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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je na seji dne 10/6-1993 obravnavalo pobudo Splošnega združenja gozdarstva 

Slovenije in 

 

s k l e n i l o : 

 

Ustavno sodišče pobude ne sprejme in ne začne postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 19. 

člena, osmega odstavka 27. člena in 52. do 59. člena zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 

27/91). 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

Splošno združenje gozdarstva Slovenije je dne 7/1-1992 ustavnemu sodišču predlagalo, naj oceni 

ustavnost v izreku tega sklepa navedenih členov zakona o denacionalizaciji. Menilo je, da izpodbijani 

določbi iz 19. in 27. člena kršita ustavno načelo enakosti, ko različno urejata pogoje za vračanje 

kmetijskih zemljišč in gozdov. Določbe 52. do 59. člena, ki določajo organe, ki odločajo o zahtevah po 

obravnavanem zakonu, pa naj bi bile v nasprotju z določbami Mednarodnega pakta o državljanskih in 

političnih pravicah in Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, po katerih o državljanskih 

pravicah in obveznostih odločajo sodišča. Vloga združenja, naslovljena kot predlog, izhaja iz nalog 

združenja, kot jih opredeljuje njegov statut, po vsebini izkazuje pravni interes združenja za oceno 

ustavnosti izpodbijanih določb v smislu drugega odstavka 162. člena ustave, ne pa tudi prizadetosti 

njegovih pravic v smislu 7. točke drugega odstavka 411. člena ustave Republike Slovenije iz leta 

1974. Dne 15/10-1992 prejetih in neoverjenih fotokopij telefaksov, s katerimi štiri gozdna gospodarstva 

po predsednikih delavskih svetov pooblaščajo Splošno združenje gozdarstva Slovenije, da vloži pred 

ustavnim sodiščem predlog za oceno ustavnosti določb zakona o denacionalizaciji, ni bilo mogoče 

šteti kot pooblastila za zastopanje teh organizacij pred ustavnim sodiščem, ker po svoji vsebini ta 

pooblastila le dovoljujejo splošnemu združenju, da sproži postopek pred sodiščem, to pa po določbah 

statuta ni vnaprej dogovorjena naloga tega združenja. Zato je ustavno sodišče prejeto vlogo 

obravnavalo kot pobudo. 

 

Ustavno sodišče pobude ni sprejelo. 

 

Po ustavi je zagotovljena pravica do zasebne lastnine, zakon pa določa način njenega pridobivanja in 

uživanja tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija (33. in 67. člen). 

Zakon o denacionalizaciji ureja denacionalizacijo premoženja, ki je bilo podržavljeno s predpisi o 

agrarni reformi, nacionalizaciji in o zaplembah ter z drugimi predpisi in načini, določenimi v tem 

zakonu. Premoženje se vrne z vrnitvijo v last in posest, z vrnitvijo lastninske pravice ali z vrnitvijo 

lastninskega deleža (prvi odstavek 16. člena). Kmetijska zemljišča in gozdovi se vračajo v last in 

posest, pri čemer zakon določa nekaj izjem (27. člen). 

 

Zakon določa poseben način vračanja nepremičnin, kadar bi se bistveno okrnila prostorska 

kompleksnost ali ekonomska oziroma tehnološka funkcionalnost kompleksov. Ko zakon z 

izpodbijanima določbama 19. in 27. člena nekoliko drugače ureja vračanje gozdov in kmetijskih 

zemljišč, ki ležijo v kompleksu, izhaja iz dejstva, da gozdovi in kmetijska zemljišča s tega vidika ne 

predstavljajo enakih dejanskih stanov. Prispevek človeka v nastajanju kompleksov kmetijskih zemljišč 

z različnimi proizvodnimi nameni ali cilji je lahko povsem različen od prispevka pri nastajanju gozdne 

kompleksnosti. 

 

Gozdna kompleksnost je večji del rezultat naravnih danosti, le v omejenem obsegu pa tudi posledica 

človekovega prispevka k njenemu oblikovanju (opravljanje varstvenih in gojitvenih del, gradnja in 
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vzdrževanje gozdne infrastrukture). Funkcionalna kompleksnost kmetijskih zemljišč pa je v večji meri 

kot pri gozdovih rezultat posebnih vlaganj in človekovega prispevka k njihovemu oblikovanju (to je 

zlasti očitno pri trajnih nasadih). 

 

Zaradi tega je tudi zakonska ureditev, ki opredeljuje gospodarske, socialne in ekološke funkcije 

lastninske pravice, pri gozdovih drugačna kot pa pri kmetijskih zemljiščih. Drugačna je bila v 

preteklosti, v času uveljavitve zakona o denacionalizaciji (na podlagi zakona o gozdovih, Uradni list 

SRS, št. 18/85, 29/86, 24/89), različna pa je tudi sedaj (na podlagi novega zakona o gozdovih - Uradni 

list RS, št. 30/93). Tako upravičenja nosilcev uporabe in lastnikov gozdov kot tudi njihove obveznosti 

so drugačne kot pa pri kmetijskih zemljiščih. Zaradi tega je zakon o denacionalizaciji, upoštevajoč to 

različnost, smel določiti različne načine vračanja, različne prilagoditvene pogoje poslovanja 

spremenjenim razmeram in različno dinamiko vračanja gozdov in kmetijskih zemljišč. 

