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1. V obravnavani zadevi sta bili predmet ustavnosodne presoje  pobuda in ustavna 
pritožba, ki sta bili vloženi ločeno.  Ustavno sodišče je o obeh odločilo s skupno odločbo. 
Predmet pobude so bile določbe 2. člena Zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v 
družbeni lastnini (ZLKSDL), 62. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) ter 
prvega odstavka 85. člena in prvega odstavka 171. člena Zakona o ohranjanju narave 
(ZON). Navedene določbe je pobudnica izpodbijala, ker so predstavljale 
materialnopravno podlago za zavrnitev njenega denacionalizacijskega zahtevka (vrnitev 
Blejskega otoka v naravi), na katero sta se oprli obe sodbi Vrhovnega sodišča. Sodbi je 
pobudnica kot ustavna pritožnica izpodbijala z ustavno pritožbo.  
 
2. Pobudnica je navedene določbe zakonov izpodbijala zato, ker se ni strinjala z razlago, 
kakršno jim je dalo Vrhovno sodišče. Z drugimi besedami – zatrjevala je, da so bile v 
nasprotju z Ustavo uporabljene kot ovira po tretjem odstavku 19. člena Zakona o 
denacionalizaciji (ZDen) za vračilo v naravi, čeprav v času uveljavitve ZDen še niso 
veljale. To pomeni, da je imelo Ustavno sodišče pri odločanju o izpodbijanih določbah 
dve možnosti. Prva je bila ta, da bi presojalo ustavnost razlage oziroma uporabe 
izpodbijanih predpisov v okviru odločanja o utemeljenosti ustavne pritožbe. Če bi se 
odločilo za to možnost, bi moralo v okviru odločanja o utemeljenosti ustavne pritožbe 
presoditi, ali materialnopravna razlaga oziroma uporaba izpodbijanih zakonskih določb 
Vrhovnega sodišča  pomeni poseg v pričakovane pravice denacionalizacijske 
upravičenke, in če pomeni poseg (po dosedanji praksi Ustavnega sodišča bi bil to poseg 
v 33. člen Ustave), ali je po kriterijih strogega testa sorazmernosti dopusten. 
 
3. Ustavno sodišče se je odločilo za drugo možnost. Odločilo se je, da bo v prvem delu 
svoje (skupne) odločbe najprej opravilo presojo izpodbijanih predpisov, v nadaljevanju 
pa na podlagi rezultatov presoje izpodbijanih predpisov odločilo še o utemeljenosti 
ustavne pritožbe. Pri presoji s pobudo izpodbijanih predpisov je izhajalo s stališča, da pri 
njihovi presoji ni vezano na materialnopravno razlago, kakršno jim je dalo Vrhovno 
sodišče in ki je predmet pobude, temveč lahko, preden opravi to presojo, ugotovi, 
kakšen je bil pravni položaj pobudnice v času uveljavitve ZDen. Vse to ob vnaprejšnjem 
stališču, da ob morebitni ugotovitvi, da v času uveljavitve ZDen pobudničin (pritožničin) 
pravni položaj ni bil drugačen (boljši) od tistega, v kakršnem je bila na podlagi razlage 
izpodbijanih predpisov s strani Vrhovnega sodišča, presoja te (s pobudo izpodbijane) 
razlage predpisov, na katerih temeljita z ustavno pritožbo izpodbijani sodbi Vrhovnega 
sodišča, ni potrebna. Ni pa potrebna zaradi tega, ker tudi če ne bi prestala presoje po 
strogem testu sorazmernosti in bi posledično Ustavno sodišče ugotovilo, da je bila 
njihova razlaga in uporaba v izpodbijanih sodbah Vrhovnega sodišča v neskladju z 
Ustavo, ne bi spremenila pobudničinega položaja. 
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4. S takšnim pristopom presoje se, čeprav se zavedam, da lahko obstajajo pomisleki 
(zlasti ker ne gre za t.i. koneksiteto, za katero ima Ustavno sodišče podlago v Zakonu o 
Ustavnem sodišču - ZUstS), strinjam. Strinjam zaradi tega, ker pobudnik presoje 
predpisa, ki mora sicer izkazati pravni interes oziroma to, da bi se njegov položaj ob zanj 
ugodni presoji Ustavnega sodišča izboljšal, kljub temu, da to izkaže, ne more 
pričakovati, da bo rezultat presoje zanj ugoden ali da bo Ustavno sodišče ostalo samo 
pri presoji tistih določb, ki jih s pobudo izpodbija. Tisto na kar pa sme računati, Ustavno 
sodišče pa mora pri odločanju na to paziti, je, da takšno odločanje ne bo v nasprotju z 
enim temeljnih načel poštenega sojenja – to je z načelom enakosti orožij. Dokler se 
Ustavno sodišče giblje v okviru presoje predpisov (torej t.i. abstraktne presoje), s tem 
praviloma ni težav. Ko pa se ukvarja z materialnopravno podlago sodb, ki so izpodbijane 
z ustavno pritožbo, je položaj bolj zapleten. Še zlasti zato, ker predmet presoje v okviru 
postopka, začetega z ustavno pritožbo, po stališču Ustavnega sodišča ne more biti 
vprašanje pravilnosti uporabe materialnega prava, temveč je predmet presoje lahko 
samo vprašanje, ali je sodišče v svoji (z ustavno pritožbo izpodbijani) sodbi glede 
materialnega prava, ki ga je uporabilo, sprejelo kakšno stališče oziroma razlago, ki je  v 
neskladju s kakšno od človekovih pravic, in nanjo oprlo svojo sodbo. 
 
