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Večina sodnikov je v 2. točki izreka ugotovila, da sta četrti in deveti odstavek 51. člena ZZLPPO iz 

razlogov, navedenih v obrazložitvi te odločbe, v neskladju z Ustavo in sicer z njenima 2. in 33. členom. 

Četrti odstavek , ker ne določa, da sta določitev vrednosti izločenega premoženja in določitev prodajne 

cene odvisni od pogojev, pod katerimi je podjetje izvedlo lastninsko preoblikovanje (točka 44 v 

povezavi s točko 22), deveti odstavek pa zato, ker podjetjem ne omogoča ohranitve izločenih sredstev 

med sredstvi podjetij (točka 48). 

 

V razpravi o izpodbijanih določbah ZZLPPO sem izhajala iz stališča, da sta obe določbi, tako četrti kot 

deveti odstavek 51. člena, izpeljavi določbe prvega odstavka tega člena, ki je določil, da zavarovana 

sredstva in delnice, če je bila njihova izročitev denacionalizacijskim upravičencem pravnomočno 

zavrnjena, postanejo last SRD. Če so torej last SRD, potem ta zavarovane delnice ponudi v odkup za 

denarna vplačila delničarjem oziroma družbenikom, zavarovana sredstva pa podjetju. Odprto ostane 

le vprašanje prodajne cene. Prodajno ceno zavarovanih delnic zakon v četrtem odstavku 51. člena 

veže na pogoje, določene za privatizacijo delnic v podjetjih, ki še niso bila lastninsko preoblikovana 

(18. in 20. člen ZZLPPO), kar pomeni, da se cena določi po tekočem stanju in vrednostih, ki jo ugotovi 

poblaščeni cenilec, torej po tržni ceni. Za zavarovana sredstva zakon prodajne cene sicer izrecno ne 

določa, vendar je to z ustrezno razlago (ob uporabi drugega odstavka 13. člena tega zakona, po 

katerem se določbe tega zakona o privatizaciji delnic smiselno uporabljajo tudi za privatizacijo 

drugega premoženja v lasti SRD) možno določiti. Iz odgovora SRD izhaja, da tako zavarovana 

sredstva, kot delnice, ponuja v prodajo po tržni ceni. Prav to prodajno ceno, torej ceno po tekočem 

stanju in vrednostih, ki jo ugotovi pooblaščen cenilec (tržno ceno), pa pobudniki izpodbijajo, češ da ta 

ni v skladu s pričakovanji, ki jim jih je nudil tretji odstavek 13. člena ZLPP (odkup delnic oziroma 

sredstev na način in pod pogoji, pod katerimi je podjetje izvedlo lastninsko preoblikovanje). 

 

Ker pobudniki ne izpodbijajo le četrtega in devetega odstavka 51. člena Zakona, temveč tudi prvi 

odstavek tega člena, v razpravi nisem imela pomislekov glede ustavnosti prvega odstavka 51. člena, 

saj je že drugi odstavek 13. člena ZLPP določal, da mora organ, ki v denacionalizacijskem postopku z 

odločbo delno ali v celoti zavrne denacionalizacijski zahtevek, v odločbi tudi določiti, da stvari v 

zavrnjenem delu zahtevka postanejo last Sklada. Zato sem tudi glasovala za prvo točko izreka, da 

izpodbijane določbe ZZLPPO, ki določajo lastnino SRD, niso v neskladju z Ustavo. Pri tem pa moram 

še poudariti, da sem se v razpravi zavzemala tudi za to, da se pobudnikom prizna pravni interes le za 

izpodbijanje devetega odstavka 51. člena, ne pa tudi za četrti odstavek, saj iz pobude izhaja, da so 

bila iz lastninjenja podjetja izvzeta le sredstva, ne pa tudi delnice. 

 

Ob dejstvu, da je Ustavno sodišče ugotovilo, da je prvi odstavek 51. člena Zakona v skladu z Ustavo, 

sem se zavzemala tudi za ugotovitev, da je deveti odstavek tega člena v neskladju z Ustavo (2. in 33. 

člen), ker posega v "pričakovalne pravice" podjetja, ki jih je to, glede na tretji odstavek 13. člena ZLPP, 

utemeljeno pričakovalo. Zato sem podpirala pobudo v tistem delu, ki se je nanašala na določitev 

vrednosti izločenih sredstev in določitev prodajne cene za odkup teh sredstev pod pogoji, pod katerimi 

je podjetje izvedlo lastninsko preoblikovanje. 

