
 
 
 
 
 

 
 

Številka:  U-I-297/18-5 

Datum:  24. 10. 2018 

 

 

 

SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude politične stranke Solidarnost, 

Ljubljana, ki jo zastopa Tjaša Učakar, Ljubljana, na seji 24. oktobra 2018 

 

sklenilo: 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno 

besedilo) ter Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list 

RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) se zavrže. 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

1. Pobudnica izpodbija Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list 

RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZPIZ-1) in Zakon o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 

102/15, 23/17, 40/17 in 65/17 – v nadaljevanju ZPIZ-2). Meni, da so določbe 

navedenih zakonov o odmeri pokojnin v neskladju s 14., 33. in 50. členom Ustave, 

ker ne zagotavljajo, da bi bile tudi najnižje pokojnine ob izpolnjenih vsakokratnih 

zakonskih pogojih ("polna delovna doba") odmerjene v višini socialnega minimuma.  

 

2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni 

interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 

– uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem 

odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan 

za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno 

posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.  

 



  

3. Po ustaljeni ustavnosodni presoji imajo politične stranke, društva, zbornice in 

združenja pravni interes le za izpodbijanje predpisov, ki neposredno posegajo v 

njihove pravice, pravne interese ali pravni položaj.  

 

4. Pobudnica pravnega interesa v tej zadevi ne izkazuje, saj izpodbijana zakona v 

ničemer neposredno ne posegata v njene pravice ali pravne interese oziroma v njen 

pravni položaj kot politične stranke. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo, 

ne da bi se spuščalo v vprašanje, ali je pobudnica pravilno zastopana. 

 

5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS 

in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list 

RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter 

sodnici in sodniki dr. Matej Accetto, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka 

Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je 

sprejelo soglasno. 

 

 

 

 

 

 

dr. Jadranka Sovdat 

Predsednica 

 

 

 

 
 


