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POVZETEK
Magistrsko delo z naslovom "Pravica do pokojnine" preko podrobne analize odločb
Ustavnega sodišča Republike Slovenije obravnava številna v praksi sporna
vprašanja, ki se nanašajo na ureditev pravice do pokojnine.
Prvi del magistrskega dela se nanaša predvsem na socialno varnost in na njeno
vsebinsko opredelitev, saj je le-ta bistvenega pomena za uresničevanje ustavne
človekove pravice do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine. Poleg tega
pa je v tem delu opredeljen še sam pojem pokojnine skupaj s splošnimi
značilnostmi.
Osrednji del magistrskega dela se osredotoča na pravico do pokojnine kot ustavno
človekovo pravico. Namenjen je obravnavi v praksi spornih vprašanj, ki se nanašajo
na ustavnopravno jedro pravice do pokojnine, na njeno ustavnopravno varstvo, na
dopustnost posegov v pričakovane in pridobljene pravice z vidika prave in neprave
retroaktivnosti, v zvezi s čimer so predstavljene tudi pomembnejše odločbe
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, na višino pokojnine ter na dopustnost
spreminjanja višine pokojnine, odmerjene s pravnomočno odločbo, izpostavljene
pa so tudi posebnosti v zvezi s pravnimi sredstvi in vloga države pri delovanju
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Ustavno sodišče Republike Slovenije je do sedaj sprejelo mnogo meritornih
odločitev s področja socialne varnosti, na koncu pa je izpostavljena zadeva U-I264/2013, o kateri je Ustavno sodišče Republike Slovenije odločilo v tem letu in pri
obravnavanju katere se je izoblikovalo mnogo različnih stališč.

Ključne besede: pokojnina, pravica do pokojnine, pokojnina kot ustavna pravica,
ustavne človekove pravice, ustavnost, socialna varnost, socialne pravice,
pokojninski sistem, sodna praksa, Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, ZPIZ-2, Ustavno sodišče Republike Slovenije.

I

ABSTRACT
Master's thesis entitled "The right to pension" through a detailed analysis of the
decisions of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia presents a
number of contentious issues that are related to the regulation of the right to
pension.
The first part of the thesis refers to social security and its content, since it is
essential for the realization of the constitutional human right to social security,
including the right to pension. The thesis also defines the term "pension" and its
general characteristics.
The core part of the thesis focuses on the right to pension as a constitutional
human right. It deals with contentious issues that are referring to a constitutional
core of the right to pension and its constitutional protection. It also deals with the
admissibility of interventions of the rights from the perspective of true
retroactivity and quasi-retroactivity in connection with which also presents
important case law of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia.
Contentious issues are also related to the height of the pension and to the
admissibility of changing the height of pension which is determined by the final
decision. The thesis also exposes the specific features associated with legal
remedies and the state's role in the functioning of the compulsory pension and
disability insurance.
So far the Constitutional Court of the Republic of Slovenia has adopted many
substantive decisions in the field of social security. One of the last is decision in
case U-I-264/2013 on which we have many different views that are also presented
in the Master's thesis.

Key words: pension, the right to pension, pension as a constitutional right,
constitutional human rights, constitutionality, pension system, social security,
social rights, jurisprudence, Pension and Disability Insurance Act, ZPIZ-2,
Constitutional Court of the Republic of Slovenia.
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1 UVOD
»Leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt«
Zakoni skrbijo za dobrobit vseh in ne le posameznikov1

Pokojninski sistem je eden ključnih podsistemov socialne varnosti, ki zagotavlja
varno starost. Še ne dolgo časa nazaj ni nikogar pretirano zanimala finančna skrb
za obdobje, ko posameznik postane delovno neaktiven in začne prejemati
zasluženo pokojnino v okviru obveznega pokojninskega zavarovanja. Sedanje
razmere pa odkrivajo povsem drugačno stanje na tem področju.2
V Sloveniji je javni pokojninski sistem dolgo zagotavljal socialno varnost za ljudi v
starosti. Zaradi demografskih kazalcev, ki kažejo, da se ob nizki rodnosti življenjska
doba podaljšuje, prebivalstvo pa stara, ter v zadnjem času zaradi gospodarske
krize, ki je državo soočila z dejstvom, da pokojninska blagajna nima rezerve, s
katero bi lahko pokrivala pomanjkanje dohodkov, ki so nastali zaradi krize, je
pokojninski sistem predmet mnogih razprav, saj ne zagotavlja finančne varnosti
upokojencev v taki meri kot v preteklosti. Iz tega razloga je bila pokojninska
zakonodaja do sedaj že dvakrat reformirana, vsaka sprememba pa je v precejšnji
meri spremenila dosedanjo ureditev tega področja, zaradi česar se je pojavilo tudi
mnogo vprašanj o skladnosti pokojninske zakonodaje z Ustavo Republike Slovenije
(v nadaljevanju: Ustava RS).3 Samo v obdobju od 1. januarja 2014 do 1. septembra
2015 je bilo na Ustavnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljevanju: Ustavno
sodišče RS) rešenih 59 zadev s področja socialnih sporov.4 Ustavno sodišče RS je v
svojih odločbah razjasnilo marsikatero vprašanje, zaradi česar se bo temeljna
vsebinska nit magistrskega dela vila skozi odločbe Ustavnega sodišča RS in presojo
ustavnosti posameznih določb pokojninske zakonodaje.
Na začetku magistrskega dela bom definirala pomen pojmov socialna varnost in
pokojnina ter opredelila njun obseg, v nadaljevanju pa se bom osredotočila na
pravico do pokojnine kot ustavno človekovo pravico, ki predstavlja samo bistvo

1

Novak Iva, Latinski reki in pregovori, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2004, str. 128.
Škulj Robert, Analiza pokojninskega sistema v Sloveniji, diplomsko delo, Ekonomska fakulteta,
Ljubljana, 2004, str. 1.
3
Ustava Republike Slovenije (URS), Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06,
47/13 in 47/13.
4
Kar 31 od 59 zadev se je nanašalo na ponovno odmero pokojnine (starostne, invalidske,
predčasne) zavarovancem oziroma uživalcem pokojnin, katerim so bile delnice za notranji odkup
po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 in 1/96, v
nadaljevanju: ZLPPC) vplačane z delom plače, ki se po Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01, 108/02, 26/03, 135/03, 20/04,
72/05, 104/05, 69/06 in 109/06, v nadaljevanju: ZPIZ-1) niso vštevale v pokojninsko osnovo.
2
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magistrskega dela. Kot že omenjeno, pa bodo v magistrskem delu predstavljene
tudi pomembne odločbe Ustavnega sodišča RS.

2 SOCIALNA VARNOST
2.1

SPLOŠNO

Pravica do pokojnine temelji na določbah Ustave RS, ki v svojem 50. členu določa,
da imajo državljani pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne
varnosti, vključno s pravico do pokojnine. Glede na to, da je pokojninski sistem
eden ključnih podsistemov socialne varnosti, je treba na začetku za njegovo
razumevanje opredeliti sam pojem socialne varnosti.
Pravica do socialne varnosti je v navedenem 50. členu Ustave RS določena na
splošni, abstraktni ravni, ravno tako pa z Ustavo RS ni določena njena vsebina. Ker
je socialna varnost pravni pojem, ki ni izrecno definiran, je njegova vsebinska
opredelitev bistvenega pomena za uresničevanje ustavne človekove pravice do
socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine, vendar pa različno razumevanje
vsebine pojma povzroča težave pri definiranju pravice do socialne varnosti.5
Že Ustavno sodišče RS je v obrazložitvi k odločbi U-I-135/92 z dne 30. junija 1994
ugotovilo, da gre pri pravici do socialne varnosti za večplastno in nedoločno
pravico oziroma »za zelo kompleksen sklop možnih vsebin in razmerij, ki jih
narekujejo različne okoliščine«.6
Pomembno vlogo pri konkretizaciji pravice do socialne varnosti kot temeljne
socialne človekove pravice ima zakonodajalec, ki mu tako ostaja široko polje
presoje tako glede kroga vključenih oseb kot tudi glede vrste in vsebine pravic ter
obveznosti iz socialnopravnih razmerij.7 Zakonodajalec pa kljub temu ni povsem
neomejen, saj ima vsaka človekova pravica svoje ustavno zagotovljeno jedro, v
katero ne sme poseči. Posledično je torej treba v vsakem primeru posebej
ugotoviti, ali določena zakonska ureditev dejansko pomeni način uresničevanja
človekove pravice ali pa je prerasla v njen poseg oziroma v omejitev.8

5

Bubnov Škoberne Anjuta, Strban Grega, Pravo socialne varnosti, GV Založba, Ljubljana, 2010, str.
184.
6
Ustavno sodišče RS, U-I-135/92, 1994, tč. 4.
7
Bubnov Škoberne Anjuta, Strban Grega, o. c., str. 184.
8
Ustavno sodišče RS, U-I-159/07, 2010, tč. 16.
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2.2

MEDNARODNA UREDITEV

Zaradi nedoločenosti pojma socialne varnosti je treba vsebino ustavne pravice do
socialne varnosti interpretirati na temelju mednarodnih pravnih aktov, ki
zavezujejo Slovenijo.9
Če izhajamo iz kronološkega pregleda mednarodne ureditve, je pravica do socialne
varnosti vsebovana že v 22. členu10 Deklaracije človekovih pravic, ki jo je leta 1948
sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. V Deklaraciji
človekovih pravic je pravica do socialne varnosti določena v skladu z ureditvijo in
sredstvi države.11
Upoštevati je treba, da je Slovenija, kot podpisnica Konvencije MOD št. 102 o
minimalnih normah socialne varnosti iz leta 1952, dolžna zagotoviti minimalno
socialno varnost, določeno s konvencijo za devet socialnih primerov.12 V konvenciji
sama socialna varnost ni izrecno definirana, lahko pa povzamemo, da se v okviru
sistemov socialne varnosti zagotavljajo pravice do denarnih dajatev (prejemkov),
ki so namenjene nadomeščanju izpadlega zaslužka v primerih začasne izgube plače
ali kakega drugega zaslužka oziroma povečanja stroškov zaradi določenih socialnih
primerov.13
12. člen Evropske socialne listine iz leta 1961 določa pravico do socialne varnosti,
ki naj jo država zagotovi tako, da bo zagotovila pravico do dajatev za najmanj tri
socialne primere, določene v Konvenciji MOD št. 102, ki so pogoj za ratifikacijo
konvencije. Revidirana Evropska socialna listina14 iz leta 1996 pa v 12. členu
ohranja pravico do socialne varnosti, vendar mora država podpisnica zagotoviti
pravico do dajatev za najmanj šest socialnih primerov, ki so pogoj za ratifikacijo
Evropskega kodeksa o socialni varnosti.15 16

9

Prav tam, str. 181.
22. člen Deklaracije človekovih pravic:
Vsakdo ima kot član družbe pravico do socialne varnosti in pravico do uživanja, s pomočjo
prizadevanja svojih skupnosti in mednarodnega sodelovanja in v skladu z ureditvijo in sredstvi neke
države, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, nepogrešljivih za njegovo dostojanstvo in
svoboden razvoj njegove osebnosti.
11
Splošna deklaracija človekovih pravic, resolucija št. 217 A (III), Pariz 1948.
12
Ti socialni primeri so: zdravljenje zaradi bolezni ali poškodbe, izguba dohodka zaradi bolezni ali
poškodbe, brezposelnost, starost, izguba dohodka zaradi nesreče pri delu ali poklicne bolezni,
povečana družina, materinstvo, invalidnost in smrt hranitelja družine.
13
Bubnov Škoberne Anjuta, Strban Grega, o. c., str. 181.
14
Zakon o ratifikaciji Evropske socialne listine (spremenjene) (MESL), Uradni list RS, št. 24/99; MP,
št. 7/99.
15
Evropski kodeks socialne varnosti je bil sprejet leta 1964, za Slovenijo pa je zavezujoč od leta
2003. Oblikovan je po vzoru Konvencije MOD št. 102. Njegov pomen je predvsem v tem, da se Svetu
Evrope pri minimalnem standardu socialne varnosti ni treba več sklicevati na Konvencijo MOD št.
102, temveč se lahko sklicuje na svoj dokument.
16
Bubnov Škoberne Anjuta, Strban Grega, o. c., str. 41 in 42.
10
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V 9. členu Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki
ga je leta 1966 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, je določena
obveznost države članice pakta, da vsakomur priznava pravico do socialne
varnosti, vključno s pravico do socialnega zavarovanja.17 18
Pravica do socialne varnosti je določena tudi v Listini Skupnosti o temeljnih
socialnih pravicah delavcev iz leta 1989 in v Listini Evropske unije o temeljnih
pravicah19 iz leta 2000. Slednja v 34. členu določa, da Unija priznava in spoštuje
pravico dostopa do dajatev socialne varnosti in socialnih služb, ki nudijo varstvo v
primerih, kot so materinstvo, bolezen, nesreče pri delu, odvisnost ali starost ter v
primeru izgube zaposlitve, v skladu s pravili, ki jih določajo pravo Unije ter
nacionalne zakonodaje in običaji.
Ob upoštevanju mednarodne ureditve lahko povzamemo, da sistemi socialne
varnosti in pravice v teh sistemih obsegajo pravice zaposlenih oseb in drugih
oseb, ki opravljajo pridobitno dejavnost, do nadomestila plače ali zaslužka in do
pokojnine v primeru začasne ali trajne nezmožnosti za delo ali zaradi povečanja
stroškov v primeru zdravljenja in v primeru preživljanja otrok. S pravicami v
sistemu socialne varnosti se zagotavljata varnost in kontinuiteta dohodka
delavcem in drugim aktivnim osebam in njihovim družinskim članom v času, ko
ne morejo delati ali imajo povečane stroške.20
Nekatere evropske države pojem socialne varnosti opredeljujejo enako kot
mednarodni akti, nekatere (med njimi je tudi Slovenija) pa v širšem smislu, po
katerem sistem socialne varnosti obsega tudi sistem socialnega varstva oziroma
socialnih pomoči.21

2.3

MATERIALNA IN PROCESNA UREDITEV

Stopnjo pravne in socialne varnosti posameznika v primeru starosti, invalidnosti in
v primeru drugih socialnih rizikov določata tako materialno kot procesno pravo.

2.3.1 MATERIALNO PRAVO
V formalnem smislu tvorijo materialno pravo socialne varnosti vsa pravna pravila,
ki so določena z ustavo, zakoni in drugimi pravnimi akti, v katerih so urejene
pravice, obveznosti in pravna razmerja, povezana s socialnimi primeri. Predpisi

17

Socialna zavarovanja so zakonska, javna in praviloma obvezna zavarovanja za socialna tveganja
oziroma socialne primere, ki povzročijo izpad oziroma izgubo plače ali zaslužka zaradi začasne ali
trajne nezmožnosti za delo.
18
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Uradni list SFRJ, št. 7/71.
19
Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, Uradni list EU C 83, 30 marec 2010.
20
Bubnov Škoberne Anjuta, Strban Grega, o. c., str. 42.
21
Prav tam.
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tako med drugim določajo naslovljence pravic, zavezance za zagotavljanje pravic
in zavezance za izvajanje pravic ter njihove obveznosti in medsebojna pravna
razmerja. Opredeljujejo tudi vsebino in varstvo pravic ter pogoje za njihov
nastanek, spremembo, mirovanje in prenehanje.22
Mnenje, da nekaterih pravic do socialne varnosti ni treba vključevati v Ustavo RS,
ker so že določene v mednarodnih aktih, ki zavezujejo Slovenijo, ni sprejemljivo. Ti
mednarodni akti namreč ne deklarirajo pravic, temveč državam podpisnicam
nalagajo, da posameznikom priznajo določene (največkrat temeljne ekonomske,
socialne in kulturne) pravice. V sistemu hierarhije pravnih aktov je najbolj
primerno, da država umesti vse temeljne človekove pravice in svoboščine v
ustavo.23
Z ustavno določeno pravico do socialne varnosti in do pokojnine se uresničuje tudi
določba 2. člena Ustave RS, ki predpisuje, da je Slovenija pravna in socialna država
in s tem določa temeljno izhodišče za delovanje države. Pojem socialna država
(angl. social state) se nanaša na državo, ki s svojo zakonodajo in drugimi
aktivnostmi skrbi in odgovarja za zadovoljevanje socialnih potreb in socialnih
interesov prebivalstva. Ob upoštevanju pravne in socialne države, morajo biti
pravice posameznikov na socialnem področju določene s predpisi. Ustava RS s
prvim odstavkom 50. člena napotuje na zakon, ki mora določiti pogoje za nastanek
pravic v okviru pravice do socialne varnosti in pravice do pokojnine. Pravici do
socialne varnosti in do pokojnine imata torej naravo ustavnih pravic pozitivnega
statusa, ki od države zahtevajo aktivno delovanje. Iz navedene ustavne določbe
izhaja, da lahko država le z zakoni določi in uredi pravice, s katerimi se uresničuje
ustavna človekova pravica do socialne varnosti in s tem tudi pravica do pokojnine.
Gre za tako imenovani zakonski pridržek, ki zakonodajalca pooblašča, da uredi
pravico do pokojnine, pri čemer lahko vzpostavi tudi ustavno dopustne omejitve
te pravice. V skladu z zakonskim pridržkom vsebina pravice do socialne varnosti ne
more biti določena s podzakonskimi akti, kar je v korist načelu demokratičnosti,
saj družba prek izvoljenih predstavnikov odloča, v katerih primerih posamezniki
potrebujejo zaščito in zagotavljanje pravne varnosti. Ustavno sodišče RS je v
odločbi U-I-50/97 z dne 16. 12. 1999 poudarilo, da podzakonski akti in akti nosilcev
javnih pooblastil ne smejo spremeniti ali samostojno urediti pravic in obveznosti,
saj lahko sistem pravic in njihove omejitve ureja le zakon. Zakonsko normo lahko
zgolj razčlenijo do te mere, da s tem sami ne opredeljujejo ali zožujejo pravic in
obveznosti, temveč le udejanjajo smisel zakonske norme in dosežejo njen cilj. V
vsebinskem smislu ne smejo določati ničesar brez zakonske podlage in zunaj
vsebinskih okvirov. Iz navedenega lahko izpeljemo, da ekonomski in socialni

