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1. Soglašam z odločbo in njeno obrazloţitvijo. Menim, da gre za pomembno 
ustavnopravno vprašanje. S tem ločenim mnenjem ţelim dodati nekaj stališč, ki jih 
obrazloţitev večinske odločbe ni zajela. 
 
2. Med drugim je bilo izraţeno stališče, da pomeni bistvo ali jedro pravice do pokojnine 
pravica posameznika, da pod razumnimi pogoji pridobi in uţiva pokojnino v višini, ki mu, 
v okviru širšega cilja varovanja človekovega dostojanstva (34. člen Ustave), kot temeljne 
vrednote sodobne druţbe, zagotavlja minimum socialne varnosti, katere spodnja meja je 
človeka vredno ţivljenje.  
   
3. Ustava je bila leta 2004 spremenjena. V prvem odstavku 50. člena je bilo besedilu: 
"Drţavljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti" 
dodano besedilo "vključno s pravico do pokojnine" (Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 
6. 2004). S tem je ustavodajalec, morda ne čisto posrečeno, dopolnil določbo o socialni 
varnosti. Po mojem mnenju je takšna dopolnitev tudi vsebinske in ne zgolj "lepotne" 
narave. S tem je ustavodajalec poudaril, da gre za posebno pravico v okviru socialne 
varnosti, ki ima svojo specifično vsebino, po kateri se loči od drugih pravic do socialne 
varnosti. 
 
4. Ker Ustava z zakonskim pridrţkom prepušča zakonodajalcu, kako bo uredil pravice iz 
socialne varnosti, je po mojem mnenju treba za vsako pravico posebej ugotoviti njeno 
bistvo (jedro) tudi v povezavi z zakonom

1
, ki posamezno pravico ureja. Zakonodajalec je 

namreč s svojo ureditvijo zapolnil sicer lapidarni pristop ustavodajalca, ki pravic (tudi 
pojma pokojnina), ne definira. Tako je treba za presojo, kakšno je jedro pravice do 
pokojnine, izhajati tudi iz ZPIZ-1.  
 
5. Pravica do pokojnine iz pokojninskega zavarovanja temelji na delu in plačanih 
prispevkih samih zavarovancev. Le v manjšem obsegu so za pokojnino (njeno višino) 
pomembni tudi drugi dejavniki (solidarnost, premoţenjsko stanje drţave itd.). Prispevki 
zavarovancev so obvezni (primerjaj 8. člen ZPIZ-1). Prav zaradi obveznega zavarovanja 
se ta pravica razlikuje od pravic iz sistema socialnega varstva.   
 
6. Socialno varstvo med drugim (za ta primer pomemben) ureja Zakon o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 z dne 13. 11. 1992 in nasl. – ZSV). Iz njegovih določb je 
razvidno, da je namen zakona nuditi deprivilegiranim slojem prebivalstva denarno in 
drugo socialno pomoč, ker si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi 
okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Za socialno varstvo skrbi drţava oziroma lokalna 

                                            
1
 Tudi v povezavi z mednarodnimi akti, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. Pripominjam pa, da dvostranskega 

sporazuma, ki bi urejal pokojninsko zavarovanje, Republika Slovenija in Republika Srbija še nista sklenili.  
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skupnost. Ta dejavnost se tudi financira iz njunih proračunov in ne iz skladov 
pokojninskega zavarovanja.
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7. Navedeni logiki sledi tudi Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim 
drţavljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 
45/92 in nasl. – v nadaljevanju ZZSV). V 7. členu določa, da se sredstva za izplačevanje 
dodatkov zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije pa 
sklene z Zavodom pogodbo o obračunavanju in plačevanju obveznosti iz tega zakona.  
   
8. Ţe v odločbi št. U-I-147/94 z dne 30. 11. 1995 (Uradni list RS, št. 3/96 in OdlUS IV, 
118) in nato še  v odločbi št. U-I-101/97 z dne 20. 5. 1999 (Uradni list RS, št. 45/99 in 
OdlUS VIII, 105), je Ustavno sodišče povedalo:  
"ZZSV zagotavlja socialno varnost slovenskim državljanom s stalnim prebivališčem v 
Sloveniji, ki so uveljavili pravico iz pokojninskega zavarovanja v drugih republikah 
nekdanje SFRJ. Dodatek, ki gre upravičencem po tem zakonu, je pravica posebne vrste. 
Ne gre za pravico iz socialnega zavarovanja, ker so le-to dolžni zagotavljati le 
posamezni nosilci pokojninskega zavarovanja v republikah nekdanje SFRJ. Gre za 
pravico, ki je po svoji naravi še najbližja denarnim pravicam socialnega varstva (socialne 
pomoči), čeprav ni pogojena z dohodkovnim cenzusom.

