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1. Razlogi, zakaj s sprejeto odločitvijo nisem soglašala, so naslednji. 

 

2. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 

44/14 in 102/15 – v nadaljevanju ZPIZ-2) določa poleg starostne tudi predčasno 

pokojnino. Prejšnji Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 

št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZPIZ-1) predčasne 

pokojnine ni določal. Za pridobitev starostne pokojnine po ZPIZ-2 mora zavarovanec 

izpolniti pogoja starosti in pokojninske dobe, v katero se mu ne vštevajo nobeni 

dokupi (pokojninska doba brez dokupa). Na novo uveden pojem pokojninska doba 

brez dokupa (tuji pokojninski sistemi ga ne poznajo), je v primerjavi z ZPIZ-1 postrožil 

pogoje za pridobitev starostne pokojnine zavarovancem, ki so prostovoljno vplačevali 

prispevke,1 ker se v to dobo ne všteva prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje 

(izjema velja le za opravljanje kmetijske dejavnosti, 23. točka 7. člena ZPIZ-2).  

 

3. Vprašanje, ki se je zastavilo v obravnavani zadevi, je, ali je ZPIZ-2, ko je za nazaj 

prevrednotil delovno dobo, pridobljeno in priznano po prejšnjem pokojninskem 

zakonu (ZPIZ-1), v pokojninsko dobo, na podlagi katere se po ZPIZ-2 lahko 

zavarovanec, ki je prostovoljno plačeval prispevke, le predčasno upokoji z malusi, 

nedopustno posegel v pridobljene ali "samo" v pričakovane pravice. Večina je bila 

mnenja, da "čeprav novi pojem oziroma pogoj obsega tudi dobo, pridobljeno do 

uveljavitve ZPIZ-2, to ne pomeni, da velja za nazaj (v smislu 155. člena Ustave)." Po 

mnenju večine ne gre za pridobljeno, temveč za pričakovano pravico. Poseg v 

                                            
1 Gre za zavarovance, ki so bili kot brezposelni in zaposleni s krajšim delovnim časom od 
polnega na dan 31. 12. 2012 prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje v skladu s sedmo 
in enajsto alinejo prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1.  



  

upravičena pravna pričakovanja zavarovancev je zato Ustavno sodišče 

presojalo v okviru načela varstva zaupanja v pravo (2. člen Ustave).  

 

4. Pri spreminjanju pokojninskega sistema je posebej zahtevna naloga presoditi, kako 

spremembe pokojninskega sistema vplivajo na zaupanje v pravo, v pravno državo in 

v stabilnost pokojninskega sistema pri tistih skupinah zavarovancev, ki so s 

spremembo pokojninske zakonodaje najbolj prizadeti, kar se je po moji oceni 

pokazalo tudi v obravnavani zadevi. Namreč, pokojninska zavarovanja so tudi 

naložbena zavarovanja. V sistemu pokojninskega zavarovanja si zavarovanci 

nalagajo sredstva v daljšem življenjskem obdobju, da si zagotovijo primerno življenje 

v starosti. Zato, kot je že odločilo Ustavno sodišče, pravica do pokojnine uživa dvojno 

varstvo: po prvem odstavku 50. člena Ustave (pravica do socialne varnosti) in po 33. 

členu Ustave (pravica do zasebne lastnine).2 Ne oporekam splošnim razlogom, zaradi 

katerih je bil sprejet ZPIZ-2, kakor tudi ne ugotovitvi, da je obstajal javni interes za 

poseg v ZPIZ-1. Ocenjujem namreč, da spremembe sledijo zahtevi po vzdržnosti 

pokojninskega sistema. Znano je, da so na področju pokojninskega zavarovanja 

spremembe dokaj pogoste.3 Zaradi daljše življenjske dobe se demografske razmere 

še naprej spreminjajo, vse več je starejšega prebivalstva, število upokojencev 

narašča hitreje kot število zavarovancev. Prejšnji pokojninski sistem je bil obremenjen 

z odhodki za socialne transfere, ki niso bili povezani z izdatki za pokojnine, itn. Od 

socialne države se pričakuje, da zavarovancem zagotovi takšno višino pokojnine, ki 

bo omogočala primerno življenje v starosti. Zato, kot navedeno, ni oporekati, da je 

imel zakonodajalec pri spreminjanju pokojninskega zavarovanja razumen razlog, da 

je sledil javnemu interesu ohraniti javnofinančno vzdržen pokojninski sistem.  