5. V sodbi, s katero je Vrhovno sodišče ugodilo pritožbama Ministrstva za kulturo in 
Državnega pravobranilstva ter zavrnilo tožbo pobudnice (sodba št. I Up 101/2003-5 z 
dne 26.1.2006), je Vrhovno sodišče v povzetku vsebine upravnega spisa sicer omenilo 
Zakon o naravni in kulturni dediščini (ZNKD) iz leta 1981, vendar je v razlogih, ki so bili 
podlaga ugoditvi pritožbama in zavrnitvi tožbe pobudnice, izrecno poudarilo dvoje. 
Poudarilo je, da okoliščina, da je Upravno sodišče presojo, da so nepremičnine, ki so 
predmet denacionalizacije, "izvzete iz pravnega prometa, oprlo poleg ureditve ZON tudi 
na ureditev 51. člena ZNKD, ki ji sicer ne gre pripisovati neposrednega učinka izvzetosti 
iz pravnega prometa, in na zatrjevanje, da gre za javno dobro, pa na odločitev ni 
vplivala". Izrecno je tudi zapisalo, da je treba upoštevati predpise, ki so veljali v času 
odločanja o denacionalizaciji. Z drugimi besedami to pomeni, da se je Vrhovno sodišče 
kot pritožbeno sodišče postavilo na stališče, da 51. člen ZNKD ni imel učinka izvzetosti 
naravnih spomenikov iz pravnega prometa in da oviro za vrnitev v naravi iz 3. točke 
prvega odstavka 19. člena ZDen predstavlja to, da je bil Blejski otok v času uveljavitve 
ZDen naravni spomenik (po ZNKD, o čemer ni spora), da je v last države prešel na 
podlagi 2. člena ZLKSDL in da je bil izvzet iz pravnega prometa s prvim odstavkom 85. 
člena ZON.  
 
