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Pritrdilno ločeno mnenje sodnice dr. Wedam Lukić, 

ki se mu pridružujeta sodnica Modrijan in sodnik dr. Ribičič 

 

1. Glasovala sem za izrek, strinjam se tudi z nosilnimi razlogi obrazloţitve odločbe. Za pisanje 

pritrdilnega ločenega mnenja pa sem se odločila zato, ker so se v razpravi odprla nekatera vprašanja, 

ki morda niso dovolj jasno prišla do izraza v obrazloţitvi, kar bi lahko imelo za posledico različne 

interpretacije te odločbe. 

 

2. Ustavno sodišče je bilo pri presoji tega referendumskega vprašanja v precej teţkem poloţaju. Za to 

so vsaj trije razlogi. Prvi je, da predhodni zakonodajni referendum, kakršnega pozna naš pravni 

sistem, ţe sam po sebi odpira vrsto spornih vprašanj. To je razvidno tudi iz številnih dosedanjih 

odločitev in ločenih mnenj, ki se nanašajo na vprašanja, ki so kakorkoli povezana z referendumom. 

Drugi razlog je, da gre za tako imenovano predhodno oceno: Ustavno sodišče ne presoja ţe veljavne 

zakonske ureditve, temveč mora odgovoriti na vprašanje, ali je referendumsko vprašanje v nasprotju z 

Ustavo. Pri tem se srečuje s podobnimi problemi kot pri izrekanju predhodnega mnenja o skladnosti 

mednarodne pogodbe z Ustavo. Razlika je v tem, da ima pri presoji mednarodne pogodbe Ustavno 

sodišče pred seboj celotno besedilo te pogodbe, pri presoji referendumskega vprašanja pa samo 

besedilo zakonske določbe, kakršna naj bi bila, če bi referendum uspel. To pomeni, da se Ustavno 

sodišče v tem primeru ne more spuščati v vprašanje, ali je zakon, na katerega se referendumsko 

vprašanje nanaša, sicer v skladu z Ustavo. Tretja teţava pa je bila v tem, da tudi ustavna določba 

(konkretno 74, člen Ustave), ki je bila kriterij presoje, ni najbolj posrečeno redigirana, tako da njeno 

razumevanje ţe samo po sebi povzroča teţave. 

 

3. O tem, ali je referendumsko vprašanje v nasprotju z Ustavo, je Ustavno sodišče doslej odločalo 

dvakrat. V obeh primerih je šlo za občutljiva "tranzicijska" vprašanja: v prvem primeru za moţnost 

naknadnega odvzema ţe pridobljenega drţavljanstva (odločba U-I-266/95 z dne 20. 11. 1995, Uradni 

list RS, št. 69/95, OdlUS IV, 116), v drugem pa za poseg v (po presoji Ustavnega sodišča) ţe 

pridobljene pravice do vračanja premoţenja v postopku denacionalizacije (odločba U-I-121/97 z dne 

23. 5. 1997, Uradni list RS, št. 34/97, OdlUS VI, 69). Ustavno sodišče je v obeh primerih (v prvem v 

celoti, v drugem pa z manjšo izjemo glede prve točke referendumskega vprašanja) odločilo, da je 

vsebina referendumskega vprašanja v nasprotju z Ustavo. V prvem primeru je bila vsebinska odločitev 

sprejeta soglasno (odločba vsebuje tudi odločitev o pristojnosti), v drugem primeru pa s petimi glasovi 

proti štirim, razen glede četrte točke referendumskega vprašanja, o kateri je Ustavno sodišče odločilo 

z sedmimi proti dvema. V obeh primerih sta bili odločitvi pospremljeni z več (pritrdilnimi in odklonilnimi) 

ločenimi mnenji. Ţe iz tega se vidi, da presoja vsebine referendumskega vprašanja nikakor ni 

preprosta. Zakonodajalec pa Ustavnemu sodišču s tem, ko je rok za sprejem odločitve z zadnjo novelo 

ZRLI iz leta 2000 skrajšal s 30 na 15 dni, poloţaja nikakor ni olajšal. 

