zaposlenih na 78, kij ub gospodarski krizi, osipu delavcev zaradi 

selitve (Ljubljana-Ajdovščina), normalni tluktuaciji ter pomanjkanju kadra v regiji. 

Tožena stranka vztr<\ia, da je izpolnila vse razp.isne pogoje, tako investicijski del kot 

zaposlitveni del , saj je presegla minimalno število novih zaposlitev določenih kot 

pogoj v javnem razpisu. Tožena stranka dodatno še navaja, da so bili razgovori s 

toženo stranko (z dne 18.12.2015) namenjeni iskanju kompromisa pri rešitvi spora. V 

11. členu obeh pogodb je navedeno tudi, da je tožena stranka, v primeru delne 

neizpolnitve novih zaposlitev dolžna vrniti zgolj pripadajoči delež. Tožena stranka še 

dodaja, da tožeča stranka ne navede in dokazuje, koliko novih delovnih mest je tožena 

stranka ustvarila oz. koliko premalo jih je ustvarila za vsako pogodbo posebej, kar je še 

posebej pomembno zaradi 11. člena obeh pogodb. V tem primeru pa tožeči stranki tudi 

ne pripadajo zakonske zamudne obresti, saj ne gre za odstop od pogodbe. Tudi sicer so 

zakonske zamudne obresti močno pretirane, glede njih pa se tožena stranka tudi ni 

mogla pogajati, saj je pogodbi podpisala v stiski zaradi zagotovitve obstoja svoje 

dejavnosti. Sklepno tožena stranka dodaja, da je bil namen javnega razpisa v okrepitvi 

določene regije - Ajdovščina z novimi delovnimi mesti in novimi zaposlitvami, pri tem 

pa je pomembno, da tožena stranka prej na tem območju ni bila prisotna, šele po 

podpisu obeh pogodb se je preselila v Ajdovščino, zaradi česar so se v t~i regiji 

povečala (vsa) delovna mesta. Pogodbena določila je potrebno razlagati v skladu z 

namenom pogodbe, v konkretnem primeru skladno z.javnim razpisom. 

V dokaznem postopku je sodišče vpogledalo v listine, ki jih je v spis vložila tožeča 

stranka (priloge A2-A26), ki jih je v spis vložila tožena stranka (priloge B2-B86), 

opravilo je predlagano poizvedbo in s tem v zvezi vpogledalo v dopis ZZZS (priloga 

C 1 ), zaslišalo je zakonitega zastopnika tožene stranke dr. Aleša Štrancarja, ter priče 

prokurista tožene slranke, dr. Mateja Penco, mag. Mateja Skočirja, mag. Simono 

Novak in Jano Kuzmanič. Ostale dokazne predloge je sodišče kot nepotrebne za 

odločanje zavrnilo, saj so bila odločilna d~jstva, ki vplivajo na razjasnitev dejanskega 
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stanja pomembnega za odločitev o tožbenem zahtevku dovolj razjasnjena, zato njihovo 
izvajanje ni "bilo potrebno. 

V konkretnem primeru je prekluzija nastopila po pripravljalni vlogi tožeče stranke dne 

21.08.2017, zato sodišče pri odločanju ni upoštevalo dejstev in dokazov, ki so jih 

stranke predložile po točki, ko je nastopila prekluzija (priloge A 28 in 888-895), saj 

niso podani utemeljeni razlogi, kot jih določa 286, člen ZPP. Navedbe in dokazni 

predlogi, ki sta j ib pravdni stranki podali v pripravljalnih vlogah z dne 06, I 0.2017, 

03.11.2017 in 06 .12.2017 so tako prepozni in jih sodišče ni upoštevalo. 

V nadaljevanju obrazložitve se sodišče opredeljuje le do dokazov, ki so bili za 

odločitev v tej pravdni zadevi bistvenega pomena. 

Tožbeni zahtevek ni utemeljen. 

Med pravdnima strankama ni sporno, da sta pravdni stranki dne 03.08.2009 v okviru 

izvedenega Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2009 

sklenili Pogodbo št. 57/2009 o sofinanciranju dela upravičenih stroškov (Projekt 

Izgradnja objekta za proizvodnjo enot za čiščenje biofanuacevtskih učinkovin) in 

Pogodbo št. 58/2009 o sofinanciranju dela upravičenih stroškov z dne 03.08.2009 

(Projekt Izgradnja objekta za razvojno raziskovalno dejavnost na področju 

biofarrnacevtskih učinkovin) • v nadaljevanju: Pogodbi. Nadalje med pravdnima 

strankama tudi ni sporno, da je tožeča stranka na podlagi citiranih pogodb toženi 

stranki izplačala skupno 665.372,04 EUR nepovratnih sredstev. Nesporno je tudi, daje 

toženka oba projekta (po obeh pogodbah št. 57/2009 in 58/2009) uspešno zaključila v 

pogodbeno dogovm:jenem roku treh let. 

Sporno med pravdnima strankama pa je, ali je toženka v celoti izpolnila svojo 

pogodbeno obveznost glede novih zaposlitev, to je, da je po obeh Pogodbah ustvarila 

dogovor:_jeno števi]o novih delovnih mest v pogodbeno določenem roku 6 let in jih tudi 

vsaj 3 leta po dnevu, ko je bilo posamezno delovno mesto prvič zasedeno, v regiji 

ohranila. S tem je povezano nadaijnje sporno vprašanje, to je ali so bili jasno 

pogodbeno določeni presečni datumi 1.a preverjanje izpolnjevanja pogoja novih 

delovnih mest in kateri datumi so to. 

Uporabljeno materialno pravo 

S sklenitvijo obeh Pogodb na podlagi javnega razpisa je bilo med pravdnima 

strankama vzpostavljeno dvostransko obligacijsko razmerje. Pogodbeni stranki sta na 

tak način sami uredili pravice in obveznosti, ki izhajajo iz tega pogodbenega razmerja, 

pri presoji pravic pa je poleg pogodbenih določil potrebno uporabiti določila 

predmetnega javnega razpisa, temeljna načela in splošna pravi la za tovrstna razme~ja, 

predpisana v Obligacijskem zakoniku (Ur. !. RS, št. 83/2001 s spremembami in 

dopolnitvami, v nadaljevanju: OZ). Materialno podlago za odločanje o spornih 

medsebojnih pravicah in obveznostih v obravnavanem primeru tako predstavljajo 

relevantna zakonska ter s pogodbo dogovorjena določila. 
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Sodišče je za odločitev v tej zadevi uporabilo tudi določbo 83. člena OZ, ki določa, da 

je treba v primeru, če je bila pogodba sklenjena po vnaprt:.:i natisnjeni vsebini ali je bila 

pogodba kako drngače pripravljena in predlagana od ene pogodbene stranke, nejasna 

določila razlagati v korist druge stranke. Če so določbe nejasne, je potrebno ugotoviti 

tudi, kaj so stranke hotele (njihov namen) in se odločiti za rešitev, ki najbolj ustreza 

namenu strank. 

Glede javnega razpisa in pogodbenHl določil 

Primarna podlaga za odločitev v konkretni zadevi je pogodbeno materialno pravo, ki 

sta ga pogodbeni stranki dogovorili. Določila pogodbe se uporabljajo tako, kot se 

glasijo, vendar pa se pri razlagi spornih določil ni treba držati dobesednega pomena 

uporabljenih i7,razov, temveč je treba iskati skupni namen pogodbenikov in določilo 

razumeti tako., kot ustreza zakonsko določenim načelom obligacijskega prava (82. člen 

OZ). Ker med pravdnima strankama obstaja spor o tem, kaj je bilo z vidika obveznosti 

tožene stranke glede zaključka projekta in zagotovitve novih delovnih mest 

dogovorjeno, je potrebno najprej preveriti, ali je pogodbeno materialno pravo jasno in 

nedvoumno, tako, da ne more biti dvoma o tem, kaj predstavlja pogodbeno zavezo 

vsake od strank. 

Iz razpisne dokumentacije Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij 

v letu 2009 (priloga A22) med drugim izhaja, da je predmet javnega razpisa dodelitev 

spodbud za začetne investicije, ki jih bodo prijavitelji - tuje osebe zasebnega prava 

izvajali na ozemlju RS. Nadalje iz tč . l. l. izhaja, da je namen javnega razpisa 

zagotavljanje novih delovnih mest v panogah z višjo dodano vrednostjo, prenos znanja 

in tehnologij ter sodelovanje znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na obmoqju 

RS s tujimi investitorji, prispevanje k skladnejšemu regionalnemu razvoju ter k 

povečanju sinergičnih učnikov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji. 

Cilj javnega razpisa je bil odpreti 700 novih delovnih mest v roku treh let po zaključku 

investicije: Razpis je določal: J>Ustva,janje novih delovnih mest pomeni neto 

povečanje .ftevila zaposlenih, neposredno zaposlenih v nekem podjetju, v prime,javi s 

povprečjem predhodnih 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju, pri 

čemer se sorazmerno upoJtevajo zaposlitve s polnim in skrqjšanim delovnim časom. 

