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ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNIKA JANA ZOBCA K 
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1. Glasoval sem za zavrnitev ustavne pritožbe ter že prej zoper sklep o koneksiteti, 

torej zoper sklep o začetku postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/96 – uradno prečiščeno besedilo – v 

nadaljevanju ZPIZ-1). Posledično sem glasoval tudi zoper ugotovitev, da je bil ta 

zakon v neskladju z Ustavo. Ne zato, ker bi bil prepričan, da je bil ustavnoskladen, 

pač pa zato, ker je vprašanje o njegovi protiustavnosti za odločitev o konkretni 

(obravnavani) ustavni pritožbi nepomembno. Nepomembno je, ker je ustavna pritožba 

pač neutemeljena. Poglejmo, zakaj. 

 

2. Dejstva obravnavanega življenjskega primera, na katera je Ustavno sodišče 

vezano in ki jih pritožnik z ustavno pritožbo ne more izpodbijati, so naslednja:  

i. Pritožniku so bile s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani z dne 29. 2. 

2000 priznane razlike v plačah za leta 1995, 1996 in 1997.  

ii. Pritožniku je bila z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Slovenije (v nadaljevanju Zavod) z dne 18. 7. 2006 priznana pravica do starostne 

pokojnine od 3. 7. 2006, zoper katero se ni pritožil.  

iii. Starostna pokojnina mu je bila odmerjena od povprečja plač za leta, ki vključujejo 

tudi leta, za katera so mu bile dosojene razlike v plačah.  

iv. Dne 26. 2. 2007 je pritožnik podal predlog za obnovo postopka, s katerim je skušal 

doseči novo odmero pokojnine, pri kateri bi bili upoštevani tudi dosojeni zneski razlike 

v plačah, od katerih so bili plačani prispevki. Predlogu je bilo sicer ugodeno, vendar je 

v reviziji drugostopenjski organ Zavoda to odločbo odpravil, zavrnil predlog za obnovo 

in odločil, da se pritožniku še naprej izplačuje pokojnina v prvotno določeni višini. 

Pritožnik naj s predlogom za obnovo postopka ne bi uveljavljal novih dejstev oziroma 

novih dokazov v smislu prvega odstavka 269. člena Zakona o splošnem upravnem 



  

postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo in nasl. – 

ZUP). Taka odločitev je prestala tudi preizkus v upravnem sporu.  

v. Dne 23. 6. 2009 je pritožnik vložil zahtevo za novo odmero pokojnine z 

upoštevanjem plačanih prispevkov od dosojenih razlik v plačah za leta 1995, 1996 in 

1997. Zavod je zahtevo zavrnil, ker v ZPIZ-1 ni podlage za novo odmero pokojnine, ki 

je bila že odmerjena s pravnomočno odločbo, pa čeprav je pri prvotni odmeri prišlo do 

neupoštevanja že plačanih prispevkov. Tudi z zahtevkom za odpravo te odločbe 

pritožnik ni uspel. Zoper pravnomočno sodbo Višjega delovnega in socialnega 

sodišča je vložil revizijo. 

vi. Vrhovno sodišče je njegovo revizijo zavrnilo, ob tem pa navedlo, da revidentova 

zahteva niti ni bila oblikovana kot predlog za obnovo postopka. Revizijsko sodišče je 

nato pojasnilo, da "z njim ne bi mogel uspeti, saj vsebinsko ni prinašal nič novega 

glede na predhodni postopek." Nato je nadaljevalo: "V dokaznem postopku je bilo 

ugotovljeno, da je revident dejansko vedel za dejstva, ki so pripeljala do po njegovem 

napačnega izračune pokojnine, že pred izdajo odločbe o odmeri starostne pokojnine 

z dne 18. 7. 2006, vendar ni vložil pritožbe." Vrhovno sodišče je takoj za tem 

poudarilo: "Dejstva so torej obstajala že v času odločanja o starostni pokojnini, 

revident jih je neuspešno uveljavljal z izrednim pravnim sredstvom obnove."  

 

3. Razlogi, ki jih je navedlo Vrhovno sodišče, me prepričujejo, da v obravnavanem 

primeru ni bilo kršitve pritožnikove ustavne pravice do pokojnine. Res je, da ZPIZ-1 ni 

predvideval ponovne odmere pokojnine. Ampak v pritožnikovem primeru, ki je 

specifičen, to ni bilo pomembno. Specifičen pa je ta primer zaradi tistega, kar je 

navedlo Vrhovno sodišče v 8. točki obrazložitve izpodbijane sodbe, namreč da je 

pritožnik "dejansko vedel za dejstva, ki so pripeljala do po njegovem mnenju 

napačnega izračuna pokojnine, že pred izdajo odločbe o odmeri starostne pokojnine 

z dne 18. 7. 2006, vendar ni vložil pritožbe". Res je Vrhovno sodišče dodalo, da 

pritožnik "[z] novo zahtevo za odmero pokojnine zaradi nepravilne odmere prvotne 

pokojnine (po dejstvih, ki so tedaj že obstajala) […] ne more uspeti v obravnavani 

