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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na predlog Birografike Bori p.o. in 

Združenja invalidskih podjetij Slovenije, obeh iz Ljubljane, na seji dne 3/3-1994  

 

s k l e n i l o : 

 

Postopek za oceno ustavnosti zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92 in 71/93) se ustavi. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

Birografika Bori s predlogom, vloženim dne 5/11-1993, in dopolnitvijo predloga, vloženo dne 22/11-

1993, skupaj z Združenjem invalidskih podjetij Slovenije izpodbija ustavnost v izreku sklepa 

navedenega zakona. Predlagatelja navajata, da je z razveljavitvijo določbe enajste točke 18. člena 

zakona o prometnem davku, ki jo je ustavno sodišče razveljavilo z odločbo št. U-I-92/92-13 dne 18/2-

1993, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 12/93, in z nesprejetjem nove zakonske določbe, ki bi 

razveljavljeno nadomestila, nastalo pravno stanje, ki ni skladno z 52. členom ustave. Ta namreč 

določa, da je invalidom v skladu z zakonom zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo. Poleg tega 

predlagatelja menita, da je s tem, ko zakonodajalec do 1/11-1993 ni uveljavil nove zakonske ureditve, 

kršeno tudi načelo enakosti pred zakonom, saj je prav razveljavljena oprostitev plačila davka od 

prometa proizvodov omogočala izenačitev invalidskih podjetij z neinvalidskimi podjetji. 

 

Ustavnemu sodišču zato predlagata, da obstoječo pravno praznino, nastalo po 1/11-1993, razveljavi 

ter odloči, naj se prej veljavna oprostitev plačevanja prometnega davka po enajsti točki 18. člena 

zakona še naprej uporablja. 

 

Vlada Republike Slovenije meni, da z razveljavitvijo navedene določbe zakona o prometnem davku 

oziroma z neuveljavitvijo nove zakonske ureditve s 1/11-1993 ni nastala pravna praznina. 

 

Navaja, da je ministrstvo za finance pri predlaganju novih davčnih ukrepov izhajalo iz dejstva, da 

predpisovanje oprostitve plačila prometnega davka od proizvodov, ki jih izdelajo določeni davčni 

zavezanci, ni primerno, ker imajo na ta način drugi davčni zavezanci, ki dajejo na trg istovrstne 

proizvode, avtomatično slabši položaj na trgu. Glede na dejstvo, da so za invalide tudi že na drugih 

področjih predpisane olajšave, ministrstvo za finance ni predlagalo nove zakonske določbe namesto 

razveljavljene enajste točke 18. člena zakona o prometnem davku, pač pa je vladi predlagalo, da se 

podjetjem, ki zaposlujejo invalide, ob ustreznih kriterijih namesto oprostitve prometnega davka, 

zagotovi subvencija iz državnega proračuna. 

 

Tudi Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora Republike Slovenije meni, da z 

razveljavitvijo enajste točke 18. člena zakona o prometnem davku ni nastala pravna praznina, pač pa 

je odpadla dotedanja davčna olajšava, s čimer so bila invalidska podjetja oziroma zavodi pri 

nastopanju na trgu postavljeni v enak položaj kot drugi davčni zavezanci, ki proizvajajo enake 

proizvode. Zakonodajalec je sicer imel možnost, da to vprašanje po 1/11-1993 drugače uredi, vendar 

tega ni bil dolžan storiti. 

 

V obravnavani zadevi predlagatelja od ustavnega sodišča terjata, naj ugotovi obstoj zakonske 

praznine ter njeno neskladje z 52. členom ustave. Predlagata tudi, naj sodišče pravno praznino 

razveljavi tako, da bo razveljavljena oprostitev plačevanja prometnega davka po enajsti točki 18. člena 

zakona o prometnem davku ponovno veljavna, dokler zakonodajalec ne bo sprejel drugačne 

strokovno in socialno utemeljene rešitve na tem področju. 
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Ustavno sodišče ugotavlja, da je po določbi 13. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem 

SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) treba v predlogu oziroma pobudi opredeliti zahtevek in 

navesti dejstva ter dokaze, na katere se ta zahtevek opira. 

 

Predmet presoje ustavnosti zakona je torej posamezna ali več njegovih norm oziroma celoten predpis 

ali pa zatrjevano protiustavno stanje, ker zakonodajalec ni uredil vprašanja, ki bi ga bil po ustavi 

dolžan urediti. 

 

Ustavno sodišče ugotavlja, da pravno stanje, ki je nastalo, potem ko državni zbor po razveljavitvi 

enajste točke 18. člena zakona o prometnem davku ni sprejel nove zakonske ureditve namesto 

razveljavljene določbe in je potekel rok, s katerim je začela učinkovati razveljavitev ustavnega sodišča, 

ni pravna praznina. O neustavnem stanju bi lahko govorili le v primeru, če bi zakonodajalec opustil 

ureditev, ki je nujna zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine. Ukinitev olajšave, ki so jo 

invalidska podjetja imela, pa ob dejstvu, da ugodnosti v smislu realizacije določbe prvega odstavka 52. 

člena ustave ureja še vrsta drugih predpisov (s področja delovnih razmerij, pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, zdravstvenega varstva, dohodnine in davka od dobička pravnih oseb), ne 

predstavlja nastanka pravne praznine in poseganja v ustavno zagotovljen položaj invalidov. Ob tem pa 

ustavno sodišče ugotavlja tudi, da je predlog za vzpostavitev prejšnje pravne norme brezpredmeten, 

saj ustavno sodišče ne more oživiti prej veljavne norme, ki je bila razveljavljena in je dokončno 

prenehala veljati. Za takšno odločanje po ustavi in po zakonu ni pristojno. 

 

Ustavno sodišče pa se ni spuščalo v presojo primernosti sedanje ureditve olajšav invalidskih podjetij, 

ker za to ni pristojno. 

 

Opozarja pa, da je s svojo odločbo U-I-92/92 - 13 z dne 18/2-1993 razveljavilo enajsto točko 18. člena 

zakona o prometnem davku z 8-mesečnim odložilnim rokom z namenom, da bi zakonodajalec lahko 

namesto razveljavljene določbe pravočasno sprejel novo zakonsko določbo. V tem smislu pa odločitev 

ustavnega sodišča v državnem zboru še vedno ni realizirana. 

 

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

Republike Slovenije in 1. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim 

sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) v naslednji sestavi: predsednik dr. Peter 

Jambrek in sodniki dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. 

Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo z osmimi 

glasovi proti enemu. K sklepu je dal odklonilno ločeno mnenje sodnik mag. Krivic. 

 

 

P r e d s e d n i k 

dr. Peter Jambrek 

 


