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KI SE MU PRIDRUŽUJETA SODNIKA DDR. KLEMEN JAKLIČ 

 IN DR. MARIJAN PAVČNIK 
 

Predmet presoje v navedeni zadevi je bila sedanja ureditev Zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 

65/17 in 28/19 – v nadaljevanju ZPIZ-2), ki ne omogoča uživanja polne pokojnine ob 

sočasnem opravljanju dela ali dejavnosti. Temeljno vprašanje v obravnavani zadevi je 

bilo, ali dvojni status z izplačilom polne pokojnine in hkratnega opravljanja dejavnosti 

samostojnih podjetnikov seže na ustavnopravno raven, ali sodi (le) v presojo 

zakonodajalca. 

 

Pojmovanje pokojnine 

 

1. Pri presoji je večina izhajala iz izhodišča, da je pokojnina zgolj prejemek, ki nadomešča 

zaslužek od dela ali dejavnosti v starosti, ko oseba ni več delovno aktivna (tč. 21, 28, 37, 

48 obrazložitve odločbe). Navedeno pojmovanje pokojnine večini služi kot okvir in 

izhodišče za presojo vseh očitkov zahteve, istočasno pa tudi kot odgovor nanje. S tem, ko 

večina ostaja uokvirjena v tako pojmovanje, zamudi priložnost za razmislek o širšem 

pojmovanju pokojnine, kar je še pomembneje pa je, da se izogne resnični vsebinski 

presoji očitkov, ki jih naslavlja zahteva. Namreč, resnično vprašanje zahteve, ki jo 

Ustavnemu sodišču zastavlja predlagatelj, je, ali je pokojnina res zgolj nadomestilo za 

izpadlo plačo oz. dohodek iz dejavnosti ali pa v njeno jedro sodi tudi njen premoženjski 

značaj, ki ga tvorijo vplačani prispevki oziroma plačilo za opravljeno delo v preteklosti. 

Takšno, širše gledanje na pokojnino očitke o neskladnosti z Ustavo iz zahteve postavlja v 

drugačno luč, kot izhajajo iz odločbe večine. To velja tako za očitke o neskladju s 50. in 

74. členom Ustave, zlasti pa za očitke o neenaki obravnavi različnih zavarovancev. 

 

2. Pri tem ni nepomembno, da tako ozko pojmovanje pokojnine, ki jo v odločbi ponavlja 

večina, ne izhaja iz Ustave in ne iz mednarodnih aktov. Čeprav se večina večkrat sklicuje 

na odločbe Ustavnega sodišča, tudi ni mogoče reči, da je glede na dosedanjo presojo 

tega sodišča na pokojnino mogoče gledati le na tak način. Ustavno sodišče namreč do 
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sedaj pravice do pokojnine še ni presojalo z, v tej zadevi obravnavanega vidika dvojnega 

statusa. Opredelitve pokojnine, ki izhajajo iz prejšnjih odločb Ustavnega sodišča, so bile 

uporabljene v drugačnih kontekstih. Tako ozko pojmovanje pokojnine pa prav tako ne 

izhaja iz veljavne zakonske ureditve. ZPIZ-2 že določa dvojni status v dveh primerih, in 

sicer pri priznavanju pravice do 20 % starostne ali predčasne pokojnine in hkratnega dela 

ali opravljanja dejavnosti (prvi in drugi odstavek 39.a člena ZPIZ-2), poleg tega pa 

dopušča delno upokojitev, pri kateri lahko zavarovanec prejema celo 75 % pokojnine in 

plačuje prispevke zgolj v obsegu 25 % (40. in 116. člen ZPIZ-2). 

