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DELNO ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNIKA MARKA 
ŠORLIJA K SKLEPU ŠT. U-I-83/20 Z DNE 16. 4. 2020 

 

 

 

V odklonilnem ločenem mnenju pojasnjujem svoje stališče do odločitve večine Ustavnega 

sodišča o začasnem zadržanju izvrševanja 7. člena Odloka 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) ter o načinu izvršitve te odločitve. 

Temu dodajam razloge, zakaj sem glasoval proti odločitvi večine, da se v sklepu ne 

navedejo osebni podatki pobudnika (15. točka obrazložitve sklepa). 

 

 

Pomen začasnega zadržanja predpisa 

 

1. Pobudnik je predlagal presojo ustavnosti in zakonitosti Odloka, ki ga je Vlada sprejela 

29. 3. 2020 in je začel veljati 30. 3. 2020. Predlagal je tudi, naj Ustavno sodišče do 

končne odločitve zadrži njegovo izvrševanje, in pri tem zatrjeval, da je bila na podlagi 

Odloka prizadeta njegova ustavna pravica do osebne svobode na način, ki ni utemeljen 

oziroma sorazmeren. Med drugim je uveljavljal tudi, da je Odlok nejasen in nedoločen, 

ker ni časovno omejen in je zato v nasprotju z 2. členom Ustave. Ta očitek je po mojem 

mnenju očitno neutemeljen. Odsotnost časovne klavzule sama po sebi ne pomeni, da je 

predpis nejasen ali nedoločen. Vendar to še ne pomeni, da Ustavno sodišče zaradi tega 

ne bi smelo začasno zadržati izvrševanja 7. člena Odloka. 

 

2. Zakon o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) v prvem odstavku 39. člena določa, 

da sme Ustavno sodišče do končne odločitve delno ali v celoti zadržati izvršitev predpisa, 

katerega ustavnost ali zakonitost presoja. Zakon kot pogoj za zadržanje izrecno določa le 

verjetnost, da bodo zaradi izvrševanja ustavno spornega predpisa nastale težko 

popravljive škodljive posledice. Ustavno sodišče vselej tehta med škodljivimi posledicami, 

ki bi jih lahko povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega ali nezakonitega predpisa, in 

med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijana določba sploh ne bi 

izvrševala. Na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS lahko Ustavno sodišče določi 
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tudi način izvršitve začasnega zadržanja, kar pomeni, da določi začasno ureditev, ki velja, 

dokler ne odloči o glavni stvari, tj.  o ustavnosti ali zakonitosti predpisa. Beseda "sme" ne 

pomeni diskrecije Ustavnega sodišča, izvrševanje predpisa mora zadržati, če so za to 

izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon. Postavlja se vprašanje, ali sme Ustavno sodišče 

začasno zadržati izvrševanje predpisa, kadar to ne more preprečiti nastanka škodljivih 

posledic oziroma jih omejiti. 

 

3. Ustavno sodišče je odločalo o pobudi za presojo ustavnosti in zakonitosti Odloka in 

predlogu za njegovo zadržanje v četrtek, 16. 4. 2020, in kot je samo navedlo v sklepu (19. 

točka obrazložitve), je vedelo, da bo Odlok prenehal veljati 18. 4. 2020. Že zaradi tega je 

bilo jasno, da zadržanje z določenim načinom izvršitve v nobenem primeru ne bosta 

učinkovita. Pri tem je treba upoštevati peti odstavek 39. člena ZUstS, da se mora sklep o 

zadržanju izvrševanja predpisa objaviti v uradnih glasilih in da zadržanje začne učinkovati 

naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije ali z dnevom njegove 

javne razglasitve. Zato se postavi novo vprašanje, ali je sklep o zadržanju sploh začel 

učinkovati pred prenehanjem veljavnosti Odloka. Sklep je bil sicer, kot je razumeti, vročen 

v petek 17. 4. 2020, vendar ni jasno, ali lahko vročitev nadomesti objavo v Uradnem listu 

Republike Slovenije ali javno razglasitev. Večina se je zavedala, da sklep o začasnem 

zadržanju 7. člena Odloka, ki govori o tem, kdaj ta preneha veljati, tudi če postane 

formalno učinkovit pred prenehanjem Odloka, ne more doseči svojega namena. V 29. 

točki obrazložitve sklepa je tako navedeno, da ima odločitev o začasnem zadržanju, 

vključno z načinom izvršitve, "načelen pomen" (sic!).   

 

4. Namen instituta začasnega zadržanja je preprečiti škodljive posledice, ki bi lahko 

nastale v konkretnem primeru. Če takega namena začasno zadržanje sploh ne more 

doseči oziroma ga že ob sprejemu zato sploh ne zasleduje, je sklep izdan v nasprotju z 

njegovim namenom. Morebitna primerjava z odločitvami o priporu, ki niso več veljavne, 

po mojem ni ustrezna, saj se pri teh sklepih presoja njihova zakonitost in ustavnost in se 

ne zasleduje konkreten učinek, tj. preprečevanje škodljivih posledic.  

