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UVOD 

 

1. Ustavno sodišče s sklepom, h kateremu dajemo to ločeno mnenje, (še) ni presojalo 

ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega Odloka, je pa napovedalo, da bo o tem vsebinsko 

odločalo (1. točka izreka – sprejem v obravnavo). To pomeni, da pobuda ni očitno 

neutemeljena. Hkrati je Ustavno sodišče začasno zadržalo izvrševanje 7. člena Odloka in 

določilo nov način izvršitve (2. in 4. točka izreka).1 Točke 1, 2 in 4 izreka smo zato podprli. 

 

2. Nismo pa mogli podpreti 3. točke izreka, s katero je Ustavno sodišče zavrnilo 

pobudnikov predlog, naj se začasno zadrži izvrševanje Odloka tudi v delu, v katerem 

Odlok prepoveduje gibanje med občinami in županom podeljuje pooblastila za dodatne 

posege v svobodo gibanja. Zavzeli smo se za to, da bi Ustavno sodišče zadržalo tudi 

izvrševanje  drugega, tretjega in četrtega odstavka 4. člena Odloka.2 Gre za prepoved 

uporabe javnih površin in sprehajalnih poti zunaj občine stalnega ali začasnega 

prebivališča (drugi odstavek 4. člena Odloka) ter pooblastilo županom, da te omejitve v 

                                            
1 Na podlagi 2. in 4. točke sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-83/20 z dne 16. 4. 2020 je Vlada 

dolžna (najmanj) vsakih 7 dni preverjati, ali so ukrepi (tudi prepoved gibanja izven občine stalnega 

ali začasnega prebivališča) še potrebni. Vlada mora imeti za svojo oceno podporo stroke. Vlada ali 

njeni predstavniki torej ne smejo podajati ocen o potrebnosti ukrepov za več kot 7 dni vnaprej, 

sicer ravnajo v nasprotju z odločitvijo Ustavnega sodišča.  

2 Celo nekateri ugledni pravni strokovnjaki so v medijih navedli nepreverjene in neresnične 

informacije o tem, da naj bi se avtorji tega ločenega mnenja zavzeli za začasno zadržanje Odloka 

v celoti, torej za popolno sprostitev vseh omejitev gibanja in združevanja, ki bi pripeljala do takega 

širjenja epidemije, kot smo ji bili priče v Lombardiji. Obžalovanja vredno je, da v tem, sicer 

nedvomno razgretem družbenem ozračju, vsaj strokovna javnost ne preveri informacij, ki jih 

povzema in komentira v javnosti. V zvezi s tem glej izjavo Jana Zobca v Utrip dneva, Radio 

Ognjišče, 21. 4. 2020. 
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svojih občinah še zaostrijo (tretji odstavek 4. člena Odloka). Razloge za naše stališče 

predstavljamo v nadaljevanju. 

 

PREPOVED GIBANJA IZVEN OBČINE STALNEGA ALI ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA 

 

3. Prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča pomeni intenziven 

poseg v pravico do svobode gibanja iz 32. člena Ustave. Tak poseg je v smislu tretjega 

odstavka 15. člena Ustave dopusten zaradi varstva pravic drugih in v primerih, ki jih 

določa Ustava.  Eden od takih primerov je opredeljen v drugem odstavku 32. člena 

Ustave, ki določa, da je svobodo gibanja dopustno omejiti zaradi preprečevanja širjenja 

nalezljivih bolezni. Zajezitev epidemije COVID-19 je nedvomno legitimen cilj za poseg v 

svobodo gibanja. Vendar pa je na podlagi odgovora Vlade in stališč epidemiološke stroke 

že zdaj mogoče utemeljeno dvomiti o tem, da je prepoved gibanja med občinami skladna 

z ustavnim načelom sorazmernosti. 