 

3. Menim, da je opredelitev večine, da je pokojnina zgolj dajatev, ki nadomešča zaslužek 

od dela (plačo) ali dejavnosti, zaradi gospodarskega zlasti pa družbeno socialnega 

razvoja - preživela. Tako pojmovanje tudi ni več v skladu z družbeno realnostjo. Kot bo 

pojasnjeno v nadaljevanju, tudi mednarodni akti pri razumevanju narave dajatev, med 

katere sodi tudi pokojnina, upoštevajo bistveno širši kontekst. Razlikujejo dajatve, ki 

temeljijo na plačilu prispevka, od tistih, za katere se prispevek ne plačuje, ter s tem dajejo 

veliki poudarek tudi premoženjskemu vidiku pokojnine. Pomembno pa je tudi, da na drugi 

strani ne upoštevajo le zaslužka upravičenca v smislu plače oz. dohodka od dejavnosti, 

temveč tudi njegova druga sredstva.1 

 

Premoženjski vidik pokojnine in omejitve proste presoje zakonodajalca 

 

4. Iz ustavnosodne presoje izhaja, da ima pokojnina tudi premoženjskopravni vidik, saj 

mora primarno temeljiti na zavarovalnem principu in je odvisna predvsem od trajanja in 

višine plačevanja prispevkov, ter da njen premoženjskopravni vidik uživa dvojno ustavno 

varstvo, in sicer po prvem odstavku 50. člena in 33. členu Ustave (odločbi št. Up-360/05 

z dne 2. 10. 2008 in št. Up-770/06 z dne 27. 5. 2009 ter druge). K upoštevanju 

premoženjskopravnega vidika pokojnine ga zavezujejo tudi mednarodni akti: Konvencija 

Mednarodne organizacije dela št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti (Uradni list 

FLRJ, MP, št. 1/55, in Uradni list RS, št. 54/92, MP, št. 15/92 – v nadaljevanju Konvencija 

MOD št. 102) ter Evropski kodeks o socialni varnosti (Uradni list RS, št. 126/03, MP, št. 

29/03 – v nadaljevanju MEKSV). Tudi Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) zagotavlja 

                                            
1 Tretji odstavek 26. člena Konvencije MOD št. 102 določa: " Nacionalna zakonodaja lahko ustavi 

dajatve, če oseba, ki bi imela pravico do njih opravlja določene dejavnosti za plačilo ali zmanjša 

dajatve, ki temelje na plačilu prispevka, če zaslužek uporabnika presega predpisani znesek 

oziroma dajatev, ki ne temelje na vplačilu prispevka, če zaslužek uporabnika, njegovi drugi 

dohodki ali oboje preseže predpisani znesek." Evropski kodeks o socialni varnosti v tretjem 

odstavku 26. člena določa: "Z notranjo zakonodajo je lahko določeno, da se začasno ustavi 

izplačevanje dajatve, če oseba, ki ima sicer pravico do nje, opravlja katero od predpisanih 

dejavnosti za plačilo ali da se zmanjša višina dajatve, za katero se plačujejo prispevki, če zaslužek 

upravičenca presega predpisani znesek, in da se zmanjša višina dajatve, za katero se ne plačujejo 

prispevki, če zaslužek upravičenca ali njegova druga sredstva ali oboje skupaj presegajo 

predpisani znesek."   
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pravico do spoštovanja premoženja fizični in pravni osebi (1. člen Prvega protokola k 

EKČP). Evropsko sodišče za človekove pravice po Prvem protokolu priznava lastninsko 

varstvo dajatvam, ki so se financirale s prispevki od leta 1994, danes pa priznava 

lastninsko varstvo tudi neprispevno financiranim dajatvam, kamor sodijo tudi pravice iz 

socialnega zavarovanja.2 

  

