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1. V navedeni zadevi je pobudnik izpodbijal 9. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

denacionalizaciji (ZDen-B), ki dopolnjuje 27. člen Zakona o denacionalizaciji (ZDen). 

 

Izpodbijal je določbo prvega odstavka 9. člena ZDen-B, ki se nanaša na vračanje nadomestnih 

kmetijskih zemljišč. Ker ureditev iz prvega odstavka 9. člena omogoča vračanje nadomestnega 

premoženja (nadomestnih zemljišč) le eni kategoriji denacionalizacijskih upravičencev - upravičencem 

do kmetijskih zemljišč ne pa tudi upravičencem do stavbnih zemljišč - naj bi bila izpodbijana določba v 

nasprotju z načelom enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave). 

 

2. Ustavno sodišče je na seji dne 16.11.2000 pobudo zavrnilo kot očitno neutemeljeno. V sedmi točki 

obrazložitve svojega sklepa je Ustavno sodišče kot razlog, zaradi katerega izpodbijana ureditev ne krši 

načela enakosti pred zakonom in s tem kot razlog za zavrnitev pobude, navedlo: "Tudi Sklad 

kmetijskih zemljišč in gozdov pred izpodbijano novelo ni mogel vračati nadomestnih zemljišč 

(kmetijskih - op. J.Č.), če vračilo v naravi ni bilo mogoče. Vendar je njegov položaj drugačen od 

položaja drugih zavezancev, saj je opredeljen kot zavezanec, ker gospodari z zemljišči, ki so v lasti 

države. Poprava krivic z določitvijo možnosti vračanja nadomestnih kmetijskih zemljišč in gozdov je 

torej dejansko obveznost države, za izpolnitev katere v okviru tretjega odstavka 42. člena ZDen 

obstaja tudi stvarna možnost. Država pa ne razpolaga z ustreznim obsegom drugih nepremičnin, tako 

da bi obstajale stvarne možnosti za določitev obveznosti vračanja nadomestnih nepremičnin, če 

podržavljenih nepremičnin ni mogoče vrniti v naravi. Naknadna določitev vračanja drugega 

nadomestnega premoženja, kadar vračilo v naravi iz razlogov, določenih v ZDen, ni mogoče, bi zato 

pomenila, da bi zakonodajalec brez utemeljenega razloga obveznost poprave krivic naložil osebam, ki 

jih 51. člen ZDen ne določa kot zavezance za vračilo. Možnosti vračanja nadomestnih kmetijskih 

zemljišč in gozdov so torej dejansko drugačne od možnosti vračanja drugih vrst nadomestnega 

premoženja. Neobstoj stvarnih možnosti za nadomestno vračanje stavbnih zemljišč in poslovnih 

prostorov pa sam po sebi ne preprečuje določitve take možnosti za vračanje kmetijskih zemljišč in 

gozdov." 

 

3. Proti zavrnitvi pobude sem glasoval zaradi tega, ker me razlogi, navedeni v citirani točki 

obrazložitve, niso prepričali - še najmanj pa toliko, da bi lahko glasoval za zavrnitev pobude kot očitno 

neutemeljene. Zakaj? 

 

4. Kot prvo - Državni zbor je bil pozvan k pojasnitvi razlogov za takšno ureditev. Razlogov torej, ki 

predstavljajo tisto podlago, na kateri bi lahko Ustavno sodišče utemeljilo svojo odločitev. Vendar 

Državni zbor tega ni storil. Ustavno sodišče je poiskalo razlog samo namesto Državnega zbora. Ta 

razlog se v obrazložitvi sklepa o zavrnjenju pobude nazadnje skoncentrira v stavku: "Možnosti 

vračanja nadomestnih kmetijskih zemljišč in gozdov so torej dejansko drugačne od možnosti vračanja 

drugih vrst nadomestnega premoženja." Morda, vendar ne zadosti argumentirano. 

 

5. Res je, da Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov pred izpodbijano novelo ni mogel vračati 

nadomestnih (kmetijskih) zemljišč, če vračilo v naravi ni bilo mogoče. Vendar, pravi Ustavno sodišče, 

je njegov položaj drugačen od položaja drugih zavezancev, saj je opredeljen kot zavezanec, ker 

gospodari z zemljišči, ki so v lasti države. Prav - ampak ta zemljišča, s katerimi gospodari in so v lasti 

države, niso samo kmetijska zemljišča| Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 

Slovenije je v začetku leta 1993 "podržavil" tudi nezazidana stavbna zemljišča. V tretjem odstavku 14. 

člena je namreč določil, da se za kmetijska zemljišča in gozdove po 74. členu Zakona o zadrugah, 5. 

členu Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (na katerega se sklicuje tudi šesta točka 

obrazložitve sklepa o zavrnitvi pobude) in po tem členu (torej po prvem in drugem odstavku 14. člena 
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Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije) štejejo tudi nezazidana stavbna 

zemljišča, za katera ni veljavnega prostorskega izvedbenega načrta (po odločbi Ustavnega sodišča št. 

U-I-78/93 z dne 18.10.1995, Uradni list RS, št. 68/95 in OdlUS IV, 104: če ni veljavnega prostorskega 

izvedbenega akta) oziroma ni izvršen odkup oziroma prenos v sklad stavbnih zemljišč. Del teh 

zemljišč (nezazidanih stavbnih zemljišč|) je prešel v last občin, del pa v last Republike Slovenije. Ker 

se štejejo za kmetijska zemljišča, z njimi gospodari (upravlja in razpolaga) Sklad kmetijskih zemljišč in 

gozdov. Glede na to, ni nobene ovire, da bi zakonodajalec z izpodbijanim prvim odstavkom 9. člena 

ZDen-B določil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov tudi za vračilo nadomestnih stavbnih zemljišč, kot 

je to storil za kmetijska zemljišča. Na ta način tudi ne bi, kot pravi Ustavno sodišče, "brez 

utemeljenega razloga obveznost poprave krivic naložil osebam, ki jih 51. člen ZDen ne določa kot 

zavezance za vračilo". Storil bi natanko tisto, kar je storil glede vračanja kmetijskih zemljišč. 

 

6. Edini zame sprejemljivi razlog za zavrnitev pobude bi bil ta, da Sklad, tudi če bi bil določen kot 

zavezanec za vračanje nadomestnih nezazidanih stavbnih zemljišč, dejansko ne bi mogel vračati teh 

zemljišč, ker bi jih bilo v Skladu v primerjavi z zahtevki nesorazmerno malo, zaradi česar bi bili lahko v 

neenak položaj spravljeni sami upravičenci do vrnitve stavbnih zemljišč. Vendar s podatkom, koliko je 

nezazidanih stavbnih zemljišč, s katerimi gospodari Sklad, Ustavno sodišče v času odločanja ni 

razpolagalo. Zato sem glasoval proti. 

 

 
Dr. Janez Čebulj 