 

5. Glede na navedeno sem menila, da je javni interes, ki je upravičeval spremembo 

pokojninskega zakona, obstajal. Toda na drugi strani je obstajal interes prizadetih 

zavarovancev, ki so se prostovoljno vključili v obvezno zavarovanje in so s plačili 

prispevkov do 31. 12. 2012 pridobivali pogoj delovne dobe za enakovredno starostno 

upokojitev, kot jim je bila priznana za čas plačevanja prispevkov po ZPIZ-1. 

Zavarovanci so po mojem mnenju upravičeno zaupali zakonodajalcu, da se jim bodo 

prispevki, vplačani v obdobju veljavnosti ZPIZ-1, upoštevali kot pokojninska doba 

enakovredna pokojninski dobi brez dokupa, ki velja po ZPIZ-2. Navedeno pa seveda 

velja le za nazaj, torej do uveljavitve ZPIZ-2. Za naprej, torej za čas od veljavnosti 

ZPIZ-2, pa, če so še naprej prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje, tudi zanje 

veljajo spremenjena pravila tega zavarovanja po ZPIZ-2, kar pomeni, da če izpolnijo 

                                            
2 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-II-1/11 z dne 10. 3. 2011 in druge. 
3 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 1992 (Uradni list RS, št. 12/92, 
5/94, 7/96 in 54/98 – ZPIZ/92), začetek veljavnosti 1. 4. 1992; ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 
106/99, 72/2000, 124/2000, 109/01, 108/02, 26/03 – uradno prečiščeno besedilo, 135/03, 
20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 72/05, 104/05 – uradno prečiščeno besedilo, 69/06 in 
109/06 – uradno prečiščeno besedilo),  1. 1. 2000; ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 
44/14), 1. 1. 2013. Napoveduje se nova pokojninska reforma (Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve in enake možnosti, Bela knjiga o pokojninah, Ljubljana, april 2016). 
 



  

40 let pokojninske dobe in 60 let starosti s prostovoljno vključitvijo v obvezno 

zavarovanje, lahko pridobijo pravico le do predčasne pokojnine, ki je lahko nižja do 18 

odstotkov, ne pa pravice do starostne pokojnine na podlagi pokojninske dobe brez 

dokupa. Tisti zavarovanci, ki se z novimi pogoji prostovoljnega zavarovanja ne 

strinjajo, ker morajo po ZPIZ-2 plačevati višje prispevke za manj kvalitetno upokojitev, 

izstopajo iz sistema prostovoljnega zavarovanja; nekateri pa izstopajo tudi zato, ker 

višjega prispevka finančno ne zmorejo in zato na nove pogoje ne pristajajo ali ne 

morejo pristati.4 Pokojninska zakonodaja je torej za naprej lahko strožja, vprašanje pa 

je, ali lahko prevrednoti že pridobljene pogoje med katera se uvršča delovna oziroma 

pokojninska doba.  

 

6. V 32. točki obrazložitve je Ustavno sodišče zapisalo, da zakonske spremembe 

zahtevajo prehodno ureditev, kot enega izmed pogojev, da je sprememba skladna z 

načelom varstva zaupanja v pravo. Ali in v kolikšni meri je potrebna posebna 

prehodna ureditev, se presoja s tehtanjem med zakonskim ciljem in prizadetostjo 

pravnih položajev prizadetih posameznikov, ki se zlasti meri z upoštevanjem pomena 

pričakovanja določene pravice za življenje prizadetega posameznika in teže 

spremembe. Pomembno je, ali so spremembe predvidljive in so torej prizadeti s 

spremembo lahko vnaprej računali. 

 

7. Prehodna obdobja, določena v drugem in tretjem odstavku 27. člena ZPIZ-2, 

veljajo za vse zavarovance, peti odstavek 27. člena ZPIZ-2 pa samo za aktivne 

zavarovance, saj se za to prehodno obdobje upošteva le pokojninska doba brez 

dokupa. ZPIZ-2 ni določil posebnega prehodnega obdobja za prizadete zavarovance, 

čeprav je teža nastalih posledic za te zavarovance pomembna. Nekateri zavarovanci 

ne bodo mogli izpolniti pogojev starostne upokojitve, le predčasno se bodo lahko 

upokojili, kar trajno vpliva na višino pokojnine. Tistim, ki finančno ne zmorejo plačevati 

višjega prispevka za prostovoljno zavarovanje po ZPIZ-2 in ne izpolnjujejo pogoja 40 

let pokojninske dobe, ostane še možnost, da čakajo na doseženo starost 65 let, ko se 

lahko upokojijo po prvem odstavku 27. člena ZPIZ-2.5 Praviloma so najbolj prizadeti 

tisti zavarovanci prostovoljnega zavarovanja, ki bi se lahko upokojili v letu 2013 