22
23

Prav tam, str. 50 in 51.
Prav tam, str. 183.
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položaj posameznika ter družine ureja država, saj ta njena vloga in odgovornost
izhaja iz določb ustave in zavezujočih mednarodnih aktov.24
Zakonsko urejanje pravic, na temelju splošne pravice do socialne varnosti, je z
Ustavo RS omejeno z dvema ustavnima normama. Na podlagi 8. člena25 Ustave RS
mora biti zakonska ureditev pravice do socialne varnosti v skladu s splošno
veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki
obvezujejo Slovenijo. Načela mednarodnega socialnega prava bi morali povzeti iz
aktov OZN, konvencij MOD, ki se nanašajo na pravice s področja socialne varnosti
in socialne zaščite, iz Evropske socialne listine ter drugih aktov, sprejetih v okviru
Sveta Evrope. Na temelju 14. člena26 Ustave RS o enakosti pred zakonom, pa mora
biti pravica do socialne varnosti vključno s pravico do pokojnine urejena z zakonom
tako, da bodo vsakomur zagotovljene enake pravice, ne glede na osebne
okoliščine, navedene v 1. odstavku tega člena. Pri določanju upravičenj do dajatev
na podlagi pravice do socialne varnosti nihče ne bi smel biti v slabšem položaju
zaradi omenjenih osebnih okoliščin, vendar pa je taka razlaga prav pri socialnih
pravicah problematična, saj so le-te pogosto namenoma določene tako, da na
upravičenost do posamezne dajatve ali obseg dajatve vpliva kakšna osebna
okoliščina. Za primer lahko vzamemo pogoje za nastanek pravice in obseg dajatev
v pokojninskem zavarovanju, ki so odvisni od spola.27 V slovenski ureditvi so bili
pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine določeni različno za moške in
ženske, in sicer so bili za ženske določeni bolj ugodno.28 Ker je razlikovanje na
podlagi spola v nasprotju s 14. členom Ustave RS ter z mednarodnimi pogodbami,
ki zavezujejo Slovenijo in določajo načelo enakega obravnavanja ne glede na spol,
je zakonodajalec uvedel postopno izenačevanje upokojitvene starosti za ženske in
moške.29

24

Prav tam, str. 7, 178, 184, 185 in 214.
8. člen URS:
Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z
mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne
pogodbe se uporabljajo neposredno.
26
14. člen URS:
(1) V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede
na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo,
izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
(2) Vsi so pred zakonom enaki.
27
Bubnov Škoberne Anjuta, Strban Grega, o. c., str. 179 in 180.
28
Primerjaj 39. člen ZPIZ/92, 36. člen ZPIZ-1 (prehodno obdobje do konca leta 2013 določa 398.
člen ZPIZ-1) in 27. člen ZPIZ-2.
29
Strban Grega, Nekateri primeri (ne)utemeljenega razlikovanja v pravu socialne varnosti Slovenije
in ES, Delavci in delodajalci, letnik 7, posebna izdaja (Prepoved diskriminacije: med varstvom
človekovih pravic in konkurenčnostjo delodajalca), Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v
Ljubljani 2007, str. 72.
25
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2.3.2 PROCESNO PRAVO
Pomen procesnega prava je v tem, da omogoči hitro, učinkovito, enostavno in
nediskriminatorno dostopnost socialnopravnih dobrin upravičencem, tako da
ustrezno uredi pravne poti za njihovo uveljavljanje, kakor tudi varstvo zoper
odločitve pristojnih organov, kadar se z njimi ne strinjajo. 30
V slovenski pravni ureditvi imajo socialnopravna razmerja javnopravno naravo, za
predsodno uveljavljanje in varstvo pravic iz teh razmerij pa se uporabljajo pravila
Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP),31 kolikor niso
posamezna vprašanja postopka zaradi specifičnosti področja z matičnimi zakoni
urejena drugače.32 Kadar so posamezna vprašanja v posebnem zakonu urejena
drugače kot v ZUP je potrebno pri konkretnem postopanju upoštevati oba zakona.
Kot določa ZUP, se v teh primerih postopa po določbah posebnega zakona, po
določbah ZUP pa se postopa v vseh vprašanjih, ki niso urejena s posebnim
zakonom. Ker v teh primerih pravila splošnega upravnega postopka dopolnjujejo
pravila posebnih upravnih postopkov in se uporabijo le, če ne obstajajo posebni
predpisi oziroma procesne določbe, govorimo o subsidiarni uporabi ZUP.33
Razlog za ureditev posebnih upravnih postopkov je v specifični naravi in
posebnostih področja socialne varnosti kot samosvojega področja ter v zahtevi po
lažjem uveljavljanju socialnih pravic posameznikov.34 Iz odločbe Ustavnega sodišča
RS št. U-I-53/00 z dne 12. 06. 2003 pa izhaja, da je razlog posebnosti postopkovnih
določb v socialnih zadevah tudi v zaščiti zavarovancev kot praviloma ekonomsko
šibkejših strank.35
Po mnenju Katarine Kresal Šoltes so postopkovne določbe v materialnih predpisih
s področja socialne varnosti preveč omejujoče, stranke v posebnih upravnih
postopkih pa so v slabšem, neenakopravnem položaju od udeležencev v
primerljivih postopkih, imajo pa tudi slabši položaj, kot je tisti, ki ga zagotavljajo
pravila splošnega upravnega postopka.36 O navedeni problematiki bo podrobneje
govora v poglavju z naslovom Posebnosti glede pravnih sredstev.

30

Kresal Šoltes Katarina, Nekatera vprašanja pravice do enakega varstva pravic v postopkih na
področju prava socialne varnosti, Delavci in delodajalci, letnik 7, posebna izdaja (Prepoved
diskriminacije: med varstvom človekovih pravic in konkurenčnostjo delodajalca), Inštitut za delo
pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 2007, str. 118.
31
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Uradni list RS, št. 24/06, 126/07, 65/08, 8/10 in
82/13.
32
Kresal Šoltes Katarina, o. c., str. 122.
33
Upravni
postopek,
URL:
http://www.lexlocalis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumentaOkno.aspx?SectionID=a63bd4da-01c2-4875ba76-a8d29915d777&glava=0 (05. 05. 2016).
34
Kresal Šoltes Katarina, o. c., str. 123.
35
Ustavno sodišče RS, U-I-53/00, 2003, tč. 10.
36
Kresal Šoltes Katarina, o. c., str. 134.
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3 POKOJNINA
3.1

KRATEK ORIS POKOJNINE IN SLOVENSKEGA SISTEMA POKOJNINSKEGA
ZAVAROVANJA

Pokojnina je redni mesečni prejemek, ki temelji na pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, ki je z zakonom urejen sistem obveznosti (za plačilo prispevkov) in
pravic, s katerim se zagotavlja materialna in socialna varnost zavarovancev za
primer nastanka zavarovanih rizikov, in sicer starosti, invalidnosti ali smrti
zavarovanca. Pokojninsko zavarovanje je obvezno, pogoje za pridobitev pravic iz
takega zavarovanja in njihov obseg pa določa Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (ZPIZ-2).37 38 Glede na izpolnjevanje pogojev in način pridobitve
pravice do pokojnine v Republiki Sloveniji ločimo več vrst pokojnin, in sicer
starostno,39 predčasno,40 invalidsko,41 vdovsko,42 družinsko43 in delno44 pokojnino,
pri čemer pa se magistrsko delo osredotoča predvsem na starostno pokojnino.
V 6. členu ZPIZ-2 je pojasnjeno, da zavarovalno razmerje nastane na podlagi ZPIZ2 z vzpostavitvijo pravnega razmerja, ki je podlaga za obvezno zavarovanje (v
nadaljevanju: zavarovalna podlaga),45 iz česar izhaja, da pravica do pokojnine
nastane na temelju zakona (ex lege) in ne na temelju pogodbe.46 Pravice iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter s tem tudi pravica do pokojnine
imajo poseben status, ki je opredeljen v 4. členu ZPIZ-2.47 Kot druge človekove
37

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14
in 102/15.
38
20. tč. 7. člena ZPIZ-2 in Ustavno sodišče RS, U-I-29/96, 1997, tč. 21 in 27.
39
Starostna pokojnina je pokojninski prejemek brez odbitkov, ki pripada zavarovancu ob dopolnitvi
predpisane starosti in pokojninske dobe, če izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (36. tč. 7. čl. ZPIZ-2).
40
Predčasna pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob dopolnitvi določene
starosti in pokojninske dobe, če izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju in nima pravice do starostne pokojnine (31. tč. 7. čl. ZPIZ-2).
41
Invalidska pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob nastanku invalidnosti,
če izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (13. tč. 7. čl.
ZPIZ-2).
42
Vdovska pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada preživeli zakonski partnerici ali partnerju
po umrlem zavarovancu ali uživalcu pokojnine, ob izpolnjevanju določenih pogojev pa tudi
razvezanemu zakoncu, partnerju v zunajzakonski skupnosti ali partnerju v registrirani istospolni
partnerski skupnosti, če izpolnjuje pogoje, ki jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (40. tč. 7. čl. ZPIZ-2).
43
Družinska pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada družinskim članom umrle upokojenke
ali upokojenca ali zavarovanca, ki je dopolnil določeno pokojninsko dobo, če izpolnjujejo pogoje, ki
jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (12. tč. 7. čl. ZPIZ-2).
44
Delna pokojnina je del starostne ali predčasne pokojnine, ki se izplačuje zavarovancu, ki ostane
v zavarovanju, v višini sorazmerja s skrajšanjem ur opravljanja dela (4. tč. 7. čl. ZPIZ-2).
45
2. odstavek 6. člena ZPIZ-2.
46
Bubnov Škoberne Anjuta, Strban Grega, o. c., str. 200.
47
4. člen ZPIZ-2:
(1) Pravice iz obveznega zavarovanja so neodtujljive osebne pravice, ki jih ni mogoče prenesti na
drugega in ne podedovati, z izjemo zapadlih denarnih zneskov, ki niso bili izplačani do smrti uživalke
ali uživalca (v nadaljnjem besedilu: uživalec).
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pravice so tudi te pravice trajne in ne zastarajo, zastarajo pa lahko dospele
terjatve, ki izvirajo iz omenjenih pravic (na primer dospeli neizplačani zneski
pokojnin). Predmetne pravice so neodtujljive, kar pomeni, da niso v pravnem
prometu, zaradi česar jih s pravnimi posli ni mogoče pridobiti, spremeniti ali
odtujiti, vendar pa so lahko v pravnem prometu posamični prejemki, storitve ali
terjatve, ki jih naslovniki pravic pridobijo v procesu uresničevanja teh pravic.
Omenjenih pravic tudi ni mogoče dedovati. Pridobljenih pravic pa nosilcem teh
pravic tudi ni mogoče odvzeti, zmanjšati ali omejiti, razen v primerih, ki jih določa
ZPIZ-2 sam.48 Kot izhaja iz 50. člena Ustave RS je subjekt oziroma naslovnik pravice
do socialne varnosti in s tem tudi do ustavne človekove pravice do pokojnine,
državljan, kar pa je lahko z vidika mednarodne pravne ureditve sporno, če tujcem,
ki so zakonito zaposleni v Sloveniji, ne bi priznali pravic iz socialnih zavarovanj. Na
temelju 8. člena Ustave RS49 in ob upoštevanju 68. člena Konvencije št. 102,
morajo ob nastopu socialnega primera imeti tuji državljani enake pravice kot
domači, lahko pa prihaja do razlik med pravicami, ki se financirajo iz prispevkov in
pravicami, ki se financirajo iz državnih sredstev. Pri prvih mora država podpisnica
tudi državljanom druge države podpisnice Konvencije št. 102 zagotoviti
upravičenja do denarnih dajatev v enakem obsegu. V drugem primeru pa lahko za
upravičenja do denarnih dajatev, država določi posebne pogoje za tuje državljane
in za domače državljane, rojene zunaj države članice.50 Za državljane držav članic
EU pa je treba upoštevati določbe Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov
socialne varnosti51 in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za
izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004.52 Posebno pozornost je treba nameniti tudi
višini pokojnine, ki pa bo podrobneje predstavljena v poglavju z naslovom Višina
pokojnine.

(2) Pravice iz obveznega zavarovanja ne zastarajo, z izjemo dospelih neizplačanih zneskov pokojnin
in drugih denarnih prejemkov v primerih, določenih s tem zakonom.
(3) Pravic iz obveznega zavarovanja ni mogoče odvzeti, zmanjšati ali omejiti, razen v primerih, ki jih
določa ta zakon.
(4) Pravice iz poklicnega zavarovanja ter dodatnega zavarovanja so neodtujljive osebne pravice, ki
jih ni mogoče prenesti na drugega in ne podedovati, razen pravice do izplačila odkupne vrednosti
premoženja po smrti člana.
48
Vodovnik Zvone, Ustavni okviri razvoja delovnega in socialnega prava, Delavci in delodajalci:
revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti, letnik 12, št. 2/3, Inštitut za delo pri Pravni
fakulteti Univerze v Ljubljani 2012, str. 287.
49
8. člen URS:
Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z
mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne
pogodbe se uporabljajo neposredno.
50
Bubnov Škoberne Anjuta, Strban Grega, o. c., str. 182.
51
Uredba (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, Uradni list EU L 166, 30 april
2004.
52
Uredba (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004,
Uradni list EU L 284, 30. oktober 2009.
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3.2

PRAVICA DO POKOJNINE KOT USTAVNA ČLOVEKOVA PRAVICA

3.2.1 VKLJUČITEV PRAVICE DO POKOJNINE V USTAVO RS
Pravica do pokojnine temelji na določbah Ustave RS, ki v prvem odstavku 50. člena
določa, da imajo državljani pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne
varnosti, vključno s pravico do pokojnine. Navedena določba sprva ni vključevala
pravice do pokojnine, temveč je bila le-ta vključena z Ustavnim zakonom o
spremembi 50. člena Ustave RS,53 ki je bil sprejet leta 2004.54 Razlog za vključitev
pravice do pokojnine je predvsem v tem, da se poudari, da gre za dolgotrajno
pravico, ki pretežnemu delu upravičencev v starosti predstavlja edini vir
preživljanja, medtem ko imajo ostale pravice do denarnih dajatev, v okviru pravice
do socialne varnosti, načeloma naravo kratkotrajnih nadomestil plače ali drugega
dohodka v primeru krajših odsotnosti z dela, kot so na primer bolezen, materinstvo
in brezposelnost.55 Z njeno umestitvijo med ustavne pravice se varuje pravni
položaj posameznika, ki je po zakonu dolžan ves čas trajanja zaposlitve,
samozaposlitve in v nekaterih drugih primerih delovne aktivnosti plačevati
prispevke56 v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje od bruto plače
oziroma zavarovalne osnove in zato ob izpolnjenih zakonskih pogojih utemeljeno
pričakuje pravico do pokojnine v določeni višini.57 Pravica do pokojnine je vezana
na vplačane prispevke bodočih upravičencev do pokojnine, zato država ne more
neutemeljeno posegati v pravico do pokojnine ali je celo ukiniti.58
Pravica do socialne varnosti, ki se uresničuje tudi s pravico do pokojnine, je
umeščena v drugo poglavje Ustave RS z naslovom Človekove pravice in svoboščine,
iz česar izhaja, da Ustava RS pravico do socialne varnosti določa kot eno izmed
temeljnih človekovih pravic, pravica do pokojnine pa tako zaseda posebno mesto
med vsemi pravicami iz socialne varnosti.59 Takšna umestitev ima pozitivne
posledice na individualni ravni v razmerju do posameznika in na družbeni ravni v
razmerju do zakonodajalca. Na individualni ravni je posamezniku, ki mu je kršena
pravica do pokojnine, dana možnost, da po izčrpanju vseh drugih pravnih sredstev
z ustavno pritožbo zahteva odločitev Ustavnega sodišča RS o kršitvi njegove

53

Ustavni zakon o spremembi 50. člena Ustave Republike Slovenije (UZ50), Uradni list RS, št. 69/04.
Šturm Lovro, Komentar Ustave Republike Slovenije: dopolnitev - A, Fakulteta za državne in
evropske študije, Kranj, 2011, str. 775 - 777.
55
Bubnov Škoberne Anjuta, Ustavna človekova pravica do pokojnine, Pravna praksa: časopis za
pravna vprašanja, leto 28, št. 24/25, Ljubljana 2009, str. 1.
56
Leta 2015 je stopnja prispevka zavarovanca znašala 15,50 % od bruto plače, stopnja prispevka
delodajalca 8,85 % od bruto plače, stopnja prispevka samozaposlene osebe pa 24,35 % od
zavarovalne osnove.
57
Novak Mitja, et al., Vodnik po pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja: z besedilom
zakona (ZPIZ-2), Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ZVD Zavod za varstvo pri
delu, Ljubljana, 2013, str. 23.
58
Bubnov Škoberne Anjuta, Strban Grega, o. c., str. 214.
59
Rangus Andraž, et al., Bela knjiga o pokojninah, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Ljubljana, 2016, str. 59.
54
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človekove pravice do pokojnine s posamičnim aktom. Pozitivna posledica na
družbeni ravni pa je zlasti v tem, da lahko Ustavno sodišče RS odloča o skladnosti
zakonskih določb o pravici do pokojnine z Ustavo RS.60
Skratka, vključitev pravice do pokojnine v Ustavo RS nakazuje, da je pokojnina
nujni sestavni del ustavne pravice do socialne varnosti. Po novem torej Ustava RS
zakonodajalcu ne prepušča presoje, ali bo kot eno od socialnih pravic, predvidel in
uredil tudi pravico do pokojnine, temveč mu prepušča zgolj odločitev, kako jo bo
uredil.61