3
 Socialnovarstvene pravice pa 

praviloma zagotavlja država in ne nosilci socialnih zavarovanj. ...  
 
9. V 1. do 5. členu ZZSV je sicer sedaj urejen način določitve višine tega dodatka. Merilo 
za osnovo je tudi znesek pokojnine (primerjaj 2. člen). S tem pa se njegova pravna 
narava ni spremenila. Dodatek torej ni pokojnina, temveč socialna pomoč. Zato je 
mogoče o tem dodatku govoriti kot o dajatvi v okviru drugih pravic iz socialnega varstva 
po prvem odstavku 50. člena Ustave, in ne kot o pravici do pokojnine. In le pri odmeri 
tega dodatka bi bilo lahko načeto jedro (splošne) pravice do socialne varnosti, ki 
posamezniku v okviru širšega cilja varovanja človekovega dostojanstva (34. člen 
Ustave), zagotavlja minimum socialne varnosti, katere spodnja meja je človeka vredno 
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 3. člen: Pravice iz socialnega varstva so storitve in ukrepi, namenjeni preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk 

in teţav posameznikov, druţin in skupin prebivalstva ter denarno in socialno pomoč, namenjeno tistim 
posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.         
5. člen: (1) Upravičenci po tem zakonu so drţavljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji ter 
tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji.  
III. poglavje Denarna socialna pomoč.  
19. člen: (1) Z denarno socialno pomočjo se upravičencu za čas bivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za 
zadovoljevanje minimalnih ţivljenjskih potreb v višini, ki omogoča preţivetje.  
(2) Šteje se, da je preţivetje iz prejšnjega odstavka omogočeno, če so upravičencu zagotovljeni dohodki, s katerimi 
razpolaga po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost v višini minimalnega dohodka, določenega s 
tem zakonom (minimalni dohodek).  
20. člen: (1) Vsakdo je po svojih sposobnostih dolţan skrbeti za dostojno preţivetje sebe in svojih druţinskih članov. 
(2) Kdor si ne more preţivetja zagotoviti sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoţenja in 
iz drugih virov …, ima pravico do denarne socialne pomoči v višini in pod pogoji, določenimi s tem zakonom.  
(3) Prejemnik denarne socialne pomoči ne more biti v ugodnejšem socialnem poloţaju od tistega, ki si sredstva za 
preţivetje zagotavlja z delom ali na podlagi pravic iz dela.  
21. člen: Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki si zase in za svoje druţinske člane sredstev v višini 
minimalnega dohodka ne morejo zagotoviti iz razlogov, na katere niso mogle oziroma ne morejo vplivati, in so 
uveljavljale pravico do denarnih prejemkov po drugih predpisih in pravico do oprostitev in olajšav po tem zakonu ter 
izpolnjujejo druge pogoje po tem zakonu.  
43. člen: Za socialno varnost kot javno sluţbo skrbita drţava in občine. 
97. člen: Socialno varstvena dejavnost se financira iz proračuna republike in občine.    
 
3
 V času izdaje te odločbe meril iz 1. do 5. člena ZZSV še ni vseboval. Odločba št. U-I-101/97 je imela za posledico 

spremembo ZZSV (Uradni list RS, št. 18/01). 
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ţivljenje. Pri pokojnini pa je to merilo lahko pomembno le tedaj, ko bi najniţja pokojnina 
ne dosegala tega minimuma. V obravnavani zadevi ne gre za tak primer. 
 
10. V obrazloţitvi večinske odločbe tudi ni stališča do ugovora, da so sodišča s tem, ko 
pritoţniku niso priznala pokojnine iz ZPIZ-1, kršila 14. člen Ustave. Pritoţnik je pravico 
do pokojnine uveljavljal v Sloveniji kot slovenski drţavljan, v kateri stalno prebiva, in je v 
njej tudi izpolnil pogoje do pokojnine po ZPIZ-1. Ţe v odločbi št. U-I-70/92 z dne 5. 11. 
1992 (Uradni list RS, št. 55/92 in OdlUS I, 77) je Ustavno sodišče poudarilo, da drţava 
drţavljanom ne sme omejevati njihovih pravic po nobenem kriteriju, ki bi pomenil 
diskriminacijo proti drugim drţavljanom. To velja tudi …" za pravico do socialne varnosti 
(50. člen ustave), ki se zagotavlja državljanom pod pogoji, določenimi z zakoni, v kar 
sodi tudi pokojninsko zavarovanje. Te ustavne pravice ni mogoče omejevati, posebej ne 
v nasprotju s 14. členom Ustave." Ker je pritoţnik skoraj 36 let delovne dobe plačeval 
prispevke slovenskemu zavodu za pokojninsko zavarovanje in je tudi izpolnil starostne 
pogoje, ni razloga, da ne bi bil v enakem poloţaju kot ostali drţavljani RS.