zadevi, ker ZPIZ-1 te možnosti ne omogoča". Vendar ob tem, da je pritožnik že pred 

izdajo odločbe o odmeri pokojnine vedel za dejstva, ki so pripeljala do po njegovem 

mnenju napačnega izračuna, zakonska izključitev zahteve za ponovno odmero 

pokojnine v obravnavanem primeru ne povzroča protiustavnosti. Ker je Vrhovno 

sodišče posebej poudarilo dejstvo, da je pritožnik za vse okoliščine, ki vplivajo na 

višino, vedel že pred izdajo odločbe o odmeri pokojnine, potem premisa, ki je 

pripeljala do odločitve, ne posega v ustavno varovano jedro pravice do pokojnine. Če 

jo preizkusimo s Schumannovo formulo, ki ne pomeni drugega kot uporabo metode 

Kantovega kategoričnega imperativa, z drugimi besedami poobčenje pravnega 

stališča, na katerem temelji izpodbijana odločitev,1 se izkaže, da pravni zaključek, na 

                                            
1 Po Schumannovi formuli bo ustavna pritožba uspešna, če izpodbijane odločitve sodišča 
zakonodajalec ne bi smel zapisati v pravni normi. Glej npr. 8. točko odločbe št. Up-232/00 z 
dne 10. 5. 2001, 12. točko odločbe št. Up-1734/07, U-I-149/07 z dne 13. 11. 2008; 11. točko 
odločbe št. Up-690/10 z dne 10. 5. 2012; 10. točko odločbe št. Up-1292/08 z dne 10. 9. 2009 
in številne druge. 



  

katerega je Vrhovno sodišče oprlo odločitev o zavrnitvi revizije (tj., da 

pritožnik, ki je že ob izdaji odločbe o odmeri pokojnine vedel za dejstva, ki so privedla 

do po njegovem mnenju napačnega izračuna pokojnine, ni upravičen do nove 

odmere), ni v nasprotju z ustavnimi jamstvi.  

 

4. Tak način izvrševanja pravice do pokojnine, tj. način, ki vsem, ki so v enakem 

položaju kot pritožnik, torej tistim, ki so že ob odmeri pokojnine vedeli za dejstva, ki so 

privedla do morebitnega napačnega izračuna pokojnine, ne daje pravice, da še po 

pravnomočnosti odločbe o odmeri pokojnine zahtevajo njeno ponovno odmero, 

namreč ne bi bil nerazumen in ne bi posegal v ustavno varovano jedro te pravice. Kot 

je Ustavno sodišče že večkrat povedalo, prvič v zadevi Todorović, najbolj jasno in 

neposredno pa v odločbi št. U-II-1/11 z dne 10. 3. 2011, višina pokojnine tako in tako 

ni zajeta z ustavno varovanim jedrom pravice iz 50. člena Ustave.2 Rešitev, po kateri 

pritožnik ne more uspeti z (izrednim) pravnim sredstvom, s katerim uveljavlja dejstva, 

za katera je vedel že pred izdajo odločbe o odmeri višine pokojnine, zato toliko manj 

oziroma popolnoma nič ne posega v ustavno varovano jedro te pravice. Četudi je 

Vrhovno sodišče ob tem še dodalo, da ZPIZ-1 take zahteve za ponovno odmero 

pokojnine sploh ne pozna, je to ob že omenjenih odločilnih posebnostih konkretnega 

primera za obravnavano odločitev nepomembno. Morebitna protiustavnost omenjene 

določbe (ki bi bila lahko kvečjemu v kršitvi ustavnega načela enakosti pred zakonom 