6. Vrhovno sodišče je v sodbi, s katero je zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti (sodba 
št. VI Ips 5/2006-22 z dne 20.12.2006), potrdilo zgoraj navedeno stališče pritožbenega 
sodišča.  Da je tudi v tej sodbi Vrhovno sodišče kot materialnopravno podlago, ki 
predstavlja oviro iz 3. točke prvega odstavka 19. člena ZDen (to je izvzetost iz pravnega 
prometa), štelo zgolj določbe ZLKSDL, ZVKD in ZON, potrjuje njegova navedba, s 
katero utemeljuje pravilnost spornega stališča pritožbenega sodišča. Ob tem, ko "potrdi" 
podlago, ki predstavlja oviro za vračanje v naravi po ZDen, namreč zapiše: "Res je, da 
so bili navedeni zakoni (torej ZLKSDL, ZVKD in ZON – op. J.Č.) sprejeti v času, ko je 
denacionalizacijski postopek za vrnitev nepremičnin Blejskega otoka že tekel. Toda v 
obravnavani zadevi ne gre za nedovoljen poseg v pričakovane pravice 
denacionalizacijskega upravičenca do pridobitve lastninske pravice v postopku 
denacionalizacije. Poseg v te pravice je namreč dopusten, če je v skladu z načelom 
sorazmernosti. To pa pomeni, da mora biti omejitev primerna in nujna za dosego 
zasledovanega ustavno legitimnega cilja ter v sorazmerju s pomembnostjo tega cilja (3. 
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odstavek 15. člena Ustave Republike Slovenije)"1. Vrhovno sodišče se je torej zavedalo, 
da s svojo razlago, po kateri ZLKSDL, ZVKD in ZON predstavljajo podlago za izvzetje 
Blejskega otoka iz pravnega prometa, posega v lastninsko pravico denacionalizacijske 
upravičenke. Zavedalo se je tudi (ob dejstvu,da Ustavno sodišče določb ZLKSDL, ZVKD 
in ZON s tega vidika še ni presojalo), da je sicer ono tisto, ki v postopku sojenja razlaga 
materialno pravo, da pa mora biti ta razlaga v skladu z Ustavo. Ker je, kot rečeno, v 
obravnavanem primeru ugotovilo, da njegova razlaga pomeni poseg v 33. člen Ustave, 
je v obrazložitvi sodbe zapisalo tudi, da je takšna razlaga ustavno dopustna le, če je v 
skladu z zahtevami strogega testa sorazmernosti (tretji odstavek 15. člena Ustave). In z 
ustavnopravnega vidika ne bi bilo nič spornega, če bi ga v okviru svoje sodbe tudi 
opravilo in če bi se izšel. Vendar ga ni – ugotovilo je le, da je izkazan velik javni interes, 
da teh nepremičnin ni dopustno odtujiti, kar je ugotovil tudi zakonodajalec s sprejemom 
navedenih zakonov in je pri tem moral upoštevati tudi določbe ZDen". Če temu morda 
lahko rečemo test legitimnosti, ki je predpogoj za test sorazmernosti, pa ni mogoče reči, 
da je Vrhovno sodišče s to navedbo opravilo test sorazmernosti in v njegovem okviru 
oceno nujnosti, primernosti in sorazmernosti v ožjem pomenu besede.   
 
7. Če sklenem: ZNKD iz leta 1981 je bil v obeh sodbah uporabljen le kot tisti zakon, ki je 
zagotavljal "kontinuiteto" statusa Blejskega otoka kot naravne znamenitosti in kulturnega 
spomenika od leta 1949 dalje (Odločba o zavarovanju Blejskega otoka) in nikoli kot tisti 
zakon, ki je preprečeval pravni promet z njim. Celo nasprotno – Vrhovno sodišče je, kot 
je bilo že navedeno, zapisalo, da 51. členu ZNKD "ne gre pripisovati neposrednega 
učinka izvzetosti iz pravnega prometa". Oviro  za vrnitev v naravi iz 3. točke prvega 
odstavka 19. člena ZDen  v  izpodbijanih sodbah torej predstavljajo v pobudi izpodbijane 
določbe zakonov, ki so bili uveljavljeni v letu 1999, kar tudi po mnenju Vrhovnega 
sodišča predstavlja poseg v 33. člen Ustave. Za ta poseg pa test sorazmernosti ni bil 
opravljen. 
 
8. Temu (testu sorazmernosti) se je izognilo tudi Ustavno sodišče. Izognilo se mu je 
tako, da je pri presoji ZLKSDL, ZVKD in ZON izhajalo s stališča, da pri presoji 
izpodbijanih predpisov ni vezano na materialnopravno razlago predpisov, kakršno jim je 
dalo Vrhovno sodišče2 in je kot taka predmet pobude, temveč lahko, preden opravi to 
presojo, ugotovi (seveda tudi v škodo pobudnice), kakšen je bil pravni položaj pobudnice 
v času uveljavitve ZDen.  
 
