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1. Dvakrat napačno ustavnopravno izhodišče za presojo spora Odločba v 5. točki obrazložitve jemlje 

kot svoje izhodišče ugotovitev, da sporne zakonske določbe "urejajo lastninsko preoblikovanje 

družbene lastnine, ki so jo do 1.1.1995 uporabljali občinski upravni organi" in na kateri da je bila "šele 

z uveljavitvijo ZU vzpostavljena lastninska pravica občin"; ker naj bi bil ta zakon (ZU) lastninsko 

pravico občin na tem premoženju šele vzpostavil, naj bi jo bil zato tudi smel "obremeniti s pravico 

uporabe v korist države (upravnih enot)". 

 

Tudi če bi pristal na tezo, da tudi za državno (oziroma državno- občinsko) upravno premoženje velja 

za druge dele nekdanje družbene lastnine doslej nesporno načelo, da se ta družbena lastnina lahko 

"olastnini" samo z zakonom oziroma na način, določen z zakonom - tudi v tem primeru se s sprejeto 

odločitvijo ne bi mogel strinjati. V tem primeru bi namreč ta odločitev slonela na napačnem izhodišču, 

da je pri odločanju o lastninjenju take družbene lastnine (torej državno-občinskega upravnega 

premoženja) zakonodajalec ustavnopravno povsem nevezan glede tega, ali to premoženje dodeli v 

last državi ali občinam. 

 

To stališče je jasno zastopano v drugem odstavku 5. točke in v drugem odstavku 8. točke obrazložitve 

te odločbe. Z njim se ne morem strinjati, saj to pomeni v bistvu arbitrarno (samovoljno) ali vsaj 

diskrecionarno odločanje zakonodajalca - namesto da bi ustavno sodišče v takem primeru (če izhaja z 

gornjega izhodišča) od zakonodajalca zahtevalo, da to bivše državno-občinsko upravno premoženje 

ob lastninjenju razdeljuje ne arbitrarno ali diskrecionarno, ampak po nearbitrarnem in 

nediskrecionarnem funkcionalnem kriteriju: če neko tako premoženje služi izvrševanju izvirnih 

občinskih funkcij, naj postane občinska last - če služi izvrševanju državnih funkcij, pa naj postane 

državna last. Dejstvo, da še niso dokončno razmejene pristojnosti med državo in občinami (argument 

iz drugega odstavka 5. točke obrazložitve), tu ne more biti odločilno: če se bodo naknadno še kakšne 

upravne dejavnosti prenesle od države v izvirno pristojnost občin, bi s tem takrat avtomatično morala 

preiti tudi lastnina nad prostori in sredstvi za opravljanje takih dejavnosti. 

 

Izhajati iz ustavnopravne nevezanosti zakonodajalca pri urejanju tega vprašanja je torej po mojem 

mnenju prvo napačno izhodišče za ustavnosodno presojo tega spora. Toda "podlaga" za to izhodišče 

je neka še bolj temeljna in še pomembnejša dilema, kjer po mojem mnenju tudi ni bilo zavzeto pravilno 

stališče. To dilemo sem nakazal na začetku prejšnjega odstavka: gre za to, ali tudi za državno 

(oziroma državno-občinsko) upravno premoženje velja načelo, ki je vsaj doslej nesporno veljalo za 

druge dele nekdanje družbene lastnine, namreč načelo, da se družbena lastnina lahko "olastnini" 

samo z zakonom oziroma na način, določen z zakonom. 

 

To načelo "historično" izvira že iz znanega 99. amandmaja k prejšnji slovenski ustavi, po katerem se z 

zakonom določi preoblikovanje družbene lastnine v zasebno in druge oblike "prave" lastnine (takrat je 

ta ustavna določba v bistvu pomenila "dekonstitucionalizacijo" družbene lastnine) - sedaj pa bi ga bilo 

ustavnopravno možno izvajati iz 1. člena ustavnega zakona za izvedbo sedanje ustave, po katerem je 

vso z ustavo neskladno zakonodajo treba uskladiti z novo ustavo. Za 

 

"dekonstitucionalizirano" bivšo družbeno lastnino na posameznih področjih bi torej področni zakoni 

morali določiti način njenega preoblikovanja v zasebno ali druge oblike lastnine, tako kot je npr. Zakon 

o lastninskem preoblikovanju podjetij to določil glede tega, kdo in kako naj postane lastnik bivših 

družbenih podjetij (nič pa še ne - vsaj izrecno ne - glede tega, da tudi sredstva teh že "olastninjenih" 

podjetij prenehajo biti družbena lastnina in postanejo zasebna lastnina teh podjetij - delničarji so 

namreč lastniki podjetja, ne tudi lastniki njegovih sredstev, kajti lastnik sredstev podjetja je le podjetje 

kot pravna oseba). 