Vsako delovno mestu, izgubljeno v teh 12 mesecih, je treba zato odlteti od celotnega 

.frevila delovnih mest, ustva,jenih v istem obdobju. Nova delovna mesta morajo hiti 

odprta v treh letih po zaključku investicije in ohranjena v regiji najmanj pel let, v 

primeru srednjih in malih podjetij pa tri leta po dnevu, ko je bilo delovno mesto prvil· 

zasedeno.« Javni razpis je v tč. 1 .4 nadalje tudi določal: »Kot datum zak(iučka 

investicUe se .~teje končanje del na investicijskem projektu, ki mora biti zaključeno v 

roku treh let od podpisa pogodbe.<( 

K javnemu razpisu je bil priložen tudi vzorec pogodbe, ki jo je tožena stranka sklenila, 

potem ko je bila izbrana na podlagi vložene popolne vloge. Dne 03.08.2009 sta bili 

sklenjeni obe Pogodbi, katerih cilj je bil poleg prenosa znanja, tehnologij , povezovanja 

s tujimi investitorji in spodbujanja skladnega regionalnega razvoja tudi ustvarjanje 

novih delovnih mest. V zameno 7..a prejeta nepovratna sredstva je tož.ena stranka v obeh 
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Pogodbah v grobem prevzela dve obvezost.i: prva je, da v roku zaključi samo 

investicijo (izgraditjo objektov), druga paje, da ustvari neto nova delovna mesta in jih 

za določen čas tudi zadrži. V 8. členu obeh Pogodb je namreč navedeno, da se 

prejemnik (tožena stranka) zavezuje, da bo v roku treh let od podpisa pogodbe 

zaključil investicijo ter predložil poročilo o zaključku investicije. »Kot datum 

zakljucYm investicije se šteje končm?Je del na investicijskem prqjektu.« Nadalje Pogodbi 

v 9. členu določata, da se podjemnik zavezuje, da bo v 6 letih po Pogodbi št. 57/2009 

ustvaril 28 novih delovnih mest (nova neto delovna mesta), po l)ogodbi št. 58/2009 

pa 24 novih delovnih mest (nova neto delovna mesta). Pogodbi opredeljujeta tudi 

kriterij za ugotavUanje povečanja delovnih mest: >>Povečanje novih neto delovnih mest 

se ugotavlja kot razlika med skupno zaposlenimi delavci v podjetju po koncu 

navedenega obdobja, zmanj.fana za število povprečno zaposlenih delavcev v zadnjih 

dvanajstih mesecih pred podpisom pogodbe o sofinanciranju ter .številom delavcev, 

kalere bo prejemnik dokumentirano zaposlil po določilih druge pogodbe po istem 

javnem razpisu št. 58/2009 .. .. Zaključno poročilo o ustvarjenih novih neto delovnih 

mestih ( .. ) mora prejemnik predložiti najkasneje v roku 3 let od zaključka investicUe. 

Obe Pogodbi v !O. členu vsebujeta še dodatno zavezo prejemnika (tožene stranke), in 

sicer, da bo nova neto delovna mesta ohranil v regiji vsaj tri leta po dnevu, ko je bilo 

posamezno delovno mesto prvič zasedeno. V primeru, da taka zaposlitev preneha, 
mora prejemnik na isto delovno mesto zaposliti novega delavca. Prejenrnik je dolžan še 

tri leta po dnevu, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno in po predložitvi zaključnega 

poročila o ustvarjenih novih zaposlitvah dostavljati letna poročila, iz katerih je 

razvidno, da se delovna mesta in investicija ohranjajo v regiji. 

Glede datuma zaključka projektov 

Po prepričanju sodišča so pogodbena določila glede datuma zaključka proiekta jasna. 

Investicija je zaključena s samim zaključkom del. Iz 8. člena obeh Pogodb izhaja, da se 

kot datum zaključka investicije šteje končanje del na investicijskem projektu, zaradi 

česar je pritrditi stališču tožene stranke, daje potrebno za dan zaključka investicije šteti 

dan izdaje uporabnega dovolje11ja (B9), t.j . 25.10.2011. Z dnem izdaje uporabnega 

dovoljenja je namreč dovoljeno objekt uporabljati, kar določa 11. točka 2. člen Zakona 

o graditvi objektov1
• V Pogodbah pa ni navedeno, da se za datum zaključka investicije 

šteje datum prejema zaključnega poročila, kot to zmotno meni tožeča stranka. Tudi ui 

logično in sprajemljivo, da bi bil ta datum prepuščen ravnanju ali presoji le ene od 

pogodbenih strank. Pravilno je po oceni sodišča šteti, da je ta datum objektivna, od 

strank neodvisna okoliščina, to pa je datum izdaje uporabnega dovoljenja, ki je tudi 

pogoj, da se objekt lahko začne uporabljati. Z dnem zaključka investicije je tako začel 

teči triletni rok za pripravo zaključnega poročila o ustva~jenih novih neto delovnih 

mestih iz 9. člena Pogodb. 

l Ur. l. RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami. 
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Glede izpoluitve pogodbene zahteve po zagotovitvi zadostnega števila novih 

delovnih mest 

Sodišče pa drugače kot v prejšnjem razdelku meni, da so glede kriterijev izpolnjevanja 

pogoja po zagotovitvi določenega števila odprtja novih delovnih mest določila obeh 

Pogodb nejasna in mestoma neskladna z javnim razpisom2
• Po.leg tega sta bili v 

konkretnem primeru pogodbi pripravljeni vnaprej s strani tožeče stranke, na njuno 

vsebino pa tožena stranka ni morala vplivati, kar je ob svojem zaslišanju potrdila tudi 

priča tožeče stranke mag. Matej Skočir, ki je bil v spornem obdobju vodja oddelka za 

tuje neposredne investicije. Nejasna pogodbena določila je skladno z 83. členom OZ 
potrebno razlagati v korist šibkejše stranke, v konkretnem primeru tožene stranke oz. 

skladno s pogodbenim namenom. 

Eden izmed ciljev javnega razpisa (in obeh Pogodb) je nedvomno tudi zagotovitev 

novih delovnih mest, ki bodo zasedena določeno časovno obdobje, odvisno od 

velikosti podjetja, kar je ob svojem zaslišanju potrdila tudi priča tožeče stranke mag. 

Simona Novak, ki je bila na strani tožeče stranke tudi skrbnica obeh Pogodb. V 

konkretnem primeru se je tožena stranka zavezala, da bodo nova neto delovna mesta 

ohranjena v regiji vsaj tr.i leta od dneva, ko bodo prvič zasedena. Iz obeh Pogodb 

nadalje izhaja, da morajo biti nova delovna mesta (52 delovnih mest) ustvarjena v roku 

šestih let (od sklenitve obeh Pogodb, t.j. do 03.08 .2015) ter ohranjena (zasedena) 

najmanj tri leta. Taka formulacija pogodbenih pogojev po prepričanju sodišča ni 
povsem jasna in nedvoumna. Delno se tudi razlikuje od razpisnih pogojev, saj slednji 

roke in kriterije za ugotavljanje novih delovnih mest določa nekoliko drugače, kot 

javni razpis. Pogodbena določila na primer ne določ3:jo, kdaj naj bi se delovna mesta 

prvič razpisala oz. zasedla, iz česar izhaja, da se lahko nova delovna mesta razpišejo že 

takoj po sklenitvi pogodbe, kar sta potrdili tudi priči tožeče stranke mag. Matej Skočir 

in mag. Simona Novak, ob svojem zaslišanju. Tako lahko na podlagi pogodbenih 

dol.očil po prepričanju sodišča prejemnik subvencije že v letu 2009 razpiše vsa nova 

delovna mesta in jih ohranja zgolj tri leta, tj. do leta 2012 in s tem sicer izpolni pogoj 

glede zagotovitve novih delovnih mest, a zato ne bo uspešno prestal preve1janja po 

koncu obdobja šestih let, kot to določa 9. člen obeh Pogodb. Enako velja tudi v 

primeru, da prejemnik subvencije v obdobju od leta 2009 do 2015 vsako 1eto zaposli 

določeno število novih delavcev, pri tem pa mesta skladno s pogodbenimi zavezami 

ohranja zgolj tri leta. Tudi v tem primeru, prejemnik subvencije preverjanja 

izpolnjevanja pogojev ob koncu obdobja šestih let ne bo uspešno prestal, saj bo ob 

koncu obdobja zaposloval manj zaposlenih, kot bi jih moral, čeprav bo sicer ravnal 

skladno s pogodbenimi določili. Sodišče je zato prepričano, da pogodbeno določen 

kriterij preverjanja izpolnjevanja pogodbenih določil glede novih zaposlitev oz. neto 

novih zaposlitev ni ustrezen, ni jasen in nedvoumen, saj ne omogoča enoznačnega 

preverjanja izpolnjevanja pogodbenih določil oz. dopušča več razlag. Ni povsem jasno 

in nedvoumno, kdaj začne ta rok teči, niti, kdaj izteče. Iz izpovedb zaslišanih strank in 

prič izhaja, da so nekateri (npr. dr. Matej Penca in mag. Matej Skočir) pogodbene 

pogoje razumeli tako, da se po preteku 6-ih let od podpisa pogodbe (tj . na točno 

2 Javni razpis nikjer ne predvideva šestletnega roka za ustvaritev novih delovnih mest, način 
ugotavljanja neto povečartja delovnih mest je v razpisu drugače formuliran, kot v Pogodbah. 
Javni razpis je predvideval upoštevanje zaposlitev s skrajšanim delovnim časom, Pogodbi 
tega ne omenjata. 

7 



določen presečni datum) preveri število zaposlenih delavcev, drugi (npr. mag. Simona 

Novak, dr. Aleš Štrancar in Jana Kuzmanič) pa tako, da lahko prejemnik subvencije 

kadarkoli v roku 6-ih let po sklenitvi pogodbe doseže oba pogoja novih zaposlitev in ni 

nujno, da so vsi pogoji hkrati izpolnjeni prav na določen presečni dan. Slednji način 

razlage je za toženo stranko ugodnejši in po oceni sodišča tudi skladnejši z namenom 

javnega razpisa. 

Preverjanje izpolnjevanja pogojev v obeh Pogodbah po mnenju sodišča ni bilo jasno in 

nedvoumno dogovorjeno na določen presečni datum (26.11.2014 ali 16.07.20 J 5 ali 

3.8.2015 - stranki si glede datuma preteka triletnega obdobja od zakijučka projekta 

nista edini), s,u kot časovna roka Pogodbi v 9. členu določata le rok šestih let za 

ustvaritev novih delovnih mest (l. odst.) in treh let za podajo zaključnega poročila (4. 

odst.). Pogodbi pa ne določata, kako na potek šestletnega roka vpliva datum zaključka 

investicije • glede tega sta tudi priči tožeče stranke različno izpovedovali. Priča mag. 

