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Izpodbijani odlok je po mojem mnenju v očitnem in večkratnem nasprotju z ustavo, toda z njegovo 

morebitno razveljavitvijo ali odpravo bi nastalo stanje, ki bi bilo še manj v skladu z ustavo. Gre torej za 

položaj, že omenjen v nekaterih zadnjih odločbah ustavnega sodišča, ko zato razveljavitev oziroma 

odprava ne bi bila v skladu z varstvom ustavnih pravic, ampak bi namesto tega ustavno sodišče 

moralo izreči tako imenovano golo ugotovitev neustavnosti odloka, na podlagi katere bi odlok še 

naprej ostal v veljavi, dokler ga ne bi zamenjal zakon, s katerim bi moral zakonodajalec odstraniti 

ugotovljene neustavnosti sedanje ureditve. 

 

V čem so po mojem mnenju temeljne neskladnosti tega odloka z ustavo, je delno razvidno že iz 

mojega ločenega mnenja k sklepu št. U-I-137/92 z dne 8/4-1993: 

 

- Pravice vojaških oseb, živečih v Sloveniji ali celo njenih državljanov, do pokojnine ne izvirajo samo iz 

18. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine (s kratico: UZITUL), ampak predvsem 

iz 2., 14. in 50. člena ustave; kakršnakoli omejevanja izplačevanja akontacij samo na določene 

kategorije teh oseb so že zato protiustavna, delno širjenje kroga upravičencev iz 18. člena UZITUL z 

odlokom pa je protiustavno zato, ker je arbitrarno in premajhno. - Določitev datuma upokojitve do 18/7-

1991 kot kriterija za opredelitev upravičencev po odloku je arbitrarna in v nasprotju z enakostjo vseh 

pred zakonom (drugi odstavek 14. člena ustave). - Vezanje izjem od gornjega temeljnega kriterija na 

stanje suspenza, dopusta ali bolniškega staleža pomeni poleg tega še kršitev prvega odstavka 14. 

člena ustave - prepoved diskriminacije glede na "družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno 

okoliščino". 

 

Podrobnejša utemeljitev teh stališč je podana v omenjenem ločenem mnenju in je zato tu ne 

ponavljam, temveč se v celoti sklicujem na omenjeno ločeno mnenje. Glede na formulacije te odločbe 

pa - konkretno k posameznim odstavkom obrazložitve -navajam še naslednje dodatne argumente. 

 

K 8. odstavku: 

 

1. Po uvodni ugotovitvi, da pri pravicah iz 18. člena UZITUL gre za pravico do socialne varnosti iz 50. 

člena ustave, obrazložitev zatrjuje, da odlok ne ureja niti "pravic vojaških zavarovancev niti pogojev za 

njihovo pridobitev, temveč samo natančneje določa, kdo so uživalci vojaških pokojnin" oziroma, da le 

"konkretizira določbe 18. člena ustavnega zakona s tem, da določa, komu se izplačuje pokojnina 

oziroma akontacija pokojnine ali druga dajatev, ... ki jih zagotavlja 18. člen ustavnega zakona". 

Podrobneje dokazovati, da "določiti pravico" oziroma "urediti pravico" (kar je zakonska materija, ne 

materija uredb) ne pomeni le določiti njeno vsebino, ampak določiti tudi krog njenih nosilcev oziroma 

upravičencev, najbrž niti ni potrebno. Če neke pravice "zagotavlja oziroma varuje 18. člen ustavnega 

zakona", odlok pa določa, komu se te pokojnine oziroma akontacije izplačujejo, potem je to zame 

povsem očiten poseg uredbe v določanje teh pravic oziroma v zakonsko materijo. 

 

2. S trditvijo v zadnjem stavku tega odstavka, da 18. člen UZITUL ni (namreč dovolj jasno) določil 

kroga upravičencev in rokov za izpolnitev pogojev in da je bila določitev tega dvojega za njegovo 

izvrševanje nujna, se je seveda možno strinjati - ta nujnost pa nikakor ne pomeni, da je s tem določitev 

tega dvojega prenehala biti zakonska materija. Iz resnične nujnosti ureditve teh dveh vprašanj sledi le 

to, da njune začasne in tudi vsebinsko sporne oziroma proutiustavne ureditve ustavno sodišče zaradi 

tega ne bi smelo razveljaviti ali odpraviti, ampak le razglasiti za neskladno z ustavo in zahtevati od 

zakonodajalca čimprejšnjo odpravo teh neustavnosti. 