 

4. Pobudnik je navedel, da je minister za notranje zadeve uvedbo prepovedi gibanja izven 

občin stalnega ali začasnega prebivališča predstavil na tiskovni konferenci dne 29. 3. 

2020. Ob tej priložnosti naj bi po besedah pobudnika dejal, da je vlada navedeni ukrep 

sprejela, ker je na sončno soboto dne 28. 3. 2020 nekaj ljudi odšlo na Bled in na Obalo. 

Da je bil navedeni argument res odločilen za uvedbo spornega ukrepa, izhaja iz odgovora 

Vlade na pobudo. V njem je Vlada zapisala, da je bil razlog za sprejetje navedenega 

ukrepa v številčnem obisku turističnih krajev. Ta je po mnenju Vlade vzbujal skrb, da bi 

prišlo do situacij, v katerih zaradi velikega števila ljudi ne bi več mogli ohranjati varne 

medsebojne razdalje med njimi. 

 

5. Če je razlog za prepoved gibanja med občinami v strahu pred prenapolnjenim Piranom 

ali Bledom, bi lahko Vlada ta problem rešila z bistveno milejšimi posegi v svobodo 

gibanja. Lahko bi na primer omejila dostop do turistično zanimivih krajev. Ta ukrep bi bil 

na eni strani enako učinkovit kot sporni ukrep, saj bi preprečil zbiranje ljudi v turističnih 

središčih, na drugi strani pa bi bil bistveno manj invaziven, saj bi dopustil svobodo gibanja 

prebivalcev med vsemi drugimi, turistično manj zanimivimi občinami. Pri tem ni 

nepomembno, da bi tudi v primeru, če bi bilo gibanje izven občine prebivališča dovoljeno, 

še vedno veljala prepoved zbiranja na javnih mestih. Tudi morebitni obiskovalci iz drugih 

občin se torej ne bi smeli zbirati v skupinah in tako ne bi mogli prispevati k širjenju virusa. 

 

6. Po drugi strani pa je mogoče tudi sklepati, da lahko prepoved zapuščanja domače 

občine celo poveča tveganje širjenja virusa znotraj občine. Ljudje, ki živijo v občinah z 

večjo gostoto prebivalstva, so namreč omejeni na gibanje po obljudenih javnih krajih in se 

ne smejo umakniti v bolj poredko poseljene kraje. 

 

7. Navedenemu pritrjuje tudi epidemiološka stroka. Vršilec dolžnosti direktorja 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) primarij prof. dr. Ivan Eržen 

je v intervjuju v Mladini dne 3. 4. 2020 med drugim povedal, da se Vlada pri sprejetju 

ukrepa prepovedi gibanja med občinami ni posvetovala s predstavniki epidemiološke 
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stroke. Po besedah dr. Eržena zaradi nekaj izletnikov za konec tedna ni pričakovati 

povečanja števila okužb. Ljudje hodijo narazen, družine se držijo vsaka zase. Nobenega 

razloga ni, da bi se okužba širila na tak način. Na vprašanje, ali je bila omejitev gibanja na 

občine potrebna, je dr. Eržen odgovoril, da tako drastični ukrepi niso bili potrebni. 

Njegovemu stališču se so v pismu pridružili tudi drugi epidemiologi z NIJZ.3 

 

8. Glede na navedeno je mogoče že v tej fazi postopka utemeljeno dvomiti o tem, da bi 

prepoved gibanja izven občine prebivališča prestala test sorazmernosti. Zajezitev širjenja 

virusa COVID-19 je po stališčih epidemiološke stroke mogoče doseči z bistveno milejšimi 

ukrepi. Vlada doslej niti v svojih sporočilih za javnost niti v odgovoru na pobudo ni podala 

nobenega argumenta, ki bi lahko ta sklep omajal.4 Začasno zadržanje izvrševanja 

navedenega ukrepa po eni strani ne bi moglo povzročiti škode (saj bi še vedno veljala 

splošna prepoved zbiranja več oseb na javnih mestih), po drugi strani pa prepoved 

gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča kot intenziven in nesorazmeren 

poseg v svobodo gibanja prebivalcem Slovenije povzroča težko popravljive posledice v 

smislu prvega odstavka 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS).5  

 

