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Z odločbo se strinjam le v delu, v katerem je bodisi zavrnila predloge bodisi ustavila postopek v zvezi s 

tistimi izpodbijanimi določbami, pri katerih je bila zatrjevana neustavnost naknadno odpravljena s 

sprejetjem zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in z noveliranjem zakona o zadrugah. V zvezi 

s temi določbami nasprotujem le formulacijam v obrazložitvi, ki ne povedo jasno, da so bile trditve 

predlagateljev glede teh določb prvotno utemeljene in da so izgubile svojo utemeljenost šele s prej 

omenjenimi naknadnimi spremembami zakonodaje. 

 

Preostale izpodbijane določbe so po mojem mnenju v resnici protiustavne in to iz razlogov, ki jih 

navajajo že predlagatelji in ki jim v nadaljevanju le še dodajam nekaj svojih utemeljitev - le pri 

spremenjenem 60. členu zakona iz drugih razlogov, ki jih v nadaljevanju prav tako navajam. 

 

V obrazložitvi odločbe se kot argument za vzpostavitev lastninskega deleža zadrug pri lastninjenju 

podjetij iz 57. člena ZZad ne navajajo argumenti nasprotnega udeleženca - poprava krivic 

zadružništvu, podpiranje razvoja zadružništva in ponovna vzpostavitev zadružne lastnine vsaj v 

približno enakem obsegu kot pred vojno, ampak povsem drug argument - določitev funkcionalnih 

lastnikov nekdanji družbeni lastnini. Ponovna vzpostavitev zadružne lastnine na ta način, torej poleg 

vračanja nekoč odvzetega zadružnega premoženja - z dodatnim državnim posegom v lastninsko 

strukturo prizadetih podjetij, tu celo brez kakršnekoli kompenzacije - je po mojem mnenju očitno 

protiustavna in tudi v nasprotju tako z načeli denacionalizacije kot tudi lastninskega preoblikovanja 

podjetij, s slednjimi pa je v očitnem nasprotju tudi v obrazložitvi navedeni argument. Po njem naj bi bila 

"določitev funkcionalnih lastnikov eden osnovnih ciljev lastninskega preoblikovanja družbene lastnine". 

 

Razlika med zakonsko sprejetim modelom lastninjenja podjetij, ki podjetjem pravih lastnikov ne 

določa, ampak jih z veliko stopnjo avtonomije le postavlja na začetek procesa iskanja pravih lastnikov, 

ki starta iz "čimbolj enakomerno porazdeljene in ustrezno razpršene lastnine", na eni strani in 

dejansko določitvijo zadrug za 45-odstotne lastnice prizadetih podjetij (celo po seznamu, ki je sestavni 

del zakonađ), na drugi strani je tako velika, da gornjemu argumentu očitno jemlje vsako težo. 

 

Za splošni cilj lastninskega preoblikovanja torej ni mogoče razglašati državne določitve funkcionalnih 

lastnikov, ampak njihovo "iskanje" oziroma pridobivanje v nekem avtonomnem procesu, v katerem so 

le izhodiščne pozicije zakonsko določene - in to seveda ob spoštovanju ustavnih načel pravne države, 

zlasti načela enakosti pred zakonom. 

 

Z X. poglavjem zakona o zadrugah je še zlasti močno kršena enakost podjetij pred zakonom (v 

procesu lastninskega preoblikovanja): ne toliko kvantitativno (ker dobijo drugod skladi 40%, tu pa 

zadruge 45%), kolikor kvalitativno. Lastniki tistih 40% so namreč - socialno in pravno gledano - 

vendarle "razpršeni lastniki" (v skladu z načeli pravičnosti in socialne države), medtem ko je teh 45% 

država dodelila ozko omejenemu krogu upravičencev, ki bo v mnogih primerih že s tem deležem imel 

v rokah kontrolni paket delnic za upravljanje s podjetjem. 

 

Ali so glede na pravno in socialno naravo zadrug ("pospeševanje gospodarske koristi svojih članov" - 

1. člen ZZad) zadruge res primerne za "funkcionalnega lastnika" prizadetih podjetij in za pospeševanje 

njihovega pridobitnega namena, je posebno, a s prejšnjim seveda povezano vprašanje. 