 

4. V konkretnem primeru je moralo Ustavno sodišče odgovoriti na vprašanje, ali je referendumsko 

vprašanje v nasprotju s 74. členom Ustave (in 14. členom - vendar v tem delu zahteva Drţavnega 

zbora ni bila obrazloţena). Ustavno sodišče se je ţe nekajkrat ukvarjalo z vprašanjem, kako je treba 

razumeti vsebino te ustavne določbe in kakšno je razmerje med njenim prvim ("Gospodarska pobuda 

je svobodna") in drugim odstavkom ("Zakon določa pogoje za ustanavljanje gospodarskih organizacij. 

Gospodarska dejavnost se ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo."). 

 

5. Glede na to nisem mogla podpreti stališča, da je Ustavno sodišče s tem, ko je urejanje 

obratovalnega časa trgovin opredelilo kot določanje pogojev za opravljanje dejavnosti, jasno povedalo 

tudi to, da njegovo določanje ne pomeni poseganja v ustavno pravico iz prvega odstavka 74. člena 

Ustave, temveč določanje načina izvrševanja te pravice iz drugega odstavka 74. člena Ustave (drugi 

odstavek 15. člena Ustave). Takšno stališče ne izhaja niti iz določbe 74. člena Ustave niti iz dosedanje 

ustavnosodne presoje tega vprašanja in končno tega niso tako razumeli niti pobudniki referenduma 

niti Drţavni zbor v zahtevi za presojo referendumskega vprašanja. 
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6. Vprašanje, ali je poseg v podjetniško svobodo zaradi javne koristi še v skladu s splošnim načelom 

sorazmernosti, pa je dosti bolj kompleksno. Odgovor nanj je namreč odvisen od vsebinske opredelitve 

dveh pomensko odprtih pojmov: javne koristi in (ne)sorazmernosti, od opredelitve vsebine javne koristi 

pa je odvisen tudi odgovor na vprašanje o sorazmernosti posega. V razpravi sem se najprej 

zavzemala za to, da bi Ustavno sodišče odločilo, da gre za nesorazmeren poseg v podjetniško 

svobodo. Če se to vprašanje presoja zgolj z vidika razmerja med podjetniki in zaposlenimi, bi bila 

nesorazmernost lahko ţe v tem, da zajema prepoved obratovanja ob nedeljah tudi tiste, ki v celoti 

zagotavljajo varstvo pravic delavcev v skladu z delovnopravno zakonodajo, in tudi v primeru, kjer je 

mogoče glede na število zaposlenih ali z dodatnimi zaposlitvami omogočiti zaposlenim tedenski 

počitek praviloma v nedeljo, oziroma ko se zaposleni strinjajo, da to pravico v določenem obsegu 

izkoristijo tudi na kakšen drug dan v tednu. Zastavljalo pa se mi je tudi vprašanje, ali predlagana 

ureditev v zadostni meri upošteva interese potrošnikov, saj (izrecno) ne predvideva nedeljskega 

deţurstva trgovin z nujnimi ţivljenjskimi artikli, čeprav je bilo to običajno ţe v času, ko trgovine 

praviloma niso bile odprte ob nedeljah. Prav v tem delu pa se mi zdi smiselno, da se odločitev o tem, 

ali ţelijo, da so trgovine odprte ob nedeljah, prepusti potrošnikom. Tako je treba po mojem mnenju 

razumeti tudi obrazloţitev v 13. točki obrazloţitve. Trgovinska dejavnost se opravlja zaradi 

potrošnikov, zato sklicevanje na svobodno podjetniško pobudo mimo njihove volje ne more biti 

prepričljiv argument za ugotovitev neustavnosti predvidene ureditve. Zato sem kljub nekaterim 

pomislekom lahko glasovala za večinsko odločitev.  

 

7. V konkretnem primeru se je prvič zgodilo, da je Ustavno sodišče sprejelo odločitev, da vsebina 

referendumskega vprašanja ni v nasprotju z Ustavo. Zato je bilo treba odgovoriti tudi na vprašanje, 

kakšne so posledice takšne odločitve. Drţavni zbor je vezan na izid referenduma in mora 

referendumsko odločitev obvezno preliti v zakon. To izrecno izhaja tudi iz 14. točke obrazloţitve 

odločbe. Zato menim, da večinske odločitve ni mogoče razumeti tako, da bi iz nje izhajalo, da sme (ali 

celo mora) Drţavni zbor sprejeti zakon, ki bo v nasprotju z voljo volivcev, izraţeno na referendumu. 

