
 

 

 
 
 

Številka:  U-I-158/11-81 

Datum:  13. 12. 2013 

 

 

 

 

ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNICE 
DR. ETELKE KORPIČ – HORVAT K ODLOČBI ŠT. U-I-158/11  

 

 

1. Glasovala sem proti razveljavitvi 12. člena Zakona o dodatnem davku od dohodkov 

članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize 

(Uradni list RS, št. 78/09 – v nadaljevanju ZDDDČPNO), ker ne soglašam s presojo, 

da ni izkazana javna korist za uveljavitev 12. člena ZDDDČPNO za nazaj.  

 

2. Ustavno sodišče v 28. točki obrazložitve navaja, da v zakonodajnem gradivu 

(Poročevalec DZ, št. 60/09, EPA 317-V z dne 8. 5. 2009) ni najti prav posebne 

utemeljitve javne koristi za povratno učinkovanje zakona. Iz odločbe glede izkazanosti 

javne koristi v zakonodajnem gradivu sicer izhaja, da bi lahko kot utemeljitev 

povratnega učinkovanja zakona šteli navedbe v zakonodajnem gradivu: "da bodo 

slabi managerji ostali brez neupravičenih nagrad",1 vendar pa glede tega ugotavlja, 

da z njimi javna korist v smislu drugega odstavka 155. člena Ustave ni izkazana. 

Menim, da s tem Ustavno sodišče svoje presoje ni obrazložilo. Res je, da iztrgani del 

stavka vsebuje preveč vrednostnih sodb, kaj so slabi in dobri managerji, kar ne sodi v 

presojo zakonodajalca, in da je to lahko razlog za njegovo neupoštevanje, vendar 

menim, da bi Ustavno sodišče moralo zakonodajno gradivo upoštevati v celoti ter ga 

povezati z razlogi in cilji za sprejem ZDDDČPNO, ki so v njem navedeni. 

                                            
1
 Celotni stavek iz zakonodajnega gradiva, na katerega del se sklicuje Ustavno sodišče in se 

nanaša na razloge za sprejem zakona, se glasi: "… In ravno neetičnost ravnanj nekaterih 

managerjev oziroma etični relativizem v povezavi z načelom supremacije trga nad etiko nas je 

spodbudil k pripravi novega predpisa, ki bi pripomogel k temu, da bi dobili sistem, ki bi 

omogočil, da bodo slabi managerji ostali brez neupravičenih nagrad oziroma, da bi 

onemogočili pretirano in ekscesno nagrajevanje managerjev v času finančne in gospodarske 

krize." Glej Poročevalec DZ, št. 60/09, EPA 317-V, str. 3. 



 

 

 

 

3. V 31. točki obrazložitve odločbe Ustavno sodišče navaja, da so se zaradi državnih 

pomoči, ki so bila dana poslovnim subjektom, zmanjšala razpoložljiva sredstva 

proračuna, vendar to ne more upravičiti javne koristi za povratno učinkovanje 

izpodbijane zakonske določbe, ki je naslovljena na posameznike, in uvedba davčne 

obveznosti za nazaj ne more nadomestiti zakonskega urejanja sistema nagrajevanja 

članov poslovodstev in nadzornih organov. Menim, da cilj ZDDDČPNO ni bil, urediti 

plačnega sistema navedenim organom, ampak, z višjo obdavčitvijo zavarovati javna 

sredstva, in sicer tako, da bi se višje obdavčili tisti prejemki, ki so bili zelo (ekscesno) 

visoki,2 in da bi se po tej poti višje obdavčitve sredstva vrnila v proračun. To pa po 

mojem mnenju upraviči obstoj zahtevane javne koristi. 

 

4. Ustavno sodišče je z dokajšnjo lahkoto zavrnilo tudi razloge, ki jih je glede javne 

koristi navedla Vlada. Presodilo je, da Vlada ni zadostno izkazala obstoja javne koristi 

za nazaj (33. do 36. točka obrazložitve). To velja tudi za trditev Vlade na javni 

obravnavi, da je bil eden od ciljev povratne veljave ZDDDČPNO preprečiti izogibanje 

plačila tega davka, kar pri retroaktivni veljavi zakona priznava celo Sodišče EU 

(sodba v zadevi Stichting "Goed Wonen" proti Staatssecretaris van Financiën, C-

376/02, 26. 4. 2005).   

