
 

 

 

Številka:  U-I-120/12-31 

Datum:  6. 3. 2014 

 

 

SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Zveze 

svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik mag. Dušan 

Semolič, Sindikata državnih organov Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik 

Drago Ščernjavič, Sindikata Ministrstva za obrambo, Ljubljana, ki ga zastopa 

predsednik Darko Milenkovič, Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in 

raziskovalni dejavnosti, Ljubljana, ki ga zastopa sekretar Bojan Hribar, in GLOSE – 

Sindikata kulture Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa tajnik Mitja Šuštar, na seji 6. 

marca 2014 

 

sklenilo: 

 

1. Zahteva za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 176. člena in 248. 

člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) 

se zavrže. 

 

2. Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka in prvega stavka drugega 

odstavka 188. člena ter prvega, drugega in tretjega odstavka 246. člena Zakona 

za uravnoteženje javnih financ se zavrže. 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

1. Predlagatelji izpodbijajo prvi in drugi odstavek 176. člena, prvi odstavek in prvi 

stavek drugega odstavka 188. člena, prvi, drugi in tretji odstavek 246. člena ter 248. 

člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF). Zatrjujejo, da sta 

176. in 248. člen ZUJF v neskladju z 2., 76. in 155. členom Ustave, izpodbijana 188. 

in 246. člen ZUJF pa v neskladju z 2. in 14. členom Ustave ter s Konvencijo 

Mednarodne organizacije dela št. 111 o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih 



 

 

 

(Uradni list FLRJ, MP, št. 3/61, in Akt o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS, št. 

54/92, MP, št. 15/92) in Direktivo Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o 

splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL L 303, 2. 12. 

2000). 

 

2. Reprezentativni sindikat za območje države za posamezno dejavnost ali poklic 

lahko na podlagi enajste alineje prvega odstavka 23.a člena Zakona o Ustavnem 

sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v 

nadaljevanju ZUstS) začne postopek za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti 

predpisa le, če so ogrožene pravice delavcev. Kot pogoj je torej določena ogroženost 

pravic delavcev. Predlagatelji sicer navajajo, da so reprezentativni sindikati za 

območje države, in zatrjujejo svoj pravni interes, ne pa ogroženosti pravic delavcev. 

Pogoja iz enajste alineje prvega odstavka 23.a člena ZUstS torej niso izkazali.1 Zato 

je Ustavno sodišče njihovo zahtevo zavrglo. 

 

3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUstS in 

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

RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter 

sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, 

dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar in Jan Zobec. Prvo točko 

izreka je sprejelo soglasno. Drugo točko izreka je sprejelo s šestimi glasovi proti 

dvema. Proti sta glasovali sodnici Jadek Pensa in Korpič – Horvat. Odklonilno ločeno 

mnenje je dala sodnica Korpič – Horvat. 

 

 

 

 

 

 

 

mag. Miroslav Mozetič 

Predsednik 

 

 

 

                                            
1 Glej sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-136/11 z dne 11. 4. 2013 in št. U-I-113/13 z dne 25. 4. 
2013. 