Matej Skočir je govoril o dveh triletnih obdobjih, ki vsako zase ob zaključku 

predstavljata samostojen mejnik, mag. Simona Novak pa, da so morale biti neto nove 

zaposlitve dosežene najkasneje v treh letih od zaključka investicije oz. v šestih letih od 

podpisa pogodbe, kar je razumeti, da se te lahko dosežejo tudi pred potekom 

šestletnega roka. Sodišče je zato prepričano , da preverjanje tako novih zaposlitev kot 

vseh zaposlitev na določen presečni datum ne poda relevantnih podatkov, saj je bil 

namen razpisa ustvariti nova delovna mesta v določeni regiji in jih tri leta tudi 

ohranjati, ne pa izpolnjevanja pogodbenih obveznosti zreducirati zgolj na preverjanje 

novih zaposlitev na točno določen dan. Stališče tožeče stranke glede t.i . faz preverjanja 

izpolnjevanja pogojev, in sicer, da bi se najprej morala odpreti vsa nova delovna mesta 

šele nato bi se preverjala njihova ohranitev nima nikakršne podlage v obeh Pogodbah, 

zato sodišče v tem delu izpovedbama prič mag. Mateja Skoči(ia in mag. Simone Novak 

ne sledi. 

V konkretnem primeru je bil cilj javnega razpisa odpreti 700 novih delovnih mest. Na 

podlagi Pogodbe št. 57/2009 se je tožena stranka zavezala, da bo v 6 letih od sklenitve 

Pogodbe ustvarila 28 novih delovnih mest, na podlagi Pogodbe št. 58/2009 pa 24 novih 

delovnih mest, ki jih bo prav tako ustvarila v roku 6 let od sklenitve Pogodbe. Skupaj 

je torej tožena stranka morala odpreti 52 novih delovnih mest. Po prepričanju sodišča 

je tožena stranka ob pravilni in skladni razlagi Pogodb pogodbeno dogovo~jene 

obveznosti iz 9. člena obeh Pogodb glede novih zaposlitev oz. novih delovnih mest 

izpolnila. 

Po Pogodbi št. 57/2009 je tožena stranka v obdobju od 16.10.2010 do 01.092014 na 

novo (in nadomestno) zaposlila skupno 29 delavcev, kar izhaja iz predloženih Poročil . 

Poročila z dne 28.11.2011 (B3, B4), Poročila z dne 18.12.2012 (Bl0), Poročila z dne 

08.01.2014 (B12) ter Poročila z dne 02.02.2015 (B 15). Iz citiranih poročH izhaja, da je 

tožena stranka v letu 2010 ustvarila tri (3) nova delovna mesta, v letu 2011 dvanajst 

(12) novih delovnih mest, v letu 2012 šest (6) novih delovnih mest, v letu 2013 štiri ( 4) 

nova delovna mesta in v letu 2014 štiri (4) nova delovna mesta. 

Po .Pogodbi št. 58/2009 paje v obdobju od 15.10.2009 do 01.09.2014 tožena stranka 

na novo (in nadomestno) zaposlila skupno 25 delavcev, kar izhaja iz predloženih 
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Poročil. - Poročila z dne 28.l1.2011 (85, B6), Poročila z dne 18.12.2012 (B 1 O, Bll), 

Poročila z dne 08.0L2014 (813,814) in Poročila z dne 02.02.2015 (B16). Iz citiranih 

poročil izhaja, da je tožena stranka v letu 2009 ustvarila dve (2) novi delovni mesti, v 

letu 2010 dve (2) novi delovni mesti, v letu 2011 devet (9) novih delovnih mest, v letu 

2012 deset (10) novih delovnih mest, v let 2013 eno (1) novo delovno mesto in v letu 

2014 eno (1) novo delovno mesto. Vse navedeno potrjujejo tudi Potrdila o prijavi in 

odjavi podatkov zaposlenih v obvezna zavarovanja na ZZZS (822~877 in B79), ki jih 

je predložila tožena stranka. Tožena stranka je tudi v primeru, da je nova zaposlitev 

prenehala na isto delovno mesto zaposlila novega delavca, kar je prav tako razvidno iz 

priloženih zgoraj navedenih Poročil in Potrdil o prijavi in odjavi podatkov zaposlenih v 

obvezna zavarovanja na ZZZS. 

Po mne1~ju sodišča tožeča stranka ni uspela dokazati, da tožena stranka v obdobju 

šestih let od sklenitve obeh Pogodb ni odprla zadostnega števila delovnih mest. ·Tožeča 

strnnka namreč izhaja iz napačne predpostavke, da je tožena stranka pred podpisom 

Pogodb povprečno zaposlovala 44,42 delavcev, ki jih je treba od celotnega števila 

zaposlenih odštevati. Sodišče namreč pritrjuje tezi tožene stranke, da je le ta s selitvijo 

proizvodnje v Ajdovščino tudi z že obstoječimi delavci vendarle v tej regiji zagotovila 

povsem nova delovna mesta, ki jih pred tem v regiji ni bilo. Eden od namenov javnega 

razpisa je tudi bil prispevanje k skladnejšemu regionalnemu razvoju, zato je bil kot 

pogoj postavljen tudi triletni rok ohranjanja zaposlitev v regtii. Sledeč temu namenu je 

bilo eno od meril, po katerih je potekal izbor kandidatov za dodelitev spodbud tudi 

razvojni učinek projekta v gospodarsko manj razvitih regijah, kar je razvidno iz 

samega razpisa (priloga B2). Po neprerekanih trditvah tožene stranke teh (visoko 

strokovnih) delovnih mest do tedaj v ajdovski regiji ni bilo, zaradi česar delavcev, ki so 

že na dan sklenitve Pogodb bili zaposleni pri toženi stranki, ni utemeljeno odštevati od 

skupnega števila zaposlenih delavcev. Drugače povedano, glede na to, da je tožena 

stranka za potrebe izpolnjevanja pogodbenih obveznosti do tožeče stranke svoje 

poslovanje iz Ljubljane prenesla v Ajdovščino in na ta način prinesla v regijo novo 

proizvodnjo, dejansko pri vseh delavcih, ki jih je zaposlila po sklenitvi Pogodb, gre za 

neto nove zaposlitve, pri čemer sicer že obstoječih zaposlenih (ki so po neprerekanih 

trditvah in temu sledečih izpovedbah zakonitega zastopnika tožene stranke nekateri 

podjetje zapustili prav iz razloga, ker je selilo proizvodnjo v Ajdovščino) ni utemeljeno 

odštevati, saj ti pred sklenitvijo Pogodb niso imeli delovnega mesta v tej regiji. 

Izhodišče, kot ga postavlja tožeča stranka, vidik skladnega regionalnega razvoja 

povsem zanemarja in se osredotoča zgoU na gramatikalno razlago besedila Pogodb. Po 

prepričanju sodišča je treba na zadevni spor gledati s širšega vidika, predvsem v luči 

splošnih načel obligacijskega prava, med katere sodi tudi načelo pacta sund servanda, 

po katerem se po možnosti pogodba vzdrži v veljavi. V konkretnem primeru je zato 

nejasna določila pogodbe treba razlagati skladno s teleološkim razlagalnim pravilom. 

Namenu Pogodb je po mnenju sodišča zadoščeno, če je tožena stranka po sklenitvi 

obeh zaposlila 24 oz. 28 novih delavcev v ajdovski regiji in nato vsako od zaposlitev 

tudi vzdržala tri leta po zasedbi delovnega mesta. Kot je razvidno iz listin v spisu, ki so 

že bile zgoraj navedene in tudi iz izpovedb zakonitega zastopnika tožene stranke dr. 

Aleša Štrancarja in prič dr. Matej Penca in Jane Kuzmanič, je tožena stranka tako 

število novih zaposlitev dosegla. V primeru predčasne zapustitve delovnega mesta pa 

jih je tudi ustrezno zapolnila z nadomestno zaposlitvijo, kar je prepričljivo izpovedala 
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tudi priča tožene stranke dr. Matej Penca. Razumljivo in živijet~sko logično je, da 

upoštevanje že pre:i obstqječih delovnih mest pri preve.i:janju izpolnjevanja pogojev 

novih zaposlitev ni na mestu, ker na že obstoječih delovnih mestih, zaradi različnih 

zunanjih (in notranjih) vzrokov ~ gospodarska kriza, selitve podjetja v Ajdovščino, ... 

tožena stranka ni uspela zadržati delavcev. O tem so prepričljivo izpovedali zakoniti 

zastopnik tožene stranke in priči dr. Matej Penca in Jana Klizmanič. Glede na namen 

samega javnega razpisa nezmožnost ohranitve enakega števila obstoječih delovnih 

mest oz. zaposlitev ne more imeti vpliva na izpolnjeva1tje namena oz. obveznosti glede 

ustvarjanja novih delovnih mest po obeh Pogodbah . Tožena stranka je o izpolnjevanju 

pogodbene obveznosti po zagotovitvi novih delovnih mest tožeči stranki tudi redno 

poročala in ji prilagala Ml in M2 obrazce (priloge 820-B77, B82-B85), kar je potrdila 

tudi priča mag. Simona Novak, zato bi se tožeča stranka lahko prepričala, da so bila 

nova delovna mesta ustvarjena in da so bile v primeru predčasne zapustitve delovnega 

mesta tudi ustrezno nadomeščena z novimi zaposlenimi. 

Namen preverjanja izpolnjevanja novih zaposlitev, je bil po prepričanju sodišča v tem, 

da bi se preprečilo, da bi podjetje obstoječe zaposlene odpustilo ter jih hato zaposlilo 

na nova delovna mesta, na ta način pa bi se prikazovalo, da je podjetje na podlagi obeh 

Pogodb ustvarilo nova delovna mesta, kar je potrdila tudi priča mag. Simona Novak. 

Tožeča stranka pa v svojih vlogah nikdar ni navajala, da bi tožena stranka na ta način 

želela obiti namen razpisa. 

Tožeča stranka sodišča ni uspela prepričati , da tožena stranka pogodbeno 

dogovorjenega števila 52 novih delovnih mest ni izpolnila, tudi iz razloga, ker navaja 

zgolj skupno število vseh (obstoječih in novih zaposlitev) na dva presečna datuma, 

16.07 .2015 in 07 .12.2015. Glede na izpostavljeno nejasno pogodbeno določilo 9. člena 

obeh Pogodb preverjanje izpolnjevanja pogoja ustreznega števila novih zaposlitev 

(neto nova delovna mesta) v povezavi z že obstoječimi zaposlitvami na način, kot ga je 

pogodbeno predvidela tožeča stranka, ni merodajno, saj zgoij preve1janje izpolnjevanja 

pogoja ob določenem presečnem datumu, ki je tudi nejasno definiran (v roku 6 let od 

podpisa pogodbe, v roku 3 let od zaključka projekta, ... ) ne poda realnih podatkov 

glede izpolnitve pogodbene zaveze. Tožeča stranka tako po mnenju sodišča ni uspela 

dokazati, da tožena stranka dogovorjenega števila novih delovnih mest ni ustvarila, na 

njej paje dokazno breme za dokazovanje tega dejstva. 