 

5. Iz zakonodajnega gradiva,3 če ga pravilno razumemo kot celoto in ne seciramo 

posameznih bolj ali manj nerodno napisanih stavkov, jasno izhaja, da gre za zakon, ki 

spada v paket protikriznih ukrepov na področju plač poslovodstev poslovnih 

subjektov, ki so v večinski državni lasti (v nadaljevanju državna podjetja) in ki so od 

države prejeli poroštva oziroma jamstva ali sredstva na podlagi ukrepov za blažitev 

posledic finančne in gospodarske krize (v nadaljevanju državno pomoč). Iz gradiva 

nesporno izhaja, da Vlada izjemno težko vzdržuje nadzor nad prejemki poslovodstev, 

med drugim tudi zato, ker se njihove plače določajo na podlagi pogodb in podatki o 

njihovih prejemkih niso javni. Zato se ljudje upravičeno sprašujejo, kako je lahko 

prišlo do tega, da imajo nekateri managerji visoke prejemke, čeprav njihovim 

podjetjem ne gre dobro, morajo odpuščati delavce, zaprošati za državno pomoč itd. 

Nadalje iz zakonodajnega gradiva izhaja, da je cilj zakona onemogočiti pretirano in 

ekscesno nagrajevanje managerjev v času finančne in gospodarske krize ter da se s 

tem zasleduje načelo solidarnosti, po katerem naj tudi managerji s plačilom višjih 

davkov prispevajo svoj delež k sanaciji finančne in gospodarske krize in ne samo 

delavci z zniževanjem plač. Vse to in še več je jasno navedeno v zakonodajnem 

gradivu. 

 

6. Glede na navedeno je bil po mojem mnenju namen zakonodajalca za sprejem 

ZDDDČPNO jasen in tudi splošno znan. ZDDDČPNO je bil sprejet zaradi prelivanja 

javnih sredstev v zasebna prek visokih izplačil prejemkov članom poslovodstev in 

                                            
2
 Glej 5. člen ZDDDČPNO. 

3
 Glej Poročevalec DZ, št. 60/09, EPA 317-V. 



 

 

 

nadzornih organov le v tistih državnih podjetjih, ki so prejela državno pomoč. 

Davkoplačevalci so tak ukrep pričakovali, zato je šlo tudi za pravično porazdelitev 

bremena, ki ga nosijo davkoplačevalci za sanacijo državnih bank in državnih podjetij.4 

Treba je upoštevati, da ima zakonodajalec široko polje diskrecije pri sprejemanju 

davčnih predpisov, vključno z njihovo veljavnostjo za nazaj, in da gre za zelo 

občutljivo področje. Davki na eni strani pomenijo najpomembnejši vir prihodkov 

proračuna države, na drugi strani pa davčne obveznosti posegajo v premoženjsko 

sfero davčnih zavezancev. Zato polje proste presoje zakonodajalca pri sprejemanju 

zakonov ni neomejeno. Nesporno je, kot to navaja Ustavno sodišče, da povratno 

učinkovanje lahko opraviči le "posebna, prav povratno učinkovanje predpisa 

utemeljujoča javna korist, brez katere ne bi bilo mogoče doseči zasledovanega cilja 

ureditve" (26. točka obrazložitve). V obravnavanem primeru gre za to, da je bil velik 

del denarnih pomoči državnim podjetjem izplačan leta 2009 že pred uveljavitvijo 

ZDDDČPNO. Brez obdavčitve teh prejemkov v celem davčnem letu zakonodajalec 

zato ne bi mogel enako učinkovito doseči temeljnega cilja ZDDDČPNO, t.j. da se z 

dodatno obdavčijo visokih izplačil osebnih prejemkov poslovodstev javna sredstva v 

določeni meri vrnejo v proračun.  

