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Pritrdilno ločeno mnenje sodnika Snoja 

 

Glasoval sem za 4. točko izreka, torej za razveljavitev tistih določb 125. člena SZ, o katerih je Ustavno 

sodišče odločilo. 

 

Sodim pa, da bi morali oceniti tudi ustavnost vseh tistih določb istega člena, ki sicer niso izpodbojne z 

zornega kota niti lastnikov denacionaliziranih stanovanj niti najemnikov v takih stanovanjih niti 

najemnikov v stanovanjih denacionalizacijskih zavezancev, zato pa zadevajo lastnino teh zavezancev 

ali sredstva Slovenskega odškodninskega sklada, Sklada RS za razvoj ali Stanovanjskega sklada RS. 

To bi po mojem prepričanju morali storiti ne toliko zaradi tega, ker sta dve pobudi verbalno zahtevali 

oceno ustavnosti 125. člena SZ v celoti (, saj je vendarle jasno, da sta imeli v mislih le določbe tega 

člena, ki in kolikor zadevajo njune interese), kolikor po načelu koneksitete, torej ob upoštevanju 

drugega stavka 30. člena Zakona o Ustavnem sodišču. Menim, da bi bilo v obravnavanem primeru 

primerno po načelu koneksitete oceniti še ustavnost tistih delov 125. člena SZ, ki niso sporni ne z 

vidika interesov lastnikov denacionaliziranih stanovanj ne z vidika najemnikov, ker je jasno (celo 

nasprotni udeleženec to navaja), da je bila novela obravnavanega člena sad pritiskov zlasti 

organiziranih najemnikov. Ocenjujem, da bi bila uporaba načela koneksitete v tem primeru tudi v 

skladu z dosedanjo prakso Ustavnega sodišča. 

 

Ko bi Ustavno sodišče ocenjevalo ustavnost vseh določb drugega do desetega odstavka 125. člena 

SZ in s stališča vseh interesov, ki zaslužijo ustavnosodno varstvo, bi si bilo treba kot temeljno zastaviti 

vprašanje, kako se zakonodajalčeva očitna in izrecna težnja izravnati celoten položaj bivših imetnikov 

stanovanjske pravice v denacionaliziranih stanovanjih s položajem imetnikov stanovanjske pravice v 

drugih stanovanjih, posebej glede na pravico slednjih do nakupa stanovanj, sklada z Ustavo. 

(Izenačevanje teh in onih v pravem pomenu besede seveda sploh ni mogoče, saj zakonodajalec ne 

more privatizirati stanovanj, ki so že v zasebni lasti.) Za odgovor na to vprašanje pa bi bilo treba 

najprej pretehtati položaj tistih, s katerimi naj se izravna položaj onih drugih. 

 

Možnosti ugodnega nakupa za imetnike stanovanjske pravice po 117. in 119. členu SZ zakonodajalec 

ni predpisal z namenom, da pripravi tej kategoriji občanov gmotne ugodnosti. Do njih imetniki niso bili 

kakorkoli upravičeni niti sami po sebi in še manj v razmerju do drugih kategorij občanov glede na 

zadovoljenost stanovanjskih potreb, dostopnost stanovanja kot dobrine ali lastnino na stanovanjih. 

Razlogi, ki so zakonodajalca za tako ureditev opravičevali, so bili: znebiti se bremena vzdrževanja 

stanovanj, s katerih uporabo zaradi trdnosti nekdanje stanovanjske pravice in sedanjega najemnega 

razmerja verjetno ne bo kmalu mogoče razpolagati; zagotoviti tem stanovanjem lastnike, ki bodo 

verjetno tudi dobri gospodarji; predvsem pa pridobiti od njih kolikor se da hitro in kolikor mogoče veliko 

zasebnih sredstev kot gmotni temelj za novo nacionalno stanovanjsko politiko, s katero bo država 

lahko izvrševala svojo ustavno nalogo ustvarjati možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno 

stanovanje (78. člen Ustave). Ta kombinacija hkratnih razlogov je opravičilo za odločitev 

zakonodajalca, da je prav tistim občanom, ki so že bili deležni stanovanj iz splošnega ljudskega 

premoženja oziroma iz sistema vzajemnosti in solidarnosti, omogočil tudi lastništvo na njih. Pri tem je 

bil zakonodajalec pristojen tudi za oceno, kolikšna je v povprečju plačilna sposobnost in pripravljenost 

imetnikov stanovanjske pravice za nakup stanovanj in kako ugodno kupnino mora torej uzakoniti, da bi 

bili omenjeni cilji v največji meri doseženi. 

 

Takih razlogov pa zakonodajalec za uzakonitev ugodnosti iz izpodbijanih določb 125. člena ni imel: 

denacionalizirana stanovanja že imajo svojega zasebnega lastnika in gospodarja; z "modeli" iz 125. 

člena se večinoma ne povečuje stanovanjski fond; z nakupi na podlagi teh določb se ne povečuje 

obseg javnih sredstev, namenjenih uresničevanju stanovanjske politike (in nacionalnega 
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stanovanjskega programa), temveč se, nasprotno, manjša. Drugih in drugačnih relevantnih razlogov 

ni. Že zato, ker jim manjka razumna utemeljenost, so po mojem prepričanju "modeli", ki jih prinašajo 

izpodbijane določbe 125. člena SZ, kolikor posegajo v pravice kogarkoli drugega, v neskladju z načeli 

pravne države. 

 

Z istimi načeli so nadalje v neskladju tudi zato, ker brez tehtnega in razvidnega razloga sprem injajo 

pravno ureditev iz SZ, ki je stopil v veljavo dve leti in pol poprej; tako zakonodajalčevo ravnanje pa 

nasprotuje zahtevi po obstojnosti prava in prizadene zaupanje v pravni red. 

 

Brez utemeljitve, da zagotavljajo katerokoli od funkcij lastnine iz 67. člena Ustave in brez javnega 

interesa sploh, torej v neskladju z Ustavo, posegajo omenjene določbe v lastninsko pravico tistih, ki so 

lastnino pridobili po določbah 111. - 114. člena SZ, saj naknadno omogočajo drugim zmanjševanje 

obsega te lastnine ali omejevanje razpolaganja z njo. 

 

Kolikor posamezen od "modelov" iz 125. člena SZ predvideva zato, da bi bila nekdanjim imetnikom 

stanovanjske pravice na denacionaliziranih stanovanjih zagotovljena možnost ugodnega nakupa, tudi 

angažiranje sredstev republiških skladov s posebnimi namembnostmi, posebno pa Stanovanjskega 

sklada Republike Slovenije, mimo teh namenov ali kriterijev za njihovo uporabo, je to tudi v neskladju 

z načelom o Sloveniji kot socialni državi: sredstev, sistemsko namenjenih za reševanje stanovanjske 

problematike tistih, ki si stanovanja še niso zagotovili in potrebujejo pri tem pomoč družbe, tudi 

zakonodajalec ne more nameniti oziroma omogočiti njihovo odvajanje za lastninske ambicije drugih, ki 

imajo stanovanje v najemu, in to brez slehernih socialnih kriterijev. 

 

Menim, da bi bilo zaradi vsega tega in povezano z razlogi, ki jih za razveljavitev nekaterih določb 

vsebuje že odločba, potrebno razveljaviti vse določbe od drugega do desetega odstavka 125. člena 

SZ. 

 

 

Janez Snoj 

 

Se pridružuje 

 

Franc Testen 

 


