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SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude dr. Andraža Terška, Kamnik, in 

Damijana Pavlina, Kranj, na seji 21. decembra 2020 

 

sklenilo: 

 

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o 

začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi 

zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20), 

Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja 

ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 

163/20) in Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi 

zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20) se sprejme v 

delu/obsegu, razvidnem iz 3. in 4. točke obrazložitve tega sklepa. 

 

2. V preostalem se pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 

Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja 

ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 

151/20), Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi 

zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 

159/20 in 163/20) in Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi 

zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20) 

zavrže. 

 

3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih 

boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20, 142/20 in 

175/20) se sprejme. 

 

 

OBRAZLOŽITEV 
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A. 

 

1. Pobudnika sta v prvi vlogi z dne 20. 10. 2020, ki sta jo dopolnila 28. 10. 2020, 

uveljavljala protiustavnost 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (v nadaljevanju ZNB) in 

Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi 

zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20 – v 

nadaljevanju Odlok/147). Z vlogo z dne 29. 10. 2020 sta pobudnika razširila pobudo na 

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi 

zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20 

– v nadaljevanju Odlok/155). Z vlogo z dne 9. 12. 2020 pa sta pobudo razširila še na 

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 

preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20 – v nadaljevanju 

Odlok/181). 

 

2. Pravni interes za vložitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in 

zakonitosti izpodbijanih odlokov pobudnika utemeljujeta z navedbami, da sta državljana 

Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, kjer opravljata svoj 

poklic, živita zasebno in družinsko življenje ter se po državi prosto gibljeta. Kot svobodna 

državljana pa naj bi uresničevala pravice in svoboščine, zagotovljene z Ustavo in 

mednarodnim pravom. Izpodbijani odloki naj bi nedopustno posegali v pravice 

pobudnikov iz 32. in 35. člena Ustave. 

 

3. Pobudnika menita, da Ustava državi daje pravico, da omeji pravico do svobodnega 

gibanja v državi in po njej ter da omeji svobodo gibanja v zvezi z zapustitvijo države in 

vrnitvijo vanjo. Vendar pa naj Ustava državi ne bi dajala pristojnosti, da svobodno gibanje 

prepove, razen v primeru, če bi razglasila izredno stanje po 16. členu Ustave. Tega naj 

država ne bi storila. Samo v taki situaciji naj bi smela država poseči v jedro človekove 

pravice oziroma temeljne svoboščine, sicer naj bi morala poseči po manj restriktivn ih, 

blažjih ukrepih, ki jih ima na voljo. Člen 1 izpodbijanih odlokov, ki naj bi med drugim 

določil "policijsko uro", naj bi bil protiustaven, ker naj država ne bi razglasila izrednega 

stanja, zato naj v samo jedro pravice do svobode gibanja ne bi smela poseči. 

 

4. Po oceni pobudnikov naj država za "policijsko uro" ne bi navedla konkretiziranih, 

stvarno utemeljenih in prepričljivih razlogov, ki bi odražali nujnost, primernost in 

sorazmernost prepovedi. Vlada naj niti ne bi javno predstavila analize žarišč prenosljive 

bolezni, s tem pa naj bi kršila tudi pravico javnosti do obveščenosti iz 39. člena Ustave. 

 

5. Pobudnika opozarjata da naj bi bila tudi omejitev na občine mogoča samo ob 

razglasitvi izrednega stanja. Država naj v izpodbijanih odlokih ne bi navedla razumnih 

razlogov za omejitve gibanja na občine, saj naj bi bilo celotno ozemlje države 

epidemiološko obarvano rdeče. Dejanske okoliščine naj bi bile sedaj drugačne kot v 

času, na katerega se je nanašala odločba Ustavnega sodišča št. U-I-83/20 z dne 27. 8. 

