VSRS Sodba VIII Ips 111/2017

Sodišče: Vrhovno sodišče
Oddelek: Delovno-socialni oddelek
ECLI: ECLI:SI:VSRS:2017:VIII.IPS.111.2017
Evidenčna številka: VS00006731
Datum odločbe: 03.10.2017
Opravilna številka II.stopnje: Sodba VDSS Psp 509/2016
Senat: mag. Marijan Debelak (preds.), mag. Irena Žagar (poroč.), dr. Mateja Končina Peternel, Marjana
Lubinič, Borut Vukovič
Področje: POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Institut: ugotovitev lastnosti zavarovanca - pravnomočno ugotovljeno delovno razmerje - sprememba
podlage zavarovanja za nazaj
Zveza: ZMEPIZ-1 člen 80, 80/5, 83, 83/1, 83/2. ZPIZ-2 člen 13, 13/2

Jedro
Prvi odstavek 83. člena ZMEPIZ-1 je izjema od pravila, da se lastnost zavarovanca na zahtevo (posameznika
ali delodajalca) ugotavlja največ od 1. januarja 2000 naprej. Drugi odstavek pa je izjema od prvega odstavka.
To pomeni, da se na podlagi prvega odstavka, v primeru s pravnomočno sodno odločbo ugotovljenega
delovnega razmerja, lastnost zavarovanca lahko ugotavlja tudi za obdobje pred 1. 1. 2000, če oseba ni bila
vključena v obvezno zavarovanje. Na podlagi drugega odstavka pa je enaka možnost dana tudi osebam, ki so
bile v obvezno zavarovanje sicer vključene, vendar prostovoljno ali pa kot osebe upravičene do nadomestila
zaradi začasne nezmožnosti za delo po prenehanju delovnega razmerja, pod pogojem, da je bila pravnomočna
odločba glede plačila prispevkov tudi izvršena.
Določba 83. člena ZMEPIZ-1 torej ne predstavlja splošne zakonske ureditve primerov sprememb zavarovalne
podlage na podlagi pravnomočnih sodnih odločb, izdanih v delovnih sporih, pač pa izjemo glede zakonsko
predpisanega obdobja, v katerem je mogoče ugotavljati lastnost zavarovanca za nazaj. Splošno pravno
podlago za spremembo zavarovalne podlage v primeru, ko se s pravnomočno sodbo za nazaj ugotovi obstoj
delovnega razmerja predstavlja 5. točka 80. člena ZMEPIZ-1, na podlagi katere se obstoj zavarovalnega
razmerja oziroma lastnosti zavarovanca ugotavlja, kadar je s pravnomočno sodbo, sodno poravnavo ali v
postopku mediacije ugotovljen obstoj delovnega razmerja.