 

7. Ustavno sodišče po drugem odstavku 155. člena Ustave ne more dopustiti 

retroaktivne uporabe zakona: 

 če ni izkazano, da retroaktivno uporabo zakona zahteva javna korist; 

 če retroaktivnost zakona posega v pridobljene pravice. 

 

8. Glede prvega pogoja, kot navedeno menim, da je Ustavno sodišče z neznosno 

lahkotnostjo ugotovilo, da javna korist za retroaktivno uporabo ZDDDČPNO ni 

izkazana. Če bi ugotovilo, da je podana, bi moralo presojati, ali retroaktivno 

učinkovanje ZDDDČPNO posega v pridobljene pravice prizadetih davčnih 

zavezancev. 

 

9. Ustavno sodišče je v svoji dosedanji presoji retroaktivnost zakona delilo na pravo5 

in nepravo.6,7 Prava retroaktivnost posega v pridobljene pravice. Neprava 

                                            
4
 O tem, da je lahko cilj "zaščititi družbeni občutek pravičnosti in porazdeliti javno breme" 

legitimen, glej tudi sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi N. K .M. proti 

Madžarski z dne 14. 5. 2013. 
5
 Po doktrini Ustavnega sodišča gre za prave povratne učinke tedaj, ko je za začetek uporabe 

predpisa določen trenutek pred njegovo uveljavitvijo oziroma ko je za začetek njegove 

uporabe določen trenutek po njegovi uveljavitvi, vendar posamezne njegove določbe 

učinkujejo tako, da za nazaj posežejo v pravne položaje ali pravna dejstva, ki so bili zaključeni 

pred njegovo uveljavitvijo. Glej npr. odločbo št. U-I-98/07 z dne 12. 6. 2008, 23. točka 

obrazložitve (prava retroaktivnost). 
6
 Za neprave retroaktivne učinke gre po stališču Ustavnega sodišča tedaj, če predpis učinkuje 

na konkretni dejanski stan, ki je sicer nastal pred objavo zakona, vendar ko je zakon začel 

veljati še ni bil v celoti zaključen. V takih primerih ima posamezna določba zakona le neprave 



 

 

 

retroaktivnost posega zgolj v pričakovane pravice. Nepravi povratni učinki so zato 

lahko sporni predvsem zaradi varstva načela zaupanja v pravo po 2. členu Ustave in 

ne po 155. členu Ustave. 

 

10. V teoriji ni sporno, kdaj gre za pravo in kdaj za nepravo retroaktivnost oziroma 

kdaj gre za pridobljene in kdaj za pričakovane pravice. Za pridobljene pravice gre 

takrat, ko so pravice individualizirane (se nanašajo na določeno osebo) in 

konkretizirane (določajo obseg pravic). Določajo se z individualnim aktom (z odločbo, 

pogodbo).8  

 

11. V obravnavanem primeru gre za plačilo dohodnine.9 Dejanski stan, na katerega 

učinkuje ZDDDČPNO, je davek od dohodka iz zaposlitve, ki ga davčni zavezanec 

prejme v celem davčnem letu, ki je enak koledarskemu letu in se zaključi 31. 

decembra tekočega leta. Akontacija ne pomeni odmere davka (primerjaj drugi 

odstavek 125. člena ZDoh-2). Šele na podlagi dokončne odločbe davčnega organa o 

odmeri dohodnine celega davčnega leta dohodnina postane dokončni davek. 

Dohodninska obveznost se torej razvija od prejema prve akontacije v davčnem letu in 

se zaključi s potekom davčnega leta, ko je znan celotni dohodek iz zaposlitve 

davčnega zavezanca.10 Zavezanec za plačilo dohodnine je dolžan izpolniti davčno 

                                                                                                                              

povratne učinke, ki so lahko sporni zaradi varstva načela zaupanja v pravo po 2. členu Ustave 

in ne po 155. členu Ustave. Glej npr. odločbo št. U-I-141/01 z dne 20. 5. 2004 (neprava 

retroaktivnost). 
7
 Pri opredelitvi prave in neprave retroaktivnosti se je Ustavno sodišče zgledovalo po doktrini, 

ki jo je razvilo nemško Zvezno ustavno sodišče (odločitev z dne 31. 5. 1960, zbirka odločitev 

nemškega Zveznega ustavnega sodišča BVerfGE 11, 139 [146], odločitev z dne 19. 7. 1967, 

