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1. Glasovala sem proti 2. točki izreka, v kateri je Ustavno sodišče ugotovilo, da določbe drugega do 

šestega odstavka 17. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93, v nadaljevanju ZT) niso v 

neskladju z Ustavo. Gre za določbe, ki jih je Drţavni zbor uzakonil po izvedenem predhodnem 

zakonodajnem referendumu, na katerem je večina volivcev, ki so se referenduma udeleţili, podprla 

zakonsko ureditev, kot jo je narekovalo referendumsko vprašanje. Referendumsko vprašanje se je 

glasilo: "Ali ste za to, da se v predlogu Zakona o spremembi Zakona o trgovini določi, da so prodajalne 

za nujne ţivljenjske artikle odprte največ do 10 nedelj v letu, razen bencinskih servisov, prodajaln v 

bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter ţelezniških in avtobusnih postajah, z omejeno 

površino, ki so lahko odprte brez omejitev". Ustavno sodišče je ustavnost referendumskega vprašanja 

ţe presojalo (odločba št. U-II-2/03 z dne 15. 5. 2003, OdlUS št. XII, 45) in odločilo, da vsebina 

referendumskega vprašanja sama po sebi ni v nasprotju z Ustavo. Ob tem pa je izrecno poudarilo, da 

se je pri presoji omejilo na referendumsko vprašanje in na razloge, ki jih je v zahtevi navedel Drţavni 

zbor, in da odločitev o ustavnosti vsebine referendumskega vprašanja ne prejudicira morebitne 

kasnejše presoje zakonske ureditve. 

 

2. Ţe ob presoji referendumskega vprašanja so se v razpravi odprla nekatera sporna vprašanja, ki pa 

se jim je Ustavno sodišče izognilo s formulacijo, da vsebina referendumskega vprašanja "sama po 

sebi" ni v nasprotju z Ustavo. Ker mora Ustavno sodišče o zahtevi Drţavnega zbora za presojo 

referendumskega vprašanja odločiti v izjemno kratkem času, v katerem ni bilo mogoče doseči soglasja 

o posameznih rešitvah (v tretjem odstavku 16. člena ZRLI je določen rok petnajst dni, Ustavno sodišče 

pa ga je v konkretnem primeru ţe prekoračilo), sem se s takim pristopom strinjala in glasovala za 

navedeno odločbo. Menila sem, da bo mogoče ustavnost vsebine, ki je bila predmet referendumskega 

vprašanja, celovito oceniti šele takrat, ko bo prelita v zakon. Ustava sicer v prvem odstavku 90. člena 

določa, da je Drţavni zbor vezan na izid referenduma, vendar to ne pomeni, da Ustavno sodišče ne bi 

moglo ugotoviti, da je ureditev, ki pomeni uzakonitev izida referenduma, v neskladju z Ustavo. Kot 

sem navedla ţe v pritrdilnem ločenem mnenju k odločbi št. U-II-2/03, Ustavno sodišče ne more biti 

vezano na morebitno predhodno odločitev, da referendumsko vprašanje ni v neskladju z Ustavo, saj 

ga ne zavezuje prej sprejeta odločitev niti takrat, ko presoja (ţe) veljavne predpise. Če pobudniki v 

novem postopku uveljavljajo argumente, ki jih Ustavno sodišče pri prvem odločanju ni presojalo, lahko 

sprejme drugačno odločitev. To velja še toliko bolj v primeru predhodne presoje referendumskega 

vprašanja, pri kateri je Ustavno sodišče omejeno z vsebino tega vprašanja in razlogi, ki jih v zahtevi 

navede Drţavni zbor, in ko osebe, ki bi bile s predlagano zakonsko ureditvijo prizadete, nimajo 

poloţaja udeleţencev v postopku.  

 

3. Pobudnice, ki izpodbijajo zakonsko ureditev obratovalnega časa trgovin, so gospodarski subjekti, ki 

opravljajo trgovinsko dejavnost in v katerih poloţaj izpodbijana ureditev neposredno posega, kot 

ključno pa se zastavlja vprašanje njene skladnosti s 74. členom Ustave. Ţe v pritrdilnem ločenem 

mnenju v zadevi št. U-II-2/03 sem opozorila, da Ustavno sodišče nima jasnega stališča o tem, kako je 

treba razumeti vsebino te ustavne določbe in kakšno je razmerje med njenim prvim in drugim 

