
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: U-I-60/99 

Datum: 22.6.2000 

 

S K L E P 

 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude poblaščenih investicijskih družb AKTIVA AVANT I, 

d.d., Ljubljana, in drugih, ki jih zastopata Srečo Jadek in Pavle Pensa, odvetnika v Ljubljani, na seji 

dne 22. junija 2000 

 

s k l e n i l o : 

 

Predlog, da se do končne odločitve zadrži izvrševanje tretjega odstavka 36. člena, tretjega odstavka 

37. člena in 39. člena Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju 

pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99), se zavrne. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

A. 

 

1. Pobudnice izpodbijajo drugi odstavek 39. člena Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike 

Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (v nadaljevanju: ZPSPID), ki naj bi med 

drugim določal, da kolikor pooblaščene investicijske družbe (v nadaljevanju: PID) na zadnji javni 

dražbi oziroma postopku zbiranja ponudb ne kupijo vsega oziroma dela ponujenega neprodanega 

premoženja, prenese Slovenska razvojna družba (v nadaljevanju: SRD) neprodano premoženje PID v 

sorazmerju z neporabljenimi lastniškimi certifikati na njihovih računih. 

 

Navedena določba naj bi posegala v njihovo že pridobljeno terjatev, ki so jo pridobile na podlagi 57. 

člena Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe 

(Uradni list RS, št. 30/98 - v nadaljevanju: ZZLPPO) v zvezi s 5. členom Zakona o zagotavljanju 

sredstev pooblaščenim investicijskim družbam zaradi zamenjave teh sredstev za zbrane lastniške 

certifikate (Uradni list RS, št. 59/96 - v nadaljevanju: ZZSPID). Na podlagi 57. člena ZZLPPO naj bi 

namreč pravica izbora državnega premoženja za zapolnitev certfikatske vrzeli z dnem 2. 2. 1999 že 

prešla na pobudnice. Te so svojo pravico, t.j. pravico do izbora, tudi že izkoristile z vložitvijo tožbe. 

Država v tem pravnem razmerju nima več pravice izročiti pobudnicam premoženja po lastnem izboru, 

kar naj bi bila njena pravica do 1. 2. 1999. Izpodbijana določba naj bi bila v nasprotju z 2. členom 

(pravna država), s 74. členom (svobodna gospodarska pobuda) in s 155. členom (pridobljene pravice) 

Ustave. 

 

2. Pobudnice predlagajo, naj Ustavno sodišče začasno zadrži izvrševanje tretjega odstavka 36. člena, 

tretjega odstavka 37. člena in 39. člena ZPSPID. Navedeni členi naj bi namreč državi dajali pravico, da 

sama določi in oceni premoženje, ki ga bo v prvi fazi na javen način ponudila pobudnicam. Če 

pobudnice ne bodo prevzele vsega premoženja v tem postopku, bo imela država pravico prisilno 

prenesti neprevzeto premoženje pobudnicam. Pobudnice naj bi bile tako prisiljene sodelovati na javni 

dražbi, s tem pa naj bi jim nastala nepopravljiva škoda, saj bodo na javni dražbi kupovale premoženje, 

ki ga niso dolžne kupiti. Izbor premoženja pobudnic (kot je naveden v tožbi) je namreč povsem 

drugačen, kot pa bo ponujeno premoženje države na javnih dražbah. S tem pa pobudnice smiselno 

izpodbijajo tudi zakonske določbe, katerih začasno zadržanje predlagajo. 

 

3. Na predlog pobudnic v zvezi z začasnim zadržanjem je dalo pojasnilo Ministrstvo za ekonomske 

odnose in razvoj (v nadaljevanju: MEOR). Navaja, da je Vlada velik del potrebnega premoženja 

določila in ga prenesla na SRD z namenom, da ga ponudi PID v zameno za lastniške certifikate, kar je 

slednja naredila z javno ponudbo dne 21. 1. 2000. PID naj bi ponujeno premoženje kupile, čeprav jih k 

temu določbe zakona, katerih zadržanje predlagajo, niso prisiljevale. Na ta način naj bi bilo za 
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zapolnitev privatizacijske vrzeli zagotovljenega 68,6 milijard SIT premoženja, kar predstavlja skoraj 

polovico premoženja, potrebnega za izpolnitev obveznosti iz naslova lastninskih certifikatov. MEOR 

nadalje navaja, da Vladi, kljub navedenim aktivnostim in zakonsko postavljenim rokom, še ni uspelo v 

celoti zagotoviti potrebnega premoženja. Eden izmed razlogov je tudi ta, da je bil za zapolnitev 

privatizacijske vrzeli namenjen tudi del družbenega premoženja zavarovalnic. Ustavno sodišče je dne 

