
 

                                                                                                                        

Številka:  U-I-263/12-8 

Datum:  31. 5. 2013

 

SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Veljka Gačića, Celje, na seji 31. maja 

2013 

 

sklenilo: 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 143. člena 

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

zavrže. 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

1. Pobudnik izpodbija drugi odstavek 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (v 

nadaljevanju ZUJF), na podlagi katerega mu je bila pokojnina zmanjšana za 150,00 EUR. 

Meni, da je izpodbijana določba v neskladju s 14. členom in s prvim odstavkom 155. 

člena Ustave. Pravni interes utemeljuje s prejeto odločbo Zavoda za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje Slovenije o zmanjšanju pokojnine v skladu z izpodbijano določbo. 

  

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. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-186/12 z dne 14. 3. 2013 (Uradni list RS, št. 

25/13) razveljavilo izpodbijano določbo ZUJF. Pobudnik (že) zato ne izkazuje pravnega 

interesa za presojo ustavnosti te določbe. Glede na navedeno je Ustavno sodišče 

njegovo pobudo zavrglo. 

 

4. 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 in 56/11) v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in 
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sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka 

Korpič – Horvat, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo 

soglasno. 

 

 

 

 

 

 

mag. Miroslav Mozetič 

Podpredsednik 

 

 

 

   

 

 