 

Doslej splošno veljavna teza se glasi: dokler neka oblika ali vrsta družbene lastnine še ni bila z 

zakonom preoblikovana v "pravo" lastnino (zasebno, državno, občinsko), ostaja še vedno družbena 
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lastnina (torej brez titularja, brez lastnika), kajti samo "zakon lahko določi preoblikovanje družbene 

lastnine ...". Če ta teza velja tudi za državno-občinsko upravno premoženje, potem je tokratna 

odločitev ustavnega sodišča po mojem mnenju, kot že rečeno, napačna samo v prej opisanem 

"diskrecionarnem" izhodišču za razdeljevanje tega premoženja med državo in občine. In če ne velja? 

 

Zakaj pa ravno za to premoženje ne bi veljala? Po mojem mnenju že zato ne, ker bi njena veljava tudi 

za to premoženje pripeljala do povsem nelogičnih, celo prav absurdnih pravnih situacij. Je logično, da 

je premoženje javnih zavodov in gospodarskih javnih služb (z zakoni) že postalo državna ali občinska 

last, "upravno premoženje" (zgradbe, inventar in denar) države in občin pa še ne?? Da torej npr. 

parlament in vlada delata v prostorih, ki (še) niso državna last? In da celo davki po novi ustavi (od 

konca 1991 dalje) še vedno pritekajo v "družbeno lastnino", ne v državno premoženje - skratka, da 

državni (občinski) proračunski denar ni državna (občinska) last, ampak "družbena lastnina" |? 

 

Vse te in še druge paradokse, anomalije in protislovja lahko preprosto odpravimo s tem, da štejemo 

pretvorbo tako imenovanega upravnega premoženja RS v državno lastnino za nekaj po novi ustavi 

samoumevnega oziroma samodejnega, kar sploh ne potrebuje potrditve oziroma izvedbe z zakonom. 

Zakaj? Zato, ker je v času od 99. amandmaja do nove ustave (ko je še veljala prejšnja ustava) res še 

bilo potrebno vsako transformacijo družbene lastnine izvesti z zakonom - od nove ustave naprej, ki je 

družbeno in s tem tudi lastninsko ureditev postavila na povsem nove temelje, pa ni več prav nobene 

potrebe, da bi moral šele poseben zakon povedati, da državno premoženje od uveljavitve tega zakona 

naprej ni več zgolj "družbena lastnina v upravljanju države", ampak preprosto državna lastnina. Saj so 

vendar že volitve 1990 pomenile bistveno spremembo družbenega sistema in ko je konec leta 1991 to 

spremembo še dokončno pravno fiksirala nova ustava, ni ostalo v pravnem sistemu niti najmanjše 

pravne podlage za to, da bi premoženje te nove države še vedno šteli zgolj za nekakšno "družbeno 

lastnino", ki da jo država le upravlja "v imenu vseh delovnih ljudi in občanov". To bi bilo res absurdno. 

Da, 99. amandma je res zahteval zakonsko obliko za vse transformacije dotedanje družbene lastnine - 

toda kaj potem, če je bilo državno upravno premoženje iz "družbene lastnine" (molče, smiselno) 

transformirano v državno lastnino kar s samo ustavo, saj je ustava pravno vendar nad zakonom| 

 

Tudi po sprejetju nove ustave je za transformacijo posameznih oblik družbene lastnine v zasebno ali 

druge oblike lastnine sicer še vedno lahko potreben zakon - namreč tam, kjer ne zadošča že sama 

ustavna transformacija dotedanjega upravljalca družbene lastnine v pravni subjekt, ki mu je (v novem 

pravnem in družbenem sistemu) sposobnost biti nosilec lastninske pravice imanentna. Ponekod to 

namreč ne zadošča zato, ker gre za prenos nekdanjih upravičenj na več takih pravnih subjektov, pri 

čemer lahko šele zakon podrobneje uredi način in obseg prenosa teh upravičenj na posamezne od 

njih - oziroma pota in načine, kako lahko posamezni od njih taka upravičenja pridobijo. Tako npr. 

lastninjenje podjetij ni bilo možno, dokler poseben zakon (ZLPP) ni natančno določil, kdo in po kakšni 

poti lahko postane lastnik podjetja oziroma deleža ali delnic v njem. Na drugi strani pa ni nikakršne 

dileme o tem, kdo lahko postane lastnik sredstev tako olastninjenega podjetja: to sploh ne more biti 

nihče drug kot to podjetje kot pravna oseba. Zato je nesmiselno vztrajati pri tezi: le zakon lahko 

transformira družbeno lastnino v zasebno - in ker ZLPP tega glede sredstev olastninjenih podjetij ni 

storil (ampak je izrecno uredil le lastninjenje podjetij samih), so sredstva olastninjenih podjetij pravno 