4
 Če Ustavno 

sodišče ne bi razveljavilo odločb sodišč zaradi kršitve prvega odstavka 50. člena Ustave, 
bi po mojem mnenju to moralo storiti zaradi kršitve drugega odstavka 14. člena Ustave, 
torej zaradi kršitve načela enakosti pred zakonom. 
 
11. In še o vprašanju, ali so Zavod in sodišča z drugačnimi odločitvami kršili tudi 33. člen 
Ustave. Pravica do pokojnine ima gotovo vsaj nekatera lastninskopravna upravičenja. 
Ustavno sodišče pa se še ni izrecno opredelilo do tega, ali gre za pravico, ki jo zajema 
pravica do zasebne lastnine iz navedenega člena Ustave.  Menim, da ima v 
obravnavanem primeru pritoţnik t. i. pričakovalno upravičenje (pričakovalno pravico), o 
katerem pa sta se ţe izrekli  Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) in Ustavno 
sodišče.

5
 Takšna pričakovalna pravica prav tako sodi v okvir 33. člena Ustave. Zato je z 
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 Pritoţnik, ki je bil v bivši JLA zaposlen kot civilna oseba, je bil zavarovan pri Zavodu do 20. 10. 1991 in je do tedaj 

dopolnil 35 let, 11 mesecev in 17 dni pokojninske dobe. Delodajalec ga je namreč s sklepom z dne 15. 10. 1991 
premestil na delo v V.P. 8080 Kragujevac, kamor je pritoţnik tudi odšel in kjer mu je ta V.P. izdala sklep o 
predčasnem prenehanju delovnega razmerja (sklep št. 10-263/03 z dne 26. 11. 1991) s 1. 3. 1992 z obrazloţitvijo, da 
s tem dnem izpolnjuje pogoje za predčasno upokojitev. V Republiki Srbiji, kjer je bil nazadnje zavarovan, mu je 
tamkajšnji nosilec obveznega pokojninskega zavarovanja najprej od 23. 12. 1992 dalje priznal pravico do predčasne 
pokojnine, od 2. 9. 1998 naprej pa še pravico do starostne pokojnine. Po prenehanju delovnega razmerja je pritoţnik 
sproţil postopek za priznanje pravice do pokojnine tudi pri Zavodu. Njegov zahtevek je bil zavrnjen, ker še ni 
izpolnjeval pogojev za starostno pokojnino, predčasne pokojnine pa ni mogel pridobiti, ker ni bil drţavljan Slovenije. 
Tedaj je v Sloveniji ţe veljal ZPIZ/92 (od 1. 4.1992 dalje), ki je določal, da sme pravice iz pokojninskega zavarovanja 
pri Zavodu uveljavljati tisti, ki je bil pri njem nazadnje zavarovan ob pogoju predpisane gostote zavarovanja (ta pogoj 
je veljal za vse, tudi za tujce), za slovenske drţavljane pa je omogočil izbiro. Ti so lahko uveljavljali pravice iz 
pokojninskega zavarovanja pri Zavodu, čeprav niso bili pri njem nazadnje zavarovani, pod pogojem, da so preteţni 
del zavarovanja prebili na območju zavoda. Pritoţnik je po pridobitvi drţavljanstva Republike Slovenije in v času, ko 
je ţe veljal ZPIZ-1 (uveljavljen 1. 1. 2000),  ponovno vloţil zahtevo za priznanje pokojnine na podlagi zavarovanja pri 
Zavodu. Ta mu je zahtevo zavrnil, priznal pa mu je od vloţitve zahteve (to je od 19. 2. 2000) dalje pravico do dodatka 
k starostni pokojnini po ZZSV.  
 
