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Odklonilno ločeno mnenje sodnika Testena 

 

 

Glasoval sem proti odpravi izpodbijane sodbe Vrhovnega sodišča in odločbe Ministrstva za okolje in 

prostor. Ne soglašam namreč z nosilnim argumentom sprejete odločitve Ustavnega sodišča. Po 

mnenju večine naj bi namreč ne bilo v skladu s 25. členom Zakona o denacionalizaciji stališče 

Vrhovnega sodišča, da bi imel (pri)tožnik pravico do nakupa stanovanja po Stanovanjskem zakonu, če 

je bila investitor spornega stanovanja občina, tožnik pa le najemnik v njem. Ker bi v tem primeru 

pritožnik po mnenju večine ne imel takšne pravice, naj bi mu tudi ne pripadal položaj stranke v 

denacionalizacijskem postopku. 

 

Takšno stališče pa je napačno. Člen 25 ZDen med drugim res ureja tudi položaj, ko se je vrednost 

nepremičnine po podržavljenju zaradi novih investicij bistveno povečala. Vendar pa 25. člena ZDen ni 

mogoče uporabiti v primerih, ko je z investiranjem nastala nova nepremičnina. Ustavno sodišče je že 

izreklo, da so način in obseg vračanja premoženja in uporaba 25. člena ZDen lahko odvisni tudi od 

tega, ali gre pri predmetu vračanja za eno ali za več nepremičnin. Tako je bilo skladno s stališčem 

Ustavnega sodišča, izraženim v sklepu, sprejetem v zadevi Up- 61/94, na primer potrebno v postopku 

denacionalizacije ugotavljati, ali sta z nadzidavo in izgradnjo prizidka k podržavljenemu hotelu nastali 

novi nepremičnini, ali pa se je le bistveno povečala vrednost podržavljene nepremičnine. V prvem 

primeru bi novih nepremičnin v postopku denacionalizacije ne bilo potrebno "vrniti", v drugem primeru 

pa bi bilo treba vrniti nepremičnino in uporabiti 25. člen ZDen. 

 

V primeru, ki ga obravnava odločitev, h kateri dajem to ločeno mnenje, naj bi bilo s preureditvijo 

skupnih prostorov na podstrešju podržavljene hiše z vlaganjem občine nastalo novo stanovanje. Zato 

sodim, da bi bilo v postopku denacionalizacije treba ugotoviti, ali ni s tem nastala nova nepremičnina, 

ki je bila že po Zakonu o pravicah na delih stavb (Uradni list SRS, št. 19/76 - člen 2) in je tudi po 

Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 18/91 - člen 12) lahko samostojen predmet lastninske in 

drugih stvarnih pravic - etažna lastnina. Da je bilo že po prejšnji ureditvi stanovanje v večstanovanjski 

hiši (samostojna) stvar v pravnem prometu, izhaja tudi iz določb drugega odstavka 9. člena Zakona o 

temeljnih lastninskopravnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80). Z investiranjem, na podlagi katerega 

je nastalo novo stanovanje, torej ni prišlo do povečanja vrednosti (iste) nepremičnine, ampak je 

nastala nova nepremična stvar. Če je v nastanek takšne nepremičnine ob izpolnjevanju pogojev iz 72. 

oziroma pozneje 68. člena Zakona o stanovanjskih razmerjih vlagala fizična ali civilna pravna oseba, 

je ta po samem zakonu pridobila lastninsko pravico na tako ustvarjenem stanovanju (21. člen ZTLR). 

Kadar v takšnem primeru "občani" še niso pridobili lastninske pravice na stanovanju, so jo originarno 

pridobili na podlagi 116. člena Stanovanjskega zakona. Kadar pa je bila investitor v takšno preureditev 

skupnih prostorov družbena pravna oseba (torej tudi občina), je po tedanjem ZSR in Zakonu o 

stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 3/81 s spremembami), tako nastalo stanovanje 

pripadlo v (družbena) sredstva takšne družbene pravne osebe. Sporno stanovanje je torej pripadalo 

občini, v njena sredstva pa ni prišlo na podlagi podržavljenja, ampak kot nova stvar, ustvarjena z 

vlaganjem sredstev v družbeni lastnini, zato tudi ne obstaja pravna podlaga za njegovo "vrnitev" v 

postopku denacionalizacije. 

 

Izkaže se torej, da je pritožnik imel pravni interes, da se udeležuje postopka denacionalizacije. Če bi 

uspel izkazati, da je stanovanje, v katerem je najemnik, lahko predmet etažne lastnine, nastalo pa je z 

vlaganjem družbenih sredstev občine, bi to pomenilo, da stanovanje lahko odkupi, takšna pravna 

opcija pa nedvomno predstavlja njegovo pravico oziroma pravno korist, ki bi jo moral imeti možnost 

varovati v upravnem postopku (49. člen Zakona o upravnem postopku). 

 

         Franc Testen 


