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ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNIKA MARKA ŠORLIJA 
K ODLOČBI ŠT. U-I-303/18 Z DNE 18. 9. 2019, KI SE MU 

PRIDRUŽUJE SODNIK DDR. KLEMEN JAKLIČ  
 

Ustavno sodišče je presojalo ureditev, po kateri se samozaposlenim osebam (15. člen 

ZPIZ-2) in družbenikom (16. člen ZPIZ) ne omogoča uživanja polne pokojnine ob 

sočasnem opravljanju dela oziroma dejavnosti. Po odločitvi večine takšna ureditev ni v 

nasprotju z Ustavo. Z odločitvijo se nisem mogel strinjati že zato, ker menim, da se je 

večina izognila vsebinski presoji, ali je izpodbijana ureditev v neskladju s prvim 

odstavkom 74. člena Ustave, zato se v ločenem mnenju nisem posebej ukvarjal s presojo 

z vidika načela varstva zaupanja v pravo (2. člen Ustave) in z vidika prvega odstavka 50. 

člena Ustave (pravica do socialne varnosti). 

 

V 28. točki odločbe večina sicer ugotavlja, da ureditev ni nevtralna za svobodno 

gospodarsko pobudo, vendar pa, da je izbira, s katero je soočen posameznik v pogledu 

nadaljevanja dejavnosti, ko izpolni pogoje za pridobitev pravice do polne pokojnine, 

praviloma odvisna še od številnih drugih okoliščin, v katerih se znajde in ki so osebne, 

nepremoženjske in premoženjske narave. Katere so te "številne druge okoliščine" in kaj 

to pomeni "praviloma", večina ne pove, čeprav iz navedenega izvede sklep, da je 

izpodbijana ureditev le eden od vzrokov za izoblikovanje odločitve posameznika v zvezi z 

opravljanjem dejavnosti po izpolnitvi pogojev za upokojitev. Večina nadalje ugotavlja, da 

namen izpodbijane ureditve nikakor ni vplivanje na posameznikovo odločitev za 

prenehanje dejavnosti in da izpodbijani ureditvi sami zase tudi ni mogoče pripisati, da bi 

bila na njeni podlagi prav takšna odločitev posameznika za zakonodajalca tako očitno 

predvidljiva, da bi moral prevzeti riziko posrednega dejanskega odvračilnega vpliva na 

uresničevanje svobodne gospodarske pobude. S takšnim stališčem večina upravičuje 

opustitev ugotavljanja intenzitete (morebitnega) negativnega vpliva izpodbijane ureditve 

na svobodno izbiro posameznika glede opravljanja dejavnosti.  

 

Sam nasprotno menim, da izpodbijana ureditev posameznika, sicer res na posreden 

način, vendar dejansko postavi v položaj, v katerem od njega zahteva, da z dejavnostjo 

preneha, če želi prejemati polno pokojnino. Konkretna vzročna zveza med ureditvijo in 

odločitvijo posameznika za prenehanje dejavnosti je povsem očitna in tudi predvidljiva, 

zato ni mogoče sprejeti ocene, da zakonodajalec ni mogel predvidevati odvračilnega 

vpliva ureditve na uresničevanje svobodne gospodarske pobude. Takšen vpliv pa ni le 
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predvidljiv, ampak je tudi intenziven, še posebej pri posameznikih, ki opravljajo dejavnost, 

v kateri se ustvarja nizek dohodek in imajo nizko pokojnino. Omejitev svobodne 

gospodarske pobude tako najbolj prizadeva tiste, ki so najšibkejši oziroma ki so v 

najslabšem ekonomsko socialnem položaju. 

 

Vprašanje dvojnega statusa pa je treba nasloviti tudi z vidika, po katerem pokojnina ni le 

socialna dajatev, kar izhaja iz 2. člena ZPIZ, ki med drugim določa, da obvezno 

pokojninsko zavarovanje obsega pravice za primer starosti. Zavarovalni primer je torej 

starost, ne morda nesposobnost za delo ali za preživljanje. Pravice iz zavarovanja so 

določene na podlagi dela oziroma prispevkov, seveda po načelih vzajemnosti in 

solidarnosti. Pogoj prenehanja dejavnosti za prejemanje polne pokojnine nasprotuje 

temeljnemu izhodišču, da je pravica do pokojnine pravica iz dela, kar daje njenemu jedru 

premoženjski značaj. To je tudi podlaga oziroma izhodišče za prevladujočo ureditev v 

številnih evropskih držav, ki dovoljujejo dvojni status z izplačilom polne pokojnine. 

 

Izpodbijana ureditev že zgolj zato, ker posega v uresničevanje pravice do svobodne 

gospodarske pobude, ni v skladu z Ustavo. 
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