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1. Delna odločba in sklep v zadevi št. U-I-445/20 sta v četrtek, 3. 12. 2020, odjeknila 

kot malokatera odločitev Ustavnega sodišča v zadnjem času. To je razumljivo, 

upoštevajoč daljnosežnost posledic, ki jih odločitev prinaša tudi za druge ukrepe. 

Vendar bi rada poudarila, da je to le "kolateralna škoda", stranska posledica naše 

odločitve. Bistvo vložene pobude in odločitve Ustavnega sodišča ni v (nesporno) 

zaničljivem odnosu Vlade do vladavine prava. Njeno bistvo je empatija do 

najšibkejših med šibkimi – otrok s posebnimi potrebami. Ustavno sodišče Vladi 

sporoča, da uživajo otroci s posebnimi potrebami tudi v času epidemije posebno 

varstvo, zaradi katerega so lahko splošni ukrepi zanje neprimerni (nesorazmerni). 

Otroci s posebnimi potrebami so v šolah in zavodih deležni ne le izobraževanja, 

pač pa tudi terapevtske (torej zdravstvene) obravnave ter socializacije, ki so prav 

za te otroke neprecenljive vrednosti. Brez kontinuirane obravnave je njihov razvoj 

ogrožen bolj, kot to velja za druge otroke. Danes, teden dni kasneje (četrtek, 10. 

12. 2020), Vlada sporočilo Ustavnega sodišča še vedno ignorira. Nobenega 

znaka ni, da bi se šole s prilagojenim programom začele odpirati. Zdaj Vlada 

razkazuje tudi popolno brezbrižnost do otrok s posebnimi potrebami.  

 

2. V nadaljevanju pojasnjujem, zakaj je potrebno nemudoma pričeti z odpiranjem šol 

in zavodov za otroke s posebnimi potrebami; zakaj ima Odlok o zaprtju šol1 

neposreden učinek za otroke; zakaj je pomembno, da Vlada najmanj vsakih 7 dni 

z novim predpisom uveljavi ukrepe, s katerimi se v času epidemije posega v 

                                            
1 Gre za Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 

univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 152/20), ki ga v nadaljevanju 

krajše imenujem "Odlok o zaprtju šol". Odlok je sicer prepovedal tudi izvajanje izobraževanja v 

samostojnih visokošolskih zavodih in na univerzah – torej za študente in druge odrasle, ki se 

izobražujejo.  
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človekove pravice; ter da je kasnejša objava ločenih mnenj skladna z našo prakso 

in poslovniškimi pravili. 

 

Kasnejša objava ločenih mnenj  

 

3. Ustavno sodišče je delno odločbo in sklep št. U-I-445/20 sprejelo v četrtek, 3. 12. 

2020, in ju še istega dne vročilo Vladi ter objavilo v Uradnem listu RS. Hkrati je 

odločilo, da bodo ločena mnenja pripravljena in objavljena kasneje, v nadaljnjih 

sedmih dneh. Takšno možnost ureja Poslovnik Ustavnega sodišča v prvem 

odstavku 73. člena in jo je Ustavno sodišče (tudi v tej sestavi) v preteklosti že 

uporabilo (npr. sklep št. U-I-246/19 z dne 24. 10. 2019). Problematiziranje dejstva, 

da so v tej zadevi ločena mnenja objavljena kasneje kot odločba, je zato 

neupravičeno. 

 

Zaprtje šol kot realni akt ravnateljev 

 

4. Na seji je bilo izraženo (osamljeno) stališče, da bi moralo Ustavno sodišče 

pobudo staršev in otrok s posebnimi potrebami zavreči, saj naj Odlok, s katerim je 

Vlada zaprla vse (osnovne in srednje) šole v državi, ne bi imel neposrednih 

učinkov za otroke, temveč zgolj za šole. Po tej tezi bi morali za zagotovitev 

pravnega varstva otroci po koncu podaljšanih jesenskih počitnic oditi v šolo. Ko bi 

ugotovili, da je njihova šola zaprta, bi morali pred pristojnim upravnim sodiščem 

vložiti tožbo zoper svojo šolo v t. i. subsidiarnem upravnem sporu (drugi odstavek 

157. člena Ustave) in zahtevati, da jo odprejo. S tožbo bi izpodbijali "realni akt", to 

je ravnanje šolskih ravnateljev, ki otrokom preprečujejo vstop v šole. 

