
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Odklonilno ločeno mnenje sodnice Modrijanove 
 
 
Z delno razveljavitvijo prehodne določbe drugega odstavka 115 člena ZKZ, ki se je v praksi 
uporabljala že skoraj štiri leta in sicer v nedokončanih komasacijskih postopkih, se ne morem 
strinjati. Zakonodajalec je sporno določbo sprejel na podlagi opravljene analize, iz katere je 
izhajalo, da so na 110 območjih še nedokončane komasacije, "ki se vlečejo že dolga leta." Iz 
sredstev javnega obveščanja pa je bilo mogoče povzeti, da nedokončane komasacije 
zavirajo tudi denacionalizacijske postopke in postopke v zvezi s pridobivanjem zemljišč za 
izgradnjo avtocest. 
 
Tako po prejšnjem (ZKZ 84), kot tudi po veljavnem ZKZ postanejo komasacijski udeleženci 
lastniki zemljišč z vpisom pravnomočne odločbe o novi razdelitvi zemljišč v zemljiško knjigo. 
Torej, ko postane pravnomočna zadnja odločba, izdana posameznemu komasacijskemu 
udeležencu. V času od uvedbe komasacijskega postopka do pravnomočnosti komasacijske 
odločbe je na komasacijskem območju, tako po prejšnjem, kot tudi po veljavnem Zakonu, 
praviloma prepovedan promet z zemljišči, parceliranje zemljišč, graditev in sajenje nasadov 
ter gozdnega drevja. 
 
Posledice neurejenega stanja na tem področju (lastniki zemljišč se pred pravnomočnostjo 
komasacijskih odločb niso mogli vpisati v zemljiško knjigo), so se odražale tudi na 
upočasnjenem teku denacionalizacijskih postopkov in postopkov pridobivanja zemljišč za 
gradnjo avtocest (kjer njihova trasa poteka po teh območjih - n.pr. avtocesta proti Štajerski). 
Izpodbijana določba se je vse od njene uveljavitve naprej v praksi uporabljala in je, v skladu 
s svojo naravo prehodne določbe, verjetno že več ali manj realizirana. Z njeno razveljavitvijo 
je zato Ustavno sodišče kršilo tudi ustavno pravico enakosti pred zakonom vseh tistih 
komasacijskih udeležencev, ki so komasacijske odločbe izpodbijali zaradi nepravilnosti v 
postopkih in so bile njihove odločbe, z uporabo izpodbijane oziroma sedaj razveljavljene 
določbe, že pravnomočno rešene (če izpodbijana določba res prekomerno posega v 33. člen 
Ustave, kot to v odločbi ugotavlja Ustavno sodišče). Če nedokončani komasacijski postopki, 
ki tudi po uveljavitvi ZKZ še niso bili vpisani v zemljiško knjigo, čeprav jim je sedaj 
razveljavljena določba to možnost dala, po njeni razveljavitvi te možnosti ni več, kar bo imelo 
negativne učinke predvsem na nedokončane denacionalizacijske postopke. 
 
Sporna določba ni neustavna, saj v odločbi navedene človekove pravice ne posega na 
prekomeren način. Poseg je v sorazmerju s težo in pomenom ogrožene pravice. 
Zakonodajalčev poseg je bil po mojem mnenju razumen, tako glede na zatečeno stanje (110 
nerešenih komasacij), kot na posledice, ki jih je tako stanje, sicer v skladu z Zakonom, v 
praksi povzročalo (prepoved parcelacije in prepoved pravnega prometa). Menim, da je bil za 
dosego cilja, ki ga je zakonodajalec zasledoval (pospešitev denacionalizacijskih postopkov in 
gradnja avtocest po sprejetem programu), ta ukrep potreben (nujen). Ne strinjam se z razlogi 
v odločbi Ustavnega sodišča (tč. 20 in 21), da bi bil lahko javni interes za dokončanje 
komasacijskih postopkov dosežen z ukrepi v smislu vzpostavitve pogojev za učinkovito 
vodenje postopkov, ki ne posegajo v ustavne pravice komasacijskih udeležencev (n. pr. z 
ustreznim izobraževanjem in 
 
usposobljenostjo delavcev za vodenje komasacijskih postopkov ...). Našteti ukrepi so 
dolgoročni in jih bo morala uporabiti izvršna oblast pri izvajanju tega Zakona, niso pa to 
ukrepi, ki bi jih lahko zakonodajalec uporabil za rešitev zatečenega stanja. Po mojem mnenju 
je v tem primeru podano tudi ustrezno sorazmerje med človekovo pravico, v katero naj bi 
sporna določba posegala (v primeru ugotovljene nepravilnosti v postopku se 
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komasacijskemu udeležencu poravna razlika med vrednostjo vloženih in novo dodeljenih 
zemljišč, ne z zemljiščem, temveč z denarno odškodnino po tržni vrednosti zemljišč ob 
izplačilu) in pravicami drugih oseb oziroma javnim interesom (sprostitev pravnega prometa z 
zemljišči v nedokončanih komasacijskih območjih, ki zavirajo proces gradnje avtocest, ki je 
predpogoj za gospodarski razvoj države in tudi za zmanjšanje žrtev cestnega prometa in 
proces denacionalizacije). 
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