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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Štukljeva cesta 44
1000 Ljubljana
E: gp.mddsz@gov.si

Številka: 050-2/2018/23
Datum: 28. 12. 2022

Zadeva: Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede spremembe enajstega 
odstavka 200. člena v zvezi z drugim odstavkom 211. člena Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 –
uradno prečiščeno besedilo)

Spoštovani,

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je skladno z 38. členom Zakona o varstvu 
pred diskriminacijo (ZVarD) izvedel oceno diskriminatornosti enajstega odstavka 200. člena v zvezi z
drugim odstavkom 211. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju 
ZPIZ-2), ki urejata mirovanje poklicnega zavarovanja. Ocenil je, da je zakonodajalec s tem, ko je
predvidel, da poklicno zavarovanje miruje v primeru prejemanja nadomestila iz naslova poklicne 
rehabilitacije (pokojninsko in invalidsko zavarovanje) ter iz naslova materinskega, očetovskega in star
ševskega nadomestila (zavarovanje za starševsko varstvo) za delovna mesta, kjer gre za starostno 
pogojenost možnosti opravljanja določenih del, posegel v pravico do socialnega varstva iz 50. člena 
Ustave Republike Slovenije, znotraj tega pa v pravico do poklicne pokojnine kot temeljne pravice
poklicnega zavarovanja.
Zato je po oceni Zagovornika navedena ureditev v zvezi z osebnima okoliščinama invalidnosti in star
ševstva neskladna s prepovedjo neposredne diskriminacije iz prvega odstavka 6. člena ZVarD, 
znotraj osebne okoliščine starševstva pa v zvezi z osebno okoliščino spola še s prepovedjo posredne 
diskriminacije iz drugega odstavka 6. člena ZVarD. Poleg tega navedena normativna ureditev v tem 
delu tudi ne prestane testa sorazmernosti, zato ne gre niti za eno od dovoljenih izjem od prepovedi 
diskriminacije po ZVarD.

Z namenom preprečevanja in odpravljanja diskriminacije Zagovornik Ministrstvu za delo, dru
žino, socialne zadeve in enake možnosti skladno z 21. členom ZVarD priporoča, da pripravi in 
na Vlado RS vloži predlog spremembe ZPIZ-2 na način, da iz enajstega odstavka 200. člena v 
zvezi z drugim odstavkom 211. člena črta mirovanje poklicnega zavarovanja za dela, ki jih po 
določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati.

Oceno diskriminatornosti predpisa št. 050-2/2018/22 z dne 22. 12. 2022, s katero se je postopek pri 
Zagovorniku zaključil, vam posredujemo v seznanitev v prilogi tega dopisa.

Vljudno vas naprošamo, da nas v 30 dneh od prejema tega dopisa obvestite o upoštevanju priporo
čila. 

S spoštovanjem,
   

      Miha Lobnik 
ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI

Priloga:
- Utemeljitev strokovne službe Zagovornika k priporočilu št. 050-2/2018/23
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- Ocena diskriminatornosti št. 050-2/2018/22 z dne 22. 12. 2022

Poslano:
- naslovniku (e-pošta),
- zbirka dok. gradiva

V vednost: 
- Urad Predsednice Republike Slovenije (po e-pošti: gp.uprs@predsednik.si)
- Državni zbor (po e-pošti: gp@dz-rs.si)
- Državni svet (po e-pošti: gp@ds-rs.si)
- Vlada Republike Slovenije (po e-pošti: gp.gs@gov.si) 
- Varuh človekovih pravic (po e-pošti: info@varuh-rs.si)
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UTEMELJITEV STROKOVNE SLUŽBE ZAGOVORNIKA K PRIPOROČILU 
ŠT. 050-2/2018/23

Z namenom preprečevanja in odpravljanja diskriminacije Zagovornik Ministrstvu za delo, dru
žino, socialne zadeve in enake možnosti skladno z 21. členom ZVarD priporoča, da pripravi in 
na Vlado RS vloži predlog spremembe ZPIZ-2 na način, da iz enajstega odstavka 200. člena v 
zvezi z drugim odstavkom 211. člena črta mirovanje poklicnega zavarovanja za dela, ki jih po 
določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati.

