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L O Č E N O M N E N J E 

 

k odločbi št. U-I-95/91 z dne 14/5-1992 

 

Na predlog Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljana za oceno ustavnosti 121. člena 

stanovanjskega zakona je ustavno sodišče ugotovilo, da ta člen ni v neskladju z ustavo. V obrazložitvi 

je navedlo, da ustavno sodišče ni pristojno za odločanje o primernosti zakonskih rešitev. Zakone lahko 

ustavno sodišče presoja le z vidika skladnosti z ustavo in se zato ne more spuščati v obravnavanje 

primernosti cen in plačilnih pogojev, urejenih v členih 117 - 124 (deseti odstavek obrazložitve). 

 

Napadeni 121. člen določa v prvem odstavku, da se za določitev vrednosti stanovanj, ki se privatizirajo 

na podlagi določb tega zakona, uporabljajo elementi za izračun vrednosti stanovanja, ki jih določa 

pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem 

točkovanja, objavljen v Uradnem listu SRS, št. 25/81. 

 

Drugi odstavek 121. člena nalaga republiškemu upravnemu organu, ki je pristojen za stanovanjske 

zadeve, da določi vrednost točke ob objavi zakona in vsak naslednji mesec do konca 1993. leta. 

 

Ustava določa v tretjem odstavku 153. člena, da morajo biti podzakonski predpisi v skladu z ustavo in 

zakoni. Nadalje določa ustava v drugem odstavku 120. člena, da opravljajo upravni organi svoje delo 

samostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov. 

 

Ob upoštevanju navedenih ustavnih določil, ki urejajo razmerje med zakonom in podzakonskimi 

predpisi in ki določajo vlogo upravne funkcije v državi v skladu s splošnimi ustavnimi načeli o 

demokratičnosti (1. člen ustave), pravne države (2. člen ustave) in delitve oblasti na zakonodajno, 

izvršilno in sodno (3. člen ustave), ugotavljam, da je pooblastilo iz drugega odstavka 121. člena v 

vsebinskem pogledu vezano na določila prvega odstavka istega člena. 

 

Upravni organ ne sme po lastni presoji določati vrednosti točke, ampak je pri tem glede na določilo 

prvega odstavka 121. člena vezan na kriterije, ki jih v tem pogledu določa že omenjeni pravilnik. Ta 

pravilnik določa v svojem 3. in 4. členu kriterije za določitev povprečne cene kvadratnega metra 

novozgrajenih stanovanj v družbeni lastnini v občini in s tem tudi kriterije za vrednost točke v občini. 

 

Ti kriteriji so po mojem mnenju nepopolni, ker se ne nanašajo na državo, ampak na posamezno 

občino. Tudi sicer ni jasno, ali so izpolnjeni in ali so sploh še uporabni drugi kriteriji iz omenjenega 

pravilnika, ki vplivajo na določanje vrednosti točke, n.pr. veljavnost družbenega dogovora o 

oblikovanju cen v stanovanjski graditvi (Ur. l. SRS, št. 8/78), na katere pravilnik napotuje. 

 

Vsebinsko nezadostno določljivi kriteriji omogočajo ravnanje upravnega organa, v konkretnem primeru 

za to pristojnega ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora, ki ni v skladu s prej omenjenimi 

ustavnimi določili. 

 

Glede na navedeno je razvidno, da v prikazanem primeru ne gre za vprašanje primernosti zakonskih 

rešitev in s tem za obravnavanje primernosti cen in plačilnih pogojev. Bistvo prikazanega problema je 

pravne narave in se tiče premalo določenih kriterijev v zakonski normi, to pa dopušča spremembo 

ustavno določenega razmerja med zakonodajno in upravno funkcijo. 

 

Zaradi naštetih razlogov se, z vsem spoštovanjem do sprejete odločitve ustavnega sodišča, glede 

prvega odstavka 121. člena stanovanjskega zakona tej odločitvi ne pridružujem. Smatram, da je prvi 

odstavek 121. člena pravno nepravilen, da ni v skladu z ustavo in da ne zagotavlja pravno pravilne 

uporabe drugega odstavka 121. člena. 
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Ljubljana, dne 9/6-1992 

 

S o d n i k 

 

dr. Lovro Šturm 

 


