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1. NEOBIČAJNI NAČIN ODLOČANJA 

 

Večina Ustavnega sodišča je v tej zadevi med drugim odločila, da odločitve Vlade o 

podaljšanju ukrepov iz Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 

vzgoje in izobraževanja ter univerzah niso začele veljati, ker niso bile objavljene v 

Uradnem listu.     

 

Takšni odločitvi večine nisem mogel pritrditi, ker po moji oceni njeno razlogovanje temelji 

na nekaj precej očitnih strokovnih napakah ali vsaj večjih obrazložitvenih pomanjkljivostih 

in ker večina v cilju takojšnje, nenadne odločitve ni zagotovila, da bi ob pridobitvi in 

preučitvi argumentacije nasprotne strani ta te napake lahko sprevidela in se jim izognila. 

Večina je v tej zadevi po moji oceni odločala preuranjeno in preveč rokohitrsko, za vsako 

ceno, z objavo praktično še isti dan, kot je bila odločitev na hitro predlagana. Tako 

Ustavno sodišče, kljub temu, da je pobudo imelo pri sebi že tri tedne, celo sploh ni 

pridobilo niti stališča nasprotne strani (Vlade oziroma njene službe za zakonodajo) glede 

vprašanja neobjave v Uradnem listu kot osrednjega razloga, zaradi katerega je takšno 

odločitev sprejelo. Te argumente smo šele po odločitvi, torej ex post facto, lahko slišali od 

Službe Vlade za zakonodajo in to na njeno lastno iniciativo.2 A če bi, kot je po postopku 

                                            
1 Preden odločiš, najprej poslušaj tudi drugo stran. 
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predvideno, Ustavno sodišče takšno stališče stranke pridobilo vnaprej (rok za to je lahko 

zelo kratek, tudi le kak dan, dva), bi se zagrešitvi lastnih napak in pomanjkljivosti vsled 

prevelike naglice lahko izognilo. Nekaj teh razkrije že omenjeno naknadno pojasnilo 

vladne službe za zakonodajo. Prav tako pa se večina ob svoji odločitvi ni soočila s še 

enim očitnim protiargumentom, ki je z naknadno izraženim stališčem vladne službe za 

zakonodajo vsebinsko povezan, a vendarle drugačen. Gre za to, da Ustava v izrecni 

določbi drugega odstavka 157. člena v takšnih okoliščinah podeljuje pristojnost odločanja 

najprej Upravnemu in ne Ustavnemu sodišču, zaradi česar bi bilo treba pobudo v tej fazi, 

razen če bi kršili izrecno določbo Ustave, zavreči, stranke pa bi se morale najprej obrniti 

na Upravno sodišče. Tudi temu protiargumentu, ki je terjal resno preučitev, preden bi se 

odločilo v nasprotju z njim, večina ni namenila nobene analize, niti kakšnega 

konsistentnega doktrinarnega odgovora, k čemur je bila sicer izrecno izzvana. A je kljub 

takšni nezavrnitvi očitnega protiargumenta vseeno odločila nasprotno, kar ni skladno z 

minimalnimi standardi pravne argumentacije in pravnega odločanja. Podobno v prid 

naglici odločitve je večina zavrnila tudi moj nadaljnji predlog, da bi omenjene 

pomanjkljivosti opisal v ločenem mnenju v ustrezno skrajšanem roku čez noč do jutranjih 

ur, ko bi nato v javnost lahko prišla celostna odločitev, skupaj z ločenim mnenjem in 

protiargumenti, kot je to običajno. Tudi ta predlog je večina zavrnila brez vsakega 

argumenta in kljub izrecnemu pojasnilu, ter s tem ob polnem zavedanju, da objava 

naslednji dan (petek) zjutraj, namesto isti dan (četrtek) pozno popoldne, v ničemer ne 

vpliva na izvrševanje pravic, saj med vikendom pouka ni, do izteka tridnevnega roka (v 

ponedeljek) pa ima Vlada v obeh primerih isti končni rok za odločitev, kako naprej. To 

ločeno mnenje zato lahko podam šele danes naknadno, po javni objavi odločitve večine 

izpred tedna dni. 

