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Človekove pravice proti zdravju in življenju: realna ali vsiljena dilema? 

 

Številni ukrepi v času korona krize so v človekove pravice in svoboščine zarezali tako 

globoko, da tega ne pomnimo.1 Občutno je bila omejena naša svoboda gibanja (gibati 

smo se smeli le na območju lastne občine); družinsko in zasebno življenje (osebni stiki 

med člani družine, ki živijo v različnih občinah, so bili prepovedani; osebni stiki med ljudmi 

na javnih površinah močno omejeni), svoboda zbiranja ter svoboda znanstvenega in 

umetniškega izražanja (prepoved vseh predstav in prireditev), pravica do izobraževanja 

(šolanje na daljavo), pravica do zdravstvenega varstva (odpadli posegi in redne 

obravnave), svoboda veroizpovedi (verski obredi so bili onemogočeni), splošna svoboda 

ravnanja (obvezno nošenje mask, zasebna druženja, interesne dejavnosti); lastninska 

pravica in svobodna gospodarska pobuda (podjetja in posamezniki niso smeli opravljati 

svoje dejavnosti), pravica do osebne svobode (karantena), pravica do sodnega varstva 

(sodišča niso redno delovala).2 Nekateri izmed ukrepov so prizadeli le določene skupine 

ljudi: otroke, starejše od 65 let, varovance domov za starejše.  

 

Ni dvoma, da so (bili) ukrepi za zajezitev širjenja korona virusa potrebni. Država ima 

obveznost, da svojim prebivalcem v času epidemij zagotovi potrebno zdravstveno oskrbo 

in s tem zavaruje njihovo zdravje in življenje.3 Mnenje o tem, da je bil posamezni ukrep 

                                            
1 Prim. CORONAVIRUS PANDEMIC IN THE EU ― FUNDAMENTAL RIGHTS IMPLICATIONS, 

European Union Agency for Fundamental Rights, 2020, str. 5; dostopno na 

https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-april-1; Poročilo OVSE: OSCE 

Human Dimension Commitments and State Responses to the Covid-19 Pandemic, OSCE/ODIHR 

2020, dostopno na https://www.osce.org/files/f/documents/e/c/457567_0.pdf 

2 Prav tam, str. 15 in nasl. Poročilo FRA opozarja še na številne druge posege v temeljne pravice, 

kot so npr. sindikalno združevanje, socialna varnost, svoboda dela, volilna pravica. 

3 Glej 42. točko obrazložitve. 

https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-april-1
https://www.osce.org/files/f/documents/e/c/457567_0.pdf
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nesorazmeren, zato ne pomeni pavšalnega nasprotovanja vsem ukrepom. Ustavni 

sodniki in sodnice, ki v prepovedi prehajanja med občinami vidimo nesorazmeren vladni 

ukrep, zgolj zato še ne dvomimo o smiselnosti, nujnosti in sorazmernosti splošne 

prepovedi stikov med ljudmi ter drugih, v času epidemije uvedenih ukrepov.  

 

Skupna in zgodovinsko precedenčna značilnost ukrepov za preprečevanje širjenja SARS-

Cov-2 je v dejstvu, da gre za kolektivne (množične) posege v človekove pravice.4 Brez 

javne razprave in vključitve zakonodajalca jih je sprejela izvršilna oblast. Posledica 

množičnih in drastičnih oblastnih omejitev človekovih pravic so pobude posameznikov, ki 

zahtevajo presojo skladnosti ukrepov s temeljnimi človekovimi pravicami in ustavnimi 

načeli. Pred Ustavnim sodiščem je veliko zadev, povezanih s posameznimi korona 

ukrepi. Ustavno sodišče zagotovo ne bo odločilo o vseh, nekatere je že ocenilo za 

nepomembne. A kljub temu ostaja veliko zahtevnih, zanimivih in še nerešenih 

ustavnopravnih vprašanj, s katerimi se bo v prihodnje moralo soočiti. To, katere zadeve, v 

kakšnem vrstnem redu in s kakšnimi merili jih bo obravnavalo, je pomemben pokazatelj 

zavedanja Ustavnega sodišča o lastni odgovornosti in vlogi v tem prelomnem času. 

