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1. Delna odločba in sklep v zadevi št. U-I-445/20 sta me ponovno spomnili na 

Radbruchovo misel, da ljudstvu koristi "samo to, kar je pravo".1 Izrek ugotavlja, da dva 

sklepa vlade in sklep ministrice, pristojne za izobraževanje, niso začeli veljati in da se 

zato ne smejo uporabljati. Vsi trije sklepi so, gledano vsebinsko, predpisi, ki vsebujejo 

splošna in abstraktna pravna pravila. Njihova pomanjkljivost je, da niso bili objavljeni v 

državnem uradnem glasilu. Pri obeh sklepih Vlade je rečeno, da vlada "o sprejetih sklepih 

obvesti Državni zbor, javnost pa obvesti govorec Vlade Republike Slovenije za 

obveščanje javnosti o ukrepih za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni 

COVID-19 po sredstvih javnega obveščanja". Pri sklepu ministrice, pristojne za 

izobraževanje, je navedeno, da "sklep začne veljati z dnem podpisa in se objavi na 

spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport". Če bi naštetim sklepom 

priznali, da so pravno veljavni, bi šlo za "psevdo" pravne akte. 

 

2. Predpostavki za to, da splošni pravni akt postane veljavni pravni akt in da ima obvezno 

pravno moč, sta, da je akt objavljen v ustreznem uradnem glasilu in da nastopi trenutek, 

ki je določen kot začetek njegove veljavnosti.2 V konkretnem primeru, ki je opisan v 1. 

točki, sklepi niso bili pravno pravilno objavljeni. Brž ko je tako, je pravno neogibno, da 

niso začeli veljati in da jih zato tudi ne smemo uporabljati. 

 

                                            
1 G. Radbruch, Pet minut filozofije prava (1945), v: M. Cerar, A. Novak, M. Pavčnik, Uvod v 

pravoznanstvo, 3., pregledana, spremenjena in dopolnjena izdaja, Uradni list Republike Slovenije, 

Ljubljana 2019, str. 13. Radbruchovih Pet minut filozofije prava je ponatisnjenih tudi v G. 

Radbruch, Filozofija prava, študijska izdaja, izdala R. Dreier, S. Paulson, Cankarjeva založba, 

Ljubljana 2001. Ponatis: GV Založba, Ljubljana 2007. 

2 Glej M. Pavčnik, Teorija prava, 6., pregledana in dopolnjena izdaja (s poglavjem A. Novaka), GV 

Založba, Ljubljana 2020, str. 210 in nasl. Glej tudi Nomotehtnične smernice, 2., spremenjena in 

dopolnjena izdaja, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2008, str. 99 in nasl. 



 

2 

3. Vprašanja zase so, kako je z ustavnimi in zakonskimi temelji, da je podzakonske akte 

dovoljeno sprejemati, kakšna je lahko njihova vsebina in kako naj jih poimenujemo. Vse 

to so zelo občutljivi vidiki, ki jih je treba skrbno pretehtati.3 Če tega ne storimo, se lahko 

primeri, da podzakonski akti nedopustno posegajo v ustavne in zakonske pravice in 

dolžnosti pravnih subjektov. Če se kaj takega v resnici zgodi, se odprejo vrata samovolji, 

ki tepta vladavino prava.4 Na to, da do tovrstnih spodrsljajev ne prihaja, moramo biti še 

posebej pozorni v družbenih razmerah, ki odstopajo od običajnega vsakdana.5 
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3 Glej in prim. M. Pavčnik, Teorija prava, nav. delo, str. 260 in nasl., A. Igličar, Zakonodajna 

dejavnost, GV Založba, Ljubljana 2011, str. 109 in nasl., in P. Badura, Staatsrecht, 6. izdaja, C. H. 

Beck, München 2015, str. 664 in nasl. 

4 O vladavini prava glej na načelni ravni M. Pavčnik (ur.), Pravna država, GV Založba, Ljubljana 

2009. Avtorji posameznih razprav so M. Cerar, A. Igličar, E. Kerševan, M. Pavčnik, V. Simič, M. 

Škrk, F. Testen in D. Wedam Lukić. 

5 O tem je beseda tudi v ločenem mnenju Sistem zavor in ravnovesij kot stalnica, ki sem ga 

napisal v zadevi št. U-I-83/20. 