 

 

2. OBVEZNOST OBJAVE V URADNEM LISTU 

 

Večina Ustavnega sodišča je v sklepu št. U-I-83/20 z dne 16. 4. 2020  resda odločila, da 

mora Vlada "vsakih sedem dni na temelju mnenja stroke preverjati, ali so uvedeni ukrepi 

še potrebni za doseganje ciljev, in jih ob upoštevanju strokovnih razlogov podaljšati, 

spremeniti ali odpraviti, o čemer mora obvestiti javnost". Toda kako se v pravnem sistemu 

veljavnost objavljenega predpisa podaljša? Na kakšen način oziroma s katero pravno 

tehniko se to pravno korektno napravi?  

 

Obstajata najmanj dve možnosti.3 Ena je, da v samem predpisu (v našem primeru 

Odloku) rok avtomatičnega prenehanja veljave takega predpisa ni določen in da se Vlada 

na vsakih toliko dni na podlagi strokovnih podlag odloči, ali bo tak Odlok še ohranila v 

                                                                                                                              
2 Stališče Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, dostopno na: 

https://www.gov.si/novice/2020-12-06-stalisce-sluzbe-vlade-republike-slovenije-za-zakonodajo-

glede-delne-odlocbe-in-sklepa-u-i-56256/. 

 

3 Prav tam. 

https://www.gov.si/novice/2020-12-06-stalisce-sluzbe-vlade-republike-slovenije-za-zakonodajo-glede-delne-odlocbe-in-sklepa-u-i-56256/
https://www.gov.si/novice/2020-12-06-stalisce-sluzbe-vlade-republike-slovenije-za-zakonodajo-glede-delne-odlocbe-in-sklepa-u-i-56256/
../../../../../../../../../Downloads/Prav
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veljavi ali pa ga bo spremenila oziroma odpravila. Če se odloči, da ga še naprej ohrani v 

veljavi, Vladi v okviru te tehnike seveda ni potrebno sprejemati posebnega novega 

enakega predpisa in ga namesto starega (še veljavnega) objavljati v Uradnem listu. Stari 

predpis, ki je bil v Uradnem listu objavljen, namreč preprosto velja vse dokler ga ne 

nadomesti drug predpis, ki je namesto starega prav tako objavljen v Uradnem listu. Če se 

Vlada torej odloči, da stari Odlok ohrani pri veljavi, ji ni treba v samem Uradnem listu 

objaviti prav ničesar. Nasprotno, če bi kaj objavila, bi to pomenilo, da Odlok ne velja več 

in da od takrat naprej velja novi odlok. To pa ni podaljšanje starega predpisa, ampak 

zamenjava starega Odloka z novim. Če Vlada torej staremu Odloku želi "podaljšati" 

veljavo, kar je ena od možnosti, ki jo je predvidelo Ustavno sodišče v sklepu št. U-I-83/20, 

v Uradnem listu preprosto ne objavi nobenega novega Odloka in to svojo odločitev, ki ni 

predpis, uresniči tako, da jo ustrezno podkrepi s stališči stroke in o njih (ter posledičnem 

dejstvu nadaljnje veljave Odloka iz Uradnega lista) v skladu s sklepom št. U-I-83/20 

podrobno seznani javnost. Povsem jasno lahko vidimo, da pri tej pravni tehniki 

podaljševanja predpisov "poseg" v objavljeni Odlok v Uradnem listu ne le ni potreben, 

ampak je celo nujno, da do njega ne pride. Nasprotno pa je "poseg" v objavljeni Odlok v 

Uradnem listu potreben v primeru, če se Vlada odloči tak Odlok spremeniti ali ga 

odpraviti. Vse opisano velja zato, ker v okviru te pravne tehnike Odlok ni vseboval 

izrecnega datuma o avtomatičnem prenehanju svoje veljave, in prav zato ga je mogoče 

spremeniti ali odpraviti šele z objavo novega v Uradnem listu, njegovo veljavnost pa 

podaljšati tako, da se v Uradni list ne posega.  