5
 Glej npr. Odločbo Ustavnega sodišča št. Up-77/04 z dne 11. 10. 2006 (Uradni list RS, št. 118/2006, OdlUS XV, 98) 

in tam citirane odločbe Ustavnega sodišča in ESČP. V 10. točki je med drugim navedeno: "Pojem upravičenega 
pričakovanja, "legitimate expectation",  je v smislu varstva po 1. členu Prvega protokola h Konvenciji o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) Evropsko 
sodišče za človekove pravice prvič omenilo v primeru Pine Valley Developments Ltd. in drugi proti Irski (29. 11. 1991, 
Series A no. 222, p. 23, § 51). … Po praksi Evropskega sodišča za človekove pravice pravica do zasebne lastnine ne 
zajema pravice do pridobitve lastnine kot take. Da se pritožnik lahko uspešno sklicuje na pravico do zasebne lastnine, 
mora izkazati, da obstaja njegov konkreten, na veljavnem  pravu temelječ zahtevek za pridobitev določene lastnine. 
Ta zahtevek mora biti na pravu ali ustaljeni sodni praksi temelječe pričakovanje pridobitve lastninske pravice in ne 
samo upanje na njeno pridobitev. Pritožnik mora torej izkazati upravičeno pričakovanje, da bo z zahtevkom uspel."  
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zavrnitvijo pritoţnikovega zahtevka
6
 lahko prišlo tudi do nedopustnega posega v pravico 

do (pričakovane) zasebne lastnine. 
 
12. Končno bi se rada opredelila do stališča, da bi do enakega rezultata Ustavno 
sodišče lahko prišlo tudi s stališčem, da so sodišča drugi odstavek 177. člena ZPIZ-1 
uporabila očitno napačno in s tem kršila 22. člen Ustave. Najprej moram poudariti, da 
sem do uporabe merila očitne napačnosti zelo zadrţana. Soglašam s tistimi, ki trdijo, da 
bi bilo treba to merilo uporabiti le tedaj, ko gre za takšno napako, "ki v oči kolje". Menim, 
da za takšno napako pri razlagi navedene norme ne gre. Vendar je razlaga te določbe 
kljub temu obremenjena z ustavnopravno napako, in sicer materialne in ne procesne 
narave. Te določbe v primeru, kakršen je obravnavani, namreč ni mogoče šteti za 
(navadno) materialno pravo, ki na ustavnopravno raven ne sega, in katerega pravilnost 
ne more biti predmet presoje v postopku odločanja o ustavni pritoţbi. V obravnavanem 
primeru gre za priznanje pravice, ki jo je pritoţnik s plačevanjem prispevkov v 
pokojninski sklad pri slovenskem pokojninskem zavodu, pridobil pri tem Zavodu. Zavod 
mu te pravice z razlago navedenega člena še ni priznal. Ţe v odločbi št. U-I-101/97 pa je 
Ustavno sodišče navedlo tudi: "Temeljno pravilo pokojninskega zavarovanja je, da 
pokojnino zagotavlja tisti sklad, v katerega so zavarovanci, delodajalci ali država 
plačevali prispevke - torej tisti nosilec zavarovanja, katerega zavarovanec je posameznik 
bil." Le vprašanje uţivanja pravice ali morebitno dvojno uţivanje pravice, kakor tudi 
vprašanje obsega te pravice, je vprašanje, ki ga je treba rešiti v konkretnem postopku, in 
sicer potem, ko je pravica ţe priznana.  
                                   
 
 
 
 
                                                                       Mag. Marija Krisper Kramberger 
                      Sodnica 
 
 
 
 
 
                                                                                    Dr. Ciril Ribičič 
                                                                                           Sodnik 
 
 
 
 
 
                                                                               Mag. Miroslav Mozetič 
                                                                                           Sodnik 
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 Zavarovanec lahko uveljavlja pravico iz obveznega zavarovanja z dnem, ko so izpolnjeni pogoji za pridobitev 

pravice (prvi odstavek 156. člena ZPIZ-1). Glede na zakonsko ureditev oseba, ob pogoju, da so bili prispevki plačani 
in izpolnjeni pogoji starosti in pokojninske oziroma zavarovalne dobe, pridobi pravico do pokojnine. Pravica je 
varovana tudi, če jo oseba, ob izpolnjevanju prej navedenih pogojev, uveljavlja le za tisti del vse svoje pokojninske 
oziroma zavarovalne dobe, ki je bil dopolnjen v zavarovanju pri Zavodu. Dejstvo, da z drţavo, kjer je oseba dosegla 
drugi del pokojninske dobe, ni sklenjen sporazum o socialnem zavarovanju, samo po sebi ne more odvzeti pravice do 
pokojnine, za katero so izpolnjeni pogoji po ZPIZ-1. 


