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Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Čebulja in sodnice mag. Krisper Kramberger 

 

1. Ustavno sodišče je v tej zadevi odločilo, da vprašanje, vsebovano v zahtevi za razpis predhodnega 

zakonodajnega referenduma, povezanega s predlogom Zakona o spremembi Zakona o trgovini, ki se 

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

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

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

površino, ki so lahko odprte brez omejitev", ni v nasprotju z Ustavo. 

 

2. S takšnim izrekom se strinjava, vendar kljub temu nisva glasovala zanj. Pri odločanju v postopku 

ustavnosodne presoje ima sodnik možnost, da v primeru, ko se z izrekom odločbe sicer strinja, ne 

strinja pa se z v obrazložitvi navedenimi razlogi zanjo, glasuje za odločitev in v pritrdilnem ločenem 

mnenju pove (svoje) razloge, ki so mu narekovali takšno odločitev. V tej zadevi sva ocenila, da tega 

ne moreva storiti. Tako sva ocenila predvsem zaradi tega, ker je treba pri odločitvah Ustavnega 

sodišča vedno brati izrek odločbe v povezavi z vsebino obrazložitve. Šele skozi vsebino obrazložitve 

oziroma ob upoštevanju razlogov za izrek lahko ugotovimo pravi učinek odločbe. Tak primer 

predstavlja npr. odločba Ustavnega sodišča št. U-I-23/93 z dne 20.3.1997 (Uradni list RS, št. 23/97 in 

OdlUS, št. VI, 43): pobudniki so med drugim izpodbijali tretji odstavek 63. člena Zakona o 

denacionalizaciji, za katerega je v izreku ugotovljeno, da ni v neskladju z Ustavo, v obrazložitvi pa 

povedano, da zato ne, ker ga je potrebno razlagati in uporabljati drugače, kot se je. Če bi imeli pred 

očmi zgolj izrek, bi lahko prišli do poplnoma drugačnega zaključka. 

 

3. V zadevi št. U-II-2/03 po najinem mnenju izrek, da referendumsko vprašanje ni v nasprotju z 

Ustavo, dobi pravo vsebino šele, če pozorno preberemo obrazložitev. Iz nje pa izhaja, da pravzaprav 

Ustavno sodišče sploh ni presodilo, ali je vprašanje v nasprotju z Ustavo ali ne, temveč da nasprotje z 

Ustavo ni očitno (11. točka obrazložitve) in da (14. točka obrazložitve): "Odločitev Ustavnega sodišča, 

da vsebina referendumskega vprašanja sama po sebi ni v nasprotju s 74. členom Ustave, pomeni, da 

mora Državni zbor nadaljevati z aktivnostmi za zbiranje podpisov za razpis referenduma in, če bo 

referendumsko vprašanje izglasovano, v skladu s 25. členom ZRLI uzakoniti referendumsko odločitev. 

Tokratna odločitev Ustavnega sodišča pa ne prejudicira morebitne kasnejše presoje ustavnosti 

sprejete zakonske ureditve, s katero bo zakonodajalec uzakonil odločitev, sprejeto na referendumu, s 

stališča morebitnih drugih vidikov, ki jih Državni zbor v svoji zahtevi ni izpostavil in ki jih Ustavno 

sodišče zato ni moglo upoštevati. Te presoje namreč ni mogoče opraviti zgolj v okviru presoje 

referendumskega vprašanja, temveč glede na celotno ureditev odpiralnega časa trgovin, kakršna bo 

po uveljavitvi zakona zaživela v praksi". 

 

4. Misliva sicer, da še zdaleč ne gre zgolj za varstvo konkurence, varstvo okolja in varstvo interesa 

potrošnikov (12. in 13. točka obrazložitve) na eni strani in delovnopravno varstvo na drugi strani, 

temveč tudi za ustavnopravno varovane vrednote, ki jih delovnopravna zakonodaja ne more učinkovito 

zaščititi: takšni sta zlasti varstvo družine in posebno varstvo otrok. 