BVerGE 22, 241 [248], odločitev z dne 20. 6. 1976, BVerfGE 48, 403 [415]).  
8
 M. Pavčnik, Teorija prava, 3. razširjena, spremenjena in dopolnjena izdaja, GV Založba, 

Ljubljana 2007, str. 260. Tudi drugi avtorji razmejujejo pridobljene pravice in upravičena 

pravna pričakovanja: glej R. Pirnat, Instrumentalnost javnega prava in načelo zaupanja v 

pravo, Podjetje in delo, št. 6–7 (2012), str. 1044–1054, in R. Pirnat, Pravne omejitve ukrepov 

za izhod iz krize, Podjetje in delo, št. 6–7 (2010), str. 1282–1288; K. Tipke, Die 

Steuerrechtsordnung, Verlag dr. Otto Schmidt, Koln 1993, str. 177–201; P. Craig, EU 

Administrative Law, Oxford University Press, Oxford 2006, str. 607–621; M. Krivic, Še drugič o 

načelu zaupanja v pravo, Pravna praksa, št. 33 (2000), str. 12–13; J. Šinkovec, Načelo 

varstva zaupanja v pravo, Podjetje in delo, št. 1 (1993), str. 3–14. 
9
 Z dohodnino so obdavčeni vsi dohodki iz zaposlitve, ki so jih fizične osebe pridobile oziroma 

dosegle v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu (prvi odstavek 15. člena Zakona o 

dohodnini, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12 

in 96/13 – v nadaljevanju ZDoh-2). Pri tem se šteje, da je dohodek pridobljen oziroma dosežen 

v davčnem letu, v katerem je prejet, prejet pa je, ko je izplačan fizični osebi ali ji je kako 

drugače dan na razpolago (peti odstavek 15. člena ZDoh-2). 
10

 Glej v spornem obdobju veljavni tretji odstavek 44. člena Zakona o davčnem postopku 

(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12 – ZDavP-2). 



 

 

 

obveznost šele po zaključku davčnega leta na podlagi dokončne odločbe 

davčnega organa o odmeri dohodnine (prvi odstavek 123. člena ZDoh-2).11 Šele z 

dokončno upravno odločbo je pravica davčnega zavezanca do prostega razpolaganja 

z neobdavčenim delom dohodka konkretizirana v pridobljeno pravico, torej v 

obravnavanem primeru šele s potekom davčnega leta 2009. Zato izpodbijani 12. člen 

ZDDDČPNO ne posega v pridobljene pravice, temveč le v pričakovane pravice, ima 

samo neprave povratne učinke. Prave povratne učinke bi imel, če bi učinkoval za 

davčno leto 2008, saj bi s tem spreminjajoče posegal v že zaključene pravne položaje 

(v že prejeto dokončno odločbo o odmeri dohodnine za leto 2008), s tem pa v 

pridobljeno pravico.12 Pridobljena pravica torej ni kršena, če se pri periodičnem davku 

med letom spremeni davčna obveznost. To pa v tem primeru pomeni, da sta 

izpolnjena oba pogoja za izjemno dopustnost retroaktivne uporabe zakona. Tako 

retroaktivnost zahteva javna korist in taka retroaktivnost ne posega v pridobljene 

pravice. To sicer samo po sebi še ne pomeni, da je ZDDDČPNO skladen z Ustavo, 

menim pa, da bi takšne pravne položaje morali presojati po 2. členu in ne po 155. 

členu, Ustave. 