3.2.2 USTAVNOPRAVNO JEDRO PRAVICE DO POKOJNINE
Z vključitvijo pravice do socialne varnosti in pravice do pokojnine med ustavne
človekove pravice se je odprlo mnogo dilem o jedru oziroma vsebini pravic, ki je
ustavnopravno varovano in mejah oziroma obsegu varovanja.62 Ustava RS v prvem
odstavku 50. člena zagotavlja pravico do pokojnine pod pogoji, ki jih določa zakon.
Kadar Ustava RS delno ali v celoti pridrži določitev vsebine in obsega človekove
pravice naknadni zakonski ureditvi, je treba v vsakem primeru posebej ugotoviti,
od kod je pri opredeljevanju vsebine in obsega človekove pravice zakonodajalec
ustavno vezan z ustavno varovanim jedrom človekove pravice in od kod naprej gre
za njegovo lastno presojo. V teh primerih Ustavno sodišče RS v postopku z ustavno
pritožbo preizkusi, ali so sodišča zakon razložila tako, da so mu dala vsebino, ki bi
bila v neskladju z ustavno varovanim jedrom človekove pravice.63
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-360/05 z dne 2. oktobra 2008, ki je bila izdana v
postopku ustavne pritožbe v zvezi z izvajanjem 177. člena64 ZPIZ-1, je podala
pomembno razlago ustavne človekove pravice do pokojnine.65 Ustavno sodišče RS
pa je v tej zadevi, poimenovani Todorović, ugotovilo poseg v ustavnopravno
varovano jedro pravice do pokojnine.66
Sodišče prve stopnje, sodišče druge stopnje in prav tako Vrhovno sodišče
slovenskemu državljanu niso priznala pravice do starostne pokojnine po ZPIZ-1,
ker je pred izpolnitvijo pogojev za nastanek pravice in pridobitev pokojnine po
ZPIZ-1 pridobil pravico do starostne pokojnine v Republiki Srbiji, kjer je bil nazadnje
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Bubnov Škoberne Anjuta, o. c., str. 1.
Šturm Lovro, o. c., 2011, str. 775 - 777.
62
Bubnov Škoberne Anjuta, o. c., str. 1.
63
Bubnov Škoberne Anjuta, Strban Grega, o. c., str. 58 in 59.
64
177. člen ZPIZ-1:
(1) Zavarovanec, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do dveh ali več pokojnin iz obveznega
zavarovanja v Republiki Sloveniji, lahko uživa le eno od njih po lastni izbiri.
(2)Prejšnji odstavek se uporablja tudi v primeru, ko zavarovanec izpolni pogoje za pridobitev
pokojnin tudi v drugih državah, če pridobi pravice na podlagi istih pokojninskih obdobij.
65
Bubnov Škoberne Anjuta, o. c., str. 1.
66
Šturm Lovro, o. c., 2011, str. 789.
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zaposlen. Po tem, ko je izpolnil pogoje za pridobitev pokojnine po ZPIZ-1, mu
pravica do pokojnine ni bila priznana, čeprav je 36 let plačeval prispevke v
slovensko zavarovanje. 67 Sodišča vseh treh stopenj so sprejela stališče, da je
pritožnik s tem, ko je uveljavil pravico do pokojnine v Republiki Srbiji, že izkoristil
pravico do izbire nosilca zavarovanja in zato nima več izbirne pravice iz 177. člena
ZPIZ-1, temveč je upravičen le do dodatka k pokojnini po Zakonu o zagotavljanju
socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik
nekdanje SFRJ (v nadaljevanju: ZZSV).68 Kot izhaja iz odločbe Ustavnega sodišča RS,
takšno stališče sodišč pomeni poseg v pritožnikovo pravico do pokojnine iz
prvega odstavka 50. člena Ustave RS, ker pritožniku ne omogoča uveljavitve
pravice do sorazmerne pokojnine pri slovenskem nosilcu zavarovanja.69 Ker je
pritožnik pred izpolnitvijo pogojev po ZPIZ-1 uveljavil pravico do pokojnine po
srbskih predpisih, mu je bila pravica do pokojnine na temelju 177. člena ZPIZ-1
zavrnjena, kar pa je po mnenju Ustavnega sodišča RS v neskladju s prvim
odstavkom 50. člena Ustave RS.70 Zakonodajalec ima pri urejanju pravice do
pokojnine proste roke, vendar pa ima le-ta svoje ustavnopravno jedro, v
katerega niti zakonodajalec pri urejanju te pravice niti drugi oblastni organi pri
uporabi in interpretaciji pravne ureditve ne smejo poseči oziroma se dopustnost
takega posega presoja po strogem testu sorazmernosti.71 Ustavno sodišče RS je
tako izhajalo iz izhodišča, da sta vsebina in obseg pravice do pokojnine pridržana
zakonski ureditvi in da lahko gre za poseg v ustavno pravico le, če sodišče z razlago
zakona nedopustno poseže v samo bistvo pravice.72 Ker je zakonska ureditev
posegla v samo bistvo človekove pravice, to predstavlja poseg v pravico iz prvega
odstavka 50. člena Ustave RS, ki ga mora Ustavno sodišče RS presojati z vidika
skladnosti s tretjim odstavkom 15. člena73 in z 2. členom74 Ustave RS po t. i.
strogem testu sorazmernost. Poseg v ustavno varovano jedro pravice do
pokojnine bi tako bil dopusten, če bi za omejitev pravice obstajal ustavno
dopusten cilj. Ker za omejitev, ki izhaja iz stališča sodišč vseh treh stopenj, ni
mogoče videti ustavno dopustnega cilja, je to stališče v neskladju s prvim

67

Bubnov Škoberne Anjuta, o. c., str. 1.
Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz
republik nekdanje SFRJ (ZZSV), Uradni list RS, št. 16/07.
69
Ustavno sodišče RS, Up-360/05, 2008, tč. 7.
70
Bubnov Škoberne Anjuta, o. c., str. 1.
71
Šturm Lovro, o. c., 2011, str. 778.
72
Pustovrh Pirnat Tanja, Ponovna odmera pokojnine: v luči uveljavitve novega Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Pravna praksa: časopis za pravna vprašanja, leto 32, št.
4, Ljubljana 2013, str. 1.
73
3. odstavek 15. člena URS:
Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih
določa ta ustava.
74
2. člen URS:
Slovenija je pravna in socialna država.
68
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odstavkom 50. člena Ustave RS.75 Ustavno sodišče RS je zato razveljavilo sodbe
vseh treh sodišč, ki pravice do pokojnine niso priznale in zadevo vrnilo Delovnemu
in socialnemu sodišču v novo odločanje. V obrazložitvi te odločbe in v pritrdilnem
ter odklonilnem ločenem mnenju pa je z različnih perspektiv analiziralo ustavno
jedro človekove pravice do pokojnine. 76
Ustavno sodišče RS je odločilo, da lahko posameznik pri nosilcu slovenskega
zavarovanja uveljavi pravico do pokojnine, če je plačeval prispevke slovenskemu
nosilcu zavarovanja in če izpolnjuje zakonske pogoje za pridobitev pravice do
pokojnine.77 Iz tega lahko sklepamo, da jedro oziroma bistvo pravice do pokojnine
pomeni pravico posameznika, da na podlagi plačanih prispevkov za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ob izpolnjenih drugih razumno
določenih pogojih, ki jih opredeljuje zakon (na primer pokojninska doba,
starost), pridobi in uživa pokojnino, ki mu zagotavlja socialno varnost. 78 Že
pojmovno jedro pravice do pokojnine zajema najprej pravico posameznika, da
mu, ko izpolni prej navedene pogoje, pravica sama tudi gre. Posameznik, ki je na
podlagi plačila prispevkov slovenskemu nosilcu zavarovanja po ZPIZ-1 izpolnil
pogoje za pridobitev pravice do pokojnine, ima pravico do njene uveljavitve pri
nosilcu zavarovanja.79
Predpostavka v odklonilnem ločenem mnenju je, da je pravica do pokojnine zgolj
pravica prejemati pokojnino in da je v Ustavi RS varovana samo njena
socialnovarstvena komponenta, torej prejemanje pokojnine v okviru ustavno
varovanega minimuma. Pomembno je le, da upravičenec pokojnino prejema (pri
tem pa ni bistveno, od katerega nosilca zavarovanja in posledično v kateri višini).80
Vprašanje, ki se pri tem poraja in ostaja odprto pa je, kaj ustavno varovani
minimum sploh obsega. Ob upoštevanju določb prvega in drugega odstavka 50.
člena Ustave RS, lahko rečemo, da varovanje socialno varstvenega minimuma ne
more biti objekt ustavnopravnega varovanja pravice do pokojnine, saj bi v tem
primeru Ustava RS morala implicirati določbo, da ima vsakdo, ki dopolni določeno
starost, oziroma vsakdo, ki je socialno ogrožen, pravico do socialne denarne
pomoči. Slovenska ustava pa take izrecne določbe nima.81
Po mnenju Anjute Bubnov Škoberne je ustavno varovana pravica do pridobitve in
uživanja tiste vrste pokojnine, ki posamezniku po zakonu pripada, če je izpolnil z
zakonom določene pogoje. Varovan je torej dostop, pridobitev in uživanje
pokojnine na način in v višini, ki sta določena z zakonom. Višina pokojnine je v
75

Ustavno sodišče RS, Up-360/05, 2008, tč. 5 in 8.
Bubnov Škoberne Anjuta, o. c., str. 1.
77
Prav tam.
78
Pustovrh Pirnat Tanja, o. c., str. 1.
79
Ustavno sodišče RS, Up-360/05, 2008, tč. 6.
80
Pustovrh Pirnat Tanja, o. c., str. 1.
81
Bubnov Škoberne Anjuta, o. c., str. 2 in 3.
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določenem odstotku sorazmerna pretekli plači oziroma osnovi, od katere je
zavarovanec plačeval prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. S
prispevki si zavarovanec "kupuje" bodočo pokojnino, kar pomeni, da je na temelju
ustavne pravice do pokojnine varovana premoženjska komponenta pokojnine, saj
bi sicer prispevki imeli naravo davkov, s katerimi država prosto razpolaga. Pravica
do pokojnine je po svoji naravi naložba za starost, ki posamezniku zagotavlja vsaj
delno nadaljevanje življenjskega standarda, ki ga je imel v aktivni dobi. 82
Ustavno sodišče RS pa je v zadevi št. U-II-1/11 z dne 10. 03. 2011 tudi posredno
opredelilo ustavno varovano jedro pravice do pokojnine glede na njeno višino s
tem, ko je določilo, da mora biti pokojnina umeščena med plačo, ki jo prejme
zaposleni in socialno pomočjo, ki jo prejme oseba, ki je pomoči potrebna. 83

3.2.3 USTAVNOPRAVNO VARSTVO PRAVICE DO POKOJNINE
Pred izrecno vključitvijo pravice do pokojnine v 50. člen Ustave RS je bila le-ta
vsekakor ustavnopravno varovana že v okviru splošne opredelitve ustavne pravice
do socialne varnosti, na kar indicira tudi obsežna ustavnosodna praksa. Kljub njeni
izrecni vključitvi pa pravica do pokojnine še vedno uživa enako ustavnopravno
varstvo kot druge socialne pravice, ki niso izrecno omenjene, vendar pa so
varovane v okviru splošno opredeljene ustavne pravice do socialne varnosti.84
Izpostaviti pa je treba, da pravica do pokojnine uživa dvojno ustavno varstvo in
tako ni varovana le s pravico do socialne varnosti iz 50. člena Ustave RS, temveč
tudi s pravico do zasebne lastnine iz 33. člena85 Ustave RS.86 Razlog za dvojno
ustavno varstvo je namreč v tem, da so pokojninska zavarovanja tudi naložbena
zavarovanja, saj si zavarovanci nalagajo sredstva v daljšem življenjskem obdobju,
da si zagotovijo primerno življenje v starosti.87 Z odločbo št. Up-770/06 z dne 27.
maja 200988 je Ustavno sodišče RS naredilo pomemben korak pri razvoju
82

Prav tam, str. 2.
Ustavno sodišče RS, U-II-1/11, 2011, Pritrdilno ločeno mnenje sodnice dr. Etelke Korpič Horvat,
tč. 6.
84
Šturm Lovro, o. c., 2011, str. 775 - 777.
85
33. člen Ustave RS:
Zagotovljena je pravica do zasebne lastnine in dedovanja.
86
Šturm Lovro, o. c., 2011, str. 777.
87
Ustavno sodišče RS, U-I-246/13, 2016, Odklonilno ločeno mnenje sodnice dr. Etelke Korpič
Horvat, tč. 4.
88
Odločba se nanaša na srbskega državljana, ki mu je bila leta 1995 v Republiki Srbiji priznana
starostna pokojnina ob upoštevanju v Sloveniji dopolnjene pokojninske dobe. Ko je pritožnik
dopolnil 65 let, je s tem izpolnil pogoje za pridobitev starostne pokojnine po ZPIZ-1. Takrat je od
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: Zavod) zahteval priznanje pravice
do starostne pokojnine, Zavod pa mu je zahtevek zavrnil z utemeljitvijo, da je že prej uveljavil
pokojnino v Republiki Srbiji in s tem izčrpal pravico do izbire pokojnine, čeprav je vplačeval
prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje slovenskemu nosilcu zavarovanja in
izpolnil tudi druge pogoje za pridobitev pravice po slovenskih predpisih. Odločitev Zavoda je bila
potrjena tudi v sodnem postopku (Ustavno sodišče RS, Up-770/06, 2009, tč. 1, 2 in 6).
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ustavnopravnega varstva pravic iz sistema socialne varnosti, saj iz nje izhaja, da
lahko 33. člen Ustave RS predstavlja podlago za ustavnopravno varstvo
določenih pravic iz sistema socialne varnosti. Konkretna zadeva se je sicer
nanašala na pravico do starostne pokojnine, vendar pa ustavnopravni standardi iz
te odločbe pridejo v obzir tudi za druge pravice iz sistema socialne varnosti, ki
imajo enake značilnosti kot pravica do pokojnine.89 Do sedaj je Ustavno sodišče RS
presodilo, da sodi v domet 33. člena Ustave RS poleg starostne pokojnine tudi
družinska oziroma vdovska pokojnina.90 Ustavno sodišče RS je s svojo odločbo
torej odločilo, da pravica do pokojnine uživa dvojno ustavno varstvo in tako ni
varovana le s pravico do socialne varnosti iz 50. člena Ustave RS, temveč tudi s
pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave RS, ki pa je širša od
civilnopravnega razumevanja lastninske pravice, saj pomeni jamstvo, ki
posamezniku zagotavlja svobodo na premoženjskem področju.91
Pravica do pokojnine je ustavno varovana s 33. členom Ustave RS, ker gre za
pričakovano pravico, ki ima premoženjski izraz.92 Pravice posameznika, ki
temeljijo na njegovem znatnem prispevku in so namenjene varovanju njegove
eksistence, uživajo premoženjskopravna jamstva. Takšno varstvo je priznano
pravicam, ki so sorazmerne prispevkom posameznika, pri čemer bi moralo biti
njihovo premoženjsko jamstvo tem večje, čim višji je delež prispevka posameznika
za pričakovano pravico. Iz tega razloga premoženjskega jamstva ne uživajo pravice,
ki jih zagotavlja država iz svojih sredstev. Zakonodajni posegi v pravice, ki uživajo
premoženjsko varstvo, so dopustni le, če je poseg uveden zaradi prilagajanja
ekonomskim razmeram v državi in je v interesu vseh, ter če bodoče upravičence
ne postavlja v bistveno neugodnejši položaj.93 Za odrekanje pravice do pokojnine
mora torej obstajati ustavno dopusten cilj.
V predmetni zadevi se je vprašanje umestitve pravice do pokojnine v okvir
ustavnopravnega varstva lastnine po 33. členu Ustave RS odprlo v zvezi s
položajem tujcev pri uveljavljanju pravice do pokojnine, in sicer zato, ker prvi
odstavek 50. člena Ustave RS pravico do socialne varnosti in tudi pravico do
pokojnine zagotavlja le državljanom, medtem ko pa 33. člen Ustave RS velja tudi
za osebe, ki niso državljani Republike Slovenije. Seveda pa se s sprejemom te
odločbe lahko na 33. člen Ustave RS poleg tujcev, ki jim 50. člen Ustave RS odreka
ustavnopravno varstvo, sklicujejo tudi državljani, ki imajo torej dvojno ustavno
varstvo svojih pravic.94
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Prav tam, str. 778 in 779.
Ustavno sodišče RS, Up-1419/08, 2009, tč. 9.
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Strban Grega, Weber Nana, (Ne)dopustnost ponovne odmere pokojnine, Podjetje in delo: revija
za gospodarsko, delovno in socialno pravo, leto 39, št. 2, Ljubljana 2013, str. 6.
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Ustavno sodišče RS, Up-770/06, 2009, tč. 5 in 6.
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Bubnov Škoberne Anjuta, Strban Grega, o. c., str. 55 in 56.
94
Šturm Lovro, o. c., 2011, str. 779 in 780.
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3.2.4 VLOGA DRŽAVE PRI OBVEZNEM POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM
ZAVAROVANJU
Pri opredeljevanju ustavne človekove pravice do pokojnine je treba upoštevati tudi
drugi odstavek 50. člena Ustave RS,95 ki določa, da država ureja in skrbi za
delovanje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Sistem
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz katerega izhaja tudi
pravica do pokojnine, določa država, ki med drugim odreja, kdo je obvezno
zavarovan in dolžan plačevati prispevke, ter pogoje za nastanek pravice do
pokojnine, pogoje za dejansko pridobitev pokojnine in pravila za odmero
pokojnine.96 V skladu z navedeno ustavno določbo je tudi zakonska obveznost
države določena v drugem odstavku 5. člena ZPIZ-2, po katerem država zagotovi
sredstva za izpolnitev pravic zavarovancev in upokojencev iz državnega proračuna,
če sredstva, zbrana s prispevki in iz drugih prihodkov Zavoda, ne zadoščajo za
izplačilo pokojnin in drugih dajatev.97
Bistvene spremembe ekonomskih in socialnih razmer v državi so lahko utemeljen
razlog za spremembo pogojev za pridobitev pokojnine in pri odmeri pokojnine. Če
se utemeljeno ugotovi, da je delovanje sistema neposredno ogroženo, je država
dolžna ukrepati, saj je zavezana skrbeti za delovanje obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.98 Iz tega razloga je država od leta 1992, ko je bil sprejet
prvi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ/92),99
pokojninski sistem že večkrat prilagodila demografskim spremembam, zaradi
katerih so nastajale težave pri zagotavljanju sredstev za pokojnine.100 V letih 1996
in 1998 je bil ZPIZ/92 pomembno spremenjen in dopolnjen, 1. januarja 2000 pa je
stopila v veljavo nova pravna ureditev pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
ki je bila uzakonjena z ZPIZ-1.101 1. januarja 2013 je sledila nova pokojninska
reforma, ki je bila udejanjena z ZPIZ-2, ki je v precejšnji meri spremenil dosedanjo
ureditev tega področja.102 Pričakuje se, da bo ZPIZ-2 zdržal pritiske staranja
prebivalstva do leta 2020, nato pa bodo sledile nove pokojninske reforme, s ciljem
zagotoviti dolgoročno finančno vzdržnost sistema. Pri prilagajanju pokojninskega
95

Drugi odstavek 50. člena URS:
Država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbi
za njihovo delovanje.
96
Bubnov Škoberne Anjuta, Strban Grega, o. c., str. 214 in 215.
97
Prav tam, str. 222.
98
Prav tam, 214 in 215.
99
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ), Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in
54/98.
100
Andoljšek Trinkaus Polonca, Pravica do pokojnine kot ustavna pravica, magistrsko delo,
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, 2013, str. 1.
101
Pokojninska reforma že daje rezultate, URL: http://www.delo.si/druzba/delova-borzadela/pokojninska-reforma-ze-daje-rezultate.html (08. 01. 2016).
102
O pokojninskem in invalidskem zavarovanju, URL: http://www.zpiz.si/cms/?id=2 (05. 01. 2016).
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sistema bodočim demografskim trendom je treba upoštevati odločbe Ustavnega
sodišča RS, kjer je bilo pojasnjeno, da morajo spremembe pokojninskega in
invalidskega zavarovanja potekati postopoma, da se prekomerno ne posega v
pričakovane pravice posameznikov in da morajo vsakokratne nadaljnje
spremembe potekati sorazmerno spremembam v družbi. Opozoriti je treba tudi
na dejstvo, da vsako nepremišljeno razpravljanje o novi pokojninski reformi, pri
ljudeh vzbuja negotovost glede prihodnjih zakonsko določenih upokojitvenih
pogojev, kar posledično povzroči predčasno upokojevanje tistih, ki so tik pred
upokojitvijo.103

