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1. Stanovanjsko problematiko spremljam od uveljavitve tako imenovanega 
Jazbinškovega zakona leta 1991. Sprva sem se z njo ukvarjala na Drţavnem 
pravobranilstvu RS, nato na Vrhovnem sodišču in sedaj kot ustavna sodnica.  
 
2. Stanovanjski zakon (v nadaljevanju SZ) se je medtem velikokrat spreminjal. Zaradi 
večkrat nedorečenih določb so vanj posegali zakonodajalec,  Ustavno sodišče, s svojo 
razlago pa tudi redna sodišča. Ko je kazalo, da se bo pogled na prejšnje imetnike 
stanovanjske pravice in njihove oţje druţinske člane poenotil, je najprej v poloţaj 
slednjih s spremembo dotedanje sodne prakse leta 2005 poseglo Vrhovno sodišče (glej 
več o tem v točkah od 22 do 24 večinske odločbe), s sedanjo odločbo pa še Ustavno 
sodišče.  
 
3. Gre ţe za tretjo razlago istih določb SZ, ki se na podlagi prehodne določbe 193. člena 
SZ-1 še naprej uporabljajo za spore, sproţene pred uveljavitvijo tega zakona. Med 
takšne spore sodi tudi obravnavani spor. 
 
4. Zaradi laţjega razumevanja tega odklonilnega ločenega mnenja bom ponovila 
nekatera zgodovinska dejstva. Stanovanja, ki so bila pred letom 1991 v druţbeni lasti, 
so bila dodeljena posameznikom in druţinam zaradi trajne rešitve stanovanjskega 
vprašanja. Stanovanjska pravica, kot je bila opredeljena v 206. členu Ustave SRS in v 
drugem odstavku 1. člena Zakona o stanovanjskih razmerjih (v nadaljevanju ZSR) ni 
zagotavljala trajne rešitve stanovanjskega vprašanja le imetniku te pravice, ampak tudi 
drugim osebam, ki so skupaj z njim uporabljali stanovanje (prvi odstavek 5. člen ZSR). 
Njihov poloţaj uporabnika je bil zavarovan tudi po smrti ali izselitvi imetnika 
stanovanjske pravice, lahko je celo prešel v stanovanjsko pravico (18. in 19. člen ZSR). 
Uporabnik je bil do neke mere zaščiten celo nasproti imetniku stanovanjske pravice (22. 
in 23. člen ZSR). V SZ zakonodajalec tako oblikovanega instituta ni prevzel v celoti.
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Določil pa je krog oseb, ki so poleg lastnika in najemnika stanovanja, uţivali določeno 
varstvo na področju stanovanjskih razmerij. To so oţji druţinski člani, opredeljeni v 6. 
členu SZ.
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1
 Ni prevzel v celoti tudi zato, ker je izvzel določeno kategorijo oseb, in sicer uporabnike, ki so s prejšnjim 

imetnikom bivali dve leti v ekonomski skupnosti (glej sklep št. U-I-265/01 z dne 19. 12. 2001). Ali z drugimi 
besedami: vse osebe, opredeljene kot oţji druţinski člani po 6. členu SZ, so hkrati tudi bili uporabniki po 5. 
členu ZSR, obratno pa to ne velja. 
2
 Zgolj v pojasnilo: sorodniki do vključno drugega dednega reda, so bili opredeljeni kot oţji druţinski člani 

šele z novelo SZ-C (Uradni list RS, št. 23/96). SZ-1 tej kategoriji praviloma ne priznava več statusa oţjega 
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5. Ob sprejemanju Zakona o denacionalizaciji (v nadaljevanju ZDen), ki je omogočil 
denacionalizacijo stanovanj, je bilo kot eno bistvenih načel Zakona navedeno, da morajo 
biti varovane fizične osebe, ki so na premoţenju, ki je predmet denacionalizacije, 
pridobile stanovanjsko pravico (Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, št. 7/91, 
str. 5).