Glede izpolnitve pogodbene zahteve po ohranitvi novih delovnih mest 

V pretežni meri je tožena stranka po prepričanju sodišča izpolnila tudi obvezo po 

ohranjanju delovnih mest v regiji. Iz tabel, ki jih je tožena stranka predstavila v vlogi z 

dne 21 .6.2017 na Lšt. 53-55 je razvidno, koliko časa je posamezna nova zaposlitev po 

sklenitvi obeh Pogodb trajala. Tožeča stranka tako navedenih podatkov ni obrazloženo 

prerekala, zato sodišče vanje nima razloga dvomiti. Iz teh podatkov je razvidno, da 

tožena stranka ni uspela zadržati za triletno obdobje zgolj manjšega dela novo 

zaposlenih delavcev, manj kot četrtino. 

Pri ohranjmtju obstoječih zaposlitev je potrebno po prepričanju sodišča upoštevati 

specifike delovnopravnih razmerij. Delavcev ni mogoče prisiliti, da bi ostali v 
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delovnem razme,ju tudi zaradi ustavno zagotovljene pravice do svobodne izbire 

zaposlitve. Prav tako je za sodišče prepričljiv argument, da gre pri teh zaposlitvah za 

visoko izobražen kader, ki je iskan v mnogih branžah, na trgu dela pa ga, še zlasti v 

zadevi regiji, primanjkuje. Kljub dejstvu, da tožena stranka ni uspela ohraniti 

zaposlitve vseh novo zaposlenih za celo triletno obdobje, to po prepričanju sodišča še 

ne pomeni, da ni izpolnila namena obeh Pogodb. Upoštevaje pogodbeni namen in 

specifike delovnopravnih razmerij je po prepričanju sodišča tožena stranka izpolnila 

tako investicijski del projekta, kot tudi zagotovila (in v pretežni meri ohranila) 

pogodbeno dogovorjena nova delovna mesta. Razlog za delno neizpolnitev tudi ni bil v 

zakrivljenem ravnanju tožene stranke. Odstop od Pogodb zato ni bil sorazmeren ukrep. 

Tožena stranka ni uspela zadržati ,aposlitve sorazmerno m3:jlmega dela novo 

zaposlenih delavcev. Glede na celotno prevzeto obveznost gre po prepričanju sodišča 
za neznaten del obveznosti. Zaradi neizpolnitve neznatnega dela obveznosti ni mogoče 

odstopiti od pogodbe (11 O. čl. OZ). 

Določba 11 . člena Pogodb sicer predvideva možnost delnega vračila sredstev v primeru 
delne izpolnitve obveznosti iz Pogodb, vendar je sodišče mnenja, da v konkretnem 

primeru te določbe ni mogoče uporabiti . Kot prvo tožeča stranka ni navedla okoliščin , 

ki bi predstavljala dejstveno podlago za uporabo te določbe - ni navedla, koliko novih 

zaposlitev je realizirala tožena stranka, navedla je le, da ne dovolj, da bi tožena stranka 

lahko zadržala vsaj del sredstev, kar je presplošno. Glede na to, da je tožena stranka 

sporočila poimenski seznam zaposlenih po posamezni Pogodbi, je tožeča stranka imela 

dovolj podatkov, da ta dejstva navede in ni mogoče trditi, da je šlo za dejstva izven 

njene sfere. Poleg tega je določba 11. čl. v 2. odst, ki predvideva situacijo delne 

izpolnitve pogoja iz I O. člena (triletno zadržanje novih zaposlitev) prav tako nejasna in 
v naspro\ju z 9. čl. Pogodb, saj ugotavljanje števila neto zaposlitev veže na čas po 

zaključku investicije, medtem, ko po 1. odst. 9.čl. Pogodb rok za realizacijo novih neto 

zaposlitev sploh še ni iztekel. Sankcija za neizpolnitev triletnega zadržanja vseh novih 

neto zaposlitev tako ni jasna, s~j 2. odst. l l , čl. se naveže le na izpolnjevanje kriterlja 

števila neto novih zaposlitev, ne pa na njihovo trajanje. Sodišče zato ni moglo odločiti, 

kolikšen del nepovratnih sredstev bi tožena stranka morala vrniti, saj dejstvena podlaga 

tožeče stranke in Pogodbi ne daj~jo osnove za oceno, v kolikšnem delu tožena stranka 

ni uspela izpolniti pogodbenih obveznosti, določenih v 1 O. členu Pogodb. 

Zgolj ob rob vsemu povedanemu sodišče še dodaja, da dejstvo, da se je tožena stranka 

na sestanku dne 18.12.2015 (A9), torej po preteku 6 letnega obdobja določenega za 

zagotovitev novih zaposlenih, dogovarjala s tožečo stranko glede različnih možnosti 

rešit.ve nastalega spora, po mnenju sodišča še ne pomeni_, da je tožena stranka priznala 

neizpolnitev obveznosti, kar je izrecno prerekala tudi priča dr. Penca, o navedenem pa 
nista izpovedali niti priči mag. Skočir in mag, Novak, ki naj bi bili prisotni na sestanku. 

Povsem življenjsko in razumljivo je, da je tožena stranka prvenstveno konstruktivno 

pristopila h iskanju sporazumne rešitve, preden bi bilo spor treba reševati po pravni 

poti. 

Glede na vse navedeno je sodišče mnenja, da tožeča stranka ne more terjati povračila 

izplačanih subvencij zaradi neizpolnitve Pogodb, saj je tožena stranka pogodbene 
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zaveze glede zagotovitve 52 novih delovnih mest iz obeh Pogodb izpolnila, 

neizpolnitev neznatnega dela obveznosti pa ne more privesti do utemeljene odpovedi 

pogodbe. Posledično je sodišče tožbeni zahtevek v celoti zavrnilo. 

Glede pravdnih stroškov 

O stroških postopka je sodišče odločalo na podlagi 1. odstavka 154. člena ZPP po 

načelu uspeha v pravdi. Ker tožeča stranka s svojim zahtevkom ni uspela je sodišče 

odločilo, da je toženi stranki dolžna povrniti vse pravdne stroške, kot to izhaja iz II. 

točke izreka. 

Stroške je sodišče odmerilo na podlagi priglašenih stroškov ter v skladu s 155. členom 

ZPP, načelom ekonomičnosti in racionalnosti pravdnega postopka po 1. odstavku 11. 

člena ZPP in v skladu z Odvetniško tarifo3
• Toženi stranki je sodišče priznalo naslednje 

stroške: nagrado za vložitev odgovora na tožbo z dne 28. 7. 2016 v višini 2000 točk 

( 19/1 OT), nagrado za vložitev l. pripravljalne vloge z dne 30. 9. 2016 v višini 2000 

točk (I 911 OT), nagrado za vložitev 2. pripravljalne vloge z dne 21. 6. 2017 v višini 

1000 točk (19/Il OT), nagrado za vložitev 3. pripravljalne vloge z dne 6. 10. 2017 v 

višini 1000 točk (19/Jll OT), nagrado za zastopanje na prvem naroku dne 4. 7. 2017 v 

višini 2000 točk (20/1 OT), nagrado za zastopanje na drugem naroku dne 17, l O. 2017, 

kjer se je preložilo izvedbo dokazov na nov narok, v višini 500 točk (20/IH OT), 

nagrado za zastopanje na tretjem naroku dne 12. 12. 2017 v višini 1000 točk (20/H 

OT) in umino za čas nad eno uro prebitega časa na istem narok v višini 100 točk (prvi 

odstavek 6. člena OT), nagrado za zastopanje na četrtem naroku dne 13. 2. 2018 v 

višini 1000 točk (20/Il OT) in nagrado za zastopanje na petem naroku dne JO. 4. 2018 

v višini 1000 točk (20/lI OT). Skupna vrednost točk znaša 11.650 točk, v nominalni 

vrednosti pa 5.347 ,35 EUR. 

Sodišče ni priznalo priglašenih stroškov še za dodatnega odvetnika (po Odvetniški 

pisarni Vodičar d.o.o), ker gre za stroške, ki niso bili potrebni za to pravdo. Namreč 

stranka je že imela kvalificiranega pooblaščenca, ki jo je po pooblastilu zastopal do 

konca glavne obravnave. Če bi sodišče štelo te stroške za potrebne, bi preseglo načelo 
ekonomičnosti postopka po l L členu ZPP. Nepotrebnost stroškov dveh odvetnikov 

zagovarja tudi sodna praksa višjih sodišč4. Sodišče tudi ni upoštevalo kot potreben 

strošek „končno poročilo stranki", saj se lahko z končnim rezultatom zadeve stranka 

seznani s sodbo. 

Glede na določilo tretjega odstavka l L člena OT je sodišče priznalo tud.i materialne 

stroške, in sicer v višini 2% od polne nagrade od 1000 točk in v višini 1% od preseka 

polne nagrnde nad 1000 točkami. Skupaj znašajo materialni stroški 126,5 točk oziroma 

nominalno 58,06 EUR. 

Skupna višina odvetniku priznane nagrade m vseh potrebnih izdatkov tako znaša 

5.405,41 EUR. 

3Uradni listRS, št. 2/2015. 

4 VSL sodba in sklep l Cpg 464/2014, VSL sklep .1 Cpg 236/2011 

12 



Na priznani znesek nagrade in pavšalnih potrebnih izdatkov je sodišče po 12. členu OT 

priznalo tudi 22 % povečanje za DDV v višini 1.189,19 EUR, ker je pooblaščenec 

tožene stranke zavezanec za plačilo navedenega davka. Skupni znesek priznanih 

nagrad in stroškov tako znaša 6.594,60 EUR. 

PRAVNlPOUK: 

Zoper to sodbo je dovoljena pritožba v roku 30 dni od vročitve njenega pisnega 

odpravka. Morebitno pritožbo je treba vložiti pisno v dveh izvodih pri naslovnem 

sodišču. O njej bo odločalo Višje sodišče v Ljubljani. Pritožba se bo štela za 

pravočasno, če bo oddana najkasneje zadnji da11 pritožbenega roka priporočeno po 

pošti. Pritožba mora vsebovati navedbo sodbe, zoper katero se vlaga, i1javo, da se 

izpodbija v celoti ali v določenem delu, pritožbene razloge in podpis pritožnika. 

