
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: U-I-266/98 

Datum: 1. 6. 2000 

 

 

S K L E P 

 

 

Ustavno sodišče je v postopku, začetem z zahtevo Drţavnega sveta Republike Slovenije, in v 

postopku za preizkus pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti Marka Miklavčiča iz Medvod, ki 

ga zastopa Majda Lušina, odvetnica v Kranju; Andreja Roškerja iz Murske Sobote; Kristine Rengeo iz 

Moravskih Toplic; druţbe MERCATOR - KŢK Kmetijstvo Kranj, d.o.o., Kranj, in devetnajst drugih 

kmetijskih organizacij, ki jih vse zastopa dr. Miha Potočnik oziroma Janez Perš, odvetnik v Murski 

Soboti; druţbe KAPELA Vinogradništvo in vinarstvo, d.d., Gornja Radgona, ki jo zastopa Janez Perš, 

na seji dne 1. junija 2000 

 

s k l e n i l o : 

 

1. Pobuda Marka Miklavčiča za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 19. člena 

Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list. RS, št. 59/96) in pobuda druţbe KAPELA Vinogradništvo in 

vinarstvo za začetek postopka za oceno ustavnosti 18. člena, osme alinee tretjega odstavka 19. člena 

in 21. člena istega zakona se sprejmeta. 

 

2. Začne se postopek za oceno ustavnosti 20. in 24. člena istega zakona. 

 

3. Postopek, začet z zahtevo Drţavnega sveta Republike Slovenije za oceno tretjega odstavka 19. 

člena istega zakona, se ustavi. 

 

4. Postopek za preizkus pobude Andreja Roškerja za začetek postopka za oceno ustavnosti 19. do 

21. člena, 23., 25., in 27. člena istega zakona se ustavi. 

 

5. Postopek za preizkus pobude Kristine Rengeo za začetek postopka za oceno ustavnosti istega 

zakona in Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list. RS, št. 70/95) se ustavi. 

 

O b r a z l o ţ i t e v 

 

1. Drţavni svet, ki je zahteval oceno ustavnosti 19. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (v 

nadaljevanju: ZKZ), je zahtevo pisno umaknil. 

 

2. Andrej Rošker je predlagal postopek za oceno ustavnosti nekaj določb ZKZ. Ustavno sodišče ga je 

pozvalo, naj za vsako izmed izpodbijanih določb izkaţe svoj pravni interes v smislu 24. člena Zakona 

o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS), in ga opozorilo na pravne 

posledice, če bi tega v roku ne storil. Pobudnik ni odgovoril. 

 

3. Kristina Rengeo je predlagala oceno ustavnosti ZKZ in Zakona o dedovanju kmetijskih 

gospodarstev (ZDKG), ne da bi navedla ali utemeljila, katere določbe teh zakonov izpodbija in zakaj.  

Ustavno sodišče jo je pozvalo k dopolnitvi vloge in jo opozorilo na pravne posledice, če tega ne bo 

storila. Pobudnica ni odgovorila. 

 

4. Marko Miklavčič je kot pobudnik izkazal, da je lastnik kmetijskih zemljišč. Izpodbija tretji odstavek 

19. člena ZKZ, še posebej kolikor ne izvzema pravnih poslov za primer smrti, pri čemer ima v mislih 

pogodbe o dosmrtnem preţivljanju; izrecno izpodbija še četrto in enajsto alineo tega odstavka. 

Zatrjuje, da so izpodbijane določbe v neskladju s 33. in 67. členom Ustave. 
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5. Druţba KAPELA Vinogradništvo in vinarstvo (v nadaljevanju: KAPELA) - poleg osme alinee tretjega 

odstavka 19. člena ZKZ in prvega odstavka 27. člena tega zakona, kolikor velja omejitev iz zadnje 

citirane določbe tudi za zakup, kar izpodbija ţe hkrati z druţbo MERCATOR KŢK Kmetijstvo in še z 19 

drugimi pobudniki - gospodarskimi subjekti s področja kmetijstva (ta pobuda je bila sprejeta s sklepom 

tega sodišča z dne 22. 10. 1998 in je del te zadeve), predlaga še oceno ustavnosti 18. člena ZKZ, 

kolikor gospodarskim druţbam onemogoča nakup zemljišč, ki so v sklopu zaščitenih kmetij, in 21. 

