
 

                                                                                                                        

Številka:  U-I-94/20-6 

Datum:  14. 5. 2020 

 

 

SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Mirjam Kline, Ljubljana, na seji 

14. maja 2020 

 

sklenilo: 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 20. člena in prvega odstavka 69. 

člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 

njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20) se zavrže. 

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

1. Pobudnica izpodbija v izreku tega sklepa navedeni zakonski določbi, kolikor se 

nanašata na državne tožilce. Zatrjuje neskladje izpodbijane zakonske ureditve z 2., 3., 

14., 15., 66., 135., 153. in 155. členom Ustave. Pravni interes utemeljuje s tem, da ji je 

bila na podlagi izpodbijanih določb znižana njena plača in je bilo v nasprotju z načelom 

neodvisnosti državnih tožilcev poseženo v njen pravni položaj državne tožilke.  

  

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, 109/12 in 23/20 – 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. Izpodbijani zakonski določbi ne učinkujeta neposredno. Na podlagi desetega odstavka 

3.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 

prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 46/13, 50/14, 82/15, 67/17 in 

84/18 – ZSPJS) lahko funkcionar prikrajšanje pri plači uveljavlja pri delodajalcu oziroma v 

delovnem sporu. V takih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih 
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sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno 

pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je 

podrobneje obrazloženo v sklepu št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 

110/07, in OdlUS XVI, 82). Pobudnica tega pogoja ni izkazala, zato ne izkazuje pravnega 

interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb. Glede na to je 

Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo. 

 

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

petega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 

54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki 

dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, 

dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sodnik dr. Rok Čeferin je bil 

pri odločanju izločen. Ustavno sodišče je sklep sprejelo s petimi glasovi proti trem. Proti 

so glasovali sodnici in sodnik Accetto, Mežnar in Šugman Stubbs. Sodnica Šugman 

Stubbs je dala odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

 

 

 

 

dr. Rajko Knez 

Predsednik 

 

 

 

 

 