Stranka lahko vloži pritožbo tudi sama, če pa jo vloži po pooblaščencu, mora 

pooblaščenec biti odvetnik ali druga oseba, ki je opravila pravniški državni izpit, sicer 

bo sodišče pritožbo kot nedovoljeno zavrglo. Če bo pritožbo vložil odvetnik brez 

pooblastila, bo sodišče pritožbo zavrglo . V postopku s pritožbo se ne uporabljajo 

določila 108. člena ZPP o vračanju nepopolnih ali nejasnih vlog v dopolnitev ali 

popravo. Nepopolna ali nejasna pritožba bo brez nadaljnjega postopanja zavržena. V 

kolikor ob vložitvi pritožbe ali v danem roku ne bo plačana sodna taksa za pritožbo in 

ne bodo podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse, se bo štelo, 

da je pritožba umaknjena. 

Ljubljana, dne 26.4.2018 
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Mihela Mohorič l.r. 



REPUBLU{A SLOVENHA 
VIŠJE SODIŠČE V LJlJBLJA~J 

SODBA 

V IMENU LJUDSTVA 

r<7------·-:-
, -~~::~~-~-

1 6 -ori_·- ~:~~---t,, ti;;/ 

~ 

Višje sodišče v Ljubljani je v senatu, ki so ga sestavljale višje sodnice Majda 

Lušina kot predsednica, Metoda Orebar Ivanc kot poroi::evalkn in Tadej a 

Primožič kot članica, 

v pravdni zadevi t ožeče stranke: JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE 
.:.:; 1 C)\'F- "- ' [JC z-- ·" "'!)0' ·o· B' l' r \ '.'\ Jl·:· J)()i) fET'-' 1S''•,·v ·1~·1-- -.:: ·1n:AC' l(');\ .\· -.. · - ... . . .. , L . · \ '.'.) .1...... .. . . c · •• 'd , .. , . ..\, , L ' " " · . , . 

U ZACIJE. TUJIH INVESTICIJ IN TEHNOLOGIJE, Verovškova 60. 

Ljubljana, ki jo zastopa Matjaž Grebenc, odvetnik v L_iubljani, zoper toženo 

stranko: BIA SEPARATIONS, d.o.o., Mirce 21 , Ajdovščina, ki jo zastopata 

Odvetniška pisa rna Pečar, o.p., d.o.o., Ljubljana, in Odvetniška pismirn 

Vodičar, o.JL cl .o.o. , Ljubljana, 

zm11dt pl ači la 665.372,04 EUR s pripadki, 

o pritožbi tožeče stranke zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani P 

[ 070/20 16-I z dne 26. 4. 20 l 8, 

po javni pritožbeni obravnavi 6. maj a 2019. opravljeni v navzočnosti pravdnih 

strank , istega dne 



RAZSODILO: 

l. Pritožbi se ugodi in se izpodbijana sodba sod išča prve stopnje spremeni 

tako. da se glasi: 

"1. Tožena strank, je dolžna tozeči stranki p l ačat i 66.5..3 71.04 EUR z 

zakonskimi zamudnimi obrestmi od 2(l. 9. 2009. 

2. Tož.ena stranka je;; dolžna tokči stranki v 15 

poH11i'i stroške pl•Stopk? , z1-:eskc t 3 .::6. · 5 

zakonskimi z,::.rm!dnin1i pr- e-g:.1 

prost,J, 

1.119.96 EU<. 

4. T()Žena stranka je dolžna do } L L-:! . 202 l 1ozeci štr:mki ,-,i c,r'.,H 95-: .5 ~ 

EUR. \' primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od l . l. 2022 

dalje. " 

II. Tožena stranka je dolžna tožeči strani povrniti stroške pritožbenega 

postopka v viši ni 10. 185 EU R v 15 dneh od '-fOč i t'-·e te sodbe. ,· primem 

zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od p!Yega dne 

prosto\'Oljno p l ačil o. 

OBRAZLOŽITEV: 

l. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbeni zahtevek za 

plačilo 665.3 72.04 EUR z zahtevanimi zamudnimi obrestmi in tožnici 

naložilo povrnitev 10?,enkinih stroškov postopka. 

2. Tožnica v pritožbi zoper sodbo uveljavlja vse pritožbeni:! razloge iz prvega 
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odstavka 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). 

Predlaga, naj pritožbeno sodišče pritožbi ugodi, izpodbijano sodbo 

spremeni in tožbenemu zahtevku ugocH, podrejeno pa naj jo razveljavi in 

zadevo vrne sod i šču prve stopnje v novo sojenje. 

S tali šče v izpodbijani sodbi o vsebini pogodbene obveznosti glede novih 

neto zaposlitev je v nasprotju z gramatikalno, logično in sistemsko razlago. 

Sodišče je spregledalo, da gre za pogodbo o državni pomoči , ki jo ureja 

pravo EU in da zato pristop, ki ga je uporabilo - širši pogled in načelo 

"pacta suni servanda" - ni pravilen. 

Skupen namen pogodbenih strank ni bil tak, kot je ugotovljen v sodbi. 

Tožnica je ves čas zustopala jasnQ sta.lišče, da mora toženka doseči ustrezno 

število neto novih zaposlitev, kar se ugotavlja na način, določen v pogodbi. 

Razlaga v sodbi je v nasprotju s pravom državnih pomoč ter 

diskriminatorna do drugih prejemnikov državne pomoči in drugih oseb, ki 

niso sodelovale na razpisu, meneč da ne morejo izpolniti pogojev. Sama ni 

nikoli dala povoda za nnlago pogodbe na način, kot jo je razumelo sodišče . 

Tud i toženka je ves čas ravnala na enak način. rdecl j avnim razpisom in 

besedilom Pllt'.Odbe ni bist\'enih neskladij . 

. ' , _ 2H lL 

romembno, ker toženk, v nobeneTn primeru m izpol niia pogodbene 

obveznosti v zvezi z nm·imi zaposlitvami. Iz pogodbe jasno izhaja, da lahko 

toženka kadarkoli v roku šest let doseže ustrezno število del.avcev, te pa 

mora v takšni kvoti zadržati najmanj tri leta. Razli č ne izpovedbe prič ne 

morejo biti podlaga za zak ljuček o nejasnosti pogodbenih določb . Pogodbe 

se prvenstveno razlagajo z jezikovno in logično razlago, v okviru sistemske 

razlage pa je treba upoštevati , da gre za pogodbo o clrž.avni ponwči. 

Tudi ob upoštevanju sta li šča sodbe o možnih datumih preverjanja ni 

mogoče ugotoviti, da je imela tožcn.ka zadostno število novo ustva1jenib 

delovnih mest. V sodbi je ugotovljeno, da je toženka po pogodbi 57/2009 v 

obdobj u od 16. 10. 2010 do l. 9. 201 4 zaposlila 29 delavcev, po pogodbi 

58/2009 pa od 15. 10. 2009 do l. 9. 20 14 25 delavcev. Upoštev[~je 

zmanjševanje predhodno obstoječi h zaposlitev ni podlage za sklep, da je 

bilo doseženo zadostno števil o neto novih zaposlitev, niti da so bile 

ohranjene tri leta. Po zak lj učku šestle tnega obdobja je imela toženka 

zaposlenih 66 delavcev. Zadostno število zaposlenih ni bilo doseženo niti 



med šestletnim obdobjem. Dokazno breme o izpolnitvi pogodbe je bilo na 

toženki. Stališče sodbe, da tega ni dokazala tožnica, je napačno. Povsen1 

napačen je zaključek sodbe, da ni treba upoštevati predhodno zaposlenih 

delavcev. Z vidika konkurenčnega prava EU predstavlja regijo Slovenija 

kot celota. Da gre za celotno državo, potrjuje tudi namen razpisa - privabiti 

tuje investito1je k investiranju v Sloveniji, se pravi doseči skladnejši razvoj 
Slovenije v prime1:javi z razvitejšo tujino. 

Ker gre za upravno pogodbo. j-.i v primeru nejasnosti ni mugoce razlagati z 

neposredno uporabo pnniL ki \;;>Jjajo 1a ci vilnopra\·ne p,)godbe, ampak je 

treba izhajati iz nonnati\·nei!;: okvira. ki til [X•,'. laga za ;;kkai:;:> v pogod be 
.in sodne pra h.se. S p(1f'od bo bilo 
drla vo in .u nra'Vič:ence,n1 Zit 

r:izm.:r_i e med 

!j.ijo drž'.l \ rh, 

konkurcl)21'e 

sanacij ski ukrep. katerega namen j e ob kršitvi pravil ECR n dmwnih 

pomočeh vzpostaviti prejšnje staqjc. Namen sklenitve pogodbe o 

sofinanciranju ni pla6lo za izvedeni projekt, ampak izvedba projekta v 

okviru pravil , ki so bila podlaga za dodelitev pomoč i . Dodelitev sredste\· 

državne pomoči se izvede pod odložni m pogojem. da bo upLn ičenec 
izvedel projekt v skl adu z od[ o.či!i j:1Ynegn razpisa in r:izpisne 

dokumentacije ter pogodbe o sofinanci rnnju . ( in: za obligacijo rczultaLi in 
ne za obligacij o prizadeYmJja. 

3, ·rozenka v odg_o vortl na pritožbo prt~d!ag.a n_jeno 1 . .-a1. .. rnl t-e,, _ 

4. Prito.žba je utemelj ena. 

5. Tožnica zahteva vračilo denarnega zneska. ki ga j e plačala toženki na 

podlagi dveh pogodb o sofinanciranju, sklenjenih 3. 8. 2009. Zahtevo za 

vrač .ilo 665.372,04 EUR je utemeljevala s trditvijo, da toženka ni izpolnila 

pogodbeno clogovo1.jenih obveznosti o ustv,lritvi določenega števila novih 
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delovnih mest. Sodišče prve stopnj e je zavzelo stališče, da je toženka 

izpolnila obveznost, da ustvari 52 novih delovnih mest v ajdovski regiji ter 

da le v manjšem delu in iz nezakrivljenih razlogov ni izpolni la obveznosti 

po ohranitvi teh delovnih mest v regiji. 

