
 

Številka:  U-I-67/16-22  

   Up-195/13-33 

Datum:  15. 2. 2017 

 

 

 

 

DELNO PRITRDILNO IN DELNO ODKLONILNO LOČENO 
MNENJE SODNICE DR. ETELKE KORPIČ – HORVAT K 
ODLOČBI ŠT. U-I-67/16, Up-195/13 Z DNE 26. 1. 2017 

 
 
 

1. Menim, da gre za primer, ko je Ustavno sodišče zavzelo prestrogo stališče v zvezi 

s ponovno odmero pokojnine zavarovancem oziroma uživalcem pokojnine (v 

nadaljevanju upokojencem), ki so se upokojili po Zakonu o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – v 

nadaljevanju ZPIZ-1). S svojo odločitvijo je omejilo krog upokojencev, ki lahko vložijo 

zahtevo za ponovno odmero pokojnine po izdani odločbi Ustavnega sodišča. Zato 

sem glasovala proti 2. točki izreka odločbe, ki določa način izvršitve.  

 

2. V obravnavanem primeru je bila pritožniku odmerjena pokojnina po pravnomočno 

določeni pokojninski osnovi po ZPIZ-1, ne da bi se mu v odmerno osnovo za 

pokojnino vštevali vsi plačani prispevki, ki so bili odmerjeni iz razlike plač za leta 

1995–1997, kot je bilo določeno s sodbo delovnega sodišča. Ustavno sodišče je 

primer presojalo na podlagi prvega odstavka 50. člena Ustave, ki določa pravico do 

socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine. Presodilo je, da v način 

uresničevanja te pravice spada tudi ureditev postopka, ki vključuje ugotavljanje 

dejstev, da se pravica lahko uveljavi (11. točka obrazložitve). Ustavno sodišče je 

ugotovilo, da ZPIZ-1 ni urejal posebnega izrednega pravnega sredstva za ponovno 

odmero pokojnine, kot pred njim Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz 

leta 1992 (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98 – v nadaljevanju ZPIZ/92) in 

veljavni Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 2013 (Uradni list 

RS, št. 96/12, 39/13, 44/14 in 102/15 – v nadaljevanju ZPIZ-2). Presodilo je, da je 

ZPIZ-1 bil v neskladju z Ustavo, "ker ni urejal možnosti ponovne odmere pravice do 

pokojnine in spremembe pravnomočne odmere za naprej v korist upravičenca zaradi 

zmotnih ali nepopolnih podatkov o prejemkih, ki bi morali biti upoštevani po ZPIZ-1 za 

izračun pokojninske osnove" (18. točka obrazložitve). Torej, ZPIZ-1 je bil v neskladju 



  

z Ustavo zato, ker ni določal posebnega izrednega pravnega sredstva, na podlagi 

katerega bi upokojenci, ki so se upokojili po ZPIZ-1, imeli možnost zahtevati ponovno 

odmero pokojnine (spremenjeno odločbo), vključno s spremembo pravnomočne 

odmere za naprej zaradi zmotnih ali nepopolnih podatkov o plačanih prispevkih. S 

tem delom odločbe Ustavnega sodišča soglašam. Ne morem pa soglašati z načinom 

izvršitve, zapisanim v 2. točki izreka in v 19. točki obrazložitve odločbe. 

 

3. ZPIZ/92, ki je veljal pred ZPIZ-1, je v 269. in 270. členu določal posebno izredno 

pravno sredstvo za ponovno odmero pokojnine po dokončni odločbi. Možnost 

izpodbijanja dokončne odločbe določa tudi veljavni ZPIZ-2 v 183. členu; ZPIZ-1, ki je 

veljal v vmesnem obdobju, pa, kot navedeno, (posebnega) izrednega pravnega 

sredstva, po katerem bi se lahko dokončna odločba o priznanju pravice do pokojnine 

spremenila, ni določal. Težava je torej v tem, da upokojenci, ki so se upokojili v času 

veljavnosti ZPIZ-1, to je v obdobju od leta 2000 do 31. 12. 2012, niso imeli možnosti 

zahtevati ponovne odmere pokojnine s posebnim izrednim pravnim sredstvom . To 

možnost so pridobili šele z ZPIZ-2 (1. 1. 2013) na podlagi 183. člena, vendar ne tisti 

upokojenci, ki so se upokojili v času od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2003, ker se zahteva za 

ponovno odmero pokojnine po tretjem odstavku 183. člena ZPIZ-2 lahko vloži v roku 

desetih let od vročitve dokončne odločbe.1 

 

4. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je bil ZPIZ-1 v neskladju z Ustavo za celotno 

obdobje svoje veljavnosti (1. točka izreka), potem pa je, po moji oceni, arbitrarno 

zmanjšalo krog upravičencev, ki lahko zahtevajo ponovno odmero pokojnine. Ustavno 

sodišče je odločilo, da imajo pravico do ponovne odmere pokojnine le tisti upokojenci, 

ki so vložili zahteve zaradi napak pri odmeri pokojnine v času od leta 2000 do 31. 12. 

2012, ko je veljal ZPIZ-1, in imajo odprte postopke na rednih sodiščih ali na 

Ustavnem sodišču (19. točka obrazložitve).  

 

5. Glede na navedeno odločitev učinki obravnavane ugotovitvene odločbe ne bodo 

veljali za upokojence, ki so se upokojili po ZPIZ-1, pa zahtev za ponovno odmero 

pokojnin niso vložili, čeprav so naknadno ugotovili, da jim je bila zaradi napak v 

podatkih pokojnina odmerjena prenizko. Menim, da je razlog, da niso vlagali zahtev, 

preprost – ZPIZ-1 namreč ni določal posebnega izrednega pravnega sredstva. Vlagati 

zahteve na podlagi pravnega sredstva, ki ni obstajalo, je nesmiselno, zato je 

                                            
1 Prvi, drugi in tretji odstavek 183. člena ZPIZ-2 se glasijo: 
"(1) Dokončno odločbo, s katero je bila kršena materialna določba zakona ali podzakonskega 
akta, tudi zaradi očitno napačno ugotovljenega dejanskega stanja v škodo ali v korist 
zavarovanca ali uživalca pravic ali Zavoda, lahko razveljavi ali spremeni pristojna enota 
Zavoda, ki je odločbo izdala.  
(2) Odločba iz prvega odstavka tega člena se lahko izda v roku desetih let od vročitve 
dokončne odločbe zavarovancu ali uživalcu pravic, s katero je bila kršena materialna določba 
zakona ali podzakonskega akta. 
(3) Odločba iz prvega odstavka tega člena učinkuje od prvega dne naslednjega meseca po 
dani zahtevi, če je bil postopek uveden po uradni dolžnosti, pa od prvega dne naslednjega 
meseca po izdaji odločbe."  
 



  

razumljivo, da takih zahtev upokojenci (praviloma) niso vlagali. Gre za posebno 

izredno pravno sredstvo, ki ga je Ustavno sodišče določilo šele z obravnavano 

odločbo, upokojenci pa bi ga morali vložiti pred izdajo te odločbe. Poleg tega Ustavno 

sodišče z načinom izvršitve ni sledilo razlogom, ki jih je upoštevalo pri presoji, da je 

bil ZPIZ-1 v neskladju z Ustavo, "ker ni urejal možnosti ponovne odmere pravice do 

pokojnine in spremembe pravnomočne odmere za naprej" (18. točka obrazložitve).  

Obravnavana ugotovitvena odločba bo torej imela učinke le za upokojence, ki imajo 

odprte postopke na sodiščih (vložena redna in izredna pravna sredstva) in Ustavnem 

sodišču (vložene ustavne pritožbe). Ocenjujem, da je teh primerov na sodiščih malo 

ali jih sploh ni, saj je od prenehanja veljavnosti ZPIZ-1 poteklo več kot štiri leta in so 

zato postopki pred sodišči praviloma že zaključeni;2 ustavne pritožbe pa so vložili le 

trije upokojenci (pritožniki). Poleg tega morajo sodišča odprte postopke, vključno z 

Ustavnim sodiščem pri odločanju o ustavni pritožbi, tako ali tako razrešiti in pri tem 

upoštevati odločitev Ustavnega sodišča glede ugotovitve o protiustavnosti zakona. 

