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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Pie Šumak iz Maribora na seji dne 30/6-1994 

 

s k l e n i l o: 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 7. člena Zakona o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 71/93) se zavrne. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

A. 

 

Pobudnica meni, da je izpodbijana določba Zakona v nasprotju s 14. členom Ustave, ker postavlja 

ženske v neenak položaj v primerjavi z moškimi. Ženske morajo za nadaljevanje delovnega razmerja 

do 40 let zavarovalne dobe namreč pridobiti soglasje delodajalca oziroma organizacije, kar moškim ni 

potrebno. 

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pojasnjuje, da je bila sprememba 101. člena Zakona o 

delovnih razmerjih predlagana zaradi nujne uskladitve z novim Zakonom o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju. Drugi odstavek tega člena je bil predlagan v besedilu, ki je zagotavljalo 

enakopraven položaj delavk in delavcev. Predlagano besedilo je bilo spremenjeno v zakonodajnem 

postopku in sprejeto v izpodbijanem besedilu z utemeljitvijo, da je na problematiko potrebno gledati 

kompleksno in ne zgolj z vidika Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in enakopravnosti 

spolov. 

 

B. 

 

Pobuda je očitno neutemeljena. Prvi odstavek 101. člena Zakona o delovnih razmerjih po noveli, 

uveljavljeni s 7. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih iz leta 

1993, določa, da delavcu preneha delovno razmerje, ko dopolni pogoje za pridobitev pravice do polne 

starostne pokojnine, če pristojni organ organizacije oziroma delodajalec v skladu s pogoji, določenimi 

s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom, ne odloči, da lahko nadaljuje z delovnim razmerjem. 

Poleg tega je bil z navedeno novelo dodan nov drugi odstavek 101. člena (izpodbijani drugi odstavek 

7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih), ki določa, da lahko 

delavka ne glede na določbo njegovega prvega odstavka nadaljuje z delovnim razmerjem, dokler ne 

dopolni 40 let zavarovalne dobe, če s tem soglaša delodajalec. 

 

Sedmi člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih je torej s spremembo 

prvega odstavka 101. člena Zakona o delovnih razmerjih določil, da vsem zaposlenim preneha 

delovno razmerje v trenutku, ko dopolnijo pogoje za pridobitev pravice do polne starostne pokojnine. 

Ta ureditev torej velja tako za moške kot tudi za ženske. Za oboje tudi velja, da lahko nadaljujejo z 

delovnim razmerjem samo, če pristojni organ organizacije oziroma delodajalec v skladu s pogoji, 

določenimi s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom, tako odloči. Z drugimi besedami povedano 

to pomeni, da tudi moški potrebuje soglasje delodajalca, če želi nadaljevati z delovnim razmerjem po 

izpolnitvi pogojev za pridobitev polne starostne pokojnine. 

 

Poleg tega morajo biti izpolnjeni še pogoji, določeni s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. 

 

Z drugim odstavkom 7. člena, s katerim je bil dopolnjen 101. člen Zakona o delovnih razmerjih in ki ga 

izpodbija pobudnica, pa je določena izjema od navedenega pravila, veljavnega za vse zaposlene ne 
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glede na njihov spol. Z njo je dana zaposlenim ženskam v primerjavi z moškimi možnost, da 

nadaljujejo z delovnim razmerjem po izpolnitvi pogojev za pridobitev polne starostne pokojnine, dokler 

ne dopolnijo 40 let zavarovalne dobe in sicer ne glede na pogoje, določene s kolektivno pogodbo 

oziroma splošnim aktom. Ker gre za izjemo od pravila, jo po oceni Ustavnega sodišča zakonodajalec 

lahko veže na soglasje delodajalca, ne da bi s tem kršil določbe 14. člena Ustave. 

 

Do različnih položajev pri uporabi izpodbijane določbe glede na to, ali gre za žensko ali moškega, pa 

prihaja zaradi tega, ker se izpodbijana ureditev navezuje na izpolnjenost pogojev za pridobitev pravice 

do polne starostne pokojnine. Ti so določeni v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

(Uradni list RS, št. 12/92 in 5/94) in sicer v njegovem 39. členu, ki pa za pridobitev pravice do 

starostne pokojnine določa različno starost in različno pokojninsko dobo za moške in za ženske. 

 

C. 

 

Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem 

sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) na seji v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter 

Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Lovro Šturm, Franc Testen in dr. Boštjan M. 

Zupančič. Sklep je sprejelo s petimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodniki Krivic, Šturm in 

Zupančič. Sodnik Krivic je dal odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

P r e d s e d n i k 

dr. Tone Jerovšek 

 