 

5. Ta teza je zgrešena. Masovno vlaganje tožb zoper posamezne zaprte šole ni 

sprejemljivo. Odlok o zaprtju šol je tipičen primer podzakonskega pravnega akta, 

ki neposredno učinkuje na veliko število ljudi. Težko bi našli ukrep, ki na otroke (in 

njihove starše) učinkuje bolj neposredno – prepoved zbiranja v zavodih s 

področja vzgoje in izobraževanja je namreč v celotni državi ukinila šolanje v 

šolah.2 Odlok o zaprtju šol brez sence dvoma neposredno učinkuje na vse otroke, 

ki v naši državi obiskujejo šole, in ga je možno izpodbijati samo s pobudo pred 

Ustavnim sodiščem. 

 

Dve pomembni sporočili Ustavnega sodišča 

 

6. Ustavno sodišče je Vladi poslalo dve pomembni vsebinski sporočili. Prvo se 

nanaša na vprašanje, ali smejo biti zavodi in šole s prilagojenim programom v 

trenutnih razmerah še naprej (popolnoma) zaprti. Drugo se nanaša na 

razumevanje narave in učinkov pravnega akta, s katerim je Vlada dolžna vsakih 7 

                                            
2 Odlok o zaprtju šol pa ni ukinil dela zaposlenih v šolah. V 2. členu Odlok zaposlenim v šolah 

izrecno dovoljuje, da se v njih zbirajo in zadržujejo Glej 2.člen Odloka. 
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dni presoditi, ali še obstajajo razlogi za ukrepe, s katerimi se zaradi zaustavljanja 

epidemije omejujejo človekove pravice.  

 

Šole s prilagojenim programom se morajo takoj začeti odpirati 

 

7. Ustavno sodišče je škodo, ki zaradi zaprtja šol in zavodov nastaja otrokom s 

posebnimi potrebami, tehtalo s škodljivimi posledicami, ki bi jih imelo njihovo 

odprtje za zaustavljanje epidemije. Nedvoumno je povedalo, da je škoda, ki 

nastaja otrokom, večja.3 Vlada na podlagi odločitve Ustavnega sodišča šol s 

prilagojenim programom ne sme več zapreti, še manj jih sme "vreči v skupni koš" 

z osnovnimi in srednjimi šolami. Upoštevaje razloge iz delne odločbe in sklepa bi 

moralo ministrstvo takoj začeti z odpiranjem šol in zavodov za otroke s posebnimi 

potrebami.4 

 

8. Navedeno ne pomeni, da morajo šole s prilagojenim programom delati v enakem 

obsegu in na enak način kot v normalnih razmerah. Jasno je, da obstajajo realne 

ovire, ki v času epidemije vplivajo tudi na njihovo delo. Nedelovanje javnega 

prevoza, možnost hujših zdravstvenih zapletov pri nekaterih otrocih in dejanska 

nemožnost "čez noč" odpreti šole so nesporno dejavniki, ki jih je treba upoštevati. 

Zato odločitev Vlade v soglasju z vodstvi šol in zavodov o tem, kdaj, kako in za 

koga se bodo šole odprle, ne bi bila v neskladju s sporočilom Ustavnega sodišča.  

 

9. Tudi iz povzetka mnenja Strokovne svetovalne skupine Ministrstva za zdravje5 

glede vračanja otrok s posebnimi potrebami v šole in zavode izhaja, da vprašanje 

ni več, ali te šole odpreti, pač pa le, kako k temu pristopiti: "Odpiranje šol za 

otroke s posebnimi potrebami naj bo individualno glede na to, kakšne so 

diagnoze otrok s posebnimi potrebami v posamezni šoli, ali gre za šole, kjer so 

otroci v zavodu, in tudi individualno glede na pričakovanja otrok in staršev. Nujna 

je dobra priprava šol na sprejem učencev, ki bodo lahko naredile vse za 

preprečitev vdora virusa in za takojšnjo zamejitev izbruha, če bo do njega prišlo."6  