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je prejel pobudo Policijskega sindikata 
Slovenije (v nadaljevanju: pobudnik oz. predlagatelj) za vložitev zahteve za presojo ustavnosti 
posameznih določb ZPIZ-2, ki urejajo nekatere vidike plačevanja prispevkov za obvezno poklicno 
zavarovanje. Predlagatelj je želel izpodbijati deseti odstavek 202. člena ZPIZ-2 (prenehanje pla
čevanja prispevkov za obvezno poklicno zavarovanje) ter tretji in enajsti odstavek 200. člena v zvezi 
z drugim odstavkom 211. člena ZPIZ-2 (mirovanje poklicnega zavarovanja).

Zagovornik je po preučitvi ureditve ugotovil, da obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje oziroma
poklicno zavarovanje obsega obvezno vključitev v poklicno zavarovanje ter pravice in obveznosti iz 
zavarovanja za primer starosti in smrti, določene na podlagi vplačil v to obliko zavarovanja (drugi 
odstavek 2. člena ZPIZ-2). Gre za zbiranje prispevkov delodajalcev na osebnih računih 
zavarovancev, ki na tej podlagi pridobijo pravico do poklicne pokojnine ter druge pravice, določene z 
ZPIZ-2 (prvi odstavek 198. člena ZPIZ-2). V poklicno zavarovanje se v skladu s prvim odstavkom
199. člena ZPIZ-2 vključijo zavarovanci, ki opravljajo:
- posebno težka in zdravju škodljiva dela in
- dela, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati.
Zavarovanci, ki delajo na takšnih delovnih mestih, se vključijo v poklicno zavarovanje le v primeru, 
če delo opravljajo s polnim delovnim časom (prvi odstavek 199. člena ZPIZ-2). 

Deseti odstavek 202. člena ZPIZ (prenehanje plačevanja prispevkov za obvezno poklicno 
zavarovanje) dopušča delodajalcem, da prenehajo s plačevanjem prispevkov za poklicno 
zavarovanje za zavarovanca, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine. Glede 
na to, da zakonska dikcija glede obveznosti delodajalca dopušča diskrecijo, je predlagatelj v zvezi s 
tem zatrjeval diskriminacijo tistih zavarovancev, ki jim delodajalci ob izpolnjevanju pogojev za 
pridobitev poklicne pokojnine niso plačevali prispevkov za poklicno zavarovanje, v primerjavi s 
tistimi, ki so jim delodajalci te prispevke plačevali tudi po tem, ko so že izpolnili pogoje za pridobitev 
poklicne pokojnine. Opozoril je na neenako obravnavo med zavarovanci, saj je odločitev o 
nadaljnjem plačevanju prispevkov poklicnega zavarovanja prepuščena posameznemu delodajalcu, s 
tem pa je posameznemu delodajalcu prepuščeno tudi odločanje o višini temeljnih socialnih pravic. 

Po preučitvi tematike z vidika določb ZVarD Zagovornik v zvezi s tem ni zaznal osebne okoliščine, na 
podlagi katere prihaja oziroma je prihajalo do različnega obravnavanja. Ocenil je namreč, da se 
delodajalci za prenehanje plačevanja prispevkov ne odločajo (oziroma se niso odločali) na osnovi 
osebnih okoliščin zavezancev. Položaj posameznih zavarovancev je namreč odvisen od tega, kdaj so 
izpolnili pogoje za poklicno upokojitev, ter pri katerem delodajalcu delajo oziroma so delali. To pa z 
osebnimi okoliščinami posameznikov ni povezano, zato Zagovornik za njihovo izpodbijanje pred 
Ustavnim sodiščem skladno z določbo 38. člena ZVarD ni pristojen.

Do drugačnega zaključka pa je Zagovornik prišel glede mirovanja poklicnega zavarovanja, kot je 
urejeno v enajstem odstavku 200. člena v zvezi z drugim odstavkom 211. člena ZPIZ-2. V skladu s to
zakonsko dikcijo poklicno zavarovanje miruje v obdobju, ko se zavarovancu izplačuje nadomestilo za 
čas poklicne rehabilitacije v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in 
nadomestilo plače v breme zavarovanja za starševsko varstvo v skladu s predpisi o starševskem 
varstvu. V času vložitve pobude predlagatelja je bilo v to kategorijo umeščeno še nadomestilo plače 
v breme zdravstvenega zavarovanja, vendar je zaradi sprememb 200. člena ZPIZ-2 osebna okoliš
čina zdravstvenega stanja naknadno izpadla.1

Zagovornik je ob preučitvi predlagateljeve zahteve ter ob upoštevanju vmesnih sprememb ZPIZ-2
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1 Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), 
Uradni list RS, št. 75/19, je bilo kot razlog za mirovanje pokojninskega zavarovanja črtano prejemanje
nadomestila plače v breme zdravstvenega zavarovanja. 