(nekateri so že imeli informativne izračune pokojnine), pa se jim upokojitev lahko 

zamakne tudi do leta 2020. Upokojili se bodo lahko le predčasno, ko bodo stari 60 let 

in izpolnili še drugi pogoj 40 let pokojninske dobe in, ker jim bo po ZPIZ-2 priznana le 

predčasna pokojnina, bodo trajno prejemali nižjo pokojnino. Prostovoljnim 

zavarovancem se zmanjšujejo pravice za nazaj do 31. 12. 2012. Zato je za prizadete 

zavarovance po mojem mnenju kršeno načelo postopnega uvajanja nove ureditve.6 

Pri tem še enkrat poudarjam, da zoženje pravic za naprej, po uveljavitvi ZPIZ-2, ni 

                                            
4 Število prostovoljnih zavarovancev se je z uveljavitvijo ZPIZ-2 zmanjšalo za polovico. 
5 Določba je povzeta iz Konvencije MOD št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti, ki 
zavezuje Slovenijo, da določi kot minimalno dobo za plačevanje prispevkov dobo 15 let in 
starost do 65 let. Torej ne gre za določitev pogojev zavarovanja, ki bi jih določil zaradi 
posebnega položaja prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. 
6 Glej M. Pavčnik, Teorija prava, GV Založba, Ljubljana 2007, str. 260–263. 



  

sporno, kar je Ustavno sodišče že ugotovilo v odločbi št. U-I-29/96 z dne 8. 

5. 1997 (Uradni list RS, št. 29/97, in OdlUS VII, 3). Zavarovanci, ki danes po ZPIZ-2 

plačujejo prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vedo, da, če ne bodo aktivno delali 

40 let in bodo nabrali vsaj del pokojninske dobe od skupnih 40 let s prostovoljnim 

zavarovanjem, bo njihova pokojnina lahko nižja do 18 odstotkov. 

 

8. V primeru prostovoljnih zavarovancev gre praviloma za ranljivo populacijo, za 

brezposelne po stečajih ali delavce s krajšim delovnim časom. Gre za delavce v 

starosti nad 50 let, ki so nezaposljivi; svoje pravice do denarnega nadomestila na 

Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje so izkoristili. Ti zavarovanci so 

praviloma težko plačevali prispevke, čeprav ti prispevki niso bili visoki. Bili so tolikšni, 

kot jih je določil zakonodajalec.  

 

9. Prostovoljno zavarovanje so plačevali tudi zavarovanci, ki bi bili finančno zmožni 

plačevati višje prispevke. Da bi se jim obdobje plačevanja prispevkov vštevalo v 

pogoje za starostno pokojnino, ne pa za predčasno pokojnino, menim, da bi nekateri 

zavarovanci želeli plačevati tudi višje prispevke. Tudi oni so bili zavedeni, da bo 

zakonodajalec za čas vplačevanja prispevkov upošteval pogoje, ki so takrat veljali in 

so jih izpolnjevali. Pričakovali so, da bo zakonodajalec izpolnil obljubo, ker je bila 

zapisana v zakonu, ter jim priznal za čas veljave prejšnjega pokojninskega zakona 

enako kvalitetno pokojninsko dobo za upokojitev tudi po ZPIZ-2. Prizadeti 

zavarovanci se ne pritožujejo zaradi zmanjšanih učinkov prostovoljnega zavarovanja 

po ZPIZ-2, ker sedaj vedo za nove pogoje prostovoljnega zavarovanja, ne soglašajo 

pa s spremembo delovne dobe, določene v ZPIZ-1, v pokojninsko dobo, določeno v 

ZPIZ-2, za čas veljavnosti ZPIZ-1. Enakovredna doba delovni dobi je po ZPIZ-2 

pokojninska doba brez dokupa. Menim, da je zaupanje v pravo prizadeto tudi, ko ne 

gre le za kršitev ustavno varovanega jedra pravice do pokojnine (izvotljena pokojnina) 

oziroma ko pokojnina ne zagotavlja socialne varnosti po prvem odstavku 50. člena 

Ustave (34. točka obrazložitve), zaupanje v pravno državo je lahko prizadeto z nižjo 

pokojnino, ki je bila znižana arbitrarno za nazaj. 