9. Poseganje v človekove pravice in temeljne svoboščine s ciljem zajezitve epidemije je 

skladno z Ustavo le, če so ukrepi razumno in prepričljivo utemeljeni s stališči zdravniške 

stroke.  Pri tem ne sme iti za mnenje posamičnih strokovnjakov, ampak za z analizami 

podprto strokovno mnenje neodvisne nacionalne inštitucije za varovanje zdravja. Pravne 

norme, ki jih pravni subjekti ubogajo le iz strahu pred sankcijo, čeprav v njihovo 

potrebnost in nujnost (upravičeno) dvomijo, ogrožajo zaupanje javnosti v pravo kot eno 

od temeljnih načel pravne države. 

 

POOBLASTILA ŽUPANOV 

 

10. Ustava v 32. členu določa, da se sme pravica do svobodnega gibanja omejiti le na 

podlagi zakona. Eden od takih zakonov je Zakon o nalezljivih boleznih (v nadaljevanju 

ZNB), ki daje Vladi pooblastilo za izdajo podzakonskega akta, s katerim omeji svobodo 

gibanja zaradi preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni (39. člen ZNB).6 Ta zakonska 

določba pa ne vsebuje prav nikakršne pravne podlage, ki bi za omejevanje svobode 

                                            
3 NIJZ proti vladi: Zanemarili so stroko in sankcionirali kritike, Dnevnik, 4. 4. 2020, dostopno na 

https://www.dnevnik.si/1042926446 (21. 4. 2020).  

4 Prepričljivo kritiko prepovedi gibanja izven občine prebivališča glej tudi v B. Flander, 

(Ne)ustavnost omejitve gibanja na občine prebivališča, Sobotna priloga, 18. 4. 2020, str. 20. 

5 Glej 23. točko sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-83/20.  

6 Vprašanje ustavne skladnosti 39. člena ZNB z načelom sorazmernosti sicer ostaja odprto. 

Navedeni člen se zdi problematičen, ker (i) ne vsebuje vsebinskih kriterijev in meril, na podlagi 

katerih Vlada odreja ukrepe, s katerimi posega v človekove pravice in temeljne svoboščine; (ii) ne 

določa časovnih omejitev za veljavnost ukrepov in (iii) ne omogoča (vsaj naknadnega) nadzora 

Državnega zbora nad uvedenimi ukrepi. 

https://www.dnevnik.si/1042926446%20(21
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gibanja zaradi varstva pred širjenjem nalezljivih bolezni pooblaščala župane.7 Pooblastilo 

županom v tretjem odstavku 4. člena Odloka8 je zato, po našem mnenju, na prvi pogled 

nezakonito in protiustavno, saj jim brez zakonske podlage omogoča, da prepovedi, 

uvedene z odlokom Vlade, po svoji (diskrecijski?) presoji s sklepom še razširijo. Tako 

lahko župani znotraj občine občanom omejijo celo dostop do javnih krajev in površin, na 

katerih jim je gibanje po Odloku sicer dovoljeno. 

 

11. Omejevanje svobode gibanja brez izrecne zakonske podlage je z Ustavo 

prepovedano (32. člen Ustave). Zato nezakoniti in protiustavni niso le sklepi in odredbe 

županov, ki občanom zapovedujejo ali prepovedujejo določeno ravnanje na zasebnih 

zemljiščih, pač pa vsi akti, s katerimi župani na podlagi vladnega Odloka dodatno 

omejujejo gibanje občanov na javnih površinah. Na prvi pogled protiustavni občinski 

ukrepi omejevanja gibanja po našem mnenju pomenijo tako hudo nevarnost za ustavno 

demokracijo, da bi bilo treba njihovo izvrševanje ustaviti čim prej, torej že z začasnim 

zadržanjem. Ker bi s tem izgubil smisel tudi četrti odstavek 4. člena Odloka (nadzor nad 

izvajanjem Odloka in sklepov), smo podprli začasno zadržanje izvrševanja tudi četrtega 

odstavka 4. člena Odloka. 

