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Člen 160 ZPIZ sicer tudi po mojem mnenju ni v nasprotju z Ustavo, vendar pa je po mojem mnenju 

Ustavno sodišče prišlo do ugotovitve, da izpodbijana sklepa Upravnega odbora ZPIZ nista v neskladju 

z njim, na podlagi napačne interpretacije njegovih določb in še zlasti na podlagi napačne interpretacije 

določb interventnega zakona za leto 1993. 

 

Besedilo 160. člena ZPIZ (obeh odstavkov) se glasi: "Pokojnine se usklajujejo na podlagi uradnih 

statističnih podatkov o mesečnem gibanju plač vseh zaposlenih delavcev na območju republike. 

 

Upokojencem pripada usklajena pokojnina od prvega dne meseca, za katerega je ugotovljen porast 

plač, ki še ni bil upoštevan pri prejšnjih uskladitvah pokojnin." 

 

V obrazložitvi odločbe Ustavnega sodišča gornja vsebina 160. člena ZPIZ že v prvih treh odstavkih 

pod B.3. ni najbolj posrečeno oziroma povsem ustrezno povzeta. Obrazložitev namreč tam govori o 

"sprotnem" usklajevanju pokojnin vsak mesec ("za naprej") in o poračunu za nazaj. V resnici mesečno 

usklajevanje pokojnin s plačami ni "sprotno", ampak z nujno dvomesečno zamudo. Zato tudi ni točna 

navedba v tretjem odstavku pod B.3., da gre upokojencem poračun "za ves čas od prejšnje uskladitve 

(praviloma za dva meseca)" - poračun jim gre namreč za ves čas od "prejšnjih uskladitev" (v množini 

oziroma dvojini, kot to piše v Zakonu) in ne le od zadnje uskladitve (kadar je do nje prišlo tudi v 

prejšnjem mesecu). Omenjena nepreciznost v obrazložitvi sama po sebi najbrž niti ni pomembna, 

razen če morda delno tudi iz nje izvira kasnejše, po mojem mnenju napačno interpretiranje pravnega 

položaja, ki je nastal 1.1.1994, ko je prenehal veljati interventni zakon za leto 1993 in je spet stopil v 

veljavo 160. člen ZPIZ, katerega uporabo je interventni zakon izključil. Tudi obrazložitev (v šestem 

odstavku pod B.3.) navaja, da je interventni zakon izključil uporabo 160. člena ZPIZ "za čas, dokler je 

veljal", torej od 1. aprila do 31. decembra, kot je izrecno navedeno v 1. členu tega zakona. Da je ta 

zakon za ta čas izključil uporabo 160. člena ZPIZ, pa v njem ni navedeno izrecno, ampak to smiselno 

izhaja iz njegovega 4. člena (pred novelo in po njej). Pri tem je za presojo tu obravnavanega spornega 

vprašanja bistveno, da je ta interventni zakon urejal usklajevanje pokojnin "v letu 1993", kot jasno piše 

tako v naslovu kot v 1. členu in kot je tudi povsem logično - in ne morda usklajevanje pokojnin "za leto 

1993", tako da bi bilo npr. še januarja in februarja 1994, ko interventni zakon nesporno ni več veljal, še 

vedno treba upoštevati njegove določbe v tem smislu, da npr. januarja ne bi bilo dovoljeno izplačati 

poračuna za nazaj, češ, novembrska in decembrska pokojnina (pokojnini za november in december) 

sta bili že takrat (po interventnem zakonu) obračunani kot definitivni, brez možnosti naknadnih 

poračunov, torej ni razloga, da bi januarja te poračune izplačevali. 