 

10. V 35. točki obrazložitve je bila večina mnenja, da je bila sprememba pogojev za 

pridobitev pravice do pokojnine pričakovana predvsem zato, ker je bil prejšnji 

pokojninski sklad obremenjen s pravicami, ki niso bile dovolj pokrite z vplačanimi 

prispevki. Prav to je bil razlog za nadomestitev instituta delovne dobe z institutom 

pokojninske dobe brez dokupa. Eno od najpomembnejših načel pokojninskega 

zavarovanja je načelo solidarnosti, vzajemnosti in redistribucije. Ustavno sodišče ga 

je opredelilo kot temeljno značilnost socialne države in pravice do socialne varnosti.7 

Odmera pokojnine ni odvisna le od vplačanih prispevkov, temveč prihaja do 

prerazporeditve sredstev glede na potrebe zavarovancev. Prizadeti zavarovanci zato, 

ker so plačevali nizke prispevke, niso mogli računati, da bi lahko višina njihovih vplačil 

vplivala na prevrednotenje pravice starostne pokojnine. Nasprotno, zavarovanci so 

                                            
7 Glej odločbo št. U-I-36/00 z dne 11. 12. 2003 in druge. 



  

upravičeno računali, da se bodo upokojevali po starih pogojih glede 

priznavanja delovne dobe, kar izhaja iz vlog pobudnic in predlagateljev. Takih 

sprememb tudi niso mogli predvideti, saj je bil ZPIZ-2 sprejet le leto in pol pozneje, po 

neuspelem referendumu prenovljenega pokojninskega zakona po ZPIZ-1. Poleg tega 

pa bi bila javnofinančna obremenitev pokojninskega sklada nepomembna, če ne bi 

prišlo do prevrednotenja delovne dobe, saj je vseh zavarovancev, ki so prostovoljno 

plačevali prispevke po ZPIZ-1, nekaj nad 11.000. 

 

11. Zakonodajalec bi lahko cilj smotrnejšega upokojevanja dosegel tudi z drugimi 

ukrepi, na primer zvišal starost kot obvezni pogoj za upokojitev. Znano je, da 

Slovenija spada med članice EU, za katere velja, da imajo določeno nizko starost za 

upokojitev, in spremembe katere zavarovanci že nekaj časa pričakujejo, napoveduje 

pa jo tudi Bela knjiga o pokojninah.8 Iz primerjalno pravne ureditve pokojninskega 

sistema pa nam je prav tako znano, da je upokojitvena starost ključna pri 

zagotavljanju vzdržnosti pokojninskega sistema.  

 

12. Glede na navedeno menim, da gre za prekomeren in nesorazmeren poseg v 

pravna pričakovanja zavarovancev, ki so prostovoljno plačevali prispevke v času 

veljavnosti ZPIZ-1, in zato za kršitev načela zaupanja v pravo iz 2. člena Ustave. 

Zavarovanci so zaupali državi, da bo izpolnila to, kar je bilo določeno v zakonu, kar 

jim je obljubila. Zaupanje v pravo je pomembna vrednota, ki vpliva na stabilnost 

pokojninskega sistema in se ne da meriti z denarjem. V sebi skriva moč, ki premaguje 

sisteme, jih napravi varne, če vanje zaupa, ali pa nestabilne, če vanje ne verjame. To 

še posebej velja za sistem pokojninskega zavarovanja. Nezaupanje zavarovancev v 

pokojninski sistem najbolj slabi sam sistem. Menim, da je finančna vzdržnost 

pokojninskega sistema pomembno odvisna od zaupanja zavarovancev v ta sistem. 

Zato mora zakonodajalec  v novi ureditvi, ki se veže na preteklo ureditev, upoštevati 

ustavno načelo zaupanja v pravo in ne arbitrarno spreminjati temeljnih institutov ali 

zmanjšati njihovo vrednost za nazaj, za čas veljavnosti prejšnje ureditve. Ravno to pa 

je zakonodajalec storil v obravnavnem primeru. 