 

PRIKRITJE POBUDNIKOVE IDENTITETE 

 

12. Pobudnik je k vlogi priložil tudi predlog za prikritje svoje identitete, vendar je Ustavno 

sodišče njegovo identiteto prikrilo že po uradni dolžnosti (drugi odstavek 38.a člena 

ZUstS). Kljub temu, da se načeloma udeleženci v postopku navajajo s polnim osebnim 

imenom (prvi odstavek 38.a člena ZUstS), je Ustavno sodišče zaradi posebnih okoliščin 

primera identiteto pobudnika prikrilo. Ker menimo, da bi morala biti javnost z razlogi za 

tako odločitev seznanjena, na kratko pojasnjujemo, kaj je nas vodilo k temu, da smo 

glasovali za prikritje identitete. 

13. Dan pred sejo Ustavnega sodišča, na kateri smo obravnavali predmetno zadevo, se 

je na družabnih omrežjih pojavilo več pozivov k temu, naj se razkrije, kdo je vlagatelj 

pobude. Nekateri komentatorji so obsojali pobudnikovo ravnanje, ga bolj ali manj odkrito 

žalili in mu grozili ter zahtevali razkritje njegove identitete.9 Pojavljale so se informacije, da 

so odvetnico, ki je izpodbijala podobne ukrepe v Nemčiji, zaprli v psihiatrično bolnico. Na 

enega od takšnih čivkov – "Samo povem. V Nemčiji je policija aretirala in odpeljala v 

                                            
7 Varstvo pred nalezljivimi boleznimi spada v pristojnost države. Prenos posameznih nalog iz 

državne pristojnosti na občine je na podlagi drugega odstavka 140. člena Ustave mogoč le z 

zakonom. 

8 Tretji odstavek 4. člena Odloka se glasi: "Za območje posamezne lokalne skupnosti lahko župan 

s sklepom, ki se javno objavi, določi način, pogoje dostopa ali prepove dostop na določene javne 

kraje in površine v občini." 

9 Naj navedemo samo nekaj primerov iz Twitterja: "Anonimneži, pa tudi tisti, ki se javno ne 

identificirajo za pobudo na najvišjem pravnem organu US so hinavci, zahrbtneži, dvoličneži"; "Se 

bojim, da v Sloveniji ni dovolj psihiatričnih kapacitet za takšne paciente". 
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psihiatrijo odvetnico Beate Bahner, ki je sprožila pri ustavnem sodišču postopek zaradi 

corona omejitev. Da boste vedeli kje je doma demokracija in zdrava pamet." – se je 

odzval tudi minister za notranje zadeve s komentarjem: "V Sloveniji to ni mogoče, saj ne 

vemo kdo je vložil ustavno presojo odloka! Je anonimen, saj se “ne želi razkriti”! US mora 

tako vloženo presojo zavreči v dveh minutah."10 Na tiskovni konferenci dne 16. 4. 2020 je 

minister za notranje zadeve izjavil, da pričakuje, da bodo državljani zvedeli, kdo je vložil 

pobudo. Ne zato, ker bi on nasprotoval taki pobudi, saj "živimo v demokraciji, v ustavni 

republiki in je možno uporabljati vsa ustavna sredstva", ampak ker ga kot državljana in ne 

samo kot ministra "zanima, kako je mogoče, da je do take pobude v tem trenutku sploh 

prišlo".11 Tovrstna polemika se je nadaljevala tudi na dan seje Ustavnega sodišča in še 

