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Pridružujem se k ločenemu mnenju sodnice dr. Dragice Wedam Lukić. Ob tem pa še dodajam svoje 

stališče do navedbe v gradivu, ki ga je Ustavnemu sodišču poslal Državni zbor, in se nanaša na 

naravo spornega referendumskega vprašanja. Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora namreč 

ob koncu svojega mnenja pravi, da gre po njenem mnenju "v jedru dejansko za politično odločitev, kar 

pa presega naloge Zakonodajno-pravne službe" (podčrtal C. R.). 

 

Ustavno sodišče se v odločbi št. U-II-2/03 do te navedbe ni opredelilo. Po doktrini političnega 

vprašanja, kot se je izoblikovala v ZDA, Vrhovno sodišče ne bi smelo odločati o političnih vprašanjih, 

ker bi sicer pretirano posegalo v pristojnost zakonodajne in/ali izvršilne oblasti, v nasprotju z načelom 

delitve oblasti, ter s tem rušilo razmerja zavor in ravnotežij med nosilci različnih delov oblasti. 

Upoštevati velja, da so v ustavnopravni teoriji ob izraziti prevladi stališč, ki so naklonjena širokim 

pristojnostim sodišč pri razlagi Ustave, tudi nasprotna, ki izražajo zoper to pomisleke in poudarjajo 

pomen samoomejevanja sodišč ali se celo zavzemajo za korenito zožitev pristojnosti sodišč pri razlagi 

Ustave[6]. Seveda vsako vprašanje, ki ima politično konotacijo, zato še ni politično vprašanje v smislu 

navedene doktrine. To velja samo za takšna politična vprašanja, glede katerih ni mogoče najti 

zanesljivih in prepričljivih pravnih kriterijev in podlag, ki bi vodile sodišče pri presoji njihove ustavnosti 

in je zato glede njih nujno politično arbitriranje. Poleg tega pa je odprto vprašanje, ali in v kakšni meri 

je mogoče in smiselno uporabiti to doktrino pri delovanju Ustavnega sodišča RS. Čeprav sem 

prepričan, da bo Ustavno sodišče slej ko prej moralo zavzeti stališče do tega vprašanja, nisem mogel 

vztrajati, da to stori ravno v obravnavanem spornem primeru. Državni zbor je namreč, kot nosilec 

zakonodajne oblasti (in kot organ, v katerega pristojnosti bi Ustavno sodišče z odločitvijo o političnem 

vprašanju poseglo) sam kar dvakrat zahteval od Ustavnega sodišča odločitev o ustavnosti spornega 

referendumskega vprašanja[7]. 
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[5] . Iz odločbe U-I-16/98 izhaja, da so to tudi varstvo zdravja in življenja ljudi, varstvo narave, 

potrošnikov in podobno. 

[6] O stališču, po katerem Vrhovno sodišče ne bi smelo s svojo razlago spreminjati vsebine ustave, 

glej: Mark Tushnet, Taking the Constitution Away from the Courts, Princeton University Press 

(http://pup.princeton.edu/titles/6634.html); Alcu Watch 

(http://www.civilrightsunion.com/acluwatch/default.htm) in William Lasser, The limits of Judicial Power, 

The University of North Carolina Press, Chapel Hill & London 1992. O tem vprašanju je pri nas pisal 

zlasti dr. Bojan Bugarič, Pravni pozitivizem: med demokracijo in vladavino sodstva, PP št. 7, Ljubljana 

2000. 
[7] V zadevi št. U-I-121/97 (ustavnost referendumskega vprašanja, ki se je nanašalo na 
denacionalizacijo v zvezi z gozdovi) je sodnik dr. Boštjan M. Zupančič v odklonilnem ločenem mnenju 
zavzel stališče, po katerem je Ustavno sodišče dolžno presojati ustavnost referendumskega vprašanja 
"samo v primerih, ko je Državni zbor, seveda v svoji glasovalni večini, odločil, da je referendumsko 
vprašanje protiustavno". S tem stališčem se strinjam in menim, da tudi v obravnavani zadevi Državni 
zbor ni jasno izrazil stališča o protiustavnosti referendumskega vprašanja, ki se nanaša na odpiralni 
čas trgovin, ampak je zahteval od Ustavnega sodišča (če še enkrat citiram mnenje sodnika dr. 
Zupančiča) "vnaprejšnje pravno mnenje in pomoč (advisory opinion), ne da bi se pred tem dokončno 
izostril tisti spor, v katerem je Ustavno sodišče šele res sodišče - ne pa redakcijska komisija 
Državnega zbora". 