                                            
3 Glej zadnji stavek 22. točke ter 23. in 24. točko obrazložitve delne odločbe in sklepa. 
4 Ustavno sodišče odpiranja šol s prilagojenim programom ni moglo naložiti z začasno odredbo, 

ker začasno zadržanje neveljavnega akta (Odloka in sklepov Vlade) pojmovno ni mogoče. Kljub 

temu je v 22., 23. in 24. točki obrazložitve delne odločbe in sklepa popolnoma jasno povedalo, da 

so pogoji za začasno zadržanje sicer izpolnjeni. 
5 Objavljeno na https://www.gov.si/novice/2020-12-05-odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-

zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih/.  
6 Enako sporočilo najdemo v medijih: "Svetovalna skupina je prejšnji teden sprejela tudi mnenje 

glede morebitnega vračanja otrok s posebnimi potrebami v šole. Kot je dejala Beovićeva, gre pri 

tem za majhno skupino prebivalstva in morebitna okužba med njimi ne bi pomembno vplivala na 

potek epidemije. A je treba vseeno poskrbeti za varnost teh otrok, saj nekateri bivajo v različnih 

zavodih, ki so izpostavljeni vdoru okužbe, poleg tega strokovnjaki ocenjujejo, da je pri teh otrocih 

večje tveganje, da bi imeli težji potek covida-19. Zato je treba za te učence zelo skrbno pripraviti 

odpiranje šol in odločati tako individualno glede na posameznega otroka kot tudi individualno glede 

https://www.gov.si/novice/2020-12-05-odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih/
https://www.gov.si/novice/2020-12-05-odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih/
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10. Vlada ni sledila niti odločbi Ustavnega sodišča niti mnenju svoje Strokovne 

svetovalne skupine. Na tiskovni konferenci v ponedeljek, 7. 12. 2020, je uradni 

govorec potrdil, da sprememb pri šolanju otrok s posebnimi potrebami zaenkrat 

ne bo.7  

 

Kaj pomeni zahteva po sedemdnevnem preverjanju potrebnosti ukrepov in kakšni 

so njeni učinki 

 

11. Ustavno sodišče je z delno odločbo in sklepom ugotovilo, da so sklepi Vlade o 

podaljševanju zaprtja šol po vsebini predpis, ker je z njimi izvirno odločeno o 

omejevanju človekovih pravic. Ker niso bili objavljeni v Uradnem listu RS, ne 

morejo veljati in tudi nikoli niso veljali. Odlok Vlade, s katerim je Vlada prvič zaprla 

šole, pa je bil objavljen v Uradnem listu RS in je veljal sedem dni. Po tem času bi 

morala Vlada sprejeti in v Uradnem listu RS objaviti nov predpis. Ker tega ni 

storila, ukinitev šolanja v šolah ni več imela pravne podlage. 

 

12. Za razumevanje odločitve o neveljavnosti vladnih sklepov o podaljšanju 

veljavnosti zaprtja šol se moramo vrniti k zadevi Ustavnega sodišča št. U-I-83/20, 

ki se nanaša na ukrep prepovedi gibanja med občinami iz prvega vala epidemije. 

Prvi izmed odlokov, ki ga je v navedeni zadevi presojalo Ustavno sodišče,8 

odrejenih ukrepov ni časovno omejil (veljal je "do prenehanja razlogov, kar 

ugotovi Vlada s sklepom"). Časovno neomejeno trajanje ukrepov, s katerim je 

Vlada posegla v človekove pravice, je Ustavno sodišče izrecno prepoznalo kot 

"ne nujno za dosego njegovega namena",9 zato je Vladi z začasno odredbo (sklep 

št. U-I-83/20 z dne 16. 4. 2020) naložilo, da nadaljnjo potrebnost ukrepov ob 

upoštevanju stroke tedensko preverja. Vendar se ni ustavilo pri tem. Vladi je 

izrecno (in dodatno) zapovedalo, da mora ukrepe (ob upoštevanju stroke) vsaj 

vsakih sedem dni "podaljšati, spremeniti ali odpraviti".10 

                                                                                                                              
na institucijo." Objavljeno na https://www.rtvslo.si/slovenija/pocivalsek-za-sproscanje-ukrepov-

gantar-je-proti-in-omenja-moznost-odstopa/544896. 
7 Glej novico, objavljeno na https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/epidemiolog-mario-

fafangel-zapusca-vladno-strokovno-skupino/544757.  
8 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). 
9 Glej 26. točko obrazložitve sklepa št. U-I-83/20: "Odlok v 7. členu določa, da prepoved iz tega 

odloka velja do prenehanja razlogov zanjo, kar ugotovi Vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. To pomeni, da so posegi v človekove pravice in temeljne svoboščine, 

odrejeni z Odlokom, trajnejše narave, ker niso časovno zamejeni. Tako urejanje ni nujno za 

dosego namena, ki ga Odlok zasleduje […]." 
10 Glej sklep št. U-I-83/20 z dne 16. 4. 2020. Točka 4 izreka se glasi: "Odločitev iz 2. točke izreka 

tega sklepa se izvrši tako, da mora Vlada brez odlašanja po vročitvi tega sklepa, nato pa vsaj 

