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Pritrdilno ločeno mnenje podajam k 1. točki izreka odločbe, (1) ker se žal ne morem 
strinjati z večinskim stališčem o protiustavnem posegu v 33. člen Ustave in (2) ker želim 
podati razloge, zakaj sem kljub temu glasovala za 1. točko izreka odločbe. 
 
1. Strinjam se z razlogi iz 14. in 15. točke obrazložitve odločbe, da se razveljavljeni del 
besedila prvega odstavka 228. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju 
ZPIZ-1) nanaša tako na tisti del prispevkov, ki se plačujejo za obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje iz bruto plače delavca, kot tudi na tisti del prispevkov, ki bremeni 
delodajalca. Žal pa se ne morem strinjati s stališčem, da s strani delodajalca izposlovan 
odpis, odlog in obročno odplačevanje prispevkov, zato ker »pomeni, da prispevki ob 
zapadlosti niso plačani,«

1
 posega v pravico do zasebne lastnine delavca. To velja tako 

za del prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo iz bruto plače (delavca), in toliko bolj 
za tisti del prispevkov, ki bremenijo delodajalca. 

 
2. Z zakonom zapovedano obvezno plačevanje prispevkov za obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje po ZPIZ-1 je, kot razumem, oblika namenskega zbiranja 
denarnih sredstev, ki jih ustvarja aktivno prebivalstvo. Na ta način država ureja obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (drugi odstavek 50. člena Ustave).

2,3
 Tovrstna 

(abstraktna) zakonska obveznost se ob vsakokratnem (dejanskem) plačilu prispevkov v 
pokojninsko blagajno iz naslova te obveznosti na strani posameznega zavezanca za 
plačilo kaže kot konkretna omejitev njegove svobode na njegovem premoženjskem 
področju. Brez te omejitve bi posameznik z ustvarjenimi denarnimi sredstvi (prihodki, ki 
se, če gre za delavca, izražajo v njegovi bruto plači) sicer prosto razpolagal.  
 
3. Jamstvo zasebne lastnine kot človekove pravice iz 33. člena Ustave zagotavlja 
posamezniku svobodo na premoženjskem področju, to je, da uživa in razpolaga s 
svojimi dobrinami, prihodki in plodovi svojega dela. V konkretnem upravnem postopku 
dosežen odpis, delni odpis, odlog plačila prispevkov ali obročno plačevanje prispevkov 
svobode posameznika na premoženjskem področju, kot razumem, ne omejuje nič bolj, 
kot je njegova svoboda že omejena z zakonsko zapovedjo plačevanja prispevkov za 

                                            
1
 Povzeto iz 15. točke obrazložitve odločbe. 

2
 Po tretjem odstavku 204. člena ZPIZ-1 se obvezno zavarovanje financira tudi iz proračuna. 

3
 Vlada Republike Slovenije v svojem mnenju (med drugim) opozarja, (1) da prihaja v pokojninski blagajni 

do tekočega primanjkljaja, ker se s prispevki zbere le ¾ vseh odhodkov, in (2) da je država odgovorna za 
pokrivanje tega primanjkljaja. 
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obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
4
 Zato se mi zdi, da sporni ukrepi iz 

razveljavljenega dela prvega odstavka 228. člena ZPIZ-1 ne utemeljijo stališča o posegu 
v zasebno lastnino delavca, četudi se je delavec, ki je prejel izplačilo (neto) plače, 
upravičeno zanesel, da so bili obračunani prispevki za obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje tudi (dejansko) plačani. 
 
4. Ekonomsko gledano, s stališča družbe kot celote, se po poti zakonske omejitve 
posameznikov na premoženjskem področju zagotavljajo denarna sredstva za tekoče 
izplačevanje (med drugim) pokojnin posameznikom, ki so v obdobju svoje aktivne dobe 
s prispevki iz takrat ustvarjenih denarnih sredstev zagotavljali izplačilo pokojnin 
takratnim upokojencem (medgeneracijska solidarnost). Z gledišča delavca – 
morebitnega bodočega upravičenca do pokojnine – pa so z zakonom opredeljeni 
prispevki iz njegove bruto plače njegova (z zakonom zapovedana) "naložba" v denarju 
za primer starosti ali invalidnosti; s plačilom prispevkov (in delom) si namreč zagotavlja, 
skladno s sedanjo ureditvijo v ZPIZ-1, v prihodnosti (med drugim) pravico do pokojnine. 
V tem smislu in okviru gre, kot razumem, za pričakovano in ustavno varovano pravico do 
pokojnine, ki je kot premoženjska pravica varovana v okviru 33. člena Ustave.

