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1. V navedeni zadevi sem glasoval proti prvi točki izreka sklepa, s katero je večina sodnic in sodnikov 

zavrgla zahtevo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) za oceno ustavnosti Zakona o 

preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih 

skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh 

prodajaln (ZPPCPEU). 

 

2. ZSSS je zatrjeval predvsem, da je ZPPCPEU v nasprotju s prvim odstavkom 74. člena Ustave 

(svobodna gospodarska pobuda), z 2. členom Ustave (pravna in socialna država) in s 50. členom 

Ustave (pravica do socialne varnosti). Pri opisu posledic in ekonomskih ter drugih učinkov 

preoblikovanja teh prodajaln se je skliceval na raziskavo Inštituta za ekonomska raziskovanja pri 

Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Navajal je, da bo predvideno preoblikovanje po ZPPCPEU povzročilo 

zmanjšanje prodaje za najmanj 30 odstotkov in s tem zmanjšanje dobička, posledično pa izgubo okrog 

300 do 1 000 delovnih mest. 

 

3. Po osmi alinei prvega odstavka 23. člena Zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS) lahko zahtevo za 

oceno ustavnosti vložijo reprezentativni sindikati za območje države, če so ogrožene pravice delavcev. 

Ustavno sodišče je v obravnavani zadevi sicer ugotovilo izpolnjenost prvega pogoja (reprezentativnost 

ZSSS), zahtevo ZSSS pa zavrglo, češ da zakon, ki ga izpodbija, ne ogroža pravic delavcev. To je 

utemeljilo z ugotovitvijo, da se določbe izpodbijanega zakona nanašajo in urejajo pravni položaj 

gospodarskih subjektov, ki opravljajo trgovinsko dejavnost v prostih carinskih prodajalnah. Zgolj 

predvidevanje - pa čeprav zelo verjetno glede na izdelane ekonomske študije - o tem, kakšne 

dejanske ekonomske posledice bo imel zakon, kako bodo ravnali gospodarski subjekti, na katere se 

nanaša ZPPCPEU, ali bodo zniževali plače in odpuščali delavce, pa po mnenju večine sodnic in 

sodnikov ne zadostuje za ugotovitev, da so z izpodbijanim zakonom ogrožene pravice delavcev v 

smislu osme alinee prvega odstavka 23. člena ZUstS. Delavci, zaposleni v prodajalnah, na katere se 

nanaša ZPPCPEU, uživajo - tako kot vsi drugi delavci - varstvo v zvezi z zaposlitvijo in varstvo v zvezi 

s prenehanjem zaposlitve. Pravic delavcev, zaposlenih v prostih carinskih prodajalnah, ZPPCPEU ne 

ureja, jih ne zmanjšuje in ne poslabšuje (8. točka obrazložitve sklepa). 

 

4. ZPPCPEU prav gotovo pravic delavcev, zaposlenih v prostih carinskih prodajalnah, ne ureja. 

Vendar gotovo ogroža njihovo zapositev. Ali in koliko delavcev bo dejansko izgubilo zaposlitev, je po 

mojem mnenju za presojo obstoja procesne predpostavke v smislu osme alinee prvega odstavka 23. 

člena ZUstS nepomembno. Navedena zakonska določba kot pogoj določa "ogroženost pravic" in ne 

njihovega zmanjšanja ali poslabšanja, do katerega bi že prišlo s samo uveljavitvijo izpodbijane 

zakonske norme ali pa bo do njega zagotovo prišlo. Ogrožati pomeni spraviti v nevarnost nekoga ali 

nekaj. In v nevarnost so z izpodbijanim zakonom spravljene zaposlitve. Zaposlitev oziroma delovno 

razmerje pa je temelj vseh delovnopravnih pravic in posledično tudi tistih, ki se zagotavljajo za primer 

brezposelnosti. Povsem jasno je, da posameznik z izgubo zaposlitve (s prenehanjem delovnega 

razmerja) izgubi (ne zmanjšajo se mu, temveč jih izgubi) vse pravice iz in vsaj deloma tudi v zvezi z 

zaposlitvijo (delovnim razmerjem). Povsem jasno pa je tudi to, da z izgubo zaposlitve seveda nihče ne 

bo izgubil pravic, ki mu jih daje zakonodaja, ki ureja varstvo za primer brezposelnosti, in da bodo 

spoštovane pravice, ki gredo posamezniku po njej (kot ugotavlja 8. točka obrazložitve sklepa). Pravic 

za primer brezposelnosti ZPPCPEU res ne zmanjšuje. Vendar ZSSS tega niti ne zatrjuje. Zatrjuje 

ogroženost zaposlitve (delovnega razmerja) in iz nje izvirajočih delovnopravnih (ne socialnovarstvenih) 

pravic. 

 

5. Po mojem mnenju zato zelo verjetno, z izdelano ekonomsko študijo podprto, predvidevanje o tem, 

kakšne dejanske ekonomske posledice bo imel zakon in v tem okviru, kakšne posledice bo imel na 

zmanjšanje števila zaposlenih, zadostuje za ugotovitev, da so z izpodbijanim zakonom ogrožene 

pravice delavcev v smislu osme alinee prvega odstavka 23. člena ZUstS. V tem mojem prepričanju me 
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utrjuje tudi sam zakonodajalec, ki je v 12. členu ZPPCPEU celo predvidel ukrepe zaradi zaposlovanja 

trajno presežnih delavcev v gospodarskih družbah, ki so imetnice prostih carinskih prodajaln. 

 

6. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da gre pri izpodbijanem zakonu za predpis, ki posega v 

dosedanji način opravljanja dejavnosti prostih carinskih prodajaln in ki bo (z visoko stopnjo verjetnosti) 

vplival na število v njih zaposlenih delavcev. Zato je po mojem mnenju neprepričljivo sklicevanje 

večine na dosedanjo prakso Ustavnega sodišča. V obrazložitvi sklepa (8. točka) je zapisano, da je 

Ustavno sodišče tako (zavrglo zahtevo sindikata zaradi tega, ker predpis ni ogrožal pravic delavcev) 

odločilo že npr. v sklepu št. U-I-63/96 z dne 11. 4. 1996, OdlUS V, 46 in v sklepu št. U-I-181/99 z dne 

13. 4. 2000, OdlUS IX, 91. V prvem primeru (št. U-I-63/96) je bil izpodbijan Zakon o prevzemu dolga 

po Novem finančnem sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic Republike Slovenije zaradi 

zamenjave dolga, češ da se bodo z njimi povečale davčne obveznosti delavcev. V drugem primeru (št. 

U-I-181/99) pa je bil izpodbijan Zakon o pravdnem postopku oziroma tiste njegove določbe, ki se 

uporabljajo tudi v postopku pred delovnimi in socialnimi sodišči. Ne v prvem in ne v drugem primeru ni 

šlo za predpis, ki naj bi z veliko verjetnostjo zmanjšal število delavcev, zaposlenih v organizacijah, ki 

opravljajo določeno dejavnost, s tem pa povzročil tudi izgubo njihovih pravic, ki jih delovnopravna 

zakonodaja veže na sklenitev in trajanje delovnega razmerja. 

 

7. Naj ob koncu še pripomnim, da se s tem, ko sem se zavzemal, da se ZSSS prizna položaj 

predlagatelja, ker pravice delavcev z izpodbijanim zakonom so ogrožene, nisem opredeljeval oziroma 

opredelil do vprašanja, ali so določbe zakona tudi v neskladju z Ustavo. 

 

 
dr. Janez Čebulj 