 

Prva vsebinska odločitev Ustavnega sodišča o ustavnosti omejevanja človekovih pravic 

zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa zato ne odgovarja le na vprašanje, ali je bila 

vladna prepoved prehajanja med občinami skladna z Ustavo, pač pa tudi razkriva, kakšen 

bo v temelju pristop Ustavnega sodišča k presoji ukrepov, sprejetih v času pandemije. 

Agencija EU za varstvo človekovih pravic (FRA) opozarja, da izbira med zdravjem in 

življenjem na eni ter človekovimi pravicami na drugi strani ni dilema "ali - ali". Potrebno je 

najti pot, ki v največji meri zagotavlja tako varstvo človekovih pravic kot varstvo zdravja in 

življenja. Ravnovesje med zagotavljanjem zdravstvene oskrbe zaradi okužbe s SARS-

Cov-2 vsem, ki jo potrebujejo, na eni in varstvom človekovih pravic na drugi strani morata 

najprej poiskati vlada in zakonodajalec, končno besedo pa ima Ustavno sodišče.5 Posege 

v temeljne pravice je zato tudi v času korone treba presojati strogo (rigorously) glede 

nujnosti, sorazmernosti in nediskriminatornosti.6 

 

Žal prva odločitev slovenskega Ustavnega sodišča ne sledi tej poti. Temeljno sporočilo 

odločbe namreč je: kadar in kolikor Vlada zasleduje cilj svoje prebivalce zaščiti pred 

neznano nevarno boleznijo, lahko počne, kar želi. 

                                            
4 Prim. V. P. Tzevelekos, Herd Immunity and Lockdown: The Legitimacy of National Policies 

Against the Pandemic and Judicial Self-Restraint by the EctHR, maj 2020, dostopno na 

https://strasbourgobservers.com/2020/05/11/herd-immunity-and-lockdown-the-legitimacy-of-

national-policies-against-the-pandemic-and-judicial-self-restraint-by-the-ecthr/#more-4665. 

5 Enako tudi avstrijsko Ustavno sodišče v zadevi V 363/2020 z dne 14.7.2020; odločba je 

dostopna na 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_20200714_2

0V00363_00 

6 CORONAVIRUS PANDEMIC IN THE EU ― FUNDAMENTAL RIGHTS IMPLICATIONS, nav. 

delo, str. 5. 

https://strasbourgobservers.com/2020/05/11/herd-immunity-and-lockdown-the-legitimacy-of-national-policies-against-the-pandemic-and-judicial-self-restraint-by-the-ecthr/#more-4665
https://strasbourgobservers.com/2020/05/11/herd-immunity-and-lockdown-the-legitimacy-of-national-policies-against-the-pandemic-and-judicial-self-restraint-by-the-ecthr/#more-4665
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_20200714_20V00363_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_20200714_20V00363_00
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Odločitev večine ni sporna le zaradi benevolentnega pristopa k tehtanju,7 temveč tudi z 

drugih ustavnopravnih vidikov. V nadaljevanju navajam glavne razloge, zaradi katerih je 

odločba po moji oceni metodološko in vsebinsko zgrešena. 

 

Pobudnik je navajal številne razloge za nezakonitost in protiustavnost ukrepa, 

Ustavno sodišče je presojalo le enega. 

 

1. Pobudnik je v tej zadevi zatrjeval mnogo več kot zgolj nesorazmernost ukrepa 

prepovedi gibanja izven občin.8 Trdil je:9 

 da je Odlok/38 nezakonit, saj je v času sprejetja odloka veljavni 39. člen 

Zakona o nalezljivih boleznih (v nadaljevanju ZNB) določal, da ga sme sprejeti 

minister za zdravje, sprejela pa ga je Vlada;10 

 da sta Odlok/38 in Odlok/52 nezakonito in v neskladju z Ustavo županom 

omogočila, da v občinah sprejmejo dodatne omejitve svobode gibanja, 

zakonske podlage za tak prenos pristojnosti na župane pa ni (bilo); 

