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POBUDA ZA ZAČETEK POSTOPKA

l.

Pobudnik na podlagi 2. odstavka 162. člena Ustave Republike Slovenije, 1. in 2. alineje 21.
člena

in 22. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) predlaga oceno

skladnosti splošnega akta, to je zakona, z Ustavo, Konvencijo o varstvu človekovih pravic in
svoboščin,

Protokolom št. 1 k tej Konvenciji, Listino Evropske unije o temeljnih pravicah,

Pogodbo o delovanju Evropske unije in Direktivo 2014/40/EU Evropskega parlamenta in
sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav

članic

o proizvodnji, predstavitvi in

prodaji tobačnih in posameznih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES, in sicer
pobudnik predlaga oceno ustavnosti in zakonitosti:

Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, Uradni list RS št. 9/2017,
29/2017, objavljenega v Uradnem listu RS dne 24.2. 2017, ki ga je sprejel Državni zbor dne
15.02.2017 in ki je stopil v veljavo 11.03.2017.

Pobudnik izpodbija peti odstavek 30. člena Prepoved prodaje, Zakona o omejevanju
uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, Uradni list RS št. 9/2017, ker:

l. je določba petega odstavka 30. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih

izdelkov v nasprotju z 2. členom Ustave Republike Slovenije (Slovenija je pravna in socialna
država)

2. je določba petega odstavka 30. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih
izdelkov v nasprotju s 14. členom Ustave Republike Slovenije (Enakost pred zakonom)

3. je

določba

petega odstavka 30.

člena

Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih

izdelkov v nasprotju s 15. členom Ustave Republike Slovenije (Uresn ičevanje in omejevanje
pravic)

4. je določba petega odstavka 30. člena Zakona o omejevanju 'uporabe tobačnih in povezanih
izdelkov v nasprotju s 33. členom Ustave Republike Slovenije (Pravica do zasebne lastnine)

S. je

določba

petega odstavka 30.

člena

Zakona o omejevanju uporabe

tobačnih

in povezanih

izdelkov v nasprotju s 67. členom Ustave Republike Slovenije (Lastnina)

6. je določba petega odstavka 30. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih
izdelkov v nasprotju s 74. členom Ustave Republike Slovenije (Podjetništvo)

7. je

določba

petega odstavka 30.

izdelkov v nasprotju s 14.

člena

členom

Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih

Evropske konvencije o

človekovih

pravicah (Prepoved

diskriminacije)

8. je

določba

petega odstavka 30.

člena

Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih

izdelkov v nasprotju s 1. členom Protokola 1 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in
svoboščin

9. je

(Varstvo lastnine)

določba

petega odstavka 30.

člena

Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih

izdelkov v nasprotju s 16. členom Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (Svoboda
gospodarske pobude)

10. je

določba

člena

petega odstavka 30.

povezanih izdelkov v nasprotju s 17.

členom

Zakona o omejevanju uporabe

tobačnih

in

Listine Evropske unije o temeljnih pravicah

(Lastninska pravica)

11. je

določba

petega odstavka 30.

člena

Zakona o omejevanju uporabe

tobačnih

in

povezanih izdelkov v nasprotju s 26. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije

12. je

določba

petega odstavka 30.

člen a

Zakona o omejevanju uporabe

tobačnih

in

povezanih izdelkov v nasprotju s 28. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije

13. je

določba

petega odstavka 30.

člena

Zakona o omejevanju uporabe

tobačnih

povezanih izdelkov v nasprotju s 34. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije

in

14. je

določba

petega odstavka 30.

člena

Zakona o omejevanju uporabe

tobačnih

in

povezanih izdelkov v nasprotju s 24. členom Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta
in sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi
in prodaji tobačnih in posameznih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES

II. PRAVNI INTERES

Po prvem odstavku 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 - ur. p. b.
in 109/12 - ZUstS) lahko da pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma
zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, kdor izkaže
pravni interes. Ta je po drugem odstavku tega

člena

podan,

če

predpis ali splošni akt, izdan

za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v
njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.

Kadar podzakonski predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil učinkuje
neposredno in posega v pravice, pravne interese oziroma v pravni položaj pobudnika, se
pobuda lahko vloži v enem letu od njegove uveljavitve oziroma v enem letu od dneva, ko je
pobudnik izvedel za nastanek škodljivih posledic.

Pobudnik Božinovic & Co. d.o.o. ima v celoti izkazan pravni interes za vložitev pobude, saj
izpodbijan S. odstavek 30.

člena

ZOUTPI, neposredno posega v njegove ustavno zagotovljene

pravice, pravne interese ter s tem v njegov pravni položaj. Prav tako je v konkretnem
primeru izpolnjen pogoj, po katerem je pobudnik pobudo dolžan vložiti v enem letu od
uveljavitve izpodbijanega zakona .

Pobudnik Božinovic & Co. d.o.o. je gospodarska družba, ki opravlja dejavnosti trgovine in
storitev na

področju

elektronskih cigaret in povezanih izdelkov, ki predstavljajo novo zdravju

neškodljivo oziroma zdravju manj škodljivo alternativo uporabi
je pred uveljavitvijo izpodbijanega zakona

več

tobačnih

izdelkov. Pobudnik

kot 60% prometa ustvaril s prodajo na daljavo

- spletno trgovino.

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (v nadaljevanju ZOUTPI), ki
uvaja novo pravno ureditev tudi na

področju

prometa

tobačnih

in povezanih izdelkov, pa je

popolnoma prepovedal dajanje na trg tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov prek
interneta, telekomunikacij ali katere koli druge razvijajoče se tehnologije ali čezmejno
prodajo na daljavo (30/V.

člen

ZOUTPI) ter s tem neposredno posegel v pravice, pravne

interese oziroma pravni položaj pobudnika, saj mu je
dejavnosti

nadaljnje izvajanje gospodarske

praktično onemogočeno.

Po ustaljeni praksi Ustavnega sodišča mora biti torej pravni interes pobudnika oseben,
neposreden in konkreten ter praven.