5. Po tretjem odstavku 26. člena Konvencije MOD št. 102 ter po tretjem odstavku 26. 

člena MEKSV se dajatve, ki temeljijo na prispevkih, lahko v primerih opravljanja določenih 

dejavnosti za plačilo le zmanjšajo, ne pa ustavijo. Po navedeni konvenciji se lahko 

ustavijo le tiste dajatve, ki ne temeljijo na prispevkih, po Kodeksu pa se tudi te dajatve 

lahko ustavijo le za določen čas. Kljub temu, da ima zakonodajalec pri urejanju pravice do 

pokojnine široko polje proste presoje, je na te norme vezan po 8. členu Ustave. Zato 

menim, da ustavno pooblastilo zakonodajalcu pri urejanju pogojev za upokojitev ne sega 

tako daleč, da bi mu dopuščalo v nasprotju z mednarodnimi akti posegati v pravico do 

pokojnine in omejevati njeno izplačilo zaradi nadaljnje zaposlitve ali opravljanja 

dejavnosti. Navedeno pomeni okvir, v katerem se zakonodajalec lahko giblje in znotraj 

katerega ima prosto polje presoje pri urejanju področja pokojnin. 

 

6. Pravica do pokojnine je med drugim varovana s prvim odstavkom 50. člena Ustave, ki 

ima tako kot vsaka človekova pravica svoje ustavno zagotovljeno jedro. Poseg v to jedro 

mora Ustavno sodišče presojati po t. i. strogem testu sorazmernosti. Kaj je jedro 

posamezne socialne pravice, Ustavno sodišče pojasni v svojih odločitvah pri 

obravnavanju konkretnih primerov. Glede na vse zgoraj navedeno menim, da je jedro 

pravice do pokojnine pridobitev te pravice ob izpolnjevanju zanjo bistvenih dveh pogojev, 

to sta starost in zavarovalna doba. Določitev prenehanja opravljanja dela oziroma 

dejavnosti kot dodatnega pogoja za pridobitev pravice do pokojnine zato po mojem 

mnenju pomeni poseg v to pravico, ki bi ga Ustavno sodišče moralo tehtati po strogem 

testu sorazmernosti. 

 

7. Večina se je opredelila, da v obravnavnem primeru ne gre za poseg, ampak za način 

izvršitve, ki se presoja po lažjem testu, ker se presoja Ustavnega sodišča omeji le na 

vprašanje, ali je imel zakonodajalec razumen razlog za izbiro ukrepov, ki opredeljujejo 

način izvrševanja te pravice; pri čemer mora biti konkretna ureditev stvarno povezana s 

predmetom urejanja (37. tč. obrazložitve). Za razumne je večina štela naslednje razloge: 

1) preprečevanja še dodatne obremenitve aktivnih zavarovancev. Menim, da ta trditev že 

nekaj let ne vzdrži. Proračunsko financiranje pokojninske blagajne se zmanjšuje že od 

leta 2016.3 To je v času, ko je zakonodajalec razširil pravico do delne pokojnine. Poleg 

                                            
2 Glej zadeve: Andrejeva proti Latviji z dne 18. 2. 2009; Ruszkowska proti Poljski z dne 1. 7. 2014, 

Kopecký proti Slovaški in druge. 

3 Glej opombo 14 obrazložitve odločbe. Menim, da glede na staranje prebivalstva in vse večjega 

zmanjševanja razmerja med upokojenci in aktivnimi zavarovanci obstaja velika verjetnost, da 

pokojninska blagajna ne bo v prihodnosti imela zadostnih sredstev za financiranje pokojnin, ne pa 

zaradi dvojnega statusa. Moje sklepanje izhaja iz tega, da je ravno z ZPIZ-2 zakonodajalec razširil 
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tega pa Vlada oziroma zakonodajalec lahko določita druge ukrepe in ne nujno le zvišanje 

prispevkov, da poskrbita za finančno vzdržnost pokojninske blagajne, kar navaja tudi 

Ustavno sodišče. 