6. V izpodbijani sodbi je ugotovljeno, 

- da sta pravdni stranki v okviru javnega razpisa za spodbujanje itijih 

neposrednih investicij v letu 2009 dne 3. 8. 2009 sklenili pogodbo št. 

57/2009 o sofinanciranju dela upravičenih stroškov za projekt izgradnje 

objekta za proizvodnjo enot za čiščenje biofarmaccvtskih učinkovin (v 

nadaljevanju pogodba št. 57) in pogodbo št. 58 o sofinanciranju dela 

upravičenih stroškov za projekt izgradnje objekta za razvojno raziskovalno 

dejavnost na področju biofarmacevtskih učinkovin (v nadaijcvanju pogodba 

št. 5 8), 

- da je toženka na podlagi pogodb prejela 665.372,04 EUR nepovratnih 

sredstev, 

- da se relevantni del 9. člena pogodbe št. 57 glasi: "Prejemnik se zavezuje. 

da bo \ ' 6 letih po tej pc1godbi ust\ aril 28 nm·ih dclornih mest (non1 neto 

razJika med skupno zaposlc.nimi Jelavci v podjeiju po koncu navedenega 

obdobja zmanjšana za število povprečno zaposlenih delavcev v zadnjih 

dvanajstih mcscc.ih pred podpisom pogodbe o sofinanciranj u ter štev ilom 

delavcev, katere bo prejemnik dokumentirano zaposl il po določilih druge 

pogodbe po istem javnem razp.isu št. 58/2009 v okviru investicije 'Izgradnja 

objekta za proizvod11jo enot za čiščenje bioformacevtskih učinkovin', 

sklenjene med agencijo in prejemnikom, ... (4) Zaključno poročilo o 

ustva1:jenih novih neto delovnih mestih iz 9. člena te pogodbe mora 

prejemnik predložiti najkasneje v roku 3 let od zaključka investicije." 

- da je relevantni del 9. člena pogodbe šL 58 v bistvenem enak, razen v 

števi lu novih delovnih mest, ki po tej pogodbi znaša 24, in v ten1, da se pri 

določitvi načina ugotavljanja števila novih delovnih mest upošteva še 

istovrstna obveznost po pogodbi 57 /2009. 

- da se JO. čl en obeh pogodb glasi: "Prejemnik se zavezuje, da bo nova neto 

delovna mesta iz 9. člena te pogodbe ohranil v regiji vsaj 3 leta po dnevu. 

ko je bilo posamezno delovno mesto prvič zasedeno.'\ 
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- da se je prejemnik sredstev v primeru neizpolnitve obveznosti bodisi iz 9. 

člena bodisi iz 10. člena zavezal prejela sredstva vrniti v petih delovnih 

dneh po prejemu tožničinega poziva skupaj s pripadajočimi zamudnirni 

obrestmi od dneva nakazila do plačila ( l l. člen vsake od pogodb), 

- da je bil predmet javnega razpisa dodelitev spodbud za začetne investicije, 

ki jih bodo prijavitelji - tuje osebe zasebnega prava izw~jali na ozemlju 

Republike Slovenije. da je namen razpisa zagotavljanje novih delovnih 

mest v panogah z višjo dodano vrednostjo, prenos znanja in tehnologij ter 

sodelovanje znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju 

dri(a\·e s n~jimi inn·stitorji. prispevanje k skladnejsemu reg ionalnemu 

rnz,·oju in k pon:čanju sinE>rgijskih uč-inko,· . 

....._ . .~ 
i _ ) .,J;d 

i11, esticijr: in n m;t\ih ohranjena „ fT•;: 

zasedbe de!o,nega mesia in t 3; da se kot <lamm zaklj 1(:ka investicije š1.eje 

k ončanje del na investicijskem projektu, ki mora biti zaključeno v treh letih 

od podpisa pogodbe, 

- da ,ic toženka z vsako od pogodb prevzela th e ob\-..~znosti. rn sic ·r ( l l da, 

določenem roku zaključi investicijo in (2) da , določenem roku ust\ ari neto 

nova delovna mesta in jih določen čas ohrani . 

- da je toženka po pogodbi št. 57 v obdobju od l6. H1. ::: 010 <le i. 9. 201-4 

na novo (in nadomestno) zaposlila skupno 29 delavceY. po pogodbi št 58 

1x1od 15.10. 2010do 1.9. 2014 25delavcev. 

- da to}.nica ni dokazala toženkine neizpol nitve tudr za to, ker je navedla 

zgolj skupno števi.lo vseh zaposlitev na dva presečna datuma (1 6.7 .2015 in 

7. !2. 2015), noben od njiju pa ni odločilen za ugotovitev o toženkini 

izpolnitvi pogodbe. 

7. Na podlagi nnvedcnih ugotovitev Je sodišče prve stopnje zavzelo stališl:a : 
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- da so pogodbene določbe o trenutku zaključka projekta jasne, da je to 

Z<lključck del in da je kot ta trenutek treba šteti dan izdaje uporabnega 

dovoljenja tj. 25. 10. 2011 , 

• da so pogodbene določbe o kritcr(jih za izpoli~jenost druge tož.enkine 

obveznosti nt:jasne in mestoma neskladne z javnim razpisom (v javnem 

razpisu ni določen šestletni rok za ustvaritev novih delovnih mest, način 

ugotavtjanja neto povečanja delovnih mest je formuliran drugače, pogodbi 

ne omenjata zaposlitev s skntjšanim dclovn[m časom), 

- da ni jasna pogodbena formulacija o ustvaritvi novih delovnih mest v 

šestih letih in njihovi ohranitvi v obdobju najmanj treh let: glede na to, da ni 

določeno, kchtj naj bi se delovna mesta prvič razpisala, se lahko razpišejo 

takoj po sklenitvi pogodbe ali pa enako število v zaporednih šestih letih, a v 

teh dveh primerih toženka ne bi prestala preve1jar~ja po izteku šestletnega 

obdobja, kot določa 9. člen pogodb; v pogodbi torej ni nedvoumno 

določeno, kd~j začne teči triletni rok in kdaj izteče; 

- da je bil namen razpisa ustvariti nova delovna mesta v določeni regiji in 

ji h ohraniti tri leta, ne pa izpolnitve pogodbenih obveznosti zreducirati na 

- Ja se za izpo nitev pogodbene obveznosti upošt~vaj o tudi delavci. ki so 

bili pri toženki zaposleni pred selitvijo poslovanja .iz Ljubljane v 

Ajdovščino (ker je gramatikalni pomen nejasne pogodbene določbe ob 

upoštevanju načela pacla suni servanda treba dopolniti s teleološkim 

razlagalnim pravilom, rj. z upoštevanjem namena javnega razpisa. ki je bil 

v prispevanju k skladnejšemu regionalnemu rnzvoju), 

- da je toženka v pretežni meri izpolnila obveznost ohranitve delovnih mest 

v regiji: za obdobje treh let ni uspela zadržati le manjšega števila delavcev, 

razlog za to pa ni v toženkinem krivdnem ravnm1ju, ampuk v dej stni, da 

zaradi ustavno zagotovljene pravice do svobodne izbire zaposlitve nikogar 

ni mogoče zadržati v delovnem rnzmc1j u. 

8. Utemeljen je pritožbeni ol'.itck o zmotni uporabi praviL ki vel,injo za 

ugotavljanje vsebine pogodbe. in o posledično nepopolni ugotovitvi 

dejanskega stanja. 

9. V skladu z 82. č l enom OZ se določila pogodbe uporabljajo tako. kot se 
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glasijo. Pri razlagi spornih določil se ni treba držati dobesednega pomena 

uporabljenih izrazov, temveč je treba iskati skupen namen pogodbenikov in 

določil o razumeti tako, kot ustreza nač elom obligacij skega prava, ki so 

določena v tem zakoniku. Za primere, da je bila pogodb'l skl enjena po 

vnaprej natisnjeni vsebini ali je bila pogodba kako drugace priprav lj ena in 

predlagana od ene pogodbene stranke. je v 83 . členu OZ dolo(:eno, da se 

nejasna določi l a razlagajo v korist druge stranke. 

10. OZ razlikuje med spornimi in nejasnimi pogodbenimi določbami. Vsaka 

sporna pogodbena dolocba n1 hkrati nejasna. ob 
upošteyanju zakonskih razlagalnih Yodil ni mogoče prni do nc<h(•ur.1~1eg-2 

odgovora o tem. kakšna je ,:;kupna 

ob predposr;:rvkah iz 83 . 

pripra\·i!a pogodbe. sicer pa 

oz 

l 1. .\led primere .spornih p0y0::frw2nih d :il1><1~ p) 

primt>r. ko s:n wzi pnn dnih 

d1ametrn!no naspromi. n,::ib,,;:nr 

odreci relevantne teže-. · V iakem primem 

I-~l N~. 

pogodbenega dogovora treba ugotoviti skupen namen pogodbenikov 

upoštevanju načel obligacijskega prava v smislu drugega odstavka 82. člena 

OZ. Ob nasprott~jočih tezah pravdnih strank o vsebini pogodbenega 

dogovora je torej sodišče prve stopnje ravnalo pravilno. ko je ugotm·lj alo. 

kakšen je bil skupen namen pogodbenih stran k ~)b sklenit\ i pogodbe. 

Utem eljen pa je pritožbeni očitek . da zrir:idi zinomc· uporabe 

pravi l napačno ugotO\ ilo vsebino p(1 ~odbe. 

12. Ni več sporn o. da sta bih bisweni tofonldni o!:n-ezno~Ii pogodbah št. 5 7 

in št. 58 dve: prva je bi la iz\·tdba investici_Lkega d ,Ja. drnga pa us1Yarite„ 

52 novih ddovnih mest. Prav tako ni sporno . da .k toženka prvo obveznost 

izpolnila. od izpolni tve druge pa je od visn(i_ ali lahkn prejeta sredstva 

ohrani ali jih je dolžna (v celoti al i de l njih) vrniti. Še v pritožbenem 

postopku pa ostqja sporno. katere zaposlitve se upo.števajo kot izpolnitev 

pogodbene zaveze. V izpodbijani sodbi je zavzeto stali šče , da se v tej 

skupini upoštevajo vse zaposlitve na delovnih mestih trn toženkinem sedežu 

v Ajdovščini , do katerih j e prišlo v šestih letih od sklenitve pogodbe. če so 

ta delovna mesta ostala zapolnjena vsqj tri leta. Pritožnica utemeljeno 

uveljavlja, da pogodba ne daje podlage za tako razlago. 