Individualnost pravnega interesa v tej pobudi je podana - pobudnik jo vlaga

izključno

v

lastnem interesu, saj konkretno njemu 30/V. člen ZOUTPI protiustavno onemogoča izvajanje
gospodarske dejavnosti in s tem posega v njegov pravni položaj. Ugotovitev Ustavnega
sodišča,

da je omenjena odločba protiustavna in njena posledična razveljavitev skladno s

členom

161.

Ustave Republike Slovenije, bi spremenila pobudnikov pravni položaj in

pozitivno vplivala na njegove neposredne in osebne koristi, tako da bi mu ponovno
omogočila

poslovanje na daljavo ter s tem preživetje podjetja.

Neposrednost in konkretnost je izkazana z dejstvom, da je pobudniku od 01.04.2017, ko je
pričel

veljati ZOUTPI, do 31.08.2017 upadel promet za 59,30%.

Povprečni mesečni

je tako za obdobje od 01.01.2016 - 28.02.2017 znašal zakonodaje pa
komaj-

„

povprečni mesečni

promet

EUR, po sprejetju nove

promet za obdobje od 01.04.2017 - 31.08.2017 znaša

EUR.

Povprečno mesečno

1-

število spletnih naročil za obdobje od 01.01.2016 do 28.02.2017 znaša

za obdobje od 01.04.2017 - 31.08.2017 pa

kar pomeni, da je po sprejetju ZOUPTI

zabeležen 94% upad spletnih naročil, kar skladno z zgoraj navedenim drastično negativno
vpliva na poslovanje pobudnika, ki je tik pred poslovnim propadom.

Število prodajalcev s tovrstno opremo je v Sloveniji namreč relativno malo, kar pomeni, da
nimajo vsi potrošniki dostopa do fizične trgovine.

Slovenski potrošnik tako zadevne izdelke

večinoma naroča

preko spletne strani, kar pomeni,

da so slovenski trg e-cigaret in povezanih izdelkov, po sprejetju ZOUTPI, preplavili tuji
prodajalci, tako da slovenski potrošniki prejemajo predmetne izdelke iz tujine, od tujih

prodajalcev ter preko tujih spletnih strani. Navedeno dokazujejo številni računi naročil iz
tujine, ki so priloga te pobude.

Sporne določbe ZOUTPI torej omogočajo tujim ponudnikom neoviran dostop na trg
Republike Slovenije, vse na račun domačih prodajalcev, med njimi tudi pobudnika, ki je ob
vse možnosti za pridobivanje dobička, posledično pa to pomeni poslovni propad. Ob tem pa
je najbolj absurdno, da se s sprejetjem tega zakona tako niti v najmanjši meri ni dosegel cilj,
ki naj bi bil v zmanjšanju oziroma omejevanju uporabe tovrstnih izdelkov, predvsem med
mladimi, saj se uporaba teh izdelkov skladno z zgoraj navedenim nikakor ni omejila.

Še več, kot je razvidno iz priloženih računov in dopisov, potrošniki, predvsem mladi,
neovirano kupujejo tovrstne izdelke po spletu iz tujine, ti izdelki pa so večkrat nepreverjeni,
nepravilno

označeni,

tako da so slovenski potrošniki na ta

način

izpostavljeni

večjemu

tveganju za zdravje, kot bi bili, v kolikor bi imeli možnost kupovati tovrstne izdelke preko
spleta od trgovcev na območju republike Slovenije, saj so ti izdelki regulirani, preverjeni ter
pravilno označeni.

že iz navedenega je razvidno, da s sprejemom ZOUTPI ni bil dosežen temeljni in legitimen

cilj, ki je v varovanju zdravja,

pač

pa ravno nasprotno,

povečalo

se je tveganje za zdravje

potrošnikov tovrstnih izdelkov. Ob tem, so največjo škodo utrpeli prav domači ponudniki teh
izdelkov, tuji pa pridobili

neupravičeno konkurenčno

prednost .

Pravnost interesa je torej izkazana s tem, da prepoved čezmejne prodaje iz 30/ V. člena
ZOUTPI posega v zasebni in pravno varovani interes, konkretneje v ustavne pravice do
zasebne lastnine iz 33. in 67. člena, svobodne gospodarske pobude iz 74. člena Ustave
Republike Slovenije, v pravice zagotovljene z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in
varstvo konkurence, kot ga

določajo

2014/40/EU z dne 3.4. 2014.

S tem je pravni interes izkazan.

26., 28. in 34.

člen

PDEU ter

področno

24.

člen

Direktive

III. RAZLOGI ZA IZPODBIJANJE PREDPISA

1. Obrazložitev neustavnosti petega odstavka 30.

člena Zakona o omejevanju uporabe

tobačnih in povezanih izdelkov, Uradni list RS št. 9/2017 glede na 33. člen, 67. člen, 2. člen

in 15. člen Ustave Republike Slovenije ter 1. člen Protokola 1 h Konvenciji o varstvu
človekovih pravic in svoboščin;

Država lahko zasleduje ustavno dopusten in legitimen cilj do meje, ki ne pomeni
prekomernega posega v ostale zagotovljene človekove pravice in svoboščine. Temu sledi tudi
test sorazmernosti, ki ga je skozi svojo sodno prakso ob upoštevanju 2.

člena

URS (»Slovenija

je pravna in socialna država«) izoblikovalo Ustavno sodišče RS.

Pravica do zasebne lastnine in dedovanja - 33. člen Ustave Republike Slovenije
Pravica do zasebne lastnine predstavlja
človekovo pravico.