Vendar to ne pomeni, da Drţavni zbor ne bi mogel v zakonodajnem postopku "doreči" nekaterih 

nedoločenih pojmov, kot je sam napovedal v svoji zahtevi, dokler bi pri tem ostal v mejah odločitve, 

sprejete na referendumu. 

 

8. Drugo vprašanje pa je, ali odločitev o tem, da referendumsko vprašanje ni v nasprotju z Ustavo, 

preprečuje, da bi Ustavno sodišče ob morebitni kasnejši ustavnosodni presoji zakonske ureditve, ki bi 

temeljila na odločitvi, sprejeti na referendumu, prišlo do drugačne odločitve. Vezanost na izid 

referenduma, določena v 25. členu ZRLI, lahko zavezuje samo Drţavni zbor. Samo zato, ker je bila 

neka ureditev uzakonjena na podlagi izida referenduma, ne more biti izključena ustavnosodna presoja 

te ureditve, ne glede na to, ali je Ustavno sodišče opravilo predhodno oceno referendumskega 

vprašanja ali ne. Ustavnega sodišča namreč ne zavezuje ţe sprejeta odločitev, da neka ureditev ni v 

neskladju z Ustavo, niti takrat, kadar presoja predpise, ki ţe veljajo. Če pobudniki v novem postopku 

uveljavljajo nove argumente, ki jih Ustavno sodišče pri prvi presoji še ni upoštevalo, lahko sprejme tudi 

drugačno odločitev. Tako je treba po mojem mnenju razumeti tudi 14. točko obrazloţitve večinske 

odločbe. Šele ko bo predvidena ureditev uveljavljena in bo zaţivela v praksi, bo namreč mogoče 

odgovoriti na vprašanje, ali so z njo dejansko uravnoteţeno upoštevani vsi vidiki javnega interesa pri 

urejanju tega področja. 

 

 

dr. Dragica Wedam Lukić 

  

     Milojka Modrijan 

 

 

Opombe: 

[1] Prvi stavek drugega odstavka pomeni zapoved zakonodajalcu, da uredi način uresničevanja 

pravice do opravljanja gospodarske dejavnosti kot sestavnega dela svobodne gospodarske pobude, s 

tem da določi pogoje za ustanavljanje gospodarskih organizacij. Gre za primer iz drugega odstavka 

15. člena Ustave, iz katerega izhaja, da je z zakonom mogoče predpisati način uresničevanja 

človekovih pravic, kadar tako določa Ustava. 

[2] Drugi stavek pa je omejevalne narave, saj prepoveduje, da bi se gospodarska dejavnost opravljala 

v nasprotju z javno koristjo. Kot izhaja tudi iz Komentarja Ustave, ta določba "sama po sebi ni povsem 
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jasna in določna, niti ni samo po sebi očitno razmerje te določbe v odnosu do določbe tretjega 

odstavka 15. člena." 

[3] To določbo je Ustavno sodišče razloţilo tako, da iz nje ne izhaja le, da lahko zakonodajalec omeji 

ali celo prepove opravljanje določene gospodarske dejavnosti, če bi bilo njeno opravljanje v nasprotju 

z javno koristjo, temveč da ga pooblašča, da zaradi javne koristi predpiše pogoje za opravljanje 

določene gospodarske dejavnosti. Pri tem pa je v številnih odločbah poudarilo, da pri tem 

zakonodajalčeva svoboda ni absolutna in neomejena in da tudi v tem primeru zakonodajalca veţe 

splošno ustavno načelo sorazmernosti, ki mu dovoljuje, da ustavno pravico omeji le toliko, kolikor je 

zaradi varovanja javne koristi nujno. 

[4] To stališče izrecno izhaja tudi iz odločbe U-I-16/98 z dne 5. 7. 2001 (Uradni list RS, št. 62/01 in 

OdlUS X, 144), v kateri je Ustavno sodišče sicer izreklo, da urejanje obratovalnega časa trgovin samo 

po sebi ni v neskladju z Ustavo. 
[5] Poudariti pa ţelim da to nikakor ne pomeni, da je večina glasovala za odločbo "s figo v ţepu" in da 
bo izkoristila prvo priloţnost, da sprejeti zakon razveljavi. Pri morebitni ponovni presoji bo namreč vsaj 
zame imelo zelo veliko (morda celo odločilno) teţo to, kako se bodo o tem izjavili volivci na 
referendumu. 