 

Druga točka izreka, ki ugotavlja, da sta četrti in deveti odstavek 51. člena ZZLPPO v neskladju z 

Ustavo, se sklicuje na razloge, navedene v obrazložitvi odločbe. Prva točka izreka ugotavlja, da je prvi 

odstavek 51. člena Zakona v skladu z Ustavo. V 48. točki obrazložitve pa je navedeno, da je 

zakonodajalec s tem, ko podjetjem ni omogočil ohranitve izločenih stvari med svojimi sredstvi, posegel 

v pravni položaj podjetij, ne da bi za to imel razumen razlog. Zato je taka ureditev v nasprotju z 2. in 

33. členom Ustave, kolikor podjetjem ne omogoča ohranitve izločenih sredstev med sredstvi podjetja. 

Iz tega je razbrati, da je zakonodajalec ravnal v nasprotju z Ustavo, ko je izločena sredstva prenesel v 

last SRD (čeprav le začasno). V skladu z Ustavo (v skladu s "pričakovalnimi pravicami") bi ravnal, če 
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bi ta sredstva vrnil podjetjem, ta pa bi naknadno ta sredstva olastninila pod pogoji, pod katerimi je 

podjetje izvedlo lastninsko preoblikovanje. Na tem konceptu je temeljil tretji odstavek 13. člena ZLPP, 

ki pa ga v praksi, tudi po navedbah Vlade, ni bilo mogoče izvajati (med drugim tudi zato, ker so bila 

podjetja že privatizirana in njihovi delničarji oziroma družbeniki niso le delavci, katerim so bile 

namenjene bonitete po ZLPP). Navedena obrazložitev v 48. točki bi bila skladna z izrekom (1. točko), 

če bi Ustavno sodišče razveljavilo oziroma ugotovilo neustavnost tudi prvega odstavka 51. člena. Ker 

tega ni storilo, je obrazložitev v nasprotju z izrekom, pa tudi sama s seboj. 

 

V 42. točki obrazložitve odločbe je navedeno, da določbe drugega odstavka 13. člena in določbe 18., 

19., 20. in 27. člena ne spreminjajo pravnega položaja pobudnikov, zato niso v nasprotju z 2. členom 

Ustave. Same po sebi te določbe res ne spreminjajo pravnega položaja pobudnikov, ga pa v povezavi 

s četrtim in devetim odstavkom 51. člena. Četrti odstavek se v zvezi s prodajno ceno delnic sklicuje na 

določbe 18., 19., 20. in 27. člena tega zakona. Za delničarje oziroma družbenike to pomeni, da se 

cena zavarovanih delnic oblikuje po tržni ceni, ker je njihovo podjetje že olastninjeno oziroma 

privatizirano, zato način privatizacije z interno razdelitvijo in z notranjim odkupom (18. člen in 20. člen) 

ne pride v poštev. Ker se navedene določbe Zakona smiselno na podlagi drugega odstavka 13. č lena 

Zakona uporabljajo tudi za prodajno ceno zavarovanih sredstev podjetja po devetem odstavku 51. 

člena Zakona, velja enaka ugotovitev tudi za prodajno ceno tako zavarovanih sredstev. Obrazložitev 

odločbe temelji na ugotovitvi, da sta četrti in deveti odstavek v neskladju z 2. in 33. členom Ustave, ker 

četrti odstavek ne določa, da sta določitev vrednosti izločenega premoženja in določitev prodajne 

cene odvisni od pogojev, pod katerimi je podjetje izvedlo lastninsko preoblikovanje in deveti odstavek, 

ker podjetjem ne omogoči ohranitve izločenih sredstev med sredstvi podjetij, kar pomeni, da navedene 

določbe same po sebi (kolikor se nanašajo na privatizacijo še neolastninjenih podjetij) morebiti res 

niso neustavne, so pa neustavne (kršen 2. in 33. člen Ustave), kolikor se Zakon v četrtem in smiselno 

tudi v devetem odstavku nanje sklicuje. Zato menim, da je obrazložitev v 42. in tudi v 39. in 41. točki v 

nasprotju z izrekom in tudi sama s seboj. 

 

Tudi sicer menim, da v podjetjih, ki so se lastninsko že preoblikovala, lastninjenje zavarovanih delnic 

in sredstev na način, opredeljen v tej odločbi, v praksi ni izvedljiv (iz enakih razlogov, kot ni bil izvedljiv 

tretji odstavek 13. člena ZLPP). Ne strinjam se tudi z vsebino 38., 47., 49. in 50. točke obrazložitve, 

ker menim, da je Ustavno sodišče pristojno za presojo zakonskih norm, ne pa za dajanje napotkov, 

kako naj kdo v določenih okoliščinah ravna. 

 

Ker so torej razlogi, s katerimi Ustavno sodišče v obrazložitvi odločbe utemeljuje neustavnost četrtega 

in devetega odstavka 51. člena Zakona v nasprotju s 1. točko izreka, sem glasovala proti 2., 3. in 4. 

točki izreka. 
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