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ZADEVA: Dokup zavarovalne dobe
Na ministrstvu za javno upravo prejemamo posamezna vprašanja v zvezi z dokupom zavarovalne dobe,
vezana na konkreten primer.
Uvodoma pojasnjujemo, da Ministrstvo za javno upravo ni pristojno za reševanje konkretnih primerov, na
sistemski ravni pa opozarjamo na naslednje:
Pravica za dokup delovne dobe je v veljavni zakonodaji urejena v Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (ZPIZ-1) (Uradni list RS, št. 109/2006-UPB4, 112/2006 Odl.US: U-I-358/04-13, 114/2006ZUTPG, 91/2007 Skl.US: U-I-325/05-5, 10/2008-ZVarDod, 98/2009-ZIUZGK, 27/2010 Odl.US: U-I40/09-15, 38/2010-ZUKN, 61/2010-ZSVarPre), in sicer v poglavju "Dokup pokojninske dobe". V 195.
členu z naslovom "Dokup za presežne delavce", je določeno:
"Zavarovancu, katerega delo ni več potrebno zaradi nujnih operativnih razlogov ali mu je prenehalo
delovno razmerje po predpisih o prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji, se lahko dokupi največ pet let
zavarovalne dobe za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do pokojnine, če:
– je dopolnil 35 let pokojninske dobe (moški) ali 33 let pokojninske dobe (ženske) in 58 let starosti ali
– je dopolnil 63 let starosti (moški) ali 61 let starosti (ženska) in 15 let pokojninske dobe ali
– je dopolnil 65 let starosti (moški) ali 63 let starosti (ženske) in 10 let zavarovalne dobe ali
– je zavarovanec, pri katerem je podana invalidnost po tem zakonu, in nima zavarovalne dobe, potrebne
za pridobitev pravice do invalidske pokojnine."
Določba tega člena je jasna: delodajalec lahko dokupi zavarovalno dobo zavarovancu, katerega delo ni
več potrebno zaradi nujnih operativnih razlogov ali mu je prenehalo delovno razmerje po
predpisih o prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji. Pri tem pa mora biti istočasno izpolnjen še eden
od pogojev, taksativno naštetih v tem členu, glede starosti oziroma invalidnosti.
Upoštevaje pravno podlago za morebitni dokup zavarovalne dobe s strani delodajalca, kot je določena v
195. členu ZPIZ in določbo tretjega odstavka 16. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/8, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – Zzavar-E), ki določa:
"(3) Delodajalec javnemu uslužbencu ne sme zagotavljati pravic v večjem obsegu, kot je to
določeno z zakonom, podzakonskim predpisom ali s kolektivno pogodbo, če bi s tem obremenil
javna sredstva."
torej po mnenju Ministrstva za javno upravo za javne uslužbence ni možen dokup zavarovalne dobe,
razen v primeru iz 195. člena ZPIZ.
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