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Odklonilno ločeno mnenje sodnika Krivica 

 

Po mojem mnenju je pobuda v obeh točkah utemeljena in bi jo bilo treba sprejeti. 

 

Pobudnik izrecno postavlja vprašanje, "v čem je zakonska podlaga za enačenje srednje in višje 

izobrazbe ob hkratnem ločevanju višje in visoke izobrazbe" pri določanju koeficientov za plače za 

opravljanje iste vrste del (delo učitelja razrednega pouka). Teza odločbe, da je ta podlaga 96. člen 

zakona o osnovni šoli, po mojem mnenju ne drži. Določba tega člena, da za učitelje razrednega pouka 

tudi učiteljišče velja kot ustrezna izobrazba, ureja le vprašanje, ali učitelji s tako izobrazbo to delo 

smejo opravljati ali ne, ne pa, kako naj bodo za to plačani. Če zakon kot kriterij za plačevanje očitno 

upošteva stopnjo izobrazbe in učitelja z visoko izobrazbo vrednoti višje kot učitelja z višjo izobrazbo, 

pomeni neupoštevanje tega kriterija pri razmerju med višjo izobrazbo in učiteljiščem po mojem mnenju 

očitno kršitev ustavnega načela enakosti pred zakonom. (To ne pomeni, da bi potem učitelj z 

učiteljiščem moral biti nujno vrednoten enako kot učitelj s štiriletno srednjo šolo.) 

 

Tudi pobudo za oceno 13. člena zakona bi bilo treba sprejeti in v postopku ocenjevanja izvesti t.i. 

tehtanje pravic oziroma dobrin, ki so tu v koliziji: ali ima večjo težo enakost vseh, ki dosežejo polno 

pokojninsko dobo (da pri tem lahko moški in ženske dosežejo 20%) - ali pa bi bilo treba dati prednost 

temu, da vsako dodatno leto delovne dobe vsem enako povečuje osnovno plačo, ne pa da so leta po 

25. letu dela pri ženskah več vredna kot pri moških. Za slednje ne vidim nikakršnega utemeljenega 

razloga. Po 35 letih enakega dela bi morala imeti torej moški in ženska enako plačo, ne pa ženska za 

2,5% večjo. Če ji zakon ne omogoča, da bi, kadar to želi, tudi brez soglasja delodajalca smela 

nadaljevati delo še pet let in v 4o letih dela doseči 2o-odstotno povečanje osnovne plače, enako kot 

moški, je potem to vprašanje ustavnosti te zakonske določbe - tista, ki njena leta od 26-tega do 35-

tega vrednoti višje kot ista leta pri moškem, pa po mojem mnenju ni v skladu z ustavnim načelom 

enakosti vseh pred zakonom. 
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