 

Zato zakon določa različno dinamiko vračanja gozdov, ki se vračajo v last in posest takoj, in kmetijskih 

zemljišč iz funkcionalnih kompleksov, ki se vračajo v last, zavezanec pa lahko nepremičnino določeno 

dobo uporablja še naprej, da bi svoje poslovanje prilagodil spremenjenim razmeram (22. člen). S 

takšno ureditvijo princip pravne države ni okrnjen, saj je zakon nepremičnine, ki ležijo v določenih 

kompleksih, različno obravnaval glede na njihove različne značilnosti. Pri tem funkcionalnost 

kompleksov ni ovira za vračanje zemljišč. Ker se torej po zakonu vračajo tako gozdovi kot kmetijska 

zemljišča, in kmetijska zemljišča, ki ležijo v funkcionalnih kompleksih, le izjemoma ostajajo še 

določeno dobo v uporabi zavezancev, je položaj zavezancev za vračanje kmetijskih in gozdnih 

zemljišč v osnovi enak. Različen je le glede na različno vrsto premoženja, zaradi česar načelo 

enakosti ni prizadeto. Glede zavezancev je zakon uveljavil razlikovanje več kategorij. V prvo kategorijo 

sodijo bivše organizacije združenega dela, ki imajo v uporabi poslovne stavbe in prostore. Ti 

zavezanci se lahko sklicujejo na 4. točko prvega odstavka 19. člena zakona o denacionalizaciji, ki 

tedaj, če bi vrnitev nepremičnin bistveno okrnila prostorsko kompleksnost oziroma namen izrabe 

prostora in nepremičnin, predvideva, da se nepremičnina v tem primeru ne vrne. Kolikor pa bi bila z 

vrnitvijo nepremičnine (20. člen zakona) bistveno okrnjena ekonomska oziroma tehnološka 

funkcionalnost kompleksov, pride v poštev vzpostavitev lastninske pravice in najemno razmerje za 

največ pet let od pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji. 

 

Pri kmetijskih zemljiščih povzroči dejstvo, da bi vrnitev v last in posest okrnila funkcionalnost 

kompleksov kmetijskih zemljišč oziroma kompleksov trajnih nasadov, drugačno pravno situacijo (27. 

člen). V tem primeru se prizna upravičencu solastninska pravica na kompleksu kmetijskih zemljišč, ta 

kompleks pa si solastniki kasneje razdelijo, ali pa predlagajo razdelitev po pravilih komasacijskega 

postopka (pride lahko torej do vračanja drugih kmetijskih zemljišč - upoštevajoč posameznega 

upravičenca). 

 

Tretja kategorija zavezancev so bivši nosilci pravice uporabe gozdov, ki se razen v primerih iz 1., 2., 3. 

in 5. točke prvega odstavka 19. člena zakona o denacionalizaciji vedno vrnejo v last in posest. To 

pomeni, da obvezen zakup ne pride v poštev niti tedaj, če ležijo v funkcionalnem kompleksu. Za 

gradbena zemljišča pa zakon uveljavlja spet drugačno ureditev v 32. členu. 

 

Zavezanci so posledično glede na vrste nepremičnin, ki so predmet postopka denacionalizacije in 

glede na namen teh nepremičnin v vseh opisanih primerih v različnem položaju, ki je glede na različno 

dejansko in pravno naravo in ureditev posameznih nepremičnin tudi dopusten. Zaradi tega ustavno 

sodišče meni, da ne gre za neenakopravno obravnavanje različnih kategorij zavezancev. Pobuda ni 

utemeljena tudi v delu, v katerem pobudnik uveljavlja, da določbe 52. do 59. člena zakona o 

denacionalizaciji niso v skladu z ustavo oziroma s 14. členom mednarodnega pakta o državljanskih in 

političnih pravicah ter s 6. členom evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Navedeni akti 

določajo, da ima vsakdo pravico, da o njegovih civilnih (oziroma državljanskih) pravicah in obveznostih 

odloča neodvisno in nepristransko, z zakonom ustanovljeno sodišče. Določbe 52. do 59. člena zakona 

o denacionalizaciji dajejo pristojnost za odločanje o zahtevah po zakonu o denacionalizaciji upravnim 

organom. Vendar pa je z zakonom o upravnih sporih (Uradni list SFRJ, št. 4/77), ki se v Republiki 

Sloveniji uporablja kot republiški predpis na podlagi določbe prvega odstavka 4. člena ustavnega 

zakona za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 1/91-I), dana vsaki pravni ali fizični osebi, ki misli, da ji je z upravnim aktom kršena kakšna pravica, 

možnost, da sproži upravni spor pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije. Navedeno, z zakonom 
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ustanovljeno sodišče izpolnjuje tudi zahtevane kriterije neodvisnosti in nepristranskosti. Sodno varstvo 

je torej zagotovljeno tudi tedaj, kadar je sicer za odločanje o premoženjsko-pravnih pravicah pristojen 

upravni organ (kadar je torej predviden administrativni postopek varstva), proti dokončni upravni 

odločbi pa je predviden upravni spor. S tem so glede varstva pravic udeležencev v postopkih 

denacionalizacije izpolnjene tudi zahteve 22. in 23. člena ustave ter zahteve, ki jih glede postopkov 

postavljajo določbe 14. člena mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah. Evropska 

konvencija o varstvu človekovih pravic pa še ni bila ratificirana, zato ustavno sodišče ni moglo 

presojati skladnosti izpodbijane ureditve z njenim 6. členom. 

 

Zaradi navedenega ni razlogov, da se začne postopek za oceno ustavnosti s pobudo Splošnega 

združenja gozdarstva Slovenije izpodbijanih določb zakona o denacionalizaciji. 

 

Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep v skladu s 7. členom ustavnega zakona za izvedbo ustave 

Republike Slovenije ob smiselni uporabi 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR 

Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76). 

 

 

P r e d s e d n i k 

dr. Peter Jambrek 

 