odstavkom. Ustavno sodišče se je tokrat z obratovalnim časom trgovin ukvarjalo ţe tretjič, zato bi se 

končno moralo opredeliti do vprašanja, ali gre za poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude 

iz prvega odstavka 74. člena Ustave (ki jo je po tretjem odstavku 15. člena Ustave mogoče omejiti 

med drugim tudi zaradi javnega interesa) ali zgolj za predpisovanje načina izvrševanja te pravice po 

drugem odstavku 15. Člena Ustave.[1]  To bi moralo storiti ţe zato, ker nekatere pobudnice izrecno 

navajajo, da Ustavno sodišče pri presoji referendumskega vprašanja ni opravilo testa sorazmernosti, 

in zahtevajo, da ga zato opravi pri presoji zakonske ureditve.  
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4. Večinska odločba na zgoraj zastavljeno vprašanje ne daje jasnega odgovora. V 22. točki 

obrazloţitve je navedeno, da odločitev, da vsebina referendumskega vprašanja sama po sebi ni v 

nasprotju z Ustavo, "predpostavlja ugotovitev obstoja zatrjevane javne koristi in oceno primernosti ter 

potrebnosti predlagane ureditve…", v 24. točki pa je nato opravljeno tehtanje med interesom 

zaposlenih in interesom trgovcev in zavzeto stališče, da "izpodbijana ureditev ne daje prednosti 

nobenemu od njiju". Po mnenju večine je sicer treba upoštevati tudi, da je trgovinska dejavnost 

namenjena preskrbi potrošnikov, vendar naj bi to, da je njihov interes po preskrbi zadovoljivo 

uresničen, izhajalo iz tega, da je večina volivcev, ki so se referenduma udeleţili, podprla predlagano 

zakonsko ureditev. 

  

5. Če je mogoče večinsko odločitev razumeti tako, da gre za poseg v pravico do svobodne 

gospodarske pobude, ki prestane test sorazmernosti, se ne morem strinjati s stališčem, da ugotovitev, 

da vsebina referendumskega vprašanja sama po sebi ni v nasprotju z Ustavo, vsebuje ţe tudi oceno 

nujnosti ureditve. V konkretnem primeru je bilo namreč ţe pri odločanju o vsebini referendumskega 

vprašanja sporno prav to, ali je poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude nujen za 

zagotovitev javne koristi, ki naj bi bila v tem, da se zagotovi varstvo pravic zaposlenih in njihovih 

druţin, zato se Ustavno sodišče do tega vprašanja ni opredelilo. 

              

6. Presoja po (strogem) testu sorazmernosti ne bi bila potrebna, če bi urejanje obratovalnega časa 

trgovin šteli za predpisovanje načina izvrševanja pravice do svobodne gospodarske pobude.[2] V 

primeru, ko je zakonodajalec upravičen predpisati način izvrševanja pravice, naj bi namreč za 

dopustnost ureditve zadoščala razumnost, nearbitrarnost in včasih prevladujoč javni interes.[3]  Ne 

morem se strinjati s stališčem, da ima zakonodajalec v tem primeru izrecno pooblastilo ţe v drugem 

odstavku 74. člena Ustave, saj ne gre za enega od pogojev za ustanavljanje gospodarskih organizacij 

(prvi stavek drugega odstavka tega člena), zato bi prišel v poštev kvečjemu drugi stavek drugega 

odstavka tega člena, ki določa, da se gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z javno 

koristjo. Zato bi bilo treba najprej ugotoviti, da je obratovanje trgovin ob nedeljah v nasprotju z javno 

koristjo, nato pa v skladu z drugim odstavkom 15. člena Ustave oceniti, ali je urejanje obratovalnega 

časa trgovin zaradi narave pravice do svobodne gospodarske pobude nujno.[4] Javna korist je lahko 

ustavno dopusten razlog za urejanje obratovalnega časa prodajaln, presoditi pa bi bilo treba, ali 

zatrjevane javne koristi ne bi bilo mogoče uresničiti brez prepovedi nedeljskega obratovanja. 

