
 

 

 

Številka:  U-I-154/12-14      

Datum:  6. 3. 2014 

 

 

SKLEP 

 

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

sindikata Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Csipö in Kozamernik, 

d. o. o., Kranj, na seji 6. marca 2014 

 

sklenilo: 

 

1. Zahteva za oceno ustavnosti 176. in 235. člena Zakona za uravnoteženje 

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

 

2. Zahteva za oceno ustavnosti 188. in 246. člena Zakona za uravnoteženje 

javnih financ se zavrže. 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

1. Predlagatelj izpodbija 176., 188., 235. in 246. člen Zakona za uravnoteženje javnih 

financ (ZUJF). Zatrjuje njihovo neskladje z 8., 14., 49. in 66. členom Ustave ter s 

Konvencijo Mednarodne organizacije dela št. 158 o prenehanju delovnega razmerja 

na pobudo delodajalca (Uradni list SFRJ, MP, št. 4/84, Akt o notifikaciji nasledstva 

glede konvencij Unesca, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, 

konvencij MOD, konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in 

nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb, Uradni list RS, št. 54/92, MP, št. 

15/92), 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), Evropsko socialno listino – spremenjena 

(Uradni list RS, št. 24/99, MP, št. 7/99 – MESL), Mednarodnim paktom o 

državljanskih in političnih pravicah (Uradni list SFRJ, št. 7/71, in Uradni list RS, št. 

35/92, MP, št. 9/92 – MPDPP) ter Direktivo Sveta z dne 9. januarja 1976 o 



 

 

 

izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do 

zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev 

(76/207/EGS) (UL L 39, 14. 2. 1976, str. 40). Predlagatelj navaja, da izpodbijana 

ureditev ogroža pravice delavcev, ker posega v njihove temeljne pravice, in sicer v 

pravico do svobodnega odločanja o upokojitvi in v pravico do regresa za letni dopust. 

 

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 in ne le njihovo zmanjšanje ali poslabšanje, do katerega bi lahko 

prišlo zaradi uveljavitve izpodbijane ureditve. Reprezentativni sindikat kot upravičeni 

predlagatelj mora zato izkazati konkretno in neposredno ogroženost, medtem ko 

abstraktna ogroženost ne zadostuje za izpolnitev tega zakonskega pogoja.1 Za 

izpolnjenost tega pogoja v obravnavnem primeru zato ne zadostuje zgolj navedba, da 

izpodbijana ureditev posega v pravico javnih uslužbencev do svobodnega odločanja o 

upokojitvi in v pravico do regresa za letni dopust. Sicer pa prenehanje pogodbe o 

zaposlitvi zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine ne 

more pomeniti ogroženosti pravic delavcev, saj jim je socialna varnost na koncu 

poklicne kariere zagotovljena s pridobitvijo starostne pokojnine brez zmanjšanja. 

 

3. Glede na navedeno predlagatelj ni izkazal pogoja ogroženosti pravic delavcev po 

enajsti alineji prvega odstavka 23.a člena ZUstS. Zato je Ustavno sodišče njegovo 

zahtevo zavrglo (1. in 2. točka izreka). 

 

4. 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 sklep Ustavnega sodišča št. U-I-132/13 z dne 11. 7. 2013. 