 

Vendar to v tem trenutku ni pomembno. Pomembno je to, da Ustavno sodišče ni odločilo o 

referendumskem vprašanju, ki je popolnoma jasno in ne dopušča nobenega dvoma o tem, kakšna bo 

morala biti zakonska norma, če referendum uspe. Še več - zakonska norma je že napisana (glej 

Predlog Zakona o spremembi Zakona o trgovini, Poročevalec DZ, št. 7/2003). Gornje stališče 

Ustavnega sodišča bi morda lahko zdržalo, če bi se vprašanje glasilo npr.: "Ali ste zato, da se v 

zakonu uredi obratovalni čas trgovin tako, da so te ob nedeljah praviloma zaprte". Če bi šlo torej za 

vprašanje, ali naj se določeno vprašanje uredi z zakonom. V primeru vprašanja, ki ga je presojalo 

Ustavno sodišče, pa ne gre za takšno vprašanje, temveč za vprašanje, ali naj se s predlaganim 

zakonom uredi določeno vprašanje tako, kot je predlagano. Torej prav tako in nič drugače. In če se 

strinjava s stališčem (11. točka obrazložitve), da se "mora Ustavno sodišče omejiti na vsebino 

referendumskega vprašanja, in na razloge, ki jih je v svoji zahtevi navedel Državni zbor", se ne 
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moreva strinjati s stališčem, ki po najinem mnenju izhaja iz obrazložitve Ustavnega sodišča, da bo 

moral po izvedenem referendumu (če bo seveda uspel) zakonodajalec "pri uzakonitvi omejitve izbrati 

tak ukrep, ki bo zagotovil učinkovito varstvo javne koristi in hkrati kar najmanj posegel v ustavno 

pravico" (12. točka obrazložitve). 

 

Kljub temu, da je navedeni citat povzet iz odločbe št. U-I-16/98 z dne 5.7.2001 (Uradni list RS, št. 

62/01 in OdlUS X, 144), v kateri je šlo za vprašanje zakonodajalčeve svobode pri zakonskem urejanju 

pogojev in načina opravljanja gospodarske dejavnosti in ne za vprašanje vezanosti zakonodajalca na 

izid zakonodajnega referenduma, štejeva tak povzetek v tej odločbi za napotek zakonodajalcu, ko bo 

(če bo) uzakonjal izid referenduma. 

 

5. S takšno odločitvijo je Ustavno sodišče postavilo zakonodajalca v nemogoč položaj. In zakaj? 

 

6. Po prvem odstavku 90. člena je Državni zbor vezan na izid referenduma (seveda pri zakonodajnem 

referendumu). Kaj pomeni ta vezanost, izhaja iz dosedanje ustavnosodne presoje v tovrstnih zadevah. 

Ustavno sodišče je v 52. točki obrazložitve odločbe št. U-I-12/97 z dne 8.10.1998 (Uradni list RS, št. 

82/98 in OdlUS VII, 180) zapisalo, da gre za pozitivno vezanost, ki nalaga Državnemu zboru, da 

sprejme zakon s točno določeno vsebino. 

 

Dobesedno je zapisalo naslednje: "Ustavna določba, da je Državni zbor vezan na izid referenduma, 

pomeni, da mora referendumsko odločitev obvezno preliti v zakon. Vezanost ni zgolj politična oziroma 

moralna, temveč je tudi pravna. Državni zbor mora obvezno sprejeti zakon, v katerem uzakoni 

referendumsko odločitev. Če bi Državni zbor določbo o vezanosti prekršil (npr. tako, da bi sprejel 

zakon z vsebino, ki bi nasprotovala referendumski odločitvi, ali tako, da zakona, ki ureja materijo, o 

kateri se je odločalo na referendumu, sploh ne bi sprejel), potem bi ustavnost odločitve 

zakonodajnega organa po Ustavi nadziralo Ustavno sodišče". Ustavno sodišče je torej z navedeno 

odločbo napolnilo vsebino ustavne določbe o vezanosti Državnega zbora na izid referenduma in 

istočasno povedalo, kakšna je sankcija za kršitev vezanosti - ustavnosodna presoja in razveljavitev 

zaradi neustavnosti. Pri tem ne gre za razveljavitev zaradi neskladnosti zakonske ureditve s katerokoli 

določbo Ustave (v obravnavanem primeru npr. zaradi neskladja s 74. členom Ustave), temveč za 

razveljavitev zaradi neskladnosti s prvim odstavkom 90. člena Ustave - torej zaradi kršitve vezanosti 

na izid referenduma. Čeprav je odločba, iz katere sva povzela vsebino vezanosti na izid referenduma, 

doživela precej kritik, Državni zbor ni sprejel zakona, ki bi nasprotoval izidu referenduma, temveč je 

spremenil 80. člen Ustave. Takšne narave vezanosti zakonodajalca na izid referenduma ne spremeni 

niti sklicevanje na 25. člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in nasl. - 