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 

tem mora Vlada obvestiti javnost." 

https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/epidemiolog-mario-fafangel-zapusca-vladno-strokovno-skupino/544757
https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/epidemiolog-mario-fafangel-zapusca-vladno-strokovno-skupino/544757
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13. Ustavno sodišče je s tem Vladi naložilo, da o veljavnosti ukrepov, s katerimi 

posega v človekove pravice, vsaj vsakih sedem dni znova odloča. Vlada je bila 

dolžna vsak teden znova izvirno presojati, ali je ukrep prepovedi gibanja med 

občinami še nujen in sorazmeren. To pomeni, da mora najkasneje vsakih sedem 

dni pridobiti mnenje strokovne skupine in na njegovi podlagi ter ob upoštevanju 

aktualnih dejanskih okoliščin sprejeti nov predpis.11 Odgovor na vprašanje, 

zakaj je Ustavno sodišče Vladi sploh naložilo odpravo ukrepov, če predpis po 

sedmih dneh tako ali tako preneha veljati, se skriva v besedici "vsaj". Če razlogi 

za ukrepe prenehajo prej kot v sedmih dneh, jih mora namreč Vlada odpraviti 

takoj. 

 

14. Tako sta na primer v zadnjem času najmanj dva člana vladne strokovne skupine 

javno izrazila dvom o tem, da ukrep prepovedi gibanja med občinami vpliva na 

zajezitev epidemije.12 Če v njegovo smiselnost dvomijo celo vladni strokovnjaki, 

tak ukrep najbrž ni niti primeren niti nujen – torej ni sorazmeren. Kolikor to drži, je 

Vlada dolžna takoj, najkasneje pa ob prvem ponovnem odločanju (to soboto) 

prepoved gibanja med občinami odpraviti. Tehnično bi zadoščalo, če novi predpis 

o omejevanju gibanja tega ukrepa ne bo več vseboval. 

 

15. Če Vlada z ukrepi posega v temeljne človekove pravice, mora o tem odločati s 

splošnim pravnim aktom – predpisom.13 Katera vrsta podzakonskega splošnega 

akta je nomotehnično najprimernejša za urejanje vladnih posegov v človekove 

pravice, je zanimivo pravno vprašanje.14 Glede na zakonsko ureditev je to 

                                            
11 Ukrepi, s katerimi se posega v človekove pravice, ne smejo veljati več kot sedem dni, lahko pa 

seveda manj. Po sedmih dneh je za nadaljnjo veljavnost potreben nov predpis. 
12 Doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc je izjavo podala v prvi osebi množine (iz česar bi lahko izhajalo, 

da govori v imenu celotne strokovne skupine): "Verjetno bi bilo smiselno razmisliti o prepovedi 

prehajanja čez občinske meje. Nismo čisto prepričani, da je ta ukrep prinesel kaj dobrega." Glej 

članek v Delu, https://www.delo.si/novice/slovenija/kdaj-ponovno-iz-obcine-v-obcino/. 

Člani strokovne skupine v trenutku omenjenih izjav so bili:  

– prof. dr. Bojana Beović, dr. med., spec. infektologije, vodja, 

– Simona Repar Bornšek, dr. med., spec. družinske medicine, članica, 

– mag. Marko Bitenc, dr. med., spec. torakalne kirurgije, član, 

– doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med., spec. infektologije, članica, 

– izr. prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med., spec. mikrobiologije, član, 

– Mario Fafangel, dr. med., spec. javnega zdravja, član, 

– doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med., spec. klinične mikrobiologije in javnega zdravja, 

članica.  