18. 5. 2000 s sklepom št. U-I-117/00 (Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000) zadržalo 

izvrševanje določb 2. člena, 1. in 3. točke četrtega odstavka 3. člena, petega odstavka 3. člena ter 5., 

7., 8. in 9. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 13/00 - ZLPZ). 

Navedeni sklep naj bi posredno vplival tudi na dokončno izpolnitev obveznosti Vlade, da zagotovi 

potrebno premoženje. 

 

4. Glede na to po mnenju MEOR do izvršitve določbe 39. člena ZPSPID v času do odločitve 

Ustavnega sodišča o pobudi v zadevi št. U-I-117/00 ne more priti. Predlagano začasno zadržanje bi 

pomenilo, da Vlada v času zadržanja PID ne bi mogla ponuditi niti premoženja, ki bi ga lahko določila 

in s katerim bi se strinjale tudi pobudnice, kar bi bilo v nasprotju tudi z javnim interesom, da se čimprej 

zapolni privatizacijska vrzel. Dejansko pa bi bili s tem prizadeti predvsem delničarji PID. 

 

B. 

 

5. Po določbi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) 

lahko Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali deloma zadrži izvršitev zakona, če presodi, da 

bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. 

 

6. ZPSPID v tretjem odstavku 36. člena in tretjem odstavku 37. člena določa pogoje, način ter ceno, 

po kateri SRD na javni dražbi oziroma v postopku zbiranja ponudb ponudi PID premoženje, 

namenjeno za zapolnitev privatizacijske vrzeli. PID lahko na javni dražbi oziroma v postopku zbiranja 

ponudb sodelujejo ali pa tudi ne. Nesodelovanje oziroma neodkup ponujenega premoženja zanje ne 

ustvarja nobenih pravnih posledic, prav tako pa jim zaradi tega tudi ne nastajajo škodljive posledice. 

Nasprotno pa bi začasno zadržanje povzročilo, da se javne dražbe oziroma postopki zbiranja ponudb 

po navedenih določbah sploh ne bi mogli izvajati. To bi imelo nedvomno škodljive posledice za PID 

oziroma njihove delničarje (imetnike lastniških certifikatov). Ustavno sodišče je zato predlog, da se 

začasno zadrži izvrševanje tretjega odstavka 36. člena in tretjega odstavka 37. člena ZPSPID, 

zavrnilo. 

 

7. Iz 39. člena ZPSPID izhaja, da šele po brezuspešno opravljeni javni dražbi oziroma postopku 

zbiranja ponudb v prvi fazi (po tretjem odstavku 36. člena ter po tretjem in četrtem odstavku 37. člena 

ZPSPID) SRD razpiše zadnjo javno dražbo oziroma postopek zbiranja ponudb. Če tudi na tej javni 

dražbi oziroma postopku zbiranja ponudb PID ne odkupijo vsega oziroma dela ponujenega 

premoženja, prenese SRD neprodano premoženje PID v sorazmerju z neporabljenimi lastniškimi 

certifikati. Iz odgovora MEOR izhaja, da državi še ni uspelo v celoti zagotoviti potrebnega premoženja, 

ki se bo namenilo PID v odkup. To pa pomeni, da niti prva faza ponudbe premoženja še ni izpeljana. 

Ker torej do izvršitve 39. člena ZPSPID še ne more priti, je predlog pobudnic za začasno zadržanje 

izvršitve 39. člena ZPSPID preuranjen. Zato ga je Ustavno sodišče zavrnilo. 

 

C. 

 

8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen 

ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam 

Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. 

 

 

P r e d s e d n i k 
Franc Testen 