3.3

DOPUSTNOST POSEGOV V PRAVICE

Za uresničevanje pravic iz socialnega zavarovanja sta s pravnega vidika pomembni
dve temeljni vprašanji.
Prvo je, katera pravna pravila veljajo ob "dospelosti" pravice, drugo vprašanje pa
je povezano z vprašanjem svobode in omejitev zakonodajalca pri spreminjanju
vsebine pravic do denarnih dajatev, zlasti pri zniževanju ali zviševanju denarnih
dajatev, v času nastajanja pravice do denarne dajatve.104

3.3.1 RETROAKTIVNA VELJAVNOST SOCIALNOPRAVNIH PREDPISOV
Norme, ki urejajo časovno veljavnost socialnopravnih predpisov oziroma rešujejo
kolizije med veljavnostjo starega in novega predpisa, tvorijo medčasovno pravo.
Te norme nam dajejo odgovor na vprašanje ali se za določen socialni primer
uporabijo norme starega ali novega zakona.105 Običajno se nahajajo v prehodnih
in končnih določbah predpisa, če pa jih le-ta ne vsebuje, pa načeloma nov predpis
velja samo za pravice, ki so nastale (za katere so bili izpolnjeni pogoji) po njegovi
uveljavitvi.106
S časovno veljavnostjo pa je povezano tudi vprašanje retroaktivne veljavnosti
zakonov, v zvezi s katero je Ustavno sodišče RS razvilo bogato prakso in tako
razlikuje med pravo in nepravo retroaktivnostjo, pri opredelitvi katerih se je
zgledovalo po doktrini, ki jo je razvilo nemško ustavno sodišče. Prva, torej prava
retroaktivnost je praviloma prepovedana in se presoja po 155. členu Ustave RS,107
103

Pogačar Peter, Strban 297inki pokojninske reforme in nadaljnji koraki, Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, 2014, str. 38.
104
Bubnov Škoberne Anjuta, Varstvo pričakovanih pravic v sistemih socialnih zavarovanj, Podjetje
in delo: revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, leto 21, št. 5-6, Ljubljana 1995, str. 822.
105
Štempihar Juri, Zasebno pravo: splošni del, Pravna fakulteta in Cankarjeva založba, Ljubljana
2003, str. 46.
106
Bubnov Škoberne Anjuta, Strban Grega, o. c., str. 52 in 53.
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medtem ko je neprava retroaktivnost praviloma dovoljena, v kolikor ne posega v
načelo zaupanja v pravo iz 2. člena Ustave RS in v druge ustavne dobrine,
predvsem v pravico do socialne varnosti po 50. členu Ustave RS.108

3.3.1.1 PRAVA (RETROAKTIVNA) POVRATNA VELJAVNOST ZAKONOV
V prvem odstavku 155. člena Ustave RS je določena absolutna prepoved povratne
veljave pravnih aktov, vendar pa je že v drugem odstavku istega člena določena
izjema od tega pravila, ob kumulativni izpolnjenosti štirih pogojev, in sicer:
-

povratno veljavo lahko določi samo zakon,
povratno lahko veljajo samo posamezne zakonske določbe,
povratno veljavo mora terjati javna korist in
povratna veljavnost ne sme posegati v že pridobljene pravice.

Po mojem mnenju je največ pozornosti treba nameniti zadnjima dvema pogojema,
ki sta pri presojanju izpolnjenosti vseh štirih pogojev tudi najbolj zahtevna.
Povratna veljavnost mora biti v javnem interesu, kar se ugotavlja v vsakem primeru
posebej, za poseg v pridobljene pravice pa je najprej treba presoditi kdaj sploh gre
za pridobljene pravice.
Do samega pojma pridobljenih pravic se je opredelilo mnogo teoretikov, ki pa so
prišli do smiselno enakih zaključkov.
Etelka Korpič Horvat zastopa stališče, da »gre za pridobljene pravice takrat, ko so
individualizirane (se nanašajo na določeno osebo) in konkretizirane (vsebujejo
določen obseg pravic). Določijo se z individualnim aktom (zavarovancem z upravno
odločbo)«.109
Po mnenju Marijana Pavčnika se pojem pridobljenih pravic (iura quaesita) »nanaša
na pravice, ki so že individualizirane in določene v posamičnem pravnem aktu (npr.
v pogodbi, pravnomočni sodbi, dokončni upravni odločbi). Če abstraktno
predvidena pravica še ni bila normativno konkretizirana kot pravno zavarovano
upravičenje, ne gre za pridobljeno pravico«.110
Rajko Pirnat prav tako meni, da »pravni subjekt pridobi pravico takrat, ko so
upravičenja, ki jo sestavljajo, dovolj individualizirana (torej jasno določena glede
pravnega subjekta) in konkretizirana (jasno določena glede vsebinskega obsega),
(2) Samo zakon lahko določi, da imajo posamezne njegove določbe učinek za nazaj, če to zahteva
javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene pravice.
108
Korpič Horvat Etelka, Aktualna vprašanja novejše ustavnosodne presoje s področja socialne
varnosti : (vidik prave in neprave retroaktivnosti), Delavci in delodajalci: revija za delovno pravo in
pravo socialne varnosti, letnik 13, št. 2-3, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
2013, str. 350 in 356.
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Korpič Horvat Etelka, o. c., 2013, str. 351.
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Pavčnik Marijan, Teorija prava: Prispevek k razumevanju prava, GV založba, Ljubljana, 2015, str.
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da omogočajo njihovo izvrševanje. Praviloma je to takrat, ko je pravica določena v
posamičnem aktu, zlasti pravnomočni sodbi ali dokončni upravni odločbi ali v
pogodbi«.111
Po doktrini ustavnega sodišča predpis učinkuje povratno tedaj, ko je za začetek
njegove uporabe določen trenutek pred njegovo uveljavitvijo, oziroma tedaj, ko je
za začetek njegove uporabe določen trenutek po njegovi uveljavitvi, vendar
njegove posamezne določbe učinkujejo tako, da za nazaj posežejo v pravne
položaje ali pravna dejstva, ki so bili zaključeni pred njegovo uveljavitvijo.112 Iz
časovnega vidika je torej relevantna točka presoje trenutek uveljavitve
predpisa.113
Glede na to, da pridobljene pravice uživajo enako varstvo kot človekove pravice in
temeljne svoboščine, je poleg tega ali poseg v pridobljene pravice temelji na
legitimnem, stvarno upravičenem cilju, treba vselej oceniti še, ali je ta v skladu z
načeli pravne države, in sicer z načelom sorazmernosti. Poseg v pridobljeno
pravico se tako presoja s strogim testom sorazmernosti, z vidika nujnosti posega,
primernosti posega in proporcionalnosti. Šele če poseg prestane vse tri vidike
testa, je ustavno dopusten.114
Na področju socialne varnosti je Ustavno sodišče RS doslej ugotovilo le en primer
retroaktivnega poseganja v pridobljene pravice, in sicer v zadevi št. U-I-24/91 z dne
17. 10. 1991. V konkretni zadevi je Ustavno sodišče RS presojalo Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju115
in ugotovilo, da določba 4. člena116 navedenega zakona ni v skladu z Ustavo RS,
kolikor se nanaša na pokojnine uveljavljene v času od 01. 01. 1991 do 21. 03. 1991,
torej v času, preden je navedeni zakon začel veljati, ker z učinkom za nazaj zožuje
obseg pravic zavarovancem v pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(retroaktivni povratni učinek).117

111

Pirnat Rajko, Instrumentalnost javnega prava in načelo zaupanja v pravo: (primer določb ZUJF o
letnem regresu), Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, letnik 38, št.
6/7, GV založba, Ljubljana, 2012, str. 1046.
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Ustavno sodišče RS, U-I-98/07, 2008, tč. 23.
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Šturm Lovro, Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in
evropske študije, Ljubljana, 2002, str. 1040.
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Ustavno sodišče RS, U-I-18/02, 2003, tč. 25.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Uradni
list RS, št. 10/91.
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4. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju:
Ne glede na določbo prejšnjega člena se pokojnine, uveljavljene v letu 1991, od 1. januarja 1991
uskladijo na podlagi gibanj nominalnih povprečnih osebnih dohodkov vseh zaposlenih na območju
republike v mesecu oktobru 1990, glede na povprečje teh osebnih dohodkov, doseženih v letu
1990, in za odstotek uskladitev v tekočem letu.
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Kot vidimo, Ustava RS izrecno varuje le pred posegi v pravice z retroaktivnim
učinkom, Ustavno sodišče RS pa je v dosedanjih odločitvah zastopalo stališče, da
je ob spoštovanju ustavnih pravic in načel mogoče spreminjati (in tudi zmanjšati)
pravice iz pokojninskega zavarovanja z veljavnostjo za naprej.118

3.3.1.2 NEPRAVA (RETROSPEKTIVNA) POVRATNA VELJAVNOST ZAKONOV
Kadar pravna norma učinkuje na sedanji, toda še ne zaključeni konkretni dejanski
stan, govorimo o nepravi ali t.i. dejanski retroaktivnosti, ki je lahko sporna
predvsem zaradi varstva ustavnega načela zaupanja v pravo, ki je bistven sestavni
del pravne države po 2. členu Ustave RS.119
Razlika med pravo in nepravo retroaktivnostjo je v tem, da je pri prvi dejanski stan
zaključen v celoti pred objavo zakonske določbe, pri drugi, torej nepravi
retroaktivnosti pa je bil dejanski stan v teku in se je v celoti zaključil šele po objavi
zakonske določbe. Kadar dejanski stan, na katerega se zakonska določba nanaša,
še ni v celoti zaključen, ne nastanejo pridobljene pravice, zaradi česar ne gre za
pravo retroaktivnost po 155. členu Ustave RS, ampak le za vprašanje varovanja
pričakovanih pravic, ki so zavarovane posredno in manj strogo.120
Kot izhaja iz zadeve U-I-29/96, z dne 08. 05. 1997 zavarovanci, ki so določeno
zavarovalno dobo že plačevali prispevke, utemeljeno pričakujejo, da se bodo tudi
njihove pokojnine zagotavljale na enak način.121 Zaposlene osebe imajo torej
pričakovano pravico, ki se nanaša na pogoje za pridobitev pravice iz socialnega
zavarovanja in na višino denarne dajatve, ki naj bi jo pridobile ob nastopu
socialnega primera. Vprašanje na katerega nam zakonodaja ne daje odgovora in ki
je zato v praksi dostikrat sporno, je, koliko lahko zakonodajalec s kasnejšim
zakonom spreminja z zakonom določeno pravico do pokojnine in poslabšuje
položaj upravičencev do pokojnin in zavarovancev. V prihodnje bi bilo treba, že z
vidika spoštovanja načel pravne države, pravne varnosti in zaupanja v pravo, z
zakonom določiti splošna in posebna pravila, ki bi urejala spreminjanje
pričakovanih pravic, do takrat pa je treba pri interpretaciji tega vprašanja
upoštevati naravo in namen pravice do pokojnine ter sistem financiranja s
prispevki bodočih upravičencev do pokojnine. Pri poseganju v pričakovani socialni
položaj je tako treba upoštevati, ali se (glede na vrsto socialnega primera) posega
v kratkoročne ali v dolgoročne oziroma trajne denarne dajatve. Poseg v
kratkoročne dajatve poslabša socialni položaj samo za kratek čas, medtem ko je
poseg v dolgoročne dajatve (na primer pokojnino) veliko bolj socialno občutljiv. Pri
spreminjanju pravic pa je treba upoštevati tudi pravilo enakega obravnavanja na
118
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podlagi enakih ali večinoma enakih obveznosti, zaradi česar se spremembe
pričakovanih pravic, ki poslabšujejo položaj, lahko uveljavljajo le postopoma, v
daljših časovnih obdobjih, tako da tisti, ki jim pravica dospe po uveljavitvi
sprememb, niso v bistveno neugodnejšem položaju od tistih, ki pravico že
uživajo.122
Neprava retroaktivnost torej načeloma ni prepovedana, nasprotno, načelo
prilagajanja prava družbenim razmeram kot eno izmed načel pravne države iz 2.
člena Ustave RS od zakonodajalca zahteva sprejem ustrezne zakonske ureditve, s
katero se le-ta odzove na potrebe na vseh področjih družbenega življenja.123 Zaradi
razvoja prava se tako nepravi retroaktivnosti ni mogoče izogniti.124 Iz navedenega
izhaja, da se posameznik ne more zanašati na to, da se trenutno veljavni zakon, ki
bi mu ob izpolnjevanju predpisanih pogojev omogočal uveljavljanje določene
pravice, ne bo spremenil. 125 Kot navaja Etelka Korpič Horvat se bo zakon spremenil
»takrat, ko bo po skrbnem tehtanju in upoštevanju vseh razumnih in legitimnih
pogojev prevladal javni interes. S tem bo posamezniku zagotovljeno, da mu država
njegovega položaja ne bo poslabšala arbitrarno, torej brez stvarnega razloga,
utemeljenega v prevladujočem in legitimnem javnem interesu, zato mora biti tak
poseg premišljen, razumen in predvidljiv, predvsem pa je treba tehtati katera
ustavno varovana dobrina prevlada, torej ali prevlada javni interes, ki upravičuje
spremembo zakona, ali pa interes posameznika zaradi njegovega zaupanja v
pravno državo.126
Po mnenju Etelke Korpič Horvat pa »pojem neprava retroaktivnost v primerih, ko
se uporablja za spreminjanje trajnih razmerij le v naprej zavaja, ker ne zajema
povratnih učinkov zakona, kar sicer izhaja iz same besede »retroaktivnost«. Zato
bi za spreminjanje razmerij v naprej bilo bolj primerno uporabljati pojma »pravna
pričakovanja«.127

3.3.2 USTAVNOSODNA PRAKSA
Slovensko ustavno sodišče je sprejelo več pomembnih stališč v zvezi z
dopustnostjo posegov v pravice ter pravo in nepravo retroaktivno veljavnostjo
zakonov, in tako s svojimi presojami, ki imajo precedenčni učinek, zapolnilo
vsebine abstraktnih ustavnih določb.128 Ustavno sodišče RS je zavzelo stališče, da
je v okviru ustavnih določb in načel mogoče spreminjati in tudi zmanjšati pravice
iz socialne varnosti za naprej in da ustava izrecno varuje le pred posegi v pravice
122

Bubnov Škoberne Anjuta, Strban Grega, o. c., str. 54 in 200.
Ustavno sodišče RS, U-I-186/12, 2015, tč. 19 in Ustavno sodišče RS, U-I-65/08, 2008, tč. 21.
124
Pavčnik Marijan, o. c., str. 214.
125
Ustavno sodišče RS, U-I-29/96, 1997, tč. 27.
126
Korpič Horvat Etelka, o. c., 2013, str. 353 in 354.
127
Prav tam, str. 356.
128
Prav tam, str. 345.
123

21

z retroaktivnim učinkom, vendar pa je pri tem določilo meje za zakonodajalca, ki
ne sme ravnati samovoljno (arbitrarno), prav tako pa ne sme poslabšati
upravičenčevega pravnega položaja brez utemeljenega razloga, ki ga sodišče vidi
v prevladujočem javnem interesu in ki je izkazan zaradi nujnega usklajevanja
socialnega položaja aktivnih in upokojenih generacij. Ob ugotovitvi utemeljenega
razloga, ki ga predstavlja javni interes pa sodišče lahko dopusti poseg v pravico z
učinkom za naprej, če je poseg nujen in ne prevelik, torej če subjektov pravic ne
prikrajša preveč.129

3.3.2.1 ZADEVA U-I-29/96
Odločitev o posegih v pravice iz socialnih zavarovanj sodi med pomembnejše
vsebinske odločitve Ustavnega sodišča RS. Slovensko ustavno sodišče stoji na
stališču, da je mogoče spreminjati in tudi zmanjšati pravice iz socialne varnosti z
veljavnostjo za naprej, medtem ko so posegi v pravice z retroaktivnim učinkom
absolutno prepovedani. Iz tega izhaja, da se odmerjena pokojnina lahko zmanjša
za naprej, ne more pa se zmanjšanje določiti za že izplačane pokojnine.130
Ustavno sodišče RS je v postopku za oceno ustavnosti z odločbo št. U-I-29/96 z dne
8. maja 1997 razveljavilo drugi odstavek 9. člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je spremenil
določbe prvega in drugega odstavka 43. člena ZPIZ/92 tako, da so se glasile (sporne
spremembe so v ležečem tisku):
(1) Starostna pokojnina se odmeri od mesečnega povprečja plač, ki jih je
zavarovanec dobil, oziroma zavarovalnih osnov, od katerih so mu bili obračunani
prispevki, v katerihkoli zaporednih desetih letih zavarovanja po 01. 01. 1970, ki so
zanj najugodnejša (pokojninska osnova).
(2) Desetletno obdobje iz prejšnjega odstavka se podaljša za čas po 01. 01. 1970, v
katerem je zavarovanec imel pravico do proste izbire zavarovalne osnove, kolikor
ni že upoštevan v desetletnem obdobju iz prejšnjega odstavka tega člena.131
Po navedbah pobudnikov naj bi navedeni zakon v nasprotju s 14. členom Ustave
RS, ki zagotavlja enakost pred zakonom, ustvarjal dve kategoriji zavarovancev, ki
se jim upošteva različno dolgo zavarovalno obdobje. Vsi zavarovanci, ki so imeli
možnost sami izbirati zavarovalno osnovo, naj torej ne bi bili v enakem položaju
kot drugi zavarovanci, saj se bo slednjim pokojninska osnova ugotavljala na podlagi
najbolj ugodnih 10 let, prizadetim zavarovancem pa na podlagi bistveno daljšega
obdobja, ne glede na to, ali je to zanje najbolj ugodno ali ne. Nadaljnja neenakost
pa se kaže tudi v primerjavi s tistimi zavarovanci, ki so se upokojili pred uveljavitvijo
129
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spornih sprememb. Pobudniki menijo, da bi moral zakon predvideti neko
prehodno obdobje, ki bi take neupravičene razlike omililo. Zaradi sporne zakonske
določbe naj bi bila pokojninska osnova in s tem pokojnina bistveno nižja, prav tako
pa naj bi bila višina pokojnine v znatni meri odvisna od kategorije zavarovanca in
izbranega časa upokojitve, ne pa od prispevka zavarovanca.132
Zakon naj bi bil v nasprotju tudi s 155. členom Ustave RS, saj naj bi s tem, ko
retroaktivno od 01. 01. 1970 spreminja ureditev določanja pokojninske osnove
drugače kot za ostale zavarovance, posegal v že pridobljene pravice zavarovancev.
Sporna določba predpisuje drugačen način določanja pokojninske osnove tudi za
čas pred uveljavitvijo zakona in sicer za ves čas, ko je obstajala možnost izbire
zavarovalnih osnov. Pri tem zakon niti ne daje možnosti, da bi si prizadeti lahko
posledice učinkov za nazaj omilili s povečanjem zavarovalne osnove z doplačilom
prispevkov. Pobudniki menijo, da zakonodajalec ne more na škodo zavarovancev
z učinki za nazaj popravljati svojih napak, da ni pravočasno predpisal višjih najnižjih
zavarovalnih osnov in tako prisilil zavarovancev, da si plačujejo višje prispevke za
pokojninsko zavarovanje.133
Ustavno sodišče RS je v postopku ocene ustavnosti navedlo, da gre v
obravnavanem primeru za presojo zakonske določbe, ki spreminja pogoje za
odmero pravice, določene s prejšnjim zakonom, in ob tem za vprašanje pravnega
položaja aktivnih zavarovancev in njihovih pravnih pričakovanj glede pravice do
pokojnine, ki naj bi jo pridobili, ko bo nastopil zavarovalni primer. Njihova
pričakovanja so povezana s pogoji za pridobitev pravice do pokojnine in z njeno
višino. Vprašanje je, koliko lahko zakonodajalec poseže v ta pravna pričakovanja,
ki temeljijo na vplačanih prispevkih zavarovancev na podlagi prej veljavnega
zakona.134
Načelo enakosti pred zakonom pomeni predvsem zahtevo po nearbitrarni uporabi
prava, zakonodajalca pa zavezuje k zagotavljanju enakosti subjektov pri
zakonodajnem normiranju. Navedeno ne preprečuje, da bi zakonodajalec pravna
razmerja urejal različno, ampak ga obvezuje, da mora enaka razmerja urejati
enako ter različna različno. Pri tem mora v okviru namena zakona oziroma njegove
posamezne norme izbrati ustrezna sredstva, sorazmerna ugotovljeni neenakosti
med posameznimi subjekti. Pravice iz pokojninskega zavarovanja niso odvisne
samo od prispevkov posameznika na podlagi dela, ampak tudi od drugih
prispevkov oziroma sredstev, pa tudi od uveljavljanja načela vzajemnosti in
solidarnosti.135
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Ustava RS varuje na podlagi zakona pridobljene pravice tako, da vanje ni mogoče
posegati z učinkom za nazaj. Ne preprečuje pa, da bi zakon spreminjal prej
zakonsko določene pravice ali pogoje za njihovo uveljavljanje z učinkom za
naprej, če te spremembe ne nasprotujejo z Ustavo RS določenim načelom, zlasti
načelu zaupanja v pravo kot enemu od načel pravne države. Pogoji za pridobitev
pravic iz pokojninskega zavarovanja se lahko tudi spremenijo, seveda le z
veljavnostjo za naprej in kolikor to ne prizadene pravice do socialne varnosti ali
enakosti prizadetih zavarovancev pred zakonom. Pokojninski sistem ne prenese
hitrih radikalnih sprememb, temveč se lahko njegove spremembe sprejmejo le za
naprej in z daljšim prehodnim obdobjem. Gre za varovanje ne samo (že)
pridobljenih pravic, ampak v določeni meri tudi pričakovanih pravic iz
pokojninskega zavarovanja. Prepoved retroaktivnosti in načelo varstva zaupanja v
pravo varujeta pred posegi zakonodajalca v pravice in pravna razmerja, ki so že
nastala pod veljavo prejšnjega prava in še vedno obstajajo.136
Pričakovane pravice pa so zavarovane posredno, ob upoštevanju načela enakosti
pred zakonom, s tem ko zakonodajalca zavezujejo k izbiri primernih in
sorazmernih sprememb, skladnih s predvidenimi cilji in načelom pravičnosti.
Upoštevati je treba, da se posameznik ne more zanašati na to, da se trenutno
veljavni zakon, ki bi mu ob izpolnjevanju predpisanih pogojev omogočal
uveljavljanje določene pravice, ne bo spremenil.137
Po oceni Ustavnega sodišča RS je izpodbijana določba v neskladju s 14. in 50.
členom Ustave RS. Ker je Ustavno sodišče RS ugotovilo neskladnost že z drugimi
ustavnimi določbami, se mu ni bilo potrebno ukvarjati še s presojo skladnosti
izpodbijane določbe s 155. členom Ustave RS in z načeli pravne države po 2. členu
Ustave RS.138

