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1. V predmetni zadevi sem glasovala že proti tretji, četrti, peti in šesti točki sklepa z 28. 
5. 2001, s katerim je Ustavno sodišče sprejelo pobudo za začetek postopka za oceno 
ustavnosti Zakona o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih 
prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, 
v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (Ur. list RS, št. 13/01 
- ZPPCPEU) in zadržalo izvrševanje tretjega odstavka 292. člena in drugega odstavka 
254. člena Poslovnika Državnega zbora (PoDZ) ter omenjenega zakona do končne 
odločitve Ustavnega sodišča. Odklonilnega ločenega mnenja zoper omenjeni sklep 
nisem dala. So me pa praktično isti razlogi, zaradi katerih sem glasovala zoper 
omenjeni sklep, vodili k temu, da sem glasovala proti vsem trem točkam izreka odločbe 
z dne 14. 6. 2001, ki se nanašajo na odločanje o glavni stvari. Podprla sem edinole 
četrto točko izreka, ki je postopkovne narave in določa začetek učinkovanja odločbe 
(naslednji dan po vročitvi Državnemu zboru). 
 
2. Glede razlage in posledično razveljavitve domnevno spornih določb PoDZ se v celoti 
pridružujem točkam 3., 4. in 5. odklonilnega ločenega mnenja sodnika dr. Zvonka 
Fišerja in predvsem njegovemu stališču, da tem določbam glede na do tedaj ustaljeno 
prakso Državnega zbora ni možno očitati protiustavnosti. Zato sem glasovala zoper 1. 
točko izreka odločbe in posledično tudi zoper 2. in 3. točko izreka. Glede vloge 
referenduma v našem sedanjem pravnem sistemu pa se pridružujem 6. točki 
odklonilnega ločenega mnenja dr. Zvonka Fišerja. Ob tem imam, glede na sedanji 
konkreten primer, še nekatere pomisleke k veljavni referendumski ureditvi, ki jih 
predstavljam v naslednih točkah. 
 
3. Pri svoji presoji pravnih posledic po mnenju Ustavnega sodišča pravočasno vložene 
zahteve Nove stranke, Ljubljana, je Ustavno sodšče, tako po formalni kot po vsebinski 
strani, obravnavalo ZPPCPEU kot povsem "navaden" zakon, oziroma se v njegovo 
vsebino glede na ugotovljene procesne kršitve sploh ni spuščalo. V formalnem smislu 
je imelo Ustavno sodišče za to vse razloge. Pri tem je oprlo svojo obrazložitev tudi na 
svojo predhodno odločbo U-I-47/94 z dne 19. 1. 1995 ( Ur. list RS št. 13/95 in OdlUS 
IV, 4), s katero je Ustavno sodišče med drugim razveljavilo 10. člen ZRLI (točka 2 
obrazložitve U-I- 47/94). V določbah 10. člena ZRLI je namreč Ustavno sodišče videlo 
omejevanje ustavne pravice do referenduma po 90. členu Ustave (zakonodajni 
referendum) v zvezi s 44. členom Ustave (sodelovanje pri upravljanju javnih zadev). 
Razveljavljeni člen je v tretji alinei določal, da zakonodajnega referenduma ni mogoče 
razpisati "o zakonih, ki se sprejemajo za izvrševanje ratificiranih mednarodnih 
pogodb". Odločbo U-I-47/94 Ustavnega sodišča sprejemam v celoti in proti njeni 
načelnim razlogom nimam in tudi ne morem imeti pomislekov. Popolnoma jasno mi je, 
da zavezuje Ustavno sodišče tudi v sedanjem ustavnopravnem odločanju o 
dopustnosti omejevanja ustavne referendumske pravice. 
 