1

več

kot le ekonomsko pravico,

temveč

temeljno

Ustavno sodišče je v odločbi U-1-60/98 z dne 16.07.1998 opredelilo

zasebno lastnino kot elementarno

človekovo

pravico, ki varuje svobodno ravnanje

posameznika na premoženjskem področju in tako omogoča svobodno in odgovorno
oblikovanje svojega življenja. Kot nadalje izhaja iz odločbe Up-154/95 z dne 11.04.1996 je
potrebno upoštevati, da premoženje lahko predstavlja
Varovanje

te

premoženjskem

eksistenčno

podlago

človeka.

ustavne

določbe

področju

in pri tem zajeti vse pravne položaje, poleg vseh stvarnih pravic

tudi kapitalske deleže in podjetje.

mora

zagotoviti

popolno

varovanje

svobode

na

2

Od tod izhaja, da je lastnina eden izmed najpomembnejših gonil tržnega sistema in
gospodarstva ter prek njega družbenega razvoja. Zaradi teh spodbujevalnih

učinkov,

na

katerih temeljijo tržne ekonomije, so v okviru lastnine ustavno varovani tudi pogoji oziroma
možnosti za pridobivanje dobička. 3 Ustavno sodišče se je tako v odločbi U-1-19/92 na primer
izreklo:

»Upoštevati je namreč potrebno, da pomeni omejevanje možnosti pridobivanja

sredstev s prepovedjo izvajanja

določene

dejavnosti poseg v ustavno varovane pravice ter, da

utegnejo prepovedi gospodarske dejavnosti, ki bistveno zmanjšajo gospodarsko sposobnost
Ustavna ureditev Slovenije, str. 149, dr. I Kauč ič, dr. F. Grad, 2003.
Komentar Ustave Republike Slovenije, str. 342-343, dr. Lovro Šturm, 201 O.
3
Komentar Ustave Republike Slovenije Dopolnitev - A, str. 45 1-452, dr. Lovro Šturm, 20 11.
1

2

prizadetega subjekta,

povzročiti

tudi uveljavljanje odškodnine,« iz zadeve U-1-128/08, Up-

933/08 z dne 07.10.2009 pa izhaja, da je »Eno izmed temeljnih upravičenj lastninske pravice
tudi uživanje civilnih sadov, ki ga prinaša lastninska pravica, kar je še posebej pomembno v
sistemu tržne ekonomije.«

Glede na vse navedeno, je mogoče zatrditi, da pod ustavno varovano kategorijo zasebne
lastnine spada tudi izvajanje gospodarske dejavnosti, v primeru pobudnika torej internetna
prodaja elektronskih cigaret in povezanih izdelkov, ki pa je z novo zakonodajo

Peti odstavek 30.

člena

ZOUTPI

določa,

onemogočena.

da je prepovedano dajanje na trg tobaka,

povezanih izdelkov preko interneta, telekomunikacij ali katerekoli druge

tobačnih

razvijajoče

in
se

tehnologije ali čezmejna prodaja na daljavo. Zakon torej uvaja novo kategorijo »povezani
izdelki« , med katere je
da navedena

določba

uvrščena

zakona

tudi e-cigareta in celo breznikotinska e-cigareta. To pomeni,

domačim

prodajalcem

onemogoča

prodajo tovrstnih izdelkov

preko spleta, telefona ali kakršnekoli drugačen način na daljavo. Dejstvo pa je, da se
internetna prodaja iz dneva v dan razvija, vedno bolj uporablja, tudi v primeru pobudnika je
bila pred uveljavitvijo novega ZOUTPI velika večina nakupov opravljena preko njegove
spletne strani.

Izključno

zaradi uveljavitve ZOUTPI mu je torej skladno z navedenim v točki 11,

upadel promet za 59,30%, pobudniku pa je s tem kršena ustavno zagotovljena pravica do
dobička.

Lastnina - 67. člen v povezavi z 2. in 15. členom Ustave Republike Slovenije
67. člen Ustave Republike Slovenije je neločljivo povezan s prej omenjenim 33. členom, saj
opredeljuje način uživanja lastnine. Kakršnokoli omejevanje lastninske svobode posega v 33.
člen

Ustave. Tako poseganje v lastnino je ustavno dopustno le,

če

se zasleduje enega izmed

ciljev 67. člena Ustave, torej gospodarska, socialna ali ekološka funkcija lastnine. Merilo pri
tem predstavlja

načelo

oziroma test sorazmernosti, ki izhaja iz temeljnega

načela

pravne

države - 2. člen Ustave. Nadalje 15/111. člen Ustave določa, da so človekove pravice in
temeljne

svoboščine

omejene s pravicami drugih in v primerih, ki jih

določa

ta Ustava.

Ustavno sodišče je to določbo v zadevi U-1-44/96 z dne 13.06.1996 razlagalo tako, da so
takšni posegi dopustni le, če gre za varstvo primerljivih ali še pomembnejših ustavnih dobrin.

Test sorazmernosti predpostavlja najprej test legitimnosti, tj. preizkus ali je cilj, ki ga
zasleduje država legitimen in ali so od države uporabljena sredstva kot taka pravno
dopustna. Nato sledi test sorazmernosti v ožjem smislu, in sicer preizkus, ali so izbrana
sredstva primerna, nujna in ali je teža posledic ocenjevanega posega v prizadeto človekovo
pravico proporcionalna vrednosti zasledovanega cilja oziroma koristim, ki bodo zaradi
posega nastale. Šele če poseg prestane vse vidike tega testa, je ustavno dopusten.
4

V konkretnem primeru, zakonodajalec zasleduje povsem legitimen cilj, in sicer varovanje
zdravja ljudi, sredstvo zakonodajalca pa ne prestane testa sorazmernosti v ožjem smislu.
Najprej, sredstvo zakonodajalca ni primerno, saj se z njim ni moč približati želenemu cilju.
Ministrstvo za zdravje v dopisih, ki so priloga te pobude, ves čas navaja, da s prepovedjo
izdelkov preko spletnih strani ščiti predvsem zdravje kategorije mladih. Ministrstvo že od
samega začetka priprave ZOUTPI pa tudi po začetku veljavnosti ZOUTPI meni, da lahko
učinkovito prepreči

vnos teh izdelkov iz drugih držav. Na takšno sklepanje kaže tudi dopis

Ministrstva št. 0070-31/2010-802 z dne 12.04.2017, v katerem je le-to med drugim navedlo
tudi: »Prepoved prodaje preko spleta uvedena tudi zaradi nadzora nad prodajo mladoletnim.
Države morajo pri preprečevanju čezmejne prodaje na daljavo sodelovati med seboj. To
pomeni, da države članice ne smejo dobavljati teh izdelkov potrošnikom v državah članicah,
kjer je takšna prodaja prepovedana. V primeru, da se to vseeno zgodi, bo Slovenija o tem
poročala