člena, kolikor določa za gospodarske organizacije zadnje mesto med predkupnimi upravičenci. 

Zatrjuje neskladnost s 14. in 33. členom, posredno tudi z 49. in s 50. členom Ustave. 

 

6. Drţavni zbor je o pobudi Marka Miklavčiča (z dopisom dne 20. 6. 1997) in o pobudi KAPELE (z 

dopisom dne 13. 1. 2000) sporočil, da po njegovem mnenju neskladij z Ustavo ni. 

 

7. Postopek pod 3., 4. in 5. točko izreka tega sklepa je bilo iz razlogov, obrazloţenih v prejšnjih točkah 

te obrazloţitve, treba ustaviti. 

 

8. Določbe, ki jih izpodbijajata pobudnika Marko Miklavčič in KAPELA, posegajo v njun pravni poloţaj 

kot lastnikov kmetijskih zemljišč in je ţe zato njun pravni interes kot eden od procesnih pogojev za 

začetek postopka za oceno ustavnosti podan. 

 

9. Ustava zagotavlja vsakomur pravico do zasebne lastnine (33. člen Ustave) in te pravice nasploh ne 

omejuje. Zagotavlja tudi svobodo gospodarske pobude (74. člen Ustave) in tudi njenega obsega 

nasploh ne omejuje. 

 

10. Razpolaganje z zasebno lastnino v pravnem prometu je pomembna sestavina lastninske pravice. 

To velja v načelu tudi za lastnino na kmetijskih zemljiščih. Za gospodarske subjekte na področju 

kmetijskih dejavnosti je lahko moţnost pridobivanja kmetijskih zemljišč bistvena, ko gre za 

gospodarnost njihovega delovanja, njihov gospodarski razvoj, med drugim tudi za njihov enakopraven 

poloţaj v konkurenci z drugimi sorodnimi gospodarskimi organizacijami. 

 

11. Iz 69. člena Ustave izhaja načelo, da lastninske pravice na nepremičnini ni mogoče omejevati, ne 

da bi zakonodajalec hkrati določil primerno odškodnino. 

 

12. Hkrati pa Ustava pooblašča zakonodajalca, da zaradi zagotavljanja gospodarske, socialne in 

ekološke funkcije lastnine določa način njenega pridobivanja in uţivanja (67. člen Ustave). Ni dvoma, 

da prihajajo vsi ti razlogi v poštev tudi, ko gre za zasebno lastnino na kmetijskih zemljiščih. Glede 

zemljišč nalaga zakonodajalcu, da zaradi njihovega smotrnega izkoriščanja določi posebne pogoje za 

uporabo (prvi odstavek 71. člena), glede kmetijskih zemljišč pa še, da določa njihovo posebno varstvo 

(drugi odstavek istega člena). 

 

13. V skladu s tem je zakonodajalec predvidel ukrepe za varstvo kmetijskih zemljišč in za 

zagotavljanje njihovega smotrnega uporabljanja. Še posebej je uzakonil varstvo tako imenovanih 

zaščitenih kmetij. Pravni promet z njimi je zelo omejil. V pravni promet z drugimi kmetijskimi zemljišči 

pa je vgradil institut predkupne pravice; med predkupnimi upravičenci sta tudi drţava in občina. Vsi ti 

zakonodajni ukrepi niso predmet izpodbijanja. 

