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Z odločitvijo večine se ne strinjam, ker soglašam s trditvijo pobudnika, da je zakonodajalec v nasprotju 

z ustavo poslabšal položaj pobudnika kot nosilca in izvajalca pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja in s tem možnost za uresničevanje pravic do socialne varnosti državljanov. S spremembo 

zapadlih prispevkov v kapitalske deleže, ki so glede na gospodarski položaj dolžnika za pobudnika 

lahko brez vsakega finančnega in sicer gospodarskega učinka, je pobudnik prišel v situacijo, ko takšno 

nadomeščanje zapadlih terjatev ogroža temeljne naloge pobudnika. V 50. členu ustave je določeno, 

da država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje, ter skrbi 

za njihovo delovanje. Skrb za delovanje sistema socialne varnosti mora biti taka, da tak sistem 

pospešuje in ga dela čim bolj avtonomnega in finančno neodvisnega od trenutnih ali posamičnih 

primerov gospodarske nesolventnosti posameznih vej gospodarstva oziroma posameznih zavezancev 

za plačilo prispevkov. Nadomeščanje zapadlih prispevkov z negotovimi kapitalskimi deleži pa pomeni 

negacijo države glede omenjene njene skrbi za delovanje enega od sistemov socialne varnosti, in to 

celo ključnega. Država bi seveda lahko s svojimi ukrepi nadomeščala izpad dohodkov Zavoda, zaradi 

njenih ukrepov v odnosu do posameznih gospodarskih subjektov, vendar samo tako, da bi 

zagotavljala tekoče alternativno finančno pokritje izpadlih prihodkov Zavoda, glede na njegovo 

dolžnost, da samostojno upravlja in gospodari s sredstvi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V 

bistvu pa predstavlja spreminjanje tekočih terjatev v alternativne negotove kapitalske deleže za 

pobudnika, ki že tako ne more izpolnjevati tekočih obveznost do svojih upravičencev, še večjo 

negotovost v izpolnjevanju obveznosti Zavoda. To pa pomeni odstopanje od ustavne dolžnosti države 

iz 50. člena ustave, da skrbi za delovanje pokojninskega sistema. Izpodbijani zakon tako delovanje 

ovira do mere, ki ni v sorazmerju z dopustnim poseganjem v upravljanje in gospodarjenje s sredstvi za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje in v položaj Zavoda, ker s takim ukrepom ogroža socialno 

varnost zavarovancev.  
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