če

državi izvora izdelka,

gre za državo

članico

EU. V primeru, da je izdelek iz tretje

države, bo izdelek zadržala carina. O prodaji tovrstnih izdelkov nas bodo obveščali inšpektorji,
nevladne organizacije in posamezniki.«

Z namenom prikaza

resničnega

dejanskega stanja, pobudnik kot prilogo pobudi prilaga tudi

dopis Finančne uprave RS št. 0602-135/2017-2 z dne 24.04.2017, v katerem je navedeno, da
Finančna

uprava nima pristojnosti za nadzor nad vnosom elektronskih cigaret niti za

preverjanje starosti

naročnika

preko spletne trgovine. Tako se izkaže naveden odgovor

Ministrstva, da bo izdelek iz tretje države zadržala carina, povsem

neresničen.

Carinska

služba kot organ v sestavi Finančne uprave RS torej nima pristojnosti tovrstnega izdelka
zadržati, kar pomeni, da se na slovenski trg iz tujine preko interneta, telekomunikacij ali
katerekoli druge

4

razvijajoče

se tehnologije ali

čezmejne

Komentar Ustave Republike Slovenij e, str. 55, dr. Lovro Štunn, 20 10.

prodaje na daljavo, neovirano

sprošča izdelke, medtem ko je domačim ponudnikom spletna prodaja na domačem tržišču

prepovedana. Pri tem pa lahko nakup dejansko opravi kdorkoli, med njimi celo mladoletne
osebe.

S sprejemom ZOUTPI, predvsem petega odstavka 30.

člena,

ni bil dosežen temeljni in

legitimen cilj, ki je v varovanju zdravja, pač pa ravno nasprotno, povečalo se je tveganje za
zdravje potrošnikov tovrstnih izdelkov. Ob tem, pa je bilo sredstvo povsem neprimerno, saj
so

izključno

škodo, poleg potrošnikov, katere naj bi želelo pristojno ministrstvo za zdravje s

sprejetjem takšnega zakona zavarovati, utrpeli

domači

ponudniki teh izdelkov, tuji pa

pridobili neupravičeno konkurenčno prednost, kar je v nasprotju s temeljnimi pravili
evropskega

konkurenčnega

prava. Država Slovenija je

namreč

izkrivila konkurenco na

notranjem trgu s tem, da je podjetnikom, ki poslujejo na njenem območju izvajanje te
dejavnosti prepovedala ter jih porinila na rob poslovnega propada, medtem ko tuji na
območju

republike Slovenije nemoteno poslujejo in ustvarjajo dobičke.

Nadalje, tudi nujnost ukrepa ni izkazana, saj v obrazložitvah Ministrstva, ki so priloga te
pobude, niso izkazane takšne nevarnosti e-cigaret, ki bi sploh terjale tovrstne ukrepe. Pri tem
je potrebno opozoriti tudi na dejstvo, da ustavno sporne spremembe ZOUTPI niso bile
sprejete na podlagi kakršnihkoli raziskav, ki bi utemeljevale varovanje javnega zdravja in s
tem

upravičile

poseg v zadevne

določbe

Ustave.

Gospodarsko interesno združenje (GIZ) Elektronske cigarete je že v času sprejemanja ZOUTPI
predlagateljem sprememb predstavil realno oceno zdravstvenega tveganja pri uporabi ecigaret. Ugotovitve so vsebovane v dopisu naslovljenem na Ministrstvo za zdravje z dne
03.06.2016 (priloženem pobudi), kjer so bili predstavljeni povzetki raziskave o e-cigaretah, ki
jo je opravila javna agencija Public Health England, in iz katerih je jasno razvidno, da uporaba
e-cigaret predstavlja bistveno manj negativnih

učinkov, vključujoč

tudi zunanje vplive, v

primerjavi z običajnimi cigaretami.

Potrjeno je, da je uporaba e-cigaret manj škodljiva, saj je uporaba skladno z njihovim
namenom povsem varna in ne predstavlja nobenega tveganja za nikotinsko zastrupitev
uporabnika. Sproščanje nikotina v ozračje skupaj s paro, ki nastaja ob uporabi, pa je

zanemarljivo in ne predstavlja nobenega tveganja za okolico. Ugotovitve v raziskavi tudi
nakazujejo, da e-cigarete ne predstavljajo nove, bolj praktične metode uporabe in zasvajanja
z nikotinom,

temveč

prav nasprotno, celo pripomorejo k

dolgoročnemu

trendu upadanja

kajenja . E-cigarete namreč lahko pomagajo ljudem pri prenehanju kajenja, oziroma znižajo
porabo cigaret. številne ankete so pokazale, da je največji razlog uporabe e-cigaret prav želja
po prenehanju oziroma zmanjšanju kajenja.

Ministrstvo, ki naj bi delovalo v dobrobit varovanja javnega zdravja, je nadalje tudi
zanemari lo dejstvo, da tako 26. člen ZOUTPI kot tudi Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o

razvrščanju, označevanju

in pakiranju snovi

ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi
Uredbe (ES) št. 1907/2006, prav zaradi varovanja javnega zdravja natančno določata , kako
morajo biti izdelki pravilno označeni ter določata zahteve glede varnosti in kakovosti
izdelkov. Enake smernice podaja tudi Direktiva.

Slovenski potrošnik pa je s sprejetjem ZOUTPI izpostavljen nevarnosti, da ob nakupovanju
tovrstnih izdelkov zgolj preko tujih spletnih trgovin prejme izdelek, ki ni skladen s slovenskimi
predpisi in Direktivo, obstaja pa celo nevarnost, da prejme napačno označene izdelke, tudi
brez opozoril, še posebej,

če

opravlja

čezmejne

nakupe iz držav, ki niso

članice

Evropske

unije. V kolikor bi obstajala možnost nakupovanja preko slovenskih spletnih trgovin, kot že
navedeno, bi slovenski potrošnik prejel izdelek s preverjeno kakovostjo in pravilno oznako.