 

12. Ustavno sodišče v 23. točki obrazložitve odločbe navaja, da se je z vprašanjem 

povratnega učinkovanja davčnopravne norme, ki se nanaša na periodični davek, 

ukvarjalo že v odločbi št. U-I-62/95 (in tudi v odločbi št. U-I-81/96), vendar menim, da 

primera št. U-I- 62/95 in št. U-I-81/96 nista primerljiva z obravnavanim primerom. V 

primeru št. U-I-62/95 je Ustavno sodišče izrecno ugotovilo, da nova davčna 

obremenitev dohodnine poseže v obstoječo pridobljeno pravico razpolaganja z 

dohodkom. V obravnavanem primeru, kot že navedeno, pa se s presojo, ali 

ZDDDČPNO posega v pridobljene pravice, sploh ni ukvarjalo. Ustavno sodišče sicer 

v 8. opombi zaključi, da je v navedenih primerih, št. U-I-62/95 in št. U-I-81/96, sprejelo 

t. i. koncept obdavčljivega dogodka in ne koncept t. i. davčnega obdobja, čeprav tega 

Ustavno sodišče niti v eni od navedenih odločb ni zapisalo. Do takega zaključka pa bi 

tudi težko prišli na podlagi opredelitev prave in neprave retroaktivnosti, ki jih je 

Ustavno sodišče razvilo v svoji ustavnosodni presoji, saj se primeri tudi sicer 

razlikujejo. Po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93 – v nadaljevanju ZDoh) 

se odpravnina ob upokojitvi ni vštevala v osnovo za dohodnino. Za odpravnino je 

potemtakem veljal ničelni dokončni davek, iz česar sledi, da je oseba na dan 

upokojitve pridobila pravico do razpolaganja s celotnim zneskom odpravnine. Februarja 

1995 (natančneje 5. 2. 1995) je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 7/95 –  v nadaljevanju ZDoh-A), ki se je 

                                            
11

 Med davčnim letom že plačane akontacije se davčnemu zavezancu odštejejo od dohodnine 

kot dokončnega davka (tretji odstavek 124. člena ZDoh-2). 
12

 Podobno tudi nemško Zvezno ustavno sodišče: primerjaj odločitvi drugega senata 2 BvL 

14/02, 2 BvL 2/04, 2 BvL 13/05 in 2 BvR 748/05, 2 BvR 753/05, 2 BvR 1738/05, obe z dne 7. 

7. 2010, ter odločitev prvega senata št. 1 BvL 6/07 z dne 10. 10. 2012, dostopne na 

˂http://www.bundesverfassungsgericht.de˃. Tako tudi Ustavno sodišče Belgije: primerjaj 

odločitev št. 109/2004 z dne 23. 6. 2004, dostopno na ˂http://www.const-court.be˃. 



 

 

 

uporabljal  od 1. 1. 1995. Ena od sprememb, ki jo je uvedel, se je nanašala 

na odpravnino ob upokojitvi: po novem jo je bilo treba všteti v osnovo za dohodnino. 

Ker je pred uveljavitvijo ZDoh-A za odpravnino veljal ničelni dokončni davek, je imela 

uporaba ZDoh-A za nazaj pravi retroaktivni učinek. Ustavno sodišče je enako stališče 

sprejelo tudi v odločbi št. U-I-81/96, s katero je presojalo določbe Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, 

št. 20/95 – v nadaljevanju ZDDPO), ki so obdavčile splošne rezervacije bank in 

hranilnic, ki so bile oblikovane nad predpisano kapitalsko ustreznostjo za več kot 20 

odstotkov, ki pred tem tudi niso bile obdavčene. V tem primeru je bil zakon uveljavljen 

8. 4. 1995, uporabljal pa se je od 1. 1. 1995. V obeh primerih je šlo za uvedbo novega 

davka, torej za poseg v dejanske stanove, ki so bili kot neobdavčeni že zaključeni.13 

Zato je v obeh primerih novo obdavčenje poseglo v pravico do prostega razpolaganja 

z neobdavčenim delom dohodka. Prav v tem se obe navedeni zadevi pomembno 

razlikujeta od obravnavane. 

 

13. Ker v obravnavanem primeru po mojem mnenju ne gre za pridobljeno pravico, 

ampak za pričakovano pravico, 12. člena ZDDDČPNO ni mogoče razveljaviti sklicujoč 

se na 155. člen Ustave, marveč kvečjemu zaradi posega v načelo zaupanja v pravo, 

ki je varovano po 2. členu Ustave. Zato v obravnavani zadevi ni temeljno 

ustavnosodno vprašanje, ali obstaja javna korist, marveč tehtanje, čemu je treba dati 

prednost: javni koristi ali zaupanju prizadetih davčnih zavezancev v pravo.  