 

Druga možnost oziroma pravna tehnika podaljševanja predpisov (v našem primeru 

odloka) pa je tista, pri kateri Vlada že v samem odloku določi, da slednji velja le do točno 

določenega datuma. V okviru te tehnike bi odlok tako npr. vseboval določbo, da velja le 7 

dni od njegove objave v Uradnem listu. V tem primeru, in zgolj pri tej tehniki 

podaljševanja, bi Vlada morala vsakih 7 dni sprejemati nov predpis (tudi če bi bil ta 

vsebinsko enak staremu) in ga objaviti v Uradnem listu. Razlog za razliko od prve tehnike 

je očiten: izrecna določba iz samega odloka o točno določenem dnevu prenehanja 

veljavnosti že sama avtomatično vzpostavi prenehanje veljavnosti takšnega odloka. Zato 

je za podaljšanje veljavnosti takih ukrepov pač potrebno sprejeti novega, četudi 

vsebinsko enakega, in ga objaviti namesto starega, zdaj že neveljavnega, v Uradnem 

listu. To je očitno povsem druga situacija, kot pa smo jo imeli pri prvi tehniki, kjer Odlok ni 

določal roka svoje avtomatične neveljavnosti, ampak nasprotno, je vedno znova ostajal v 

veljavi, razen če je Vlada sprejela nov odlok in ga namesto starega objavila v Uradnem 

listu.  

 

Iz opisanega je jasno razvidno, kje je večina Ustavnega sodišča storila napako. V 

preveliki naglici ali pa morebiti prekomerni želji (slednje bi bilo neizmerno slabše) je 

prehitro predpostavila, da se veljavnost predpisov lahko podaljšuje zgolj preko druge, in 

ne prve, pravne tehnike. Toda to ne drži. Nasprotno, prva tehnika je povsem običajna in v 

pravnih sistemih poznana. Primer vladnega Odloka pa je bil očitno primer prve in ne 

druge tehnike podaljševanja veljavnosti predpisov. V svojih določbah namreč ni vseboval 

nobenega roka, ob katerem bi mu avtomatično prenehala veljava. V takem primeru gre za 
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prvo in ne drugo tehniko podaljševanja. Verjetno ima Služba Vlade za zakonodajo, ki je 

organ z daleč največ izkušnjami na področju pravne nomotehnike v državi, prav tudi v 

tem, da je prva tehnika podaljševanja predpisov celo bistveno bolj uveljavljena in običajna 

od druge. Naj bo slednje tako ali drugače, kot sodnika Ustavnega sodišča me povsem 

dovolj zmoti že to, da teh močnih, prima facie celo neovrgljivih, argumentov vladne službe 

v treh tednih, odkar je bil primer na Ustavnem sodišču, to sodišče ni niti skušalo pridobiti, 

čeprav je Vlada stranka postopka pobude in se jo praviloma vselej mora vprašati za njeno 

nasprotno stališče. Tako je prišlo do nekakšne (sicer nedovoljene) sodbe presenečenja, 

ko nasprotna stran v tako pomembni zadevi sploh ni bila slišana, niti ni bila soočena z 

vprašanjem, na podlagi katerega je Ustavno sodišče odločalo. Kršeno je bilo torej 

temeljno ustavno načelo vsakega civiliziranega postopka audiatur et altera pars – preden 

odločiš, poslušaj tudi drugo stran. Pa ta kršitev ni šla le v škodo vladne strani kot 

udeleženca tega postopka, ampak tudi v škodo katerega od sodnikov ali sodnic 

Ustavnega sodišča, ki bi, če bi večina ne hitela tako nerazumno, ampak bi se počaka lo z 

objavo do naslednjega jutra, imel/a dovolj časa, da bi to napako v razlogovanju večine 

hitro zaznal/a in zjutraj odločil/a drugače.4 Počakajmo in iz nadaljnjih odločitev ter ločenih 

mnenj se bo verjetno izkazalo tudi to.  

 

Zakaj se je večina Ustavnega sodišča odločila za pristop po poti napačne predpostavke, 

da naj bi namreč bilo podaljševanje mogoče izključno preko druge in ne tudi prve, v 

pravnih sistemih običajnejše tehnike, samo z branjem odločitve Ustavnega sodišča ni 

mogoče izvedeti. Večina tega namreč ne obrazloži. In to kljub temu, da gre za bistvo 

zadeve, ki odloči primer. Umanjkanje obrazložitve jedrnega vidika pa v pravni 

argumentaciji nima opravičila. Vsaka, še tako časovno nujna, a argumentativno 

podhranjena odločitev za seboj pušča vrzel. V očeh državljank in državljanov, državnih 

organov in ostalih naslovnikov ustavnosodnih odločitev hočeš nočeš ustvarja ugibanja: ali 