 

6. Ustavno sodišče je torej odločilo, da so pravna razmerja med upokojenci in 

Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod), 

ki niso nastala z vloženim zahtevkom, zaključena, ker učinki odločbe Ustavnega 

sodišča v ta razmerja ne posegajo. Ustavno sodišče bi lahko odločilo, da 

obravnavana odločba Ustavnega sodišča učinkuje na vsa razmerja, tudi na razmerja, 

o katerih je do začetka učinkovanja odločbe Ustavnega sodišča bilo že pravnomočno 

odločeno, ker z načinom izvršitve Ustavno sodišče nadomesti zakonsko normo. S 

tem bi bila dana enaka možnost vsem upokojencem, da izpodbijajo nepravilni izračun 

pokojnine, za katerega so izvedeli po poteku rokov za vložitev rednih in izrednih 

pravnih sredstev. Menim, da bi bilo to pravično glede na posebno naravo pokojnine 

(socialni in premoženjski vidik ter dolgotrajnost pokojninskega razmerja) in glede na 

ugotovitev, da je bil ZPIZ-1 v neskladju z Ustavo, ker ni določal izrednega posebnega 

pravnega sredstva. Pravično bi bilo tudi zato, ker si upokojenec zaradi zapletenosti 

izračuna praviloma ne more sam izračunati oziroma preveriti, ali mu je pokojnina 

pravilno določena. 

 

7. Taka odločitev Ustavnega sodišča se zato razlikuje od možnosti uporabe 

posebnega pravnega sredstva po ZPIZ/92, kot tudi po ZPIZ-2, po katerih so 

upokojenci izpodbijali oziroma lahko izpodbijajo dokončne odločbe o pravici do 

pokojnine, zoper katere niso bile vložene pritožbe in po katerih je Ustavno sodišče 

ugotovilo, da je ZPIZ-1 v neskladju z Ustavo. Zato menim, da ni razumno, da 

upokojenci, ki so se upokojili po ZPIZ -1, od leta 2000 ne bodo imeli enake možnosti 

uporabljati posebnega izrednega pravnega sredstva in vlagati zahteve za ponovno 

odmero pokojnine. 

 

                                            
2 Upoštevam, da za socialne spore velja načelo pospešitve postopka, ki zavezuje sodišča, da 

v teh sporih postopajo hitro (20. člen Zakona o delovnih in socialnih sodiščih, Uradni list RS, 
št. 2/04 in 10/04 – popr. – ZDSS-1).  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0070
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-21-0016


  

8. Odločitev o načinu izvršitve Ustavnega sodišča se tudi razlikuje od odločitve v 

zadevi št. U-I-239/14, Up-1169/12 (odločba z dne 26. 3. 2015). Gre za v bistvenem 

enako zakonsko in ustavnopravno vprašanje, saj je tudi v tej zadevi Ustavno sodišče 

presojalo skladnost ZPIZ-1 z Ustavo zaradi ponovne odmere pokojnine zato, ker ta 

zakon ni določal izrednega posebnega pravnega sredstva. Šlo je za primere, ko so 

delavci v času lastninjenja podjetij po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij 

(Uradni list RS, št. 55/92 in nasl. – v nadaljevanju ZLPP) delnice za notranji odkup 

vplačali z delom plač, od katerih so bili plačani prispevki, ki se niso vštevali v 

pokojninsko osnovo. V navedenem primeru je Ustavno sodišče določilo način 

izvršitve, in sicer tako, da mora Zavod v roku 60 dni po objavi odločbe v Uradnem 

listu Republike Slovenije ponovno odmeriti pokojnino upokojencem, za katere je 

napako pri odmeri ugotovil sam Zavod v postopku revizije ali pa so zavarovanci 

oziroma uživalci pravice do pokojnine lahko v roku 60 dni po objavi odločbe 

Ustavnega sodišča sami zahtevali revizijo. Navedena odločba Ustavnega sodišča je 

veljala tako za upokojence, ki so vložili zahteve po pravnomočnosti odločbe o odmeri 

pokojnine, v času veljavnosti ZPIZ-1, kakor tudi po objavi odločbe Ustavnega sodišča, 

ko ZPIZ-1 ni veljal več.  