Glej npr. sodbi VS RS II lps 951:2013 z dne 15. 10. 201 5 in II lps 1055/2007 z dne 17. 2. 
201 l. 

8 



13. Pravilna je ugotovitev v izpodbijani sodbi, da besedilo pogodbe ne d,aje 

podlage za nedvoumen sklep, da je odločilna razlika med povprečnim 

številom zaposlenih v zadnjih dvan~jstih mesecih pred sklenitvijo pogodb 

in številom delovnih mest bodisi ob izteku treh 1ct od .zaključka investicije 

bodisi šest let od sklenitve pogodbe.2 Glede na pritožbeno navedbo, da se 

upoštevqjo delovna mesta, ki so bila na novo odprta v šestletnem obdobju 

od sklenitve pogodbe in ohranjena vs,tj tri leta, se tudi pritožn.ica strinja s 

tem. da pogodba ne določa presečnega datuma za ugotovitev izpolnitve 

obveznosti o nstvaritvi novih delovnih mest. 

14. Pogodba pa ne daje podlage za sklep, da se v kvoti novih zaposlitev 

upoštevajo tudi zaposl itvc na delovnih mestih, ki so že obstajale pred 

prenosom tož.enkinega poslovanja iz qubljane v Ajdovščino, se pravi pred 

sklenitvijo pogodb. Taka razlaga očitno nasprotuje 9. členu pogodbe. Ta 

člen jasno določa, da se v kvoti novih delovnih mest ne upoštevajo 

zaposlitve, ki so obstajale ob sklenitvi pogodbe:1 S takim razumevanjem je 

skladna tudi toženkina obveznost, določena v istem členn pogodbe, da je 

dolžna tožnici dostavljati podatke o zaposlovanju v obdobju izvrševanja 

pogodbe. vključno s sistemizacijo delovnih mest, veljavno ob sklenitvi 

pogodbe. in njene kasnejše spremembe. Ob interpretacij i pogodbe, ki jo je 

l 5. Razumen dvom o ncupoštcvnosti obstoječih zaposlitev ni mogel nastati niti 

ob upoštevanju namena j avnega razpisa. ki gn izpostavlja toženka, tj . 

zagotavljanje sk ladnej.šega regionalnega razvoja. Namen javnega razpisa. ki 

je bil (s točko vnim ovrednotenjem) upoštevan v izbirnem postopku, ne 

more odvzeti celotne vsebine pogodbenemu zapisu, ki iz kvote "novih 

delovnih ,nest" izloča štev ilo povprečno zaposlenih delavcev pri toženki v 

dvam~stih mesec ih pred sklenitvijo pogodbe. Nenazadnje je toženka tožnici 

ob sklenitvi pogodbe sporoč ila povprečno število zaposlenih v dvam~jstih 

mesecih pred sk lenitvijo pogodb. Č:e bi se te zaposlitve upoštevale kor 

izpolnitev pogod be, je bilo to sporočilo nesmiselno, tega pa niti sama ni 

zattj eva!a. 

2 V postopku pred sod iščem prve ~lopnje je bilo sporno, kateri časovni trenutek se šteje za 
zaklj uček invest icije • izdajn upornbnega dovoljenja ali dan tožničinega pregk'.da. Za 
odločitev o prirnžbi to dejstvo ni več prnnemb110. 

3 Enak je bil tudi pogoj v javnem ra zpisu. Ugotovitev v sodbi . da se pogodba in javn i rnzp is 
razlikujem v tem, da pogodba ne upošteva zaposlitev za krajši delovni čas , je za odloči tev 
nepomembna . V procesnem gradivu. zbrnne111 v postopku pred sodiščem prve stopnje. 
namreč ni trditev , ki bi se nanašale na tovrstne zaposlitve. Toženkina navedba na pritožbeni 
obravnavi o tem je prepozna in zalo neupnštevm1 (prv i odstavek 337. člena ZPP). 
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16. Pogodbi torej jasno določata. da se je tožen ka zavezala k ustvaritvi novih 

delovnih mest in da se med nova delovna mesta ne prištevajo l.aposlitve, ki 
so obstajale ob sklenitvi pogodbe. -1 Ni torej utemeljeno s tališče v sodbi, da 

pogodba omogoča več razlag izraza "no\·o delorno mesto". Ker izraz ni 
nejasen, ni bilo podlage za uporabo 83. člena OZ. 

17. Več možnih razlag omogočata pogodbi le glede lef:!11. katero <:asovno 

obdobje j e odločilno zn presojo. ali je LOženka ustYarila dogcwc)!jen ih 52 

novih delovnih mest . Možni sta tako r2.z:lag:t. Je za presojo odločilen 
preseč ni dan (bod isi šesi let 

zaključka investkije). km tuJi 
oodisi leta od 

obdobje. Sodišče je \' tej diic:mi mem~!.i1:1v1 
83. člena OZ, se pravi razlago „ 
ki ni frnela \plii,a na 

l 8. Zaradi zmotne ugomYitYc 0 „ 
ugotovire-.. dzi iz 

HO\'O lin 

zagoiovir:vi 52 novih delovnih mest. Iz: re na,·edbe namreč ni :razvidrn:1. ali 

gre za zaposlitve na novih delovnih mestih, se pravi delovnih mestih, ki 

niso bila zapolnjena pred sklenitvijo pogodb .. ali so upoštevane tudi 

zaposlitve na delovnih mestih . ki so obstajala pred selitvijo pos lova,~ia \' 
Ajdovšč i no. 

l 9. Ker se zarndi zmotne uporabe Jolo(•b OZ o nzbgi pogc"½.lb so,Jiš.::~ 

stopnje ni izreklo o \ seh odtocilnih ckjstv ih. je priw;):herw Sihii 'te op:·::n 1lo 

obravnavo (prva a!ineja tre~jega odstm ka 34 7. člena ZPP /. obnnrnni je 

ponovil o dokaze z branjem listin. ki sta jih pr;i,ocasno predložili pravdni 

stranki, in sicer pogodbi št. 57/2009 in šr. 58/2009 (A2 in A3). kontno 

kartico (A4 ), i7:javo o števi lu zaposlenih ( A5 in B 1 h podatke o številu 

zaposlenih (A6), izjavo o odstopu od pogodbe (A8. A l 0). zap is sestanka z 

dne 18.12. 2015 (A9) , el ektronska s p1nočil a pravd nih strank (A.12 do A l6), 

tožni čine dopise (A 17 do A2 I), j avni razpis (J\22 in 132), upornbno 

dovolj enje (A28), toženkina poročila o poteku invest icUe (B3 do 8 I 6. 

B l 9), spremljanje novih zaposlitev (B l 8) in podatke o prijavah zaposlitev 

(B20 do 877). Toženkine trditve o neupoštevnosti m.ladih raziskovalcev, 

podane po zaključku prvega naroka za glavno obravnavo, in dokazi, 

4 Natan čneje : njihovo povprc~je v zadnjih dvanajs1ih inesccili pred skleni tv ijo pogodb. 
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predloženi v zvezi s tem (priloge B88 do B95), v izpodbijani sodbi niso 

upoštevani {tretji odstavek 286. člena ZPP). Ker toženka stali šča sodišča 

prve stopnje o njihovi neupoštevnosti v pritožbenem postopku ni 

izpodbijala, prhož.beno ~odiščc teh dokazov ni izvedlo. 

20. Zbrano procesno gradivo utemeljuje sklep, da toženka rn izpolnila 

obveznosti o dogovo1jene111 številu neto novih zaposlitev. 

21. Neutemeljeno je toženkino stališče o nesklepčni tožbi. Tožnica je 

utemeljevala zahtevek s trditvijo, da toženka ni izpolnila pogodbene 

obveznosti v zvezi z zagotovitvijo novih delovnih mest. Trdila je, da bi 

morala na novo zaposliti 52 oseb in da tega toženka ni storila. Njena 

stališča o časovnem vidiku te obveznosti so bila sicer različna, 5 a navedeno 

ne pomeni, da ni podala trditve o odločilnem dejstvu. 

22. Zmotno je tožničino pritož,beno stali šče, da je dokazno breme o 

izpolnjenosti pogodbene obveznosti na toženki. Dokazno breme glede 

dejstev, s katerimi tožnik utemcljt~je zahtevek, je na njegovi strani (212. 

čle:n ZPP). Ker je neizpolnitev obveznosti glede dogovo1jenega števila neto 

novih zaposlitev odloči l110 za utemeljenost zahtevka, je tožnica tista, ki je 

J c.J :t1rn to d,:_ist;,:, dGi:azmi . Pri occ'ni 0 dokazanost i navedene lrditvc pa je 

ioženkini sferi - gre za sistemizacije delovnih mest in njihovo zasedenost 

pred sklenitvijo pogodb in v šestih letih po njuni sk lenitvi . Ker zaradi 

omejenega dostopa do dokazov pravdne stranke ni dopustno spraviti v 

dokazno stisko, je v takih položajih treba uporabiti procesne rnol.nosti za 

ol::1išanje dokaznega bremena, kot so npr. posredno dokazovaqje z 

clokazovai1jem dejstev, ki i stočasen obstoj spornega dejstva izključujejo , 

znižanje dokaznega standarda in dukaz,ovanje z inclici.6 

23. V zvezi s trditvijo. da toženka v šestih letih od sklenitve pogodbe 111 na 

novo zaposlila 52 oseb, je tožnica navedla, ( 1) da ji je bila toženka dolžna v 

sk ladu s pogodbama sproti poročati o i1.polnjcvanju pogodbenih obveznosti. 

a ji ni predložila listin, iz katerih bi izhajnlo, da je zapolnila dogovorjeno 

število novih delovnih rnesL (2) da je v pogovorih pred vložitvijo tožbe 

5 V tožbi je trdila. da bi moralo dogovorjeno število zaposlenih, lj . 44,42 „ 52, obstajati na 
presečni datum treh let od zaključka inwsticije . kasneje pa (še). da bi moralo bit i 
dogovo1jeno število zaposlitev dosezcno najkasneje 2015 , n ga tožcnk::i nikoli v šestih letih 
od sklen it ve pogodbe ni dosegla. 