 

Nadaljnja pomembna neenakost pred zakonom je v tem, da ima ta ozki krog 45-odstotnih lastnikov 

privilegiran položaj nato še pri možnosti prednostnega odkupa preostalega dela družbenega kapitala, 

če se podjetje za tak odkup odloči - namreč privilegiran položaj v tem smislu, da jim je (zadrugam, 

njihovim članom itd.) sodelovanje pri takem prednostnem odkupu zakonsko omogočeno, medtem ko je 

pri drugih podjetjih ta možnost omejena na pripadnike samega podjetja. Kot protiargument se tu 

včasih navaja, da lahko podjetje temu krogu privilegiranih upravičencev s svojo avtonomno odločitvijo 

možnost povečevanja njihovega 45-odstotnega deleža po tej poti prepreči, če se za tak odkup pač ne 
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odloči, vendar se tudi v tem pogledu neenakost pred zakonom samo še potrjuje: podjetje namreč ne 

more s svojo avtonomno odločitvijo izločiti od pristopa k takemu odkupu samo tega kroga privilegiranih 

upravičencev, ampak jih lahko izloči samo tako, da v tak odkup sploh ne gre - to pa pomeni, da s tem 

to možnost odvzame tudi svojim delavcem. Da so bili s tem v neenak položaj pred zakonom (v 

primerjavi z drugimi delavci) postavljeni tudi delavci takih podjetij, je seveda jasno, toda na tem mestu 

obravnavam to predvsem kot še en dodaten element ustavno nesprejemljivega razlikovanja med 

podjetji: s tem zakonom prizadeta podjetja se za metodo takega odkupa tudi takrat, kadar bi zanjo pri 

njih govorili vsi drugi razlogi, morda ne bodo mogla odločiti prav zato, ker bi s tem privilegiranim 45-

odstotnim lastnikom omogočila pridobiti še večji delež. Tudi v primeru, če bi 59. člen zakona (45-

odstotni delež) šteli za ustavno sprejemljivega, bi bilo treba kot protiustavne razveljaviti vsaj 

 

tu obravnavane določbe 60. člena, ker zelo občutno in povsem neutemeljeno (za to niti takih 

argumentov kot za vzpostavitev 45-odstotnega deleža ni mogoče navesti) kršijo tako enakost podjetij 

med seboj kot tudi enakost delavcev med seboj, obojih v družbeno izjemno pomembnem procesu 

lastninskega preoblikovanja podjetij. Z zgoraj navedenimi ugotovitvami štejem tudi za izpodbito 

stališče v obrazložitvi, da je izpodbijani zakon uredil le položaj zadrug kot pravnih oseb, medtem ko naj 

bi zakonodajalec položaj "državljanov, posebej delavcev" uredil v zakonu o lastninskem preoblikovanju 

podjetij (ZLPP). Jasno je, da položaj državljanov (tudi delavcev) v 60. členu ureja tudi zakon o 

zadrugah in to bistveno drugače kot ZLPP - diskriminatorno do delavcev v prizadetih podjetjih in do 

teh podjetij samih. Ne strinjam se tudi z ugotovitvijo, da odločanje o spornih vprašanjih iz tega zakona 

pred upravnimi organi in nato v upravnem sporu ni v neskladju z ustavo in z ratificiranimi 

mednarodnimi pogodbami. Pri tem se sklicujem na ustrezni del ločenega mnenja, ki sem ga skupaj s 

sodnikoma Šinkovcem in Zupančičem dal k sklepu št. U-I-2/92 z dne 10.6.1993, in na tam navedene 

argumente. Ti v tem primeru, ko ne gre za denacionalizacijo, ampak za novo lastninjenje, veljajo po 

mojem mnenju še v večji meri kot v prejšnjem primeru. H konkretnim formulacijam sedanje odločbe 

navajam le še nekatere dodatne pomisleke in protiargumente. 