 

Interventni zakon pa, kot rečeno, ni urejal izplačevanja pokojnin za april, maj ... in december 1993, 

ampak izplačevanje pokojnin v aprilu, maju ... in decembru 1993. Aprila bi bila, če ne bi bilo 

interventnega zakona, torej po 160. členu ZPIZ, izplačana le akontacija pokojnine za april (plus 

morebitni poračuni za nazaj), dokončna višina pokojnine za april pa bi bila znana in izplačana šele z 

junijskim poračunom, ker so pač šele takrat znani podatki o aprilskih plačah, na katere je aprilska 

pokojnina vezana. Interventni zakon pa je v času od 1. aprila do 31. decembra 1993 izključil vse 

poračune za nazaj in tako aprila in maja tudi februarska in marčna pokojnina nista bili s poračuni 

naknadno povečani - in vse do 31. decembra se tudi za naslednje mesece niso izplačevali nikakršni 

poračuni. 

 

Toda s 1.1.1994 je interventni zakon prenehal veljati, 160. člen ZPIZ se je ponovno začel uporabljati - 

in če od 1.1.1994 spet velja, velja v celoti, torej prvi in drugi odstavek, ne pa, kot sledi iz odločbe 

Ustavnega sodišča, da bi npr. januarja 1994 drugi odstavek 160. člena ZPIZ (o poračunih za nazaj) še 

ne veljal oziroma se še ne uporabljal. 

 

Moj gornji poudarek na tem, da je interventni zakon urejal izplačevanje pokojnin "v letu 1993" in ne "za 

leto 1993" (oziroma točneje - ne: za april, maj, ... in december 1993), je seveda pomemben le v tem 
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smislu, da je v tem primeru neizplačilo poračunov januarja in februarja 1994 (za novembrsko in 

decembrsko pokojnino) očitno nezakonito, da pa je bilo zakonito neizplačilo analognih poračunov 

aprila in maja 1993 (za februarsko in marčno pokojnino). Taka interpretacija interventnega zakona je 

po mojem mnenju sicer edina pravilna, saj se tako glasita ne le naslov in 1. člen, ampak tudi 4. člen (v 

obeh verzijah) govori o "pokojnini, izplačani v mesecu" in ne o "pokojnini, izplačani za mesec" - in v 

skladu s tako interpretacijo aprila in maja 1993 tudi dejansko niso bili izplačani nikakršni poračuni za 

nazaj (ker torej v aprilu, maju, ... in decembru 1993 ni bilo dovoljeno izplačevanje poračunov - in ga 

tudi res ni bilo). Januarja in februarja 1994 pa interventni zakon za leto 1993 ni več veljal in 160. člen 

ZPIZ (o poračunih za nazaj) bi bilo treba spet v polnem obsegu uporabljati, enako kot je bila njegova 

uporaba s 1. aprilom 1993 v polnem obsegu ukinjena. 

 

Če bi iz kakršnihkoli, čeprav zame nesprejemljivih razlogov prevladalo stališče, da je kljub jasni dikciji 

naslova ter 1. in 4. člena interventnega zakona le-tega treba razumeti tako, kot da se ne nanaša na 

vsa izplačila v omenjenem času, ampak na vsa izplačila, ki se (tudi za nazaj) le nanašajo na ta čas, bi 

taka interpretacija potem sicer "rešila" januarsko in februarsko ravnanje UO ZPIZ pred nezakonitostjo, 

vendar pa bi upokojenci v tem primeru imeli vso pravico zahtevati izplačilo pripadajočih poračunov za 

februar in marec 1993. 

 

Ne glede na to, za katero interpretacijo se odločimo, je država upokojence torej nezakonito prikrajšala 

za dvomesečni poračun. 

 

Uporabo interventnega zakona, ki jo je sam izrecno določal le za devet mesecev v letu 1993 (od 1. 

aprila do 31. decembra), je raztegnila na enajst mesecev - oziroma točneje: v celoti še na januar 1994 

(nobenih poračunov) in delno še na februar 1994 (poračun le za januar, ne pa tudi za december). To 

je navsezadnje v nasprotju tudi z bistvom oziroma smislom intervencijske zakonodaje: z interventnim 

zakonom za leto 1993 je država hotela sanirati javne finance za leto 1993 - in je z njegovo uporabo do 

31. decembra ta cilj tudi dosegla: izdatki po tem datumu ne bremenijo več finančnega leta 1993, 

ampak naslednje leto, za katero pa interventni zakon ni bil več izdan.  
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