V ožjem testu sorazmernosti prav tako ni izpolnjen tretji kriterij, in sicer ali je teža posledic
ocenjevanega

posega

v

prizadeto

človekovo

pravico

proporcionalna

vrednosti

zasledovanega cilja oziroma koristim, ki bodo zaradi posega nastale.

Skladno z zgoraj navedenim, z dotično določbo ZOUTPI sploh ni mogoče doseči
zasledovanega cilja. Da je temu res tako

priča

že dejstvo, da se slovenski potrošniki, med

njimi največ kategorija mladih, na socialnih omrežjih hvalijo o prispelih pošiljkah, kar več kot
očitno

ponovno nedvoumno kaže na to, da potrošniki z novo zakonodajo niso omejeni,

domačim

prodajalcem pa ob tem nastaja nepopravljiva in nepotrebna poslovna škoda.

Glede na vse navedeno tako ni podana sorazmernost v ožjem smislu, skladno s katero bi bil
sploh dopusten poseg v že pridobljene in pri čakovane pravice ponudnikove-cigaret.

Varstvo lastnine -1.

člen

Protokola št. 1 h Konvenciji o varstvu

človekovih

pravic in

svoboščin

Dne 31.05.1994 je bil sprejet Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih

svoboščin,

spremenjene s protokol i št. 3, 5 in 8 ter dopolnjene s protokolom št. 2,

ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11, s

pričetkom

Konvencija in Protokol št. 1 h Konvencij i o varstvu
neposredno, kot

določeno

v 8.

členu

člena

Dikcija prvega odstavka l.

veljavnosti 28.06.1994. Tako sta

človekovi h

svoboščin

pravic in

uporabni

Ustave Republ ike Slovenije.

Protokola št. 1 se glasi »Vsaka fizična ali pravna oseba ima

pravico do mirnega uživanja svojega premoženja. Nikomur ne sme biti premoženje odvzeto,
razen če je to v javnem interesu, v skladu s pogoji, ki jih določa zakon ter ob spoštovanju
načel

splošnih

mednarodnega prava. « Skladno s prakso Evropskega

sodišča

za

človekove

pravice ima pojem lastnine širok pomen, saj zajema vse premoženjskop ravne pravice,

vključno s stvarnimi pravicami in obligacijskimi pravicami kot tudi kapitalskimi deleži. 5 Tudi
Evropsko

sod išče

človekove

za

pravice v okvir premoženja iz l.

člena

Protokola št. 1 šteje

varovanje pridobivanja dobička, kar je razvidno iz zadeve Hutten-Czapska proti Poljski z dne
19.06.2006, kjer je poudarilo, da je treba upoštevati tud i pridobivanje profita od lastnine. Za
konkretni primer pa je še posebej pomembna sodba Traktorer Aktiebolag proti Švedski z dne
07.07.1989. Švedska je lastniku restavracije odvzela dovoljenje za točenje alkoholnih pijač,
zaradi

česar

Sodišče

je

je

posledično

odločilo,

da se ekonomski interesi povezani z vodenjem restavracije, pojmujejo

kot lastnina v smislu 1.
predstavljalo
povzročila

restavracija propadla, lastnik pa je ut rpel premoženjsko škodo.

ključen

člena

Protokola št. 1. Dovoljenje za

točenje

alkoholnim

pijač

je

pogoj za izvajanje gospodarske dejavnosti pritožnika, prepoved pa je

škodljive posledice restavracij i.

Sodišče

je ugotovilo, da tovrstna prepoved

nedopustno posega v mirno uživanje zasebne lastnine. Podobno je Sodišče razsodilo tudi v
zadevi Rosenzweig in Bonded Warehouses Ltd. proti Poljski z dne 28.07 .2005.

Prav tako pomemben je primer Vekony proti Madžarski z dne 13.01.2015: Madžarska je leta
2011 sprejela nov tobačni zakon, s katerim je spremen ila pravno ureditev prodaje tobačnih
5
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izdelkov tako, da je bil pritožnik ponovno primoran zaprositi za dovoljenje za prodajo, katero
mu je bilo zavrnjeno. Posledično je utrpel veliko premoženjsko škodo. Sodišče je podobno
kot v prejšnjih primerih ugotovilo nedopusten poseg v mirno uživanje zasebne lastnine in
pritožniku priznalo denarno odškodnino.

Opredelitev dejanskega stanja in negativnih posledic uveljavitve ZOUTPI v zvezi s človekovimi
pravicami do zasebne lastnine je vsebovana že zgoraj, tako da jih pobudnik na tem mestu ne
ponavlja.

2. Obrazložitev neustavnosti 30/V. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in
povezanih izdelkov, Uradni list RS št. 9/2017 glede na 74. člen, 35. člen in 14. člen Ustave
Republike Slovenije
Podjetništvo - 74.

člen,

Varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic - 35.

člen

Ustave

Republike Slovenije
74. člen predstavlja temelj ustavne opredelitve gospodarskega sistema v državi - svobodna
gospodarska pobuda in varstvo konkurence. Kljub temu, da ta
Ustave,

svoboda

podjetništva

nedvomno

predstavlja

člen

ni

umeščen

v 2. poglavje

človekovo pravico. 6 Svoboda

podjetništva je izpeljava splošne svobode ravnanja in varstva človekovega dostojanstva,
izhajajoč iz 35. člena Ustave, kot je to potrdilo tudi Ustavno sodišče v zadevi U-1-290/96 z dne

11.06.1998. Svobodna gospodarska pobuda se razteza tudi na podjetniško pravico do
zasebne lastnine iz 33. člena Ustave in tako predstavlja neločljiv »paket« pravic za
zagotavljanje ekonomske osnove kot enega izmed temeljev
mogoče

človekovega

dostojanstva, kar je

razumeti tudi iz odločbe U-1-91/98 z dne 27.05.1998. Z analogno razlago 49. člena

(Svoboda dela) Ustave Republike Slovenije je mogoče ugotoviti, da svobodi posameznika do
izbire poklica ustreza svoboda upravičencev iz 74. člena do svobodne izbire gospodarske
dejavnosti, s katero gospodarski subjekti uresničujejo svoje pridobitne interese v konkurenci
na tržišču, izbiro poslovnih partnerjev in podobno, ne glede na velikost, statusno obliko ali
druge značilnosti.