 da so tako intenzivni posegi v človekove pravice, kot sta jih uvedla 

Odlok/38 in Odlok/52, možni le ob predhodni razglasitvi izrednega stanja (o 

čemer odloča Državni zbor), ne pa na podlagi podzakonskih aktov v "rednem" 

stanju; 

 da so določbe Odloka/38 in Odloka/52 po vsebini nejasne in nedoločne, 

zaradi česar ob dejstvu, da imajo kaznovalno naravo (globe zaradi kršitev 

odloka), kršijo načelo zakonitosti v kazenskem pravu; 

 da eden izmed številnih ukrepov iz Odloka/38 in Odloka/52 (namreč 

prepoved gibanja izven občin) nesorazmerno omejuje njegovo svobodo 

gibanja. 

 

2. Večina ustavnih sodnikov se je odločila, da bo presojala samo zadnji očitek.11 Že 

na tej točki je med nami nastal razkol. Nekaj sodnikov je menilo, da mora Ustavno 

sodišče odgovoriti na vsa navedena vprašanja. Za to sta vsaj dva razloga. Prvič, 

Ustavno sodišče je na podlagi ZUstS dolžno presoditi vse očitke pobudnika, s 

katerimi ta utemeljuje neskladje z Ustavo, kadar gre za pomembna 

ustavnopravna vprašanja. Da gre za takšna vprašanja, je že na prvi pogled 

očitno. Poleg tega razlogi, ki jih pobudnik navaja, niso na prvi pogled 

neutemeljeni. Drugič, nekateri pobudnikovi očitki so se nanašali na veljavnost 

                                            
7 V tem delu se v celoti strinjam z argumenti sodnika dr. Roka Čeferina v njegovem ločenem 

mnenju. 

8 Ukrep je bil določen z Odlokom o začasni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in 

površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin – Odlok/38 in Odlok/52. 

9 Glej 1.–5. točko obrazložitve. 

10 Dejstvo, da je izpodbijani Odlok/38 res sprejela Vlada in ne minister za zdravje, kot je določal 

tedaj veljavni 39. člen ZNB, ni bilo sporno.  

11 Glej 3. točko izreka. 
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Odlokov. To je predhodno vprašanje, ki bi ga moralo Ustavno sodišče razrešiti 

preden presoja sorazmernost (vsebino) enega izmed ukrepov v Odlokih.  

 

3. V zvezi s prvim pobudnikovim očitkom (nezakonitost Odloka/38, ker bi ga moral 

po ZNB sprejeti minister, ne pa Vlada) je treba opozoriti na argument večine, po 

katerem to ni pomembno ustavnopravno vprašanje.12 Večina meni, da o očitku ni 

treba odločiti, ker je bil ZNB naknadno spremenjen tako, da ima zdaj pooblastilo 

za sprejetje Odloka Vlada. Ustavno sodišče torej priznava, da Vlada ni imela 

zakonskega pooblastila za sprejetje Odloka/38, vendar meni, da je to sanirala s 

spremembo ZNB, v katerem je tako pooblastilo dobila. Sprašujem se, kaj za 

pravno državo pomeni stališče, da se lahko upravni organ, ki sprejme 

podzakonski akt brez zakonskega pooblastila, presoji Ustavnega sodišča izogne 

preprosto tako, da naknadno predlaga in doseže spremembo zakona, s katero 

pooblastilo prenese nase? 

 

ZNB (2. točka prvega odstavka 39. člena), na katerem temelji prepoved zapuščanja 

lastne občine, je izpodbijan pred Ustavnim sodiščem.  