 

13. Spraševala sem se, ali je ZPIZ-2, ko je prevrednotil delovno dobo, pridobljeno in 

priznano po ZPIZ-1, v pokojninsko dobo, na podlagi katere se lahko zavarovanec le 

predčasno upokoji z malusi, nedopustno posegel v pridobljene pravice zavarovancev, 

ki so prostovoljno plačevali prispevke. Ali ne gre za kršitev drugega odstavka 155. 

člena Ustave, ki dovoljuje povratno veljavo pravnih aktov le, če to zahteva javna korist 

in če s tem ne posega v pridobljene pravice. Po doktrini Ustavnega sodišča gre za 

pridobljene pravice takrat, ko so pravna razmerja zaključena, pravice so 

individualizirane in konkretizirane, določajo se z individualnim aktom. V 

obravnavanem primeru so zavarovanci vplačevali prispevke mesečno. Ali ne gre pri 

posameznih vplačilih prispevkov za zaključena dejanska stanja pri pridobitvi 

                                            
8 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Bela knjiga o pokojninah, 
Ljubljana, april 2016. 



  

pokojninske dobe? S plačilom posameznega prispevka si je 

zavarovanec pridobil dobra 0,2 odstotka od 40 let pokojninske dobe. Res je, da 

zavarovanci še niso prejeli odločbe o upokojitvi, vendar so že pridobili določeno 

število let pokojninske dobe, ki je eden od dveh (poleg starosti) temeljnih pogojev za 

pridobitev pravice do pokojnine. Menim, da gre za podoben primer kot v zadevi 

odločba Ustavnega sodišča št. U-I-158/11 z dne 28. 11. 2013. Tudi v tej zadevi še ni 

bila izdana odločba o odmeri davka na del plače za uspešnost, pravica ni bila 

konkretizirana, ker njen obseg še ni bil določen (zavezanec še ni vedel, kolikšen del 

plače za uspešnost mu ostane po poravnavi davčne obveznosti). V navedeni zadevi 

je Ustavno sodišče zaradi retroaktivnega posega ugotovilo kršitev drugega odstavka 

155. člena Ustave. 

 

14. Pravice prostovoljnih zavarovancev tudi niso bile vključene v 394. člen ZPIZ-2. 

Gre za člen, ki določa prehodno obdobje zaradi varstva pričakovanih pravic najbolj 

ranljivih skupin zavarovancev, in sicer za brezposelne, upravičence denarnega 

nadomestila, delovne invalide in prejemnike poklicne pokojnine. Ti se v določenem 

prehodnem obdobju lahko upokojijo po pogojih ZPIZ-1. Ustavno sodišče je zaradi 

preverjanja kršitve načela enakosti po drugem odstavku 14. člena Ustave primerjalo 

položaj prostovoljnih zavarovancev s položajem brezposelnih, ki so prejemali denarno 

nadomestilo in za katere velja navedeno prehodno obdobje možnega upokojevanja 

po pogojih ZPIZ-1. Ugotovilo je, da ne gre za primerljivi položaj uživalcev pravic iz 

zavarovanja za primer brezposelnosti s prostovoljnimi zavarovanci. Razloga sta, da 

so bili zavarovanci, prejemniki denarnega nadomestila ob uveljavitvi ZPIZ-2 

neposredno pred izpolnitvijo pogojev za pridobitev pravice do pokojnine po ZPIZ-1, 

hkrati pa so bili do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do pokojnine vključeni v 

obvezno zavarovanje po zakonu. Sama pa menim, da so imeli enak položaj kot 

zavarovanci, ki so prejemali denarna nadomestila, vsi tisti prostovoljni zavarovanci, ki 

jim je do upokojitve manjkalo toliko delovne dobe kot tistim, ki so prejemali denarno 

nadomestilo. Tudi prostovoljni zavarovanci so bili vključeni v obvezno zavarovanje. 

Dejstvo, da ti zavarovanci 31. 12. 2012 niso prejemali denarnega nadomestila za 

brezposelnost, ampak so si sami plačevali prispevke, ne more biti razumen razlog za 

različno obravnavo. Gre za primerljiva položaja prostovoljnih starejših zavarovancev 

in zavarovancev prejemnikov denarnega nadomestila; njihovi položaji so bistveno 

enaki in jih zakonodajalec zato ne bi smel različno urediti. Zato menim, da gre za 

kršitev načela enakosti po drugem odstavku 14. člena Ustave.9 

 

 

 

 

 

 dr. Etelka Korpič - Horvat 

 Sodnica 

                                            
9 Glej tudi odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-146/12 z dne 14. 11. 2013. 
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