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S K L E P 

 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude gospodarske druţbe Mercator - KŢK Kmetijstvo 

Kranj d.o.o., Kranj, in še devetnajst drugih pobudnikov, na seji dne 22. oktobra 1998  

 

s k l e n i l o : 

 

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti osme alinee tretjega odstavka 19. člena in 

prvega odstavka 27. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) se sprejme. 

 

2. Predlog, da se do končne odločitve zadrţi izvrševanje izpodbijanih določb iz prve točke izreka, se 

zavrne. 

 

O b r a z l o ţ i t e v 

 

A. 

 

1. Pobudniki izpodbijajo določbi osme alinee tretjega odstavka 19. člena in prvega odstavka 27. člena 

Zakona o kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju: ZKZ). Z uzakonitvijo osme alinee tretjega odstavka 19. 

člena naj bi bil zakonodajalec v nasprotju s 33., 67., 69., 71. in 74. členom Ustave uzakonil omejitve 

pri pridobivanju lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih, z določbo prvega odstavka 27. člena ZKZ 

pa naj bi bil omejil tudi dajanje teh zemljišč v zakup. Pri tem se pobudniki sklicujejo na odločbo 

Ustavnega sodišča št. U-I-122/91 (OdlUS I, 56), v kateri je Ustavno sodišče navedlo, da določbe 

zakona, ki na splošno omejujejo oziroma izključujejo lastninsko pravico na kmetijskih zemljiščih, niso v 

skladu s 33., 67. in 69. členom Ustave in da Ustava ne omejuje lastninske pravice, pač pa pooblašča 

zakonodajalca, da določi način pridobivanja in uţivanja lastnine tako, da se zagotovi njena 

gospodarska, socialna in ekološka funkcija. Odvzem in omejitev lastninske pravice sta po navedbah 

pobudnikov mogoča le, če to narekuje javna korist in proti nadomestilu, določenemu z zakonom. 

Pobudniki menijo, da je zakonodajalec v prvem odstavku 114. člena ZKZ sicer določil, da imajo lahko 

pravne osebe v zakupu več, kot je to določeno v osmi alinei tretjega odstavka 19. člena v zvezi s 27. 

členom ZKZ, vendar pa je po njihovem mnenju tudi v tem primeru obseg v zakup danih kmetijskih 

zemljišč omejen na kmetijska zemljišča, ki so jih ti subjekti upravljali, ko so bili še v druţbeni lastnini. 

 

Ker pa naj bi imeli posamezni pobudniki s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju: 

Sklad) sklenjene enoletne zakupne pogodbe, medtem ko drugi s Skladom pogodb še sploh niso 

sklenili, naj bi obstajala nevarnost, da bodo po poteku enoletnih pogodb oziroma pri sklepanju novih 

na podlagi izpodbijanih določb ZKZ upravičeni zakupiti največ 200 ha primerljive površine kmetijskih 

zemljišč, novih oziroma drugih zemljišč pa zaradi predpisanega maksimuma sploh ne bodo mogli 

pridobiti ne v last in ne v zakup. 

 

2. Pobudniki navajajo, da kot gospodarske druţbe oziroma podjetja opravljajo dejavnosti na področju 

kmetijstva in da izpodbijani določbi neposredno posegata v njihove interese, ker da jim onemogočata 

neomejeno pridobivanje lastnine na teh zemljiščih in zakup novih kmetijskih površin. S tem naj bi jim 

bilo onemogočeno izkoriščanje tehnologije in organizacije ter smotrna obdelava in gospodarjenje s 

kmetijsko infrastrukturo (s skladišči, hlevi, silosi, laboratoriji, trasportno opremo, stroji, trehnološkimi 

postopki in 8.500 zaposlenimi delavci). 
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3. Pobudniki predlagajo, naj Ustavno sodišče pobudo sprejme in naj izpodbijani določbi ZKZ 

razveljavi. Nadalje menijo, da jim zaradi izvrševanja izpodbijanih določb grozi nastanek teţko 

popravljivih škodljivih posledic, zato predlagajo, naj Ustavno sodišče do končne odločitve zadrţi 

izvrševanje izpodbijanih določb ZKZ. 

 

B. 

 

4. Izpodbijane določbe ZKZ pobudnikom onemogočajo, da bi z nakupi pridobili lastninsko pravico na 

kmetijskih zemljiščih, ki bi po obsegu presegala 200 ha primerljive površine in da bi pridobili v zakup 

nova zemljišča, bodisi od Sklada bodisi od tretjih oseb. Izpodbijani določbi torej v smislu 24. člena 

Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) posegata v njihove 

pravne interese, zato je Ustavno sodišče pobudo sprejelo. V postopku obravnave bo Ustavno sodišče 

ocenilo, ali sta izpodbijani določbi ZKZ v nasprotju s 33., 67., 69., 71. in 74. členom Ustave, kot to 

pobudniki zatrjujejo. 

 

5. Na podlagi 39. člena ZUstS sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadrţati 

izvrševanje izpodbijanega predpisa, če bi pobudniku zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale teţko 

popravljive škodljive posledice. 

 

6. Izpodbijani določbi osme alinee tretjega odstavka 19. člena in prvega odstavka 27. člena ZKZ v 

povezavi s 114. členom ZKZ ne onemogočata, da bi pobudniki ohranili zakupna razmerja v takem 

obsegu, kot so jih imeli do sedaj. Zatrjevanja pobudnikov, da naj bi jim izvrševanje izpodbijanih določb 

ob sklepanju ali obnavljanju pogodb s Skladom povzročilo teţko popravljive škodljive posledice, ker da 

bodo izgubili pravico zakupiti nad 200 ha primerljivih kmetijskih zemljišč, zato niso utemeljena. 

 

7. Nadaljnja trditev v predlogu za začasno zadrţanje izvrševanja izpodbijanih določb ZKZ, da bodo 

pobudnikom nastale teţko popravljive škodljive posledice, ker da zaradi uzakonjenih omejitev ne 

morejo pridobiti lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih s primerljivo površino nad 200 ha in ker da 

ne morejo zakupiti novih kmetijskih zemljišč, pobudniki niso utemeljili, Ustavnemu sodišču pa tudi niso 

predloţili nobenih dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče preizkusiti njihov predlog. 

 

8. V 39. členu ZUstS določene predpostavke za zadrţanje izvrševanja izpodbijanih določb ZKZ niso 

podane, zato je Ustavno sodišče predlog pobudnikov zavrnilo. 

 

C. 

 

9. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi tretjega odstavka 26. člena in 39. člena ZUstS v 

sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm ter sodnici in sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec, dr. Peter 

Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevţ Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-

Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. 

 

 

P r e d s e d n i k 

 dr. Lovro Šturm 

 

 


