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I. 

 

Moje nasprotovanje tej odločbi je dvojno, temelji na dveh pravnih naziranjih: 

 

- prvo ("radikalna varianta") je v mojem znanem stališču, da je vladni Odlok o izplačevanju akontacij 

vojaških pokojnin iz leta 1992 protiustaven - to pravno naziranje me vodi do stališča, da bi bilo 

izpodbijane odločbe treba odpraviti in zahtevati (ob odsotnosti izrecne zakonske ureditve nekaterih 

vprašanj) ponovno odločanje neposredno na podlagi ustavno zajamčenih pravic; - drugo pravno 

naziranje ("kompromisna varianta") se izogne vprašanju ustavnosti omenjenega odloka (ker je 

Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-89/93 ustavnost tega odloka enkrat že potrdilo), vendar kljub temu 

zahteva odpravo izpodbijanih odločb in sicer na podlagi tega, da 50. člen Ustave državljanom 

zagotavlja pravico do socialne varnosti "pod pogoji, določenimi z zakonom": izpodbijane odločbe o 

pritožnikovi pravici do socialne varnosti odločajo na podlagi vladnega odloka in ne na podlagi zakona, 

zato to njegovo ustavno pravico že s tem nedvomno in očitno kršijo; po tej varianti bi bilo pri 

ponovnem odločanju o pritožnikovi pravici treba odločiti na podlagi "ustavnokonformne" interpretacije 

Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz 

republik nekdanje SFRJ (ZZSV); po tej varianti bi pritožnik dobil sicer mnogo manjši mesečni znesek 

kot po prvi varianti, vendar za vse sporno obdobje - medtem ko bo tudi v primeru morebitne ugodne 

rešitve na podlagi (negotove) možnosti, nakazane v 18. in 19. točki obrazložitve te odločbe, dobil ta 

manjši znesek šele od vložitve zahteve naprej (za dosedanjih pet let pa nič). 

 

II. 

 

Pravno naziranje, na katerem temelji "radikalna varianta", sem podrobno prikazal v svojih ločenih 

mnenjih k odločbi št. U-I- 137/92 (objavljeno v dodatku h knjigi OdlUS III na str. 660-663, ker je bilo 

pomotoma izpuščeno pri objavi odločbe v OdlUS II, 38) in k odločbi št. U-I-89/93 (objavljeno: OdlUS 

III, 7). 

 

Iz drugega od teh dveh ločenih mnenj tu citiram samo nekaj bistvenih odlomkov: 

 

- Pravice vojaških oseb, živečih v Sloveniji ali celo njenih državljanov, do pokojnine ne izvirajo samo iz 

18. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine (s kratico: UZ-TUL), ampak predvsem 

iz 2., 14. in 50. člena ustave; kakršnakoli omejevanja izplačevanja akontacij samo na določene 

kategorije teh oseb so že zato protiustavna, delno širjenje kroga upravičencev iz 18. člena UZ-TUL z 

odlokom pa je protiustavno zato, ker je arbitrarno in premajhno. 

 

- Določitev datuma upokojitve do 18.7.1991 kot kriterija za opredelitev upravičencev po odloku je 

arbitrarna in v nasprotju z enakostjo vseh pred zakonom (drugi odstavek 14. člena ustave). - Vezanje 

izjem od gornjega temeljnega kriterija na stanje suspenza, dopusta ali bolniškega staleža pomeni 

poleg tega še kršitev prvega odstavka 14. člena ustave - prepoved diskriminacije glede na "družbeni 

položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino". 

 

- Če neke pravice "zagotavlja oziroma varuje 18. člen UZ", odlok pa določa, komu se te pokojnine 

oziroma akontacije izplačujejo, potem je to zame povsem očiten poseg uredbe v določanje teh pravic 

oziroma v zakonsko materijo. 

 

- Z 18. členom UZ je Slovenija zagotovila "varstvo pravic uživalcev vojaških pokojnin s stalnim 

prebivališčem v Republiki Slovenije"; če s spornim odlokom zagotavlja (začasno) varstvo teh pravic ne 

tako, da bi že prevzela dokončno izplačevanje teh pokojnin, ampak tako, da zagotavlja namesto tega 

samo izplačevanje akontacij, potem je pač ta "pravica do akontacije" edina pravica, ki jo prizadetim 

Slovenija po 18. členu UZ trenutno zagotavlja - in če sporni odlok določa merila in pogoje za to, komu 

ta pravica pripada in komu ne, potem bi bilo nesmiselno trditi, da ne določa pogojev za pridobivanje 
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pravic in da zato ni v nasprotju z ustavo. Ta "pravica do akontacije" je za te ljudi in za njihovo socialno 

varnost trenutno tudi mnogo pomembnejša kot pravica do pokojnine, ki bo vsaj nekaterim morda 

dokončno priznana šele po njihovi smrti. 