 

4. Tudi ob odločitvi, da bo presojalo zgolj enega izmed pobudnikovih očitkov, in sicer 

tistega, ki se nanaša na sorazmernost ukrepa o prepovedi prehajanja med 

občinami, je nastopila precejšnja zadrega. Pred Ustavnim sodiščem so namreč 

vložene 4 (štiri) pobude, s katerimi pobudniki obširno utemeljujejo protiustavnost 

prav tiste določbe 39. člena ZNB (2. točke prvega odstavka), na kateri temelji v tej 

zadevi izpodbijani Odlok (pobudnik v tej zadevi protiustavnosti 39. člena ZNB ni 

zatrjeval). Čeprav smo nekateri sodniki vztrajno opozarjali, da Ustavno sodišče 

brez predhodne presoje 39. člena ZNB (kot zakonske podlage za presojani 

podzakonski ukrep) presoje ustavne skladnosti podzakonskega akta ne more in 

ne sme opraviti, se je večina odločila drugače. Odločila je, da bo o ustavnosti 

zakonske določbe, na kateri temelji izpodbijani podzakonski akt, Ustavno sodišče 

odločalo šele po tem, ko bo opravilo presojo skladnosti podzakonskega akta z 

Ustavo.13 S tem je večina prekršila legalitetno načelo in načelo vezanosti 

delovanja državnih organov na Ustavo in zakon (120. člen Ustave), načelo delitve 

oblasti (3. člen Ustave), načelo pravne in demokratične države, vključno s pravno 

varnostjo (1. in 2. člen Ustave), ter načelo usklajenosti pravnih aktov (tretji 

odstavek 153. člena Ustave).14 

 

                                            
12 Glej 29. točko obrazložitve. 

13 Tako izrecno 63. točka obrazložitve. 

14 Nekateri sodniki smo zahtevali, da se ustavna presoja zakona (39. člen ZNB) opravi bodisi po 

uradni dolžnosti bodisi s hkratnim obravnavanjem (ene izmed) štirih drugih zadev, ki so že pred 

Ustavnim sodiščem. 
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5. Odlok/38 kot podzakonski akt je tako po nastanku kot po vsebini eksistenčno 

odvisen od zakona, na katerem temelji.15 Presojo sorazmernosti podzakonskega 

omejevanja svobode gibanja je mogoče opraviti le, če Ustavno sodišče najprej 

preveri, ali in katere meje je zakonodajalec postavil izvršilni oblasti (legalitetno 

načelo).16 Ustavna presoja ZNB bi lahko usodno vplivala na odločitev v tej zadevi. 

Če je 2. točka prvega odstavka 39. člena ZNB protiustavna, je neveljaven tudi 

vsak podzakonski akt, sprejet na njeni podlagi (vsi Odloki). V takem primeru 

vsebinsko vprašanje (sorazmernosti prepovedi iz podzakonskega akta) ni več 

relevantno.17 

 

6. Ustavno sodišče je torej podzakonski akt presojalo po vsebini, čeprav že danes 

ve, da bo moralo odločiti, ali sploh temelji na ustavnoskladnem zakonu. Težko 

razumem, da je za večino nepomembno, po kakšnem vrstnem redu Ustavno 

sodišče presoja ustavnost zakona in podzakonskega akta, kadar je podzakonski 

akt sprejet prav na podlagi (zaradi kršitve legalitetnega načela) izpodbijanega 

zakona.18 

 

Je 39. člen ZNB le golo pooblastilo ministru (Vladi)?  

 

7. V omenjenih štirih zadevah pobudniki trdijo, da je 39. člen ZNB prazna zakonska 

določba, ki brez ustreznih vsebinskih meril vsebuje le golo pooblastilo izvršilni veji 

oblasti, da omeji svobodo gibanja.19 Gola zakonska pooblastila so po ustaljeni 

ustavnosodni presoji protiustavna. Kadar zakonodajalec pooblasti izvršilno vejo 

oblasti za izdajo podzakonskega predpisa, mora prej v temelju sam urediti 

vsebino, ki naj bo predmet podzakonskega predpisa, in določiti okvire ter 

usmeritve za podrobnejše podzakonsko urejanje.20 Načeli legalitete in delitve 

oblasti izključujeta možnost, da bi upravni organi s svojimi predpisi posegali v 

                                            
15 Prim. R. Pirnat v: Avbelj et al. (ur.): Komentar Ustave RS, Nova Univerza, Evropska pravna 

fakulteta, Nova Gorica 2019, str. 637 in nasl. 