4. Želim pa vendarle ob pravnih posledicah, ki so zadele ZPPCPEU na področju 
mednarodnega urejanja odnosov Slovenije zaradi sedanje odločbe, opozoriti še na en 
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vidik. Pri svoji sicer obširni obrazložitvi in opravljenem tehtanju človekovih pravic 
Ustavno sodišče v odločbi U-I-47/94 ni reklo ničesar o zakonodajni refrendumski 
kontroli zakonov, ki zavezujejo državo k izvrševanju mednarodnih pogodb. Sporočilo 
Ustavnega sodišča je bilo takrat jasno. Upoštevajoč uresničevanje ustavne pravice iz 
44. člena ustave imajo tudi volilci pravico zahtevati referendum o vsakem vprašanju, 
ki se ureja z zakonom. Ustavno sodišče, kot relativno mlado sodišče nove in neodvisne 
države, je v svoji ustavnosodni praksi v odnosu do prevzemanja mednarodnopravnih 
obveznosti krenilo po poti "dualizma". Preprosto povedano, Ustavno sodišče zakone 
in uredbe o ratifikaciji mednarodnih pogodb obravnava kot notranjepravne predpise 
države. Posledično se tudi posebej ne ukvarja z zakoni in predpisi, ki jih država 
sprejme zaradi izvrševanja njenih mednarodnopravnih obveznosti. Pri tem pa bi 
vendarle rada opozorila na dejstvo, da je Ustavno sodišče doktrino ustavnosti 
mednarodnih pogodbenih obveznosti v odnosu do mednarodnega, ne le do notranjega 
prava, razvijalo postopoma in jo sistemsko izdelalo šele v zadevi Rm-1/97 z dne 5. 6. 
1997 (Ur. list RS, št. 40/97 in OdlUS VI, 86), ko je v postopku ratifikacije presojalo 
Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in evropskimi 
skupnostmi in njihovimi članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani 
(dalje Pridružitveni sporazum). V zvezi z obravnavanjem svoje pristojnosti po prvem 
odstavku 160. členu Ustave (naknadna kontrola ustavnosti mednarodnih pogodb), je 
v zadevi Rm-1/97 Ustavno sodišče v točki 13. obrazložitve med drugim zapisalo: "Če 
Ustavno sodišče ob takšni presoji ugotovi, da je določba mednarodne pogodbe v 
nasprotju z Ustavo, lahko zakon o ratifikaciji razveljavi, vendar ima takšna odločitev 
Ustavnega sodišča učinek samo v notranjepravni ureditvi. Nobenega vpliva pa nima 
na mednarodnopravno obveznost države, ki v takšnem primeru še vedno ostaja 
nespremenjena." Takšen razvoj ustavnosodne prakse v pogledu mednarodnopravnih 
obveznosti Slovenije do drugih mednarodnopravnih subjektov pa po mojem ni povsem 
irelevanten glede na sedanji primer U-I-104/01. 
 
5. ZPPCPEU ureja razmerja, ki zadevajo postopek včlanjevanja Slovenije v EU. 
Njegova neposredna pravna podlaga je Pridružitveni sporazum, ki je pogodba 
mednarodnega prava med Slovenijo in Evropskimi skupnostmi ter državami članicami 
EU. Tovrstne pogodbe sklepajo ES in članice le z državami, ki so v postopku 
sprejemanja v EU. Ob tem je v našem dejanskem in pravnem prostoru notorno znano, 
da je Slovenija tudi uradno zaprosila za vstop med države, ki delujejo v okviru EU 
(države članice) in želi biti vanj sprejeta v prvem širitvenem krogu. Ves dosedanji 
postopek včlanjevanja, vključno s spremembo Ustave v pogledu lastninske pravice 
tujcev (68. člen), sta opravili zakonodajna in izvršna veja oblasti, mimo neposredne 
"volje ljudstva" oziroma brez referendumskega odločanja. "Zataknilo" se je šele pri 
ZPPCPEU. Doslej še ni nihče v državi, vsaj ne uspešno in ob pomoči Ustavnega 
sodišča, izpodbijal z referendumsko kontrolo teh pravnih dejstev oziroma postopkov. 
 