Izrek
Revizija se zavrne.
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Obrazložitev
1. Sodišče prve stopnje je odpravilo prvi odstavek izreka odločbe toženke št. 4.191.263 z dne 15. 12. 2015 v
delu, kjer je odločeno, da se pritožba zavrne in 1. točka izreka odločbe št. 4191263 z dne 12. 10. 2015.
Ugotovilo je, da ima tožnica od 1. 3. 2014 do 6.9. 2015 lastnost zavarovanca pokojninskega in invalidskega
zavarovanja iz naslova delovnega razmerja pri Osnovni šoli X. za krajši zavarovalni čas 24 ur na teden.
Zavrnilo je tožbeni zahtevek za odpravo odločbe z dne 15. 12. 2015 v drugem in tretjem odstavku izreka in
odločbe z dne 12. 10. 2015 v 3. točki izreka.
2. Sodišče druge stopnje se je strinjalo z dejanskimi razlogi in pravno presojo prvostopenjskega sodišča, zato
je zavrnilo pritožbo toženke in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.
3. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje toženka vlaga revizijo zaradi zmotne uporabe
materialnega prava. Navaja, da je sodišče zmotno uporabilo materialno pravo, ko je presodilo, da 83. člen
Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja (v nadaljevanju ZMEPIZ-1, Ur. l. RS, št. 111/2013 in naslednji) ureja ugotavljanje oziroma
spremembo zavarovalne podlage na podlagi pravnomočne odločbe v delovnih sporih le za čas pred 1. 1. 2000,
ne pa tudi po tem. Določba predstavlja izjemo od splošnega načela, da se lastnost zavarovanca na zahtevo
posameznika ali delodajalca lahko ugotavlja le za obdobja od 1. 1. 2000 dalje in naj bi omogočala
ugotavljanje lastnosti zavarovanca tako po kot tudi pred 1. 1. 2000. Po 158. členu Ustave Republike Slovenije
je mogoče pravna razmerja urejena z odločbo upravnega organa odpraviti, razveljaviti ali spremeniti le v
primerih in po postopkih, določenih z zakonom. Status zavarovanca pomeni pravno urejen status osebe, v
katerega je mogoče za nazaj posegati le ob izpolnitvi zakonskih pogojev. Ker je novi ZMEPIZ-1 v 83. členu
izrecno uredil področje v zvezi s spremembo zavarovalne podlage na podlagi odločitve v delovnih sporih, v
konkretnem primeru ni mogoče uporabiti določb 80. in 81 ZMEPIZ-1.
4. Revizija je bila v skladu s 375. členom Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP, Ur. l. RS, št.
26/99 in naslednji) vročena tožnici, ki nanjo ni odgovorila.
5. Revizija ni utemeljena.
6. Revizija je izredno pravno sredstvo zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji (prvi odstavek 367.
člena ZPP). Revizijsko sodišče preizkusi izpodbijano sodbo samo v tistem delu, v katerem se izpodbija z
revizijo, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni (prvi odstavek 371. člena ZPP).
7. Sodišče druge stopnje je iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, pravilno presodilo, da se določba 83. člena
ZMEPIZ-1 uporablja le za razmerja, nastala pred 1. 1. 2000 in ne predstavlja pravne podlage za razrešitev
tega spora.
8. Besedilo prvega odstavka 83. člena ZMEPIZ-1 se glasi: "Ne glede na določbo tretjega odstavka 81. člena
tega zakona (da se lastnost zavarovanca ugotavlja največ od 1. januarja 2000 naprej), se v primerih, če je bil s
pravnomočno sodbo ugotovljen obstoj delovnega razmerja, lastnost zavarovanca na tej podlagi pridobi za
obdobja, v katerih zavarovanec ni bil vključen v obvezno zavarovanje. Besedilo drugega odstavka 83. člena
ZMEPIZ-1 pa se glasi: "Ne glede na prejšnji odstavek se lastnost zavarovanca v primerih, če je bil s
pravnomočno in glede plačila prispevkov izvršeno sodbo ugotovljen obstoj delovnega razmerja, ugotovi tudi za
obdobja, v katerih je bil zavarovanec prostovoljno vključen v obvezno zavarovanje ali je bil obvezno zavarovan
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kot oseba upravičena do nadomestila zaradi začasne nezmožnosti za delo po prenehanju delovnega razmerja v
skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno zavarovanje."
9. Iz citiranih določb izhaja, da je prvi odstavek 83. člena ZMEPIZ-1 izjema od pravila, da se lastnost
zavarovanca na zahtevo (posameznika ali delodajalca) ugotavlja največ od 1. januarja 2000 naprej. Drugi
odstavek pa je izjema od prvega odstavka. To pomeni, da se na podlagi prvega odstavka, v primeru s
pravnomočno sodno odločbo ugotovljenega delovnega razmerja, lastnost zavarovanca lahko ugotavlja tudi za
obdobje pred 1. 1. 2000, če oseba ni bila vključena v obvezno zavarovanje. Na podlagi drugega odstavka pa
je enaka možnost dana tudi osebam, ki so bile v obvezno zavarovanje sicer vključene, vendar prostovoljno ali
pa kot osebe upravičene do nadomestila zaradi začasne nezmožnosti za delo po prenehanju delovnega
razmerja, pod pogojem, da je bila pravnomočna odločba glede plačila prispevkov tudi izvršena.
10. Določba 83. člena ZMEPIZ-1 torej ne predstavlja splošne zakonske ureditve primerov sprememb
zavarovalne podlage na podlagi pravnomočnih sodnih odločb, izdanih v delovnih sporih, pač pa izjemo glede
zakonsko predpisanega obdobja, v katerem je mogoče ugotavljati lastnost zavarovanca za nazaj. Splošno
pravno podlago za spremembo zavarovalne podlage v primeru, ko se s pravnomočno sodbo za nazaj ugotovi
obstoj delovnega razmerja predstavlja 5. točka 80. člena ZMEPIZ-1, na podlagi katere se obstoj
zavarovalnega razmerja oziroma lastnosti zavarovanca ugotavlja, kadar je s pravnomočno sodbo, sodno
poravnavo ali v postopku mediacije ugotovljen obstoj delovnega razmerja.
11. V konkretnem primeru je bil s pravnomočno sodbo delovnega sodišča tožnici priznan obstoj delovnega
razmerja brez prekinitve, kar pomeni ugotovitev obstoja pravnega razmerja, ki je podlaga za obvezno
zavarovanje.1 Nastal je položaj, v katerem sta v obdobju od 1. 3. 2014 do 6. 9. 2015, pri tožnici obstajali dve
zavarovalni podlagi za vključitev v obvezno zavarovanje - delovno razmerje2 ter družbeništvo in poslovodenje
družbe. Delovno razmerje je bilo resda vzpostavljeno šele naknadno, vendar pa je bilo vzpostavljeno za nazaj
(s pravnomočno sodno odločbo) in to tudi za obdobje, ko je bila tožnica vključena v obvezno zavarovanje iz
naslova družbeništva in poslovodenja družbe. Tožnica je tako v spornem obdobju izpolnjevala pogoje za
vključitev v obvezno zavarovanje po dveh zavarovalnih podlagah, določenih v Zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2, Ur. l. RS, št. 96/2012 in naslednji). Na podlagi drugega
odstavka 13. člena ZPIZ-2 se oseba v takem primeru obvezno zavaruje po tisti zavarovalni podlagi, ki je v
tem zakonu navedena pred drugimi. To pa je bilo v konkretnem primeru delovno razmerje.
12. Glede na navedeno in v skladu s 378. členom ZPP je revizijsko sodišče revizijo zavrnilo kot
neutemeljeno.

------------------------------1
Primerjaj VIII Ips 218/2014 z dne 17. 2. 2015.
2
Pri tem ni bistveno, da je bilo tožnici priznano delovno razmerje za krajši delovni čas, in sicer 24-ur na
teden.

Datum zadnje spremembe: 12.07.2018
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