3
 Stanovanja so postala last pravnih oseb, ki so imele pravico uporabe na 

druţbenih stanovanjih. Imetniki stanovanjske pravice pa so bili po novi ureditvi SZ še 
naprej upravičeni stanovati v njihovih domovih. Morali so skleniti najemno pogodbo z 
lastniki (v primeru podrţavljenih stanovanj so bili ti lastniki hkrati zavezanci za vrnitev 
stanovanja) v roku šestih mesecev od uveljavitve SZ (prvi odstavek 147. člena SZ). Če 
je imetnik stanovanjske pravice umrl pred sklenitvijo najemne pogodbe, se je pravica 
sklenitve najemne pogodbe prenesla na uporabnike, kot jih je določal 5. člen ZSR (tretji 
odstavek 147. člena SZ). Najemna pogodba je morala biti sklenjena za nedoločen čas 
(drugi odstavek 147. člena SZ) in za neprofitno najemnino (150. člen SZ). Če je bilo 
stanovanje predmet vrnitve v postopku denacionalizacije, so določila najemne pogodbe 
ostala v veljavi tudi po vrnitvi stanovanja upravičencu do denacionalizacije (prvi 
odstavek 125. člena SZ).  
 
6. Prvi odstavek 56. člena SZ je določal, da je po smrti najemnika lastnik stanovanja 
dolţan skleniti najemno pogodbo z zakoncem najemnika ali z osebo, s katero je 
najemnik ţivel v dalj časa trajajoči ţivljenjski skupnosti oziroma z enim od oţjih 
druţinskih članov, navedenih v najemni pogodbi. Prvi odstavek 150. člena SZ se glasi: 
"Najemnina za stanovanja, na katerih je bila do uveljavitve SZ dodeljena stanovanjska 
pravica, se oblikuje skladno z metodologijo, predpisano za oblikovanje najemnin v 
neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 69-3312/2003)."  
 
7. Drugi odstavek 150. člena SZ je določal, da neprofitna najemnina ne velja za 
stanovanja in stanovanjske hiše v zasebni lasti. Hkrati je določil pravico lastnikov 
stanovanj, da jim tisti, ki je dodelil pravico uporabe ali stanovanjsko pravico na 
stanovanju v zasebni lasti, po enem letu od uveljavitve SZ krije razliko od neprofitne do 
profitne najemnine.

4
 Drugi odstavek 150. člena se je nanašal na stanovanja, ki so bila v 

zasebni lasti ţe pred uveljavitvijo SZ. 
 
8. Ustavno sodišče je večkrat presojalo ustavno skladnost 56. in 150. člena SZ. 
Večinska odločba se nanje sklicuje v točkah od 17 do 21. Še v sklepu o nesprejemu 
ustavne pritoţbe št. Up-704/03 z dne 14. 10. 2004, na katerega se pobudnika  posebej 
sklicujeta, se je Ustavno sodišče sklicevalo na stališča iz odločbe št. U-I-119/94 in 
zavrnilo očitke, da je sodišče kršilo pravico iz 33. člena Ustave s tem, ko je naloţilo 
lastniku, da sklene najemno pogodbo za nedoločen čas in za neprofitno najemnino z 
oţjim druţinskim članom prejšnjega imetnika stanovanjske pravice.  
 
9. Iz  dosedanje ustavnosodne presoje izhaja, da  sprememba lastništva na stanovanju 
ne vpliva na obstoj in vsebino najemnega razmerja (prvi odstavek 125. člena SZ). V 56. 

                                                                                                                                        
druţinskega člana (v 11. členu). Ta status pa le izjemoma uţivajo, če je to v zvezi z najemno pogodbo, 
sklenjeno s prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice (glej 180. člen SZ-1). 
3
 Odločba št. U-I-303/00 z dne 20. 2. 2003 (Uradni list RS, št. 29/03 in OdlUS XII, 8).  