3.3.2.2 ZADEVA U-I-36/00
»S spremembo usklajevanja (pokojnin), ki je bila uveljavljena z 2. členom ZPIZ1B, ni bilo poseženo v pridobljene pravice, temveč le v pričakovanje, da bo
usklajevanje potekalo tako kot leto poprej. Zakonodajalec je imel v
prevladujočem javnem interesu utemeljen razlog za to, da je pravni položaj
prejemnikov poslabšal.«139
Ustavno sodišče RS je z odločbo št. U-I-36/00 z dne 11. decembra 2003 med
drugim odločalo o vprašanju določanja najnižje in najvišje pokojninske osnove in
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njunem spreminjanju (del 8. člena ZPIZ-1140 in 49. člen ZPIZ-1141) ter o zadržanju
usklajevanja tistih pokojnin, ki presegajo ali bi z uskladitvijo presegle limit (četrti
odstavek 409. člena ZPIZ-1142 in 429. člen ZPIZ-1143). Teh institutov ni uvedel šele
izpodbijani ZPIZ-1, temveč so jih vsebovale že ureditve po prejšnjih zakonih, zato
jih je Ustavno sodišče RS že v preteklosti obravnavalo in ugotovilo, da v primeru
da se ureditev spreminja za čas po uveljavitvi zakona, ne gre za retroaktiven poseg
v pridobljene pravice ter da ne gre za poseg v pridobljene pravice, če se spremeni
način usklajevanja pokojnin. Prav tako ne gre za neenako obravnavanje
upokojencev, če se z uveljavljenimi ukrepi vzpostavlja enaka raven pokojnin, ki so
bile uveljavljene v različnih obdobjih, gre pa za poseg v načelo zaupanja v pravo,
če se s spremenjenim načinom usklajevanja ali z začasnim zadržanjem usklajevanja
nekatere pokojnine povečajo manj, kot je bilo pričakovati glede na prejšnjo
ureditev.144
ZPIZ-1 v prvem odstavku 49. člena ZPIZ-1 opredeljuje najvišjo pokojninsko osnovo
v višini štirikratnika najnižje pokojninske osnove. Pobudniki menijo, da razmerje 1
proti 4 med najnižjo in najvišjo pokojninsko osnovo (prejšnje razmerje je bilo 1
proti 4,8) nasprotuje prepovedi posega v pridobljene pravice, saj se z njim znižuje
dotedanji nivo najvišjih pokojnin.145
140

Najvišja pokojninska osnova: najvišji znesek, od katerega se odmeri pokojnina, ne glede na višino
plač ali zavarovalnih osnov.
141
49. člen ZPIZ-1:
(1) Najvišja pokojninska osnova se določi v višini štirikratnika najnižje pokojninske osnove.
(2) Znesek najvišje pokojninske osnove določi in objavi zavod.
(3) Zavarovancu se odmeri starostna pokojnina od najvišje pokojninske osnove, če starostna
pokojnina, odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od zavarovančeve pokojninske
osnove, skupaj s pripadajočimi uskladitvami, presega znesek starostne pokojnine za enako
pokojninsko dobo, odmerjene od najvišje pokojninske osnove.
142
Četrti odstavek 409. člena ZPIZ-1:
Ne glede na določbo 49. člena tega zakona znaša znesek najvišje pokojninske osnove v prehodnem
obdobju najmanj toliko kot je bil določen za zadnji mesec pred uveljavitvijo tega zakona in se ne
usklajuje po tem zakonu, dokler presega znesek v višini štirikratnika najnižje pokojninske osnove,
povečan za odstotek uskladitve pokojnin od 01. 01. 2000 dalje.
143
429. člen ZPIZ-1:
(1) Z namenom, da se med prejemniki najvišjih pokojnin vzpostavi enakopraven položaj, se
pokojnine, ki so bile do uveljavitve tega zakona odmerjene od najvišje pokojninske osnove,
določene po prejšnjih predpisih, izjemne pokojnine, pokojnine nosilcev Partizanske spomenice
1941 in druge pokojnine, ki so presegale znesek najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo po
predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona, ne usklajujejo po določbah tega zakona toliko časa,
dokler presegajo znesek pokojnine, do katerega bi bili prejemniki po tem zakonu upravičeni glede
na dopolnjeno pokojninsko dobo, če bi bila njihova pokojnina odmerjena od najvišje pokojninske
osnove, določene v tem zakonu.
(2) Na način, določen v prejšnjem odstavku, se ravna tudi s pokojninami, ki do uveljavitve tega
zakona sicer niso bile odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene po prejšnjih predpisih,
če presegajo znesek pokojnine, do katerega bi bili prejemniki glede na dopolnjeno pokojninsko
dobo upravičeni, če bi bila njihova pokojnina odmerjena od najvišje pokojninske osnove, določene
v tem zakonu.
144
Šturm Lovro, o. c., 2011, str. 797 - 798.
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Ustavno sodišče RS, U-I-36/00, 2003, tč. 12.
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Zakonodajalec ima pri oblikovanju ukrepov, za katere meni, da bodo najbolje
dosegli opredeljene cilje, prosto presojo. Tako tudi na področju pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v mejah svoje proste presoje določa omejitve
pokojninske osnove s tem ko predpisuje najnižjo in najvišjo pokojninsko osnovo in
razmerje med njima.146 Z določitvijo najnižje in najvišje pokojninske osnove je
zakonodajalec sledil načelu solidarnosti, ki je eno temeljnih načel obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Imenovano načelo po eni strani
pomeni, da lahko posamezne skupine zavarovancev pridobijo več pravic, kot bi jim
pripadale glede na vplačane prispevke, ker je namen socialnega zavarovanja v
zagotavljanju prejemkov, ki zagotavljajo socialno varnost upravičencev, po drugi
strani pa zavarovanci z višjimi dohodki, ki so plačevali tudi višje prispevke, ne
morejo uveljaviti vseh pravic, ki bi bile skladne z vplačanimi prispevki, temveč
pridobijo pravice v limitirani višini.147 Poudariti je treba, da načelo solidarnosti ne
nasprotuje načelu socialne države iz 2. člena Ustave RS in tudi ne iz njega izvirajoči
pravici do socialne varnosti iz 50. člena Ustave RS.148
Pravice, določene z zakonom, se lahko spremenijo z zakonom, saj sicer zakonske
spremembe sploh ne bi bile dopustne. Spremembe, ki so bile uveljavljene z ZPIZ1, učinkujejo tudi na višino izplačanih pokojnin upokojencem, ki so pravico iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja uveljavili, preden je začel veljati ZPIZ-1,
zato ti menijo, da ureditev učinkuje za nazaj. Za povratni učinek zakona bi šlo, če
bi ta za začetek njegove uporabe določil trenutek pred njegovo uveljavitvijo.
Ustavno sodišče RS je že večkrat izpostavilo, da zoženje ali celo ukinitev že
uveljavljenih pravic ne pomeni učinkovanja predpisa za nazaj, kadar se ukrep
nanaša na čas po uveljavitvi tega predpisa. Šele zmanjšanje ali odvzem pravic za
čas pred uveljavitvijo zakona bi pomenil pravo retroaktivnost, kot je določena v
155. členu Ustave RS. V konkretni zadevi se pravice niso zmanjšale za čas pred
uveljavitvijo zakona (izpodbijane določbe ZPIZ-1 so se pričele uporabljati 01. 01.
2000), saj le-ta pobudnikom ni naložil vračanja dela že izplačanih pokojnin, zato
izpodbijana ureditev ni v neskladju s 155. členom Ustave RS.149 Če zakon ureditev
spreminja le za naprej, varstva pridobljenih pravic ne zagotavlja 155. člen Ustave
RS, temveč je le-to zagotovljeno v okviru splošnih načel pravne države iz 2. člena
Ustave RS, med katera je treba šteti tudi načelo varstva zaupanja v pravo, ki
posamezniku zagotavlja, da mu država njegovega pravnega položaja ne bo
poslabšala brez razloga, utemeljenega v prevladujočem javnem interesu.150
ZPIZ-1 vsebuje tudi določbe o zadržanju usklajevanja tistih pokojnin, odmerjenih
po prejšnjih predpisih, ki presegajo ali bi z uskladitvijo presegle limit, saj je
146
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Ustavno sodišče RS, U-I-36/00, 2003, tč. 4 in 15.
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zakonodajalec ocenil, da bi bile prej uveljavljene pokojnine brez dodatnega
usklajevanja višje od pokojnin, uveljavljenih kasneje, kar pa bi pomenilo kršitev
načela enakosti.151 Zadržanje usklajevanja vsekakor pomeni poseg v načelo varstva
zaupanja v pravo, vendar pa je bil ta poseg nujen zaradi varstva javnega interesa,
ki ga predstavlja enakost vseh upokojencev pred zakonom, zaradi česar ni v
neskladju z 2. členom Ustave RS. Ker je enakosti vseh upokojencev pred zakonom
treba dati prednost, je bil navedeni ukrep nujen in po vsebini ustrezen
zasledovanemu cilju reforme pokojninskega in invalidskega zavarovanja.152

3.3.2.3 ZADEVA U-I-83/03
»Pravice, določene z zakonom, se lahko tudi spremenijo. V primeru, ko zakon
ureditev spreminja za naprej, je varstvo pridobljenih pravic zagotovljeno v okviru
splošnih načel pravne države (2. člen Ustave RS), med katere sodi tudi načelo
varstva zaupanja v pravo, ki posamezniku zagotavlja, da mu država njegovega
pravnega položaja ne bo poslabšala arbitrarno, torej brez stvarnega razloga,
utemeljenega v prevladujočem in legitimnem javnem interesu. Nova ureditev
mora biti v razumnem sorazmerju s cilji, ki jih zasleduje sprememba
zakonodaje.«153
430. člen ZPIZ-1154 je ukinil institut štetja zavarovalne dobe s povečanjem
(beneficirane dobe) in ga nadomestil z obveznim dodatnim zavarovanjem.155
Zavarovancem, ki so ob začetku uporabe te določbe delali na delovnih mestih, kjer
se je zavarovalna doba štela s povečanjem, in so imeli najmanj 25 let (moški)
oziroma 23 let (ženske) pokojninske dobe, se je pravica do štetja zavarovalne dobe
s povečanjem in do znižanja starostne meje ohranila. Zavarovanci, ki so ob začetku
uporabe te določbe delali na navedenih delovnih mestih, vendar so dopolnili manj
kot 25 let (moški) oziroma 23 let (ženske) pokojninske dobe, pa so bili s 01. 01.
151

Ustavno sodišče RS, U-I-36/00, 2003, tč. 4.
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430. člen ZPIZ-1:
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati predpisi o štetju zavarovalne dobe s
povečanjem, razen v primeru iz četrtega odstavka tega člena.
(2) Zavarovalna doba s povečanjem, dopolnjena do uveljavitve tega zakona, se šteje v pokojninsko
dobo po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.
(3) Zavarovanci, ki so do prenehanja uporabe predpisov o štetju zavarovalne dobe s povečanjem
delali na delovnih mestih, na katerih se je zavarovalna doba štela s povečanjem, se obvezno
vključijo v dodatno pokojninsko zavarovanje. Prispevke za dodatno pokojninsko zavarovanje
takšnih delavcev, ki znašajo najmanj toliko, kot so znašali prispevki za štetje zavarovalne dobe s
povečanjem, plačuje delodajalec iz svojega dohodka.
(4) Zavarovanci, ki na dan uveljavitve tega zakona delajo na delovnih mestih, kjer se zavarovalna
doba šteje s povečanjem, in imajo najmanj 25 let (moški) oziroma 23 let (ženske) pokojninske dobe,
imajo ne glede na določbo prejšnjega odstavka še naprej pravico do štetja zavarovalne dobe s
povečanjem in do znižanja starostne meje po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.
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2001 vključeni v na novo uvedeno obvezno dodatno zavarovanje. V slednjo
skupino zavarovancev sodita tudi pobudnika, ki menita, da je bilo z ukinitvijo t. i.
beneficirane dobe poseženo v njune pridobljene pravice. Prav tako menita, da
četrti odstavek 430. člena ZPIZ-1, s tem ko pravico do štetja zavarovalne dobe s
povečanjem ohranja le za določeno kategorijo zavarovancev, krši načelo enakosti
pred zakonom iz 14. člena Ustave RS.156
Kot je bilo v nalogi že povedano, se lahko pravice, ki so določene z zakonom, z
zakonom tudi spremenijo. Kadar zakon ureditev spreminja za naprej, je varstvo
pridobljenih pravic zagotovljeno v okviru splošnih načel pravne države iz 2. člena
Ustave RS, med katera je treba šteti tudi načelo varstva zaupanja v pravo, ki
posamezniku zagotavlja, da mu država njegovega pravnega položaja ne bo
arbitrarno, torej brez stvarnega razloga, utemeljenega v prevladujočem in
legitimnem javnem interesu. Nova ureditev mora tako biti v razumnem
sorazmerju s cilji, ki jih zasleduje sprememba zakonodaje.157
Prenova pokojninskega sistema je bila nujna, saj po dosedanji ureditvi zavarovanci
s svojimi prispevki za socialno zavarovanje niso zmogli zagotoviti sredstev za vse
bolj številne upokojence158 Cilj reforme je bil zato sprememba sistema
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, tako da bo dolgoročno zagotavljal
socialno varnost tako upokojencem, ki so že uveljavili pravice, kot tudi sedanjim
zavarovancem. To pa je nedvomno v javnem interesu.159
Očitek, da je izpodbijana ureditev v neskladju z načelom enakosti pred zakonom,
ker je zakon za določeno kategorijo zavarovancev ohranil pravico do štetja
zavarovalne dobe s povečanjem, je treba obravnavati v okviru načela varstva
zaupanja v pravo iz 2. člena Ustave RS in ne v okviru načela enakosti pred zakonom.
Kot je bilo že navedeno, mora biti nova ureditev, ki ukinja ali zožuje pravice, v
razumnem sorazmerju s cilji, ki jih zasleduje sprememba zakonodaje, zaradi
česar je zakonodajalec za najbolj prizadeto skupino zavarovancev (starejše
delavce) določil prehodno ureditev. Določitev meril, po katerih je to skupino
oblikoval, pa spada v prosto presojo zakonodajalca. Ob upoštevanju navedenega,
lahko zaključimo enako kot je zaključilo Ustavno sodišče RS s sklepom št. U-I-83/03
z dne 15. septembra 2005, in sicer da je tudi ta očitek neutemeljen.160
3.3.2.4 ZADEVA U-I-186/12
Ustavno sodišče RS je z odločbo št. U-I-186/12 z dne 14. marca 2013 odločilo o
zahtevi za oceno ustavnosti drugega do četrtega odstavka 143. člena Zakona za
156
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uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju: ZUJF), ki jo je vložila Varuhinja
človekovih pravic (v nadaljevanju: Varuhinja).
V obravnavani zadevi je predmet presoje Ustavnega sodišča RS zakonska ureditev,
ki znižuje pokojninske prejemke, določene s pravnomočnimi odločbami, izdanimi
na podlagi predpisov, ki so veljali ob priznanju in odmeri pokojnine. Z drugim
odstavkom 143. člena ZUJF je zakonodajalec znižal tiste pokojninske prejemke, ki
so višji od 622,00 evrov in za plačilo katerih Republika Slovenija v skladu s prvim
odstavkom 232. člena ZPIZ-1 zagotavlja sredstva iz državnega proračuna, ker so
bile pravice priznane ali odmerjene pod posebnimi pogoji.161 Ukrep iz drugega
odstavka 143. člena ZUJF pa ne velja za vse uživalce pokojnin iz prvega odstavka
232. člena ZPIZ-1, saj so bile nekatere skupine uživalcev pokojnin (npr. delavci pri
proizvodnji ter predelavi azbesta) s petim odstavkom 143. člena ZUJF iz ukrepa
znižanja pokojninskih prejemkov izvzete in so tako v enakem položaju kot uživalci
pokojnin, ki so pravico do pokojnine pridobili po splošnih predpisih pokojninskega
in invalidskega zavarovanja. Iz navedenega izhaja, da je zakonodajalec z
izpodbijano ureditvijo uživalce pokojnin obravnaval različno, saj je razlikoval med
uživalci pokojnin, ki so pravico do pokojnine pridobili po splošnih predpisih
pokojninskega in invalidskega zavarovanja in uživalci pokojnin, ki so pravico do
pokojnine pridobili pod posebnimi pogoji in so bili zato uvrščeni v prvi odstavek
232. člena ZPIZ-1, prav tako pa je razlikoval tudi med skupinami uživalcev pokojnin,
ki jih zajema prvi odstavek 232. člena ZPIZ-1.162
Načelo prilagajanja prava družbenim razmeram kot eno izmed načel pravne
države iz 2. člena Ustave RS od zakonodajalca zahteva sprejem ustrezne
zakonske ureditve, s katero se le-ta odzove na potrebe na vseh področjih
družbenega življenja. Če te potrebe zadevajo temelje delovanja države ali
sposobnost učinkovitega zagotavljanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin pa
je odziv zakonodajalca še toliko bolj utemeljen. Temeljni povod za sprejem ZUJF
je bil odziv na ekonomsko nezmožnost države za pokrivanje socialnih dajatev, ki
pa predstavlja ustavno dopusten razlog, saj gre za stvaren razlog, utemeljen v
prevladujočem javnem interesu. Posledično lahko zakonodajalec zmanjša
zakonsko določene pridobljene pravice za naprej (v konkretnem primeru je
znižal pokojninske prejemke), ne da bi to pomenilo neskladje z načelom varstva
zaupanja v pravo iz 2. člena Ustave RS, vendar pa mora pri tem spoštovati načelo
enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave RS. Iz tega razloga
161

