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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je na seji dne 9/12-1993 obravnavalo pobudo Obalnega sindikata delavcev vzgoje in 

izobraževanja, Koper, in  

 

s k l e n i l o : 

 

Ustavno sodišče pobude ne sprejme in ne začne postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti s 

pobudo izpodbijanega dela Navodil za izračun plač delavcem po zakonu, ki jih je izdalo Ministrstvo za 

šolstvo in šport v aprilu 1992. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

Pobudnik, ki se preko Obalne sindikalne organizacije Koper vključuje v Konfederacijo sindikatov 90 

Slovenije, v svoji vlogi navaja, da navodila v delu, ki se nanaša na obračun osnovne plače pedagoških 

delavcev, tistim, ki imajo tedensko pedagoško obveznost največ za tri ure manjšo od predpisane, 

nezakonito določajo zmanjšane koeficiente, tistim, ki imajo še manjšo pedagoško obveznost, pa v 

nasprotju z zakonom spreminjajo delovno razmerje, sklenjeno za poln delovni čas, v delovno razmerje 

s krajšim delovnim časom od polnega. Izpodbijane določbe so v delu Navodil pod vmesnim naslovom 

"Obračun obsega pedagoškega dela, manjšega od normativne učne obveznosti" (na 6. in 7. strani 

Navodil). 

 

Plače delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih ureja zakon o plačah delavcev v javnih 

vzgojnoizbraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 16/92 in 42/93). Ob prehodu na nov način 

financiranja, ki ga je uvedel navedeni zakon, je ministrstvo izdelalo in z dopisom z dne 15/4-1992 

poslalo pristojnim upravnim organom in šolam "Enotno metodologijo za zbiranje, obdelavo in uporabo 

osebnih podatkov o zaposlenih delavcih v vzgoji in izobraževanju", ki med drugim obsega tudi 

izpodbijana "Navodila za izračun plač delavcem po zakonu". Ne gre torej za izvršilni predpis, objavljen 

v Uradnem listu RS, ampak za t.i. interna upravna navodila, ki niso predpis. Kolikor so bila ta navodila 

uporabljena pri financiranju šol, pri izplačevanju plač in pri določanju delovnopravnega statusa 

učiteljev, je prizadetim zoper to zagotovljeno pravno varstvo pred sodišči, ki niti na upravne predpise 

niti na interna upravna navodila niso vezana, ampak sodijo po ustavi in zakonih. Ker izpodbijani akt 

torej ni predpis, ustavno sodišče za oceno njegove ustavnosti in zakonitosti ni pristojno in zato pobude 

ni sprejelo. 

 

Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 160. člena ustave in 7. člena 

ustavnega zakona za izvedbo ustave ob uporabi 1. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o 

postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) v sestavi: predsednik dr. 

Peter Jambrek in sodniki dr. Anton Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez 

Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. M. Boštjan Zupančič. Sklep je sprejelo s 

sedmini glasovi proti dvema. K sklepu sta dala odklonilno ločeno mnenje sodnika Krivic in Šturm.  

 

 

P r e d s e d n i k 

dr. Peter Jambrek 

 


