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Stevilka: 3.1 - 137 I 2012- 4 - DOL
Datum: 03.04.2013
zvEzA poLrcrJsKrH vETERANSKtH onuSrev sEVER
Stefanova 2
1000 Ljubljana

V prvem odgovoru na va5o pobudo Varuhu dlovekovih pravic RS (Varuh) v zvezi z zmani(anlem pokojnine na
podlagi Zakona za txavnotelenje javnih financ (ZUJF), smo obljubili, da vas bomo obvestili o odlodiWi
Ustavnega sodiSda RS (Ustavno sodi5de) glede ustavnosti ZUJF in o naSih morebitnih nadaljnjih aktivnostih.

Ustavno sodi5de je z odlodbo Stevika U-I-l86ll2-34 zdne 14.marca 2013 pritrdilo argumentom Varuha in
ugotovilo, da so drugi, tretji in detrti odstavek 143. dlena ZTJJF v nasprotju z Ustavo RS, zato jih je razveljavilo.
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovaqje Slovenije (ZPV) je naloZilo, naj vsem prizadetim uZivalcem
pokojnin brez odla5anja izda nove odlodbe. Odlodba Ustavnega sodi5da je objavljena v Uradnem listu Republike
Slovenije, Stevilka 25 I 13 z dne 22. marca 2013.
Ob tem moramo opozoriti, da zakonska ureditev (43. in 44. dlenZakona o ustavnem sodiSdu, Uradni list RS, 5t.
64/07) ne omogoda izplalila razltke pokojnine vsem upravidencem za (as od zmanj5anja pokojnine do
uveljavitve odlodbe Ustavnega sodi5da (torej od l. junija 2012 do 23. marca 2013), temveE bo razlika izplalana
le tistim upravidencem, ki imajo 5e odprte pravne postopke. Posameznikom, ki se zoper odlodbo ZPIZ niso
pritoZili alizoper njegovo drugostopenjsko odlodbo niso vloZili to1be,ZPIZnebo izplalal razlike zanazaj, saj

nima zakonske podlage za spremembo (Ze) pravnomodnih odloditev. Zato smo pristojnemu ministrstvu Ze
predlagali, naj dim prej pripravi strokovne podlage, ki bodo omogodile uveljavitev ustreme zakonske podlage za
odpravo vseh neustavnih posledic ZUJF, ki z odlodbo ustavnega sodi5da niso v celoti odpravljene.
Po zagotovilih ZPIZbodo nove odlodbe upravidencem izdane v mesecu aprilu, neizpladano razliko pokojnin pa
naj bi upravidenci prejeli do konca mesecajumja, pri demer 5e ni odlodeno, kako bo razltka izplalana (v ved
obrokih in z obrestmi ali brez njih).

temi informacijami zakljudujemo z obravnavo va5e pobude, ki je bila utemeljena, na3e delo pa lahko Stejemo
za uspesno opravljeno. Priporodamo vam, da morebitna dodatna vpra5anja naslovite neposredno na ZPIZ
(telefonska Stevilka 0l 47 45 100, elektronski naslov informacije@zpiz.si), ki smo mu Ze predlagali, naj vse
potrebne informacije objavi tudi na svojih spletnih straneh.
S

5e naprej spremljal problematiko izvajanjaZUIF n si v okviru svojih nalog prizadeval, da bo dim prej
sprejeta sprememba oziroma dopolnitev zakona, ki bo vsem upravidencem zagotovila enak poloZaj pri odpravi
neustavnih posledic zrnanj5anja pokojnin. Podrobnej5e informacije v zvezi z na5im dosedanjim delom na tem
podrodju bodo objavljene tudi na na5i spletni strani www. varuh-rs.si v rubriki z naslovom ZUJF.
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