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O D L O Č B A  I N  S K L E P 

 

Ustavno sodišče je na predlog Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane in podjetja Cvetličarstvo 

Gardenia ars florae ter na pobude Petra Kavalarja, Milene Šmit, Sivih panterjev - stranke upokojencev 

Slovenije - OOSP Krško, Term Čatež, d.d., Mihajla Miliča, Margarete Klasinc, Josipa Bostiča, Inštituta 

za kovinske materiale in tehnologije, Igorja Erjavca in Mihajla Milisavljeviča, v postopku za oceno 

ustavnosti nekaterih določb stanovanjskega zakona, na seji dne 14/5-1992 

 

I. u g o t o v i l o : 

 

Določbe 117., 119., 120., 121., 124., 125., 126. in 130. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, 

št. 18/91-I) niso v neskladju z ustavo Republike Slovenije. 

 

II. s k l e n i l o : 

 

Ustavno sodišče ne sprejme pobud in ne začne postopka za oceno ustavnosti določb 54. in drugega 

odstavka 113. člena stanovanjskega zakona. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane in Cvetličarstvo Gardenia ars florae sta s predlogoma začela 

postopek za oceno ustavnosti določb 117., 119., 120., 121., 124., 125., 126. in 130. člena 

stanovanjskega zakona, ki urejajo privatizacijo stanovanj in stanovanjskih hiš. Ustavno sodišče je 

zaradi skupnega obravnavanja združilo ti dve zadevi in zadeve, v katerih so pobude vložili Peter 

Kavalar, Milena Šmit, Sivi panterji - stranka upokojencev Slovenije - OOSP Krško, Terme Čatež, d.d., 

Mihajlo Milič, Margareta Klasinc, Josip Bostič, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Igor 

Erjavec in Mihajlo Milisavljevič. Poleg že navedenih določb stanovanjskega zakona je pobudnica 

Milena Šmit v pobudi predlagala oceno ustavnosti tudi določb 54. člena, ki urejajo možnost odpovedi 

najemne pogodbe iz razlogov, ki jih zakon ne določa, Igor Erjavec pa določbe drugega odstavka 113. 

člena, kolikor določajo občino za lastnico podržavljenih stanovanj. 

 

Predlagatelja in pobudniki menijo, da so z navedenimi zakonskimi določbami kršena ustavna načela o 

nedotakljivosti lastnine, o enakosti lastnin, o splošni pravičnosti, o enakopravnosti in enakosti pred 

zakonom. 

 

Ustava v poglavju Človekove pravice in temeljne svoboščine zagotavlja pravico do zasebne lastnine 

(33. člen). Stanovanjski zakon pa je k prodaji stanovanj zavezal pravne osebe: Republiko Slovenijo, 

občine in druge pravne osebe, ki so na dan uveljavitve stanovanjskega zakona imele pravico uporabe 

na družbenih stanovanjih. Ti pravni subjekti so z uveljavitvijo stanovanjskega zakona postali lastniki 

navedenih stanovanj. 

 

V zvezi z zastavljenim vprašanjem o ustavnem temelju za poseg v premoženje pravnih oseb, ki ga 

predstavljajo stanovanja, je treba poudariti, da je v 67. členu ustave določeno, da zakon določa način 

pridobivanja in uživanja lastnine, tako da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka 

funkcija. Pridobivanje in uživanje lastnine na stvareh in pravicah je pogojeno z njihovo naravo in 

namenom. Država s stanovanjskim zakonom tudi spreminja družbeno lastnino kot neopredeljivo 

kategorijo (neolastninjeno premoženje) v lastninsko obliko, ki ustreza tržnemu sistemu gospodarstva. 

Iz tega razloga država tudi lahko posega v lastninska razmerja, s tem da skladno z naravo in 

namenom stvari in pravic nalaga dosedanjim subjektom upravljanja družbenih sredstev, sedaj 



 2 

lastnikom, da nekaj storijo, dopustijo ali opustijo. Na ta način država zagotavlja ustavno opredeljeno 

gospodarsko in socialno funkcijo lastnine. 