6. Neposredna pravna podlaga za ZPPCPEU je določba 94. člena Evropskega 
sporazuma, ki ureja carine, oziroma Skupna izjava k temu členu, v kateri je rečeno, da 
bodo pogodbenice v skladu z mednarodnimi obvezami "sprejele potrebne ukrepe, da 
bodo pred 1. julijem 1998 začele izvajati priporočilo, ki ga je sprejel Svet za carinsko 
sodelovanje 16. junija 1960". Kot je mogoče razbrati iz zakonodajnega gradiva, sta 
Slovenija na eni strani in druga pogodbena stran na drugi strani sprva različno tolmačili 
to določbo oziroma vsebino skupne izjave. Na Odboru Državnega zbora RS za finance 
in monetarno politiko k obravnavi problematike poslovanja prostih carinskih prodajaln 
je bilo leta 1997 ugotovljeno, da "(N)niti Skupna deklaracija k Pridružitvenemu 
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sporazumu niti Priporočilo Sveta za sodelovanje carinskih služb torej ne govorita o 
zapiranju obstoječih prostih carinskih prodajaln, ampak gre le za negativno formulirano 
obveznost vzdržati se od odpiranja novih tovrstnih prodajaln" (Poročevalec DZ, št. 38, 
2. 8. 1997, str. 41-42). Odbor je sprejel stališče, da so proste carinske prodajalne na 
mednarodnih mejnih prehodih združljive s pridružitvenim statusom Slovenije kot ga 
opredeljuje Pridružitveni sporazum (Istotam, str. 43). Tri leta kasneje, v nadaljevanju 
zakonodajnega postopka ob priliki prve obravnave predloga Zakona o preoblikovanju 
dejavnosti prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z Avstrijo, Italijo in 
Madžarsko (ZPDPCP), je bilo pod Oceno stanja in razlogi za izdajo zakona ponovljeno, 
da EU in Republika Slovenija različno razumeta skupno izjavo k 94. členu 
Pridružitvenega sporazuma, vendar z dostavkom, da EU vztraja, da je Slovenija s tem 
sporazumom "...prevzela politično zavezo, da bo odpravila PCP v roku, določenem v 
skupni izjavi. V tem smislu je Evropska unija vključila vprašanje prostih carinskih 
prodajaln v sistem pogajanj za vstop Slovenije v Evropsko unijo, ter izpostavila ukinitev 
proste carinske prodaje med kratkoročnimi prioritetami partnerstva za pristop v letu 
2001"(Poročevalec DZ, št. 62, 4. 8. 2000, str. 12). Rezultat tega postopka je bil, po 
večinski odločitvi Ustavnega sodišča, protiustaven sprejem ZPPCPEU. 
 
7. Nadaljnje vprašanje, ki se mi zastavlja je, ali je Slovenija v postopku pogajanj za 
vstop v EU res prevzela zgolj politično zavezo odprave PCP. Če bi bilo temu res tako, 
bi bila rešitev tega vprašanja v sferi izršne veje oblasti, ki je v prvi vrsti pooblaščena in 
odgovorna za vodenje odnosov z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. V 
tem primeru bi bil tudi notranjepravni manevrski prostor zakonadajalca ter Ustavnega 
sodišča kot varuha ustavnosti v tej zadevi bistveno drugačen. Vendar žal ne morem 
soglašati s stališčem, da je šlo v gornjem primeru le za politično obvezo Slovenije, da 
bo zaprla PCP. Izhajajoč iz dejstva, da je šlo v zadevi PCP za različno razlago določbe 
mednarodne pogodbe, konkretno skupne izjave k 94. členu Pridružitvenega 
sporazuma, je treba izhajati iz dejstva, da sam sporazum v 113. členu predvideva 
postopek v primeru spora med pogodbenicama v zvezi z njegovo uporabo ali razlago. 
Tak spor se lahko predloži v reševanje Pridružitvenemu svetu oziroma arbitraži, če ga 
ni možno rešiti v okviru pristojnosti Pridružitvenega sveta. V kolikor mi je znano, se 
Slovenija tega postopka razlage sporne določbe o PCP ni poslužila, temveč je 
nadaljevala s pogajanji glede svojega pristopa k institucionalnim mehanizmom EU. Iz 
tega pa sledi, da je konkludentno pristala na razlago skupne izjave o PCP, kot jo 
razlaga druga pogodbena stran, torej Evropske skupnosti in države članice, ki delujejo 
v okviru EU. To pa vodi k zaključku, da je Slovenija sprejela mednarodnopravno 
zavezo, da bo preoblikovala PCP. Ta ugotovitev me je še dodatno vodila k odločitvi, 
da ne morem podpreti vsebinskega dela te odločbe. 
 
8. Kot je že povedano zgoraj, sem se v pogledu ocene referenduma v našem pravnem 
prostoru, kot ga obravnava Ustavno sodišče v tej odločbi, pridružila točki 6. 
odklonilnega ločenega mnenja sodnika dr. Zvonka Fišerja. Ne predstavljam si namreč 
mednarodnopravnih posledic prilagajanja slovenske zakonodaje pravu Evropskih 
skupnosti v cilju zagotovitve postopne združljivosti slovenske zakonodaje s tem 
pravom (70. člen Pridružitvenega sporazuma), če bodo nadaljnji notranjepravni 
postopki potekali po scenariju, kot ga je s to odločbo začrtalo Ustavno sodišče. 
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