7
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U-1-59/03

z dne 13.5. 2004.

Dotični člen

hkrati v tretjem odstavku zajema tudi varstvo konkurence in tako vzpostavlja

ustavno zagotovljen svoboden trg. Od tod dalje izhaja, da je zagotovljena pravica do
prostega vstopa na trg, prepovedani pa so državni splošni kot

posamični

ukrepi omejevanja

konkurence. Za izjeme od tega pa velja strogo legalitetno načelo: določenost ukrepov le z
Ustavo in zakonom, začasnost in sorazmernost

8

,

kar pa v tem konkretnem primeru ni bilo

izpolnjeno, kot opredeljeno že v prejšnji točki.

30/V. člen ZOUTPI krši navedeno določbo Ustave, saj je ustvaril stanje, s katerim je tujim
omogočil

prodajalcem

povečanje

prodaje elektronskih cigaret na račun

prodajalcev, ki jim je prodaja preko spletne trgovine prepovedana.

Domači

slovenskih

podjetniki so tako

obsojeni na poslovni propad, saj zakonodaja daje konkurenčno prednost ponudnikom ecigaret v drugih državah.

Ministrstvo za zdravje, kot pripravljavec zakona, je kljub

večkratnim

opozorilom in danim

pripombam že v času sprejemanja ZOUTPI ostalo pasivno, s tem pa je še povečalo
konkurenčno

prednost tujih podjetij, saj ni sprejelo potrebnih ukrepov, ki bi le-to

onemogočali.

Zgolj dopisi Ministrstva, v katerih se sklicuje na poročanje o prodaji izdelkov

med državami

članicami

in na zadržanje teh izdelkov s strani carine, zagotovo niso dovolj.

Pobudnik prilaga tudi e-sporočilo kurirske službe DHL-Ekspress z dne 25.05.2017, v katerem
je jasno razvidno, da svetovna kurirska služba ni prejela prav nobenih navodil s strani
Ministrstva ali kateregakoli drugega pristojnega organa glede uvoza (preverjanja ali
zavračanja)

elektronskih cigaret. Navedeno dokazuje, da peti odstavek 30. člena ZOUTPI ob

odsotnosti ustreznih podzakonskih aktov ne prinaša

nič

drugega kot zgolj izkrivljanje

konkurence na notranjem trgu Evropske unije. Dejstvo pa je, da ob prepovedi

čezmejne

prodaje tobačnih in povezanih izdelkov, zgolj s strani posameznih držav članic, objektivno
sploh ni

mogoče

vzpostaviti stanja, ki bi optimalno varovalo konkurenco na evropskem trgu.

Ob presojanju pogojev za opravljanje dejavnosti je potrebno opraviti tako imenovani test
razumnosti9 , s katerim naj se presodi, ali je ukrep glede na cilj razumen, smiseln in realen.
8
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V

1/1.

točki pobude je pobudnik navedel utemeljene razloge, zakaj poseg ne prestane

strogega testa sorazmernosti. V izogib ponavljanju se pobudnik sklicuje na vse zgoraj
navedeno.

Dejstvo je, da imajo elektronske cigarete objektivno drugačne lastnosti kot tobačni izdelki. že
zakonodajalec Evropske unije je v Direktivi

določil

manj strogo pravno ureditev od ureditve,

ki se uporablja za tobačne izdelke.

ZOUTPI v petem odstavku 30.

člena

s prepovedjo spletne in

čezmejne

prodaje

tobačnih

in

povezanih izdelkov omejuje zgolj način prodaje teh izdelkov, s čimer pa ni zasledovan interes
javnega zdravja, saj so posledice ki jih je ta

določba

po uveljavitvi prinesla, zgolj in

negativne z vidika svobodne gospodarske pobude ter omejevanja in
domačega

onemogočanja

podjetništva.

Ena kost pred zakonom - 14.
Načelo

izključno

člen

Ustave Republike Slovenije

enakosti predstavlja eno izmed temeljnih ustavnih norm in zagotavlja pravico do

enakosti tako pri postavljanju kot tudi pri izvrševanju prava in na ta
udejanjanje načela pravičnosti v Ustavi.
obravnava enako in bistveno neenake

Načelo

11

način

pomeni

Jedro tega načela je, da se bistveno enako primere

različno.

enakosti je močno povezano tudi s pravicami iz 74. člena Ustave, predvsem v zvezi z
področju

gospodarstva

kakršnokoli neutemeljeno razlikovanje privede do bistvenega posega v

konkurenčna

varstvom konkurence iz tretjega odstavka tega

.

razmeqa na trgu.

Povezavo med

člena,

saj lahko na

12

načelom

enakosti in svobodno gospodarsko pobudo je Ustavno

sodišče

napravilo že v zadevi U-1-309/02 z dne 20.3. 2003, ko je odločilo, da je očitno diskriminatorno
omejevati opravljanje gospodarske dejavnosti glede na sedež pravne osebe. Ne glede na to,
da v prvem odstavku 14.

člena

Ustave sedež ni posebej omenjen, ni sporno, da gre za

°Komentar Ustave Republike Slovenije Dopolnitev -A, str. 1045-1046,

1
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dr. Lovro Šturm, 2011.

okoliščino, na podlagi katere ni dopustno diskriminiranje v ustavno zagotovljenih človekovih

pravicah.

13

Tudi v tem primeru zakonska ureditev neupravičeno razlikuje med domačimi in tujimi
ponudniki
načelom

tobačnih

in povezanih izdelkov. Internetna prodaja,

če

že, bi tako v skladu z

enakosti morala biti kvečjemu onemogočena tako za domače kot tuje ponudnike,

kar pa država Slovenija

očitno

ni zmožna

doseči.

Prepoved diskriminacije - 14. Evropske konvencije o človekovih pravicah
Identično

kot 14.

člen

Ustave Republike Slovenije, 14.