 

- Tak izvedbeni predpis k ustavnemu zakonu, ki bo šele preciziral krog upravičencev in pogoje za 

pridobitev pravice, pa je lahko po ustavi samo zakon in ne vladna uredba, kot to zatrjuje obrazložitev. 

 

III. 

 

Tudi "kompromisna varianta" bi pomenila odpravo izpodbijanih odločb. Bile so sicer izdane točno po 

Odloku - toda ne po zakonu. Ustava pa, kot rečeno, daje državljanu pravico do socialne varnosti "pod 

pogoji, določenimi z zakonom" - in tudi za sodnike ustava pravi, da so "vezani na ustavo in zakon". 

 

Pritožnikova pravica do vojaške pokojnine z zakonom izrecno še ni urejena, po Odloku pa mu 

akontacija ne pripada. Obstaja pa zakon (ZZSV), ki bi zakonsko rešitev takih izjemnih primerov ob 

ustrezni interpretaciji vendarle omogočal. Po mojem mnenju je v takem primeru sodišče dolžno odločiti 

po tem edinem zakonu, ki v pravnem redu za take primere obstaja - tudi če se (v tako izjemno 

zapletenem pravnem položaju in v svoji eksistenčni socialni zahtevi) državljan nanj ni izrecno 

skliceval. In če tudi veljavnost tega edinega zakona na take primere lahko raztegne s svojo 

"ustavnokonformno" interpretacijo le Ustavno sodišče (potem ko je pristojno ministrstvo celo že 

nakazalo to možnost, le da je ZPIZ ni akceptiral|) - ali ni potem Ustavno sodišče dolžno za varstvo 

ustavnih pravic prizadetega državljana poskrbeti tako, da tako "ustavnokonformno" interpretacijo tudi 

izda? 

 

Tako rešitev sem Ustavnemu sodišču tudi predlagal, vendar ni bila sprejeta. Bila je v tem, da bi se v 

izreku odločbe po odpravi izpodbijanih odločb podala naslednja "ustavnokonformna" interpretacija 

ZZSV: "Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin 

iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92 z dne 21.9.1992) je v skladu z Ustavo, če se 

razlaga tako, da zagotavlja enake pravice tudi tistim slovenskim državljanom s stalnim prebivališčem v 

Republiki Sloveniji, ki so uveljavili pravico do pokojnine pri nosilcu zavarovanja vojaških 

zavarovancev." 

 

Obrazložitev pa bi poleg sedanjih točk 1-17 vsebovala na ustreznih mestih še naslednje: 

 

13. Poleg obveznosti, sprejetih z UZ, je Izvršni svet RS 14. novembra 1991 sprejel Odlok o 

izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v RS uveljavile v drugih 

republikah SFRJ (Uradni list RS, št. 26/91), s katerim je RS s 1.11.1991 začasno prevzela 

izplačevanje akontacij pokojnin in drugih dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki bi jih 

bile sicer upravičencem dolžne izplačevati Skupnosti PIZ v nekdanjih jugoslovanskih republikah BiH, 

Črni gori, Hrvatski, Makedoniji ali Srbiji. V V. točki tega Odloka je določeno, da se bodo akontacije 

izplačevale, dokler skupnosti PIZ iz drugih republik nekdanje SFRJ ne bodo pričele nakazovati 

pokojnin oziroma do sklenitve sporazuma o izvajanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja med 

RS in drugimi republikami nekdanje SFRJ. 

 

14. Z Zakonom o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin 

iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92 - v nadaljevanju: ZZSV) je določeno, da imajo 

slovenski državljani, ki so uveljavili pravico do pokojnine v republikah nekdanje SFRJ, pravico do 

dodatka do polne pokojnine iz sredstev, ki se zagotavljajo iz proračuna. 

 

Ustavno sodišče je v obrazložitvi odločbe OdlUS IV,118, s katero je ugotovilo, da ni v neskladju z 

Ustavo določitev pogoja stalnega prebivališča za pridobitev te pravice, med drugim navedlo: "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. 
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Socialnovarstvene pravice pa praviloma zagotavlja država in ne nosilci socialnih zavarovanj. Pri teh 

pravicah pogoj stalnega prebivališča v državi ni diskriminatoren, saj je stopnja socialne ogroženosti 

posameznika odvisna zlasti od ekonomskih okoliščin, ki se razlikujejo od države do države." 

 

... 