Preizkusu nujnosti se torej Ustavno sodišče tudi v tem primeru ne bi moglo izogniti. Zastavlja pa se 

vprašanje, ali je zakon res predpisal samo način izvrševanja pravice ali pa je izpodbijana zakonska 

ureditev ţe prerasla v poseg. Ustavno sodišče je namreč ţe opozorilo, da drugi odstavek 15. člena 

Ustave zakonodajalcu ne daje moţnosti omejevanja pravic in da je treba v spornih primerih najprej 

presoditi, ali je določanje načina izvrševanja pravice ţe preraslo v njeno omejevanje (odločba št. U-I-

313/98, OdlUS IX, 60). V vsakem primeru pa bi moralo Ustavno sodišče utemeljiti, zakaj je takšna 

ureditev nujna. Ker tega ni storilo niti ni navedlo vsaj zame dovolj prepričljivih razlogov za to, zakaj 

ugotavljanje nujnosti ni potrebno, ne morem podpreti odločitve, da izpodbijana ureditev ni v neskladju 

s 74. členom Ustave. 

  

7. Poleg neskladja s 74. členom Ustave so pobudnice zatrjevale tudi neskladje z njenim 2. členom, iz 

katerega izhaja, da morajo biti pravne norme določne in jasne. Ustavno sodišče skladnosti 

referendumskega vprašanja z 2. členom Ustave ni presojalo, ker ga Drţavni zbor s tega vidika ni 

izpodbijal. Po mnenju pobudnic je nejasnost ţe v tem, da predmet referendumskega odločanja ni bilo 

celotno besedilo 17. člena ZT, temveč samo tretji odstavek, ki predvideva dve izjemi od splošnega 

pravila iz drugega odstavka, po katerem trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajalne ob 

nedeljah in praznikih. Čeprav so se volivci morali zavedati, da glasovanje "za" pomeni odločitev, da 

naj bodo prodajalne ob nedeljah in praznikih praviloma zaprte, še vedno ostaja vprašanje jasnosti in 

določnosti predvidenih izjem (da bodo trgovine z nujnimi ţivljenjskimi artikli lahko odprte največ deset 

nedelj letno in da bodo trgovine na posebnih lokacijah lahko odprte brez omejitev). Predlagatelji 

referenduma so očitno upoštevali, da sodobne ţivljenjske navade potrošnikov zahtevajo, da se v 

zakonu predvidijo določene izjeme. Zakonodajno urejanje gospodarskih razmerij pa od zakonodajalca 

zahteva, da skrbno pretehta in uravnoteţi različne interese in predvidi morebitne posledice. Pri tem se 

ne more izgovarjati na "na referendumu izraţeno voljo volivcev", saj so ti lahko glasovali samo za ali 

proti predlagani ureditvi. Dolţnost zakonodajalca je, da predvidene izjeme uredi na določen način ter 

da pri tem poskrbi, da ne ustvari nedovoljene neenakosti med gospodarskimi subjekti. 
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8. Strinjam se z razlago, da je glede trgovin na posebnih lokacijah zakonska ureditev dovolj jasna, 

tako da zanje ne velja omejitev glede števila nedelj in vrste prodajnih artiklov (32. točka obrazloţitve). 

Vprašanje je le, ali bi bilo v nasprotju z "referendumsko voljo volivcev", če bi Zakon določil še kakšno 

dodatno izjemo in med "posebne" lokacije uvrstil še kampe, počitniška naselja in morda turistične kraje 

med turistično sezono. Ker naj bi bila ta izjema namenjena predvsem naključnim in tranzitnim 

potrošnikom, pa je z vidika varstva interesov "običajnih" potrošnikov veliko bolj pomembna prva 

izjema. Na podlagi informacij, ki so jih dobili v postopku priprave referenduma, so lahko volivci 

upravičeno pričakovali, da bo vsaj v večjih krajih vsako nedeljo odprta kakšna trgovina z nujnimi 

ţivljenjskimi artikli oziroma da bodo te trgovine odprte ob tistih nedeljah, ko bo to najbolj ustrezalo 

njihovim potrebam. Zakon ţal ne uveljavlja nobenih mehanizmov, ki bi to zagotavljali, če je bil namen 

te izjeme varstvo potrošnikov, pa bi jih moral imeti. V nasprotnem primeru so lahko očitki nekaterih 

pobudnic, da je omejitev izjem samo na prodajalne z nujnimi ţivljenjskimi artikli v neskladju z načelom 

enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave, utemeljeni. V zvezi s tem pa je po mojem mnenju 

sporna tudi opredelitev prodajaln z nujnimi ţivljenjskimi artikli. V zahtevi za presojo referendumskega 

vprašanja je Drţavni zbor sicer navedel, da bo pojem nujnih ţivljenjskih artiklov mogoče doreči v 

zakonodajnem postopku, vendar dvomim, da mu je to v celoti uspelo. V 27. točki obrazloţitve piše, da 

je to, kaj je šteti za nujne ţivljenjske artikle "odvisno od vrste okoliščin, ki vplivajo oziroma oblikujejo 