2) izenačitev položaja zavarovancev obveznega zavarovanja. Da bi bil ta cilj dosežen po 

moji oceni ne zadostuje le izenačitev položajev delavcev in samozaposlenih pri delnem 

upokojevanju, kot razlaga večina, ampak bi se izenačitev položajev morala nanašati tudi 

na primere dvojnega statusa z možnostjo pridobiti celo pokojnino in opravljati dela 

oziroma dejavnost. Ta cilj z ZPIZ-2 ni dosežen, kar izhaja iz drugega dela odločbe, ko je 

večina presojala ustavno dopustnost različne ureditve položajev glede prejemanja polnih 

pokojnin in dela po 14. členu Ustave s kmeti, prokuristi, izvajalci del in avtorji ter drugimi. 

3) ker pokojnina po stališču večine nadomešča plačo oziroma zaslužek, bo samostojnim 

podjetnikom pokojnino nadomeščal njihov pričakovani dohodek. Menim, da z navedenim 

stališčem Ustavno sodišče poseže v načelo enakosti med zavarovanci, ki še naprej 

delajo, in zavarovanci, ki se upokojijo, kar razložim v nadaljevanju. 

 

Ne strinjam se torej z navedenimi razlogi večine, da gre za razumne razloge, povezane s 

predmetom urejanja.   

 

Načelo enakosti (drugi odstavek 14. člena Ustave) 

 

8. Menim, da je z določitvijo pogoja, da je zavarovancu dovoljeno izplačevati polno 

pokojnino le v primeru, če ni naprej delovno aktiven, zakonodajalec kršil načelo enakosti 

po drugem odstavku 14. člena Ustave. Ta določba Ustave določa splošno načelo 

enakosti pred zakonom in pomeni splošno prepoved samovolje in arbitrarnega 

obravnavanja ter predstavlja univerzalno prepoved diskriminiranja. Načelo enakosti je 

eden izmed temeljev pokojninskega sistema. Na načelo enakosti se predlagatelj sklicuje 

v primeru zahteve enake obravnave prejemanja polne pokojnine primerljivih položajev 

samostojnega podjetnika s kmeti, avtorji in izvajalci del, prokuristi in drugimi zavarovanci. 

Po doktrini Ustavno sodišče preizkuša enakost položajev in dopustnost drugačnega 

urejanja, za katerega mora obstajati razumen razlog, stvarno povezan s predmetom 

urejanja, po testu, ki je naveden v 39. tč. obrazložitve. Glede primerljivosti položajev 

navedenih zavarovancev (kmetov, avtorjev idr.) Ustavno sodišče najprej ugotovi, da so ti 

zavarovanci na podlagi plačila prispevkov za vse primere zavarovanja v enakem položaju 

z vidika obsega pravic, ki jim je zagotovljen s plačilom zakonsko določenih prispevkov 

(40. tč. obrazložitve). 

 

                                                                                                                              

dvojni status pri izplačevanju delnih pokojnin in delne upokojitve iz razlogov trga dela, ker želi dalj 

časa zadržati zavarovance v delovnem razmerju in aktivne pri opravljanju dejavnosti. Večje 

zaposlovanje povečuje gospodarsko rast in zmanjšuje bremena pokojninskega zavarovanja 

aktivnim zavarovancem. 
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9. Po presoji večine ima samostojni podjetnik lahko slabši položaj pri pridobitvi pokojnine 

v primerjavi s kmetom,4 zaradi različnega vstopa v obvezno pokojninsko zavarovanje. 

Ustavno sodišče ugotavlja, da vstop v zavarovanje pri kmetih temelji na katastrskem 

dohodku, ki ni povezan z delom, ampak je odvisen od obsega premoženja. Pri 

samostojnem podjetniku pa je za vstop v zavarovanje pomemben zgolj status, ki ga 

samostojni podjetnik ohranja na trgu s pridobivanjem dejanskega dohodka. Po mnenju 

večine gre zaradi navedenega razlikovanja za razumno povezavo s predmetom 

različnega pravnega urejanja (46.–49. tč. obrazložitve). Menim, da za priznanje pravice 

do polne pokojnine ni pomembno, od kakšne osnove se plačujejo prispevki. Za pridobitev 

pravice do pokojnine je pomembno zavarovanje, ki temelji na plačevanju prispevkov. 

