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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Srečka Gorenjaka iz Celja na seji dne 16. 

novembra 2000 

 

s k l e n i l o : 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 9. člena Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 65/98 in 66/2000 obv.r.) se zavrne. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

A. 

 

1. Pobudnik utemeljuje svoj pravni interes za vložitev pobude z navajanjem, da je bilo prejšnjima 

lastnikoma (ena od solastnic naj bi bila pobudnikova mama) nacionalizirano zemljišče s poslovnimi 

objekti, ki so bili na željo takratne občine porušeni, na zemljišču pa zgrajena stanovanjska stolpnica. V 

postopku denacionalizacije naj bi upravna enota, ki odloča o zahtevi za denacionalizacijo, zastopala 

stališče, da je v obravnavani zadevi možna vrnitev nacionaliziranega premoženja le v obliki 

odškodnine, za plačilo katere je zavezan Slovenski odškodninski sklad (sedaj Slovenska 

odškodninska družba). 

 

Pobudnik pa meni, da bi zakonodajalec moral tudi v takih primerih omogočiti vračanje nadomestnih 

stavbnih zemljišč in poslovnih prostorov. 

 

2. Pobudnik izpodbija 9. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji (v 

nadaljevanju: ZDen-B), ki dopolnjuje 27. člen Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 

nasl. - v nadaljevanju: ZDen), vendar iz utemeljitve pobude izhaja, da je sporna le določba prvega 

odstavka navedenega člena, ki se nanaša na vračanje nadomestnih kmetijskih zemljišč. Ker naj bi 

taka ureditev omogočala vračanje nadomestnega premoženja le eni kategoriji denacionalizacijskih 

upravičencev, naj bi bila izpodbijana določba v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom (14. člen 

Ustave). 

 

3. Državni zbor na pobudo ni odgovoril. 

 

B. 

 

4. ZDen-B je z izpodbijano določbo res določil vračanje nadomestnih kmetijskih zemljišč v primerih, ko 

upravičencu podržavljenih kmetijskih zemljišč in gozdov iz razlogov, določenih v ZDen, ni mogoče 

vrniti v naravi (obvezna razlaga prvega odstavka 27. člena ZDen). Zakonodajalec je s to določbo 

določil novo možnost vračanja, če obstajajo ovire za vrnitev kmetijskih zemljišč in gozdov v naravi, saj 

je bila po prejšnji ureditvi v takih primerih možna le denacionalizacija v obliki odškodnine. Ustavno 

sodišče pa tudi tokrat ponavlja, da pravilno razumljeno načelo enakosti pred zakonom ne izključuje 

oziroma ne preprečuje različnega normativnega obravnavanja, kadar gre za objektivno različne 

dejanske stanove, temveč tako razlikovanje nasprotno logično narekuje. Po ustaljeni praksi Ustavnega 

sodišča načelo enakosti pred zakonom namreč ne pomeni, da predpis, kadar podlaga za različno 

urejanje niso okoliščine iz prvega odstavka 14. člena Ustave, ne bi smel različno urejati položajev 

pravnih subjektov, pač pa, da tega ne sme početi samovoljno, brez razumnega in stvarnega razloga. 

 



 2 

5. Pobudnik pravilno ugotavlja, da naj bi se krivice popravile tako, da bi se upravičencem premoženje 

vrnilo v naravi (2. člen ZDen). Le če to ni mogoče, pripada upravičencem odškodnina v obliki 

nadomestnega premoženja, vrednostnih papirjih ali v denarju. ZDen za vsako vrsto premoženja v 

okviru navedenih oblik denacionalizacije določa tudi možne načine vračanja podržavljenega 

premoženja ob upoštevanju opredelitve zavezancev po 51. členu ZDen. Nekateri izmed teh načinov 

dejansko pomenijo vračanje drugega premoženja in ne tistega, ki je bilo podržavljeno (npr. vračanje 

nepremičnin namesto podržavljenega kapitala ali vračanje podržavljene nepremičnine z vzpostavitvijo 

deleža na kapitalu pravne osebe, ki ima podržavljeno nepremičnino med svojimi sredstvi). 

Zakonodajalec je pri določitvi oblik in načinov denacionalizacije upošteval dejanske možnosti, pravna 

razmerja in položaje, ki so obstajali v času uveljavitve ZDen. Glede na to je določil tudi razloge, zaradi 

katerih vračanje v naravi ni mogoče. 

 

6. Tudi za določitev nove možnosti vračanja v naravi le pri vračanju podržavljenih kmetijskih zemljišč 

in gozdov podlaga niso bile okoliščine iz prvega odstavka 14. člena Ustave. 

 

Izpodbijana ureditev bi bila lahko v neskladju le z drugim odstavkom 14. člena Ustave. Tega 

izpodbijani ureditvi ni mogoče očitati. Za določitev take ureditve je imel zakonodajalec razumne in 

stvarne razloge, tako da mu ni mogoče očitati nerazumnosti in nepovezanosti s predmetom pravnega 

urejanja. 

 

Ustavno sodišče je že pri presoji ustavnosti 5. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 

(Uradni list RS, št. 55/92 in nasl. - v nadaljevanju: ZLPP), na podlagi katerega so postala kmetijska 

zemljišča in gozdovi državna lastnina, med drugim upoštevalo, da je olajšanje izvedbe 

denacionalizacije legitimni cilj zakonodajalca (odločba št. U-I-77/93 z dne 6. 7. 1995, Uradni list RS, št. 

43/95 in OdlUS IV, 67). Navedena določba ZLPP je namreč povečala krog zemljišč, iz katerega lahko 

zajema Sklad kot denacionalizacijski zavezanec. Omogočanje vračanja nadomestnih zemljišč 

nedvomno pomeni olajšanje izvedbe denacionalizacije, obenem pa je taka ureditev tudi v skladu s 

temeljnim načelom denacionalizacije, tj. načelom vračanja v naravi. 

 

7. Tudi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov pred izpodbijano novelo ni mogel vračati nadomestnih 

zemljišč, 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. 

 

8. Zato izpodbijana ureditev ne krši načela enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave). 

Ker je pobuda očitno neutemeljena, jo je Ustavno sodišče zavrnilo. 

 

C. 

 

9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem 

sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - 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 s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik 

Čebulj, ki je dal odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

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