 

9. Glede na navedeno, menim, da je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-67/16, Up-

195/13 ustvarilo neenak položaj upokojencev, ki so se upokojili po ZPIZ-1, glede na 

možnost vlaganja zahtev za ponovno odmero pokojnine, v primerjavi z upokojenci, ki 

so se upokojili po ZPIZ/92, in z upokojenci, ki se upokojujejo po ZPIZ-2, kakor tudi 

med samimi upokojenci, ki so se upokojili po ZPIZ-1. Upokojenci, ki so se upokojili po 

ZPIZ-1 in so prispevke plačali od plač, ki so bile namenjene za nakup delnic po ZLPP, 

imajo ugodnejši položaj kot upokojenci, ki so prav tako plačali prispevke od plač, ki se 

jim niso všteli v pokojninsko osnovo, pa tega niso zahtevali v času veljavnosti ZPIZ-1.  

 

10. Dodatna zožitev kroga upravičencev je nastala z odločitvijo, da se o zahtevah za 

ponovno odmero pravic po ZPIZ-1 odloča na podlagi prvega in tretjega odstavka 183. 

člena ZPIZ-2. Navedeni člen namreč dopušča ponovno odmero pokojnine le zaradi 

očitno napačno ugotovljenega dejanskega stanja, ne pa tudi v drugih primerih. Kaj 

šteje za očitno napačno ugotovljeno dejansko stanje glede na obravnavano odločbo, 

pa Ustavno sodišče ne obrazloži. Zato je vprašanje, kako bodo Zavod in sodišča 

razlagali navedeni (obravnavani) način izvršitve, ki ga je določilo Ustavno sodišče. 

 

11. Pomembni vidik socialne države je pravica do socialne varnosti, ki je določena v 

50. členu Ustave. Ustavno sodišče s svojimi odločitvami napolnjuje vsebino načela 

socialne države in ustavnih norm, ki vplivajo na uresničevanje socialne države, 

predvsem tistih norm, ki določajo človekove pravice in temeljne svoboščine, kamor 

spada tudi pravica do pokojnine. Zato ima Ustavno sodišče kot varuh ustavnosti in 

zakonitosti, predvsem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pomembno vlogo pri 



  

uresničevanju socialne države.3 Pomemben vidik socialne države je 

načelo enakosti po 14. členu Ustave, ki pomembno vpliva na udejanjanje načela 

pravičnosti, ki je prav tako nepogrešljiv graditelj socialne države. V obravnavanem 

primeru menim, da Ustavno sodišče ni v celoti sledilo cilju uresničevanja socialne 

države,4 ker je učinke svoje odločbe nerazumno omejilo le na določen (zelo majhen) 

krog upokojencev, ki so se upokojili po ZPIZ-1. Ustavno sodišče je v obravnavanem 

primeru imelo možnost, da vsem tistim upokojencem, ki so se upokojili po ZPIZ-1 in ki 

so ugotovili, da se jim vplačani prispevki niso upoštevali pri odmeri pokojnine, 

omogoči vložitev zahtevkov za ponovno odmero. Te možnosti Ustavno sodišče ni 

izkoristilo. To je bil razlog, zakaj sem glasovala proti 2. točki izreka odločbe.  

 

 

 

 

 

dr. Etelka Korpič - Horvat 

                Sodnica 

 

 
 

                                            
3 Odločitve Ustavnega sodišča so obvezne in dokončne (tretji odstavek 1. člena ZUstS). 
Učinkujejo erga omnes. Upoštevati jih mora zakonodajna, izvršilna in sodna oblast. 
Protiustavnost ali nezakonitost je treba odpraviti v roku, ki ga določi Ustavno sodišče. Ustavno 
sodišče vztraja, da se te odločitve morajo upoštevati in izvrševati zaradi varovanja ustavnega 
načela pravne države (2. člen Ustave), kar ponavlja v svojih odločitvah, nima pa posebnega 
pravnega sredstva, da bi naslovljence prisililo k izvršitvi.  
4 Ne gre za prvi primer, ko na socialnem področju Ustavno sodišče zavzema stroga stališča 
pri priznavanju socialnih pravic. Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-246/13 z dne 21. 4. 
2016 in št. U-I-146/12 z dne 14. 11. 2013 ("prisilno upokojevanje"). 