2020 (Uradni list RS, št. 128/20). Iz podatkov na spletišču Nacionalnega inštituta za javno 
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zdravje naj ne bi izhajalo, da so vsi zasebni in javni prostori enakomerno dejansko in 

neposredno ogroženi, da bi bila omejitev na občine lahko stvarno utemeljena. Občine naj 

bi se razlikovale v velikosti in strukturi, posledično pa naj bi bili njihovi prebivalci z 

zapiranjem občinskih mej izpostavljeni nesorazmerno različnim tveganjem za okužbo. Če 

ukrep prepovedi gibanja čez občinsko mejo ni utemeljen z ogroženostjo ali tveganostjo 

posamezne občine za prebivalce drugih občin, naj ne bi bil nujen, primeren in 

sorazmeren. Nelogično naj bi bilo, da sta dovoljena sproščeno gibanje in vadba ob 

upoštevanju pravil distance, ne pa tudi prehajanje čez mejo občine.  

 

6. V zvezi z drugimi ukrepi iz izpodbijanih odlokov pa pobudnika zatrjujeta naslednje. 

Trdita, da naj bi izpodbijani ukrepi, ki prepovedujejo tudi obisk grobov izven občine 

prebivanja, onemogočali uresničevanje ustavnih pravic do zasebnosti, družinskega 

življenja in osebnostnih pravic. Člen 2 Odloka/147 in Odloka/155, ki prepoveduje zbiranje 

več kot šest ljudi, naj bi bil protiustaven zato, ker naj za tako število ne bi bilo stvarne 

podlage. Člen 4 Odloka/147 in Odloka/155 naj bi bil protiustaven, ker naj bi prepovedal 

gibanje med statističnimi regijami in naj bi dopuščal zgolj izjeme. Tudi za zapoved iz 

5. člena Odloka/147 in Odloka/155, da se mora posameznik odločiti, kje se bo v času 

veljave ukrepov nahajal, naj ne bi bilo mogoče najti razumnih, še manj pa nujnih razlogov. 

Prav tako naj bi bil protiustaven 7. člen izpodbijanih odlokov, ki naj bi dopuščal izrekanje 

glob za kršitve, ki naj ne bi imele jasne vsebine oziroma razlage.  

 

7. Pobudnika trdita, da je v neskladju z načelom pravne države iz 2. člena Ustave, s 

svobodo gibanja iz 32. člena Ustave in s splošno svobodo ravnanja iz 35. člena Ustave 

tudi 39. člen ZNB. Izpodbijani zakonski določbi pobudnika očitata, da je podnormirana in 

da naj bi Vladi podeljevala pravno neomejeno izvršilno klavzulo za sprejemanje ukrepov 

in omejevanje človekovih pravic ali temeljnih svoboščin. ZNB naj tudi na nobenem 

drugem mestu ne bi določal dodatnih pogojev in meril za delovanje Vlade. Po oceni 

pobudnikov je za ugotovitev, ali je 39. člen ZNB v neskladju z Ustavo, treba izpostaviti 

razliko med omejitvijo in prepovedjo. Kot omejitev pobudnika razumeta oblastni poseg v 

človekovo pravico ali temeljno svoboščino, ki njeno jedro pušča nedotaknjeno, hkrati pa 

izrecno določi točno določene načine in razsežnosti pri uresničevanju človekove pravice 

oziroma temeljne svoboščine. Kot prepoved pa pobudnika razumeta tak oblastni poseg v 

človekovo pravico oziroma temeljno svoboščino, ki poseže v njeno samo jedro, tako da 

pravice ni mogoče oziroma je ni dovoljeno uresničevati, ob tem pa izrecno določi 

nekatere izjeme kot tisto, kar je izjemoma dovoljeno. Tudi zato naj 39. člen ZNB, ki govori 

o "prepovedi" oziroma "omejitvi", ne bi bil jasen, določen in vsebinsko nedvoumen. 

Pobudnika menita, da sta izpodbijane odloka protiustavna, ker temeljita na protiustavnem 

39. členu ZNB. 

