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Številka: Su-P-27/14-2 

Datum: 30. 9. 2014 

  

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 27. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki 

bo v četrtek, 2. 10. 2014, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom 

dnevnega reda: 

  

1. Potrditev zapisnika 26. seje Ustavnega sodišča z dne 25. 9. 2014 (Su-P-26/14) 

2. Stanislav Mustar, Brežice – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 

139/2011 z dne 22. 9. 2011 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 419/2010 z 

dne 7. 10. 2010 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 796/2006-III z dne 28. 8. 2009 

(Pravda, plačilo odškodnine) (Up-46/12) 

3. Okrožno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 193. 

člena in 198. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 

št. 21/13 - ZP-1) (Prekrški, zastaranje prekrška, pravica do povrnitve neupravičeno plačane 

globe) (U-I-94/13) 

4. Banka Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 1., 2., in 3. člena Zakon o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, 

št. 50/14), 2. in 8. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do 

informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 23/14) in 6. člena Zakon o dostopu do 

informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 23/14 in 

50/14) (U-I-201/14) 

 

Nova Ljubljanska banka d.d. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno 

ustavnosti 1., 2. in 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do 

informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 50/2014) (Drugi upravni spori) PREDLOG 

ZA ZAČASNO ZADRŽANJE (U-I-202/14) 
 

5. PRAVNA PISARNA KITEK Barbara Kitek s.p., Slovenska Bistrica – Pobuda za začetek 

postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 49. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, 

št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 91/13) in 151. člena Zakona o pravdnem 

postopku (Uradni list RS, št. 73/07- uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (U-I-294/13) 

 

6. Informacijski pooblaščenec, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 45. 

člena Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10, 48/1 

in 57/11) in 34. člena Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, 

št. 38/13 in 55/13) (U-I-240/12) 

 

7. Sindikat vojakov Slovenije, Slovenska Bistrica – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 

Pravilnika o letnem dopustu št. 0070-33/2013-1 z dne 13. 12. 2013 oziroma 4., 8., 12. in 13. 

člena tega Pravilnika (U-I-83/14) 

 

8. Sindikat vojakov Slovenije, Slovenska Bistrica – Zahteva za oceno ustavnosti druge alineje 

tretjega odstavka 30. člena Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja (U-I-158/14) 

 



9. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti sedme 

alineje prvega odstavka 19. člena Zakona o Nordijskem centru Planica (Uradni list RS, št. 

86/10) (U-I-143/13) 

 

10. Višje sodišče v Kopru, Koper – Zahteva za rešitev spora glede pristojnosti med Višjim 

sodiščem v Kopru in Vlado Republike Slovenije (Drugi upravni spori, dodelitev brezplačne 

pravne pomoči) (P-13/14) 

 

11. Razno 
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