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SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Tadeja Žižka, Beltinci, na seji 16.
marca 2017

sklenilo:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 16. člena Zakona o Javnem
štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12 in 39/16)
se zavrže.

OBRAZLOŽITEV
1. Pobudnik izpodbija 16. člen Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem
in preživninskem skladu Republike Slovenije (v nadaljevanju ZJSRS), ki določa, da ima
pravice po tem zakonu delavec, ki mu je delovno razmerje prenehalo zaradi
insolventnosti delodajalca. Zatrjuje neskladje izpodbijane določbe s Konvencijo
Mednarodne organizacije dela št. 173 o varstvu zahtevkov delavcev v primeru
insolventnosti njihovega delodajalca (Uradni list RS, št. 11/01, MP, št. 4/01 – MKVZDI),
Direktivo Sveta 80/987/EGS z dne 20. oktobra 1980 o približevanju zakonodaje držav
članic o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca (UL L
283, 28. 10. 1980) ter 8. in 153. členom Ustave. Meni, da bi morali biti vsi delavci ne
glede na način prenehanja delovnega razmerja enakopravno obravnavani in upravičeni
do pravic iz 16. člena ZJSRS. Pobudi prilaga odločbo Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, s katero je bila zavrnjena njegova pritožba zoper odločbo Javnega
jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije o zavrnitvi zahtevka za
poravnavo obveznosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca.
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže
svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS,
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – 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. Izpodbijana določba ne učinkuje neposredno. O pravicah po ZJSRS v skladu z 22.
členom tega zakona odloča na prvi stopnji Javni štipendijski, razvojni, invalidski in
preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju Sklad). O pritožbah zoper odločbe
Sklada odloča ministrstvo, pristojno za delo oziroma za družino. V sporih zoper odločbe
ministrstva, pristojnega za družino, odloča Upravno sodišče Republike Slovenije. V sporih
zoper odločbe ministrstva, pristojnega za delo, pa odloča pristojno delovno in socialno
sodišče. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih 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 Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list
RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). V navedem sklepu je Ustavno sodišče pojasnilo, da
lahko pobudniki svoje ugovore v zvezi s protiustavnostjo zakonov naslovijo na sodišča, ki
so pri odločanju vezana na Ustavo in zakon (125. člen Ustave) in ki morajo skladno z 22.
členom Ustave takšne ugovore pobudnikov bodisi argumentirano zavrniti bodisi, če se z
njimi strinjajo, po 156. členu Ustave prekiniti postopek in začeti postopek za oceno
njihove ustavnosti pred Ustavnim sodiščem. Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu,
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
prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št.
86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki
dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar,
dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, Marko Šorli in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.

dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
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