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Delno pritrdilno in delno odklonilno ločeno mnenje sodnika Krivica 

 

I. 

 

Pritrdilno ločeno mnenje izražam k 4. točki izreka, kjer sem svoje strinjanje z razveljavitvijo tam 

navedenih določb 125. člena SZ hotel jasno izraziti s pozitivnim glasovanjem za te razveljavitve, zato 

svoje nestrinjanje s tem, da ni bil razveljavljen sploh celoten 125. člen (razen prvega odstavka) lahko 

izrazim samo v obliki pritrdilnega ločenega mnenja k tej točki izreka (čeprav gre dejansko za 

nestrinjanje z izrekom in ne le z obrazložitvijo). Po vsebini se pri tem v celoti pridružujem pritrdilnemu 

ločenemu mnenju sodnika Snoja. 

 

Ob prvem odločanju o ustavnosti Stanovanjskega zakona sem imel o tem sicer drugačno mnenje, 

vendar me je argumentacija, navedena sedaj v ločenem mnenju sodnika Snoja, prepričala, da vsaj 

sedaj, po petih letih veljave Stanovanjskega zakona, gotovo ne bi smelo biti dopustno na ta način 

posegati v sredstva, sistemsko namenjena za reševanje stanovanjske problematike iz socialnih 

razlogov. Če sem se iz tega razloga pridružil stališču, da bivšim imetnikom stanovanjske pravice v 

denacionaliziranih stanovanjih ne pripada nikakršna pravica do odkupa stanovanj, pa vztrajam pri 

stališču, da vsaj kot najemniki ne bi smeli priti v slabši položaj od drugih bivših imetnikov stanovanjske 

pravice. Iz tega razloga pa sem glasoval proti 2. in 7. točki izreka. 

 

II. 

 

1. Z 2. točko izreka je bil razveljavljen peti odstavek 54. člena SZ. Možnost odpovedi najemne 

pogodbe po 54. členu SZ je sicer logična sestavina lastnine in njenega varovanja, vendar pa je po 

drugi strani neodpovedljivost najemne pogodbe, nastale na temelju prejšnje stanovanjske pravice, 

tako pomemben del pridobljene pravice prejšnjega imetnika stanovanjske pravice, sedaj najemnika, 

da nasprotuje ustavnim načelom pravne in socialne države, da ga je zakonodajalec za ta del pravice 

prikrajšal na način iz 54. člena. Točka 2 izreka bi se zato po mojem mnenju morala glasiti: "Člen 54 SZ 

je, kadar gre za najemno razmerje, ki je v skladu s prisilnimi določbami SZ zamenjalo stanovanjsko 

pravico na istem stanovanju v družbeni lastnini, v neskladju z Ustavo in se v tem delu ne sme 

uporabljati." 

 

2. S 7. točko izreka pa je bil razveljavljen 155.a člen SZ. 

 

Strinjam se, da je bilo to določbo glede večine kategorij in časov njene veljavnosti treba razveljaviti - 

ne pa tudi, kadar gre za vlaganja, ki so jih še pred uveljavitvijo SZ opravili takratni imetniki 

stanovanjske pravice na družbenih stanovanjih. Ti so se zaradi pravne narave in vsebine te pravice 

upravičeno šteli za trajne gospodarje "svojih" stanovanj in so temu primerno vanja tudi vlagali, kar je 

vsaj pretežno bogatilo družbeni stanovanjski fond. Kolikor tega niso počeli v nasprotju z voljo 

stanodajalca oziroma stanovanjske skupnosti, so upravičeno pričakovali v primeru izselitve povračilo 

neamortiziranih koristnih vlaganj v prenovo in izboljšanje stanovanja ali stanovanjskega objekta, zato 

bi nasproti njim določba 155.a člena SZ - v skladu z ustavnimi načeli pravne in socialne države - po 

mojem mnenju morala ostati v veljavi. 
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