16 O legalitetnem načelu (principle of legality) v zvezi z omejevanjem človekovih pravic glej tudi A. 

Barak, Proportionality, Constitutional Rights and their Limitations, Cambridge University Press, 

Cambridge 2012, str. 107 in nasl. 

17 Prim. prav tam, str. 107: "It can be said that in these matters the principle of legality – and the 

authorization it requires – is a threshold requirement. It is the legal „threshold“ to the laws of 

proportionality. If the legality requirements are not satisfied, there si no need – and no 

reason – to examine the proportionality issue." 

18 Naj dodam, da so bile vse omenjene zadeve vložene ob približno enakem času in da Ustavno 

sodišče vselej samo odloča, po kakšnem vrstnem redu bo zadeve presojalo oziroma katere 

pobude bo združilo. Pri tem je ključen prav kriterij njihove medsebojne povezanosti. 

19 Zatrjujejo torej kršitev legalitetnega načela. 

20 Prim. U-I-313/98. Glej tudi R. Pirnat v Avbelj et al. (ur.), nav. delo, str. 662, 664. 
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zakonsko materijo.21 Ko bo Ustavno sodišče odločalo o ustavnosti 39. člena ZNB, 

bo moralo presoditi, ali zakonsko besedilo vsebuje "namen zakonodajalca" ter 

"vrednostna merila za izvrševanje zakona". Namen in merila morajo biti v zakonu 

jasno izraženi ali iz njega nedvoumno razvidni.22 Če zakonodajalec Vlado ali 

upravni organ pooblasti za izdajanje podzakonskih predpisov in pooblastila ne 

dopolni z vsebinskimi kriteriji (t. i. "golo" ali "bianco" pooblastilo), gre za opustitev 

obveznega pravnega urejanja s strani zakonodajalca, ki ni v skladu s pravnim 

redom.23 

 

8. Vprašanje ustavnosti 39. člena ZNB je po moji oceni ključno ustavno vprašanje, s 

katerim je v primeru korona zadev soočeno Ustavno sodišče. Pri tem ne gre zgolj 

za svobodo gibanja. Določba 39. člena ZNB (posredno) omejuje tudi številne 

druge ustavne pravice. Že zato bi bilo modro, da Ustavno sodišče za svoj vodilni 

primer izbere zadevo, s katero presojo ustavnosti prične pri vrhu hierarhične 

piramide. Ko bi bilo odločeno o ustavni skladnosti ZNB, pa bi se presoja 

podzakonskih ukrepov osredotočila na drugačne probleme: če bi bil ZNB (delno) 

v neskladju z Ustavo, bi (v protiustavnem delu) podzakonski akti avtomatično 

postali neveljavni: noben podzakonski akt, s katerim se posega v človekove 

pravice, namreč ne more obstajati brez veljavnega zakona. Če bi bil ZNB skladen 

z Ustavo, pa bi se Ustavno sodišče moralo ukvarjati z vprašanjem, ali so 

podzakonski akti ostali znotraj meja, ki jih izvirno določa ZNB.24  

 

9. Vprašanje vrstnega reda presoje podzakonskega akta in zakona ni le teoretično 

vprašanje. Je znak spoštovanja in razumevanja legalitetnega načela in načela 

vezanosti upravnih organov na Ustavo in zakon. Upravni organi s svojimi akti 

namreč ne morejo samostojno urejati pravic in obveznosti.25 Je tudi znak 

spoštovanja načela delitve oblasti in pristojnosti zakonodajalca.26 V skladu z 

načelom delitve oblasti lahko omejitve človekovih pravic določa le 

                                            
21 Prim. U-I-57/98. Enako tudi A. Barak, nav. delo, str. 112, 113. Glej tudi R. Pirnat v Avbelj et al. 

(ur.), nav. delo, str. 662, 663. Pirnat poudarja, da 153. člen Ustave določa prednost zakona v 

razmerju do vseh drugih pravnih aktov, zaradi česar je resno povezan z načelom delitve oblasti (3. 

člen Ustave). 

