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1. V predmetni zadevi sem glasovala za odločbo Ustavnega sodišča, ker se strinjam z njenim izrekom, 

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 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. Ne strinjam pa se z obsegom presoje navedene odločbe in z njenimi nosilnimi razlogi, ki po moji 

oceni izhajajo zlasti iz 11. in iz 14. točke obrazložitve. Zavzemala sem se namreč za vsebinsko 

odločbo, v kateri bi Ustavno sodišče, na temelju svoje odločitve, da urejanje obratovalnega časa 

trgovin ni samo po sebi v neskladju z Ustavo, oziroma konkretno z njenim 74.členom (podjetništvo) 

(glej odločbo št. U-I-16/98 z dne 5. 7. 2001, Uradni list RS, št. 62/01 in OdlUS X, 144), presodilo, da 

javna korist opravičuje uzakonitev predlagane omejitve obratovalnega časa trgovin. 

 

3. Ustavno sodišče je v 10. točki obrazložitve povedalo, kako razsoja v zadevah naknadne presoje 

zakonov, v katerih izpelje "spor polne jurisdikcije". Svojo odločitev sprejme na podlagi poglobljene 

analize spornih vprašanj s pomočjo primerjalnopravnih podatkov in ob upoštevanju stališč teorije. Po 

potrebi lahko po načelu koneksitete presojo razširi tudi na druge določbe zakona, po pogojih, ki so 

določeni v 30. členu ZUstS. 

 

4. V konkretnem primeru predhodne presoje vsebine izpodbijanega referendumskega vprašanja, ki ga 

je na podlagi 16. člen ZRLI predložil Državni zbor, pa je moji oceni Ustavno sodišče naredilo neke 

vrste "prima facie" presojo (točka 11 obrazložitve), v kateri je povedalo, da se je omejilo zgolj na 

vsebino referendumskega vprašanja, in na razloge, ki jih je v svoji zahtevi navedel Državni zbor. 

Nadalje je Ustavno sodišče ocenilo, da je treba njegovo pristojnost po 16. členu ZRLI razumeti tako, 

da lahko izda negativno mnenje samo v primeru, ko je referendumsko vprašanje očitno v nasprotju z 

Ustavo. Tehtanju z vidika sorazmerja med več ustavno zavarovanimi pravicami in dobrinami (npr. 

podjetništvo, varstvo dela, pravice in dolžnosti staršev, pravice otrok, varstvo potrošnikov, varstvo 

okolja) se je Ustavno sodišče izognilo na ta način, da je dalo prednost pravici volilcev do 

neposrednega odločanja. Temu seveda ne nasprotujem saj gre za pomembno ustavno vrednoto, ne 

more pa biti to poglaviten razlog za to, da se Ustavno sodišče izogne vsebinski presoji 

referendumskega vprašanja. Končno, je Ustavno sodišče še povedalo, da za takšno, z mojega 

stališča prima facie presojo, govori tudi okoliščina, da mora v primeru predhodne presoje 

referendumskega vprašanja dati Ustavno sodišče odgovor v zelo kratkem roku (15 dni), v katerem bolj 

poglobljena presoja ni mogoča. 

 

5. Ključno za razumevanje tako opravljene presoje je po mojem tisto, kar je Ustavno sodišče zapisalo 

v 14. točki obrazložitve. Tam je namreč med drugim sporočilo, da presoja Ustavnega sodišča, da 

vsebina referendumskega vprašanja sama po sebi ni v nasprotju s 74. členom Ustave, ne prejudicira 

morebitne kasnejše presoje, ali bo zakonska ureditev, s katero bo zakonodajalec uzakonil odločitev, 

sprejeto na referendumu, v neskladju z Ustavo. 

 

6. S takšnim pristopom predhodne ustavnosodne ocene referendumskega vprašanja na temelju 16. 

člena ZRLI se ne strinjam. Ustavno sodišče je pristojno za predhodno oceno ustavnosti še v primeru 

ocene mednarodne pogodbe, ki je v postopku ratifikacije (drugi odstavek 160. člena Ustave). V 

mnenju Rm-1/97 (Ur. list RS, št. 40/97 in OdlUS VI, 86) je Ustavno sodišče povedalo, da opravi 

predhodno kontrolo izpodbijanih določb mednarodne pogodbe v "sporu polne jurisdikcije". Čeprav 

opravi kontrolo le v okviru določb, ki jih izpodbija predlagatelj, mu to ne preprečuje, da ne razširi svoje 

presoje ustavnosti na določbe, ki niso izpodbijane, če mu to dovoljuje načelo koneksitete po 30. členu 

v zvezi z 49. členom ZUstS. 
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7. Zavedam se, da gre pri osnutku zakonske določbe in pri oceni že izpogajane in podpisane 

mednarodne pogodbe za dva po vsebini zelo različna pravna akta. Kljub temu menim, da si Ustavno 

sodišče pri predhodni oceni referendumskega vprašanja ne bi smelo tako ozko postaviti pristojnosti in 

si pridržati le oceno, da takšno vprašanje ni v očitnem nasprotju z Ustavo. Oba postopka predhodne 

presoje ustavnosti, glede katerih je pristojno Ustavno sodišče, tj. predhodna presoja referendumskega 

vprašanja po 16. členu ZRLI in predhodna ocena ustavnosti mednarodne pogodbe v postopku 

ratifikacije (drugi odstavek 160. člena Ustave) sta tako po moji oceni postavljena vse predaleč vsak k 

sebi. Rok 15 dni, ki je določen za predhodno presojo referendumskega vprašanja, je instrukcijske 

narave, in ne sme in ne more biti razlog za presojo Ustavnega sodišča, ki ostaja na ravni, da ni 

očitnega nasprotja z Ustavo. 

 

 

dr. Mirjam Škrk 

 