 

5. Vprašljiv je tudi način izvršitve, kot je določen v 4. točki izreka sklepa. Določitev 

tedenskega preverjanja, ali so uvedeni ukrepi še potrebni za doseganje ci ljev, je 

vprašljivo prav z vidika stroke, ki zaenkrat poudarja, da do sedaj znani modeli za 

spremljanje in ugotavljanje poteka epidemije dajejo kolikor toliko zanesljive podatke na 

obdobja 14 dni. Iz poročanja Vlade in medijev je razvidno, da stroka spremlja potek 

epidemije dnevno. Določitev takega preverjanja, ali je mogoče uvedene ukrepe omiliti, je 

brez strokovne podlage ali morda celo arbitrarna. Postavlja se zato tudi vprašanje 

potrebnosti in ustreznosti Vladi naložene obveznosti obveščanja javnosti (kot je razumeti 

tedensko) o rezultatu tedenskega preverjanja. Potrebno je še povedati, da pobudnik ni 

predlagal preverjanja, ali mnenja stroke (ki še zdaleč niso enotna) utemeljujejo morebitno 

spremembo ukrepov, niti obveščanja javnosti, ampak je kritiziral nedoločnost 7. člena 

Odloka, ker da ne določa jasne časovne omejitve veljavnosti. In če sem tu lahko še sam 

načelen, mislim, da mora biti trajanje ukrepov, predvidenih v 39. členu Zakona o 

nalezljivih boleznih, časovno jasno omejeno, in sicer ali datumsko ali s točno določenim 
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časovnim obdobjem. To ne izključuje tudi sprotnega preverjanja ukrepov in obveščanja 

javnosti. Seveda sem za upoštevanje stroke, časovno omejenost ukrepov, obveščanje 

javnosti, vsekakor. Razlog, da sem glasoval proti 2. in 4. točki izreka sklepa je v tem, da 

za takšno odločitev niso bili izpolnjeni pogoji.   

 

 

O prikritju identitete 

 

6. Pobudnik je tudi predlagal, da se v sklepu, skladno z 38.a členom ZUstS, ne navajajo 

njegovi osebni podatki zaradi varstva zasebnosti, pri čemer ni navedel nobenih dejstev ali 

okoliščin, s katerimi bi tak predlog utemeljil. Očitno se je zato večina odločila, da o 

prikritju identitete pobudnika odloči po uradni dolžnosti. V razpravi, obremenjeni s 

časovno stisko, ni bilo odgovorjeno na nekaj vprašanj, pomembnih za določitev 

elementov oziroma standardov. Odgovori nanje bi lahko preprečili neenotno ali celo 

nasprotujočo ustavnosodno presojo. Prvo vprašanje, ki bi ga bilo po mojem treba 

razjasniti, je, ali se varstvo zasebnosti iz 38.a člena ZUstS nanaša le na 35. člen Ustave 

ali pa se razteza tudi na vsebino s tem členom prepletenih 34. in 38. člena Ustave. 

Zagotovo je treba v postopkih zavarovati zasebnost in varnost mladoletnih otrok, žrtev 

spolnih napadov, pripadnike ranljivih skupin in podobno.  Pomemben razlog, ki velja 

predvsem za takšne udeležence postopkov, je, da jih razkritje javnosti lahko odvrača od 

tega, da bi iskali varstvo pred sodiščem (chilling effect).1 Ogroženost takšnih oseb bo 

Ustavnemu sodišču praviloma razvidna že iz njihovega statusa ali iz vsebine primera. 

Kadar je podan tak primer, bo Ustavno sodišče praviloma lahko tudi samo odločilo o 

prikritju identitete. Drugačni so primeri, v katerih pri udeležencih v postopku ni okoliščin, ki 

bi že same po sebi narekovale prikritje identitete. V takih primerih je pomembno, ali je 

udeleženec v postopku navedel razloge, zaradi katerih naj ne bi bili razkriti njegovi osebni 

podatki, nadalje, ali je podana upoštevna verjetnost, da bo izpostavljen negativnim 

odzivom v javnosti, kot sta stigmatizacija, ostrakizem. Pomembno je lahko tudi, če 

udeleženec izpodbija ukrepe oblasti, na primer policije, uprave zaporov in podobno. V 

obravnavanem primeru pobudnik zahteva presojo ustavnosti ukrepov Vlade. S tem se je 

vključil v javno sfero v zvezi z epidemijo, ki je danes predmet široke javne razprave in v 

kateri se objavljajo najrazličnejša mnenja podpisanih posameznikov. Potrebno bi bilo torej 

pretehtati vse okoliščine, ki govorijo za ali proti prikritju identitete pobudnika. Ne nazadnje 

je razlog, ki govori proti prikritju, zahteva po javnosti sojenja, ki omogoča nadzor nad 

delovanjem rednih sodišč in tudi Ustavnega sodišča. V pravni literaturi se kot razlog proti 

prikritju identitete strank navaja razlog, da prikritje onemogoča ugotavljanje, ali so podani 

razlogi za dvom o nepristranosti sodišča, ki odloča v zadevi.2 V zvezi z Odlokom so 

vložene številne pobude za presojo ustavnosti in zakonitosti, zato se mi je zdelo 

pomembno, da se vprašanje, ali je treba v teh primerih prikriti identiteto pobudnikov, že v 

                                            
1 J. S. Ressler, Worstplaintiffever: Popular Public Shaming and Pseudonymous Plaintiffs, 2017, 
https://brooklynwork.brooklaw.edu/faculty. 
2 J. Steinman, Public Tryal, Pseudonimous Parties: When Should Litigants be Permitted to Keep 
Their Identities Confidential, Hastings Law Journal, let. 37, št.  1 (1985). 
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tej zadevi v največji mogoči meri razjasni. Iz teh razlogov odločitve o prikritju identitete, 

kot rečeno, nisem podprl. 

 

 

 

 

                Marko Šorli, l.r. 

         Sodnik 

 

 