ocenil, da bi ureditev v slabši položaj lahko postavljala osebe zaradi njihovih osebnih okoliščin 
invalidnosti (iz naslova poklicne rehabilitacije oziroma pokojninskega in invalidskega zavarovanja) ter 
starševstva (iz naslova materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila oziroma 
zavarovanja za starševsko varstvo), zaradi slednjega pa posredno tudi zaradi spola, saj je velika ve
čina oseb, ki koristijo starševski dopust, še vedno ženskega spola. Zato je v postopku ocene 
diskriminatornosti ocenjeval, ali je ureditev mirovanja poklicnega zavarovanja iz enajstega odstavka 
200. člena v zvezi z drugim odstavkom 211. člena ZPIZ-2 diskriminatorna, in sicer na eni strani z 
vidika osebne okoliščine invalidnosti ter na drugi strani z vidika osebne okoliščine starševstva, znotraj 
te pa posredno še zaradi spola.

Prvi korak v postopku ocene diskriminatornosti je bila presoja, ali se z institutom mirovanja 
poklicnega zavarovanja posega v zavarovano dobrino. Pravica do socialnega varstva je urejena v 
50. členu Ustave Republike Slovenije. Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do 
socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine (prvi odstavek 50. člena Ustave). Država ureja 
obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo 
delovanje (drugi odstavek 50. člena Ustave). Zakonsko konkretizacijo te pravice, ki jo zagotavlja že 
ustava, pa po oceni Zagovornika predstavljajo ravno določbe ZPIZ-2, med njimi tudi določbe glede 
poklicnega zavarovanja in poklicne pokojnine. Ureditev mirovanja poklicnega zavarovanja tako lahko 
razumemo kot zakonsko predpisan način izvrševanja pravic iz naslova poklicnega zavarovanja in s 
tem ustavne pravice do socialnega varstva. Ob tem Zagovornik še izpostavlja, da je temeljna pravica 
iz poklicnega zavarovanja pravica do poklicne pokojnine, njen namen pa je možnost predčasnega 
umika s trga dela za zavarovance na tistih delovnih mestih, katerih naloge privedejo do 
izpostavljenosti škodljivim vplivom ali opravljanja posebno težkega dela oz. če gre za starostno 
pogojenost možnosti opravljanja določenih del.

Zagovornik je tekom postopka ocene diskriminatornosti ugotovil, da za čas mirovanja poklicnega 
zavarovanja prispevki za poklicno zavarovanje niso plačani, kar posledično pomeni, da imajo te 
osebe manj sredstev na svojih računih. Poleg tega se jim ta čas tudi ne všteva v dodano dobo (drugi 
odstavek 202. člena ZPIZ-2 namreč določa, da če so bili prispevki plačani le za del obdobja vklju
čenosti v poklicno zavarovanje, se prizna dodana doba le na podlagi obdobij, za katera so bili 
prispevki plačani), kar pomeni, da bodo te osebe pogoje za poklicno pokojnino izpolnile kasneje in 
bodo morale dalj časa opravljati svoje delo. Zato je presodil, da institut mirovanja poklicnega 
zavarovanja v slabši položaj postavlja osebe, ki jim poklicno zavarovanje miruje.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) je glede 
mirovanja poklicnega zavarovanja v primeru prejemanja nadomestila iz naslova poklicne 
rehabilitacije (pokojninsko in invalidsko zavarovanje) poudarilo, da zavarovanec v tem času ne 
opravlja naprej dela na delovnem mestu, zaradi katerega je bil vključen v poklicno zavarovanje, 
ampak se v tem času strokovno, fizično in psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo oziroma za 
isti poklic ali delo s prilagojenimi tehničnimi pripomočki. Enako je odgovorilo tudi glede mirovanja 
poklicnega zavarovanja v primeru prejemanja nadomestila iz naslova materinskega, očetovskega 
in starševskega nadomestila (zavarovanje za starševsko varstvo). Po njihovem stališču 
zavarovanec v času prejemanja materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila ne opravlja 
dela na delovnem mestu, zaradi katerega je bil vključen v poklicno zavarovanje, zato je njegovo 
mirovanje upravičeno. 