naslednje dni, ko so se žalitve in grožnje zoper pobudnika nadaljevale.12 Med sejo je na 

svoji spletni strani eno od slovenskih glasil, ki je že dan prej vzpodbujalo gonjo proti 

pobudniku, objavilo domnevna ime in priimek pobudnika. Pod to "novico" je sledilo več 

kot 100 skrajno nespodobnih in žaljivih komentarjev.13 

14. Glede na navedeno je po našem mnenju javna razprava o tej zadevi presegla 

sprejemljive meje. Zgoraj citirani, primeroma navedeni komentarji anonimnežev na 

družbenih omrežjih so prestopili dopustne okvire svobode izražanja.14 Pri tem je še 

posebej zaskrbljujoče, da so se na ta nivo diskurza aktivno ali posredno spustili tudi 

predstavniki oblasti. Ustavno sodišče se še ni soočilo s pritiski izvršilne veje oblasti po 

razkritju identitete pobudnika. Taki pritiski so v ustavni demokraciji, ki temelji na načelu 

delitve oblasti, nedopustni. Glede na vse navedene okoliščine smo ocenili, da je zaradi 

varstva človekovih pravic do osebnega dostojanstva in zasebnosti pobudnika, pa tudi 

zaradi njegove morebitne fizične ogroženosti, treba prikriti njegovo identiteto. 

15. Za odločitev o prikritju identite pa je govoril še en, morda še bolj pomemben razlog. 

Če bi Ustavno sodišče razkrilo pobudnikovo identiteto, bi s tem omogočilo njegovo javno 

diskreditacijo, to pa bi gotovo negativno vplivalo na svobodno družbeno razpravo o temah 

v javnem interesu. Žalitve in grožnje, naperjene proti pobudniku, bi lahko od legitimne 

kritike oblasti odvrnile tudi druge pravne subjekte. V družbi, v kateri se državljani bojijo 

javno izraziti svoje nestrinjanje z dejanji oblasti, pri čemer je povsem nepomembno, ali je 

                                            
10 @aleshojs, 14. 4. 2020 ob 20.48. 

11 Izjava je bila odmevna tudi v tisku, glej recimo Reporter, 16. 4. 2020.  

12 Nekaj primerov iz Twitterja: "V Nemčiji taksne anonimneže pošiljajo na ustrezno mesto - na 

psihiatrijo."; "Čistka teh smeti je nujna!!!!".  

13 Med njimi so zmerjanja s "staro podgano", "golaznijo" in pozivi k "brezkompromisni deratizaciji". 

14 Presenetljivo je, da so odločitev o prikritju identitete z nekritičnim povzemanjem neresničnih 

informacij kritizirali tudi pravni strokovnjaki. Glej npr. A. Teršek, Omejitev gibanja: kaj lahko 

pričakujemo od Ustavnega sodišča, Dnevnik, 21. 4. 2020, str. 11. Avtor članka v kritiki odločbe 

Ustavnega sodišča povzema neresnično informacijo o tem, da naj Ustavno sodišče v neki drugi 

zadevi ne bi prikrilo identitete mladoletnih otrok kljub prošnji za prikritje identitete, ki jo je vložil njun 

oče. Da temu ni tako, ker je oče otrok umaknil predlog za prikritje identitete svojih otrok, je dan 

pozneje javnosti pojasnil predsednik Ustavnega sodišča (glej Odloki in ukrepi sprožili val pobud, 

Delo, 22. 4. 2020, str. 2). 
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njihova kritika utemeljena ali ne, pa je ogrožen demokratični družbeni proces. S prikritjem 

identitete pobudnika je zato Ustavno sodišče storilo tisto, kar je bilo v njegovi moči, da se 

zavarujeta tako telesna in duševna integriteta pobudnika kot tudi demokratični družbeni 

proces. 

 

        dr. Katja Šugman Stubbs, l.r. 

             Sodnica 
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