Premoženje kmeta je (le) osnova (kriterij) za izračun katastrskega dohodka, ki je pogoj za 

obvezno zavarovanje kmetov.5 Gre za določanje pavšalnega dohodka, za oceno dohodka 

na kmetiji za davčne namene in tudi za vstop v socialna zavarovanja. Kmet mora biti 

obvezno zavarovan, če izpolnjuje dohodkovni cenzus, ki na zavarovanega družinskega 

člana znaša vsaj 4.894,06 EUR na leto (višina k. d.). Samostojni podjetnik prvo leto 

poslovanja plača prispevek glede na dobiček, ki ga sam napove. Če ga ne napove, v 

prvem letu plačuje minimalni prispevek (385,42 EUR v letu 2019) ne glede na opravljanje 

dejavnosti. Po prvem letu poslovanja so prispevki odvisni od dejanskega dobička. Ni 

nujno, da dobiček dobi od opravljanja dejavnosti, lahko ga dobi tudi iz kapitalskih 

dohodkov, premoženjskih pravic. Zato menim, da ne obstaja stvaren in razumen razlog, 

ki bi upravičeval različno zakonsko ureditev slabšega položaja samostojnega podjetnika 

pri pridobitvi pravice do polne pokojnine. Kot navedeno, pravica do pokojnine temelji na 

plačanih prispevkih in je za priznavanje pravice nepomembno, na kakšni osnovi so se 

določili prispevki. 

 

10. Načelo enakosti je pri določanju pokojnine eno od temeljnih načel pokojninskega 

zavarovanja. Presojalo ga je tudi avstrijsko Ustavno sodišče. Po njegovem stališču 

pokojnina ni oskrba, ampak je plačilo za opravljeno delo v preteklosti. Po ustavnosodni 

presoji avstrijskega Ustavnega sodišča je ureditev, ki določa znižanje pokojnine zgolj 

zaradi okoliščine, da upokojenec poleg pokojnine prejema še dohodek od opravljanja 

dejavnosti, neustrezna in v nasprotju z načelom enakosti.6 Po ZPIZ-2, kot že navedeno, 

                                            
4 Kmet je upravičen do polne pokojnine in lahko naprej dela na kmetiji, ko je obvezno zavarovan 

na podlagi katastrskega dohodka in ko doseže starost 63 let. 

5 Po 1. točki prvega odstavka Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 

63/16 – ZUKD) je "katastrski dohodek pavšalna ocena tržnega dohodka od dejavnosti kmetijstva 

in gozdarstva, ki bi ga bilo mogoče doseči s povprečno ravnijo pridelave kmetijskih in gozdarskih 

pridelkov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Republiki Sloveniji glede na njihovo proizvodno 

sposobnost".  
6 Glej odločbo avstrijskega Ustavnega sodišča v zadevi št. G 90/05 z dne 14. oktobra 2005 in 

druge. Odločba je bila izdana v postopku, začetem po uradni dolžnosti in na zahtevo upravnega 

sodišča. Ustavno sodišče je presojalo 2. člen Zakona o delni pokojnini (Teilpensionsgesetzes 

BGBI l 1997/138) in ga zaradi neskladja z Ustavo razveljavilo. Upokojenemu državnemu uradniku 

naj bi se pokojnina zaradi dodatnega zaslužka na novo preračunala v delno pokojnino. 
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imajo vsi samostojni podjetniki zavarovanci enak položaj, ko dosežejo pogoja starosti in 

pokojninske dobe za pridobitev polne pokojnine. Z nadaljnjo delovno aktivnostjo pa se 

samostojnim podjetnikom – upokojencem – polna pokojnina zniža zgolj zaradi dodatnega 

zaslužka iz dejavnosti. Zato gre tudi v slovenski ureditvi prvenstveno za vprašanje 

enakosti med samostojnim podjetnikom, ki nadaljuje z dejavnostjo, ko izpolni pogoje za 

upokojitev, in samostojnim podjetnikom, ki preneha z dejavnostjo, ko se upokoji. 