 

Evropska konvencija v 6. členu ne zagotavlja sodnega varstva s polno jurisdikcijo vsem pravicam, kot 

bi se to morda dalo razumeti iz nekoliko neprecizne formulacije v obrazložitvi, ampak le v kazenskih in 

civilnih zadevah. Enako je omejena tudi zagotovitev sodnega varstva po mednarodnem paktu o 

državljanskih in političnih pravicah, ki je za Slovenijo obvezujoč. Ali je pravice zavezancev in 

upravičencev v naših postopkih lastninjenja nekdanje družbene lastnine treba šteti za civilne, 

državljanske oziroma premoženjske pravice v smislu obeh teh konvencij, je vprašanje, ki je 

podrobneje obravnavano v prej omenjenem ločenem mnenju. 

 

Drugačno, posebno vprašanje pa je vprašanje, ali naša ustava sama zagotavlja vsem pravicam sodno 

varstvo s polno jurisdikcijo. V obrazložitvi je izrecno rečeno, da ne. Mislim, da bi se tako stališče 

morda dalo zagovarjati kvečjemu glede sodnega varstva pravic, o katerih odločajo upravni organi, po 

prvem odstavku 157. člena ustave, kolikor ta v teh primerih omejuje sodno varstvo na odločanje o 

zakonitosti - vendar bi bilo treba v tem primeru natančneje razjasniti razmerje med ustavnimi 

garancijami po 23. in po 157. členu ustave. 

 

Obrazložitev odločbe pa ne gre v to smer, ampak navaja, da je tudi v upravnem sporu izjemoma 

možno sodno odločanje tudi o dejanskih in ne le o pravnih vprašanjih - s sklepom, da prav zato "pri 

odločanju po 59. členu zakona o zadrugah ni kršena določba 23. člena ustave". Iz tega je možno 

sklepati, čeprav to v obrazložitvi ni izrecno navedeno, da ustavno sodišče določbo 23. člena ustave 

vendarle razume kot določbo, ki tudi pravicam iz 157. člena ustave zagotavlja polno sodno varstvo (ki 

da z ureditvijo upravnega spora vendarle je zagotovljeno). Bistvena pomanjkljivost te argumentacije je 

v tem, da ureditev, ki le v izjemnih primerih oziroma zelo restriktivno omogoča, da v upravnem sporu 

vendarle pride do sodnega varstva pravic "s polno jurisdikcijo", tega ne jamči vsakomur (kot 23. člen), 

ampak le daje možnost sodišču, da se samo za to odloči in še to samo pod zakonsko določenimi 

pogoji. Če bi bila brez sodnega varstva polne jurisdikcije kršena določba 23. člena ustave, kot je 

možno razumeti prej citirani del obrazložitve, potem je z ureditvijo našega upravnega spora ta ustavna 

določba, ki vsekakor zagotavlja neko ustavno pravico in ne le diskrecionarno možnost, kršena in ne 

nasprotno, kot citirana obrazložitev zatrjuje. V tem delu je obrazložitev po mojem mnenju torej notranje 

protislovna. 
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Tudi trditev predlagateljev o nasprotju 62. člena ZZad s 25. členom ustave po mojem mnenju v 

obrazložitvi ni prepričljivo zavrnjena. Če v nekem postopku ni pritožbe ali njej ustreznega rednega 

pravnega sredstva, s katerim je mogoče odločbo izpodbijati iz kateregakoli razloga, ampak je 

zagotovljeno le sodno varstvo v upravnem sporu nepolne jurisdikcije (prav tak pa je tu obravnavani 

primer), potem tu ni sporno le, ali je s tem zagotovljena ustavna pravica do sodnega varstva po 23. 

členu ustave (jamstvo sodnega odločanja o vseh pravicah je namreč po mojem mnenju treba razumeti 

kot jamstvo sodnega odločanja o vseh elementih take pravice, pravnih in dejanskih), ampak je sporno 

tudi, ali je s tem res zagotovljena ustavna pravica do pravnega sredstva iz 25. člena ustave: če imam 

namesto pritožbe le upravni spor in niti v tem primeru s tem edinim pravnim sredstvom nimam pravice 

izpodbijati odločbo iz vseh razlogov, potem mi pravica do pravnega sredstva v tem obsegu pač ni 

zagotovljena; pravica do pravnega sredstva mi sicer ni povsem zanikana, mi je pa bistveno okrnjena, 

kar je prav tako treba šteti za kršitev ustavne pravice iz 25. člena ustave. 

 

 

Sodnik 

Matevž Krivic 

 