6 Tako tudi sklepa VS RS II lps 15612018 1. dne 17 l. 2019 in II lps 182/2013 7. dne 24. 4. 
201 4. 
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priznala, da ni dosegla dogovo1:jenega števila novih zaposlitev, in (3) da je 

ob kontroli investicije l. 4. 2015, tj. tri mesece pred iztekom šestih let od 

sklenitve pogodb, toženko pozvala. naj pn:c!Ioži ažurne tabele o 

zaposlitvah, a toženka tega ni storila . 

24. Toženka ni nasprotovala tožničini trditvi. da ji po 1. 4. 2015 ni predložila 

zaključnega poročila. kot se je zavezala \ t'.etrtem odstavku 9. čh?na 
pogodb. Navedeno pou:j uje tudi predložena korespond('nca. Iz nje izhaja. da 

je toženka tožnici obljubila poročilo, a ga niti !O. 6 . .20 l5 ni ti -L 7 . .2015 še 

ni poslala. Listine, ki jih je predlozila toženka. - ;x• d~1_i:::j(1 podlage 2a 

drugačen sklep. Iz njih ne izlrn.ia. da je pre.:L,z.ila si~ten,iza;:·iic• delovnih 
mest. veJja\·no ob sklenit-.-i p:.1godb. 

To?•"nka tuJi ni nr" lložiJ;· ''nl·.••7il '; h; -· .,.1.- . ' A ' l ;,.. .. i,.. .l . • o>A .ct -u, __ -~~t .•. ~ ..... I\~ v-. 

\ pugm orih prd wzixi priznala. da ni d0s-:;fa J,:,,;,:,:•v0;j~r,c-g.J 

zaposlile\·, Poleg lega niti \ p:ra•,;di ni J)(>d.3.Ja. 
n1ogoče skf,tpatL koliko iz.rn.ed tJseb. 

zapo~rna ~(> ,:;k!:::1ig·j f:'Db'Cldb. tj . !7'1.) 3. 

deioYn_ih n1t~srib. ki t)b s.k.1cnit\Aj _J:X)gt.~Jb, -~:~ 

wzniei rne<l iz'- rše\anjem pogodb klJi 

podala le štev ilo zaposlenih v različnih časovnih točkah ali časovo.ih 
obdobji. Ko jo je tožnica po predložitvi seznmna vseh zaposlenih z 

obdol~jem zaposlitve pri toženki in morebitno nadomestno zaposlitvijo na 

istem delovnem mestu opozorila, da iz teh podatkov ne izhaja. da gre za 

zaposl itve na delovnih mestih. ki so hib na mno c,dprta ~kknit'> i 
pogodbe. se je toženka odzvala z novo imerpn:1acijr, 

Nili iz m1 \'\::db nit i iz dokaza\·. ki iih ie predl ožila tožeek,:. Wr;.>i n~ i 
- .. - •· 

da bi kadarkoli pt1 sk!enin-i pogodb 0dpr!a 52 nc1-.ih ddr•Ynih me"t. 

.:5. Toženkina nelzpolnite\ ' obveznosti v zvezi s predložitvijo listin o ust\·arrt, i 

in zapolnitvi novih delovnih mest in njeno ravnanje med pravdo ( vklj učujoč 
navedbe in predložene dokaze) uteme.lj ujejo sklep o dokazanosti tožbene 

trditve. da v šestih letih od sk len itve pogodb ni ustvarila 52 novih delovnih 
mest. 

26. Toženka je tožbcnenrn zahtevku ugovaijala tudi s trditvijo , da je po 11. 

členu pogodb dolžna vrniti le sorazmerni del prejetih sredstev, ker je število 

novih neto zaposlitev višje od 14 (po pogodbi št 57) oziroma višje od l 2 
(po pogodbi št. 58). Ugovor ni utemeljen . 

7 Circ za poročili o invesriciji z dne 8. l. 201 4 ter i7,javi z dne 3 1.12. 2013 in z dne 31. 12. 
20 14. 
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27. V l l. členu pogodbe št. 57 je bilo dogovotjeno, da je toženka dolžna vrniti 

vsa dodeljena sredstva, če je število novih neto zaposlitev manjše od 14, če 

je število neto zaposlitev od 14 do 28, pa je dolžna vrniti njihov pripadajoč. 

delež .. Podobna je določba l 1. člena pogodbe št. 58. Ker tož.enka ni 

precllo:ž.ila dokazil, jz kater ih bi izhajalo, koliko novih delovnih mest, ti. 
delovnih mest, ustvmjenih po sklenitvi pogodb, je zapolnila (in zaposlitev 

na njih ohranila vsaj tri leta), ni dokazal.a, da bi prišla v poštev uporaba 

navedenih določb. 

28. Neutemeljeno je tudi njeno stališče, da ne dolguje zamudnih obresti. Po 

pogodbah se je toženka zavezala vrniti prejeta sredstva v petih delovnih 

dneh od tožničinega poziva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva 

nakazil a sredstev do plačila (prvi odstavek l 1. č l ena vsake od pogodb). 

Trditev, da se o tej določbi ni mogla pogajati in da je pogodbi podpisala v 

stiski, ker je sredstva nujno potrebovala za svoj obstoj in razvoj dejavnosti, 

ne utemeljt~je zak~iučka o morebitni ničnosti pogodbenega dogovora 

(oderuštvo, kršitev ustave, prisilnih predpisov ali moralnih načel) . 

29. Ker do zaključka glavne obravnave pred sodiščem prvt stopnje postopek 

prisilne poravnave zoper toženko še ni bil zaključen. to dejstvo ne vpliva na 

,,d\.:.,.:,: :c>\ ,J u1emel) enos1i zahtevka, ".'.J a upnikovo pravico U\'Cljavljati 

p .,f;,.:., > ;;.odnem poswpku \pliva nair1Pc:č šele pran1omočcn sk lep o 

potrdin i prisilne poravnave (214. clen Zakona o finančnem poslovanju. 

postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP). ta pa 

do trenutka, na katerega se vež~jo časovne meje pravnomočnosti sodbe, še 

ni bil izdan . 

30. Med pravdnima strankama ni bilo sporno, da je toženka 20. l l . 2009 na 

podlagi pogodbe št. 57 prejela 20 1.600 EUR, na podlagi pogodbe št. 58 pa 

istega dne 463.772,04 EUR. Ker toženka ni dosegla dogovo1jencga števila 

novih neto zaposli tev, je tožnica upravičena zahtevati 665.372.04 EUR z 

zakonskimi zamudnimi obrestmi od 20. l l. 2009. 

31. Po navedenem je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo in izpodbijano sodbo 

spremenilo tako, da se ugodi tozbencmu zahtevku za plačilo 665.372.04 z 

zakonskimi zamudnimi obrestmi od 20. 11. 2009 (prva alineja 358. člena 

ZPP). Posledično je spremenilo tudi odločitev o stroških postopka pred 

sodiščem prve stopnje. K.er je tožnica uspelu, ji je toženka dolžna povrniti 

potrebne stroška postopka (prvi odstavek 154. člena ZPP). Ti znašnjo 
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13.856,95 EUR, in sicer gre za stroške zastopanja v postopku, nastale po 

začetku postopka prisilne poravnave (5.500 točk za pripravljalne vl oge, 

5.100 točk za zastopanje na obravnavi, 136 točk za materialne stroške)s. vse 

povečano za 22 % davek na dodano vrednost (6 .011 ,95 EUR9
) , in za sodno 

takso (7.845 EUR). Strošek za sestavo tožbe 1 .119,96 EUR (2.000 toč k in 

22 % davek na dodano vrednost), ki je nastal pred začetkon1 postopka 

prisilne poravnave, je dol ž.na plačati pod pogoji prisilne poravnave (2 12. 

čl en ZFPP!PP), tj . 80 % tega zneska do 3 l. l 2. 2021 , v primeru zamude pa 

tndi zakonske zamudne obresti (sklep Okrožnega sodi šča v NoYi Gorici St 

3241 /2016 z dne 11.5.2018). Skladno z 217. členom ZFPPIPP je v izreku 

ugotovljen znesek celotne terjatve, nato pa toženki naloženo plačilo v 

skladu s pogoj i pri silne poravnave. 

32. Ker je tožnica s pritožbo uspela. j i je toženka dolžna povrniti tudi stroške 

pritožbenega posto pka (drugi odstavek 165. č l ena v zvezi s prvin1 

odstavkom 154. clena ZPP ). Ti znašajo 10.185 EUR, in sicer gre w srrokk 

1,a vložitev pritožbe !) 500 točk ""' 1.500 El.'R in ::.u·ošek 11-LStopanja na 

pritožben i obrarna,·i (2500 točk = 1.500 ECR ;. oboje povečano za :.::: 

davek na dodano vrednost. in za sodno takso (6 .525 EUR). 

33. Odločitev o obveznosti plač ila zamudnih obresti temelji na 378. čl enu OZ, 

glede začetka teka zamudnih obresti pa sledi uttjenemu stali šču sodne 

prnkse, ob likovrn,em po sprejetj u pravnega mne11ja obč.ne seje Vrhovnega 

sl)d išča z dne 13. decembra 2006. 

Ljubljana, 6 .. maj)0l 9 

Prt•dsednica senata: 

tvlajda Lušina Lr. 

tO I,< 1 

v \1'-A1\ 
8 Strošek za kon ferenco s stranko je vk ljuče n v strošek za sesta vo toZbc; materialni stroški so 

odnie,jcni v skladu s tre\iim odstavkom .11. člen u Odvctniskc tarifo; glede na vsebino 
pripravljalnih vlog je pritozbeno sod išče kot potrebne ovrednotilo tri od priglašen ih štirih . 

9 lJ pošrcv;;ijc vrednost točke ob zakljul'.:ku obravnave pred sodiščcrn prve stopnje. 
l O Upoštevaje vrednost ročke ob ~ojenj ll pred sodišč en, druge stopnje. 
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