
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Odklonilno ločeno mnenje sodnice Modrijan 
 
 
Glasovala sem proti 2. in 3. točki izreka, ker menim, da v tem konkretnem primeru 
pobudnica ni izkazala pravnega interesa za izpodbijanje Zakona o preoblikovanju 
prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropske 
skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih 
nadzora teh prodajaln (ZPPCPEU). Pobudnica v pobudi zatrjuje, da je bil postopek 
sprejemanja ZPPCPEU v nasprotju z Ustavo in ZRLI, ker je bila z aktom Predsednika 
Državnega zbora št. 005-02/97-8/8 z dne 2. 3. 2001 njena pobuda za razpis 
naknadnega referenduma zavrnjena. Ne strinja se z odločitvijo, da je bila njena pobuda 
za razpis referenduma prepozna. Meni, da v primeru, ko Državni zbor na zahtevo 
Državnega sveta ponovno odloča o zakonu (t.i. suspenzivni veto) sedemdnevni rok iz 
drugega odstavka 21. člena ZRLI začne teči od dne, ko Državni svet ponovno odloča 
o zakonu in ne že od "prvega" sprejema zakona v Državnem zboru. Zato naj bi ji bila 
z navedenim aktom Predsednika Državnega zbora onemogočena možnost izvedbe 
naknadnega zakonodajnega referenduma glede ZPPCPEU, za katerega je dala 
pobudo, kar pomeni, da je bil postopek sprejemanja navedenega Zakona v nasprotju 
z Ustavo in ZRLI. 
 
V obravnavani zadevi pobudnica dejansko izpodbija akt Predsednika Državnega 
zbora, ki je posamičen akt. Posamične pravne akte presoja Ustavno sodišče le v okviru 
posebnega postopka z ustavno pritožbo. V sklepu št. U-I-346/98-9 z dne 26. 10. 2000 
je Ustavno sodišče sprejelo stališče, da ima odločitev Predsednika Državnega zbora 
pravno naravo posamičnega akta in mora biti vročena pobudniku. Zoper takšno 
odločitev je pobudniku volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma 
zagotovljeno sodno varstvo v upravnem sporu. Pobudnik torej lahko, če meni, da je 
Predsednik Državnega zbora s svojo odločitvijo kršil zakon, ali celo posegel v njegovo 
ustavno pravico, začne ustrezen postopek pred pristojnim upravnim sodiščem. Prav 
tako lahko pobudnik, ki je začel ustrezen postopek, predlaga sodišču, naj začasno 
odloži izvršitev izpodbijanega akta oziroma odredi prekinitev zakonodajnega postopka 
do izdaje sodne odločbe. Pri izčrpanju pravnih sredstev lahko pobudnik vloži ustavno 
pritožbo po 50. členu ZUstS. Na ta način je pobudniku volivcem za vložitev zahteve za 
razpis referenduma zagotovljeno ustrezno sodno varstvo. Šele, če bi se v navedenih 
postopkih izkazalo, da je Predsednik Državnega zbora s svojo odločitvijo kršil zakon 
oziroma ustavne pravice pobudnika, bi pobudnik lahko vložil pobudo za oceno 
ustavnosti zakonodajnega postopka, v katerem je bil sprejet zakon, katerega 
posamezna vprašanja so bila predmet pobude oziroma zahteve za razpis 
referenduma. 
 
Glede na navedeni sklep (sicer res sprejet v zvezi s pobudo volivcem za predhodni 
referendum, kar pa stvari ne spremeni) sem se v tem primeru zavzemala, da se 
pobuda zavrže. Pobudnica je imela odprt upravni spor in bi po izčrpanju pravnih 
sredstev lahko vložila ustavno pritožbo. Če bi se v teh postopkih izkazalo, da je 
Predsednik Državnega zbora kršil ustavne pravice, bi lahko pobudnica, podobno kot 
je Ustavno sodišče že v citiranem sklepu navedlo, vložila pobudo za oceno ustavnosti 
postopka sprejemanja Zakona. 
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Sicer je res, da bi bilo z vidika vsebine Zakona, po njegovi uveljavitvi, sodno varstvo v 
upravnem sporu neučinkovito pravno sredstvo, vendar je to vprašanje v konkretni 
zadevi irelevantno. Pobudnica ni ravnala v skladu z veljavnim ZRLI, saj pobude 
volivcem za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma ni vložila v določenem 
sedemdnevnem roku po "prvem" sprejemu Zakona. Suspenzivni veto in pobuda za 
razpis referenduma sta dva različna instituta, ki sta po mojem mnenju neodvisna drug 
od drugega, za vložitev obeh pa je določen sedemdnevni rok od sprejema zakona. 
Morebiti bi se v primeru, ko bi Državni svet zahteval suspenzivni veto, lahko rok za 
pobudo za referendum prekinil (zakon tega ne ureja) in bi se nadaljeval, ali pa začel 
ponovno teči, če bi Državni zbor pri ponovnem glasovanju Zakon sprejel z absolutno 
večino. Če bi v takem primeru Predsednik Državnega zbora še pred pravnomočno 
odločitvijo o pobudi volivcem za razpis referenduma Zakon poslal v razglasitev in 
objavo, ne bi imela pomislekov glede pravnega interesa pobudnice še pred izčrpanjem 
sodnega varstva. V spornem primeru pa je Državni svet vložil suspenzivni veto sedmi 
dan (zadnji dan) po "prvem" sprejemu Zakona, pobudnica pa v tem zakonskem roku 
pobude volivcem ni vložila. Če Državni svet ne bi vložil veta, bi pobudnica s takšnim 
ravnanjem zakonski rok zamudila in pobude volivcem ne bi mogla več vložiti (tudi, če 
bi ta odločba Ustavnega sodišča že veljala). 
 
Zato menim, da pobudnici v tem primeru, ko je "špekulirala" in ni ravnala v skladu z 
veljavnim ZRLI, čeprav je to možnost imela, Ustavno sodišče ne bi smelo priznati 
pravnega interesa za izpodbijanje ZPPCPEU. V konkretnem primeru pobudnici z 
razglasitvijo in objavo Zakona ni bilo kršeno uresničevanje zatrjevanih ustavnih pravic. 
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