gre za pravno napako, morda zavoljo pretiranega hitenja, ali pa za pravno nekorektno 

rezultatsko usmerjenost "najti" protiustavnost v vladnih ukrepih, pa četudi za ceno 

izognitve kateremu od najmočnejših protiargumentov, ki bi tak cilj utegnil omajati. Ali pa 

za kombinacijo obeh alternativ. Argumentativno šibko odločanje Ustavnega sodišča, ki v 

očeh naslovnikov pušča odprte takšne možnosti, ni dobro in ni pravilno ustavnosodno 

odločanje. Žal najbolj škodi prav pravni avtoriteti sodišča samega, ki bi moralo biti najvišji 

svetilnik pravne argumentacije in njene prepričljivosti v državi, namesto tega pa tvori 

lasten vir dodatnega nezaupanja v že tako razdeljeno družbo. 

 

                                            

 

4 Profesor pravne fakultete univerze Harvard, Mark Tushnet, ki se zavzema za nekoliko 

nekonvencionalno stališče, da bi v ZDA ustavnosodno presojo postopoma odvzeli sodiščem in jo 

predodelili organom, bližje ljudem, ali celo ljudem samim (popular constitutionalism), je moč jutra 

nad nočjo v eni svojih knjig prav hudomušno izrazil. Razkril je, da njegova soproga, ki je opravljala 

vodstveno mesto na področju pravic zapornikov, nikakor ne soglaša z njegovo omenjeno 

nekonvencionalno tezo. Včasih, pozno ponoči, pravi Tushnet, se tudi meni zazdi, da ima morda 

vendarle prav. A zjutraj, ko se zbudim, sem spet svež in čuječ.   
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3. USTAVNO SODIŠČE KOT "COVID SODIŠČE" 

 

Drugi odstavek 157. člena Ustave določa: "Če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo, 

odloča v upravnem sporu pristojno sodišče tudi o zakonitosti posamičnih dejanj in aktov, 

s katerimi se posega v ustavne pravice posameznika". Če je večina res predpostavljala, 

da v državi zaradi neobjave sklepov Vlade in ministrice za izobraževanje, znanost in šport 

ukrepi v smislu predpisov niso veljavni, to pomeni, da tisti nosilci javnih pristojnosti in 

pooblastil, ki so v konkretnih primerih vseeno prepovedali zbiranje v šolskih in 

univerzitetnih prostorih ter ne dopustili šolanja otrokom s posebnimi potrebami, niso 

posegali v ustavne pravice na podlagi veljavnih splošnih predpisov, ampak s 

"posamičnimi dejanji in posamičnimi akti". Ker posebno pravno varstvo zoper tovrstne 

konkretne posege v ustavne pravice preko posamičnih dejanj in aktov ni predvideno v 

nobenem zakonu (noben zakon ne ureja pritožbenega postopka za te primere in prav 

tako ne navaja, katero sodišče je za to pristojno), to pomeni, da smo v takem primeru 

soočeni ravno z izrecno in nedvoumno določbo Ustave iz 157. člena. Ta, kot smo videli, 

ureja prav takšno situacijo, ko naj bi bilo v ustavne pravice posameznikov poseženo ne z 

abstraktnimi akti (za te večina pravi, da niso veljali), ampak s konkretnimi dejanji ali 

konkretnimi akti, to pa pomeni, da je za varstvo ustavnih pravic v takih primerih pristojno 

Upravno sodišče v upravnem sporu.  

 

Ustavno sodišče po izrecni določbi Ustave, in v okviru predpostavke večine o neobstoju 

neobjavljenih abstraktnih predpisov, torej sploh ni pristojno za odločanje o tej zadevi. 

Pobudo bi moralo že prvi dan zavreči, pobudnike pa na podlagi 157. člena Ustave čimprej 

usmeriti na Upravno sodišče, kjer bi lahko uveljavljali prav vse argumente, vključno z 

možnostjo začasnega zadržanja ali prekinitve postopka do trenutka, ko se odloči o vseh 

vidikih zadeve. Zakaj točno je Ustavno sodišče zaobšlo izrecno določbo157. člena Ustave 

in kateri so torej primeri, ki jih ta jasni člen ima v mislih, če ne konkretnih dejanj in aktov, 

ki naj bi posegali v človekove pravice, mi kljub podrobni predstavitvi argumenta ni uspel 

pojasniti nihče. In vendar gre za pomembno vprašanje, ki terja temeljit in doktrinarno 

konsistenten odgovor Ustavnega sodišča, brez katerega enakih primerov v prihodnje ne 

bomo obravnavali enako. Še več, brez jasnega, doktrinarno-konsistentnega odgovora na 

to vprašanje bomo ravnali, kot da ta izrecni člen Ustave sploh ne obstaja (kateri primeri, 

