
 

 

Številka:  U-I-90/20-9 

Datum:  8. 10. 2020 

 

 

SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Jožeta Vidica in Nine Vidic, oba 

Trnovska vas, na seji 8. oktobra 2020 

 

sklenilo: 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 2. člena in 

drugega odstavka 2.a člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 

32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20 in 53/20), kolikor se nanašata na starejše od 65 let, 

se zavrže. 

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

1. Pobudnika s pobudo izpodbijata drugi odstavek 2.a člena Odloka o začasni prepovedi 

ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju 

Odlok). V dopolnitvi pobude z dne 19. 4. 2020 navajata, da izpodbijata še četrti odstavek 

2.a člena Odloka. Izpodbijani določbi Odloka starejšim od 65 let dovoljujeta, da lahko 

nakup v prodajalnah z živili opravijo samo od 8.00 do 10.00 ure in zadnjo uro 

obratovalnega časa, nakup v prodajalnah iz 15. in 16. točke prvega odstavka 2. člena pa 

le od 8.00 do 9.30 ure. Pobudnika zatrjujeta, da sta določbi v neskladju s 14., 15. in 

16. členom Ustave. Pravni interes utemeljujeta s tem, da sta starejša od 65 let in da kot 

sodnika odločata o nujnih zadevah. Sodniško službo naj bi opravljala v dopoldanskem 

času in delno v popoldanskem času, zato naj bi jima bilo onemogočeno nakupovanje v 

prodajalnah z živili v času od 8.00 do 10.00 ure, medtem ko naj bi zadnjo uro 

obratovalnega časa v prodajalnah z živili zmanjkalo osnovnih prehranskih izdelkov (kot so 

kruh, zelenjava in meso). Z uveljavitvijo četrtega odstavka 2.a člena Odloka naj bi bilo 

pobudnikoma zaradi opravljanja sodniške službe onemogočeno kakršnokoli nakupovanje 

tehničnega blaga, gospodinjskih aparatov, gradbenega materiala in nakupovanje na 



 
 

2 

 

vrtnih oddelkih. Do 18. 4. 2020 naj bi pobudnika lahko kupovala v navedenih trgovinah v 

vrtnih oddelkih, kar pa naj bi jima bilo sedaj onemogočeno. Predlagata začasno zadržanje 

obeh izpodbijanih določb.  

 

2. V dopolnitvi pobude pritožnika sicer navajata, da izpodbijata četrti odstavek 2.a člena 

Odloka, vendar iz vsebine dopolnitve pobude izhaja, da pobudnika dejansko izpodbijata 

četrti odstavek 2. člena Odloka, zato je Ustavno sodišče štelo, da z dopolnitvijo pobude 

izpodbijata to določbo. 

 

3. Odlok je v izpodbijanem delu, da lahko starejši od 65 let nakupujejo samo v 

predvidenem času, prenehal veljati 29. 4. 2020.1 

  

4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni 

interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem 

odstavku 24. ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za 

izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v 

njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Pobuda mora 

vsebovati podatke, iz katerih je razvidno, da izpodbijani predpis neposredno posega v 

pobudnikove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Pobudnik mora 

predložiti tudi ustrezne listine, na katere se sklicuje za utemeljitev svojega pravnega 

interesa (drugi odstavek 24.b člena ZUstS). 

 

5. Pobudnika sicer zatrjujeta, da sta starejša od 65 let, vendar tega ne izkažeta. Pobudi 

namreč niso priložene listine, iz katerih bi izhajalo, da sta pobudnika starejša od 65 let, 

zato nista izkazala, da izpodbijani določbi Odloka neposredno posegata v njune pravice, 

pravne interese oziroma v njun pravni položaj. Ustavno sodišče je zato njuno pobudo 

zavrglo. 

 

6. Ker je pobudo glede na navedeno treba zavreči že zato, ker pobudnika nista izkazala, 

da sta starejša od 65 let, se Ustavnemu sodišču ni treba spuščati v vprašanje, ali bi 

pobudnika lahko izkazala pravovarstveno potrebo iz 47. člena ZUstS za začetek 

postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti navedenega Odloka, ki v izpodbijanem delu 

ne velja več. 

 

7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in 

tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, 

št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice 

in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, 

dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je 

                                            
1 Glej 1., 2. in 5. člen Odloka o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 59/20). 
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sprejelo s petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovali sodnici Mežnar in Šugman Stubbs 

ter sodnika Knez in Pavčnik. Sodnica Mežnar je dala odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

 

 

 

 

dr. Rajko Knez 

Predsednik 

 

 

 