 

16. Z Odlokom o izplačevanju akontacij ("navadnih", "civilnih") pokojnin je RS "začasno prevzela 

izplačevanje akontacij pokojnin" upravičencem, ki imajo stalno prebivališče na ozemlju RS in bi jim bile 

pokojnine in druge dajatve sicer dolžne izplačevati Skupnosti pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, pri katerih so bili zavarovani. Izplačana sredstva naj bi ZPIZ kot izplačevalcu akontacij 

vrnile za izplačilo pokojnin zavezane SPIZ, proračun RS pa samo tista sredstva, ki ne bi bila vrnjena 

(IV. točka Odloka). Pravica do akontacije po tem Odloku preneha, ko nosilec zavarovanja prične 

nakazovati upravičencu pokojnino in druge dajatve oziroma do sklenitve ustreznega meddržavnega 

sporazuma. 

 

17. Z ZZSV se zagotavlja socialna varnost tistim državljanom RS s stalnim prebivališčem v RS, ki so 

upravičenci do pokojnin v kateri od republik nekdanje SFRJ. Pogoj za priznanje dodatka k pokojnini po 

ZZSV je priznana pravica do pokojnine, pri čemer ni bistveno, kdaj jo je upravičenec uveljavil. ZZSV 

temelji na obveznosti države iz prvega odstavka 50. člena Ustave in na dejstvu, da je realna vrednost 

pokojnin v drugih republikah nekdanje SFRJ bistveno nižja od ravni slovenskih pokojnin. Sredstva za 

izplačevanje teh dodatkov se zagotavljajo v proračunu. ... 

 

19. Z ustavnopravnega stališča pa je lahko sporno, ali je skladna z Ustavo določitev kroga 

upravičencev. Pravice nekdanjih vojaških oseb, ki imajo stalno prebivališče v RS in so tudi njeni 

državljani, niso samo pravice iz 14. in 18. člena UZ, ampak tudi pravice, ki jim jih enako kot vsem 

drugim državljanom zagotavlja (kasneje sprejeta) Ustava - zlasti pravica do enakosti pred zakonom iz 

14. člena in pravica do socialne varnosti iz 50. člena. Pri tem se Ustavno sodišče ni spuščalo v 

ponovno presojo ustavnosti Odloka glede obsega širjenja kroga upravičencev in kriterijev za tako 

širitev. V okviru postopka reševanja konkretne ustavne pritožbe je presojalo le, ali je v skladu z 

Ustavo, da bodisi Odlok bodisi drug predpis ne omogoča pritožniku uresničevanja z Ustavo 

zagotovljenih pravic. 

 

... 

 

23. Ni v skladu s 14. in 50. členom Ustave zakonska ureditev, ki nekaterim državljanom ne zagotavlja 

socialne varnosti. Tako zakonsko praznino je v konkretnem primeru mogoče zapolniti z ustrezno 

razlago obstoječih predpisov: z logično razlago (argumentum a simili ad simile) oziroma z zakonsko 

analogijo in predvsem s teleološko razlago. Pritožnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje akontacije 

vojaške pokojnine, kakršni so določeni z Odlokom o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin. Po 

gramatikalni razlagi ne bi izpolnjeval niti pogojev za akontacijo pokojnine po Odloku o izplačevanju 

akontacij pokojnin, uveljavljenih v drugih republikah SFRJ, niti pogojev za dodatek k pokojnini po 

ZZSV. Za akontacijo "civilne" pokojnine že zato ne, ker je upravičenec do vojaške pokojnine, v obeh 

primerih pa še zato, ker ni upravičenec do pokojnine iz katere od republik nekdanje SFRJ, ampak 

upravičenec do pokojnine iz nekdanje zvezne SPIZVZ. Taka, v praksi uveljavljena razlaga pa je v 

neskladju z Ustavo, kar je ZZSV mogoče razlagati tudi širše in le taka razlaga je v skladu s 14. in 50. 

členom Ustave. 

 

24. Namen ZZSV je zagotavljanje socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do 

pokojnin iz republik nekdanje SFRJ - tudi (oziroma zlasti) tistih, ki jim nosilec zavarovanja pokojnin ne 

nakazuje. Zakon izhaja iz predpostavke, da je SFRJ razpadla, njene pravne naslednice pa so (bodo) 

države, ki bodo nastale iz nekdanjih republik in ne neka nova država. Zato očitno ZZSV ne omenja 

posebej tistega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je bil organ za ozemlje celotne 

skupne države. Vendar Zavod za socialno zavarovanje vojaških zavarovancev v Beogradu še vedno 

obstaja in je v primeru pritožnika tudi zavezanec za izplačevanje vojaške pokojnine. ZZSV je skladno z 

Ustavo mogoče razlagati le tako, da zagotavlja enake pravice do socialne varnosti tudi tistim 

slovenskim državljanom s stalnim prebivališčem v RS, ki so uveljavili pravico do pokojnine pri nosilcu 
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zavarovanja vojaških zavarovancev, če jim pravice do akontacije vojaške pokojnine ne zagotavlja že 

Odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin. 

 

S tako obrazložitvijo bi bila torej utemeljena moja "kompromisna varianta". 

 

 
Matevž Krivic 