5
 Če bo 

posameznik v prihodnosti morebiti izpolnil pogoje za pridobitev starostne pokojnine, kot 
jo ureja ZPIZ-1, si s plačevanjem prispevkov lahko zagotavlja tudi pravico do določene 
višine pokojnine.

6
 

 
5. Pravica do pokojnine se posameznikom zagotavlja v prepletenem in kompliciranem 
sistemu, ki naj zagotavlja socialno blaginjo in s tem določene standarde življenja v 
državi

7
 po načelu socialne solidarnosti in zaradi socialne solidarnosti. Iz tega, kot 

razumem, logično sledi, (1) da pravni red omejuje svobodo posameznika (delavca) na 
premoženjskem področju zaradi socialne solidarnosti, (2) da pravni red posamezniku 
(poenostavljeno) v tem okviru zagotavlja pravico do pokojnine, in (3) da se "naložba" 
posameznika (delavca) v denarju izmika njenemu običajnemu golemu 
premoženjskopravnemu bistvu prav zaradi njene funkcije zagotavljanja socialne 
solidarnosti. 
 
6. Svoboda razpolaganja z ustvarjenimi denarnimi sredstvi posameznika je po ZPIZ-1, 
kot razumem, omejena zaradi cilja (skrbi države za urejanje in delovanje obveznega 
pokojninskega delovanja), ki je opredeljen v Ustavi (drugi odstavek 50. člena Ustave). V 
težnji po čim bolj učinkovitem (dejanskemu) zbiranju sredstev za ta, v Ustavi opredeljen 
namen, zapoveduje ZPIZ-1 (i) obvezno plačevanje prispevkov (ii) ob vsakokratnem 
izplačilu plače (iii) s strani delodajalca (iv) iz dela bruto delavčeve plače. Na drugi strani 

                                            
4
 Ob tem puščam ob strani abstraktno možnost, da prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje ne bi bili plačani za celotno zavarovalno dobo, kar bi lahko vplivalo na pravico do pokojnine. S 
tem očitkom vlagatelja namreč nista utemeljevala zahteve. 
5
 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-770/06 z dne 27. 5. 2009 (Uradni list RS, št. 54/09). 

6
 Iz dosedanje ustavnosodne presoje sledi, da (zgolj) odmera pokojnine ni varovana v okviru 33. člena 

Ustave. Iz odločbe  Ustavnega sodišča št. U-I-36/00 z dne 11. 12. 2003 (Uradni list RS, št. 133/03, in 
OdlUS XII, 98) izhaja, (1) da pravice iz obveznega pokojninskega zavarovanja niso odvisne samo od 
prispevkov posameznika na podlagi dela, temveč tudi od drugih prispevkov oziroma sredstev, pa tudi od 
uveljavljanja načela vzajemnosti in solidarnosti, (2) odmera pokojnine v sistemu ZIPZ-1 pa, da ni odvisna 
od razmerja med dajatvijo (vplačani prispevki) in protidajatvijo (pokojnina). Zato odmera kot taka po 
nadaljnjem stališču Ustavnega sodišča iz te odločbe ne more pomeniti posega v lastninsko pravico in 
kršitve 33., 67. in 69. člena Ustave. Prim. 13. in 21. točki citirane odločbe.  
7
 Prim. 35. in 84. odstavek sodbe velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi 

Carson in drugi proti Združenemu kraljestvu z dne 16. 3. 2010 (na obeh mestih so citirana stališča sodnika 
najvišjega sodišča v Združenem kraljestvu Lorda Hoffmana).  
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pa je dajal ZPIZ-1 v razveljavljenem delu prvega odstavka 228. člena možnost 
delodajalcu kot (navideznemu) zavezancu za plačilo prispevkov,