Prav tako pa je po mnenju MDDSZ zakonit oziroma legitimen tudi cilj, ki ga zakonodajalec s takšno 
ureditvijo zasleduje. Z vzpostavitvijo mirovanja poklicnega zavarovanja je delodajalcem namreč dana 
možnost, da jim za čas, ko zavarovanec ni izpostavljen vplivom delovnega mesta, ni potrebno pla
čevati prispevkov za poklicno zavarovanje, s čimer se zmanjšuje njihova obremenitev. Ta ukrep je 
ustrezen, saj se na njegovi podlagi doseže zgoraj navedeni cilj, torej zmanjšanje obremenitev 
delodajalca, je pa tudi nujno potreben, saj začasnega prenehanja plačevanja prispevkov za poklicno 
zavarovanje ni možno doseči z nobenim drugim milejšim ukrepom. Mogoč bi bil le strožji ukrep, da se 
zavarovanca za vse primere, ko ni izpostavljen vplivom delovnega mesta, ki mora biti vključeno v 
poklicno zavarovanje, iz poklicnega zavarovanja odjavi. Hkrati pa je prenehanje plačevanja 
prispevkov v času mirovanja poklicnega zavarovanja tudi sorazmerno sredstvo za čas, ko zaposleni 
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niso podvrženi obremenitvam delovnega mesta. Je pa MDDSZ tudi na stališču, da lahko delodajalec 
v času materinskega, očetovskega in starševskega dopusta uveljavi vzpostavitev mirovanja 
poklicnega zavarovanja tako za ženske kot za moške. Ker te določbe veljajo enako za oba spola, 
tako ne moremo reči, da prihaja do prikrajšanja žensk. 

Zagovornik se je s stališči MDDSZ v oceni diskriminatornosti delno strinjal, saj je v okviru izvedenega 
testa sorazmernosti pritrdil njegovemu stališču glede zakonitega oziroma legitimnega cilja ter glede 
ustreznosti in nujnosti sredstva za dosego tega cilja. Pritrdil je tudi, da je presojani ukrep sorazmeren 
za delovna mesta, katerih naloge privedejo do opravljanja posebno težkega dela, in delovna mesta, 
na katerih so delavci izpostavljeni škodljivim vplivom, saj v času, ko tega dela ne opravljajo, ne trpijo 
posebne teže opravljanja tega dela niti niso izpostavljeni škodljivim vplivom takšnega dela.

Ni pa pritrdil mnenju MDDSZ glede sorazmernosti ukrepa v primeru starostno pogojenih delovnih 
mest. Presodil je namreč, da je dejstvo, ali delavec je oziroma ni prisoten na delovnem mestu, zaradi 
katerega je vključen v poklicno zavarovanje, in zato je oziroma ni izpostavljen njegovim škodljivim 
vplivom, brezpredmetno v primerih delovnih mest, ki so vključena v poklicno zavarovanje zato, ker 
jih po določeni starosti ni mogoče uspešno poklicno opravljati. Gre za primere, ko je uspešno 
opravljanje dejavnosti omejeno z določeno starostjo, ker gre za dela v tistih poklicih, v katerih fiziolo
ške funkcije organizma zaradi narave in teže dela v tolikšni meri pešajo, da delavcu onemogočajo 
nadaljnje uspešno opravljanje iste poklicne dejavnosti po dopolnitvi določene starosti. Zanje je teža 
posledic posega, torej daljše opravljanje dela, ki je starostno pogojeno, po oceni Zagovornika 
nesorazmerna koristim razbremenitve delodajalca. Gre namreč za dela, ki jih ni mogoče več 
opravljati po določeni starosti, mirovanje dodatnega poklicnega zavarovanja pa čas poklicne 
upokojitve še dodatno odloži. Zato je Zagovornik presodil, da je to v nasprotju s ciljem instituta 
dodatnega poklicnega zavarovanja, ki je ravno zagotoviti, da se bodo zaradi narave dela ti zaposleni 
lahko upokojili prej. 

