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Z vso načelno argumentacijo (zlasti v točkah 5 in 6) se strinjam, mislim pa, da bi iz nje za primere 

tistih, ki so začeli delati pred 18. letom starosti, moral slediti drugačen sklep: da izpodbijana določba 

četrtega odstavka 39. člena ZPIZ ni v skladu z Ustavo, kolikor se nanaša tudi na take primere oziroma 

kolikor takih primerov ne obravnava drugače kot primere tistih, ki so začeli delati šele s polnoletnostjo. 

S tem ta zakonska določba ne izpolnjuje zahteve, izražene v 5. točki obrazložitve ("izbrati ustrezna 

sredstva, sorazmerna objektivno ugotovljeni neenakosti med posameznimi subjekti"), in zahteve iz 6. 

točke po upoštevanju načela enakosti pred zakonom in načela pravičnosti. Že zgolj slednje - v 

povezavi z načeli socialne države - bi po mojem mnenju zahtevalo večje upoštevanje bremena, ki ga 

za človeka in njegov razvoj pretežno (povprečno) pomeni redna zaposlitev v času mladoletnosti 

(zmanjšanje možnosti nadaljnjega šolanja, vplivi na zdravje in osebnostni razvoj itd.). Predvsem pa se 

ne morem strinjati z argumentacijo v točkah 10 in 11, da je položaj te kategorije zavarovancev 

primerljiv z drugimi v tem smislu, da njihova izenačitev glede potrebne starosti za upokojitev ne krši 

načela enakosti pred zakonom. Specifičnost položaja ljudi, ki se zaposlijo še kot mladoletni, je v 

mnogih aspektih tolikšna, da to z utemeljenim razlogom upošteva zlasti delovnopravna (in morda še 

kakšna) zakonodaja - in morala bi jo upoštevati tudi pokojninska zakonodaja. Če podaljševanje 

življenjske dobe in slabšanje razmerja med številom upokojencev in aktivnih zavarovancev nujno 

zahteva zvišanje starostne dobe kot pogoja za polno upokojitev, to še ne pomeni, da je pri tem 

dopustno spregledati specifičnost položaja tistih, ki so začeli delati kot mladoletni, in jih tretirati kot vse 

ostale - še zlasti v primerih, kadar so npr. od 15. leta naprej delali neprekinjeno do izpolnitve polne 

pokojninske dobe. To ne pomeni, da bi (po mojem mnenju) morali imeti pravico, da se polno upokojijo 

že pri 55 letih starosti (moški), če se bo za druge zahtevala starost 63 let, pač pa, da bi se ta meja (63 

let) za njih morala znižati na primer za dobo, ko so delali kot mladoletniki (v gornjem hipotetičnem 

primeru torej od 63 na 60 let). 

 

Popolno neupoštevanje te bistvene razlike med omenjenima dvema kategorijama zavarovancev za 

Ustavno sodišče ne bi moglo biti razlog za ugotovitev neustavnosti takega posega v pravice prve od 

teh dveh kategorij kvečjemu v primeru, če bi šlo za primer zakonske ureditve, ki jo lahko Ustavno 

sodišče presoja le s t.i. najmilejšim testom, torej s testom samovolje, ko je zakonsko ureditev možno 

spoznati za neustavno le v primeru, kadar ji manjka sploh kakršnakoli razumna in stvarna (s 

predmetom urejanja povezana) utemeljitev in jo je zaradi tega treba spoznati za povsem samovoljno 

(arbitrarno) - pa še v tem primeru nisem prepričan, da bi bilo izenačitev potrebne starosti na 63 let za 

tiste, ki so začeli delati že kot mladoletniki, in za vse druge možno šteti kot ureditev, ki - ob vsej 

neutemeljenosti - vendarle temelji vsaj na nekem razumnem in stvarnem razlogu (v zgornjem smislu) 

in je torej vsaj ne bi bilo mogoče šteti za samovoljo zakonodajalca. Ta najmilejši test pa v tem primeru 

po mojem mnenju ne pride v poštev zato, ker ne gre samo za vprašanje enakosti pred zakonom v 

širšem smislu, torej za vprašanje skladnosti z drugim odstavkom 14. člena Ustave, ampak gre hkrati 

tudi za vprašanje skladnosti s prvim odstavkom tega člena, torej za vprašanje diskriminacije nekaterih 

zavarovancev glede na "... gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo 

osebno okoliščino" (prvi odstavek 14. člena Ustave). Prav ljudje z zgolj osnovnošolsko izobrazbo (na 

katero pa so se mnogi bili prisiljeni omejiti prav zaradi svojega gmotnega stanja in družbenega 

položaja|) so namreč tisti, ki jih pretežno prizadeva izpodbijana zakonska ureditev - pri vprašanju, ali je 

zakonska ureditev diskriminatorna glede na katerokoli okoliščino iz prvega odstavka 14. člena Ustave 

(in tu so "v igri" kar tri|), pa prej omenjeni najmilejši test skladnosti zakona z Ustavo ni več indiciran. 
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