člen

Evropske konvencije o

človekovih

pravicah zagotavlja vsem ljudem uživanje pravic in svoboščin brez kakršnegakoli razlikovanja.
Kot je razvidno iz primerov Belgian Linguistic proti Belgiji z dne 23. 7. 1968 in Marckx proti
Belgiji z dne 13.6. 1979, je Evropsko sodišče za človekove pravice izoblikovalo standard

presoje kršitve prepovedi diskriminacije: načelo enakosti je kršeno, če za razlikovanje ni
stvarnega ali razumnega

upravičenja.

legitimnega cilja, temveč

Za

različno

obravnavanje ne

zadošča

zgolj zasledovanje

mora biti prisotna še razumna sorazmerna

uporabljenimi sredstvi in cilji, ki naj bi se jih doseglo. Poleg tega je

Sodišče

zveza

med

še dodalo, da je

treba zagotoviti odsotnost diskriminacije ne zgolj v splošnih aktih kot so zakoni, temveč tudi
pri izvajanju le-teh v dejanskih situacijah.

V izogib ponavljanja se pobudnik sklicuje na prejšnjo točko, v kateri jasno opredeli dejansko
stanje, ki prikazuje neustavnost
člena

določbe

Zakona tudi v smislu kršitve

načela

enakosti iz 14.

Ustave RS in 14. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah.

3. Obrazložitev neustavnosti 30/V. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in
povezanih izdelkov, Uradni list RS št. 9/2017 glede na 26. člen, 28. člen in 34. člen Pogodbe
o delovanju Evropske unije, 16. člen in 17. člen Listine Evropske unije o temeljnih pravicah
ter 24. členom Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in sveta o približevanju
zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in
posameznih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES
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U-1- 149/97 z dne 13. 11. 1997.

Določbe

26.

člen

Pogodbe o delovanju Evropske unije
Pogodbe o delovanju Evropske unije zagotavlja notranji trg,

območje

brez notranjih

meja, kjer je zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala. Prosti pretok blaga,
kot je definiran v 28.

členu, vključuje

carinsko unijo, ki med državami

članicami

prepoveduje

carine pri uvozu in izvozu ter vse dajatve z enakim učinkom. Skladno s 34. členom pa so med
državami

članicami

prepovedane tudi kakršnekoli

količinske

omejitve pri uvozu in vsi ukrepi z

enakim učinkom.

Pri uporabi Direktive je potrebno upoštevati pravo Unije in ustrezne mednarodne
obveznosti. Pri tem je potrebno poudariti na razmerje med primarnim pravom in sekundarno
pravno harmonizacijo, in sicer če na določenem področju obstaja predpis sekundarnega
prava, na primer direktiva, ki to

področje

harmonizira, potem na harmoniziranem

področju

ni mogoče več uporabiti primarnega prava. Napisano velja torej samo v primeru popolne
harmonizacije. V zadevnem primeru gre za minimalno harmonizacijo, skladno s tem pa
morajo biti ukrepi, ki presegajo minimalno harmonizacijo v skladu s primarno zakonodajo, tj.
z zgoraj navedenimi

določbami

Primarno pravo EU jasno

PDEU.

določa,

da so gospodarski subjekti na celotnem evropskem

prirejeni, med njimi ne sme biti razlik, ki bi

določenim

subjektom

omogočale

tržišču

prednost, ki je

izkazana v prejšnjih točkah pobude.

Svoboda gospodarske pobude - 16.

člen.

Lastninska pravica - 17.

člen

Listine Evropske unije

o temeljnih pravicah ter 18. člen v povezavi s 24. členom Direktive 2014/40/EU Evropskega
parlamenta in sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji,
predstavitvi in prodaji tobačnih in posameznih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES
Skladno s 6.
zavezujoča

členom

Pogodbe o Evropski uniji je Listina Evropske unije o temeljnih pravicah

za države

članice

in tako del primarne zakonodaje Evropske unije ter kot taka

okvir za presojanje veljavnosti sekundarne zakonodaje Evropske unije kot tudi nacionalnih
ukrepov.

51.

člen

Listine še dodatno specificira njeno uporabo in sicer, da se

določbe

Listine

uporabljajo za države članice samo, ko izvajajo pravo Unije. Glede na to, da je bil ZOUTPI

spremenjen zaradi implementacije Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in sveta o
približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji
tobačnih

in posameznih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES, to predstavlja

izvajanje prava Evropske unije in je zato uporabljiva za presojanje 30/V. člena ZOUTPI.

16. člen listine določa, da je svoboda gospodarske pobude priznana v skladu s pravom Unije
ter nacionalnimi zakonodajami in običaji.

V 17.

členu

Listine je zapisano, da ima vsakdo pravico uporabljati lastnino in z njo razpolagati

ter da se uživanje lastnine lahko uredi z zakonom, kolikor je to potrebno zaradi splošnega
interesa.

Te določbe so nastale na podlagi sodne prakse Sodišča Evropske unije, ki je že relativno
zgodaj priznalo pravico do izvajanja gospodarske in trgovinske dejavnosti kot temeljno
pravico, ki je del splošnih pravnih načel, ki zavezujejo Evropsko unijo in države članice.
Sodišče

14

je pogostokrat presojalo kršitev svobodne gospodarske pobude skupaj s pravico do
15

zasebne lastnine.

Kot izhaja iz sodne prakse Sodišča Evropske unije in tudi 52. člen listine

Evropske unije o temeljnih pravicah, mora kakršnokoli omejevanje
svoboščin,

uresničevanja

pravic in

ki jih ta listina priznava, spoštovati bistveno vsebino teh pravic in svoboščin. Drži,

da svobodna gospodarska pobuda ni absolutno varovana, vendar pa so posegi vanjo
upravičeni

zgolj ob spoštovanju

načela

sorazmernosti in

če

se z njimi zasleduje splošni

interes Evropske unije.

V konkretni zadevi je splošni interes Evropske unije lahko razviden iz določb Direktive
2014/40/EU Evropskega parlamenta in sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov
držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in posameznih izdelkov in
razveljavitvi Direktive 2001/37/ES, ki vsebuje varovalko prostega pretoka - 24. člen, ki v
prvem odstavku izrecno določa, da države članice ne smejo prepovedati ali omejiti dajanja
na trg tobačnih in povezanih izdelkov, ki so v skladu s to direktivo.

