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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je na seji dne 13/7-1993 obravnavalo pobudo Srečka Čadoniča iz Ljubljane, 

Klemenčičeva 3 in 

 

s k l e n i l o : 

 

Ustavno sodišče pobude ne sprejme in ne začne postopka za oceno ustavnosti 45. člena zakona o 

lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92 in 7/93). 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

Pobudnik navaja, da je 45. člen zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij v nasprotju s 155. 

členom ustave in predlaga, da ga ustavno sodišče razveljavi, do končne odločitve pa zadrži izvajanje 

napadene določbe, ter posledične določbe šestega odstavka 20. člena. Uporaba 45. člena zakona naj 

bi učinkovala za nazaj in naj bi retroaktivno posegla v lastninska razmerja ter pridobljene pravice 

titularjev lastnine v podjetjih, ki so se preoblikovala v eno od kapitalskih družb z izdajo internih delnic 

oziroma potrdil o deležih po zakonu o družbenem kapitalu (Uradni list SFRJ, št. 84/89, 46/90). Meni, 

da so preoblikovanja podjetij z izdajo internih delnic zakonita, ker so temeljila na zakonu, ki je bil do 

sprejema zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij del pravnega reda na območju Republike 

Slovenije. 

 

V pripravljalnem postopku je sodišče ugotovilo, da izpodbijana določba 45. člena zakona o 

lastninskem preoblikovanju izhaja iz ustavnega amandmaja XCVI k ustavi RS (Uradni list RS, št. 

35/90) in Ustavnega zakona za izvedbo amandmaja XCVI k ustavi RS (Uradni list RS, št. 37/90, 4/91). 

Ustavni zakon, katerega določbe imajo značaj ustavnopravnih norm, podjetjem nalaga, da uskladijo 

lastninska razmerja, nastala z izdajo internih delnic, z republiškim zakonom o privatizaciji podjetij v 

rokih in na način, ki ju bo določil ta zakon. Napadena določba je torej le konkretizacija norme 

ustavnega značaja. V skladu s 160. členom ustave je ustavno sodišče pristojno za presojo ustavnosti 

in zakonitosti, ni pa pristojno ocenjevati ustave in predpisov ustavnega značaja. 

 

Iz navedenih razlogov je ustavno sodišče na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave in 

15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) 

sklenilo kot izhaja iz izreka tega sklepa. 

 

 

P r e d s e d n i k 
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