 

8. Ustavno sodišče je pobudo ter njene razširitve in dopolnitve z dne 28. in 29. 10. 2020 

vročilo Vladi in Državnemu zboru, ki sta na pobudo odgovorila. Ustavno sodišče Vladi in 

Državnemu zboru ni vročalo vloge pobudnikov z dne 9. 12. 2020, ker vsebina te vloge ni 

vplivala na vprašanje izpolnjenosti pogojev za sprejem pobude. Vlada v mnenju z dne 

26. 10. 2020 in 3. 11. 2020 meni, da je razglasitev izrednega stanja skrajni ukrep, če 
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velika in splošna nevarnost ogroža obstoj države. Razglašeno naj bi bilo samo, če ukrepi 

na podlagi ZNB ne bi zadoščali. Posegi v človekove pravice naj bi bili dopustni tudi brez 

razglasitve izrednega stanja.1 Vlada dodaja, da se z uveljavljenimi ukrepi nobena od 

človekovih pravic ne razveljavlja (16. člen Ustave) oziroma omeji toliko, da postane 

izvotljena. Poudarja, da je Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-83/20 ugotovilo, da je 

prepoved prehajanja med občinami skladna z Ustavo, in sicer ob tedaj bistveno boljši 

epidemiološki sliki, kot je bila ob sprejetju izpodbijanih odlokov. Ukrepi v odlokih naj bi bili 

sprejeti na podlagi podatkov o epidemiološkem stanju, mnenj in ugotovitev zdravstvene 

stroke ter naj bi sledili njihovim strokovnim podlagam in predlogom za zajezitev ter 

obvladovanje epidemije COVID-19. Vlada naj bi kot odgovorna za obvladovanje 

epidemije imela (upoštevajoč konkretne okoliščine širjenja nalezljive bolezni) široko polje 

presoje glede izbire ukrepov za zajezitev in obvladovanje širjenja nalezljive bolezni 

COVID-19. Ukrep omejitve na občine Vlada ocenjuje kot primeren in nujen za dosego 

zasledovanega cilja, saj naj bi tak ukrep prispeval k zmanjševanju oziroma 

upočasnjevanju širjenja bolezni COVID-19 predvsem z zmanjševanjem števila dejanskih 

stikov med osebami, ki prebivajo na območjih z višjim številom okužb, torej z višjim 

tveganjem za prenos okužbe, in osebami na območjih z nižjim številom okužb. Stopnja 

okuženosti občin naj bi bila namreč različna, kar Vlada predstavi s preglednico. Cilj, ki ga 

je Vlada z ukrepi iz izpodbijanih odlokov zasledovala, naj bi bil ustavno dopusten, saj naj 

bi omejitve gibanja znatno prispevale k preprečitvi širjenja nalezljive bolezni oziroma naj 

bi po presoji zdravstvene stroke z veliko gotovostjo vodile do zajezitve in obvladovanja 

širjenja nalezljive bolezni COVID-19 do te mere, da bi lahko bila vsem bolnikom glede na 

dejanske zmogljivosti sistema zagotovljena ustrezna zdravstvena oskrba. Ukrepi, sprejeti 

z Odlokom/155, naj bi bili utemeljeni, upravičeni in sorazmerni tudi zato, ker naj bi se 

trend novo okuženih, hospitaliziranih oziroma na intenzivni negi obravnavanih oseb še 

vedno povečeval, kljub sprejetemu prejšnjemu Odloku/147. 

 

9. Vlada opozarja, da ima država pozitivno obveznost varovati človekove pravice in 

temeljne svoboščine. Ob tem naj bi veljalo, da so pozitivne obveznosti države toliko bolj 

poudarjene, kolikor višje je varovana vrednota v hierarhiji človekovih pravic.2 V primeru 

pojava epidemije nalezljive bolezni, ki lahko resno ogrozi zdravje ali celo življenje ljudi, naj 

bi bil prepočasen ali nezadosten odziv državne oblasti v neskladju s pozitivnimi 

obveznostmi države, da varuje pravico do življenja (17. člen Ustave), pravico do telesne 

in duševne celovitosti (35. člen Ustave) ter pravico do zdravstvenega varstva (prvi 

odstavek 51. člena Ustave). Te pozitivne obveznosti države naj bi izhajale tudi iz 

Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (Uradni list SFRJ, št. 