14

Zadeva Nold z dne 14.5. 1974, zadeva SpA Eridania in drugi z dne 27.9. 1979.
Že prej omenjena zadeva Nold, zadeva SA Biovilac z dne 6. 12. 1984, zadeva Hubert Wachauf proti Bundesamt
fur Ernahung und Forstwirtschaft z dne 13.7. 1989.
15

Tretji odstavek istega člena določa, da država članica lahko tudi prepove določeno kategorijo
tobačnih

ali povezanih izdelkov zaradi posebnih razmer v državi članici, kadar so ukrepi

upravičeni

zato, ker je treba zaščititi javno zdravje. Kot že navedeno, sredstvo oziroma ukrep,

ki ga predvideva peti odstavek 30. člena ZOUTPI ni v ničemer zaščitil javno zdravje. Na tem
je v zvezi s presojanjem zadeve obvezno omeniti še šesti odstavek 52. člena Listine Evropske
unije o temeljnih pravicah, ki pravi, da se morajo nacionalne zakonodaje in

običaji

v celoti

upoštevati v skladu s to listino.

Trenutna zakonska ureditev

področja čezmejne

prodaje

tobačnih

in povezanih izdelkov v

Republiki Sloveniji - peti odstavek 30. člena ZOUTPI, torej nikakor ni skladu s prej
omenjenimi določbami Listine kot tudi Direktive, še posebej ob nastalih dejanskih posledicah
od uveljavitve zakona dalje. Ob tem je življenj sko in pravno nedopustno, da se s sprejetjem
tega zakona niti v najmanjši meri ni dosegel cilj, ki naj bi bil v zmanjšanju oziroma
omejevanju uporabe tovrstnih izdelkov, predvsem med mladimi.

Zakonodaja je nezdružljiva z notranjim trgom, saj je prizadela trgovino med državami
članicami.

Potrebno je upoštevati učinek, ki ga je s strani države sprejeta zakonodaja

povzroči la

na trgu, in sicer da je s trga izrinila

domače

podjetnike. Kot že povedano prodajalci

iz Evropske Unije niso dolžni upoštevati in ne upoštevajo(!) slovenskih

določb

ZOUTPI, poleg

tega pa je Vlada RS oziroma Ministrstvo pasivno in ne sprejema nobenih ukrepov, ki bi
tovrstne nakupe omejili.

Kot že napisano v točki 1 pobude je število trgovcev s tovrstnimi izdelki v Sloveniji relativno
malo, kar pomeni, da se mora slovenski potrošnik do fizičnih trgovin zapeljati v večja
slovenska mesta. Ker je za slovenskega potrošnika veliko bolj enostavno

naročanje

preko

spletne trgovine, v konkretnem primeru je omogočen torej izključno nakup preko tuje
spletne trgovine, zato je pobudniku promet drastično upadel.

Skladno z navedenim, pobudnik Ustavnemu sodišču Republike Slovenije

predlaga,

da sprejme predmetno pobudo v obravnavo in skladno s 43.

členom

Zakona o Ustavnem

sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 - uradno prečiščeno besedilo in 109/12)) ugotovi, da je
določba

petega odstavka 30. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih

izdelkov, (Uradni list RS št. 9/2017, 29/2017) v neskladju z Ustavo RS ter jo razveljavi.

********************

IV. PREDLOG ZA ZADRŽANJE IZVAJANJA ZAKONA O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH
IN POVEZANIH IZDELKOV Ur.1. RS št. 9/2017, 29/2017

Na podlagi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču, ki določa, da sme ustavno sodišče do
dokončne odločitve

v celoti ali delno zadržati izvajanje zakona ali drugega predpisa ali

splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil,

če

bi zaradi njegovega izvrševanja lahko

nastale težko popravljive posledice, pobudnik predlaga, da Ustavno
odločitve

sodišče

do

dokončne

zadrži izvajanje 30/V. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezan ih

izdelkov Ur.1. RS št. 9/2017, 29/2017, saj so z njegovim izvajanjem že nastale težko
popravljive posledice za pobudnika. Z izvajanjem
drugim

domačim

dotičnega člena namreč

podjetjem, ki so ustanovili podjetja, kupili

nepremičnine

pobudniku in
in v ta namen

zaposlili delavce, nastaja nepopravljiva poslovna škoda.

Skladno z navedenim v točki 1 je pobudniku že v parih mesecih upadel promet za 59,30%, kar
je izključno posledica uporabe petega odstavka 30. člena ZOUTPI, zmanjšanje sredstev v taki
meri pa je dovolj

prepričljiv

vsakim dnem, ko je navedena

dokaz za nastanek težko popravljivih posledic. Pobudnik je z
določba

v veljavi, bližje

dokončnemu

poslovnemu propadu.

V kolikor bi bilo omogočeno zadržanje izvajanja petega odstavka 30. člena ZOUTPI ne bi
nastala nikakršna škoda v smislu varovanja javnega zdravja, saj je skladno z vsem navedenim
jasno izkazano, da uporabniki brez vsakršnih omejitev kupujejo tovrstne izdelke iz tujine.

Glede na navedeno, pobudnik Ustavnemu

sodišču

Republike Slovenije predlaga, da zadrži

izvajanje petega odstavka 30. člena ZOUTPI do dokončne odločitve v zadevi.

********************

V. PREDLOG ZA PREDNOSTNO OBRAVNAVO

Pobudnik predlaga, da Ustavno sodišče predmetno zadevo na podlagi 3. odstavka 46. člena
Poslovnika Ustavnega

sodišča,

obravnava, saj gre za

odločitev,

domačih

skladno z vsem navedenim v tej pobudi, prednostno
od katere je odvisno poslovanje pobudni ka in ostalih

sp letnih prodajalcev.

Glede na navedeno, pobudnik Ustavnemu sodišču Republike Slovenije predlaga, da
predmetno pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti, prednostno obravnava.

