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Strinjam se z večino, da ima zakonodajalec na področju urejanja socialnih pravic 

široko polje proste presoje. Kljub temu drugače kot večina menim, da izpodbijana 

ureditev pomeni poseg v pravico do socialne varnosti. Razlogi, navedeni v 17. točki 

večinske odločbe, s katerimi se utemeljuje, da gre zgolj za način uresničevanja 

pravice do socialne varnosti, me ne prepričajo.  

 

Strinjam se z večino, da sta položaja primerjanih skupin upravičencev do varstvenega 

dodatka različna in da zakonodajalec lahko njuna položaja različno vrednoti in ureja.1 

Toda iz ustavnosodne presoje izhaja, da načelu enakosti ustreza samo taka 

normativna različnost, ki ustreza različnosti dejanskih stanj. Zato mora predpis v 

okviru svojega namena izbrati sredstva, sorazmerna ugotovljeni različnosti položajev, 

ki so podlaga za normativno razlikovanje.2 Temu razmisleku večina žal ne posveča 

pozornosti. Zato se ne sprašuje, ali je izpodbijani ukrep sorazmeren s ciljem – 

preprečevanje nepotrebnega siromašenja proračunskih sredstev za socialno pomoč. 

In kljub temu, da na to vprašanje ne odgovarja, presojo, da izpodbijana zakonska 

določba pomeni le način uresničevanja pravice do socialne varnosti, utemelji na 

razumevanju, da je zakonodajalec prav s tu obravnavanim pogojem za pridobitev 

pravice do varstvenega dodatka ustvaril primerljiv položaj med upravičenci lastniki 

nepremičnin in drugimi upravičenci do varstvenega dodatka (prim. 17. točko 

obrazložitve večinske odločbe).  

                                            
1 "Skrajno pojmovanje enakosti, brez upoštevanja posebne narave nekega dejanskega in 
pravnega položaja, lahko privede do neenakosti." Iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-57/92 
z dne 3. 11. 1994 (Uradni list RS, št. 76/94, in OdlUS III, 117). 
2 Prim. odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-357/98 z dne 15. 3. 2001 (Uradni list RS, št. 24/01, 
in OdlUS X, 42), št. U-I-350/98 z dne 6. 4. 2000 (OdlUS IX, 78), št. U-I-46/05 z dne 11. 1. 
2007 (Uradni list RS, št. 7/07, Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 2/07, 
in OdlUS XVI, 2), ter št. U-I-313/13, z dne 21. 3. 2014 (Uradni list RS, št. 11/14 in22/14, ter 
OdlUS XX, 22).  



  

 

Lahko se strinjam, da je zakonodajalec z izpodbijano zakonsko določbo stremel (tudi) 

k ustvarjanju primerljivega položaja med upravičenci lastniki nepremičnin in drugimi 

upravičenci do varstvenega dodatka. Toda to samo zase niti ne more utemeljiti, da 

izpodbijana zakonska določba pomeni le način uresničevanja pravice do socialne 

varnosti. Ne odgovarja namreč na vprašanje intenzivnosti zožujočega učinka ureditve 

za uresničevanje pravice do socialne varnosti. Prav to vprašanje pa je pravo, ker nam 

omogoči vednost o intenzivnosti učinka zakonske norme na uresničevanje pravice, 

kar je bistvo razmejevanja med posegom v pravico na eni strani in načinom njenega 

uresničevanja na drugi.3 Zavzemala sem se, da se pri iskanju odgovora na to ključno 

vprašanje (od katerega je nato odvisna strogost presoje ustavne skladnosti 

izpodbijane ureditve) intenzivnost zožujočega učinka izpodbijane ureditve presoja ob 

upoštevanju pomena zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v 

zemljiški knjigi, s katero je pravica do varstvenega dodatka pogojena.4 Pravica do 

varstvenega dodatka je na ta pogoj v danem primeru neločljivo navezana in prav 

nestrinjanje pobudnice z njim je bilo razlog in tema te ustavnosodne presoje. Naj 

obrazložim svoj pogled na součinkovanje tega pogoja na pravico do varstvenega 

dodatka. 

