
 

                                                                                                                        

 

Številka: U-I-146/12-40 

Datum:   17. 12. 2013 

 

 

 

 

 

Na podlagi prvega odstavka 30. člena Poslovnika Ustavnega sodišča izdaja Ustavno sodišče 

naslednje 

 

TISKOVNO SPOROČILO 

 
I. 
 

Odločitev 

 

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-146/12 z dne 14. novembra 2013 odločilo o zahtevi Varuha 

človekovih pravic in ugotovilo, da so prvi odstavek 188. člena Zakona za uravnoteženje javnih 

financ v zvezi z enajstim odstavkom 429. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, drugi, tretji in četrti odstavek 188. člena ter 246. člen Zakona za uravnoteženje 

javnih financ, kolikor se nanašajo na javne uslužbenke kot ženske zavarovanke, ki še niso 

izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot veljajo za moške 

zavarovance, v neskladju z Ustavo. Ugotovilo je tudi, da je bil v neskladju z Ustavo prvi odstavek 

188. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ, kolikor se je nanašal na javne uslužbenke kot 

ženske zavarovanke, ki še niso izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do starostne 

pokojnine, kot so veljali za moške zavarovance, ter da vse navedene določbe Zakona za 

uravnoteženje javnih financ v preostalem delu niso oziroma niso bile v neskladju z Ustavo.  

 

Ustavno sodišče je odločalo v sestavi devetih sodnic in sodnikov. Prvo in drugo točko izreka je 

sprejelo soglasno. Tretjo in četrto točko izreka je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je 

glasovala sodnica dr. Dunja Jadek Pensa. Peto točko izreka je Ustavno sodišče sprejelo s 

šestimi glasovi proti trem. Proti so glasovale sodnice dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič – 

Horvat in dr. Jadranka Sovdat. Odklonilno ločeno mnenje so dale sodnice Jadek Pensa, Korpič – 

Horvat in Sovdat. 

 

 

 

 



 

II. 

 

Bistveni razlogi za odločitev 

 

Ustavno sodišče je presojalo zakonsko ureditev, po kateri javnemu uslužbencu preneha oziroma 

je prenehala veljati pogodba o zaposlitvi ob izpolnitvi zakonsko določenih pogojev za pridobitev 

pravice do starostne pokojnine. Ugotovilo je, da izpodbijana ureditev pomeni poseg v pravico 

javnih uslužbencev do nediskriminacijskega obravnavanja glede na starost in spol. Diskriminacija 

na podlagi starosti je upravičena in zato izpodbijana ureditev s tega vidika ni v neskladju z 

Ustavo. Diskriminacija na podlagi spola je protiustavna. 

 

V zvezi z diskriminacijo na podlagi starosti je Ustavno sodišče presodilo, da cilj zmanjšanja 

sredstev za maso plač v javnem sektorju sam po sebi ni ustavno dopusten cilj, skupaj s cilji 

vzpostavitve uravnotežene kadrovske strukture in preprečitve morebitnih sporov o sposobnosti 

zaposlenega za opravljanje dela po določeni starosti pa gre za ustavno dopustne cilje za poseg v 

pravico do nediskriminacijskega obravnavanja starejših javnih uslužbencev.  

 

Pri presoji primernosti je Ustavno sodišče ugotovilo, da izpodbijani ukrep soprispeva k 

zmanjševanju sredstev za maso plač v javnem sektorju in da se bo s prenehanjem veljavnosti 

pogodb o zaposlitvi starejših javnih uslužbencev kadrovska struktura zaposlenih v javnem 

sektorju medgeneracijsko uravnotežila. Ukrep je primeren tudi za dosego cilja preprečevanja 

morebitnih sporov o sposobnosti javnega uslužbenca za opravljanje dela po neki starosti, ker 

omogoča, da javnemu uslužbencu preneha veljati pogodba o zaposlitvi, ne da bi bilo treba 

ugotavljati njegovo zmožnost za opravljanje dela in doseganje pričakovanih rezultatov v postopku 

redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti.  

 

Izpodbijani ukrep je nujen za istočasno in enako učinkovito dosego zastavljenih ciljev. Cilj 

izpodbijane ureditve je zaposlovalna politika, katere namen je trajno zmanjšati sredstva za plače 

v javnem sektorju in obenem dolgoročno vzpostaviti ustrezno starostno strukturo zaposlenih. 

Odpuščanja javnih uslužbencev po delovnopravni zakonodaji, ki temeljijo na individualni 

obravnavi delavca, teh ciljev ne bi zagotavljala trajno in sistemsko ter ne bi omogočila trajnejše 

strukturne stabilizacije odhodkov na področju stroškov dela.  

 

Izpodbijani ukrep tudi ni nesorazmeren. Osebe, na katere se nanaša, so na koncu poklicne 

kariere upravičene do finančnega nadomestila v obliki starostne pokojnine brez zmanjšanja. 

Poleg tega izpodbijana ureditev ni uvedla obveznega upokojevanja, saj javnim uslužbencem ne 

preprečuje, da bi se ponovno zaposlili oziroma da bi drugje nadaljevali poklicno dejavnost. Pri 

presoji je Ustavno sodišče upoštevalo tudi, da dejansko ne gre za začasen ukrep, temveč bodo 

njegovi učinki glede na ekonomske kazalnike dolgoročni. Glede na navedeno izpodbijana 

ureditev ni v neskladju s prepovedjo diskriminacije na podlagi starosti.  

 

Ustavno sodišče je presojalo tudi skladnost izpodbijane ureditve z načelom jasnosti in določnosti 

predpisov ter načelom zaupanja v pravo iz 2. člena Ustave, načelom enakosti pred zakonom iz 

drugega odstavka 14. člena, z avtonomnostjo univerz in drugih visokih šol iz 58. člena Ustave ter 



 

s svobodo znanosti in umetnosti z 59. člena Ustave. Ugotovilo je, da izpodbijana ureditev ni v 

neskladju z navedenimi ustavnimi določbami.  

 

Izpodbijana ureditev je le delno protiustavna. V delu, v katerem se nanaša na javne uslužbence 

kot moške zavarovance, izpodbijana ureditev ni v neskladju z Ustavo. V neskladju z Ustavo je le 

v delu, ki se nanaša na javne uslužbenke kot ženske zavarovanke. Ustavno sodišče je izdalo 

ugotovitveno odločbo in zakonodajalcu določilo šestmesečni rok za odpravo ugotovljene 

protiustavnosti. Določilo je tudi način izvršitve svoje odločbe in sicer tako, da lahko tudi javnim 

uslužbenkam preneha veljati pogodba o zaposlitvi šele, ko izpolnijo enake pogoje za pridobitev 

pravice do starostne pokojnine, kot na podlagi izpodbijanih določb veljajo za moške zavarovance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mag. Miroslav Mozetič 

Predsednik 

 

 

 