 

14. Med načela pravne drţave (2. člen Ustave) sodi zahteva, da morajo biti zakonske norme jasne in 

predvidljive. Pravna norma ni jasna, če vsebuje pojme, ki niti v pravnem sistemu niti v vsakdanji rabi 

niso po svoji vsebini prepoznavni in nedvoumni; predvidljiva pa ni, če prizadeti iz nje ne more vsaj z 

zadovoljivo stopnjo verjetnosti razbrati, kakšne pravice in dolţnosti, med drugim tudi omejitve mu ob 

posameznem dejanskem stanu prinaša, kakšen je torej glede na pravno normo njegov pravni poloţaj. 

Ta načela pravne drţave mora zakonodajalec še posebno skrbno upoštevati, kadar uzakonja omejitve 

in druge posege v človekove pravice in temeljne svoboščine. Zakonske določbe, ki s svojo 

nedoločnostjo napotujejo pristojne organe k arbitrarnosti pri odločanju o omejitvah človekovih pravic, 

terjajo še posebno strogo ustavnosodno presojo. Še bolj velja to za zakonske določbe, ki bi pri tem 

prizadetemu vnaprej oteţevale tudi varstvo njegovih pravic po 22. členu Ustave. 

 

15. Upoštevaje vse navedeno bo Ustavno sodišče v mejah predlogov pobudnikov oziroma ob uporabi 

načela koneksitete (30. člen ZUstS) predvsem pretehtalo: 
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- ali so pojmi "usposobljenost za kmetijsko proizvodnjo" (četrta alinea), "zemljiška posest" (šesta 

alinea), "veleposest" (osma alinea) in "kmetija" (osma alinea) v tretjem odstavku 19. člena ZKZ dovolj 

jasni in razloţljivi, da omogočajo razumevanje vsebin zakonskih določb; 

 

- ali ne daje zakonodajalec s četrto, šesto, osmo, deseto, enajsto in dvanajsto alineo tretjega odstavka 

19. člena ZKZ brez nujne potrebe preširoka pooblastila upravnim organom za arbitrarno odločanje; 

 

- ali ni ob tako širokih pooblastilih za omejevanje pravice do zasebne lastnine in svobode podjetništva 

20. člen ZKZ brez nujne potrebe prestrog in preobremenjujoč za prizadete in ali je dopustno uzakoniti 

moţnost (četrti odstavek 20. člena ZKZ), da upravni organ zavrne soglasje k sklenitvi kupoprodajne 

pogodbe molče, torej ne da bi prizadeti izvedel za razloge zavrnitve;  

 

- ali osma alinea tretjega odstavka 19. člena ZKZ ne pomeni splošnega omejevanja lastninske pravice, 

ki ga Ustava ne dovoljuje, in ali ne posega diskriminatorno - glede na zatečeno stanje - v moţnosti za 

konkurenčni boj; 

 

- ali ni zakonsko onemogočanje sklepanja pogodbe o dosmrtnem preţivljanju, če ga ne spremljajo 

drugi enakovredni ukrepi za reševanje socialnega poloţaja lastnika zemljišča, v nasprotju z načeli 

socialne drţave (2. člen Ustave). 

 

16. Nasprotnega udeleţenca bo Ustavno sodišče pozvalo k natančnejši predstavitvi javne koristi, 

zaradi katere so posamezne omejitve pravnega prometa s kmetijskimi zemljišči (ne zaščitenih kmetij) 

uzakonjene, in neposrednih učinkov teh omejitev, da bi bila mogoča presoja o sorazmernosti teh 

posegov v pravico do zasebne lastnine in v svobodo podjetništva - še poleg omejitev, ki niso predmet 

obravnavanih pobud; še posebej velja to za onemogočanje nakupa z namenom prodaje (deveta alinea 

tretjega odstavka 19. člena ZKZ) in za oblastno poseganje v višino pogodbene cene kmetijskih 

zemljišč, kadar kupec ni eden od predkupnih upravičencev (24. člen ZKZ). 

 

17. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 28. člena, tretjega odstavka 26. 

člena in 30. 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 

 

 