ZRLI). Njegovega drugega odstavka, ki določa, da mora Državni zbor najkasneje v enem letu od 

izvedbe predhodnega referenduma sprejeti odločitev, s katero se uveljavi referendumski izid, po 

najinem mnenju ni mogoče razlagati drugače, kot je vezanost na podlagi prvega odstavka 90. člena 

Ustave razložilo Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-12/97. Ne nazadnje je ta izrecno zapisana v prvem 

odstavku 25. člena ZRLI.  

 

7. Po odločbi št. U-II-2/03 pa mora Državni zbor dopustiti referendum in če bo popolnoma jasno 

referendumsko vprašanje na referendumu izglasovano, ga ne sme uzakoniti takšnega, kot je bilo 

zastavljeno, temveč ga mora uzakoniti tako spremenjenega, da bo v skladu z drugim odstavkom 14. 

člena Ustave (čeprav se Ustavno sodišče do morebitne njegove kršitve še ni opredelilo) in v skladu z 

njenim 74. členom| Pri čemer bo kršil prvi odstavek 90. člena Ustave. In vse to zato, ker je pravica do 

referenduma tako močna, da je treba referendum v dvomu dopustiti. To, kako bo ta močna pravica in 

posledično volja volivcev prišla do izraza v zakonu, pa ni več stvar referenduma. To je, po stališču 

večine sodnic in sodnikov Ustavnega sodišča, stvar Državnega zbora, ki bo moral zakonsko normo, ki 

je predmet referendumskega vprašanja, spremeniti tako, da bo poseg (da naj bi šlo za poseg v 74. 

člen Ustave, je razvidno iz 13. točke obrazložitve) sorazmeren, kot to zahteva tretji odstavek 15. člena 

v povezavi z 2. členom Ustave, in da bo prestala (morebitno) kasnejšo ustavnosodno presojo. 

 

Državnemu zboru je sodišče prepustilo, da v zakonu uredi nekaj, za kar Državni zbor trdi, da ne 

obstaja. 

 

8. Takšna odločitev po najinem mnenju pomeni odstop od vezanosti Državnega zbora na izid 

referenduma. Predhodni zakonodajni referendum praktično izenači s posvetovalnim. Po najinem 
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mnenju pomeni ravno obratno od tega, kar je zapisano kot eden od razlogov za takšno odločitev v 11. 

točki obrazložitve, to je, "da je treba v primeru, ko referendumsko vprašanje samo po sebi ni v 

nasprotju z Ustavo, vprašanje skladnosti predvidene zakonske rešitve z Ustavo pa se zastavlja z 

vidika sorazmerja med več ustavno zavarovanimi pravicami oziroma dobrinami, tako da mora Ustavno 

sodišče odgovoriti na vprašanje, kateri od njih je treba dati večjo težo, dati prednost pravici volivcev do 

neposrednega odločanja na referendumu". Obratno od poudarjanja pravice do neposrednega 

odločanja na referendumu pomeni zato, ker na referendumu o ničemer ne bo odločeno - seveda v 

primeru če referendum uspe. In zaradi tega imajo zagovorniki in nasprotniki omejitve, kakršna je 

vsebovana v referendumskem vprašanju, tudi neenake izhodiščne možnosti: če uspejo nasprotniki, 

omejitve v zakonu ne bo, če uspejo zagovorniki omejitve, ta v zakonu sicer bo, zagotovo pa ne takšna, 

kakršna je bila izglasovana. 

 

9. Skratka - proti sva glasovala, ker izrek pomeni, da referendumsko vprašanje ni v nasprotju z 

Ustavo, če ga bo zakonodajalec v primeru, da bo izglasovano, uzakonil tako spremenjenega, da ne bo 

posegal v 74. člen Ustave.  

 

 

          dr. Janez Čebulj 

 
mag. Marija Krisper Kramberger 


