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Proti izreku nisem glasoval zato, ker se vsebinsko ne bi strinjal z njim, ampak zato, ker niti za tako 

odločitev, ki pobudnikovega predloga ne sprejema, niti za nasprotno, kakršno je sam predlagal, 

pobudnik po moji presoji ne izkazuje pravnega interesa - čeprav se zavedam izjemnosti tega primera v 

vsakem pogledu in tudi v pogledu izkazanosti pravnega interesa. 

 

Kljub temu mislim, da pravni interes pobudnika vendarle ni izkazan. Odločba mu ga je v 4. točki 

obrazložitve priznala tako, da je, izhajajoč iz njegove trditve, "da je v minulem obdobju vlagal svoja 

sredstva v EIPF", prišla do sklepa: "Določba v zakonu, enaka tisti v tretjem odstavku 47. člena ZLPP, 

bi neposredno in znatno vplivala na njegov pravni položaj v razmerju do EIPF in njegovega 

premoženja". 

 

Tretji odstavek 47. člena ZLPP se glasi: "Podjetja, ki upravljajo s sredstvi, ki so so jih na osnovi 

pogodb financirale fizične in pravne osebe, se preoblikujejo po tem zakonu v kapitalske družbe. 

Posameznim soinvestitorjem se prizna solastništvo družbe v sorazmernem deležu njihovega vložka." 

Pobudnik se je sam zavedal, da njegova vlaganja v EIPF niso bila vlaganja "na osnovi pogodb", zato 

je v svoji pobudi o tem zapisal tole: "Navidez bi lahko nastal problem zaradi zahteve člena 47/3 ZLPP, 

da so bila sredstva fizičnih in/ali pravnih oseb vlagana na podlagi pogodbe. Agencija za privatizacijo 

se namreč v praksi drži načela, da dovoli privatizacijo le tistih vloženih sredstev, za katera obstaja 

pisna pogodba. Sodna ugotovitev (na podlagi ugotovitvene tožbe investitorja), da so bila sredstva 

fizičnih in/ali pravnih oseb vložena v kapital podjetja ali zavoda, bi bila prav gotovo enako trdna pravna 

osnova kot pisna pogodba." 

 

Sam - drugače kot pobudnik - mislim, da gre pri citirani ureditvi po ZLPP izrecno in namenoma za 

omejitev le na resnično pogodbena vlaganja in da še zlasti pri morebitnem (predlaganem) analognem 

prenosu te ureditve s področja lastninjenja gospodarskih podjetij na področje javnih zavodov široka 

(ekstenzivna) interpretacija zakonske določbe o pogodbenih vlaganjih ne pride v poštev - saj celo 

morebitna resnična pogodbena vlaganja v prave (prej in sedaj proračunske) javne zavode tudi po 

mojem mnenju ne bi mogla biti priznana kot pravni naslov za privatizacijo takih javnih zavodov. Če je 

kdo vlagal svoje delo ali neposredno sredstva - pogodbeno ali kako drugače - v "proračunske" oziroma 

v celoti iz javnih sredstev financirane zavode ali celo v državne institucije v najožjem pomenu besede 

(v državne organe ipd.), bi moral za to že takrat in tudi sedaj dobiti ustrezno družbeno priznanje (ker je 

vse to v bistvu podarjal državi oziroma zavodom, ki jih mora financirati izključno država sama), ni pa 

teh njegovih vlaganj v take dejavnosti mogoče danes izenačevati z enakimi nekdanjimi vlaganji v 

gospodarska podjetja. Tovrstna "vlaganja" v nekdanje samoupravne gospodarske organizacije 