Med drugim to velja za udeležence NOB in druge vojne veterane; žrtve vojnega nasilja; osebe,
ki jim je v pokojninsko dobo vštet čas neupravičenega kaznovanja zaradi političnih razlogov
oziroma neupravičenega odvzema prostosti; uživalce državne pokojnine; uživalce varstvenega
dodatka; uživalce dodatkov k pokojninam, ki jih izplačuje nosilec zavarovanja iz katere od drugih
držav, nastalih na območju nekdanje SFRJ; žrtve dachauskih procesov; upravičence do višjega
zneska pokojnine na podlagi zakona o popravi krivic ter izjemne pokojnine delavcev v
premogovnikih in pri proizvodnji ter predelavi azbesta.
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je Ustavno sodišče RS najprej presojalo, ali je izpodbijana ureditev v skladu z
načelom enakosti, ki zakonodajalca zavezuje, da enake položaje pravnih subjektov
uredi enako, različne pa ustrezno različno. V kolikor bistveno enake položaje uredi
različno, bistveno različne položaje pa enako, mora za to obstajati razumen razlog,
ki izhaja iz narave stvari.163
Zakonodajalec je z izpodbijano ureditvijo bistveno podobne položaje, ki bi morali
biti obravnavani enako, obravnaval različno, saj je pokojninske prejemke znižal
tistim skupinam uživalcev pokojnin, ki so prispevke vplačevali v sklade
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v drugih republikah nekdanje SFRJ
oziroma v enega od zveznih skladov. Glede na to, da v obeh primerih pokojnine
temeljijo na vplačanih prispevkih uživalcev pokojnin, sta obe skupini uživalcev
pokojnine v bistveno podobnem položaju, vendar pa jih je zakonodajalec kljub
temu obravnaval različno za kar pa ni imel razumnega razloga, ki bi izhajal iz narave
stvari. Razlika med obema skupinama uživalcev pokojnine obstaja le glede dejstva,
da so bili prispevki vplačani pri drugih nosilcih zavarovanja. Ker pa je Republika
Slovenija po osamosvojitvi s pravnimi akti prevzela obveznosti v zvezi z
zagotavljanjem izplačila pokojninskih prejemkov tem skupinam uživalcev pokojnin
pa plačevanje prispevkov v druge sklade zavarovanja ne more biti razlog, ki
utemeljuje različnost njihovega položaja v razmerju do uživalcev pokojnin, ki so
pokojnine pridobili po splošnih predpisih invalidskega in pokojninskega
zavarovanja.164
Poleg tega pa je zakonodajalec nekatere bistveno različne položaje, ki bi morali biti
obravnavani različno, obravnaval enako, ne da bi imel za enako obravnavo ustavno
dopusten razlog ali razumen razlog, ki bi izhajal iz narave stvari. Po tretjem
odstavku 50. člena Ustave RS je vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja
zagotovljeno posebno varstvo v skladu z zakonom. Njihovo posebno varstvo je
zakonodajalec v preteklosti zagotovil tako, da jim je priznal pravico do pokojnine,
ki ni v celoti temeljila na plačanih prispevkih. Okoliščina neplačevanja prispevkov
tako ni ustavno dopusten razlog, ki bi lahko utemeljil, da se ti obravnavajo enako
kot drugi uživalci pokojnin, ki jih zajema izpodbijani ukrep, a po Ustavi RS ne
uživajo posebnega varstva. Podobno velja tudi za osebe, ki jim je bila
neutemeljeno odvzeta prostost. Njihov položaj ureja 30. člen Ustave RS in jim
poleg pravice do rehabilitacije ter do povrnitve škode priznava še druge pravice po
zakonu. Tako imajo pravico, da se jim v pokojninsko dobo všteje tudi čas
neutemeljenega odvzema prostosti, čeprav prispevki zaradi neutemeljenega
odvzema prostosti v tem obdobju niso bili plačani. Razlog, da njihova pokojnina ne

163
164

Ustavno sodišče RS, U-I-186/12, 2015, tč. 19 in 21.
Ustavno sodišče RS, U-I-186/12, 2015, tč. 26.

30

temelji v celoti na plačanih prispevkih zato ni ustavno dopusten razlog za njihovo
enako obravnavanje z drugimi uživalci pokojnin glede na ta kriterij.165
Izpodbijana ureditev zajema tudi druge skupine uživalcev pokojnin, pri katerih so
razlogi, da njihove pokojnine ne temeljijo v celoti na plačanih prispevkih, na strani
države. Gre za upravičence iz prvega odstavka 6. člena166 Zakona o popravi
krivic,167 ki jim je država zaradi neupravičenega kaznovanja iz političnih razlogov
okrnila možnost vključenosti v sistem splošnega pokojninskega zavarovanja.
Neplačevanje prispevkov v času tovrstnih prisilnih ukrepov države, ni razumen
razlog, ki bi izhajal iz narave stvari in bi utemeljeval enako obravnavo z drugimi
skupinami uživalcev pokojnin, katerih pokojnine ne temeljijo v celoti na plačanih
prispevkih, a so imeli možnost prosto in svobodno izbirati med pogoji svoje
upokojitve v času svoje aktivne dobe.168
Zakonodajalec prav tako ni izkazal razumnih razlogov za različno obravnavo
nekaterih skupin uživalcev pokojnin, ki jih je s petim odstavkom 143. člena ZUJF
izvzel iz ukrepa znižanja pokojninskih prejemkov, saj so bili ti uživalci pokojnin
glede na zakonodajalčev kriterij neplačevanja prispevkov v enakem položaju kot
skupine uživalcev pokojnin, ki jih je prizadel ukrep znižanja pokojninskih
prejemkov.169
Ustavno sodišče RS je odločilo, da izpodbijana ureditev ni skladna z drugim
odstavkom 14. člena Ustave RS, ker je bila razvrstitev uživalcev pokojnin v drugi
odstavek 143. člena ZUJF, ki določa znižanje pokojninskih prejemkov, arbitrarna in
zanjo ni bilo ne ustavno dopustnih razlogov ne razumnih razlogov, ki bi izhajali
iz narave stvari. Ustavno sodišče RS je, zaradi povezanosti vsebine drugega
odstavka 143. člena ZUJF z vsebino tretjega in četrtega odstavka tega člena,
razveljavilo navedene določbe in določilo način izvršitve svoje odločitve tako, da
je Zavodu naložilo, naj vsem uživalcem pokojnin, ki jim je bila pokojnina odmerjena
na podlagi teh predpisov, nemudoma izda nove odločbe, saj bi sicer lahko uživalci
pokojnin, ki niso vložili pravnih sredstev zoper odločbe o znižanju pokojninskih
prejemkov, zaradi učinka pravnomočnosti, kljub razveljavitvi izpodbijane zakonske
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ureditve še naprej prejemali pokojnine, odmerjene na protiustavni zakonski
podlagi.170
Z namenom, da se zagotovi enaka obravnava vseh uživalcev ali uživalk pokojnin,
usklajenih po določbah drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena ZUJF, ki
jih je Ustavno sodišče RS z odločbo razveljavilo, je 1. junija 2013 pričel veljati Zakon
o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena
Zakona za uravnoteženje javnih financ,171 ki določa način odprave posledic
razveljavitve navedenih določb uživalcem tako usklajenih pokojnin na podlagi
pravnomočnih odločb od uveljavitve ZUJF ter roke in način poračuna razlike vsem
uživalcem pokojnin, usklajenih po razveljavljenih določbah ZUJF.172

3.3.2.5 ZADEVA U-I-239/14, Up-1169/12
Na podlagi starejše sodne prakse glede pravice do ponovne odmere pokojnine
lahko ugotovimo, da do sprejetja Odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-239/14, Up1169/12 z dne 26. marca 2015, ki je bila izdana v zvezi z delnicami za notranji
odkup, ki so bile vplačane z delom plače, sodna praksa ni bila ustaljena. Ustavno
sodišče RS pa je s to odločbo odločilo, da je ZPIZ-1 v neskladju z Ustavo RS, saj v
nasprotju z ZPIZ/92 ni (več) omogočal ponovne odmere pokojnine ob uporabi
posebnega izrednega pravnega sredstva razveljavitve ali spremembe dokončne
odločbe.
S to odločbo je bila rešena problematika, kaj storiti, ko je posamezniku z odločbo
priznana pravica do starostne pokojnine, po pravnomočnosti te odločbe pa
upokojenec ugotovi, da pri določitvi višine pokojnine niso bili upoštevani vsi
dohodki, ki se vštevajo v pokojninsko osnovo in od katerih so bili plačani
prispevki.173 Ta odločba je pomembno vplivala na višino pokojnine za mnogo
upokojencev, saj je na njeni podlagi Zavod do konca junija 2015 pokojnine 1.290
upokojencev povečal v povprečju za 53,2 evra.174
Pritožnica je bila leta 1992 pri svojem delodajalcu udeležena v postopku
notranjega odkupa delnic, kjer je za nakup delnic podjetja namenila del plače. Z
odločbo z dne 04. 09. 2000 ji je bila odmerjena starostna pokojnina, kjer pa se ta
znesek pri izračunu pokojninske osnove ni upošteval, saj se po določbi četrte
alineje 46. člena ZPIZ/92 za izračun pokojninske osnove ne šteje del plač ali drugih
prejemkov iz delovnega razmerja, s katerim so bile vplačane delnice za notranji
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odkup.175 Ustavno sodišče RS je z odločbo št. U-I-392/98 že leta 2002 ugotovilo, da
je bila ta določba v delu, ki kljub plačanim prispevkom za obvezno pokojninsko
zavarovanje ni dovoljevala vštevanja tega dela plače v pokojninsko osnovo,
protiustavna in da se torej v pokojninsko osnovo vštevajo tudi deli plač porabljeni
za nakup delnic v notranjih odkupih, če so bili plačani vsi prispevki. Navedeno pa
je veljalo samo za novo izdane odločbe, medtem ko se sodišče ni opredelilo, kaj se
zgodi z že izdanimi odločbami, zato na Zavodu niso imeli zakonske podlage za
spremembo le-teh.176
V notranji reviziji, ki je bila opravljena leta 2009 je Zavod ugotovil, da se pritožnici
del plače, namenjen za lastninsko preoblikovanje, ni vštel v pokojninsko osnovo.
Pritožnica je glede na navedene ugotovitve Zavoda leta 2010 (v času veljavnosti
ZPIZ-1) zahtevala ponovno odmero pokojnine z upoštevanjem navedenega dela
plač. Zavod je zahtevo pritožnice za ponovno odmero starostne pokojnine zavrgel,
ker je bilo o njeni pravici do pokojnine že pravnomočno odločeno z odločbo z dne
04. 09. 2000, ZPIZ-1 pa v takšnih primerih ponovne odmere ni dopuščal. Pritožbo
zoper to odločitev je Zavod zavrnil, ker je bila pritožnici pravica do starostne
pokojnine že priznana s pravnomočno odločbo.177 Odločitev Zavoda je bila
potrjena v sodnem postopku. Odločitev sodišč je temeljila na stališču, da ponovno
odločanje o že pravnomočno priznani in odmerjeni pravici do pokojnine, razen v
okviru izrednih pravnih sredstev, kot jih ureja ZUP, ni dopustno. Ker je bila
pritožničina zahteva vložena izven razlogov in rokov za izredna pravna sredstva po
ZUP, ZPIZ-1 pa tudi ni določal posebne pravne podlage, ki bi dopuščala ponovno
odločanje v takšnih primerih, naj bi bila pritožničina zahteva pravilno zavržena.178
Pritožnica je vložila ustavno pritožbo, Ustavno sodišče RS pa je pri odločanju
upoštevalo že izdano odločbo št. U-I-392/98 z dne 10. 07. 2002, s katero je bila
ugotovljena protiustavnost četrte alineje 46. člena ZPIZ/92, ki ni dopuščala
vštevanja navedenih plač v pokojninsko osnovo. V obravnavani zadevi je Ustavno
sodišče RS ugotovilo, da je bila pritožnici starostna pokojnina odmerjena z odločbo
v času veljavnosti ZPIZ/92, ki je v 270. členu dovoljeval ponovno odmero pokojnine
s posebnim izrednim pravnim sredstvom razveljavitve ali spremembe dokončne
odločbe. Enako pravno sredstvo določa tudi veljavni ZPIZ-2, ki dovoljuje ponovno
odmero pokojnine na zahtevo zavarovanca ali po uradni dolžnosti v desetih letih
od vročitve dokončne odločbe Zavoda. Gre za posebno izredno pravno sredstvo,
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ki zaradi uporabljenih napačnih podatkov pri odmeri pokojnine omogoča ponovno
odmero pokojnine po dokončni oziroma pravnomočni odločitvi. V času začetka
učinkovanja odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-392/98, ZPIZ/92 ni več veljal,
temveč ga je nadomestil ZPIZ-1, ki se je uporabljal od 01. 01. 2000 in ki drugače
kot ZPIZ/92 ni (več) omogočal ponovne odmere pokojnine ob uporabi posebnega
izrednega pravnega sredstva razveljavitve ali spremembe dokončne odločbe. Ker
ZPIZ-1 takega izrednega pravnega sredstva ni urejal, ponovna odmera pokojnine
in s tem izvršitev odločbe Ustavnega sodišča RS ni bila mogoča. Ponovno odmero
pokojnine v postopku izrednega pravnega sredstva pa je v 183. členu179 zopet
uvedel trenutno veljaven ZPIZ-2, ki se uporablja od 01. 01. 2013. Posledično so bili
zavarovanci, pri katerih so v času veljavnosti ZPIZ-1 nastale okoliščine, ki bi lahko
v času veljavnosti ZPIZ/92 ali v času veljavnosti ZPIZ-2 omogočile uporabo
navedenih izrednih pravnih sredstev, v neenakem položaju z drugimi zavarovanci,
saj le njim ni bila dana možnost doseči ponovnega odločanja o njihovi dokončno
in pravnomočno priznani ter odmerjeni pravici z uporabo posebnega izrednega
pravnega sredstva. Ustavno sodišče RS je po uradni dolžnosti začelo postopek za
oceno ustavnosti ZPIZ-1, saj se je pri odločanju o pritožničini ustavni pritožbi
zastavilo vprašanje, ali je bil ZPIZ-1, ki ni več omogočal ponovnega odločanja v
primerih, kot je bil pritožničin, v neskladju s splošnim načelom enakosti iz drugega
odstavka 14. člena Ustave RS.180
Če je zakonodajalec pred uveljavitvijo ZPIZ-1 in od uveljavitve ZPIZ-2 dalje spet
posebej uredil možnost ponovnega odločanja o pravicah, ki vključuje tudi
možnost ponovne odmere pokojnine, ker je prejšnja odmera temeljila na
zakonski ureditvi, ki jo je Ustavno sodišče RS spoznalo za protiustavno, bi morali
z vidika načela enakosti obstajati razumni razlogi za drugačno ureditev v
vmesnem času, saj načelo enakosti pred zakonom zakonodajalca obvezuje, da
bistveno enake položaje obravnava enako. Če zakonodajalec takšne položaje
ureja različno, pa mora za razlikovanje obstajati razumen razlog, ki izhaja iz
narave stvari.181 Ustavno sodišče RS je presodilo, da za neenako obravnavo
zavarovancev, ki so se upokojili v času veljavnosti ZPIZ-1 oziroma so v tem času
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zahtevali odpravo posledic z odločbo št. U-I-392/98 ugotovljene protiustavnosti
ureditve, ki je bila podlaga za odmero njihove pokojnine, ni razloga, ki bi izhajal iz
narave stvari. Zato je ugotovilo, da je bil ZPIZ-1 v neskladju z drugim odstavkom
14. člena Ustave RS.182
ZPIZ-1 je protiustaven zaradi tega, ker določenega vprašanja, ki bi ga moral urejati,
ni uredil, zato mora zakonodajalec ugotovljeno protiustavnost odpraviti tako, da
ustrezno spremeni ali dopolni zakon, vendar pa to ni mogoče, saj ZPIZ-1 ne velja
več. Ker pa posebno izredno pravno sredstvo v ZPIZ-2 ne omogoča pri vseh
zavarovancih, pri katerih je na odmero pokojnine vplivala četrta alineja 46. člena
ZPIZ/92, odprave posledic uporabe te protiustavne določbe, je Ustavno sodišče RS
določilo način izvršitve svoje odločitve. 183
Zavodu je naložilo, da mora po uradni dolžnosti v 60 dneh od objave odločbe (v
Uradnem listu je bila objavljena 30. 04. 2015) ponovno odmeriti pokojnino in izdati
odločbo zavarovancem oziroma uživalcem pokojnine, za katere je v postopkih
revizije ugotovil, da so bile delnice za notranji odkup vplačane z delom plače, ki se
všteva v pokojninsko osnovo, pa ta del plače ni bil vštet zaradi protiustavne četrte
alineje 46. člena ZPIZ/92, ki je veljal v obdobju od 01. 04. 1992 do 31. 12. 1999.184
Tisti zavarovanci oziroma upokojenci, za katere revizija še ni bila opravljena, lahko
v roku 60 dni od objave odločbe zahtevajo revizijo podatkov o plačah in
pokojninskih osnovah za obdobje, v katerem so bile vplačane delnice za notranji
odkup ter ponovno odmero pokojnine na podlagi ugotovitev revizije. Zavod mora
na zahtevo zavarovancev oziroma upokojencev izdati odločbe o ponovni odmeri
pokojnine.185
ZPIZ-2 v 183. členu omogoča uporabo izrednega pravnega sredstva razveljavitve
ali spremembe dokončne odločbe za obdobje desetih let od vročitve dokončne
odločbe zavarovancu ali uživalcu, s čimer pokriva večino obdobja veljave ZPIZ-1,
vendar pa ne omogoča ponovne odmere pokojnine za vse zavarovance, katerim je
bila pokojnina odmerjena tudi z uporabo protistavne četrte alineje 46. člena
ZPIZ/92, zato je Ustavno sodišče RS določilo, da lahko Zavod odmeri pokojnino po
prvem odstavku 183. člena ZPIZ-2 ne glede na to, koliko časa je preteklo od
dokončnosti odločbe o priznanju in odmeri pokojnine.186 Pokojnina, ki je bila
ponovno odmerjena po uradni dolžnosti, se bo izplačevala od prvega dne
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naslednjega meseca po izdaji odločbe oziroma od prvega dne naslednjega meseca
po dani zahtevi. Za zavarovance oziroma uživalce pokojnine, ki so že pred objavo
te odločbe Ustavnega sodišča RS zahtevali ponovno odmero pokojnine, pa odločba
o ponovni odmeri pokojnine učinkuje od prvega dne naslednjega meseca po dani
zahtevi.187
Ker izpodbijani odločitvi sodišč temeljita na ureditvi, ki je bila v neskladju z drugim
odstavkom 14. člena Ustave RS, je Ustavno sodišče RS ustavni pritožbi ugodilo in
razveljavilo sodbi Vrhovnega in Višjega sodišča ter zadevo vrnilo Višjemu
delovnemu in socialnemu sodišču v novo odločanje. 188