Samostojni podjetnik, ki nadaljuje z dejavnostjo in naprej plačuje prispevke, ima z vidika 

upokojevanja zaradi tega slabši položaj od samostojnega podjetnika, ki se upokoji in 

porablja denar pokojninske blagajne. Menim, da taka ureditev nima razumnega razloga, 

za različno obravnavanje navedenih zavarovancev, ki bi temeljila na prepovedi 

prejemanja polne pokojnine, in nadaljnje aktivnosti zavarovanca. Menim, da je odveč 

bojazen, da bi se s priznavanjem hkratnega prejemanja polne pokojnine in opravljanja 

dela ali dejavnosti porušila temeljna načela medgeneracijske solidarnosti in druga načela 

socialne varnosti, saj mora zavarovanec izpolniti pogoja starosti in pokojninske dobe, da 

pridobi pravico do polne pokojnine ter hkratnega dela ali opravljanja dejavnosti. Poleg 

tega pa bo ostal, če bo delal ali opravljal dejavnost, še naprej v zavarovalniškem sistemu. 

 

Presoja z vidika prvega odstavka 74. člena Ustave (svobodna gospodarska 

pobuda) 

 

11. Ker po ZPIZ-2 samostojni podjetnik ne more opravljati dejavnosti in dobivati polne 

pokojnine, ocenjujem, da gre tudi za omejitev pravice iz 74. člena Ustave. Po dosedanji 

doktrini je Ustavno sodišče presojalo dopustnost omejitve pravice iz 74. člena Ustave po 

testu, po katerem je najprej preverjalo, ali za ureditev obstaja javna korist in nato še, ali je 

poseg v skladu s splošnim načelom sorazmernosti (2. člen Ustave).7 V obravnavanem 

primeru je večina menila, da gre za posreden vpliv. Presodila je, da ni namen ureditve, da 

bi se posameznik odločil za prenehanje opravljanja dejavnosti. Izbira glede nadaljevanja 

opravljanja dejavnosti je odvisna tudi od drugih okoliščin, ki so osebne, premoženjske in 

nepremoženjske narave. Izpodbijana odločitev je zato le ena izmed vzrokov za 

izoblikovanje odločitev in zato po mnenju večine, obravnavani primer nima značilnosti 

posrednega posega (28. tč. obrazložitve). Menim, da zakonska zahteva, da samostojni 

podjetniki prenehajo s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če želijo uživati polno 

pokojnino, močno vpliva na sam obstoj pravice do samostojnega opravljanja dejavnosti in 

zato pomeni poseg.  

 

Presoja z vidika načela varstva zaupanja v pravo (2. člen Ustave) 

 

12. Pri vrednotenju tega načela mora Ustavno sodišče presoditi, ali so spremembe 

predvidljive in tehtati težo sprememb ter pomen sprememb za upravičence na eni strani 

in javni interes na drugi. Pri obrazložitvah stvarnih razlogov, ki naj bi bili utemeljeni v 

prevladujočem in ustavno dopustnem javnem interesu za sprejem izpodbijane ureditve, 

                                            
7 Glej odločbo št. U-I- 163/05 z dne 27.10.2005, U-I 211/11 z dne 24.5.2012, U-I-73/12 z dne 

6.3.2014 in druge. 
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se večina sklicuje na navedbe Vlade. Med utemeljene razloge, da izpodbijana ureditev ni 

v neskladju z Ustavo, šteje spoštovanje medgeneracijske pravičnosti pri urejanju 

pokojninskega sistema zavarovanja. Breme financiranja pokojninske blagajne nosijo 

zavarovanci, ki še ne izpolnjujejo pogojev za upokojitev in ki so pripravljeni sodelovati v 