iz drugega odstavka 14. člena Ustave,3 česar pa pritožnik ne uveljavlja) v 

pritožnikovem primeru ni mogla pripeljati do protiustavnega omejevanja njegove 

pravice do pokojnine. Protiustavnost zakona mora biti namreč pomembna za 

odločitev o strankini konkretni pravici ali obveznosti.4 

                                            
2 Prim. 6. točko obrazložitve odločbe v zadevi Todorović (št. Up-360/05) z dne 2. 10. 2008: 
"Bistvo ali jedro pravice do pokojnine pomeni pravico posameznika, da na podlagi plačanih 
prispevkov pokojninskega zavarovanja in ob izpolnjenih drugih razumno določenih pogojih 
(npr. pokojninska doba, starost) pridobi in uživa pokojnino, ki mu zagotavlja socialno varnost. 
Pokojnina ima dvojno naravo: je ekonomska kategorija, ker so pravice iz pokojninskega 
zavarovanja odvisne večinoma od trajanja in višine plačevanja prispevkov, vsebuje pa tudi 
elemente solidarnosti. Elementi solidarnosti so upoštevni pri določanju višine pokojnine, ne pa 
pri sami pridobitvi te pravice. Zanjo je bistven zavarovalniški del razmerja. Že pojmovno tako 
jedro pravice do pokojnine zajema najprej pravico posameznika, da mu, ko izpolni prej 
navedene pogoje, pravica sama tudi gre." Še bolj neposredno in bolj jasno je to povedano v 
30. točki obrazložitve odločbe št. U-II-1/11 z dne 10. 3. 2011: "Ker Ustava opredeljuje 
pokojninsko zavarovanje kot vrsto socialnega zavarovanja, so elementi vzajemnosti oziroma 
solidarnosti v tem sistemu ustavno dopustni. Kljub temu, da ima pravica do pokojnine tudi 
premoženjskopravno naravo, to ne pomeni, da Ustava zagotavlja pokojnino v določeni višini." 
Prim. tudi 19. točko odločbe št. U-I-246/13 z dne 21. 4. 2016. 
3 Prim. odločbo št. U-I-239/14, Up-1169/12 z dne 26. 3. 2015. 
4 Tako Ustavno sodišče v sklepu št. U-I-204/15 z dne 3. 3. 2016, s katerim je zavrglo zahtevo 
sodišča za oceno ustavnosti zakona. Tudi za začetek postopka po drugem odstavku 59. člena 
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 
– v nadaljevanju ZUstS) ne more veljati drugače. Tak postopek začne Ustavno sodišče šele, 
če ugotovi, da zakonske določbe, na katerih temelji izpodbijana sodba, preprečujejo sprejem 
ustavnoskladne odločitve v konkretnem primeru. Zato tudi za začetek postopka po koneksiteti 
velja vse, kar je Ustavno sodišče navedlo v 8. točki obrazložitve omenjenega sklepa: 
".…[D]ilema o (proti)ustavnosti posamezne […] zakonske določbe […] ne sme ostati na 
abstraktni ravni (kot v strokovnem članku), pač pa mora sodišče v razlogih zahteve izkazati, 



  

5. Vrhovnemu sodišču tako tudi ni mogoče očitati, da ni sprožilo postopka za 

oceno ustavnosti ZPIZ-1, ker ta zakon ni poznal zahteve za ponovno odmero 

pokojnine.5 Nič ni namreč protiustavnega, če je za primere, kakršen je pritožnikov, 

taka zahteva izključena. Ustavno sodišče je po 156. členu Ustave upravičeno 

intervenirati le takrat, kadar je ustavnosodna presoja zakona potrebna za zagotovitev 

ustavnoskladne odločitve v konkretnem sodnem postopku.6 Zato seveda tudi ni bilo 

nobene potrebe po začetku postopka za oceno ustavnosti ZPIZ-1, ker kot poseben 

predpis za primere, kakršen je pritožnikov, ni urejal posebnega izrednega pravnega 

sredstva za ponovno odmero pokojnine.  

 

6. Ker torej odločitev v konkretnem sodnem postopku ni protiustavna in ker je ustavna 

pritožba, ki temelji na stališču, da "[t]udi v primeru, če je nekdo na podlagi naknadno 

pridobljenih dokumentov pridobil podatek o tem, da je bilo plačanih več prispevkov, 

kot jih je v odmerni odločbi ugotovil Zavod, bi moral Zavod sam po uradni dolžnosti 

obnoviti postopek in izdati novo odločbo", že na prvi pogled neutemeljena (nasprotuje 

namreč dejanskim ugotovitvam iz 8. točke obrazložitve izpodbijane sodbe), zaradi 

česar po mojem mnenju sploh niso bili izpolnjeni pogoji za njen sprejem v obravnavo, 

mi ni preostalo drugega kot glasovati zoper vse tri točke izreka odločbe.  

 

 

Jan Zobec 

           Sodnik 

 

 

                                                                                                                              
da se je natančno tisti ustavnopravni pomislek, ki ga je navedlo v zahtevi, 'kristaliziral' (izostril, 
izkazal za pravno odločilnega) v konkretnih okoliščinah zadeve, v kateri je sodišče zaradi 
vložitve zahteve za oceno ustavnosti prekinilo postopek. Še drugače: zatrjevana 
protiustavnost zakona mora biti pomembna za odločitev o strankini pravici ali obveznosti."  
5 Odločba, h kateri dajem ločeno mnenje, temelji najprej na očitku zakonodajalcu, da je v 
ZPIZ-1 zagrešil protiustavno pravno praznino. Vendar je očitek naslovljen tudi na sodišča, ker 
bi morala to praznino najprej zaznati, jo oceniti kot protiustavno ter nato sprožiti postopek po 
156. členu Ustave. Namesto njih je moralo ob reševanju ustavne pritožbe to storiti šele 
Ustavno sodišče na podlagi pooblastila iz drugega odstavka 59. člena ZUstS. 
6 Tako Ustavno sodišče v. 4. točki sklepa št. U-I-91/14, U-I-92/14, U-I-93/14, U-I-145/14 z dne 
16. 10. 2014; glej tudi 7. točko sklepa št. U-I-238/12 z dne 23. 1. 2014. Še posebej jasno je 
bilo Ustavno sodišče v že omenjeni 8. točki obrazložitve sklepa št. U-I-204/15.  