(recimo, če nekdo svoje inovacije podjetju sploh ni "zaračunal", čeprav so mu jo bili pripravljeni plačati) 

so bila namreč vendarle "darila" drugačne narave kot enaka "darila" državnim ali paradržavnim 

institucijam: za tako "darilo" svojemu samoupravnemu podjetju je bil darovalec vendarle vsaj 

indirektno ekonomsko motiviran oziroma nagrajen (uspešnejše podjetje - večja plača, zanesljivejše 

delovno mesto itd.), medtem ko taka "darila" državnim ali paradržavnim institucijam, kadar do njih 

sploh pride, niso motivirana s tovrstnimi, ampak z drugačnimi razlogi in pričakovanji. Zato tudi po 

mojem mnenju načelo enakosti pred zakonom ne zahteva, da bi tovrstna "darila" morali v obeh 

bistveno različnih situacijah obravnavati enako. Gornje sklepanje seveda sloni na oceni, da je bila v 

nekdanjem sistemu med samoupravnimi gospodarskimi organizacijami in tistimi "posebnega 

družbenega pomena" (v "družbenih" in tudi nekaterih gospodarskih dejavnostih) kljub vsemu vendarle 

podobna pomembna razlika kot danes med dejavnostmi zasebnopravnega in javnopravnega sektorja. 

Če danes kdo nekaj na prej opisani način "podari" državi, to stori brez misli in brez upanja na kasnejšo 

"reprivatizacijo" tega darila - in v zasebnem gospodarstvu seveda prav tako oziroma analogno. 
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Moje gornje stališče, na podlagi katerega zavračam obstoj pobudnikovega pravnega interesa za tako 

spremembo Zakona o zavodih, kakršno je zahteval v tej pobudi, pa ne pomeni, da s tem že vnaprej 

zavračam njegov pravni interes in tudi utemeljenost morebitne pobude v drugačni smeri in na drugačni 

podlagi. Dejavnost raziskovalnih inštitutov namreč nikakor ni dejavnost, ki bi nujno morala biti 

organizirana in financirana izključno iz javnih sredstev. Glede na to pa tudi morebitnih zasebnih 

vlaganj v raziskovalne inštitute v prejšnjem sistemu morda vendarle ni mogoče povsem enačiti z 

"darili" državnim ali paradržavnim institucijam - še zlasti ne v primeru, kakršen je EIPF, kjer je bil delež 

takih zasebnih vlaganj izredno visok. V kontekstu tu obravnavane pobude je bilo to enačenje sicer 

nujno, ker je pobuda pristala na predpostavko, da so po veljavni pravni ureditvi vsi nekdanji 

"samoupravni" instituti danes podržavljeni in je šele na te podržavljene inštitute skušala uporabiti 

analogijo z lastninjenjem nekdanjih samoupravnih podjetij po ZLPP. Problem pa se bo, mislim, 

pokazal v drugačni luči, če se bo zastavilo enkrat od istega pobudnika že zastavljeno vprašanje, ali je 

prav in v skladu z Ustavo, da so bili vsi ti inštituti stoodstotno podržavljeni, tudi kolikor niso bili 

stoodstotno financirani iz javnih sredstev. V tem primeru bo morda možno uspešneje zahtevati 

pretvorbo takega inštituta v kapitalsko družbo ali ustrezen drugačen način upoštevanja zasebnih 

vlaganj - ne na podlagi analogije z ZLPP in domnevnega nespoštovanja načela enakosti pred 

zakonom, ampak preprosto zaradi ustavno zagotovljenega varstva zasebne lastnine. Če je Ustavno 

sodišče na tej ustavni podlagi priznalo varstvo celo nekaterim premoženjskopravnim pravicam in 

interesom bivših upravljalcev "čiste" družbene lastnine, bo po mojem mnenju tem lažje priznalo na tej 

podlagi tudi varstvo zasebnopravnih premoženjskih pravic in interesov, čeprav se te pravice in interesi 

v prejšnjem sistemu na področju raziskovalne dejavnosti niso mogli izraziti neposredno. Zelo 

poenostavljeno rečeno: če bi v sedanjem zasebnolastninskem sistemu s tovrstnimi vlaganji lahko 

nastal pretežno ali v celoti zaseben institut (oziroma bi bilo v duhu takega sistema in njegove ustavne 

ureditve, da se to pravno omogoči), ne vidim razloga, da ob transformaciji prejšnjega 

družbenolastninskega sistema v sedanjega zasebnolastninskega država ne bi bila dolžna na ustrezen 

način priznati tudi tovrstnih vlaganj še v okviru prejšnjega sistema. 
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