3.4

SPREMINJANJE VIŠINE POKOJNINE

Slovenski pokojninski sistem ima naravo dokladnega sistema, katerega značilnost
je, da se sredstva za izplačevanje pokojnin zagotavljajo sproti po tako imenovanem
sistemu pay-as-you-go. Pokojninski sistem se financira iz prispevkov aktivnih
zavarovancev (bodočih upravičencev do dajatev) ter iz prispevkov delodajalcev.
Osnova za plačilo prispevkov se izračuna v odstotkih od bruto plače. Načelo
vzajemnosti in solidarnosti, ki vsakemu državljanu, ki je plačeval prispevke,
omogoča socialno varnost, pa je razlog, da je višina pokojnine le deloma odvisna
od višine dejansko vloženih sredstev. Pokojnina torej ni odmerjena v sorazmerju
s plačanimi prispevki, ampak glede na zakonsko določene kriterije (spol, starost,
pokojninska doba in višina dohodkov oziroma pokojninske osnove v določenem
obdobju).189
Kljub temu, da ima pravica do pokojnine zlasti premoženjskopravno naravo, pa to
ne pomeni, da Ustava RS zagotavlja pokojnino v določeni višini.190 Ustavno sodišče
RS je glede višine pokojnine navedlo, da mora pokojnina v določeni meri
zagotavljati kontinuiteto življenjskega standarda, ki ga je imel zavarovanec v
aktivni dobi (dohodkovna varnost), saj se mu s pokojnino v določenem deležu
(sorazmerno) nadomešča dohodek, od katerega so se plačevali prispevki za
pokojninsko zavarovanje.191 V odločbi št. U-II-1/11 z dne 10. 03. 2011 pa je Ustavno
sodišče RS napravilo še korak naprej in s tem, ko je določilo, da mora biti pokojnina
umeščena med plačo, ki jo prejme zaposleni in socialno pomočjo, ki jo prejme
oseba, ki je pomoči potrebna, višino pokojnine umestilo med socialnovarstvene
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prejemke in plačo.192 Z navedenim stališčem je Ustavno sodišče RS vsaj posredno
opredelilo ustavno varovano jedro pravice do pokojnine glede na njeno višino in
vsaj do neke mere odgovorilo na vprašanje koliko lahko zakonodajalec spreminja
pričakovanja pri izplačevanju pokojnin glede na višino in koliko je ustavno vezan z
ustavnim varovanim jedrom pokojnine.193 Glede na navedeno morajo torej
najnižje pokojnine zagotavljati socialni minimum, ki ne pomeni le življenjskega
minimuma za preživetje, kot se zagotavlja z dajatvami iz sistema socialnega
varstva, temveč morajo pokojnine upokojencem zagotavljati kontinuiteto
življenjskega standarda, ki so ga imeli v aktivni dobi.194
V zvezi z višino pokojnine je treba poudariti, da pravnomočna odločba o odmeri
pokojnine uživalcu pokojnine ne zagotavlja, da se višina pokojnine, odmerjena s
pravnomočno odločbo, v prihodnje ne bo spremenila.195 Ustavno sodišče RS je že
v preteklosti zavzelo stališče, da Ustava RS ne preprečuje, da bi zakon spreminjal
prej zakonsko določene pravice z učinkom za naprej, če te spremembe ne
nasprotujejo z Ustavo RS določenim načelom oziroma drugim ustavnim določbam,
upoštevajoč tudi načelo zaupanja v pravo, kot eno od ustavnih načel pravne
države. Obseg pravic, določen z zakonom, se z zakonom lahko tudi zmanjša,
seveda le z veljavnostjo za naprej in upoštevajoč tudi pravico do socialne varnosti,
določeno v 50. členu Ustave RS in načelo varstva zaupanja v pravo kot eno od načel
pravne države.196 Po ustaljeni ustavnosodni presoji se izrek odločbe o priznanju in
odmeri pravice do pokojnine nanaša na znesek pokojnine, do katerega je
zavarovanec upravičen ob datumu priznanja te pravice, zaradi česar kasnejše
uskladitve pokojnine oziroma spremembe načina usklajevanja pokojnin ne
predstavljajo spremembe odločbe o odmeri pokojnine oziroma posega v
pravnomočno odločbo. Pokojninska odločba priznava le višino pokojnine na
podlagi zakonodaje, veljavne ob izdaji odločbe, ki pa se lahko spreminja tako z
rednimi valorizacijami kot tudi s spreminjanjem zakonodaje.197

3.5

POSEBNOSTI GLEDE PRAVNIH SREDSTEV

Uresničevanje pravic s področja socialne varnosti mora biti urejeno tako, da
posamezniku zagotavlja z Ustavo RS določena pravna sredstva. Tako mora tudi v
postopku varstva pravice do pokojnine, vsakdo imeti pravico do pritožbe ali
drugega pravnega sredstva in do enakega varstva pravic. 198
192
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V skladu s 25. členom Ustave RS je tako tudi proti odločitvi nosilca javnega
pooblastila v posebni, socialni upravni zadevi omogočeno redno pravno sredstvo,
praviloma v obliki pritožbe. Pravica do pritožbe je eno od temeljnih načel
splošnega upravnega postopka in je glede na ureditev v ZUP redno, devolutivno in
suspenzivno pravno sredstvo, medtem ko ima pritožba po 1. odstavku 182. člena
ZPIZ-2,199 praviloma neodložilni (nesuspenzivni) učinek. Nesuspenzivni učinek
pritožbe torej predstavlja izjemo od splošne ureditve po ZUP, po mnenju Katarine
Kresal Šoltes pa pomeni poseg v ustavno pravico do pravnega sredstva, saj takšna
posebna ureditev ni utemeljena z vidika enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave
RS in pravice do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave RS. Poseg v ustavno pravico
je dopusten le, če je skladen z načelom sorazmernosti. Zato ker je ekonomičnost
in učinkovitost postopka ter javni interes v zvezi z zakonitostjo odločb mogoče
doseči tudi z drugimi sredstvi, ta poseg v obliki nesuspenzivnosti pritožbe ni
sorazmeren. Toliko manj pa je sorazmeren, če se z odločbo posega v že pridobljene
pravice, oziroma v socialne pravice, ki so namenjene zagotavljanju sredstev za
preživetje.200
Izpostaviti pa je treba tudi revizijo, ki je drugi upravni postopki ne poznajo. Gre za
posebno izredno pravno sredstvo, katerega namen je nadzor zakonitosti in
poenotenje prakse na ozemlju Republike Slovenije, saj je v revizijo treba predložiti
vse pozitivne odločbe prve stopnje v pokojninskem in invalidskem zavarovanju.201
Odločitev sprejeto v posebnem, socialnem upravnem postopku ima posameznik,
v skladu z ustavnim načelom pravne države in ustavno pravico do sodnega varstva,
možnost izpodbijati pred pristojnim sodiščem v okviru socialnega spora,202 ki je
opredeljen v 58. členu Zakona o delovnih in socialnih sodiščih,203 in sicer gre za
spor o pravicah, obveznostih in pravnih koristih fizičnih, pravnih in drugih oseb, če
so lahko nosilci pravic in obveznosti iz sistema socialne varnosti, in za katere so v
skladu z zakonom pristojna socialna sodišča. V socialnem sporu se zagotavlja
sodno varstvo proti odločitvam in dejanjem državnih organov in nosilcev javnih
pooblastil.204 Socialni spor je sodni spor, v katerem kot stranki nastopata
posameznik na eni strani in nosilec javnih pooblastil ali država na drugi strani.
Predmet spora je dokončna odločitev nosilca socialne varnosti o (ne)obstoju
pravice, obveznosti ali pravne koristi posameznika iz sistema socialne varnosti,
sprejete v posebnem socialnem upravnem postopku. V socialnem sporu se torej
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zagotavlja sodni nadzor nad zakonitostjo delovanja nosilcev javnih pooblastil ali
državnih organov na področju prava socialne varnosti.205
Pravica do pokojnine je človekova pravica, zaradi česar je varovana tudi z
možnostjo uveljavljanja ustavne pritožbe pred Ustavnim sodiščem RS. Ustava
določa, da jo lahko, po izčrpanju vseh drugih pravnih sredstev, vloži vsakdo, ki
izkaže svoj pravni interes in ki meni, da je bila s posamičnim aktom državnega
organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena njegova
človekova pravica ali temeljna svoboščina. Ustavno sodišče RS je sklepalo in
odločalo v več primerih, ko se je posameznik skliceval na kršitev pravice do
socialne varnosti.206

4 SODNA PRAKSA USTAVNEGA SODIŠČA RS
Slovensko ustavno sodišče je velikokrat odločalo o skladnosti zakonskih določb o
pravicah iz sistema socialne varnosti z Ustavo RS ter sprejelo mnogo pomembnih
odločitev.
V praksi se vlagatelji pogosto sklicujejo na 14., predvsem pa tudi na 50. člen Ustave
RS, ki ima zelo širok domet in posega na številna pravna področja. Največ zadev, ki
apelirajo na navedeni člen, pa se nanaša na področje pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.207

4.1

ZADEVA U-I-358/04

Ustavno sodišče RS je z odločbo št. U-I-358/04 z dne 19. oktobra 2006 odločilo, da
sta drugi odstavek 178. člena ZPIZ-1208 in prvi odstavek 58. člena ZPIZ-1209 v
neskladju z Ustavo RS. Iz obrazložitve ustavne odločbe izhaja, da gre za
neskladnost navedenih zakonskih določb z Ustavo RS, ker se upokojencem, ki po
upokojitvi delajo z največ polovičnim delovnim časom kot samozaposleni, ne
priznavajo enake pravice do delne pokojnine kot upokojencem, ki so z največ
polovičnim delovnim časom po upokojitvi zaposleni v delovnem razmerju.210
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Pobudnik je do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev opravljal samostojno
odvetniško dejavnost ter bil na tej podlagi obvezno zavarovan. Po upokojitvi je
ponovno pričel opravljati odvetniško dejavnost v manjšem obsegu. Ker je v skladu
z določbo prvega odstavka 178. člena ZPIZ-1211 ponovno začel opravljati dejavnost,
na podlagi katere je zavarovan, je pridobil lastnost zavarovanca, izplačevanje
pokojnine pa mu je bilo za ta čas ustavljeno. Pobudnikovo zahtevo za izplačevanje
polovične pokojnine je Zavod zavrnil, saj lahko pravico do izplačevanja polovice
pokojnine po drugem odstavku 178. člena ZPIZ-1 oziroma pravico do delne
pokojnine po prvem odstavku 58. člena ZPIZ-1 pridobi le upravičenec oziroma
zavarovanec, ki je v delovnem razmerju (z največ polovico polnega delovnega
časa), pobudnik pa ob upokojitvi ni bil zavarovan na podlagi delovnega razmerja,
saj le-tega ni sklenil, pač pa je začel opravljati samostojno odvetniško dejavnost,
na podlagi katere je dobil lastnost zavarovanca.212
Pobudnik ureditvi iz drugega odstavka 178. člena ZPIZ-1 očita, da neutemeljeno
razlikuje med uživalci pokojnine, ki se ponovno zaposlijo (sklenejo delovno
razmerje) in drugimi uživalci pokojnine, ki na podlagi prvega odstavka navedenega
člena pridobijo lastnost zavarovanca, med katere kot samozaposleni sodi tudi sam,
s tem ko pravica iz drugega odstavka 178. člena ZPIZ-1 drugim kategorijam
uživalcev pokojnin ni dana. Iz istih razlogov izpodbija tudi prvi odstavek 58. člena
ZPIZ-1. Pobudnik navedeni ureditvi očita neskladnost z drugim odstavkom 14.
člena Ustave RS, tj. načelom enakosti pred zakonom.213
Ustavno sodišče RS se je torej pri presoji osredotočilo predvsem na vprašanje ali
je ureditev, ki samozaposlenim daje drugačne pravice oziroma manj pravic iz
zavarovanja kot drugi kategoriji navedenih zavarovancev, tj. oseb, ki so zavarovane
iz delovnega razmerja, skladna z načelom enakosti pred zakonom.214 Ob
upoštevanju temeljnega načela obveznega pokojninskega zavarovanja iz prvega
odstavka 3. člena ZPIZ-1215 lahko ugotovimo, da pravice izvirajo iz dela, kar
nadalje pomeni, da je zavarovančevo delo oziroma plačilo zanj podlaga za višino
prispevkov in odmero ter obseg pravic, ki iz njih izhajajo, saj zavarovanec pridobi
pravice iz obveznega zavarovanja izključno na podlagi plačila prispevkov. Torej
211
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so samozaposleni in zaposleni z vidika plačila prispevkov za obvezno pokojninsko
zavarovanje ter iz tega naslova izhajajočih pravic v enakem položaju, ki zahteva
enako obravnavanje. Dejstvo, da izpodbijana ureditev izhaja izključno iz institutov
delovnopravne zakonodaje, ki se za osebe, ki niso zavarovane na podlagi
delovnega razmerja, ne uporabljajo, nikakor ne more biti razumen, iz narave stvari
izhajajoč razlog za različno ureditev položaja zaposlenih in samozaposlenih pri
uveljavitvi navedenih pravic. Ker drugi odstavek 178. člena ZPIZ-1 in prvi odstavek
58. člena ZPIZ-1 ne dajeta v teh določbah zagotovljenih pravic tudi
samozaposlenim, sta v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave RS.216