 

3. Kolikor obrazložitev morda meri tudi na to (kar iz njenih formulacij ni povsem jasno razvidno), naj bi 

18. člen UZITUL zagotavljal pravico do izplačevanja pokojnin, pridobljenih po veljavni zakonodaji, 

odlok pa le izplačevanje akontacij na te pokojnine - in da naj morda prav zato pri odloku ne bi šlo za 
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nikakršno poseganje v določanje pokojninskih pravic oziroma v zakonsko materijo, češ, teh zakonskih 

pravic noben odlok ne more nikomur odvzeti, saj mu jih tudi dal ni - potem je na to možno razlago moj 

odgovor takle. Z 18. členom UZITUL je Slovenija zagotovila "varstvo pravic uživalcev vojaških 

pokojnin s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji"; če s spornim odlokom zagotavlja (začasno) 

varstvo teh pravic ne tako, da bi že prevzela dokončno izplačevanje teh pokojnin, ampak tako, da 

zagotavlja namesto tega samo izplačevanje akontacij, potem je pač ta "pravica do akontacije" edina 

pravica, ki jo prizadetim Slovenija po 18. členu UZITUL trenutno zagotavlja - in če sporni odlok določa 

merila in pogoje za to, komu ta pravica pripada in komu ne, potem bi bilo nesmiselno trditi, da ne 

določa pogojev za pridobivanje pravic in da zato ni v nasprotju z ustavo. Ta "pravica do akontacije" je 

za te ljudi in za njihovo socialno varnost trenutno tudi mnogo pomembnejša kot pravica do pokojnine, 

ki bo vsaj nekaterim morda dokončno priznana šele po njihovi smrti. 

 

K 9. odstavku: Prvi stavek je notranje protisloven, saj po eni strani zatrjuje, da odlok ni posegel v 

ureditev vprašanj, pridržanih zakonu, ker da "to ureditev predstavlja omenjeni 18. člen ustavnega 

zakona" (da je torej ta vprašanja uredil sam ustavni zakon) - hkrati pa potem dodaja "medtem ko je 

odlok izvršilni predpis v smislu 21. člena ustavnega zakona". To protislovje seveda na temelju sprejete 

odločitve ni rešljivo: če bi ta vprašanja uredil že sam ustavni zakon, potem ne izvedbeni zakon ne taka 

uredba sploh ne bi bila potrebna - ker pa ustavni zakon (kot obrazložitev sama pove) nekaterih 

vprašanj (kroga upravičencev in rokov) sam ni dovolj jasno uredil, je izvedbeni predpis k njemu nujen, 

kar obrazložitev tudi sama priznava. Tak izvedbeni predpis k ustavnemu zakonu, ki bo šele preciziral 

krog upravičencev in pogoje za pridobitev pravice, pa je lahko po ustavi samo zakon in ne vladna 

uredba, kot to zatrjuje obrazložitev. 

 

K 10. odstavku: Strinjam se z mnenjem predlagatelja (ki ga obrazložitev zavrača), da odloka ni 

mogoče šteti za izvršilni predpis na podlagi 21. člena UZITUL, saj je bila medtem sprejeta že nova 

ustava in je treba torej presojati skladnost odloka z njo in ne (le) z omenjenim ustavnim zakonom. 

Argument, da z 18. členom ustavnega zakona sprejeta obveznost Slovenije velja tudi po sprejetju 

nove ustave, ni argument za to, da je tudi po uveljavitvi nove ustave še vedno možno neposredno 

uporabljati pred njo veljavne ustavne predpise. Z 18. členom UZITUL sprejeta obveznost Slovenijo res 

obvezuje tudi še danes, toda ne zato, ker bi ta ustavni predpis po uveljavitvi nove ustave še formalno 

veljal in se uporabljal, ampak zato, ker med načela pravne države, ki se jim je Slovenija zavezala z 2. 

členom svoje ustave, spada tudi načelo varstva zaupanja v pravo (o njegovi vsebini glej več v sklepu 

ustavnega sodišča št. U-I-123/92 z dne 22.4.1993). 

 

K 13. odstavku: V tem odstavku opisana razširitev kroga upravičencev od tistih, ki naj bi bili po ožji 

(zame sicer sporni) interpretaciji 18. člena ustavnega zakona upravičeni do akontacij, na tiste, "ki so 

pokazale posebno pripravljenost do osamosvojitvenih procesov", je sama po sebi še en dokaz, da 

odlok z določanjem kroga upravičencev nedopustno posega v zakonsko materijo, pa naj gre pri tem 

(če izhajamo iz ožje, po mojem mnenju napačne interpretacije 18. člena ustavnega zakona) za širjenje 

tega kroga ali pa, če izhajamo iz širše interpretacije 18. člena ustavnega zakona in predvsem iz same 

ustave, za njegovo še bolj nedopustno oženje. O formulaciji, da so te vojaške osebe pokazale 

posebno pripravljenost do osamosvojitvenih procesov "s tem, ko so se dale na razpolago ali so bile v 

suspenzu, na dopustu ali v bolniškem staležu" (namreč po 18.7.1991, torej po prenehanju bojevanja, 

ne med njim), bi se vzdržal vsakega komentarja. (Več o vsebini tega argumenta oziroma o 

protiustavnosti tega kriterija glej v mojem ločenem mnenju v zadevi U-I-137/92.) 
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