9. Njen pravni položaj je opredelilo na podlagi ZNKD iz leta 1981. S predpisom torej, ki 
je že veljal v času uveljavitve ZDen. Če bi ugotovilo, da je (poleg nespornega dejstva, da 
je bil Blejski otok že takrat naravna znamenitost in kulturni spomenik) ZNKD 
prepovedoval pravni promet spomenikov ali znamenitosti, se pobudničin položaj kljub 
morebitni neustavnosti s pobudo izpodbijanih določb ne bi poslabšal. In v 45. točki 
obrazložitve odločbe je Ustavno sodišče ugotovilo, da je ZNKD v 51. členu določal, da 
spomenika ali znamenitosti, ki je v družbeni lastnini, ni mogoče odtujiti iz družbene 
lastnine; po noveli iz leta 1992 pa, da je ni mogoče odtujiti iz javne ali družbene lastnine, 
razen izjemoma, če gre za stanovanja. Z drugimi besedami, kot pravi Ustavno sodišče v 

                                            
1 Če Vrhovno sodišče ne bi kot podlago za izvzetost iz pravnega prometa štelo izključno predpise, ki so bili 
uveljavljeni po uveljavitvi ZDen, ampak bi kot podlago za izvzetost iz pravnega prometa štelo 51. člen 
ZNKD, ki je v času uveljavitve ZDen že veljal, bi bilo njegovo utemeljevanje, da ne gre za neustaven poseg 
v pričakovane pravice kljub temu, da je bil otok izvzet iz pravnega prometa s predpisi, uveljavljenimi po 
uveljavitvi ZDen, nesmiselno. 
2 In ki je z vidika posega v 33. člen Ustave sporna. 
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47. točki obrazložitve svoje odločbe, "izvenprometnost" naravne znamenitosti ali 
spomenika izhaja iz 51. člena ZNKD. 
 
10. Iz te ugotovitve izhaja, da se položaj pobudnice zaradi uporabe določb ZLKSDL, 
ZVKD in ZON, ki jih izpodbija, ni poslabšal, saj je ovira iz 3. točke prvega odstavka 19. 
člena ZDen obstajala že ob uveljavitvi ZDen – ta ovira je 51. člen ZNKD.  V 50. točki 
obrazložitve je Ustavno sodišče zapisalo: " Zakonodajalec je torej v tretjem odstavku 18. 
člena ZDen določil vračanje kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti, vendar ne 
tistih, za katere bi lahko veljale ovire iz 19. člena ZDen. Ob upoštevanju, da se je 51. 
člen ZNKD nanašal na vse nepremičnine, ki so bile zavarovane po tem zakonu, ob 
uveljavitvi ZDen nobene nepremičnine, zavarovane kot kulturni spomenik ali naravna 
znamenitost, ni bilo mogoče vrniti v naravi. Takega namena sicer zakonodajalcu ni 
mogoče pripisati, vendar ob uveljavitvi ZDen vračanja tistih nepremičnin iz tretjega 
odstavka 18. člena ZDen, za katere ne bi obstajale ovire iz 3. točke 19. člena ZDen, ni 
omogočil. To je dejansko omogočil šele, ko je določil, za katere kulturne spomenike in 
naravne znamenitosti ovire ne veljajo. Tako je vračanje stanovanjskih objektov omogočil 
že leta 1992, vračanje drugih zavarovanih nepremičnin pa šele z uveljavitvijo ZVKD in 
ZON".  
 
11. Navedeno pomeni, da bi bilo treba pobudo za oceno izpodbijanih predpisov morda 
celo zavreči, saj se pobudničin položaj z njihovo razveljavitvijo ne bi izboljšal. Kot izhaja 
iz nadaljevanja 50. točke obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča, bi se z razveljavitvijo 
celo poslabšal - ne sicer pobudničin položaj, temveč položaj denacionalizacijskih 
upravičencev nasploh pri vračanju naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov  – za 
to, da bi dosegel zgolj poslabšanje položaja drugih, pa po ustaljeni ustavnosodni presoji 
noben pobudnik nima interesa, ki bi se lahko štel za pravni interes po določbah ZUstS. 
In – še nekaj izhaja iz navedenega v prejšnji točki. To, da se Ustavnemu sodišču ni bilo 
treba ukvarjati z vprašanjem, s katerim se tudi Vrhovno sodišče vsebinsko ni – s testom 
sorazmernosti posega v lastninsko pravico zaradi uporabe po uveljavitvi ZDen sprejetih 
predpisov, ki naj bi predstavljali podlago tudi za izvzetost iz pravnega prometa (glej 6. 
točko tega ločenega mnenja). To je sicer povsem logična posledica, zoper katero nimam 
pomislekov, zato sem glasoval za 1. točko izreka odločbe. Vendar se s tem presoja 
izpodbijanih določb ZLKSDL, ZVKD in ZON prenese na 51. člen ZNKD. 
 