4.2

ZADEVA U-I-264/13

Zadnja odmevna odločba Ustavnega sodišča RS je odločba št. U-I-246/13 z dne 21.
04. 2016, s katero je Ustavno sodišče RS presojalo ureditev po kateri je pridobitev
pravice do starostne pokojnine pogojena z izpolnitvijo določenega obsega
pokojninske dobe brez dokupa in posledično odločilo, da četrti217 in peti odstavek
27. člena ZPIZ-2, kolikor določata pogoj pokojninske dobe brez dokupa, nista v
neskladju z Ustavo RS.218
V nadaljevanju bo najprej predstavljeno stališče Ustavnega sodišča RS, ker pa je v
predmetni zadevi sodnica Etelka Korpič Horvat podala odklonilno ločeno mnenje,
pa bo predstavljeno tudi to.
Kot izhaja iz odločbe Ustavnega sodišče RS je pogoj pokojninske dobe brez
dokupa219 nov pojem v ureditvi obveznega pokojninskega zavarovanja, uveden
z ZPIZ-2, ki le v določeni meri nadomešča pojem delovne dobe220, uveden s prej
veljavnim ZPIZ-1. V pokojninsko dobo brez dokupa se drugače kot v delovno dobo
ne všteva doba, pridobljena s prostovoljno vključitvijo v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, iz česar izhaja, da je pogoj pokojninske dobe brez dokupa
strožji od prej veljavnega pogoja delovne dobe. Dobo pridobljeno s prostovoljno
vključitvijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZPIZ-2 všteva v
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zavarovalno221 in pokojninsko222 dobo, kar pomeni, da se zavarovanci, ki so bili
oziroma so v obvezno zavarovanje vključeni prostovoljno, lahko kljub spremembi
upokojijo starostno po prvem do tretjem odstavku 27. člena ZPIZ-2, vendar
kasneje, kot to velja tudi za vse druge zavarovance. Obdobja, v katerih so bili v
zavarovanje vključeni prostovoljno, so v tem pomenu v celoti upoštevana. Če se
odločijo za predčasno upokojitev po 29. členu ZPIZ-2, pa to pomeni nižjo
pokojnino. Obdobja, v katerih so bili v zavarovanje vključeni prostovoljno, se tako
ne upoštevajo le v okviru pogojev, ki dajejo možnost predčasnega upokojevanja
po četrtem in v prehodnem obdobju po petem odstavku 27. člena ZPIZ-2.223
Ker v pokojninsko dobo brez dokupa spadajo le obdobja obvezne vključitve v
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter obdobja opravljanja kmetijske
dejavnosti, ne pa obdobja prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje, je
Ustavno sodišče RS najprej presojalo skladnost izpodbijane ureditve z načelom
enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave RS, in v zvezi s tem ugotovilo, da
zakonodajalec s tem, ko je nekaterim zavarovancem224omogočil izstop iz
obveznega zavarovanja pri nižji225 starosti in s tem torej predčasno upokojitev brez
odbitkov pri odmeri višine pokojnine, ni ravnal v neskladju z načelom enakosti.
Zakonodajalec je namreč pri opredelitvi pojma pokojninske dobe brez dokupa
izhajal iz kriterijev delovne aktivnosti ter višine prispevka za obvezno pokojninsko
zavarovanje, ki sta vgrajena v samo bistvo sistema obveznega pokojninskega
zavarovanja. Možnost upokojitve v odvisnosti od pogoja pokojninske dobe brez
dokupa je predvidel le za posameznike z dolgim delovnim stažem, torej za tiste, ki
so začeli z delom zgodaj in so bili dejansko aktivni celotno zavarovalno obdobje.
Zakonodajalec je hkrati z uveljavitvijo pogoja pokojninske dobe brez dokupa
odpravil neenakost med zavarovanci, ki jo je povzročila uvedba pojma delovne
dobe po ZPIZ-1. Zavarovanci, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni
prostovoljno, so plačevali bistveno nižje prispevke kot drugi zavarovanci in so bili
glede na višino plačanega prispevka v bistveno ugodnejšem položaju kot drugi
zavarovanci, ki so plačevali (bistveno) več, hkrati pa so morali biti ti (zaradi
zagotavljanja sredstev za pravice prvih) do njih solidarni. Z uvedbo pogoja
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pokojninske dobe brez dokupa je bilo tako zadoščeno tudi temeljnemu načelu
obveznega zavarovanja, torej načelu odvisnosti pravic od vplačanih prispevkov.226
Ustavno sodišče RS je presojalo tudi skladnost izpodbijane ureditve z načelom
varstva zaupanja v pravo iz 2. člena Ustave RS. Ugotovilo je, da je zakonodajalec z
določitvijo pogoja pokojninske dobe brez dokupa kot pogoja za pridobitev pravice
do starostne pokojnine po četrtem in v prehodnem obdobju po petem odstavku
27. člena ZPIZ-2 posegel v upravičena pričakovanja zavarovancev, ki so bili kot
brezposelni in zaposleni za krajši delovni čas od polnega v času veljavnosti ZPIZ/92
in ZPIZ-1 v obvezno zavarovanje vključeni prostovoljno. Ustavno sodišče RS je
nadalje ugotavljalo ali je tak poseg dopusten – torej če je za poseg v pogoje za
upokojevanje po ZPIZ-1 obstajal stvarni razlog, ki je upravičeval spreminjanje
pogojev upokojevanja v javnem interesu, pri čemer je upoštevalo predvsem
namen izpodbijane ureditve. Eden izmed ciljev pokojninske reforme je bil doseči
vzdržnost pokojninskega sistema za zagotovitev katere je treba doseči kasnejše
upokojevanje. Temu je bila namenjena tudi uvedba pojma pokojninske dobe brez
dokupa, ki kot takšen sledi javnemu interesu. Navedeno pa še ne zadošča za
ugotovitev, da je ta sprememba skladna z načelom varstva zaupanja v pravo, saj
ustaljena ustavnosodna presoja227 za spremembe pokojninske ureditve zahteva
postopno uveljavitev sprememb. Zakonodajalec je s prehodno ureditvijo iz
petega odstavka 27. člena ZPIZ-2, v kateri je določil šestletno obdobje, v katerem
se ta pogoj (ob pogoju starosti) postopno zvišuje, tej zahtevi zadostil. Pri tem je
treba upoštevati, da so zavarovanci spremembe lahko pričakovali228 ter da jim je
kljub spremembi zagotovljena socialna varnost.229
V tej zadevi pa je Ustavno sodišče RS presojalo tudi ureditev po 394. členu ZPIZ-2,
ki določa prehodno obdobje zaradi varstva pričakovanih pravic najbolj ranljivih
skupin zavarovancev, in sicer za brezposelne, upravičence denarnega nadomestila,
delovne invalide in prejemnike poklicne pokojnine, ki se v določenem prehodnem
obdobju lahko upokojijo po pogojih ZPIZ-1.230 Ker za pobudnice kot brezposelne
osebe, ki so bile do uveljavitve ZPIZ-2 prostovoljno vključene v obvezno
pokojninsko zavarovanje, tak prehodni režim ne velja, so le-te prehodni določbi
394. člena ZPIZ-2 očitale, da neenako ureja enake položaje zavarovancev.
Brezposelni, zajeti s prvim do tretjim odstavkom 394. člena ZPIZ-2, so bili ob
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uveljavitvi ZPIZ-2 uživalci pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, ki so
kratkotrajne narave, v času uživanja teh pravic pa so izpolnili pogoje za pridobitev
pravice do pokojnine po ZPIZ-1. Ti zavarovanci in uživalci pravic po Zakonu o
urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD) so bili torej ob uveljavitvi ZPIZ-2
neposredno pred izpolnitvijo pogojev za pridobitev pravice do pokojnine po ZPIZ1, hkrati pa so bili do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do pokojnine v
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni (po zakonu) obvezno
(tako kot druge skupine zavarovancev iz 394. člena ZPIZ-2). Zakonodajalec je torej
varstvo brezposelnih iz 394. člena ZPIZ-2 povezal z uživanjem pravic po ZUTD, ki je
časovno omejeno. Ker torej zavarovanci, ki jih obravnava ta odločba, niso v
enakem položaju z zavarovanci, določenimi s 394. členom ZPIZ-2, jih zakonodajalec
ni bil dolžan obravnavati enako. Očitek o neskladju te določbe z drugim odstavkom
14. člena Ustave je zato neutemeljen.231
Ustavno sodišče RS je predmetno odločbo sprejelo s šestimi glasovi proti dvema.
Proti sta glasovala sodnik Miroslav Mozetič in sodnica Etelka Korpič Horvat, ki je
dala odklonilno ločeno mnenje, predstavljeno v nadaljevanju in kateremu se
pridružujem tudi sama.
S tem ko je ZPIZ-2 na novo uvedel pojem pokojninske dobe brez dokupa in tako za
pridobitev starostne pokojnine določil izpolnitev pogoja starosti in pokojninske
dobe brez dokupa, je, v primerjavi z ZPIZ-1, zaostril pogoje za pridobitev starostne
pokojnine zavarovancem, ki so prostovoljno vplačevali prispevke, ker se v
pokojninsko dobo brez dokupa ne všteva prostovoljna vključitev v obvezno
zavarovanje.232 Po mnenju Etelke Korpič Horvat je ZPIZ-2 delovno dobo,
pridobljeno in priznano po ZPIZ-1 za nazaj prevrednotil v pokojninsko dobo, na
podlagi katere se lahko zavarovanec, ki je prostovoljno plačeval prispevke, po ZPIZ2 predčasno upokoji le z malusi.233 Prizadetim zavarovancem se torej obdobje
plačevanja prispevkov do 31. 12. 2012 všteva v pogoje za predčasno pokojnino in
ne starostno pokojnino, iz česar izhaja da jim zakonodajalec z ZPIZ-2 ni priznal
enako kvalitetne pokojninske dobe za upokojitev, kot jim je bila priznana v času
veljave ZPIZ-1. Prizadetim zavarovancem ni sporno zmanjšanje učinkov
prostovoljnega zavarovanja po ZPIZ-2, ker od uveljavitve ZPIZ-2 vedo za nove
pogoje prostovoljnega zavarovanja, ne strinjajo pa se s spremembo delovne dobe,
določene v ZPIZ-1, v pokojninsko dobo, določeno v ZPIZ-2, za čas veljavnosti ZPIZ1. Enakovredna doba delovni dobi je po ZPIZ-2 pokojninska doba brez dokupa.
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Etelke Korpič Horvat tako stoji na stališču, da je z nižjo pokojnino, ki je bila
arbitrarno znižana za nazaj prizadeto načelo zaupanja v pravno državo.234
Kot je bilo že omenjeno, 155. člen Ustave RS dovoljuje povratno veljavo pravnih
aktov le, če to zahteva javna korist in če s tem ne posega v pridobljene pravice.
235

Etelka Korpič Horvat se strinja, da je obstajal javni interes za poseg v ZPIZ-1, vendar
je na drugi strani obstajal interes prizadetih zavarovancev, ki so se prostovoljno
vključili v obvezno zavarovanje in so s plačili prispevkov do 31. 12. 2012 pridobivali
pogoj delovne dobe za enakovredno starostno upokojitev, kot jim je bila priznana
za čas plačevanja prispevkov po ZPIZ-1. Zavarovanci so upravičeno zaupali, da se
jim bodo prispevki, vplačani v obdobju veljavnosti ZPIZ-1, upoštevali kot
pokojninska doba enakovredna pokojninski dobi brez dokupa, ki velja po ZPIZ-2. V
kolikor pa bi od uveljavitve ZPIZ-2 še naprej bili prostovoljno vključeni v obvezno
zavarovanje (po ZPIZ-2 morajo plačevati višje prispevke za manj kvalitetno
upokojitev), pa bi tudi zanje veljala spremenjena pravila po ZPIZ-2, kar pomeni, da
če bi izpolnili 40 let pokojninske dobe in 60 let starosti s prostovoljno vključitvijo v
obvezno zavarovanje, bi lahko pridobili le pravico do predčasne pokojnine, ki je
lahko nižja do 18 odstotkov.236 Pokojninska zakonodaja je torej za naprej lahko
strožja, vprašanje pa je, ali lahko prevrednoti že pridobljene pogoje med katera se
uvršča delovna oziroma pokojninska doba.237
Vprašanje na katerega je Etelka Korpič Horvat torej skušala odgovoriti je ali je ZPIZ2 nedopustno posegel v pridobljene ali "samo" v pričakovane pravice. Po doktrini
Ustavnega sodišča RS gre za pridobljene pravice takrat, ko so individualizirane (se
nanašajo na določeno osebo) in konkretizirane (vsebujejo določen obseg pravic).
Določijo se z individualnim aktom (zavarovancem z upravno odločbo). V
obravnavanem primeru so zavarovanci vplačevali prispevke mesečno, zaradi česar
gre za zaključena dejanska stanja pri pridobitvi pokojninske dobe, saj se je s
plačilom posameznega prispevka zavarovanec pridobil dobra 0,2 odstotka od 40
let pokojninske dobe. Drži, da zavarovanci še niso prejeli odločbe o upokojitvi,
vendar so že pridobili določeno število let pokojninske dobe, ki je eden od dveh
(poleg starosti) temeljnih pogojev za pridobitev pravice do pokojnine.238 S tem ko
je ZPIZ-2 za nazaj prevrednotil delovno dobo, pridobljeno in priznano po ZPIZ-1, v
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pokojninsko dobo, na podlagi katere se lahko zavarovanec le predčasno upokoji z
malusi, je po mnenju Etelke Korpič Horvat nedopustno posegel v pridobljene
pravice zavarovancev, ki so prostovoljno plačevali prispevke.239
Kot je bilo že pojasnjeno je pri obravnavanju predmetne zadeve na Ustavnem
sodišču RS prevladalo večinsko mnenje, da čeprav novi pojem obsega tudi dobo,
pridobljeno do uveljavitve ZPIZ-2, to ne pomeni, da velja za nazaj (v smislu 155.
člena Ustave RS), ter da gre pričakovano in ne pridobljeno pravico, zaradi česar je
Ustavno sodišče RS upravičena pravna pričakovanja zavarovancev presojalo v
okviru načela varstva zaupanja v pravo po 2. členu Ustave RS.240
Eden izmed pogojev, da je zakonska sprememba skladna z načelom varstva
zaupanja v pravo je prehodna ureditev.241 Etelka Korpič Horvat navaja, da
prehodna obdobja, določena v drugem in tretjem odstavku 27. člena ZPIZ-2,
veljajo za vse zavarovance, v petem odstavku 27. člena ZPIZ-2 veljajo samo za
aktivne zavarovance, ZPIZ-2 pa ni določil posebnega prehodnega obdobja za
prizadete zavarovance, čeprav je teža nastalih posledic za njih zelo pomembna.
Nekateri zavarovanci ne bodo mogli izpolniti pogojev starostne upokojitve, zaradi
česar se bodo lahko upokojili le predčasno, kar pa trajno vpliva na višino njihove
pokojnine. Praviloma so najbolj prizadeti tisti zavarovanci prostovoljnega
zavarovanja, ki bi se lahko upokojili že v letu 2013. Ko bodo slednji stari 60 let in
bodo imeli 40 let pokojninske dobe se bodo lahko upokojili le predčasno, zaradi
česar pa bodo trajno prejemali nižjo pokojnino. Kot vidimo, se prostovoljnim
zavarovancem pravice zmanjšujejo za nazaj do 31. 12. 2012, zaradi česar je zanje
po mnenju Etelke Korpič Horvat kršeno načelo postopnega uvajanja nove
ureditve.242
Pri obravnavanju predmetne zadeve na Ustavnem sodišču RS je bila po večinskem
mnenju sprememba pogojev za pridobitev pravice do pokojnine pričakovana
predvsem zato, ker je bil prejšnji pokojninski sklad obremenjen s pravicami, ki niso
bile dovolj pokrite z vplačanimi prispevki. To je bil tudi razlog za nadomestitev
instituta delovne dobe z institutom pokojninske dobe brez dokupa. Etelka Korpič
Horvat pa poudarja, da je eno od najpomembnejših načel pokojninskega
zavarovanja načelo solidarnosti in vzajemnosti, zaradi katerega odmera pokojnine
ni odvisna le od vplačanih prispevkov, temveč prihaja do prerazporeditve sredstev
glede na potrebe zavarovancev. Iz tega razloga prizadeti zavarovanci ki so plačevali
nizke prispevke, niso mogli predvideti, da bo lahko višina njihovih vplačil vplivala
na prevrednotenje pravice do starostne pokojnine.243
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Po mnenju Etelke Korpič Horvat gre v konkretni zadevi za prekomeren in
nesorazmeren poseg v pravna pričakovanja zavarovancev, ki so prostovoljno
plačevali prispevke v času veljavnosti ZPIZ-1, in zato za kršitev načela zaupanja v
pravo iz 2. člena Ustave RS, saj so zavarovanci upravičeno zaupali, da jim bodo
priznane pravice, ki jim po zakonu gredo. V obravnavanem primeru zakonodajalec
v novi ureditvi (ZPIZ-2), ki se je vezala na preteklo ureditev (ZPIZ-1), ni upošteval
ustavnega načela zaupanja v pravo in je arbitrarno spremenil temeljne institute
ter njihovo vrednost zmanjšal za nazaj, za čas veljavnosti prejšnje ureditve.244
Kot že omenjeno, pravice prostovoljnih zavarovancev tudi niso bile vključene v
394. člen ZPIZ-2, Ustavno sodišče RS pa je zaradi preverjanja kršitve načela
enakosti po drugem odstavku 14. člena Ustave RS primerjalo položaj prostovoljnih
zavarovancev s položajem brezposelnih, ki so prejemali denarno nadomestilo in za
katere velja prehodno obdobje v katerem se lahko upokojijo po pogojih ZPIZ-1. V
zvezi s tem je ugotovilo, da njihovi položaji niso primerljivi, ker so bili zavarovanci,
prejemniki denarnega nadomestila ob uveljavitvi ZPIZ-2 neposredno pred
izpolnitvijo pogojev za pridobitev pravice do pokojnine po ZPIZ-1, hkrati pa so bili
do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do pokojnine vključeni v obvezno
zavarovanje po zakonu.245 Etelka Korpič Horvat se s tem stališčem Ustavnega
sodišča RS ne strinja in meni, da so imeli enak položaj kot zavarovanci, ki so
prejemali denarna nadomestila, vsi tisti prostovoljni zavarovanci, ki jim je do
upokojitve manjkalo toliko delovne dobe kot tistim, ki so prejemali denarno
nadomestilo, saj so bili tudi prostovoljni zavarovanci vključeni v obvezno
zavarovanje. Dejstvo, da prostovoljni zavarovanci dne 31. 12. 2012 niso prejemali
denarnega nadomestila za brezposelnost, ampak so si sami plačevali prispevke, ne
more biti razumen razlog za različno obravnavo. Njihovi položaji so bistveno enaki
in jih zakonodajalec zato ne bi smel različno urediti zaradi česar gre za kršitev
načela enakosti po drugem odstavku 14. člena Ustave RS.246
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5 SKLEP
Kot smo lahko ugotovili, kljub izrecni vključitvi pravice do pokojnine med ustavne
človekove pravice, še vedno obstajajo številne nejasnosti glede same vsebine in
obsega pravice do pokojnine, katere pa odpravlja Ustavno sodišče RS s svojimi
presojami, ki imajo precedenčni učinek. S pomočjo odločb Ustavnega sodišča RS
sem tako prišla do pomembnih spoznanj, ki jih v nadaljevanju še enkrat
izpostavljam.
Z vključitvijo pravice do pokojnine med ustavne človekove pravice se je odprlo
vprašanje o ustavnopravnem jedru pravice do pokojnine, Ustavno sodišče RS pa je
pojasnilo, da je ustavno varovana pravica do pridobitve in uživanja tiste vrste
pokojnine, ki posamezniku po zakonu pripada, če je izpolnil z zakonom določene
pogoje. Varovan je torej dostop, pridobitev in uživanje pokojnine na način in v
višini, ki sta določena z zakonom. Ustavno sodišče RS pa je posredno opredelilo
tudi ustavno varovano jedro pravice do pokojnine glede na njeno višino, saj je
določilo, da mora biti pokojnina umeščena med socialno pomočjo, ki jo prejme
oseba, ki je pomoči potrebna in plačo, ki jo prejme zaposleni. V zvezi z višino
pokojnine pa je treba poudariti da pravnomočna odločba o odmeri pokojnine ne
zagotavlja, da se višina pokojnine, odmerjena s pravnomočno odločbo, v prihodnje
ne bo spremenila. Pokojninska odločba priznava le višino pokojnine na podlagi
zakonodaje, veljavne ob izdaji odločbe, ki pa se lahko spreminja tako z rednimi
valorizacijami kot tudi s spreminjanjem zakonodaje. Vsekakor pa se v tem primeru
višina pokojnine ne bo spremenila za nazaj, temveč samo za naprej.
V zadnjem času pa se pravica do pokojnine iz 50. člena Ustave RS poudarja tudi v
povezavi s pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave RS, saj slednja
predstavlja podlago za ustavnopravno varstvo določenih pravic iz sistema socialne
varnosti, zaradi česar pravica do pokojnine uživa dvojno ustavno varstvo. Na 33.
člen Ustave RS se tako lahko poleg tujcev, ki jim 50. člen Ustave RS odreka
ustavnopravno varstvo, sklicujejo tudi državljani, ki jim je s tem zagotovljeno
dvojno ustavno varstvo pravic.
Nikakor pa ne moremo prezreti vloge države, ki jo le-ta ima pri delovanju
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Namreč, kadar sredstva,
zbrana s prispevki in iz drugih prihodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, ne zadoščajo za izplačilo pokojnin in drugih dajatev, država ta
sredstva zagotovi iz državnega proračuna. Ravno tako pa je država dolžna ukrepati,
če se ugotovi, da je delovanje sistema neposredno ogroženo, zaradi česar bo v
prihodnosti sprejeta nova pokojninska reforma, ki pa bo skoraj zagotovo
povzročila nove nejasnosti, ki jih bo s svojimi odločbami pojasnjevalo in
odpravljalo Ustavno sodišče RS.
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