22 Prim. U-I-50/00. 

23 Prim. L. Šturm, Omejitev oblasti – Ustavna izhodišča javnega prava, Nova revija, Ljubljana 

1999, str. 155; prim. tudi zadevo št. U-I-50/00. Enako velja za Nemčijo in nekatere druge države, 

glej A. Barak, nav. delo, str. 112, 113. 

24 Na ta način je postopalo avstrijsko Ustavno sodišče. 

25 Prim. U-I-73/94. 

26 Prim. Poročilo OVSE: OSCE Human Dimension Commitments and State Responses to the 

Covid-19 Pandemic, OSCE/ODIHR 2020, str. 70, glede pomena vloge parlamentov in 

transparentnosti parlamentarnih postopkov, ko gre za ukrepe, ki močno posegajo v človekove 

pravice. 
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zakonodajalec.27 Upravni predpis (Odlok) sam ne sme opredeljevati pravic in 

obveznosti, še zlasti pa zakonskih pravic ne sme ožiti.28 Zakonsko normo sme 

dopolnjevati, vendar samo tako daleč, da z dopolnjevanjem ne bo originarno 

urejal družbenih razmerij ali nalog države.29 Podzakonski akti morajo ostati v 

mejah razmerij, ki jih ureja zakon in so kot taki vsebinsko odvisni akti.30 Zahteva 

po vezanosti uprave na zakon je odvisna od pomena zakonske vsebine. Čim večji 

je poseg zakona v posameznikove temeljne pravice, bolj restriktivno in precizno 

mora biti zakonsko pooblastilo.31 

 

Je Ustavno sodišče prejudiciralo odločitev o ustavnosti 39. člena ZNB? 

 

10. Teza o tem, da je vseeno, po kakšnem vrstnem redu Ustavno sodišče presoja 

ustavnost zakona in na njem temelječega podzakonskega akta, lahko zdrži le v 

enem primeru: če Ustavno sodišče že danes ve, da prihajajoča presoja ZNB na 

sedanjo odločitev ne bo vplivala. Z drugimi besedami – če je večina sodnikov 

potihem že "sklenila", da ZNB ni protiustaven, kasnejša presoja zakona v resnici 

ne more vplivati na odločitev, da je podzakonski ukrep skladen z Ustavo.  

 

11. Prejudiciranje (vnaprejšnje odločanje) Ustavnega sodišča seveda ni dopustno. A 

težko si predstavljam, kaj drugega pomeni besedilo ob koncu 37. točke 

obrazložitve, v katerem Ustavno sodišče ugotavlja, da je iz prvega odstavka 39. 

člena ZNB razvidno, "da je že zakonodajalec izhajal iz splošnega načela 

sorazmernosti…. Hkrati pa v ZNB ni ovir, ki bi preprečevale, da ustavnoskladno 

hic! to načelo uporabi tudi izvršilni predpis ...".  

 

12. Ocene, da je zakonodajalec v 39. členu ZNB izhajal iz splošnega načela 

sorazmernosti, ni mogoče podati, dokler je odprto vprašanje legalitete te 

zakonske določbe.32 Če je ta določba prazna (golo pooblastilo), se na tej točki 

presoja konča – tako za zakon kot za (na njem temelječe) podzakonske akte. V 

takem primeru ni več možno govoriti o ustavnoskladni razlagi izvršilnega 

predpisa. Izvršilnega predpisa, ki sloni na golem zakonskem pooblastilu, ni 

možno razlagati, ker je neveljaven. 

 

                                            
27 Prim. U-I-56/98. 

28 Prim. A. Barak, nav. delo, str. 113, ki govori o t. i. primarni in sekundarni ureditvi – prva je 

pridržana zakonodajalcu. 

29 Prim. U-I-56/98. 

30 Prim. U-I-228/99, U-I-264/99, U-I-190/95. 

31 Prim. L. Šturm v: L. Šturm (ur.), Kometar Ustave RS, Fakulteta za podiplomske državne in 

evropske študije, Ljubljana 2002, str. 872, ki se sklicuje tudi na teorijo nemškega Zveznega 

ustavnega sodišča o pomembnosti oz. bistvenosti zadeve. 

