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1. 

 

V odločbi je poudarjeno, da 45% lastninski delež zadrug pri lastninjenju podjetij iz 57. člena zakona o 

zadrugah ne krši načela pravičnosti in da s tako ureditvijo ni kršeno ustavno načelo enakosti pred 

zakonom, ker ta ni absolutna, temveč zgolj relativna, saj sicer zakonodajalec ne bi imel nobene 

možnosti za kakršnokoli razlikovanje med subjekti in situacijami. 

 

Načelo enakosti pred zakonom, pa tudi pravičnosti, se uveljavlja s splošnimi in abstraktnimi normami, 

saj le take preprečujejo diskriminacijo med subjekti. Velja pravilo, da se za enako dejansko stanje 

uporablja enaka norma. Pri lastninjenju podjetij so dane splošne in abstraktne norme v zakonu o 

lastninskem preoblikovanju podjetij, tam so določene tudi nekatere izjeme. 

 

Za stvarno diferenciacijo štejemo lahko le tisto, ki temelji na splošnem interesu v demokratični družbi. 

Z uveljavljanjem splošnega interesa je omejena arbitrarnost zakonodajalca, saj bi sicer prihajalo do 

ekscesov v uporabi njegove moči. Za diferencirano obravnavanje subjektov mora biti izkazana 

družbena potreba, izhajati je treba iz povprečnega obravnavanja subjektov in ne poudarjati položaja 

posameznih primerov, saj se sicer razvrednotijo splošni predpisi. Pri lastninjenju podjetij je v ospredju 

vprašanje distributivne pravičnosti z določanjem subjektov, ki bodo izvajali upravičenja kot družbeniki v 

kapitalskih gospodarskih družbah. Problem se nanaša na delitev premoženja gospodarskih družb. V 

tem primeru je neenakost lahko utemeljena, če izvira iz različnih prispevkov pri ustvarjanju dobrin in če 

je to v družbenem interesu za povečanje splošnega blagostanja, zlasti za povečanje družbenega 

produkta, kar predstavlja racionalni temelj za uveljavitev posebnosti (neenakosti). Uveljavljanje 

neenakosti pri razporejanju dobrin, ki ne vodi k povečanemu družbenemu blagostanju ali varovanju 

socialno ogroženih skupin, je v nasprotju s splošnim interesom, ki ga mora uveljavljati zakon. 

 

Zadruge so organizacije, ki imajo namen pospeševati koristi svojih članov (1. člen zakona o 

zadrugah), ne gre za gospodarske organizacije, katerih namen bi bil pridobivanje dobička pravni 

osebi, torej povečevanje gospodarske učinkovitosti organizacije same. Tak namen zadrug je posebej 

razviden iz določb zakona o delitvi presežka, ko se ta razporeja v sklade, obvezen je le rezervni, sicer 

pa se deli med člane. Taka ureditev postavlja pod vprašaj utemeljitev v odločbi, da bo kapitalska 

udeležba zadrug v predelovalni industriji privedla do učinkovitega gospodarjenja, kar naj bi bil osnovni 

cilj lastninskega preoblikovanja podjetij. 

 

Zakonodajalec je določil splošen in enak odstotek udeležbe za zadruge, ne glede na to, če so nastale 

kasneje, ko niso kot pravne osebe sodelovale s predelovalno industrijo in ne glede na dejanski obseg 

sodelovanja. Če bi sledili zahtevi po enakosti pred zakonom in načelu pravičnosti, bi zakonodajalec 

moral določiti splošna merila za udeležbo, čeprav je spreminjanje obligacijskih razmerij v udeležbo pri 

kapitalskih družbah vprašljivo, možno je le ob obstoju terjatve in spremembi le-te v vložek ali delnice. 

Spreminjanje obligacijskih razmerij v družbena se ne uveljavlja pri drugih gospodarskih družbah, pa 

čeprav so lahko imele številna kooperacijska razmerja. Pokaže se privilegiran položaj kmetijskih 

zadrug, kar je v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom. 

 

2. 

 

V odločbi je zavrnjeno stališče predlagateljev, da sta določbi 59. in 62. člena zakona o zadrugah v 

neskladju s 23. in 25. členom ustave. Izključitev možnosti pritožbe naj bi bila skladna s četrtim 

odstavkom 11. člena zakona o splošnem upravnem postopku, ki to dovoljuje, če je odločbo izdal 

organ druge stopnje. 

 

Nedvomno je udeležba v kapitalski gospodarski družbi premoženjskopravne narave, o njej lahko 

odloča le sodišče. Gre za spor med dvema subjektoma, ne pa za reševanje zadeve, kjer sta v igri javni 

in individualni interes, kar je značilnost upravnega postopka. Stališče o sodni pristojnosti in 
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nezadovoljivosti sodnega varstva preko upravnega spora je že bilo objavljeno v ločenem mnenju v 

zadevi U-I-2/92 ter vsega tega ne kaže ponavljati. 

 

Postopki morajo zagotoviti uveljavljanje ustavnih pravic in svoboščin, v ta namen morajo biti dane 

procesne garancije. Z navedenim zakonom je bila izključena možnost uveljavljanja pritožbenega 

razloga o zmotni in nepopolni ugotovitvi dejanskega stanja, saj sodišče v upravnih sporih praviloma ne 

deluje v smislu polne jurisdikacije. Ustavno zagotovljena pravica do pritožbe se uveljavi le z 

učinkovitostjo pritožbenega postopka. 

 

V postopkih je treba zagotoviti enako varstvo pravic (22. člen ustave). Drugačen pristop ne zagotavlja 

pravne varnosti, kar je temeljno izhodišče pravne države (2. člen ustave). 
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