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USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: U-I-220/94 

Datum: 6.2.1997 

 

S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude druţbe SM Savinjska trgovska druţba, d.o.o., 

Ţalec, ki jo zastopa Velimir Cugmas, odvetnik v Slovenskih Konjicah, na seji dne 6. februarja 1997 

 

s k l e n i l o : 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka točke D Splošne 

kolektivne pogodbe za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 39/93) se zavrţe. 

 

O b r a z l o ţ i t e v 

 

1. Pobudnica navaja, da Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo (v nadaljevanju: SKPG), 

objavljena v Uradnem listu RS dne 15.7.1993, v prvem odstavku točke D poglavja "Veljavnost 

kolektivne pogodbe" določa, da prične veljati 1.7.1993. Od 1.7.1993 tako veljajo določbe o izplačilu 

regresa v skladu s 44. členom te pogodbe, kar pobudnico neposredno zadeva, saj je na podlagi te 

določbe tedanja Sluţba druţbenega knjigovodstva odločila, da se vzpostavijo terjatve do delavcev, ki 

so prejeli izplačan regres mimo določbe navedenega člena te pogodbe. Taka določba SKPG je po 

mnenju pobudnice v nasprotju s 154. členom Ustave, ki nalaga obveznost, da morajo biti predpisi 

objavljeni, preden pričnejo veljati, in da predpis začne veljati petnajsti dan po objavi, če v njem ni 

drugače določeno. Pobudnica zato predlaga, naj Ustavno sodišče ugotovi, da je izpodbijana določba 

SKPG v nasprotju z Ustavo. 

 

2. Po določbi 3. točke prvega odstavka 6. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list 

RS, št. 19/94) so o skladnosti kolektivnih pogodb z zakonom pristojna odločati delovna sodišča v 

kolektivnih sporih. Glede na to, da so po Ustavi (125. člen) sodniki pri opravljanju sodniške funkcije 

vezani na Ustavo in zakon, vsebuje sodna presoja skladnosti kolektivnih pogodb z zakonom hkrati tudi 

presojo njihove skladnosti z Ustavo. Če pa bo delovno sodišče pri presoji zakonitosti kolektivne 

pogodbe menilo, da je zakon, s katerim mora biti kolektivna pogodba skladna, v neskladju z Ustavo, 

bo moralo po 156. členu Ustave postopek prekiniti in začeti postopek za oceno ustavnosti zakona 

pred Ustavnim sodiščem. 

 

3. Iz povedanega sledi, da Ustavno sodišče za presojo ustavnosti določb izpodbijane kolektivne 

pogodbe ni pristojno in je pobudo zavrglo. 

 

4. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 25. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list 

RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevţ 

Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. 

Boštjan M. Zupančič. 

 

Sklep je sprejelo s šestimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodniki Jerovšek, Šturm in Krivic. 

Sodnik Krivic je dal odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

         P r e d s e d n i k 

         dr. Tone Jerovšek 

 

 


