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V tej zadevi je Ustavno sodišče razveljavilo drugi odstavek 162. člena Zakona o javnih 
uslužbencih (ZJU) in 86. člen novele istega zakona. Z izrekom odločbe, to je z 
razveljavitvijo, se strinjam, ne strinjam pa se z razlogi razveljavitve.  
 
V obrazložitvi odločbe je kot nosilni razlog za razveljavitev navedena nejasnost 
izpodbijanih določb, zaradi česar naj bi bili v neskladju z 2. členom Ustave. Na podlagi 
razveljavljenega drugega odstavka 162. člena ZJU je lahko predstojnik javnemu 
uslužbencu redno odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ko je javni uslužbenec v skladu z 
veljavno zakonodajo dosegel polno starost in polno pokojninsko dobo za upokojitev. 
Ustavno sodišče je ugotovilo, da je polna starost v 8. in 52. členu Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) opredeljena kot starost, ki zagotavlja 
zavarovancu odmero pokojnine v višini, odvisni le od dopolnjene pokojninske dobe in je 
za moškega 63 let, za žensko pa 61 let. Poleg tega je ugotovilo tudi, da ZPIZ-1 za 
prehodno obdobje v členih 413 in 414 ureja postopno dviganje polne starosti za 
zavarovance. Leta 2006 je tako polna starost za moškega 61 let in 6 mesecev, za 
žensko pa 55 let in 4 mesece.  Z vidika polne starosti, ki je eden od pogojev za možnost 
redne odpovedi pogodbe, razveljavljeni drugi odstavek 162. člena torej ni nejasen. 
 
Ostane še drugi, kumulativno predpisani pogoj za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi – 
to je polna pokojninska doba. Glede tega pogoja Ustavno sodišče v obrazložitvi odločbe 
ugotavlja, da ZPIZ-1 pojma  polna pokojninska doba ne pozna. Člen 8 ZPIZ-1 
opredeljuje le pokojninsko dobo, in sicer kot zavarovalno in posebno dobo, glede na 
katero se ugotavljajo pogoji za pridobitev pravice do pokojnine in glede na katero se 
določi odstotek za odmero pokojnine. V nadaljevanju poudarja, da pokojninska doba ni 
omejena z zakonom, ker ZPIZ-1 omogoča, da se z višanjem dosežene pokojninske 
dobe zvišuje tudi odstotek odmere pokojnine (50. člen ZPIZ-1). Zato po oceni Ustavnega 
sodišča ni mogoče ugotoviti, kdaj naj bi posameznik izpolnil pogoj polne pokojninske 
dobe, oziroma ni mogoče ugotoviti, od katerega trenutka dalje naj bi predstojnik javnemu 
uslužbencu lahko redno odpovedal pogodbo o zaposlitvi. Zato je zaradi neskladnosti z 2. 
členom Ustave razveljavilo drugi odstavek 162. člena ZJU, iz enakih razlogov pa tudi 
drugi odstavek 162. člena ZJU. 
 
Menim, da pri iskanju razlage izpodbijanih določb niso bile upoštevane vse relevantne 
določbe ZPIZ-1. Res je, da pokojninska doba ni omejena z zakonom, ker ZPIZ-1 
omogoča, da se z višanjem dosežene pokojninske dobe zvišuje tudi odstotek odmere 
pokojnine (50. člen ZPIZ-1), vendar to še ne pomeni, da ni mogoče ugotoviti, kdaj je 
izpolnjen pogoj polne pokojninske dobe. Povsem jasno je, da je imel zakonodajalec s 
pojmom polna pokojninska doba, ki ga je uporabljal prejšnji Zakon o pokojninskem in 
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invalidskem zavarovanju (ZPIZ), v mislih delovno dobo, kot jo opredeljujeta 51. člen v 
povezavi z 8. členom ZPIZ-1. Tisto dobo torej, ki jo je potrebno dopolniti skupaj s polno 
starostjo, da je zavarovanec upravičen do starostne pokojnine.  Po 8. členu ZPIZ-1 je 
delovna doba zavarovalna doba brez upoštevanja dokupljene dobe študija in vojaškega 
roka ter dodane dobe (npr. pri vojnih veteranih). Iz prvega odstavka 51. člena, ki ureja 
obračunavanje delovne dobe nad polno delovno dobo, pa izhaja, da polna delovna doba 
pri moškem znaša 40 let pri ženski pa 38 let. Res pa je, kot je navedeno v obrazložitvi 
odločbe, da pokojninska doba ni omejena. To je povsem logično. Če ZPIZ- 1 zvišuje 
mejo polne starosti, mora omogočiti nadaljevanje dela preko polne delovne oziroma 
pokojninske dobe (40 oziroma 38 let), ker bi sicer zavarovanci kljub polni delovni dobi pa 
še ne doseženi polni starosti dobivali zmanjšano pokojnino. Po 8. členu ZPIZ-1 je 
zmanjšanje pokojnine znižanje pokojnine, odmerjene glede na dopolnjeno pokojninsko 
dobo (polno seveda), zaradi upokojitve pred dopolnjeno polno starostjo. Kot nadomestilo 
za takšno "prisilno" delo preko 40 oziroma 38, ker zavarovanec še ni dosegel polne 
starosti, pa je zakonodajalec predvidel v 51. členu ZPIZ-1 določeno zvišanje  odstotka, ki 
se upošteva pri odmeri pokojnine, za leta dela preko polne delovne dobe (glej o tem 11. 
in 12. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča z dne 15.6.1995, Uradni list RS, št. 
65/95 in 5/94), pri čemer za obravnavani primer ni pomembno, če isto velja za primere, 
ko se zavarovanec sam odloči, da bo delal tudi še potem, ko je dopolnil polno delovno 
dobo in polno starost kot pogoja za na tej podlagi odmerjeno starostno pokojnino.  
 
