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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je na seji dne 7/10-1993 obravnavalo pobudo Republiškega odbora Sindikata 

zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, Ljubljana in 

 

s k l e n i l o : 

 

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

poslovnika o volitvah predstavnikov zavoda v svet zavoda Klinični center Ljubljana z dne 23/7-1992. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

Republiški odbor sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije je dne 1/9-1992 vložil pobudo za 

oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku tega sklepa navedenega poslovnika. Pobudnik meni, da 

izpodbijani poslovnik nima pravne podlage niti v zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 

9/92) niti v zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), v neskladju z ustavo in zakonom pa naj bi bile 

tudi njegove posamezne določbe. 

 

Ustavno sodišče po peti alinei 160. člena ustave odloča o skladnosti splošnih aktov z ustavo, zakoni in 

podzakonskimi predpisi, če so izdani za izvrševanje javnih pooblastil. 

 

Izpodbijani poslovnik je šteti za pravila zavoda, s katerimi se v smislu tretjega odstavka 29. člena 

zakona o zavodih lahko določi način imenovanja oziroma izvolitve članov sveta zavoda, ki upravlja 

zavod, in ga glede na to ni mogoče šteti za splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil. Glede 

na navedeno ustavno sodišče ni pristojno odločati o njegovi ustavnosti in zakonitosti. Ocena o 

zakonitosti 6. člena odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Klinični center Ljubljana in 

ustavnosti 28. člena zakona o zdravstveni dejavnosti pa sta predmet posebnih postopkov pred tem 

sodiščem. 

 

Ta sklep je ustavno sodišče sprejelo na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave 

Republike Slovenije in prve alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim 

sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76). 
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