Zagovornik s praktičnega, življenjskega vidika zadeve ocenjuje, da v mnogih primerih zavarovancev 
oziroma delovnih mest praktično res ni mogoče razvrstiti v ločene kategorije, torej v kategorijo 
posebno težkih in zdravju škodljivih del ter v kategorijo del, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno 
poklicno opravljati. Delavec v rudniku je npr. izpostavljen škodljivim vplivom, ko delo opravlja, hkrati 
pa gre za fizično naporno delo, za katerega telo zaradi fizioloških funkcij organizma po določenem 
času in po določeni starosti fizično ni več sposobno. Vendar pa je po drugi strani določena delovna 
mesta mogoče razvrstiti bodisi v eno bodisi v drugo skupino oziroma vsaj prepoznati glavni razlog 
uvrstitve na seznam, ki sestoji pretežno iz lastnosti ene ali druge skupine delovnih mest. Delovno 
mesto, kjer je delavec izpostavljen škodljivim vplivom za čas opravljanja dela, vendar hkrati ne gre 
za delo, ki ga po določeni starosti ni mogoče uspešno poklicno opravljati, je po Zagovornikovem 
mnenju npr. delovno mesto zdravnika, ki neposredno pripravlja in uporablja zaprte gama oddajnike. 
Sevanju je izpostavljen v času opravljanja dela, vendar to delo hkrati ni starostno pogojeno (oz. ni 
bolj starostno pogojeno kot dela, kjer ni predvidene obvezne vključitve v obvezno poklicno 
zavarovanje). Delovno mesto, kjer delavec ne opravlja posebno težkega dela in pri delu ni 
izpostavljen škodljivim vplivom, vendar dela po določeni starosti ni mogoče uspešno poklicno 
opravljati, pa je po Zagovornikovem mnenju npr. delovno mesto opernega pevca – solista, ki poje 
glavne vloge. Delovno mesto opernega pevca – solista je namreč uvrščeno na seznam zaradi glasu, 
ki s starostjo peša. 

MDDSZ je poudarilo, da velja enotna ureditev za obe skupini delovnih mest. Glede na to, da ni dolo
čene ostre meje med poklici, ki so zdravju škodljivi, in poklici, ki jih po določeni starosti ni mogoče 
uspešno opravljati, je po presoji MDDSZ težko določiti različne ureditve za obe poklicni skupini glede 
na enotni namen, ki je v tem, da se s tem zavarovanjem financira predčasen odhod iz trga dela.
Poleg tega se je sklicevalo na manjši vpliv mirovanja poklicnega zavarovanja na možnost poklicnega 
upokojevanja tudi zaradi dejanskega stanja v praksi. Velika večina zavarovancev namreč v praksi 
zamakne čas poklicne upokojitve ali pa je sploh ne uveljavi. 

Vendar Zagovornik ocenjuje, da tako zastavljena ureditev ne more biti ocenjena kot sorazmerna. 
Enoten namen pri obeh skupinah delovnih mest je namreč v tem, da se s poklicnim zavarovanjem 
financira predčasen odhod iz trga dela in da zavarovanci v primeru mirovanja kasneje izpolnijo 
pogoje za poklicno upokojitev kot v primeru, če mirovanja poklicnega zavarovanja ne bi bilo. Kot je 
navedeno zgoraj, je Zagovornik ugotovil, da je presojani ukrep sorazmeren za delovna mesta, katerih 
naloge privedejo do opravljanja posebno težkega dela, in delovna mesta, na katerih so delavci 
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izpostavljeni škodljivim vplivom, saj v času, ko tega dela ne opravljajo, ne trpijo posebne teže 
opravljanja tega dela niti niso izpostavljeni škodljivim vplivom takšnega dela, kar pa ne velja za 
delovna mesta, kjer gre za starostno pogojeno možnost opravljanja določenih del. V teh primerih je 
dejanski vpliv mirovanja zavarovanja na posameznega zavarovanca po Zagovornikovem stališču ve
čji, saj s potekom časa fiziološke funkcije organizma zaradi narave in teže dela v tolikšni meri pešajo, 
da delavcu onemogočajo nadaljnje uspešno opravljanje iste poklicne dejavnosti po dopolnitvi dolo
čene starosti. Torej je dejanski vpliv mirovanja poklicnega zavarovanja odvisen od konkretnega časa 
odsotnosti z delovnega mesta. Slednji pa je odvisen bodisi od števila otrok (in koriščenja star
ševskega dopusta za vsakega izmed njih) posameznega delavca bodisi od trajanja poklicne 
rehabilitacije konkretnega posameznika. V kolikor mati poleg materinskega dopusta koristi tudi star
ševski dopust (če se le-ta dodatno ne podaljša), je zaradi enega otroka lahko odsotna 365 dni. Čas 
trajanja konkretne poklicne rehabilitacije se določi v pogodbi, ki jo sklenejo zavod, delodajalec ali 
zavod za zaposlovanje ter zavarovanec (prvi odstavek 77. člena ZPIZ-2). Tako Zagovornik zaklju
čuje, da mirovanje poklicnega zavarovanja zavarovance na teh delovnih mestih dejansko postavi v 
nesorazmerno slabši položaj zaradi njihovih osebnih okoliščin. Prav tako pa Zagovornik tudi meni, da 
na oceno predpisa kot diskriminatornega ne more vplivati sklicevanje na njegovo siceršnje neu
činkovanje v praksi. 

