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Kadar ostane ustavni sodnik s svojim stališčem popolnoma osamljen, kot sem ostal sam v tem 

primeru, mora posebej skrbno premisliti argumentacijo za svoje stališče, s katerim ugovarja prepričljivi 

večini. Zato naj začnem z argumenti, ki govorijo za sprejeto odločitev o razveljavitvi Zakona o 

dopolnitvah Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. Tudi po mojem mnenju ureditev, ki 

izhaja iz navedene dopolnitve, ni sprejemljiva kot trajna ureditev. Strinjam se namreč s 63. tč. 

obrazložitve odločbe, ki pravi, da "tak trajen način privilegiranega določenega kroga najemnikov (tj. 

tistih, ki so najemna razmerja sklenili pred 31. 12. 1993) kot gospodarskih subjektov omejuje 

gospodarske možnosti in s tem svobodo gospodarske pobude drugih najemnikov, tj. tistih, ki so 

najemna razmerja sklenili po 31. 12. 1993". Tudi po mojem mnenju bi bilo torej v nasprotju z Ustavo, 

če bi poseben položaj vzpostavljali kot trajno ureditev. Zato sem se zavzemal za razveljavitev 

dopolnitve zakona z odložnim rokom, vendar ta predlog ni dobil zadostne podpore, da bi bil sprejet. 

 

Po mojem mnenju ima zakonodajalec širše polje svobodnega odločanja takrat, kadar gre za 

intervenco v družbena, tudi gospodarska razmerja z začasno veljavo, kadar reagira na prehodne 

deformacije in odklone, ki se s pomočjo tržnih zakonitosti samouravnajo šele na razmeroma dolg rok. 

Za takšen primer gre pri dopolnitvi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. Kot v svojem 

odgovoru pravi Državni zbor, je bil namen zakonodajalca izboljšati položaj velikega števila (približno 5 

500 najemnikov in 10 000 zaposlenih pri njih) najemnikov poslovnih prostorov, ki so se zaradi 

spremembe lastnikov poslovnih prostorov znašli v "zelo neugodnem eksistenčnem položaju, saj jim 

grozi nevarnost, da izgubijo delo in najemniki svoje vložke v poslovne prostore". Državni zbor 

opozarja, da novi lastniki, ki so pridobili poslovne prostore po Zakonu o denacionalizaciji prejšnjih 

vlaganj obrtnikov v poslovne prostore praviloma nočejo upoštevati in niso pripravljeni na povrnitev 

vloženih sredstev oziroma investicij. 

 

Zaradi tega prihaja do sporov, ki se največkrat iztečejo v tožbo za izpraznitev poslovnega prostora. 

Res je sicer, da je ureditev, ki omogoča takšno tožbo, stara, vendar se je v preteklosti uporabljala le 

kot grožnja za spoštovanje v pogodbi dogovorjenih obveznosti. Pogodbe, ki so bile sklenjene za 

nedoločen čas, lastniki v praksi niso odpovedovali, razen v primeru krivdnih razlogov na strani 

najemnika. V zadnjem času pa je prišlo s strani novih lastnikov "do naglega in nesorazmernega 

povečevanja cene poslovnih prostorov ter do pogostega odpovedovanja za nedoločen čas sklenjenih 

najemnih razmerij". Ob odpovedi novi lastniki praviloma nočejo nič slišati o velikih materialnih 

vlaganjih, ki so jih najemniki morali vložiti v poslovni prostor, da bi ga usposobili za opravljanje svoje 

dejavnosti. "Pogoste odpovedi in prenehanje opravljanja poslovne dejavnosti ter neekonomska višina 

najemnin so pripeljale tako daleč, da je vse bolj postala ogrožena ustavna pravica svobodne 

gospodarske pobude." Državni zbor se sklicuje na 67. člen Ustave, ki govori o socialni in ekonomski 

funkciji lastnine. 