4
 Imetnik pravice uporabe na stanovanju v zasebni lasti je imel pravico do dodelitve drugega primernega 

stanovanja, ki ga je bil v enem letu od uveljavitve SZ dolţan zagotoviti tisti, ki mu je pravico do uporabe 
stanovanja dal (155. člen SZ). Enako obveznost je SZ nalagal občini, na območju katere je bilo stanovanje 
ali stanovanjska hiša v zasebni lasti, če je bila dodeljena stanovanjska pravica (drugi odstavek 156. člena 
SZ). 
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členu SZ je urejen prenos najemnega razmerja na oţjega druţinskega člana. Prehod 
oziroma nadaljevanje najemnega razmerja predpostavlja njegov prenos pod enakimi 
pogodbenimi pogoji; ker je bila v najemni pogodbi med lastnikom stanovanja in prejšnjim 
imetnikom stanovanjske pravice dogovorjena neprofitna najemnina (prvi odstavek 150. 
člena SZ), ostane to pogodbeno določilo še naprej v veljavi.  
 
10. Poleg pobudnikov sta tako razlago zagovarjala tudi Drţavni zbor in Vlada. Drţavni 
zbor v odgovoru na pobudo poudarja, da je zakonodajalec pri sprejemanju rešitev glede 
problema denacionaliziranih stanovanj vselej izhajal iz izhodišča, da prejšnji imetniki 
stanovanjske pravice ne smejo biti diskriminirani glede na lastništvo stanovanja, ki je 
predmet najemnega razmerja. To pa pomeni tudi, da je vsem imetnikom stanovanjske 
pravice zagotovljena zakonsko regulirana najemnina in tudi pravica oţjih druţinskih 
članov do nadaljevanja najemnega razmerja pod enakimi pogoji. Vlada pa v svojem 
mnenju navaja, da je izvršilna veja oblasti 56. in 150. člen SZ uporabljala tako, da je 
najemno razmerje tudi po smrti najemnika – prejšnjega imetnika stanovanjske pravice – 
ostalo pod istimi pogoji, torej tudi za neprofitno najemnino. Pripominja, da je ta rešitev 
določena tudi v novem 109. členu SZ-1,

5
 ki je nadomestil navedeno določbo 56. člena 

SZ.  
 
11. Da je bil namen zakonodajalca omogočiti nadaljevanje najemnega razmerja za 
neprofitno najemnino tudi oţjim druţinskim članom najemnika in ne le najemniku – 
prejšnjemu imetniku stanovanjske pravice – je razvidno tudi iz prvega odstavka 63.a 
člena SZ. Nanj se sklicujeta tako pobudnika kot Drţavni zbor. Ta člen je določal 
elemente neprofitne najemnine in maksimalno višino neprofitne najemnine, ki jo je 
lastnik stanovanja  lahko zaračunal ne le najemniku, ki je prejšnji imetnik stanovanjske 
pravice, temveč tudi osebi, s katero je bil dolţan skleniti najemno pogodbo na podlagi 
prvega odstavka 56. člena SZ. To pomeni, da se je neprofitna najemnina iz prvega 
odstavka 150. člena SZ nanašala tudi na osebe iz prvega odstavka 56. člena SZ.  
 
12. Ustavno sodišče je z večinsko odločbo od teh stališč odstopilo, pred tem pa ţe 
Vrhovno sodišče leta 2005.

 6
 Ponovno je odprlo ključno vprašanje, tj. ali so tudi oţji 

druţinski člani prejšnjih imetnikov stanovanjske pravice po njihovi smrti upravičeni 
skleniti najemno pogodbo pod enakimi pogoji, torej tudi za neprofitno najemnino, ali pa 
so upravičeni zgolj do sklenitve najemne pogodbe za nedoločen čas, vendar brez 
omejitve glede višine najemnine. Odločilo se je za kompromis. Pravico do nadaljevanja 
najemnega razmerja za neprofitno najemnino ima po smrti najemnika – prejšnjega 
imetnika stanovanjske pravice – samo zakonec oziroma izvenzakonski partner, ki je ob 
uveljavitvi SZ bival skupaj z njim. 
 