12. V 57. točki obrazložitve, ki se nanaša na zavrnitev ustavne pritožbe, je zapisano: "Iz 
ustavnosodne presoje izpodbijanih predpisov pa izhaja, da se pritožniku z odločitvijo na 
podlagi ZLKSDL, ZVKD in ZON pravni položaj ni poslabšal v primerjavi s položajem, ki 
ga je imel ob uveljavitvi ZDen oziroma ob vložitvi zahteve za denacionalizacijo. Blejski 
otok je bil zavarovan že ob uveljavitvi ZDen in to po ZNKD, po katerem je bil izvzet iz 
pravnega prometa (glej točke 45 do 47 obrazložitve te odločbe). Glede na zgoraj 
navedeno to pomeni, da pritožnik ustavne pritožbe ne more utemeljiti s trditvijo, da bi 
upravni organ lahko odločil drugače, če bi odločal pred uveljavitvijo ZLKSDL, ZVKD in 
ZON. To pomeni, da ne gre za poseg v pričakovane pravice denacionalizacijskega 
upravičenca in s tem za pravni položaj, ki bi bil varovan po 1. členu Prvega protokola k 
EKČP. Zato z izpodbijano odločitvijo tudi pravica do zasebne lastnine iz 33. člena 
Ustave in pravica do enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave nista 
bili kršeni." 
  
13. V točki 57 obrazložitve odločbe je Ustavno sodišče zavrnilo trditev ustavne pritožnice 
o posegu v pravico do zasebne lastnine z navedbo, da upravni organ ne bi mogel 
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odločiti drugače, če bi odločal pred uveljavitvijo ZLKSDL, ZVKD in ZON, ker je bil Blejski 
otok zavarovan že ob uveljavitvi ZDen in to po ZNKD, po katerem je bil izvzet iz 
pravnega prometa. Ustavno sodišče se je torej postavilo na stališče, da podlago za 
zavrnitev denacionalizacijskega zahtevka ne predstavljajo določbe ZLKSDL, ZVKD in 
ZON, temveč so to določbe ZNKD, ki so že pred uveljavitvijo ZDen Blejskemu otoku 
določile (podaljšale) status naravne znamenitosti in ki so tudi že pred uveljavitvijo ZDen  
določale prepoved odtujitve spomenikov in jo določale še po uveljavitvi ZDen do 
sprejetja novele ZNKD v letu 1992 in s pobudo izpodbijanih ZLKSDL, ZVKD in ZON, ki 
so ta promet po oceni Ustavnega sodišča deloma sprostile.  
 
14. ZNKD oziroma njegov 51. člen je torej po stališču Ustavnega sodišča podlaga 
izvzetosti iz pravnega prometa z Blejskim otokom, s tem pa tudi ovira za vračilo v naravi 
iz 3. točke prvega odstavka 19. člena ZDen. Prav zato za zavrnitev ustavne pritožbe ni 
podlage. Ustavno sodišče je po moji oceni z zavrnitvijo ustavne pritožbe odločilo 
namesto pritožbenega sodišča.  
 
