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Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Jambreka 

 

V tej zadevi sem glasoval proti odločitvi Ustavnega sodišča, da Zakon o poravnavanju davkov in 

prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana (Uradni list RS, št. 12/93 in 32/95) v delu, 

ki se nanaša na odlog plačila zapadlih prispevkov Slovenskih železnic iz naslova obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, ni v neskladju z Ustavo. 

 

Svoje glasovanje pojasnjujem z naslednjimi razlogi: 

 

1. Soglašam sicer z zaključkom večine, da je ob sprejemanju ZPDPJP in njegovih sprememb obstajal 

tako stvarni razlog kot tudi javni interes za to, da se Slovenskim železnicam kot javnemu podjetju, ki 

opravlja prometne storitve (tudi) zaradi javnega interesa, odloži plačilo prispevkov in s tem zagotovi 

nemoteno poslovanje. Pač pa po moji oceni zakonodajalec ni izkazal, da je bil izbrani način nujno 

potreben za to, da se opisani namen doseže, še zlasti, ker ob tehtanju koristi ni izkazano, da je teža 

interesov, ki jih vsebuje zakonodajalčev cilj, večja od tistih, ki jih zasleduje nasprotna stran. 

 

2. Država, ki je po Ustavi in zakonu dolžna zagotavljati uresničevanje ustavne pravice do socialne 

varnosti, vključno s pravico do zdravstvenega varstva iz 51. člena Ustave, je bila namreč sama tista, ki 

je določila takšen sistem socialne varnosti in takšen način financiranja socialne varnosti, po katerem je 

zdravstveno zavarovanje s sprejetjem ZZVZZ izločila iz proračuna, s katerim se sicer financira javna 

poraba, to je funkcije, ki jih po zakonu opravljajo republika in občine. S tem je pobudnik, kot je 

navedeno v 8. točki odločbe, postal specializirana institucija javne porabe, ki je enako samostojna kot 

proračun in ZPIZ in pri kateri gre za popolno finančno specializacijo, saj se pobudniku vplačujejo 

izključno in v celoti vsi prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki naj bi se po ZZVZZ tudi 

uporabljali izključno v ta namen. 

 

3. Ustava v prvem odstavku 148. člena (proračun) določa: "Vsi prihodki in izdatki države in lokalnih 

skupnosti za financiranje javne porabe morajo biti zajeti v njihovih proračunih." Prvi odstavek 150. 

člena pa vsebuje naslednjo določbo: "Računsko sodišče je najvišji organ kontrole državnih računov, 

državnega proračuna in celotne javne porabe." 

 

Na podlagi gramatikalne in logične primerjave in razlage zgoraj navedenih ustavnih določb ni mogoče 

zanesljivo opredeliti razmerja med ustavnimi kategorijami "javne porabe" in "celotne javne porabe", 

"državnega proračuna" in "državnih računov". 

 

Odprta ostajajo zlasti naslednja vprašanja: 

 

- Ali zaobsega kategorija "celotne javne porabe" iz 150. člena Ustave kaj več od kategorije "javne 

porabe" iz 148. člena? - Ali so "državni računi" ločeni od "državnega proračuna"? In če so, kakšna so 

njihova medsebojna razmerja? Kolikšna je stopnja samostojnosti "državnih računov" od "državnega 

proračuna"? - Ali so v skladu z načelom "integralnega proračuna" "državni računi" znotraj ali izven 

"državnega proračuna"? 