še vedno "družbena lastnina". Moj odgovor na ta nedvomni absurd je: če lastnine zasebnih podjetij ni 

(izrecno) spremenil v zasebno lastnino teh podjetij že ZLPP, je treba šteti, da je to storil implicitno - ali 

pa, da to izhaja že neposredno iz ustave; ta ne omogoča več nastajanja družbene lastnine - že z njo 

(če ne celo že prej) so vsa podjetja postala pravi lastniki svojih sredstev, ZLPP pa je moral omogočiti 

le še lastninjenje samih podjetij (torej pasiv podjetij, ne njihovih aktiv) in proces lastninjenja bi bilo s 

tem treba šteti za v celoti zaključenega, na pasivni in tudi na aktivni strani. 

 

In kako bi bilo v tem primeru (če bi bilo moje gornje gledanje sprejeto) možno in potrebno razrešiti 

vprašanje, kdo je v trenutku sprejetja nove ustave postal lastnik bivšega državno- občinskega 

upravnega premoženja (kolikor namreč štejemo nekdanje občine za element države same in ne, vsaj 

v celoti in v bistvu ne, za od države ločene lokalne skupnosti)? Preprosto. Glede na 5. člen ustavnega 

zakona za izvedbo nove ustave ("Dokler država ne prevzame državnih funkcij, ki jih je doslej 

opravljala občina, opravljajo te funkcije organi občine") oziroma po analogiji s to določbo bi bilo treba 

za vse premoženje takratnih občin šteti, da je 23.12.1991 postalo občinska lastnina. V trenutku, ko je 

te državne funkcije ponovno prevzela v svoje roke država, pa bi seveda z zakonom (npr. s 103. 

členom ZU) država smela in morala eno vrsto javne lastnine transformirati v drugo, torej po 
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funkcionalnem načelu občinsko lastnino spremeniti v državno (ne pa, kot se je s 103. členom ZU v 

resnici zgodilo - iz domnevno še "družbene" v občinsko|). 

 

2. Drugi odstavek 103. člena ZU 

 

Na podlagi gornjih, po mojem mnenju ustavnopravno pravilnih izhodišč bi bilo treba po koneksiteti 

razširiti postopek z izpodbijanega tretjega tudi na drugi odstavek 103. člena ZU - oziroma na zakonsko 

koncepcijo kot tako. V samem drugem odstavku ("Upravne enote opravljajo delo v prostorih in s 

sredstvi, ki so jih kot družbeno premoženje do tedaj uporabljali občinski upravni organi") .bi bilo 

pravzaprav kot neskladne z ustavo treba razveljaviti samo besede "kot družbeno premoženje" - iz 

zgoraj podrobneje pojasnjenih razlogov (ker so bili ti prostori in sredstva že od ustave naprej občinska 

last, ne "družbeno premoženje v upravljanju občine"). Za zakonsko koncepcijo v celoti pa bi bilo treba 

ugotoviti, da ni v skladu z ustavo, ker izhaja iz (prav tako že zgoraj pojasnjenih) napačnih 

ustavnopravnih izhodišč, in dati zakonodajalcu rok za zakonsko ureditev prenosa dotlej občinskega 

upravnega premoženja v državno upravno premoženje - ali pa, s smiselno enakim napotkom, 

razveljaviti navedeni del drugega odstavka 103. člena ZU s primernim (nekajmesečnim) rokom, v 

katerem bi zakonodajalec lahko pripravil z ustavo skladno zakonsko ureditev. 

 

3. Tretji odstavek 103. člena ZU 

 

Tretji odstavek bi bilo treba kot protiustaven razveljaviti v celoti. Njegov prvi stavek zato, ker za sporne 

prostore in sredstva določa, da "ostanejo v lasti občin" (čeprav po določbi drugega odstavka še niso 

bili v njihovi lasti|), namesto da bi jih po funkcionalnem načelu prenesel v državno last - razveljavitev 

drugega stavka pa bi bila potem seveda nujna in logična posledica. V primeru delitve prostorov med 

občino in državo v isti stavbi bi potem seveda prišlo do delitve stroškov za vzdrževanje skupnih delov 

takih stavb po natančno istih načelih, ki jih odločba opisuje v 9. točki obrazložitve, le da bi bila to 

povsem normalna posledica solastnine države in občine na skupnih delih stavb, v katerih bi bili državni 

in občinski prostori - torej povsem normalna in v pravnem redu običajna stvar, ne pa šele rezultat 

aplikacije teh sicer jasnih načel na neko nejasno in povsem neobičajno pravno podlago. 
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