7/71, in Uradni list RS, št. 9/92 – v nadaljevanju Pakt), ki v prvem odstavku 12. člena 

                                            
1 Vlada se sklicuje na odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-59/17 z dne 18. 9. 2019 (Uradni list RS, 

št. 62/19, in OdlUS XXIV, 14) in št. U-I-289/13 z dne 10. 3. 2016 (Uradni list RS, št. 4/17, in OdlUS 

XXI, 22) ter na 62. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-83/20. 

2 Pri tem se Vlada sklicuje na odločbo Ustavnega sodišča št. Up-555/03, Up-827/04 z dne 6. 7. 

2006 (Uradni list RS, št. 78/06, in OdlUS XV, 92). 
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določa, da države vsakomur priznavajo pravico do najvišjega dosegljivega standarda 

fizičnega in mentalnega zdravja. V skladu s točko c) drugega odstavka navedenega člena  

 

morajo države v prizadevanjih za polno uresničitev te pravice med drugim sprejeti ukrepe, 

ki so potrebni za preprečevanje in zdravljenje epidemičnih bolezni ter nadzor nad njimi. 

Pri hudo nalezljivih boleznih, ki lahko poleg zdravja ogrozijo tudi življenje, naj bi bila ta 

obveznost še posebno poudarjena. Tudi Ustavno sodišče naj bi že sprejelo stališče, da 

mora država za varovanje zdravja hitro sprejeti ustrezne ukrepe, ki vsem zagotovijo 

najvišjo možno stopnjo zdravja, tako z vidika posameznika kot z vidika skupnosti.3 Vsak 

posameznik, v čigar pravice ali svoboščine se z ukrepom, ki zasleduje varnost zdravja in 

življenja, poseže, naj bi se s spoštovanjem omejitev odrekel svoji svobodi. S tem pa naj bi 

hkrati, izhajajoč iz svoje odgovornosti do drugih ljudi, varoval druge, še posebno ranljive 

skupine, ki jih hudo nalezljiva bolezen intenzivno ogroža. Na zakonski ravni naj bi to 

ubesedil prvi odstavek 4. člena ZNB, ki pravici do varstva pred nalezljivimi boleznimi 

postavlja ob bok dolžnost vsakogar, da poleg svojega zdravja varuje tudi zdravje drugih 

ljudi pred temi boleznimi. Tovrstna dolžnost naj bi imela v kriznih razmerah zaradi 

epidemije poseben pomen in naj bi bila tudi odsev njihovega vzajemnega etičnega 

ravnanja. 

 

10. Glede zatrjevane protiustavnosti ZNB Vlada meni, da 39. člen ZNB ni v neskladju z 

načelom zakonitosti, čeprav je zapisan splošno in abstraktno. Izvršilni oblasti naj bi bilo s 

tem omogočeno ustrezno in hitro odzivanje z namenom preprečevanja širjenja nalezljivih 

bolezni. Sorazmernost ukrepov naj bi bila zagotovljena s tem, da jih mora podpirati 

stroka, da se upošteva načelo sorazmernosti, da so ukrepi začasni, da jih presoja 

Ustavno sodišče in da lahko v primeru sankcij proti posameznikom sodišče odkloni 

njihovo uporabo. 

 

11. Državni zbor v odgovoru z dne 27. 10. 2020 predlaga zavrnitev pobude kot 

neutemeljene. Elementi zakonske ureditve v 39. členu ZNB naj bi bili ustrezni, primerni in 

dovolj določni za vzpostavitev zakonske podlage za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi 

boleznimi. Ker naj bi šlo pri nalezljivih boleznih že po naravi stvari za zelo raznolike 

primere, naj bi bilo bistveno, da se uporabi ukrep, ki je glede na okoliščine nujen za 

preprečitev njihovega širjenja. Ukrepi iz 39. člena ZNB naj bi bili vezani na pogoj, da 

vnosa in razširitve nalezljive bolezni ni mogoče preprečiti z drugimi ukrepi iz ZNB. Ocena 

naj bi temeljila na strokovnih dognanjih in ugotovitvah pristojnih organov. Iz izpodbijane 