15. Ustavno sodišče je z zavrnitvijo ustavne pritožbe dejansko potrdilo izrek izpodbijane 
sodbe Vrhovnega sodišča o zavrnitvi tožbe ustavne pritožnice v upravnem sporu in 
samo navedlo razloge, ki ta izrek utemeljujejo.3 Za takšno tehniko odločanja Ustavno 
sodišče nima podlage niti v Ustavi niti v ZUstS in je tudi do trenutka izdaje te odločbe še 
nikoli ni uporabilo. Če bi že hotelo samo odločiti o sporni pravici (vrnitvi Blejskega otoka 
v naravi), bi moralo izpodbijani sodbi razveljaviti in o pravici sami (o tožbi) odločiti 
skladno s pogoji, vsebovanimi v 60. členu ZUstS.  Vendar je v obravnavanem primeru 
bolj pomembno to, da je s takšno zavrnitvijo ustavne pritožbe ustavni pritožnici "izbilo iz 
rok" možnost, da se "brani" zoper razlago 51. člena ZNKD, ki jo je šele Ustavno sodišče 
v okviru te odločbe opredelilo kot tisto, ki je lahko z Ustavo skladna podlaga za zavrnitev 
vrnitve otoka v naravi. Lahko je z Ustavo skladna podlaga, vendar ne brez pomislekov. 
Zato zgolj navedba Ustavnega sodišča, da je bil Blejski otok po ZNKD izvzet iz pravnega 
prometa in da zato ne gre za poseg v 33. člen Ustave (57. točka obrazložitve), položaja 
ustavne pritožnice glede enakosti orožij ne spremeni. Ustavno sodišče v odločbi samo 
povzema del besedila iz odločbe št. U-I-320/94, v katerem je zavzelo stališče, da "pri 
spremembi družbene v lastnino z znanimi lastniki ne gre za 'odtujevanje' sredstev v 
družbeni lastnini, ampak za konceptualno spremembo narave lastninskih upravičenj na 
sredstvih in na kapitalu, ki so bili v družbeni lastnini, ki je nov ustavni red ne pozna več." 
S tem ne mislim vnaprej trditi, da prepoved odtujitve iz družbene lastnine (kar določa 51. 
člen ZNKD) ni isto kot izvzetost iz pravnega prometa, menim pa, da odgovor na 
vprašanje, ali je prepoved odtujitve iz družbene lastnine isto kot izvzetost iz pravnega 
prometa, ni tako enostaven.  Da res ni, izhaja že iz sodbe Vrhovnega sodišča z dne 
26.1. 2006, v kateri je izrecno zapisalo, da ureditvi 51. člena ZNKD ne gre pripisovati 
neposrednega učinka izvzetosti iz pravnega prometa. 
 
16. Zato je po mojem mnenju Ustavno sodišče z zavrnitvijo ustavne pritožbe ustavni 
pritožnici  "izbilo iz rok" možnost, da se "brani" zoper razlago 51. člena ZNKD, ki jo je 
šele Ustavno sodišče v okviru te odločbe opredelilo kot tisto, ki je lahko podlaga za 
zavrnitev vrnitve otoka v naravi, in jo, ne da bi opravilo njeno ustavnosodno presojo4,  

                                            
3 Posplošeno bi v "procesnem jeziku" dejali, da je sodišče pritožbo zavrnilo, ker je ugotovilo, da je izrek 
odločbe, ki se s pritožbo izpodbija, pravilen, vendar zaradi razlogov, ki so drugačni od tistih, ki so 
vsebovani v obrazložitvi izpodbijane odločbe. 
4 Ustavno sodišče se je sicer postavilo na stališče, da je treba 51. člen ZNKD razlagati kot tisto določbo, ki 
je preprečevala promet z naravnimi znamenitostmi in kulturnimi spomeniki, vendar pri tem ni imelo pred 



 6

opredelilo kot argument za zavrnitev trditve ustavne pritožnice, da ji je bilo z 
izpodbijanima sodbama Vrhovnega sodišča poseženo v lastninsko pravico. Poleg tega 
je takšna odločitev Ustavnega sodišča sodba presenečenja za ustavno pritožnico. Res 
je sicer, da sta Ministrstvo za kulturo in Državno pravobranilstvo opozarjala na ZNKD in 
njegov 51. člen. Res je, da ga je upoštevalo Upravno sodišče. Vendar ustavna pritožnica 
ni vložila ustavne pritožbe zoper denacionalizacijske (upravne) odločbe niti zoper sodbo 
Upravnega sodišča (z njo je bilo njeni tožbi ugodeno!), vložila jo je zoper sodbo 
Vrhovnega sodišča o pritožbah Ministrstva za kulturo in Državnega pravobranilstva in 
zoper sodbo Vrhovnega sodišča o zahtevi za varstvo zakonitosti. In naj spomnim – iz 
obeh sodb Vrhovnega sodišča izhaja, da Vrhovno sodišče ZNKD ni štelo kot predpis, ki 
bi preprečeval promet (in pridobitev lastninske pravice) na naravnih znamenitostih in 
kulturnih spomenikih5. Zato od ustavne pritožnice ni mogoče pričakovati, da bo v ustavni 
pritožbi istočasno, ko izpodbija stališče Vrhovnega sodišča, da se odloča po predpisih, ki 
veljajo v času odločanja o denacionalizaciji (to pa so ZVKD, ZLKSDL in ZON), in ne po 
predpisih, ki so veljali v času uveljavitve ZDen oziroma vložitve denacionalizacijske 
zahteve (to je bil ZNKD), in stališče, da uporaba ZLKSDL, ZVKD in ZON ne pomeni 
poseg v pričakovane pravice denacionalizacijskega upravičenca in s tem v njegovo 
pravico iz 33. člena Ustave, izpodbijala še morebitno pravno podlago (51. člen ZNKD) za 
izvzetje iz pravnega prometa, ki jo je Vrhovno sodišče v izpodbijanih sodbah izrecno 
izključilo. Pri čemer ustavna pritožnica niti ni mogla pričakovati, da bo Ustavno sodišče 
na tej podlagi zavrnilo njeno ustavno pritožbo in to s tehniko ustavnosodnega odločanja, 
ki je do sedaj še ni uporabilo. 
 