 

Prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine je za lastnika obremenjujoča, saj 

njegovo prosto razpolaganje z nepremičnino v bistvenem krni. Obremenjujoč učinek 

pa je v tu obravnavanem primeru izpostavljen s prav posebnega zornega kota: 

upravičenec do varstvenega dodatka je zaradi izjemno nizkih mesečnih denarnih 

prejemkov očitno v hudi (likvidnostni) stiski in varstveni dodatek je zanj ob podaji 

vloge zato eksistenčnega pomena. To pomeni, da je k podaji soglasja k prepovedi 

odtujitve in obremenitve nepremičnine, izzvan s hudo stisko, ko izbire pravzaprav niti 

nima. A učinek tu obravnavane prepovedi je zelo daljnosežen. Pogoj za odobritev 

pravice do varstvenega dodatka je soglasje k vknjižbi prepovedi odsvojitve in 

obremenitve nepremičnine v zemljiški knjigi, z vknjižbo v zemljiško knjigo ta omejitev 

lastninske pravice pridobi učinke erga omnes, ureditev izbrisa zaznambe prepovedi 

odtujitve in obremenitve nepremičnine v Zakonu o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 

58/03 in nasl. – ZZK-1), ki je bila vknjižena na podlagi soglasja lastnika nepremičnine, 

pa seveda izključuje možnost izbrisa te prepovedi na njegov predlog. Tu obravnavana 

ureditev tudi nima določb, ki bi urejale možnost upravičenca, da se, skladno lastni 

presoji, že odobrenemu varstvenemu dodatku za vnaprej odpove, v zameno za 

takojšnjo vrnitev prejetih zneskov varstvenega dodatka ali ustanovitev hipoteke za 

zavarovanje terjatve države iz tega naslova pa doseže izbris vknjižbe prepovedi 

odsvojitve ali obremenitve nepremičnine. Četudi bi se torej lastnik nepremičnine 

odločil, da bo namesto varstvenega dodatka raje na primer z vnovčenjem svojega 

premoženja (tj. prodajo nepremičnine) poskrbel sam zase in državi hkrati vrnil 

                                            
3 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-91/15 z dne 16. 3. 2017 (Uradni list RS, št. 16/17), 
37. točka obrazložitve. 
4 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-74/14 z dne 17. 6. 2015 (Uradni list RS, št. 48/15), 
11. točka obrazložitve. 



  

sredstva, ki jih je prejel iz naslova varstvenega dodatka, mu v zemljiški knjigi 

vknjižena prepoved to preprečuje. Smisla vknjižbe prepovedi odtujitve in obremenitve 

nepremičnine v kontekstu veljavne ureditve zato nisem mogla razumeti drugače, kot 

ohranjati premoženje v pravni sferi upravičenca do njegove smrti, da bi se država 

lahko (šele) po njegovi smrti iz njega poplačala; in tako zagotavljala sredstva za 

izpolnjevanje dolžnosti na področju socialnih pravic.5 Pogojevanje upravičenosti do 

varstvenega dodatka s soglasjem k vknjižbi prepovedi odtujitve in obremenitve 

nepremičnine za upravičenca lastnika zato, kot razumem, ni le zelo obremenjujoče. 

Drugače kot večina menim, da zaradi navedenih značilnosti očitno presega to, kar je 

potrebno za zavarovanje terjatve države iz naslova izplačevanja varstvenega 

dodatka, ki naj prepreči nepotrebno siromašenje proračunskih sredstev za 

zagotavljanje socialne pomoči. Zato sem se zavzemala, da se položaj, ki ga 

izpodbijana določba ustvarja s pogojevanjem pravice do varstvenega dodatka s 

soglasjem upravičenca – lastnika k prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, 

ovrednoti kot poseg v pravico (ne kot način uresničevanja pravice) do socialne 

varnosti in nato presoja s strogim testom. Ker te presoje v večinski odločbi ni, zanjo 

nisem mogla glasovati.  

 

 

 

 

dr- Dunja Jadek Pensa 
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5 Prim. še odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-330/97 z dne 30. 11. 2000 (Uradni list RS, št. 
117/2000, in OdlUS IX, 281) in sklep Ustavnega sodišča št. U-I-223/08 z dne 8. 4. 2010. 