zakonske določbe naj bi jasno izhajala krajevna in časovna zamejenost ukrepov. Sistem 

varstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi naj bi se na ta način lahko ustrezno 

odzval, upoštevano pa naj bi bilo tudi načelo sorazmernosti. Izpodbijana zakonska 

določba naj bi bila zato skladna z načeli pravne države (2. člen Ustave). Državni zbor 

meni, da gre pri določitvi, do kdaj obstaja grožnja širjenja nalezljive bolezni, za strokovno 

vprašanje, ki naj kot tako ne bi bilo primerno za zakonsko urejanje. Šlo naj bi za 

                                            
3 Pri tem se Vlada sklicuje na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-127/01 z dne 12. 2. 2004 (Uradni 

list RS, št. 25/04, in OdlUS XIII, 10). 
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vprašanje primernosti, ki ga Ustavno sodišče v skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo 

ne presoja. Državni zbor opozarja tudi, da gre pri svobodi gibanja iz 32. člena Ustave za 

zakonski pridržek, zato naj bi imel zakonodajalec pri urejanju večje polje proste presoje. 

 

 

B. 

 

Glede pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka/147, 

Odloka/155 in Odloka/181 

 

Pravni interes 

 

12. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže 

pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 

64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem 

odstavku navedenega člena je pravni interes 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. 

 

13. Izpodbijani Odlok/147, Odlok/155 in Odlok/181 so naslavljali vse posameznike na 

območju Republike Slovenije ter jim omejevali gibanje in omejevali oziroma 

prepovedovali zbiranje ljudi. Med drugim so omejevali gibanje med 21. in 6. uro, z izjemo 

taksativno določenih petih primerov. Za primer kršitve teh prepovedi so izpodbijani odloki 

predvidevali odgovornost za prekršek in napotovali na prekrškovne sankcije po zakonu, ki 

ureja nalezljive bolezni (7. člen navedenih odlokov).  

 

14. Pobudnika sicer ne trdita, da sta bila zaradi kršitve izpodbijanih odlokov spoznana za 

odgovorna storitve prekrška in hkrati s pobudo tudi ne vlagata ustavnih pritožb zoper 

odločbe, izdane v prekrškovnem postopku, ki bi se opirale na izpodbijana odloka. Vendar 

pa od pobudnikov tudi ni mogoče zahtevati, da za utemeljitev pravnega interesa s kršitvijo 

domnevno protiustavnih oziroma protizakonitih določb izpodbijanih odlokov izpolnijo 

dejanski stan prekrška. Iz ustaljene presoje Ustavnega sodišča izhaja, da je pravni 

interes za vložitev pobude izkazan, četudi pobudnik pobude ne vloži skupaj z ustavno 

pritožbo zoper posamični pravni akt, ki se opira na zanj ustavno sporne določbe 

splošnega akta, če bi pobudnik izdajo takega posamičnega akta lahko izzval zgolj tako, 

da bi ravnal v nasprotju s prisilnimi predpisi,4 oziroma tako, da bi se izpostavil 

nesprejemljivemu pravnemu tveganju.5 Iz tega razloga Ustavno sodišče tudi v primerih, 

ko bi pobudnik izdajo posamičnega akta lahko dosegel le tako, da bi izpolnil znake 

                                            
4 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-192/16 z dne 7. 2. 2018 (Uradni list RS, št. 15/18, in OdlUS 

XXIII, 2), 19. točka obrazložitve. 

5 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-194/17 z dne 22. 3. 2018, 13. točka obrazložitve. 
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prekrška, šteje, da je pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti splošnega 

akta podan.6 Za tak primer gre tudi v obravnavani zadevi. 

 

Pravovarstvena potreba 

 

15. Odlok/147, Odlok/155 in Odlok/181 so med postopkom pred Ustavnim sodiščem 

prenehali veljati. V primeru, ko med postopkom pred Ustavnim sodiščem predpis ali 

splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, v izpodbijanem delu preneha veljati, je 

spremenjen ali dopolnjen, Ustavno sodišče odloči o njegovi ustavnosti oziroma 

zakonitosti le, če pobudnik izkaže, da niso bile odpravljene posledice njegove 

protiustavnosti oziroma nezakonitosti (drugi odstavek v zvezi s prvim odstavkom 47. 

