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Odklonilno ločeno mnenje sodnice Modrijan, 

ki se mu pridružuje sodnik dr. Ribičič 

 

 

Glasovala sem proti odločitvi v 2. in 3. točki izreka, s katerima je Ustavno sodišče odločilo, da se 

pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 7. člena in 9. člena 

Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uredba 1) zavrne ter da Uredba 

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije 

(Uredba 2) ni v neskladju z Ustavo in zakonom. Drugače kot sodnice in sodniki, ki so se z odločitvijo v 

navedenih točkah izreka strinjali, menim, da sta v tem primeru obe Uredbi bistveno posegli v pravni 

položaj pobudnikov, kot prejšnjih upravljalcev gozdov, ki jim ga daje 17. člen ZSKZ. Četrti in peti 

odstavek 21. člena ZVO določata, da je predmet koncesije na naravnem javnem dobru lahko samo 

pravica do njegovega upravljanja oziroma na naravnem viru pravica do njegovega gospodarskega 

izkoriščanja, kadar je izkoriščanje dejavnost ali kadar je naravni vir prevladujoča sestavina za 

dejavnost koncesionarja. Tako je treba razumeti tudi 17. člen ZSKZ, za katerega je Ustavno sodišče v 

odločbi št. U-I-78/93 z dne 18. 10. 1995 - OdlUS IV, 104 ugotovilo, da je dotedanjim upravljalcem 

ohranil pravico upravljanja in pravico uporabe (29. točka). Določba 17. člena ZSKZ med drugim tudi 

določa, da se koncesijska pogodba za gozdove sklene najmanj za dela, ki jih je v sedanjih državnih 

gozdovih opravljal dosedanji upravljalec po uveljavitvi Zakona o gozdovih. Iz navedenega sledi, da so 

predmet koncesije za gozdove najmanj dela, navedena v tej določbi, koncesija pa se podeljuje za 

upravljanje z njimi ali za njihovo rabo. Ustavno sodišče je v prej citirani odločbi tudi navedlo, da z 

uveljavitvijo nove Ustave obstoječe družbene pravne osebe sicer niso avtomatično postale nosilci 

vseh ustavnih pravic, npr. pravice do zasebne lastnine po 33. členu Ustave, kljub temu pa uživa njihov 

pravni položaj določeno ustavnopravno varstvo - npr. glede pravice do nadaljnjega obstoja na podlagi 

74. člena Ustave (32. točka). Še posebej pa je poudarilo, da je spoznalo za skladno z Ustavo samo 

tako razlago 17. člena ZSKZ, ki pod pogoji, ki so v njej navedeni, prizadetim podjetjem zagotavlja 

vzpostavitev koncesijskega ali pogodbenega razmerja in jim na ta način omogoča nadaljnje 

gospodarjenje s temi zemljišči - seveda v skladu z zakonsko ureditvijo, ki jo na podlagi 71. člena 

Ustave sprejema zakonodajalec (36. točka). 

 

Iz navedenih točk obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča jasno izhaja, da je zakonodajalec s 17. 

členom ZSKZ zagotovil pobudnikom poseben pravni položaj pri upravljanju gozdov na podlagi 

koncesije. 

 

Izpodbijani Uredbi sta zakonski položaj pobudnikov izničili in koncesijsko razmerje spremenili zgolj v 

delovršno razmerje tako, kot to zatrjujejo pobudniki v pobudi. Ne le, da jim je odvzeto "vzdrževanje 

gozdnih cest", kar po 17. členu ZSKZ spada med minimum del, za katere je koncedent dolžan skleniti 

koncesijsko pogodbo, ampak je Vlada z izpodbijanima določbama Uredbe 1, še posebej pa z Uredbo 

2, neposredno posegla v poslovna razmerja koncesionarjev in s tem v načelo svobodne gospodarske 

pobude iz 74. člena Ustave. Izpodbijana koncesijska akta urejata koncesijska razmerja v škodo 

koncesionarjev, torej izven okvirov, ki jih je v 17. členu ZSKZ postavil zakonodajalec in kot je to 

določbo razlagalo Ustavno sodišče v prej citirani odločbi. V sedanji odločbi (31. točka) je o spornih 

vprašanjih Ustavno sodišče zavzelo drugačno stališče, ne da bi razloge za spremembo prejšnjega 

stališča tudi konkretno pojasnilo. Za koncesije na gozdovih, ki so predmet tega ustavnega spora, velja 

posebni pravni režim, zato teh koncesij ni mogoče enačiti s koncesijami za upravljanje javnih služb. 

 

 

Milojka Modrijan 

 
dr. Ciril Ribičič 