17. Takšna odločitev Ustavnega sodišča in argumentacija bo torej za ustavno pritožnico 
nekaj popolnoma novega, nekaj o čemer se ji v postopkih pred Vrhovnim sodiščem ni 
bilo treba izjaviti, v postopku pred  Ustavnim sodiščem pa ni imela možnosti izjaviti se. 
Če bi Ustavno sodišče z ustavno pritožbo izpodbijani sodbi Vrhovnega sodišča 
razveljavilo in vrnilo v novo sojenje, pa bi s tem ustavna pritožnica dobila možnost 
argumentom v zvezi z uporabo in razlago 51. člena ZNKD ugovarjati in jih – ne nazadnje 
– pred Ustavnim sodiščem tudi izpodbijati. Ustavno sodišče jih glede na obravnavani 
položaj namreč ni presojalo. Ker menim, da to ni v skladu z eno temeljnih zahtev 
poštenega sojenja, to je z enakostjo orožij oziroma z možnostjo, da se stranka lahko 
izjavi in "upre"  materialnopravnim razlogom, ki so podlaga za odločitev sodišča (še 
zlasti, če je razlaga materialnega prava v njeno škodo), sem glasoval proti zavrnitvi 
ustavne pritožbe. 
 
18. Pri tem nisem pozabil, da je za razveljavitev z ustavno pritožbo izpodbijanih sodb 
treba ugotoviti kršitev človekove pravice. V tem primeru sta to pravici iz 22. člena in 
posledično iz 33. člena Ustave.  Po mojem mnenju je namreč kršena pravica iz 22. člena 
Ustave, če sodišče odločitev utemelji na očitno napačni pravni podlagi. In v 
obravnavanem primeru se je zgodilo prav to. Presoja izpodbijanih predpisov je namreč 
pokazala, da z uporabo določb ZLKSDL, ZVKD in ZON na način oziroma z utemeljitvijo, 

                                                                                                                                        
seboj nobenih nasprotnih ustavnopravnih argumentov, na katere bi moralo odgovoriti in posledično opraviti 
ustavnosodno presojo. 
5 Celo nasprotno, kot je bilo že navedeno, je  Vrhovno sodišče v pritožbeni sodbi (z dne 26. 1.2006) celo 
izrecno zapisalo, da ureditvi 51. člena ZNKD ne gre pripisovati neposrednega učinka izvzetosti iz pravnega 
prometa. In tega stališča Vrhovno sodišče v sodbi o zahtevi za varstvo zakonitosti (z dne 20.12.2006) ni 
spremenilo. ZNKD je navedlo zgolj kot predpis, ki je v prehodnih določbah določil (poleg kasnejših ZVKD in 
ZON), da že sprejeti akti o razglasitvi za kulturne spomenike in za naravne znamenitosti ostanejo v veljavi.  
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kot je to storilo Vrhovno sodišče, pritožbama ne bi bilo mogoče ugoditi, tožbe pa ne 
zavrniti. 
 
 
                                                                                        Dr. Janez Čebulj 
 
 
 
 
 
 
 

 