člena ZUstS). Če so bile namreč posledice protiustavnosti oziroma nezakonitosti 

predpisa, ki je prenehal veljati, že odpravljene, morebitna ugoditev pobudi ne bi imela 

vpliva na pobudnikov pravni položaj. V takem primeru pobudnik nima pravovarstvene 

potrebe za presojo ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa in je treba pobudo na podlagi 

tretjega odstavka 25. člena v zvezi s 47. členom ZUstS zavreči. Zato je v takih primerih 

Ustavno sodišče pobudnike pozvalo, naj pojasnijo, ali vztrajajo pri vloženi pobudi, 

oziroma naj izkažejo okoliščine, iz katerih bo razvidno, katere posledice protiustavnosti 

niso bile odpravljene. 

 

16. Ustavno sodišče pobudnikov v tej zadevi ni posebej pozvalo, naj pojasnita, ali 

vztrajata pri vloženi pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka/147, 

Odloka/155 in Odloka/181, oziroma naj izkažeta okoliščine, iz katerih bo razvidno, katere 

posledice protiustavnosti niso bile odpravljene. Taki omejevalni ukrepi namreč izhajajo 

tudi iz nadaljnjih, novo sprejetih odlokov Vlade.7 Glede na navedeno je Ustavno sodišče v 

tej zadevi štelo, da je izpolnjen pogoj iz 47. člena ZUstS, saj posledice, do katerih je prišlo 

zaradi neposrednega učinkovanja izpodbijanih predpisov, še vedno trajajo.  

 

17. Ne glede na navedeno pa je treba upoštevati, da je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-

83/20 (27. točka obrazložitve) sprejelo stališče, da lahko v primeru presoje predpisov, ki 

se sprejemajo periodično in za časovno omejeno dobo, posebej izražen javni interes po 

vsebinski presoji Ustavnega sodišča utemelji izjemo od procesne ovire iz drugega 

odstavka 47. člena ZUstS. To bo takrat, kadar zahteva po pravni predvidljivosti na 

določenem področju urejanja družbenih razmerij izjemoma narekuje odločitev Ustavnega 

sodišča o posebno pomembnih precedenčnih ustavnopravnih vprašanjih sistemske 

narave, ki se po razumni oceni utegnejo zastavljati tudi v zvezi z akti enake narave in 

primerljive vsebine, periodično sprejemanimi v prihodnosti. 

 

                                            
6 Sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-107/15 z dne 7. 2. 2019, 17. točka obrazložitve, in št. U-I-40/17 

z dne 18. 12. 2019, 21. točka obrazložitve. 

7 Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb 

s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 182/20) in Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in 

prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 186/20). 
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18. Pobuda obravnava vprašanje ustavne skladnosti ukrepa, s katerim so bili zaradi 

zajezitve in obvladovanja širjenja bolezni COVID-19 uvedeni posegi v človekove pravice 

ali temeljne svoboščine vseh posameznikov na območju Republike Slovenije. Epidemija 

nalezljive bolezni COVID-19 je bila ponovno razglašena 19. 10. 2020 (Odlok o razglasitvi 

epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, Uradni list RS, 

št. 146/20), 18. 11. 2020 (Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na 

območju Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 166/20) in 18. 12. 2020 (Odlok o 

razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, Uradni 

list RS, št. 190/20). Zato ni nerazumno pričakovati, da bodo ukrepi – tudi ukrep omejitve 

gibanja v določenem časovnem okviru, ki ga je prvič uvedel izpodbijani Odlok/147, ki je 

začel veljati 20. 10. 2020 (naslednji dan po razglasitvi epidemije 19. 10. 2020) in ki na 

podlagi novo sprejetih sklepov Vlade še vedno velja8 – lahko tudi v prihodnje uvedeni 

ponovno. Ker bo morala biti tudi veljavnost morebitnih novih ukrepov časovno omejena, 

je pričakovati, da Ustavno sodišče tudi v prihodnje ne bo moglo opraviti vsebinske 

presoje predpisa v času njegove še posebno kratke veljavnosti.9 

 