če ne primeri posegov s konkretnimi dejanji in akti, torej sodijo pod njegovo okrilje?). A 

dejstvo je, da obstaja in je prima facie v očitnem nasprotju s procesnim postopanjem 

večine. Tako je vsaj dokler na predstavljeni protiargument obrazloženo in konsistentno 

večina ne odgovori. A tudi ta del boste v obrazložitvi večinske odločitve iskali zaman.   

 

Žal s takim pristopom, ko Ustavno sodišče zadeve iz področja COVID-19 nekritično 

sprejema kar v neposredno obravnavo, samo sebe spreminja v nekakšno "COVID 

sodišče". Zaradi nekritično širokega odpiranja vrat imamo v tem trenutku na Ustavnem 

sodišču zabeleženih že preko 130 dodatnih zadev samo iz tega področja. Takšen trend 

vodi v nevzdržno stanje, ki gre na škodo človekovih pravic na vseh drugih področjih, kjer 

pa so skoraj vsi pritožniki in pobudniki najprej napoteni na izčrpanje poti pred rednimi 
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sodišči. Kamorkoli po svetu se ozremo, je tako tudi s COVID zadevami, ki pred ustavna 

sodišča praviloma priromajo šele v zadnji instanci. Le tako lahko pravni sistem obrzda 

množico zadev. Toda ali poznate primere COVID zadev pred slovenskimi rednimi 

sodišči? Koliko jih je bilo na teh stopnjah že vsebinsko odločenih? Sam še nisem slišal za 

kakšnega. Takšen sistem je za Ustavno sodišče nevzdržen. Kvaliteta dela v drugih zelo 

resnih zadevah na tem sodišču zavoljo tega trpi. Da bi držali tempo in odločili več, 

posledično prehitro in ne dovolj kvalitetno odločamo v t. i. dopisnih zadevah v kroženju, 

kar bo imelo posledice v več in večjih napakah, pri številu odločitev glede odločb pa že 

zaostajamo. Na kazenskem senatu, kjer se primere redno sprejema v vsebinsko 

obravnavo in jih je torej treba temeljiteje obravnavati, zaradi zasedenosti svetovalcev in 

sodnikov z zadevami COVID že dva meseca praktično nismo obravnavali zadev. A 

zadeve s področja COVID še kar nekritično sprejemamo v neposredno obravnavo. Stanje 

je torej resno in terja bolj poglobljen in bolj konsistenten doktrinarni pristop Ustavnega 

sodišča tudi na ravni procesnih predpostavk glede COVID zadev. Le tako bomo lahko 

zagotavljali vsaj minimalni standard varstva človekovih pravic preko vseh ključnih 

področij. Kot povsod drugod po svetu bo to mogoče zgolj in samo, če Ustavno sodišče ne 

bo neposredno "COVID sodišče". Pa če je, kljub relativni zadržanosti ustavnih sodišč na 

tem področju, ta tema še tako zelo pri srcu trenutni slovenski večini. 

 

 

4. POD ČRTO 

 

Množična medijska poročanja o domnevni osnovnošolski napaki vladnih pravnikov so ob 

takem rezultatu odločitve Ustavnega sodišča v politično razgretih okoliščinah postfaktične 

dobe sicer normalen in pričakovani učinek. Kot je pričakovano tudi deževanje hitrih 

obsodb takšne domnevne "napake" s strani množice pravnikov po državi. Toda resne 

vrzeli in pomanjkljivosti v rokohitrskem razlogovanju večine Ustavnega sodišča, kot so se 

že kmalu po kritikah začele kazati iz nadaljnjih analiz te odločitve, na koncu spomnijo na 

znano prigodo. V odgovoru na knjigo z naslovom "Sto avtorjev zoper Einsteina" naj bi 

slednji odgovoril: "Zakaj sto? Če sem se res zmotil, bi bil eden dovolj". 
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