ţivljenjske in potrošniške navade posameznikov," dovolj "široka in odprta" opredelitev pa naj bi 

Ministru omogočala, da določi nabor nujnih ţivljenjskih artiklov tako, da pri njihovem določanju 

upošteva različne situacije. S tem se lahko strinjam, vendar iz Pravilnika o podrobnejši določ itvi nujnih 

ţivljenjskih artiklov ne izhaja, da bi Minister te zahteve upošteval. Ne predstavljam pa si kdo in na 

kakšen način bo ugotavljal, ali ima prodajalna po vrsti ali po količini v naboru več kot polovico artiklov, 

ki sodijo med nujne ţivljenjske artikle. Po 27. členu ZT se pravna oseba ali trgovec, ki ne upošteva 

obveznosti iz 17. člena ZT, kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 3.000.000 tolarjev in ţe 

zato bi moralo biti iz zakona nedvoumno razvidno, ali posamezna prodajalna ta pogoj izpolnjuje ali ne. 

Zaradi navedenih pomislekov večinske odločbe tudi nisem mogla podpreti v delu, v katerem ugotavlja, 

da izpodbijana ureditev ni v neskladju z 2. členom Ustave. 

 

9. Nekatere pobudnice so uveljavljale tudi neskladje s 35., 49. in 66. členom Ustave, vendar Ustavno 

sodišče skladnosti izpodbijane ureditve z navedenimi ustavnimi določbami ni presojalo. Po večinskem 

stališču (16. točka obrazloţitve) pobudnice za to ne izkazujejo pravnega interesa, ker ne zatrjujejo 

posegov v lastne pravice. Ţe v razpravi sem imela pomisleke proti takšnemu pristopu. Vprašanje, ali 

se je mogoče v postopku pred Ustavnim sodiščem sklicevati na ustavno določbo, ki zagotavlja neko 

pravico nekomu drugemu, je pomembno pri odločanju o ustavni pritoţbi. Vendar Ustavno sodišče v 

takšnem primeru ustavne pritoţbe ne zavrţe zaradi pomanjkanja pravnega interesa, temveč jo zavrne 

(oziroma je ne sprejme v obravnavo) z utemeljitvijo, da pritoţniku določena pravica ni mogla biti 

kršena. Pri presoji skladnosti predpisov z Ustavo pa ni pomembno, ali je bila z izpodbijanim predpisom 

pobudniku kršena kakšna ustavna pravica, temveč, ali bi se z razveljavitvijo izpodbijane določbe 

njegov pravni poloţaj izboljšal. To pa bi se zgodilo v vsakem primeru, ne glede na to, neskladnost s 

katero ustavno določbo bi bila podlaga za razveljavitev. Zato menim, da bi moralo Ustavno sodišče 

izpodbijane določbe preizkusiti tudi z vidika navedenih ustavnih določb. Drugo vprašanje je, ali so 

navedbe pobudnikov s tem v zvezi toliko konkretizirane, da utemeljujejo zatrjevano neskladje. Mislim 

pa, da vsaj navedb, da bo zaradi uveljavitve izpodbijane ureditve treba odpustiti večje število 

zaposlenih, Ustavno sodišče ne bi smelo ignorirati - to je bil nenazadnje tudi eden od razlogov, da je 

Ustavno sodišče uveljavitev izpodbijanih določb zadrţalo.  

 

                                                                      dr. Dragica Wedam Lukić 

                                                                       Milojka Modrijan 

 

 

Opombe: 

[1]Po drugem odstavku 15. člena Ustave je mogoče z zakonom predpisati način uresničevanja 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako določa Ustava ali če je to nujno zaradi same 

narave posamezne pravice ali svoboščine. 

Na takšno razumevanje kaţe obrazloţitev v odločbi št. U-I-16/98 z dne 5. 7. 2001, Uradni list RS, št. 

62/01 in OdlUS X, 144, na katero se [2]večinska odločba sicer sklicuje v  21. točki obrazloţitve.  
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[3]Glej Testen, v Komentar Ustave RS, ur. Lovro Šturm, Fakulteta za podiplomske, drţavne in 

evropske študije, 2002, str. 196.  

[4]Na to izrecno opozarja tudi Testen v Komentarju Ustave.  

 