Če ob navedenem upoštevam še 409. člen ZPIZ-1, ki ureja odmero pokojnine v 
prehodnem obdobju in iz katerega jasno izhaja, da je treba pri odmeri pokojnine v 
prehodnem obdobju enako obravnavati pokojninsko dobo in delovno dobo, me razlogi, 
navedeni v obrazložitvi odločbe, zaradi katerih naj ne bi bilo mogoče ugotoviti, kdaj naj bi 
posameznik izpolnil pogoj polne pokojninske dobe, ne prepričajo. 
 
Kljub temu sem glasoval za izrek o razveljavitvi izpodbijanih določb ZJU. Menim namreč, 
da neenako obravnavata moške in ženske in sta zato, ker razlikujeta na podlagi spola, v 
neskladju s prvim odstavkom 14. člena Ustave. 
 
Ustavno sodišče se je s presojo zakonske ureditve, s katero je bil kot kriterij razlikovanja 
pri izpolnjevanju pogojev za upokojitev predpisan spol, srečalo v zadevi, o kateri je 
odločilo z odločbo št. U-I-298/96 z dne 11.11.1999 (Uradni list RS, št. 98/99 in OdlUS 
VIII, 246). Z njo je odločilo, da tedaj veljavna izpodbijana ureditev (šlo je za 39. in 40. 
člen ZPIZ), po kateri so bili za žensko določeni nižji upokojitveni pogoji, ni bila v 
neskladju s prvim odstavkom 14. člena Ustave, ki varuje pred razlikovanjem 
(diskriminacijo) zgolj na podlagi osebnih okoliščin, kakršna je spol. V obrazložitvi 
navedene odločbe je Ustavno sodišče ugotovilo, da izpodbijana ureditev ne pomeni 
diskriminacije moških, temveč daje določene ugodnosti ženskam. Ugodnejši položaj 
določenih skupin glede posameznih pravic pa ne pomeni že sam po sebi kršitve načela 
enakosti v primerjavi z drugimi skupinami, če so posebne ugodnosti logično utemeljene 
in ne presegajo obsega, ki ga upravičuje razlog, zaradi katerega so dane. Taka posebna 
ureditev mora biti tudi v sprejemljivem razmerju s splošno ureditvijo pravic in z dotedanjo 
ureditvijo takega posebnega področja ter s splošnimi in posebnimi družbenimi 
razmerami na področju, ki ga zakon ureja. Sodišče je poudarilo, da zgolj zaradi svojega 
spola nihče ne sme biti zapostavljen ali imeti prednosti, vendar je dopustno razlikovanje 
po spolu, kadar služi vzpostavljanju dejanske enakosti (enakopravnosti) med spoloma 
tam, kjer sicer obstajajo objektivne biološke ali funkcionalne razlike med njima. V takem 
primeru zakonodajalca ne zavezuje le  prepoved razlikovanja, ampak tudi (in predvsem) 
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dolžnost pozitivnega ravnanja: zagotoviti možnosti za dejansko enakopravnost med 
moškimi in ženskami. Različno obravnavanje moških in žensk je torej upravičeno tedaj, 
ko - tudi ob upoštevanju načela o socialni državi iz 2. člena Ustave - izravnava 
neugodnosti, ki izvirajo iz tradicionalno in zgodovinsko pogojenih različnih družbenih 
vlog.  
 
Zakonodajalec torej sme objektivne razlike med spoloma, ki na področju pokojninskega 
zavarovanja prizadevajo praviloma ženske, kompenzirati z ureditvijo, ki ženskam 
omogoča pridobitev pokojnine časovno prej kot moškim. Ne sme pa te ureditve enako 
uporabiti v primeru, ko bi njena uporaba povzročila, da bi bile ženske v slabšem 
položaju. In prav to se zgodi v primeru zakonske ureditve, ki dovoljuje predstojniku, da 
javni uslužbenki enako kot javnemu uslužbencu redno odpove pogodbo o zaposlitvi, ko v 
skladu z veljavno zakonodajo dosežeta polno starost in polno pokojninsko dobo za 
upokojitev. V tem primeru so pogoji, ki so za upokojevanje žensk ugodnejši, ženskam v 
primeru odpovedi pogodbe v primerjavi z moškimi v škodo in to zgolj zaradi njihovega 
spola. 
 
 
 
 
                                                                                      dr. Janez Čebulj 
                                                                                             sodnik 
 
 
 
 
 
 
 

 


