
 

                                                                                                                        

Številka:  U-I-84/20-5 

Datum:  9. 6. 2020 

 

SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Borne Klarića, Šmarje, na seji 9. junija 

2020 

 

sklenilo: 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje drugega odstavka 

2. člena Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev 

(Uradni list RS, št. 36/20) se zavrže. 

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

1. Pobudnik izpodbija v izreku tega sklepa navedeno zakonsko določbo. Zatrjuje, da je v 

neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave in 7. členom Splošne deklaracije 

človekovih pravic,1 ker ga kot hrvaškega državljana neenako obravnava v primerjavi z 

državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

Predlaga, naj Ustavno sodišče izpodbijano določbo razveljavi. 

 

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. Pobudnik je svoj pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane 

določbe utemeljeval z dejstvom, da je državljan Republike Hrvaške. Ob tem ni zatrjeval 

                                            
1 Splošna deklaracija človekovih pravic (Človekove pravice, Zbirka mednarodnih dokumentov, I. 

del, Univerzalni dokumenti, Društvo za ZN za Republiko Slovenijo, Ljubljana, 1995). 
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obstoja kreditnih obveznosti s področja urejanja Zakona o interventnem ukrepu odloga 

plačila obveznosti kreditojemalcev. Glede na navedeno pobudnik ne izkazuje pravnega 

interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe. Zato je Ustavno 

sodišče njegovo pobudo zavrglo. 

 

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

petega odstavka 46. člena v zvezi s tretjo alinejo tretjega 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. Rok Čeferin, 

dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, 

Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno. 

 

 

 

 

 

 

dr. Rajko Knez 

Predsednik 

 

 

 

 