 

4. Da bi lahko odgovorili na vprašanje, kaj obsega javna poraba, oziroma ali obsega tudi celoten 

sistem financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja, se je zato potrebno opreti na razlago 

določb 50. in 51. člena Ustave. Vsebina prvih odstavkov navedenih ustavnih določb zagotavlja 

državljanom pravico do socialne varnosti in pravico do zdravstvenega varstva, s tem pa smiselno 

vzpostavlja dolžnost države, da zagotovi uresničitev te pravice - pod pogoji, določenimi z zakonom. To 

ureditev vsebuje ZZVZZ, ki določa tudi vsebino in obseg ustavne pravice. Zato bi bilo mogoče 

zaključiti, da sodi obvezno zdravstveno zavarovanje med pravice, ki jih zagotavlja država, s tem med 

njene funkcije in tudi v okvir javne porabe iz 148. člena Ustave. 
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5. Vendar pa ZZVZZ uvaja tudi že opisani zavarovalniški sistem, ki ima podlago v drugem odstavku 

50. člena Ustave, po katerem država "ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo 

socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje", kar vse napotuje k drugačnemu zaključku. Z 

upoštevanjem citiranega drugega odstavka 50. člena Ustave je namreč v okvir državnih funkcij, ki se 

financirajo iz državnega proračuna mogoče šteti le skrb države za delovanje zdravstvenega 

zavarovanja, po drugem odstavku 51. člena Ustave pa še zagotavljanje tistega dela sredstev, za 

katerega je država zadolžena neposredno na podlagi zakona, ne pa sistema financiranja 

zdravstvenega zavarovanja kot celote. 

 

6. Takšna razlaga relevantnih ustavnih določb je tudi v skladu z ZZVZZ, ki določa Zavod za nosilca 

obveznega zdravstvenega zavarovanja, kateremu država predpiše okvir delovanja. Država kot 

ustanoviteljica tega javnega zavoda tudi jamči za njegove obveznosti, v skladu z zakonom pa financira 

še tiste splošne naloge, ki niso vključene v obvezno zavarovanje ter investicije v javne zdravstvene 

zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Vse našteto pa zagotavlja državljanom 

uresničevanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja oziroma ustavne pravice do zdravstvenega 

varstva. 

 

7. Iz skupščinskega gradiva, predloženega ob sprejemanju osnovnega besedila ZPDPJP, ne izhaja, 

da bi zakonodajalec najprej (neuspešno) poskušal zagotoviti manjkajoča denarna sredstva za 

pokrivanje obveznosti javnega podjetja Slovenske železnice v okviru državnega proračuna, tako npr. v 

okviru prihrankov pri istem uporabniku, s prihranki oziroma zmanjšanjem postavk pri drugih 

uporabnikih proračuna oziroma iz tekoče proračunske rezerve. Še manj je to razvidno iz gradiv ob 

sprejemanju podaljšanja uzakonjenega odloga plačila, ko se morebitno pomanjkanje sredstev v okviru 

proračuna za ta namen sploh več ne omenja, čeprav je v Odloku in v Zakonu o načinu opravljanja in 

financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju 

javnega podjetja Slovenske železnice (Uradni list RS, št. 71/93) izrecno določen proračun kot vir 

financiranja javne službe, po Izhodiščih za pripravo sanacijskega načrta Slovenskih železnic pa naj bi 

se, kot ugotavlja v svojem mnenju o predlogu ZDPJP zakonodajno-pravna komisija Državnega zbora, 

zagotavljala iz proračuna tako sredstva za njihovo sanacijo kot tudi sredstva za prevzem obveznosti 

Slovenskih železnic na podlagi osnovnega zakona. S takšnim pristopom po moji presoji zakonodajalec 

ni v zadostni meri upošteval položaja pobudnika kot specializirane institucije javne porabe. Zato je šteti 

izvršeni poseg v namenska sredstva zdravstvenega zavarovanja za pokrivanje obveznosti proračuna, 

ki predstavlja prav tako samostojno, od drugih dveh oziroma z občinskimi vred treh, ločeno "državno 

blagajno", za nedopusten in v nasprotju z načelom zaupanja v pravo kot z enim od načel pravne 

države, vsebovanim v 2. členu Ustave. Obravnavani odlog plačila obveznosti iz naslova obveznega 

zdravstvenega zavarovanja Slovenskim železnicam je torej po mojem mnenju neustaven, kolikor 

ZPDPJP hkrati ne ureja "prevzema" zapadlih prispevkov Slovenskih železnic oziroma pokrivanja 

prispevnega izpada s strani države. 

 

 

dr. Peter Jambrek 

 