 

Društvo najemnikov poslovnih prostorov prepričljivo pojasnjuje, da so imele najemne pogodbe v okviru 

nekdanje ureditve trajen značaj, prekinitev teh pogodb pa je bila sistemsko omejena in v praksi zelo 

redka. Iz analiz, ki so bile podlaga za sprejem dopolnitve zakona pa izhaja, da je po izvedeni 

denacionalizaciji in množični zamenjavi lastnikov poslovnih prostorov prišlo do razmer, v katerih 

najemniki niso privilegirana, ampak ogrožena stran. Nenormalen skok najemnin, ki je bil pogosto v 

funkciji pregnati najemnike iz poslovnih prostorov (mnogi od njih so prazni še danes) je spodbudil 

zakonodajalca, da ublaži tegobe najemnikov, ne pa da bi jih privilegiral. Kakor so omejitve, ki jih uvaja 

dopolnitev zakona, lahko škodljiva ovira za normalno in svobodno gospodarsko dejavnost lastnikov 

poslovnih prostorov, je po drugi strani drastičen skok najemnin ogrožal gospodarsko pobudo 
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najemnikov in socialno varnost pri njih zaposlenih in njihovih družin. Ustavne določbe o lastnini, njeni 

gospodarski in socialni funkciji, so intervenco Državnega zbora ne le omogočile, ampak jo naravnost 

zahtevale. 

 

Namen Državnega zbora je bil, da z dopolnitvijo zakona ublaži negativne posledice, ki so jih čutili 

najemniki poslovnih prostorov zaradi spremembe njihovih lastnikov. Pri tem bi moral dati takšnemu 

zavarovanju interesov najemnikov začasni značaj. 

 

Trajne rešitve morajo biti takšne, da ne privilegirajo ene strani v razmerjih med lastniki in najemniki 

poslovnih prostorov ter med samimi najemniki. Toda Državni zbor je upravičeno izhajal od tega, da se 

je položaj najemnikov brez njihove krivde odločilno poslabšal in da mora zato omiliti negativne 

posledice takšnega poslabšanja. Zato je logično, da je v dopolnitvi zakona poskušal določiti položaj 

najemnikov poslovnih prostorov tako, da mu je mogoče očitati neuravnoteženost. Zato tudi sam 

menim, da bi veljalo dopolnitev zakona razveljaviti, vendar z odložnim rokom. Smisel razveljavitve z 

odložnim rokom bi pomenila ugotovitev, da je bila intervenca zakonodajalca sicer ustavnopravno še 

sprejemljiva kot začasna, ne prestane pa ustavnosodne presoje kot trajna rešitev. Razveljavitev brez 

odložnega roka, za katero se je odločilo Ustavno sodišče, izhaja od tega, da dopolnitev zakona ne bi 

bila skladna z Ustavo, niti če bi imela le začasno veljavo. Takšna odločitev bo seveda izničila sleherni 

pozitivni učinek dopolnitve zakona. Po moji oceni se počasi izteka tranzicijsko obdobje, v katerem je 

bilo interveniranje zakonodajalca v razmerja med lastniki in najemniki prostorov upravičeno in nujno. 

Zato bi razveljavitev z odložnim rokom omogočila neboleč in miren prehod v obdobje, v katerem se bo 

država v čim manjši meri vmešavala v razmerja med lastniki in najemniki poslovnih prostorov, če pa 

že, pa bo njena ureditev zagotovila "primerno uravnoteženost med varstvom lastninske pravice ter 

svobodo razpolaganja najemodajalcev in varstvom svobodne gospodarske pobude najemnikov" (66. 

točka obrazložitve Odločbe). Glede na to, da je Ustavno sodišče razveljavilo dopolnitev Zakona o 

poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, bo to v praksi vodilo v neenak položaj najemnikov poslovnih 

prostorov v prehodnem obdobju. Zato za tako odločbo nisem mogel glasovati. 

 

 

          dr. Ciril Ribičič 

 