 

14. Ustavno sodišče bi torej moralo tehtati med dvema ustavno varovanima 

dobrinama, med javnim interesom in zaupanjem prizadetih davkoplačevalcev v 

pravno varnost, v pravno državo. Moralo bi upoštevati vse okoliščine primera in 

opraviti ustavnosodno presojo glede pomembnosti javne koristi na eni strani in 

zaupanja prizadetih posameznikov v pravno državo na drugi. Odgovoriti bi moralo na 

vprašanje, ali je zaradi stvarno utemeljenega javnega interesa nujno potrebno, da 

velja ureditev po 12. členu ZDDDČPNO tudi za dohodke, ki so jih davčni zavezanci 

prejeli pred uveljavitvijo ZDDDČPNO, vendar še v okviru istega davčnega leta, t.j. v 

obdobju od 1. 1. 2009 do 5. 10. 2009.14 Moralo bi se v okviru tega opredeliti do 

vprašanj, ali so bile sporne spremembe relativno predvidljive in ali so prizadeti 

posamezniki s spremembo lahko vnaprej računali, kakšna sta teža spremembe in 

pomen obstoječega pravnega položaja za naslovnike ZDDDČPNO, kakšna sta teža 

in pomen javnega interesa, vključno z upoštevanjem, ali poseg v zaupanje v pravo 
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 Pri tem velja opozoriti, da je ZDoh, ki je bil upošteven pri odločanju Ustavnega sodišča v 

zadevi št. U-I-62/95, plačilo akontacij med letom obravnaval kot plačilo posebnega davka, ki 

ga je štel za podvrsto dohodnine (glej prvi odstavek 3. člena ZDoh). Šele Zakon o dohodnini 

(Uradni list RS, št. 54/04 – v nadaljevanju ZDoh-1) je uvedel plačevanje akontacij, kot jih 

pozna ZDoh-2 (primerjaj Predlog Zakona o dohodnini – ZDoh-1, Poročevalec DZ, št. 2/04, 

EPA 1088-III, str. 19). 
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 Prim. odločba št. U-I-79/12 z dne 7. 2. 2013, 12. točka obrazložitve. 



 

 

 

upravičuje načelo pravičnosti.15 Skratka, Ustavno sodišče bi moralo odgovoriti, ali 

učinki ZDDDČPNO tako zelo posegajo v pričakovane pravice in s tem v zaupanje v 

pravo, da poseg ni sorazmeren z javno koristjo.Tega tehtanja Ustavno sodišče ni 

opravilo. 

 

15. Pri tehtanju, ali v tem zelo posebnem primeru dati prednost javnemu interesu ali 

zaupanju v pravo, pa Ustavno sodišče ne bi smelo spregledati opozorila Summum 

ius, summa iniuria (Najvišje pravo, največja krivica; Cicero).  

 

16. Glede na navedeno menim, da je ZDDDČPNO posegel v pričakovanja prizadetih 

davčnih zavezancev, da se njihove dohodninske davčne obveznosti v letu 2009 ne 

bodo povečale. Ustavno sodišče bi zato moralo presoditi, ali je zakonodajalec z 

dodatno obdavčitvijo članov poslovodstev in nadzornih organov po ZDDDČPNO od 1. 

1. 2009 do 5. 10. 2009 nesorazmerno posegel v načelo varstva zaupanja v pravo. Ker 

te presoje Ustavno sodišče ni opravilo, nisem mogla glasovati za to odločbo.  

 

 

 

 

                                                                                  dr. Etelka Korpič – Horvat 

                                                                                                Sodnica 
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 Glej odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-11/07 z dne 13. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07, 

in OdlUS, XVI 86), 13. točka obrazložitve, št. U-I-66/08, 58. točka obrazložitve in št. U-I-79/12, 

12. točka obrazložitve. 