Zato ureditev instituta mirovanja poklicnega zavarovanja po enajstem odstavku 200. člena ZPIZ-2 v 
zvezi z drugim odstavkom 211. člena ZPIZ-2 pomeni neposredno diskriminacijo zaradi osebne okoliš
čine invalidnosti (mirovanje poklicnega zavarovanja v obdobju, ko se zavarovancu izplačuje 
nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju), neposredno diskriminacijo zaradi osebne okoliščine starševstva (mirovanje poklicnega 
zavarovanja v obdobju, ko se zavarovancu izplačuje nadomestilo plače v breme zavarovanja za star
ševsko varstvo v skladu s predpisi o starševskem varstvu) in posredno  diskriminacijo na podlagi 
osebne okoliščine spola. V  zvezi s slednjim opozarja, da ravno določbe, ki enako veljajo za oba 
spola, nato pa s svojim učinkovanjem en spol postavijo v slabši položaj, predstavljajo posredno 
diskriminacijo, če hkrati ni izpolnjen test sorazmernosti. Posredna diskriminacija namreč obstaja, 
kadar je oseba ali skupina oseb z določeno osebno okoliščino bila, je ali bi lahko bila zaradi 
navidezno nevtralne določbe, merila ali prakse v manj ugodnem položaju kot druge osebe (drugi 
odstavek 6. člena ZVarD). Ugodnejša obravnava žensk v takem primeru, ki bi bila namenjena 
izravnavanju izhodiščnih položajev, tako ne bi pomenila nedopustne diskriminacije, pač pa bi lahko 
šlo za ukrepe t. i. »pozitivne diskriminacije« oziroma posebne ukrepe. Ker ugodnejša obravnave 
žensk v tem primeru ni predvidena, se njihov položaj zaradi mirovanja v primeru starševskega 
dopusta, ki ga večinoma koristijo ženske, poslabša nesorazmerno v primerjavi z moškimi. Legitimni 
cilji, ki bi jih takšna ureditev zasledovala, po oceni Zagovornika niso podani. 

Zagovornik je seznanjen z dejstvom, da ureditev določanja delovnih mest obveznega poklicnega 
zavarovanja ni izvedena v celoti, saj še vedno ni vzpostavljen sistem določanja delovnih mest 
poklicnega zavarovanja, kot je predviden v ZPIZ-2. Manjka namreč še temeljni korak, in sicer 
sprejem Uredbe o merilih in kriterijih za ugotavljanje in določanje delovnih mest, za katera je obvezna 
vključitev v poklicno zavarovanje, s katero se bodo določila merila in kriteriji poklicnega zavarovanja 
ter podrobneje uredilo delovanje in postopki predvidenih komisij, ki bodo odločale o obveznosti vklju
čitve posameznih delovnih mest v poklicno zavarovanje. Kot navaja MDDSZ, je za nadaljnji razvoj 
poklicnega zavarovanja bistveno, da se čim prej ustrezno uredi to področje ter se preveri, ali so 
delovna mesta, določena pred petdesetimi leti, še vedno upravičena do poklicnega zavarovanja 
glede na velik tehnološki napredek na področju varnega in zdravju neškodljivega dela.

Glede na navedeno Zagovornik trenutno veljavno ureditev mirovanja poklicnega zavarovanja iz 
enajstega odstavka 200. člena v zvezi z drugim odstavkom 211. člena ZPIZ-2 ocenjuje kot 
neustrezno, ravno nedorečenost te ureditve ter nujnost njene prenove pa vidi kot priložnost, da 
pripravljavec zakona ob tem, ko bo področje celostno uredil, pri tem upošteva tudi to priporočilo.

Ker po presoji Zagovornika v zadevi ni podana izjema v skladu s prvim odstavkom 13. člena ZVarD, 
MDDSZ kot predlagatelju zakona priporoča, da pristopi k pripravi spremembe ZPIZ-2 na način, da iz 
enajstega odstavka 200. člena v zvezi z drugim odstavkom 211. člena zakona črta mirovanje 
poklicnega zavarovanja za tista delovna mesta, kjer gre za starostno pogojenost možnosti opravljanja 
določenih del. 
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