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Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Čebulja 

 

 

V tej zadevi je bil predmet ocene 5. člen Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 - v nadaljevanju: 

ZG), ki določa obveznosti lastnika, ki jih mora ta izpolnjevati zato, da bi se lastninska pravica na 

gozdovih izvrševala tako, da je zagotovljena njihova ekološka, socialna in proizvodna funkcija. 

 

Po mnenju pobudnice naj bi bil v neskladju s 33. členom Ustave (pravica do zasebne lastnine) tisti del 

navedenega člena, ki lastniku gozda nalaga, da mora v svojem gozdu dovoliti rekreativno nabiranje 

plodov. 

 

Ustavno sodišče je pobudo zavrnilo na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem 

sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS) kot očitno neutemeljeno. Štelo je, da je zakonodajalec 

izpodbijano določbo 5. člena ZG sprejel na podlagi prvega odstavka 67. člena Ustave in z njo zgolj 

določil način uživanja lastnine na gozdovih glede na njihovo socialno funkcijo. S tem je torej na 

podlagi pooblastila iz 67. člena Ustave določil vsebino pravice do zasebne lastnine na gozdovih, ki jo 

varuje 33. člen Ustave. Takšno določanje vsebine lastninske pravice pa ne pomeni posega vanjo. 

 

Tudi sam menim, da določitev načina uživanja lastnine po 67. členu Ustave ne pomeni nujno posega v 

pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave, čeprav v določeni meri omejuje posameznikovo 

svobodo na premoženjskem področju, oziroma z drugimi besedami čeprav iz ustavnopravnega 

varstva izvzema določena lastninska upravičenja. Vendar pa hkrati menim, da ima pooblastilo iz 67. 

člena Ustave mejo. Če jo zakonodajalec prestopi, ne gre več za določitev načina uživanja lastnine, 

temveč gre za poseg v pravico do zasebne lastnine. Ta poseg je lahko dopusten, če prestane strogo 

ustavnosodno presojo po t.i. testu sorazmernosti, v nasprotnem primeru pa je nedopusten. Kje je ta 

meja, je odvisno ne le od narave stvari, ki je predmet lastnine, temveč tudi od tega, kakšne obveznosti 

je zakonodajalec naložil lastniku v okviru določitve načina uživanja lastnine. Po mojem mnenju je 

nesporno lahko v okviru določitve načina uživanja lastnine vsaka obveznost, ki zaradi uresničevanja 

ene od funkcij lastnine (gospodarske, socialne ali ekološke) nalaga lastniku obveznosti, ki ne 

zmanjšujejo vrednosti stvari ali njenega donosa. Vse ostalo je poseg v pravico do zasebne lastnine. 

Lahko tudi dopusten, vendar še vedno poseg. 

 

Gotovo je, da mora biti raba gozdov zaradi njihove socialne funkcije zagotovljena tudi nelastnikom - 

seveda v mejah, ki jih določi zakon (rabo gozdov podobno opredeljuje tudi ZG v 3. členu). Glede na 

moje stališče, navedeno zgoraj, je obveznost lastnika, da dovoli prost dostop in gibanje po gozdu 

drugim osebam, obveznost, ki je ob upoštevanju socialne funkcije gozdov v mejah določitve načina 

uživanja lastnine na gozdovih in glede na 67. člen Ustave ne pomeni posega v lastninsko pravico. 

 

Drugače pa je v primeru obveznosti, ki je bila predmet ustavnosodne presoje v tej zadevi. To je 

obveznost lastnika, da dovoli rekreativno nabiranje plodov. Ta obveznost po mojem mnenju v 

določenih primerih lahko pomeni ne več določitve načina uživanja lastnine, temveč poseg v lastninsko 

pravico. To še posebej zaradi tega, ker ZG nikjer ne opredeljuje pojma "rekreativno nabiranje plodov" 

in s tem ne omejuje posega na neko razumno raven, ki bi jo bilo mogoče še šteti za takšno, ki sodi v 

okvir določitve načina uživanja lastnine po 67. členu Ustave. V težko dostopnih gozdovih pomeni 

rekreativno nabiranje plodov povsem nekaj drugega kot v gozdovih, skozi katere gre dnevno recimo 

sto "rekreativnih nabiralcev plodov". Res je, da lastnik lahko doseže prepoved nabiranja plodov po 

drugem odstavku 25. člena ZG, vendar le glede tistih, ki rastejo na drevju. 

 

S povedanim se ne opredeljujem glede vprašanja, ali je takšno nabiranje plodov (pa tudi zelnatih 

rastlin, gob in prostoživečih živali) lahko dopustno ali ne. Opredeljujem se zgolj glede vprašanja ali je 
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tudi nabiranje plodov še v mejah določitve načina uživanja lastnine po 67. členu Ustave, tako kot je to 

prost dostop in gibanje v gozdu. Po mojem mnenju ni. Je poseg, ki je sicer lahko ustavno dopusten, 

vendar bi moralo ustavno sodišče to ugotoviti ob uporabi testa sorazmernosti, ne pa da je zavrnilo 

pobudo kot očitno neutemeljeno. Zato sem glasoval proti odločitvi. 

 

 

  dr. Janez Čebulj 
 