 

Stanovanja kot posebna socialna dobrina predstavljajo stvar, ki ima poseben pomen. Država ustvarja 

možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje (78. člen ustave). Mednarodni pakt o 

ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah v 11. členu zavezuje države pristopnice, da priznavajo 

vsakomur pravico do življenjskega standarda, ki zadostuje zanj in za njegovo družino, vštevši sem tudi 

stanovanje, pri čemer države članice to uresničujejo z ustreznimi ukrepi. Zakonodajalec je torej imel 

pravico in dolžnost, da uredi problematiko stanovanj v družbeni lastnini na poseben način. Posebnost 

stvari in pravic se odraža v objektivnih kriterijih, ki so sprejemljivi glede na pravno področje, skladni z 

lastnostjo stvari in le s tistimi omejitvami, ki so nujne v javnem interesu. Po povedanem ni mogoče 

obravnavati na enak način stvari in pravic, ki v podjetju predstavljajo osnovna sredstva in stvari, ki so 

stanovanja. Enak poseg države v obe omenjeni kategoriji bi predstavljal uporabo enakih pravil na 

neenaka dejanska stanja, saj je treba ločevati proizvodni dejavnik od stanovanja kot pretežno socialne 

dobrine. Zakonodajalec je torej upravičeno uporabil pri lastninjenju stanovanj drugačen kriterij kot pa 

pri proizvodnih dejavnikih. 

 

Analiza načina pridobivanja stanovanj v družbenih pravnih osebah pokaže, da so ta bila pridobljena s 

sredstvi na temelju prispevkov in iz sredstev sklada skupne porabe, kar predstavlja veliko razliko 

nasproti sredstvom za proizvodne dejavnike. V bistvu so bila stanovanja pridobljena s sistemom 

javnega financiranja oziroma s sredstvi, ki so bila namensko dodeljena za urejanje standarda 

zaposlenih. Vsak zaposleni je prispeval pri oblikovanju stanovanjskih skladov, kar daje stanovanjem 

poseben pravni pomen, ki v veliki meri izključuje individualizacijo pravic pravne osebe. Glede na 

povedano je zakonodajalec imel pravico določiti posebno obliko lastninjenja teh družbenih sredstev. 

Zakonodajalčev pristop se lahko utemeljuje tudi z zahtevami časa, ki terja prehod iz neopredeljenih 

družbeno lastninskih razmerij v povsem jasna lastninska razmerja. S pravnimi normami se razrešujejo 

tudi socialni konflikti. Zato je bila izbira lastninjenja z upoštevanjem prispevkov vseh zaposlenih tudi 

socialno pogojena in utemeljena. 

 

V zvezi z očitki kršitve ustavnega načela enakosti pred zakonom je treba poudariti, da načela enakosti 

ni mogoče pojmovati kot enostavno splošno enakost vseh, pač pa enakopravno obravnavanje enakih 

dejanskih stanj. Različnosti dejanskih stanj ustreza normativna različnost. Enakost pogojuje ves pravni 

red v njegovi objektivni strukturi, prepoveduje pa, da bi zakon uveljavil direktno ali indirektno 

neupravičeno razliko v enakih pravnih situacijah, neodvisno od narave in kvalifikacije subjektov, na 

katere bi se nanašal. Vsak predpis preveva njegov namen, kar je tudi bistvenega pomena pri 

odločanju o načelu enakosti pred zakonom. V obravnavanem primeru predstavlja dejansko stanje: 

stanovanje, pridobljeno s sredstvi iz prispevkov in namenskih skladov, ki je v družbeni lasti, in 

upravičenec, ki bi lahko postal lastnik v okviru že omenjenih pooblastil zakonodajalca, da izpelje 

lastninjenje stanovanj. Ob takem dejanskem stanju je zakonodajalec določil tudi enoten kriterij 

prodajne cene. 

 

Ni mogoče pritrditi pobudnikom, ki menijo, da načelo enakosti oziroma pravičnosti ni spoštovano, ker 

se ni upoštevalo različnih prispevkov državljanov, pa tudi ne dejstva, da je v stanovanju, ki ga je 

možno odkupiti, lahko več oseb plačevalo prispevke. 

 

Temeljnega pomena je ocenjevanje stanovanj, pri čemer prihajajo do izraza utemeljene razlike glede 

na vrednost stanovanj. Različnost višine vloženih prispevkov in morebitnega večjega števila 

vplačevalcev v posameznem stanovanju le navidezno kaže na neenakost. Upoštevati je namreč treba, 

da je bil sistem zbiranja prispevkov in sredstev iz sklada skupne porabe solidarnosten ter da ni 

mogoča primerjava z morebitnimi kapitalskimi vložki. 

