
Sklep Ustavnega sodišča v zvezi s Sklepom o opravljanju del in nalog Veterinarske uprave Republike 
Slovenije med stavko ( v nadaljevanju: Sklep Vlade) in v zvezi z Zakonom o stavki nikakor ne pomeni, 
da veterinarji ob morebitnih prihodnjih stavkah ne bi smeli stavkati ali da bi bila njihova pravica do 
stavke omejena bolj kot to določata Zakon o veterinarskih merilih skladnosti in Zakon o veterinarstvu.  
Sklep Vlade je bil namreč izdan zgolj za čas trajanja stavke, ki je potekala v letu 2010 in torej več ne 
velja. 

Kljub temu smo razočarani nad tem, da Ustavno sodišče o skladnosti Sklepa Vlade in Zakona o stavki  
z Ustavo sploh ni odločalo. Očitno se Ustavnemu sodišču ni zdelo potrebno odločati o tem, ali  si  
Vlada lahko v nasprotju s povsem jasno ustavno določbo, da lahko pravico do stavke omeji le zakon,  
vzame pravico, in s podzakonskim aktom to pravico omeji.  Še toliko bolj nas odločitev Ustavnega 
sodišča preseneča zato, ker je v svoji odločbi v zvezi z našo zahtevo za presojo skladnosti Zakona o  
sistemu  plač  v  javnem  sektorju  Ustavno  sodišče  v  svoji  odločbi  obravnavalo  določbe  zakona  in 
vprašanja, ki jih sploh nismo izpodbijali,  odločalo pa je celo o veljavnosti kolektivne pogodbe, kar  
sploh ni bilo predmet zahteve za presojo skladnosti z Ustavo.

 Iskanje pripravnih razlogov s strani Ustavnega sodišča, zakaj o zahtevi skladnosti sklepa in določil  
Zakona  o  stavki  ne  bi  bilo  potrebno odločati,  je  zato  po  našem mnenju  povsem neprimerno in  
neodgovorno, saj gre pri pravici do stavke za pravico, ki jo poleg Ustave ureja tudi vrsta mednarodnih 
aktov, ki zavezujejo Slovenijo. Slednje stališče deli tudi ustavna sodnica dr. Etelka Korpič Horvat, ki je  
v zvezi z odločitvijo Ustavnega sodišča napisala ločeno odklonilno mnenje prav zaradi prepričanosti,  
da je Vlada z izdajo Sklepa grobo kršila pravico do stavke. Povsem delimo njeno stališče, da  Sklep 
Vlade pomeni poseg v ustavno varovano pravico do stavke, saj  se je javnim uslužbencem stavka 
omejila tako močno, da se je dejansko prepovedala in zato nosilci pravice do stavke v prihodnje ne 
bodo mogli v naprej vedeti, ali lahko ustavno pravico do stavke realizirajo oziroma ali bo lahko Vlada 
kdajkoli izdala začasen sklep, s katerim bi jim to pravico odvzela.  Na slednje smo izrecno opozorili kot 
na  enega  od  ključnih  razlogov,  zaradi  katerega  je  kljub  prenehanju  veljavnosti  Sklepa  potrebno  
odločanje o skladnosti Sklepa Vlade z Ustavo.

Pravico veterinarjev do stavke v tem trenutku skladno z Ustavo dopustno in sorazmerno omejujejo  
zgolj zakonske določbe. V primeru kakršnega koli dodatnega omejevanja pravice do stavke, ki bi bilo  
po  našem  mnenju  neustavno,  bomo  sprožili  ustrezne  postopke  za  zaščito  te  temeljne  pravice,  
proučujemo pa tudi možnosti dodatnih pravnih postopkov, ki bi onemogočili morebitne prihodnje  
podobne nedopustne poskuse  omejevanja pravice do stavke.  