13. S tem kompromisnim stališčem se ne morem strinjati. Ker pa je bil ključni argument 
večine, da bi drugačna razlaga pomenila razlaščujoč poseg v lastninsko pravico 
denacionalizacijskih upravičencev (sedanjih lastnikov stanovanj), sem pri odločanju 

                                            
5
 Ta določba se glasi: "Če najemnik stanovanja umre, mora lastnik stanovanja skleniti najemno pogodbo 

pod istimi pogoji z zakoncem najemnika ali z osebo, s katero je ţivel v izvenzakonski skupnosti oziroma z 
enim od oţjih druţinskih članov, če je v času najemnikove smrti dejansko prebival v stanovanju, imel v tem 
stanovanju prijavljeno stalno bivališče ter bil naveden v najemni pogodbi. Zahteva za sklenitev pogodbe 
mora biti podana lastniku v pisni obliki v 90 dneh po smrti najemnika." 
6
 Dotlej je bila sodna praksa drugačna. Glej npr. Višje sodišče v Ljubljani št. II Cp 1335/2003 z dne 7. 1. 

2004,  in sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 432/2001 z dne 11. 4. 2002 (v slednji je Vrhovno sodišče 
izreklo obiter dictum, da imajo tudi oţji druţinski člani pravico skleniti najemno pogodbo z neprofitno 
najemnino). 
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morala ponovno razmisliti o razlogih za spremembo dosedanjega stališča Ustavnega 
sodišča glede tega vprašanja.   
 
14. Lastninske pravice, kot jo zagotavlja 33. člen Ustave, ni mogoče obravnavati 
samostojno, ne da bi upoštevali njeno gospodarsko, socialno in ekološko funkcijo (67. 
člen Ustave). Iz navedenega člena izhaja, da mora imeti lastnina poleg individualistične 
funkcije tudi funkcijo za celotno druţbeno skupnost. Pooblastilo zakonodajalcu, da 
določi vsebino lastninske pravice, ima seveda mejo. Če zakonodajalec to mejo prestopi, 
ne gre več za določitev načina uţivanja lastnine, tj. za vsebino lastninske pravice, 
temveč gre za poseg v pravico do zasebne lastnine. Kje je ta meja, je odvisno ne le od 
narave stvari, ki je predmet lastnine, temveč tudi od tega, kakšne obveznosti je 
zakonodajalec naloţil lastniku v okviru določitve načina uţivanja lastnine (tako ţe v 
odločbi št. U-I-40/06 z dne 11. 10. 2006, Uradni list RS, št. 112/06 in OdlUS XV, 70).  
 
15. Poudariti je treba, da je Ustavno sodišče ţe v dosedanji ustavnosodni presoji 
upoštevalo pravni poloţaj tistih lastnikov stanovanj, ki so lastninsko pravico pridobili z 
odločbo o denacionalizaciji. Ti lastniki namreč izboljšave vsebine lastninske pravice v 
razmerju do najemnikov, ki imajo pravno varovan poloţaj, ne morejo doseči zgolj s 
sklicevanjem na lastninsko pravico. Obseg lastninske pravice na stanovanju je bil ţe ob 
njenem nastanku opredeljen z obstojem najemnega razmerja za neprofitno najemnino, 
če so bili najemniki prejšnji imetniki stanovanjske pravice ali oţji druţinski člani, ki so bili 
ob uveljavitvi SZ uporabniki stanovanja skupaj s prejšnjim imetnikom stanovanjske 
pravice. Z odločbo o denacionalizaciji se je sicer zamenjal lastnik stanovanja, vsebina 
lastninske pravice pa je ostala enaka.  Zato v tem obsegu in za ta krog oseb prvi 
odstavek 56. člena ni bil v neskladju, prvi odstavek 150. člena in tretja alineja prvega 
odstavka 196. člena SZ-1 pa nista v neskladju s 33. členom Ustave. Poleg tega  v 
obravnavani zadevi Ustavno sodišče ni presojalo ustavnosti višine neprofitne najemnine. 
Zato presoja, da je neprofitna najemnina vsebina lastninske pravice na 
denacionaliziranem stanovanju, predpostavlja, da ta omejitev višine najemnine ne 
onemogoča bistva lastninskih upravičenj. Razlogov za spremembo dosedanje 
ustavnosodne presoje zato ni. 
 