32 Vprašanje legalitete zakona (ali je zakon golo pooblastilo) ima prednost pred presojo njegove 

sorazmernosti. Zakona, ki je vsebinsko prazen, glede sorazmernosti sploh ni mogoče presojati. 
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13. Trditev, da je zakonodajalec v prvem odstavku 39. člena ZNB izhajal iz splošnega 

načela sorazmernosti in da ta člen omogoča ustavnoskladno razlago Odloka, 

torej predpostavlja, da prvi odstavek 39. člena ZNB ni golo pooblastilo. Prav o 

tem slednjem pa se bo moralo Ustavno sodišče šele izreči – v štirih zaenkrat še 

odprtih zadevah.  

 

Vsebinski vidik: ali je presoja sorazmernosti podzakonskega ukrepa možna brez 

upoštevanja zakona?  

 

14. Vsebina 39. člena ZNB ni pomembna zgolj zato, ker je od njene skladnosti z 

načelom legalitete odvisno, ali je podzakonski akt veljaven ali ne. Vsaj enako 

pomemben kot formalni je tudi vsebinski vidik 39. člena ZNB (sorazmernost):33 

brez upoštevanja zakonskih vsebinskih meril34 za omejevanje svobode gibanja 

Ustavno sodišče ne more opraviti presoje sorazmernosti podzakonskega ukrepa. 

Metoda, ki jo je uporabila večina v tej odločbi, temelji na obidu zakona in 

neposredni podreditvi (subsumpciji) podzakonskega akta Ustavi.  

 

Člen 12 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah 

 

15. Ustavno sodišče je kot zgornjo premiso uporabilo 32. člen Ustave. Svobodo 

gibanja in njene omejitve v 12. členu ureja tudi Mednarodni pakt o državljanskih in 

političnih pravicah.35 Obe določbi predvidevata, da je zaradi javnega zdravja ali 

preprečitve širjenja nalezljivih bolezni svobodo gibanja dopustno omejiti.36  Za 

razlago (t. i. splošne komentarje) pravic iz MPDPP je na podlagi četrtega 

odstavka 40. člena MPDPP pristojen Odbor za človekove pravice (Human Rights 

Committee – v nadaljevanju Odbor ČP).37 Težko si je zamisliti, da bi sodišča, ki 

                                            
33 Do tega lahko pride šele po tem, ko je jasno, da je zakonska določba skladna z načelom 

legalitete. 

34 Prim. U-I-73/94. 

35 Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah je bil podpisan 16. decembra 1966 v New 

Yorku, veljati je začel 23. marca 1976. V Sloveniji velja od 1. julija 1992 (Uradni list RS, št. 35/92 – 

MP, št. 9/92 – v nadaljevanju MPDPP). 

36 Člen 12 MPDPP se glasi: 

"Zgoraj navedene pravice smejo biti omejene le, če so omejitve z zakonom predvidene, če so 

potrebne za zaščito nacionalne varnosti, javnega reda, javnega zdravja ali morale, ali pa pravic in 

svoboščin drugih, in če so te omejitve v skladu z drugimi pravicami, ki jih priznava ta Pakt."  

Člen 32 Ustave se glasi:  

"Ta pravica se sme omejiti z zakonom, vendar samo, če je to potrebno, da bi se zagotovil potek 

kazenskega postopka, da bi se preprečilo širjenje nalezljivih bolezni, se zavaroval javni red, ali če 

to zahtevajo interesi obrambe države." 