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/.  
13 Seveda pa o tem, ali je nek vladni akt splošni ali posamični, ne odloča njegovo ime, pač pa 

njegova vsebina (glej 13. točko obrazložitve večinske odločitve). 
14 Glej 21. člen Zakona o Vladi Republike Slovenije. Vprašanje legalitete in vprašanje ustreznosti 

tako obsežnega urejanja obravnavane materije s podzakonskimi predpisi zavestno puščam ob 

strani. 

https://www.delo.si/novice/slovenija/kdaj-ponovno-iz-obcine-v-obcino/
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/
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verjetno uredba.15 Sklep Vlade je (praviloma posamični) akt, s katerim Vlada 

določi nalogo, njene nosilce in roke za njeno izvedbo. Odlok je predpis, ki ga 

mora Vlada vsebinsko obrazložiti, navesti pravno podlago ter opraviti presojo 

njegovih posledic (8.c člen Poslovnika Vlade Republike Slovenije). Bistveni 

(formalni) del vsakega predpisa je obrazložitev razlogov za njegovo sprejetje 

(pripravljalno gradivo). Možnost, da se uradni organi (tudi Ustavno sodišče) 

seznanijo s pripravljalnim gradivom, je velikega pomena za kasnejšo razlago 

pravnega akta. Le na ta način je tudi splošna javnost lahko učinkovito obveščena 

o razlogih, ki utemeljujejo nadaljnje trajanje ukrepov.16  

 

16. Opisano tehniko odločanja in sprejemanja predpisov je Vlada uporabila pri 

podaljševanju ukrepov (omejitev svobode gibanja) v prvem valu epidemije, ko se 

je odzvala na sklep Ustavnega sodišča št. U-I-83/20. Vlada tedaj veljavnosti 

ukrepov, glede katerih je bil izdan sklep Ustavnega sodišča, ni podaljševala s 

sklepi, pač pa tako, da je znotraj sedmih dni sprejela nov odlok. Med dvema 

odlokoma (vsaj od odločitve Ustavnega sodišča dalje) ni preteklo več kot 7 dni, 

vsak odlok pa je bil objavljen v Uradnem listu RS.17 Takšno ravnanje je imelo 

podlago tudi v posebni določbi odloka: "Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega 

odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju 

strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe 

spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost."18  

 

17. Pri zahtevi, da morajo biti vladne odločitve o podaljšanju ukrepov, s katerimi se 

posega v človekove pravice, sprejete v obliki predpisa in objavljene v Uradnem 

listu RS, ne gre za formalizem, temveč za temeljno zahtevo, ki izhaja že iz 

Ustave. V pravni državi mora biti vsak predpis, ki zadeva vnaprej nedoločen krog 

naslovnikov, objavljen v uradnem državnem glasilu, da lahko začne veljati. V 

delujoči pravni državi ne zadošča, da državljane o zaprtju šol obvešča predstavnik 

Vlade na tiskovnih konferencah ali njen predsednik na družbenih omrežjih.  

 

                                            
15 Glej prav tam: "Uredbo za uresničevanje pravic in obveznosti državljanov in drugih oseb lahko 

izda le na podlagi izrecnega pooblastila v zakonu […]." 
16 Ena ključnih težav z neveljavnimi sklepi o podaljšanju zaprtja šol je tudi ta, da niso objavljeni na 

transparenten način.  
17 Odlok/38 (spremenjen z Odlokom/51) ni bil časovno omejen (o tem je odločalo Ustavno 

sodišče). Vlada je 15. 4. 2020 sprejela nov Odlok/52 (še vedno časovno neomejen), ki je začel 

veljati 18. 4. 2020. Ustavno sodišče je sklep št. U-I- 83/20 sprejelo 16. 4. 2020. Z Odlokom/58 z 

dne 24. 4. 2020 (z začetkom veljavnosti 25. 4. 2020) je Vlada Odlok/52 spremenila tako, da je 

uvedla člen, ki omejuje časovno veljavnost ("Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da 

se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti 

Državni zbor in javnost." Nato je bil 29. 4. 2020 sprejet Odlok/60, ki je veljal od 30. 4. 2020 dalje. 

Med Odlokom/52 in novim Odlokom/60 torej ni preteklo več kot sedem dni. Sklepov o podaljšanju 

ukrepov Vlada v tem času glede omenjenih odlokov ni sprejemala. 
18 Enako določbo vsebuje 4. člen Odloka o zaprtju šol. 
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18. Škoda zaradi neobstoječe pravne podlage številnih (verjetno potrebnih) ukrepov v 

času epidemije za državo in njene prebivalce ne bo usodna. Škoda, ki otrokom s 

posebnimi potrebami zaradi zaprtja njihovih šol in zavodov nastaja že šesti teden 

zapored, pri čemer Vlada zadnji teden ignorira tudi odločitev Ustavnega sodišča, 

pa utegne biti za marsikaterega izmed njih nepopravljiva.  

 

 

 

 

 

                                                                                         dr. Špelca Mežnar, l.r. 

         Sodnica 

 

 