8
 da se je v davčnem 

postopku lahko razbremenil dela svojih stroškov poslovanja iz naslova obveznosti 
plačevanja prispevkov iz dela delavčeve bruto plače ali da je njihovo plačilo odložil. 
Resnični zavezanec za plačilo – delavec (ki bi mu bil pripadel znesek bruto plače, če ne 
bi bilo zakonsko predpisanega obveznega prispevka) o tovrstnem postopku, skladno z 
Zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo – 
ZDavP-2-UPB4), sploh ni bil obveščen. Takšna delodajalčeva možnost pa je bila ne le v 
nasprotju z njegovo obveznostjo iz naslova zagotavljanja sredstev v višini bruto plače v 
razmerju do delavca po pogodbi o zaposlitvi, temveč tudi v nasprotju s funkcijo 
prispevka za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s katero je utemeljen 
poseg v pravico delavca do (bruto) plače. Zato menim, da gre za notranje nasprotje 
znotraj pravnega reda. Pravni red, ki na eni strani s ciljem, ki je opredeljen v Ustavi, 
ustvarja potrebo po omejitvi lastninske pravice aktivnega prebivalstva (med njimi tudi 
delavcev) zaradi socialne solidarnosti, na drugi strani pa z drugim, četudi ustavno 
dopustnim ciljem, relativizira to potrebo z olajšanjem bremen le določenim delodajalcem, 
krni zaupanje v pravo na področju, ki je, vsaj zame, zaradi pomena socialne solidarnosti 
za sožitje v družbi, posebej občutljivo. Zato menim, da je bil razveljavljeni del prvega 
odstavka 228. člena ZPIZ-1 v nasprotju z načeli pravne države (2. člen Ustave).  
 
7. Država ima dolžnost ustvarjanja pogojev za zaposlovanje. Eden izmed ukrepov v prid 
tega cilja je lahko tudi zmanjševanje obremenitev podjetij s stroški poslovanja. Vendar 
ne morem prezreti, da sporni ukrepi niso imeli učinka splošne razbremenitve podjetij s 
stroški poslovanja. Sporni ukrepi so namreč lahko učinkovali kot olajšanje proračuna le 
nekaterim podjetjem. V bistvu so imeli zato pomen "dodeljevanja" državne pomoči tem 
posameznim podjetjem

9,10
 in to na način, ki se ne zdi pregleden.  V tem vidim razlog v 

prid stališča, izraženega v 17. točki obrazložitve odločbe, da sporni ukrepi niso primerno 
sredstvo za ustvarjanje možnosti za delovanje gospodarstva ter ohranjanje in 
spodbujanje zaposlovanja, četudi je imel odobreni sporni ukrep dejansko lahko tovrsten 
učinek.

11
 

 
 
             dr. Dunja Jadek Pensa 
               Sodnica 

                                            
8
  V resnici je delodajalec glede dolžnosti plačevanja prispevkov iz dela bruto delavčeve plače le 

izvrševalec zakonske obveznosti. 
9
 Več o sodni praksi Sodišča Evropske unije na temo državne pomoči v podobnih primerih v: G. Strban, 

Vpliv neplačila prispevkov na obseg pravic iz socialnega zavarovanja, Pravosodni bilten št. 2(2010), str. 
157. 
10

 O pojmu državne pomoči v primeru, ko se z ukrepi, ki v različnih oblikah zmanjšujejo stroške, ki običajno 
bremenijo proračun podjetja, primerjaj še sodbi Sodišča Evropskih skupnosti v zadevi C-156/98 z dne 19. 
9. 2000 in v združenih zadevah C-341/06 P in C-342/06 P z dne 1. 7. 2008. 
11

 V četrtem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09 in 59/09 – v nadaljevanju ZFIPPIPP) je namreč 
določeno, da odlog plačila prispevkov po ZDavP-2-UPB4 učinkuje na opredelitev "trajnejše nelikvidnosti" 
pri dolžniku, ki je pomembna za utemeljitev insolventnosti dolžnika in s tem predpostavke za začetek 
postopka prisilne poravnave ali stečaja (14. in 50. člen ZFIPPIPP).   