16. Če pa je tako, se je treba vprašati še, ali Ustavno sodišče s takšno odločitvijo ne krši 
načela enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Določitev 
obveznosti plačila na trgu prosto oblikovane najemnine le najemnikom (z izjemo 
zakonca oziroma izvenzakonskega partnerja) v denacionaliziranih stanovanjih  bo 
nedvomno povzročila neenako obravnavanje najemnikov v teh stanovanjih v primerjavi z 
najemniki v drugih (nedenacionaliziranih) stanovanjih. Poleg tega razlaga, da oţji 
druţinski člani najemnika – prejšnjega imetnika stanovanjske pravice –, ki vstopajo v 
najemno razmerje po 56. členu SZ, niso upravičeni do najemnega razmerja pod enakimi 
pogoji, kot so veljali za najemno razmerje z najemnikom – prejšnjim imetnikom 
stanovanjske pravice – pomeni tudi neenakost v primerjavi z oţjimi druţinskimi člani, ki 
vstopajo v najemno razmerje po 109. členu SZ-1. Kot je ţe bilo navedeno, je SZ-1 
določil (193. člen SZ-1), da se spori, sproţeni pred uveljavitvijo tega zakona, nadaljujejo 
po dosedanjih predpisih, tj. po SZ.  Trenutek vloţitve toţbe pa sam po sebi ne more biti 
razumen razlog za razlikovanje pravnih poloţajev najemnikov, katerih poloţaj je v 
izhodišču enak. Razlog za kakršnokoli razlikovanje pravnega poloţaja med osebami iz 
prvega odstavka 56. člena SZ in iz prvega odstavka 109. člena SZ-1 tudi iz 
zakonodajnega gradiva ni razviden. Takšen razlog tudi ni dejstvo, da ima drţava na 
voljo različne ukrepe, s katerimi lahko olajša poloţaj lastnikov oziroma omogoči 
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najemnikom drugačno rešitev njihovega stanovanjskega problema (glej 57. točko 
obrazloţitve večinske odločitve).  
 
17. To pa pomeni, da razlaga, po kateri morajo oţji druţinski člani (z izjemo zakonca 
oziroma izvenzakonskega partnerja), ki so ob uveljavitvi SZ ţiveli skupaj z imetnikom 
stanovanjske pravice v denacionaliziranih stanovanjih, skleniti najemno razmerje za 
prosto oblikovano najemnino, nedopustno posega v pravico do enakosti pred zakonom 
iz drugega odstavka 14. člena Ustave.  
 
18. Ker je ustavna pritoţnica in pobudnica oseba, ki sodi v krog oţjih druţinskih članov 
iz 6. člena SZ, nima pa statusa zakonca ali izvenzakonskega partnerja umrlega  
prejšnjega imetnika stanovanjske pravice, iz enakih razlogov tudi nisem mogla glasovati 
za zavrnitev njene ustavne pritoţbe. 
 
19. Večinska odločba končno po mojem mnenju posega tudi v načelo pravne varnosti iz 
2. člena Ustave. Ţe tretja (različna) razlaga enakih določb SZ lahko pomeni le, da 
stanovanjska razmerja še po osemnajstih letih od uveljavitve SZ niso ustrezno urejena. 
Vendar vanje ni mogoče posegati le z vedno novimi razlagami obstoječih določb SZ, 
temveč le z morebitno ustavno skladno spremembo zakona.  
 
 
 
 
 
 
                                                                             Mag. Marija Krisper Kramberger 
                                                                                                Sodnica 

 
 
 
 
 
    Dr. Ciril Ribičič 
           Sodnik 


