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Odklonilno ločeno mnenje sodnice dr. Wedam Lukić, 

ki se mu pridružuje sodnik dr. Ribičič 

 

Ustavno sodišče je v tej zadevi zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega 

odstavka 430. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 

72/2000, 124/2000, 109/01, 108/02 , 26/03 – ur.p.b., 135/03 in 20/04 – ur.p.b. – v nadaljevanju ZPIZ-

1) z utemeljitvijo, da pobudnik nima pravnega interesa za vložitev pobude. Gre za prehodno določbo, 

po kateri imajo zavarovanci, ki na dan uveljavitve tega zakona delajo na delovnih mestih, kjer se 

zavarovalna doba šteje s povečanjem, in imajo najmanj 25 let (moški) in 23 let (ženske) pokojninske 

dobe, še naprej pravico do štetja zavarovalne dobe s povečanjem in do znižanja starostne meje po 

predpisih, ki so veljali na dan uveljavitve tega zakona. V 5. točki obrazložitve je zapisalo, da bi z 

razveljavitvijo izpodbijane določbe ureditev, ki je omogočala štetje zavarovalne dobe s povečanjem, ne 

oživela, zato razveljavitev te določbe ne bi vplivala na izboljšanje pobudnikovega pravnega položaja. 

 

To, kar piše v obrazložitvi, sicer drži, vendar pa pobudnik razveljavitve četrtega odstavka 430. člena 

ZPIZ-1 sploh ni predlagal. Iz njegove pobude (ki jo je naslovil "Zahteva za varstvo pravic do enakosti 

pred zakonom") namreč izhaja, da želi doseči, da bi tudi zanj, ki je imel na dan uveljavitve ZPIZ-1 24 

let in 8 mesecev pokojninske dobe, veljala enaka ureditev kot za tiste, ki so na ta dan dopolnili 25 let 

pokojninske dobe. Po prvem odstavku 48. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 

– v nadaljevanju ZUstS) pa Ustavno sodišče, če oceni, da je zakon v neskladju z Ustavo, ker 

določenega vprašanja, ki bi ga moral urediti, ne ureja ali ga ureja na način, ki ne omogoča 

razveljavitve, sprejme o tem ugotovitveno odločbo. Ustavno sodišče bi torej lahko v primeru, če bi 

presodilo, da so pobudnikovi očitki o protiustavnosti izpodbijane določbe z Ustavo, utemeljeni, 

ugotovilo njeno protiustavnost in naložilo zakonodajalcu, naj v določenem roku ugotovljeno 

protiustavnost odpravi (drugi odstavek 48. člena ZUstS). Iz tega pa izhaja, da pobudniku ni mogoče 

odrekati pravnega interesa za vložitev pobude. 

 

Glede na to nisem mogla glasovati za sklep o zavrženju pobude. To pa ne pomeni, da menim, da je 

pobuda utemeljena, menim le, da bi moralo Ustavno sodišče o njej vsebinsko odločiti. 
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