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1. Pobudo sta vložila sodnika, gospa in gospod Vidic. Trdita, da sodita v petino 

slovenskega prebivalstva, ki je stara 65 ali več let.1  

 

2. Eden izmed vladnih (podzakonskih) ukrepov za zaustavitev epidemije v 

pomladanskem času je bila tudi ureditev posebnega nakupovalnega časa za 

starejše osebe (starejše od 65 let). Ti so smeli nakupovati v živilskih trgovinah le 

med 8. in 10. uro ter zadnjo uro obratovalnega časa. V vmesnem času v trgovine 

niso smeli. Pobudnika trdita, da je bila takšna ureditev do starejših oseb 

diskriminatorna.  

 

3. Vprašanje, ali je ureditev, ki starejšim osebam v pretežnem delu obratovalnega 

časa živilskih trgovin prepoveduje nakupe, skladna s prepovedjo diskriminacije 

(14. člen Ustave), je zagotovo pomembno ustavnopravno vprašanje. Nanj je letos 

avgusta že (prepričljivo) odgovoril zagovornik načela enakosti.2 Po njegovi oceni 

je bila "rezervacija" nakupovalnega časa za starejše ukrep pozitivne (torej 

dovoljene) diskriminacije, prepoved vstopa v trgovine po 10. uri pa 

diskriminatorna. Seveda pa varuh načela enakosti predpisov, ki jih ocenjuje, ne 

                                            
1 1. januarja 2019 je bilo med vsemi prebivalci Slovenije 413.054 ali 19,8 % takih, ki so do 

navedenega datuma že dopolnili najmanj 65 let; 57 % teh oseb so bile ženske.  

Indeks staranja prebivalstva, ki opredeljuje številčno razmerje med prebivalci, starimi 65 ali več 

let, in otroki, starimi manj kot 15 let, se v Sloveniji z leti povečuje; za leto 2019 znaša 131,7 (za 

ženske še precej več: 155,7). To pomeni, da je med prebivalci na vsakih 100 otrok povprečno 

več kot 131 oseb, starih najmanj 65 let. Podatki so povzeti po Statističnem uradu RS. 

(https://www.stat.si/statweb/News/Index/8374). 

2 Glej Oceno diskriminatornosti 2.a člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v republiki Sloveniji (v času epidemije novega koronavirusa) št. 

050-8/2020/35 z dne 31.8.2020, objavljeno na http://www.zagovornik.si/wp-

content/uploads/2020/09/Ocena-diskriminatornosti-trgovine.pdf. 

https://www.stat.si/statweb/News/Index/8374
http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/09/Ocena-diskriminatornosti-trgovine.pdf
http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/09/Ocena-diskriminatornosti-trgovine.pdf
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more razveljaviti, odpraviti ali ugotoviti njihovega neskladja z Ustavo. To lahko 

stori le Ustavno sodišče. 

 

4. Ustavno sodišče je pobudo zavrglo. Stališča o tem, ali je šlo za diskriminatorno 

ureditev, vsaj v tem primeru torej ne bomo dobili. Ne bomo ga dobili zato, ker 

pobudnika "nista izkazala, da sta starejša od 65 let" (5. in 6. točka obrazložitve 

večinskega sklepa).  

 

5. Pobudnika sta pobudi priložila dve dokazili: potrdilo predsednice Okrožnega 

sodišča v Mariboru, iz katerega izhaja, da gospod Vidic dela na tamkajšnjem 

sodišču kot sodnik, in enako potrdilo predsednika Višjega sodišča v Mariboru za 

gospo Vidic (višja sodnica svetnica). S potrdiloma sta pobudnika izkazovala, da v 

času, ki jima je bil odrejen za nakup živil, v trgovine nista mogla, ker sta bila v 

službi.  

 

6. Ustavno sodišče je presodilo, da to za njun pravni interes ne zadošča. Pobudnika 

svoji pobudi nista priložila dokumenta, s katerim bi ustavne sodnike prepričala, da 

glede svoje starosti govorita resnico.  

 

7. Sprašujem se po smislu zahteve, ki pobudnikoma nalaga dokazovanje njune 

starosti. Zahteva se zdi smiselna tedaj, ko Ustavno sodišče dvomi o resničnosti 

strankine navedbe (ji ne verjame).3  

 

8. Pobudnika sta (nesporno, dokazano s potrdili) sodna funkcionarja: sodnika. 

Trdita, da sta stara vsaj 65 let.  

 

9. Sodniki odločajo o življenjsko usodnih vprašanjih. Razsojajo o odvzemih otrok, o 

prisilnih hospitalizacijah, o krivdi in kazni za storjena kazniva dejanja. Kako lahko 

od kogarkoli v tej državi pričakujemo, da spoštuje in zaupa sodstvu, če Ustavno 

sodišče sodnikom ne verjame niti tega, da o svoji starosti govorijo resnico? 

 

 

 

 

dr. Špelca Mežnar, l.r. 

                Sodnica 

                                            
3 Morebitni dvom o resničnosti navedb pobudnikov glede njune starosti bi se lahko razblinil tako, 

da bi Ustavno sodišče pobudnikoma poslalo poziv k predložitvi ustreznega dokaza. Vendar tega 

Ustavno sodišče ni storilo. 


