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ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNIKA DR. CIRILA RIBIČIČA 

V ZADEVI ŠT. U-I-128/08 IN Up-933/08, KI SE MU PRIDRUŽUJE  

SODNIK DR. ERNEST PETRIČ 
 
 
1. Pridruţil sem se odklonilnemu ločenemu mnenju sodnice mag. Marije Krisper 
Kramberger, ker se v celoti strinjam z argumenti proti sprejeti odločbi v obravnavanih 
zadevah. Zato se v tem ločenem mnenju omejujem samo na en vidik.  
 
2. Sodnica mag. Krisper v 12. točki omenja kompromis, s katerim je Ustavno sodišče 
omejilo pravico do sklepanja najemne pogodbe z neprofitno najemnino po smrti imetnika 
stanovanjske pravice samo na njegovega zakonca oziroma izvenzakonskega partnerja. 
Po mojem ta kompromis ni prepričljiv. Mogoče bi se bilo sicer strinjati s tistim delom 
obrazloţitve odločbe Ustavnega sodišča, ki opozarja na različen poloţaj med zakoncem 
najemnika in njunimi otroki. Ključna razlika naj bi bila po sodbi Ustavnega sodišča 
"kvaliteta in namen skupnosti. Če je namen zakonske zveze trajno skupno bivanje, pa 
tega elementa ni mogoče pripisati tudi drugim sorodstvenim vezem. Ţelja in namen 
skupnega trajnega bivanja je praviloma le med zakonci, ne pa tudi med drugimi oţjimi 
druţinskimi člani" (35. točka obrazloţitve). Do neke mere je res, da otroci niso mogli 
upravičeno pričakovati, da bodo lahko v stanovanju z neprofitno najemnino v nedogled 
in da so imeli na razpolago dovolj časa, da bi se prilagodili spremenjenim razmeram (37. 
točka obrazloţitve). 
 
3. Opozarjam, da Ustavno sodišče navedeno primerjavo uporablja tudi, ko obravnava 
razlike v poloţaju zakonca najemnika in njunih staršev. Ko gre za starše, je namreč 
poloţaj bistveno drugačen kot takrat, ko gre za otroke. Ob smrti imetnika stanovanjske 
pravice zato ni mogoče pričakovati, da bi bili lahko njegovi starši pripravljeni in sposobni 
poiskati drugo stanovanje oziroma začeti odplačevati profitno najemnino. S tega vidika 
so povsem nesprejemljive navedbe Ustavnega sodišča o moţnosti staršev, ki so ţiveli 
skupaj z imetnikom stanovanjske pravice vrsto let, da bi se lahko prilagodili oz. pripravili 
na spremenjene razmere, do katerih je prišlo s smrtjo njihovega otroka – imetnika 
stanovanjske pravice. Zato je trditev Ustavnega sodišča o tem, da obstajajo razumni 
razlogi za razlikovanje med zakoncem in drugimi oţjimi druţinskimi člani (38. točka 
obrazloţitve), še posebej neprepričljiva, kolikor se nanaša na starše imetnika 
stanovanjske pravice. 
 
4. Še posebej se zdi neprimerno, da Ustavno sodišče v obrazloţitvi odločbe govori o 
nesprejemljivosti "nadaljevanja najemnega razmerja ad infinitum", kar naj bi porušilo 
"ravnoteţje, do katerega je lastninska pravica še omejena z njeno socialno funkcijo". 
Takšna argumentacija je povsem neprepričljiva, celo cinična, ko gre za starše umrlega 
imetnika stanovanjske pravice, ki bi ţe po naravi stvari ob smrti imetnika stanovanjske 
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pravice dosegli zelo visoko starost. Kot takšni se izredno teţko prilagodijo spremembam, 
kar velja tudi za plačevanje profitne, namesto neprofitne najemnine. Če se je Ustavno 
sodišče ţe odločilo za kompromis, da je pravico do sklenitve najemne pogodbe z 
neprofitno najemnino omejilo samo na nekatere oţje druţinske člane imetnika 
stanovanjske pravice, bi moralo to storiti tudi za njegove starše. 
 
5. Rednim sodiščem ni mogoče očitati, če pri razlagi zakona upoštevajo tudi z Ustavo 
določene pravice, v obravnavanih primerih pravico do zasebne lastnine iz 33. člena 
Ustave. Strinjam se namreč s tistimi, ki očitajo rednemu sodstvu, da pri uporabi in 
razlagi zakonodaje premalo upošteva Ustavo in z njo določene človekove pravice. 
Vendar pa bi v obravnavanih primerih morala sodišča poleg 33. člena Ustave v večji 
meri upoštevati socialno funkcijo lastnine, kot je določena v 67. členu Ustave. Iz 
socialne funkcije lastnine po mojem mnenju izhaja pravica staršev, da po smrti svojega 
otroka – imetnika stanovanjske pravice – ostanejo v stanovanju pod nespremenjenimi 
pogoji, torej kot najemniki, ki plačujejo neprofitno najemnino. 
 
 
 
 

     dr. Ciril Ribičič 
        S o d n i k 

 
 
 
 
Strinjam se z odklonilnim ločenim mnenjem dr. Cirila Ribičiča v zadevi št. U-I-128/08 in 
Up-933/08, kolikor gre za poloţaj staršev najemnika v neprofitnem stanovanju. Kot 
utemeljuje sodnik Ribičič, ni mogoče pričakovati, da bi bili lahko starši imetnika 
stanovanjske pravice po njegovi smrti dolţni plačevati profitno najemnino. 
 
 
 
 

     dr. Ernest Petrič, l. r. 
S o d n i k 

 