dokladnem pokojninskem sistemu, če ne bodo prekomerno obremenjeni. Ker dokladni 

zavarovalni sistem temelji na plačevanju prispevkov aktivnih zavarovancev, menim, da je 

običajno, da aktivni zavarovanci nosijo največje breme pokojninskega sistema. Da pa to 

breme ne bi bilo preveliko, mora skrbeti Vlada z ukrepi uspešnega delovanja 

pokojninskega sistema, za kar ima po pooblastilu Ustave na voljo številne ukrepe, ki jih 

tudi uveljavlja v pokojninskih reformah pri določanju pogojev za upokojevanje. Nadalje 

večina meni, da je utemeljeno sklicavanje Vlade na izenačitev položajev različnih 

skupin zavarovancev, pri čemer navaja le ureditev izenačitve, ki jo je ZPIZ-2 uredil za 

delavce in samozaposlene osebe pri uveljavljanju pravice do delne pokojnine, ne pa 

polne pokojnine in hkratnega dela ali opravljanja dejavnosti. Glede finančne vzdržnosti 

večina povzema navedbe Vlade, pri čemer pa niti ne razpolagamo s podatki, kakšne 

pozitivne finančne učinke (če sploh?) bi razveljavitev izpodbijane ureditve imela na javne 

finance (glej 21. tč. obrazložitve). Pri tem se v odločbi niti ne omeni, da bi bilo treba 

izmeriti tudi učinke sedanje ureditve ZPIZ-2, ko samostojni podjetniki, ki opravljajo 

dejavnost, čeprav bi se lahko upokojili, še naprej plačujejo prispevke v pokojninsko 

blagajno, kakor tudi druge davke in davščine iz opravljanja njihove dejavnosti. 

Zagotovitev finančne vzdržnosti sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki 

zagotavlja dohodkovno varnost upokojenih oseb, je cilj, s katerim se nedvomno zasleduje 

javna korist, vendar bi jo bilo treba izkazati za obravnavani primer.  

 

13. Nenazadnje tudi menim, da je spodbujanje nadaljnje delovne aktivnosti zavarovancev 

tako v interesu posameznikov kot v interesu družbe kot celote. Možnost poklicnega in 

osebnega razvoja, vključno z doseganjem in razvojem položaja oziroma ugleda v 

delovnem in življenjskem okolju, so neločljivi elementi, ki opredeljujejo dostojanstvo in 

osebnost vsakega posameznika.8 Poleg tega pa lahko dejavnost starejših oseb pozitivno 

vpliva tudi na njihovo siceršnjo sposobnost za življenjsko aktivnost in s tem tudi na 

zdravje. Človek je ustvarjen za delo. To je njegova bit. Delo je vrednota, ki je tudi ustavno 

varovana v 66. členu Ustave.9 Podaljšana delovna aktivnost brez omejitev izplačevanja 

polne pokojnine pa bi tudi izboljšala socialni (eksistenčni) položaj upokojencev in 

prispevala k odpravljanju revščine tistih, ki prejemajo nizke pokojnine. Z vidika družbe kot 

celote je treba poudariti znane demografske značilnosti strukture prebivalstva v Sloveniji. 

Vse več je starejšega prebivalstva, število rojstev stagnira, število neto priselitev pa je 

razmeroma majhno. Ocenjuje se, da se bo v prihodnjih letih intenzivnost demografskih 

sprememb z naraščanjem starega prebivalstva še okrepila.10 Pri tem tudi ni mogoče 

                                            
8 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-183/97 (OdlUS VI, 183) z dne 10. 7. 1997, točka 

24, in tudi z odločbo št. U-I-84/15 (Uradni list RS, št. 40/07) z dne 18. 5. 2017, točka 24.     

9 Ustava v 66. členu določa varstvo dela:"Država ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter 

zagotavlja njuno zakonsko varstvo." 