 

Prispevek ni dajal nobene pravice, zato je enako upoštevanje prispevkov v vseh primerih skladno z 

načelom solidarnosti. Iz istega razloga ni mogoče pritrditi stališču, da so tisti, ki so vlagali prispevke, 

pa stanovanja niso pridobili, upravičeni do povračila prispevkov. Njihovi prispevki so bili porabljeni po 

načelu solidarnosti in jih ni mogoče obravnavati po pravilih družb kot kapitalske vložke. 

 

Zakonska predkupna pravica varuje poseben interes, ki je močnejši od splošnega interesa, da naj 

stvari ne bodo po nepotrebnem obremenjene s pravicami tretjih. Zato mora biti povsem jasno 
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opredeljeno in določeno na kateri subjekt se nanaša. Iz navedenih razlogov predkupne pravice ni 

mogoče širiti na druge subjekte, zlasti pa ne na nedoločene ali nedoločljive. 

 

Prav tako ni mogoče pritrditi stališču, da gre za diskriminacijo stanovalcev v nacionaliziranih in 

zaplenjenih stanovanjih, ki ne morejo stanovanja odkupiti, ker ima na njem prednostno pravico 

pričakovani lastninski upravičenec. V tem primeru ne gre za stanovanje, pridobljeno s prispevki in 

sredstvi iz sklada skupne porabe, torej ne gre za že omenjeno enako dejansko stanje. Kadar sta v 

koliziji dve pravici, v tem primeru pravica do odkupa in lastninska pravica, se v pravu uveljavi pravilo, 

da ima prednost močnejša, to je lastninska pravica. 

 

Pristojnosti ustavnega sodišča so taksativno naštete v 160. členu ustave. Med temi pristojnostmi ni 

odločanja o primernosti zakonskih rešitev. Zakone lahko ustavno sodišče presoja le z vidika skladnosti 

z ustavo in se zato sodišče ne more spuščati v obravnavanje primernosti cen in plačilnih pogojev, 

urejenih v členih 117 do 124. Institut za kovinske materiale in tehnologijo navaja, da zakon ni 

upošteval morebitnih razlik, ki nastajajo pri določanju prodajne cene stanovanja, saj je v njihovem 

primeru prodajna cena nižja od še neodplačanega posojila za nakup stanovanja. Ustavno sodišče 

poudarja, da načelo enakosti obvezuje zakonodajalca, da ob pripravi norm izhaja iz splošnih 

poprečnih dejanskih stanj in da se pri tem opira na prevladujoča stanja. Na netipične primere se 

zakonodajalec ne more ozirati, saj oblikuje splošne in abstraktne norme. Posamezni primeri, ki 

odstopajo od splošnih stanj, ne morejo povzročiti ugotovitve ustavnega sodišča, da gre za neskladnost 

z ustavo. Zakonska določba, ki takih netipičnih primerov ne upošteva, zato še ni v neskladju z ustavo. 

Izpodbija se tudi ustavnost 54. člena stanovanjskega zakona, ki določa, da mora lastnik, če odpove 

najemno pogodbo iz razlogov, ki niso našteti v 53. členu, najemniku priskrbeti drugo primerno 

stanovanje, s tem da se položaj najemnika iz najemnega razmerja ne sme poslabšati. Ta pravica 

lastnika stanovanja ni v nasprotju z ustavo in pomeni le izvajanje lastninske pravice, ki jo zagotavlja 

ustava. Pri tem je lastnik celo omejen, saj mora pred odpovedjo najemne pogodbe najemniku 

priskrbeti drugo primerno stanovanje za nedoločen čas in ne pod slabšimi pogoji. 

 

Iz navedenih razlogov je ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 160. člena ustave, 7. člena 

ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in 2. alinee 

tretjega odstavka 25. ter prvega odstavka 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR 

Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) na seji odločilo tako, kot je razvidno iz izreka te odločbe 

in sklepa. 

 

Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo in sklep v sestavi: predsednik dr.Peter Jambrek in sodniki 

dr.Tone Jerovšek, mag.Matevž Krivic, dr.Anton Perenič, mag.Janez Snoj, dr.Janez Šinkovec in 

dr.Lovro Šturm. 

 

P r e d s e d n i k 

dr. Peter Jambrek 

 


