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Odklonilno ločeno mnenje sodnice Modrijan 

 

 

Glasovala sem proti odločitvi večine, ker se z njo ne strinjam. 

 

Lastnost stranke v upravnem postopku ima le oseba, ki v tem postopku uveljavlja ali varuje svoje 

pravice ali kakšne neposredno na zakon oprte osebne koristi. Ker pravice in pravne koristi določajo 

materialni zakoni, so ti tudi podlaga za presojo, kdo ima lahko lastnost stranke v konkretnem 

upravnem postopku. 

 

V konkretnem postopku je bila solidarnostnemu upravičencu dodeljena stanovanjska pravica na 

stanovanju, ki je bilo v uporabi občine Nova Gorica. V času izdaje prvostopne odločbe (tudi v obnovi 

postopka je ta čas merodajen za presojo, ali je oseba, ki zahteva obnovo postopka, ker ji v postopku 

ni bila dana možnost sodelovanja, imela pravico udeleževati se tega postopka kot stranka), torej 

25.3.1991, ZDen, ki je pritožnici dal pravico uveljavljati vrnitev spornega podržavljenega stanovanja 

oziroma ki je prepovedal razpolaganje z nepremičninami, glede katerih po določbah tega zakona 

obstaja dolžnost vrnitve (88. člen), še ni bil uveljavljen (7.12.1991). 

 

ZZPS, na katerega se sklicuje odločba, v prvem odstavku določa, da se zaradi zavarovanja pravic 

prejšnjih lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov, s tem zakonom do 31.12.1990 družbenim pravnim 

osebam, ki upravljajo s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v družbeni lastnini, prepove sečnja v teh 

gozdovih in promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v družbeni lastnini in v drugem odstavku pa, da 

se iz razlogov prejšnjega odstavka do 30.6.1991 prepove promet z drugimi nepremičninami, s katerimi 

razpolagajo družbenopolitične skupnosti. Po mojem mnenju namena zakonodajalca ni mogoče 

razlagati le na podlagi iztrganega uvodnega dela navedene določbe 1. čl. (zaradi zavarovanja pravic 

prejšnjih lastnikov), kot to navaja odločba (9. tč.), ampak zakonodajalčev namen ponazarja lahko le 

celotno besedilo določbe 1. člena v povezavi z drugimi določbami tega zakona, v tem primeru še 

posebej v povezavi z določbo 4. čl. (pogodba o prometu z nepremičninami, ki je sklenjena v nasprotju 

s tem zakonom, je nična). Če bi bil zakonodajalčev namen res tak, kot ga navaja ustavno sodišče, 

potem ne bi v drugem odstavku 1. člena uporabil dikcije "prepoved prometa z nepremičninami", 

ampak bi uporabil širši pojem (kot n.pr. 88. člen ZDen - prepoved vsakršnega razpolaganja) oziroma bi 

moral zakon posebej opredeliti posamezne varovalne režime za družbeno lastnino, kot n.pr. v 1. 

členu, ko je posebej prepovedal sečnjo v gozdovih, ki bodo morebiti predmet bodoče 

denacionalizacije. 

 

V času, ko se je v konkretnem primeru odločalo o podelitvi stanovanjske pravice na stanovanju, ki je 

po uveljavitvi ZDen postalo predmet denacionalizacije, je pritožnica sicer imela dejanski interes za 

udeležbo v postopku, ni pa imela pravnega interesa. Tedaj ni mogla v tem postopku varovati še 

nobene svoje pravice ali pravne koristi, določene v veljavnem zakonu. 

 

Tudi sam predlog za uvedbo postopka za vračilo spornega stanovanja, ki naj bi ga pritožnica vložila 

16.8.1990 in na katerega se sklicuje tudi odločba (7. točka), za organ, ki je vodil postopek dodelitve 

stanovanjske pravice, ni bil obvezujoč, saj za tak predlog oziroma vlogo še ni bilo pravne podlage 

(ZDen še ni veljal), ZZPS pa tudi ni izrecno prepovedal razpolaganja z nepremičninami, razen prometa 

z nepremičninami. Dodelitve stanovanjske pravice iz že prej navedenih razlogov pa ni mogoče šteti za 

promet z nepremičninami. 
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