19. Po oceni Ustavnega sodišča pobuda v delu, v katerem se nanaša na izpodbijane  

odloke in ki je povzet v 3. in 4. točki obrazložitve tega sklepa, odpira posebno pomembna 

precedenčna ustavnopravna vprašanja. Ustavno sodišče se do teh vprašanj, ki zadevajo 

ustavno skladnost posega v pravice vseh prebivalcev na območju Republike Slovenije, 

še ni imelo možnosti opredeliti. V zadevi št. U-I-83/20 je Ustavno sodišče presojalo 

ustavno skladnost ukrepa omejitve gibanja na občino prebivališča, ki jo je uvedel Odlok o 

začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v 

Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20), 

medtem ko splošne omejitve gibanja in zbiranja oziroma omejitve gibanja med 21. in 6. 

uro, ki jo pobudnika poimenujeta "policijska ura", še ni presojalo. Ustavno sodišče je zato 

pobudo v tem delu sprejelo (1. točka izreka). 

 

20. Preostali del pobude, v katerem pobudnika neposredno izpodbijata Odlok/147, 

Odlok/155 in Odlok/181, ne odpira posebno pomembnih precedenčnih ustavnopravnih 

vprašanj. Iz 39. točke obrazložitve odločbe št. U-I-83/20 je jasno razvidno, da ukrep 

prepoved prehajanja med občinami ne pomeni izvotlitve svobode gibanja: to posledično 

še toliko bolj velja za prepoved prehajanja med statističnimi regijami. Ustavno sodišče se 

je o sorazmernosti ukrepa omejitve gibanja na občine tudi že izreklo. Pobudnika ne 

navajata konkretnih razlogov za ponovno presojo tega ukrepa, temveč zgolj pavšalno 

zatrjujeta, da naj bi se od tedaj spremenile okoliščine. Povsem pavšalne so tudi trditve 

pobudnikov, da naj ne bi bilo jasno, zakaj je druženje omejeno na šest oseb ter zakaj 

mora oseba izbrati svoje bivališče v času epidemije. Navedeno pomeni, da izjema od 

procesne ovire iz drugega odstavka 47. člena ZUstS v tem delu ni podana. Ustavno 

sodišče je zato v preostalem pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in 

zakonitosti Odloka/147, Odloka/155 in Odloka/181 zavrglo (2. točka izreka). 

                                            
8 Glej Odlok/186. 

9 Prim. 28. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-83/20. 
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Glede pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti ZNB  

 

21. Pravni interes pobudnikov za izpodbijanje ZNB je podan, kolikor ZNB neposredno 

posega v pravice, pravne interese oziroma v pravni položaj pobudnika (drugi odstavek 

24. člena ZUstS). Člen 39 ZNB ne učinkuje neposredno, vendar na njem temeljijo 

izpodbijani odloki, ki so bili sprejeti na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena 

ZNB. 

 

22. V skladu z drugim odstavkom 26. člena ZUstS Ustavno sodišče pobudo sprejme le 

tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem (ustavno)pravnem vprašanju. 

Po oceni Ustavnega sodišča očitki pobudnikov, ki so povzeti v 7. točki obrazložitve tega 

sklepa in se nanašajo na 39. člen ZNB, odpirajo pomembna (ustavno)pravna vprašanja. 

Zato je Ustavno sodišče pobudo tudi v tem delu sprejelo (3. točka izreka). 

 

 

C. 

 

23. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka v zvezi s prvim 

odstavkom 47. člena, tretjega odstavka 25. člena in tretjega odstavka 26. člena ZUstS ter 

tretje alineje tretjega odstavka v zvezi s petim odstavkom 46. člena Poslovnika 

Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: 

predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, 

dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in dr. Katja Šugman 

Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.  

 

 

 

 

 

 

 

dr. Rajko Knez 

Predsednik 

 

 

 