10 Glej Urad za Makroekonomske analize in razvoj (UMAR): Poročilo o razvoju 2018, str. 30–31.  
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spregledati, da je za Slovenijo v primerjavi z drugimi članicami EU značilen zelo nizek 

odstotek delovno aktivnih starejših oseb.11 V Sloveniji vse bolj primanjkuje delavcev. K 

temu lahko nedvomno prispeva tudi upokojevanje za delo sicer še vedno sposobnih 

posameznikov. Med dejavnostmi, ki so jih samostojni podjetniki prenehali opravljati, so 

tudi tiste, ki sodijo v deficitarne poklice (čevljarji, zidarji, tesarji, krovci itd.). Hkrati pa se je 

zaradi izpodbijane ureditve povečalo tveganje dela na črno. Pomembno je tudi poudariti, 

da število brezposelnih zmanjšuje prihodke pokojninske blagajne in negativno vpliva na 

gospodarsko rast; zaposlenost pa je pomemben dejavnik socialnega in gospodarskega 

razvoja.12 Prav tako ni zanemarljivo, da lahko podaljševanje delovne aktivnosti starejših 

oseb prispeva k zagotovo zaželenemu prenosu znanja izkušenih starejših posameznikov 

na mlajše generacije posameznikov, ki delovne izkušnje šele pridobivajo. Glede na 

navedeno sem menila, da je teža posledic večja od koristi izpodbijane ureditve. 

 

14. Kaže tudi opozoriti, da večina evropskih držav zavarovancem dovoljuje opravljanje 

dejavnosti tudi po upokojitvi (Nemčija, Avstrija, Belgija, Španija, Estonija, Bolgarija, Ciper, 

Finska, Latvija, Litva, Nizozemska, Švedska, Norveška, Češka, Francija, Irska, 

Luksemburg, Malta in druge); mnoge med njimi tudi, ko zavarovanci izpolnijo pogoje (le) 

za pridobitev pravice do predčasne pokojnine. 

 

15. Glede na vse navedeno menim, da Ustavno sodišče s tem, ko ni opredelilo novega 

pojmovanja pokojnine, ni sledilo družbenim spremembam. S stavkom: "Vendar taka 

presoja Ustavnega sodišča ne pomeni, da Ustava drugačno ureditev onemogoča" 

zapisanim v 38. točki obrazložitve jasno pokaže, da to prepušča zakonodajalcu.  

 

 

 

 

Dr. Etelka Korpič – Horvat 

                 Sodnica 

 

 

 

 

               DDr. Klemen Jaklič 

               Sodnik 

 

 

 

 

Pridružujem se odklonilnemu ločenemu mnenju sodnice dr. Etelke Korpič – Horvat k 

odločbi št. U-I-303/18 z dne 18. 9. 2019. Posebno težo ima argument človekovega 

                                            
11 Ibidem, str. 99. 

12 Ibidem, str. 31. 
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dostojanstva (v točki 13), ki ga sodnica poimenuje kot "dostojanstvo in osebnost vsakega 

posameznika." (Na tem mestu je op. 813.) Tako imenovani dvojni status koristi vsem: tako 

tistim, ki so še naprej v celoti delovno aktivni, kot tudi mlajši generaciji, za katero 

podjetniki z dvojnim statusom plačujejo prispevke v pokojninsko in zdravstveno blagajno 

ter druge dajatve. Vse prej kot nepomembno je tudi to, da dvojni status odpravlja revščino 

tistih, ki prejemajo nizke pokojnine. Dvojni status krepi vrednoto dela, ne da bi, ker gre za 

podjetnike, onemogočal delo mlajši generaciji, ki jo podjetniki tudi zaposlujejo. 

 

 

 

 

 

 

        Dr. Marijan Pavčnik 

                   Sodnik      

 

 

 

 

 

 

                                            
13 Opomba 8 se glasi: Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-183/97 (OdlUS VI, 183) z dne 

10. 7. 1997, točka 24, in tudi z odločbo št. U-I-84/15 (Uradni list RS, št. 40/07) z dne 18. 5. 2017, 

točka 24. 