37 Odbor ČP pripravlja in objavlja interpretacije posameznih pravic, ki izhajajo iz MPDPP v 

obliki splošnih komentarjev. Pri tem gre lahko tako za izčrpno interpretacijo posamezne določbe 

http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/PRAVNE_PODLAGE/Mednarodne_konvencije_-_OZN/Mednarodni_pakt_o_drzavljanskih_in_politicnih_pravicah/Mednarodnipakt_drzavljanskih_politicnih_pravicah.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TBGeneralComments.aspx
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razlagajo vsebino temeljnih pravic, spregledala ali celo nasprotovala splošnim 

komentarjem (General Comments) Odbora ČP.38 Gre namreč za organ za varstvo 

človekovih pravic, ki ima izrecno pristojnost podajati razlago MPDPP državam 

pogodbenicam.39 

 

16. Odbor ČP je 1. 11. 1999 sprejel splošni komentar (General Comment) št. 27, ki 

se nanaša na svobodo gibanja (12. člen MPDPP). Med drugim se je Odbor 

posvetil tudi pogojem za omejevanje svobode gibanja. Medtem ko Ustavno 

sodišče glede dopustnih omejitev svobode gibanja v svoji praksi še ni razvilo 

podrobnejših meril,40 pa iz 12. člena MPDPP izhaja, da mora zakon vsebovati 

natančne kriterije za posege.41 Zakon mora vselej zagotoviti spoštovanje bistva 

(jedra) svobode gibanja; razmerja med pravilom (zagotovljena je svoboda 

gibanja) in izjemo (gibanje je omejeno) zakon ne sme porušiti.42 Omejitve 

svobode gibanja morajo biti z določeno stopnjo gotovosti, predvidljive že na 

podlagi zakona.43 Poročilo OVSE (Urad za demokratične institucije in človekove 

pravice) pa med zahtevami, ki izhajajo iz 12. člena MPDPP,44 izrecno omenja, da 

mora zakon vsebovati pogoje, pod katerimi je dopustno svobodo gibanja omejiti, 

določiti čas trajanja omejevalnih ukrepov in pravna sredstva, ki so zavezancem na 

voljo.45  

                                                                                                                              

MPDPP kot tudi za širša vprašanja. Njegova članica je trenutno tudi predstavnica Slovenije prof. 

dr. Vasilka Sancin. 

38 Prim. CASE CONCERNING AHMADOU SADIO DIALLO (REPUBLIC OF GUINEA v. 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO), INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 

JUDGMENT OF 30 NOVEMBER 2010, par. 66.  

39 Prim. M. Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, 2. izdaja, N.P. 

Engel, 2005, str. 746, 747, 748. 

40 Odločbe Ustavnega sodišča, ki so se ukvarjale s svobodo gibanja, so se pretežno nanašale na 

položaj tujcev oziroma prosilcev za azil (prim. U-I-284/94; U-I-95/08, Up-1462/06; Up-21/11), 

medtem ko množičnih kolektivnih omejitev svobode gibanja Ustavno sodišče še ni presojalo. 

41 Glej 13. točko Splošnega komentarja št. 12: "In adopting laws providing for restrictions permitted 

by article 12, paragraph 3, States should always be guided by the principle that the restrictions 

must not impair the essence of the right (cf. art 5, para. 1); the relation between right and 

restriction, between norm and exception, must not be reversed. The laws authorizing the 

application of restrictions should use precise criteria and may not confer unfettered discretion on 

those charged with their execution." 

42 Prav tam. 

43 Prim. M.Nowak, nav. delo, str. 273. 

44 Tudi za OVSE je torej 12. člen MPDPP referenčna  določba mednarodnega prava za presojo 

omejitev svobode gibanja. 

45 Poročilo OVSE: OSCE Human Dimension Commitments and State Responses to the Covid-19 

Pandemic, OSCE/ODIHR 2020, str. 93: General Comment No. 27 of the ICCPR elaborates that 

restrictions to the right to freedom of movement (Art. 12) are permitted, but any restrictions must 

be provided for in law that specifies the conditions and duration under which the rights may be 
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17. Vsebina 12. člena MPDPP kot mednarodno obvezujoča ratificirana konvencija s 

področja človekovih pravic, po svojem statusu primerljiva EKČP, prehaja tudi v 

vsebino 32. člena Ustave.46 Ustavno sodišče se je ustavni zahtevi o minimalni 

vsebini zakonske določbe, ki omejuje svobodo gibanja, izognilo tako, da je 

podzakonski akt neposredno podredilo 32. členu Ustave, ki izrecno minimalne 

zakonske vsebine ne določa. Ne bi pa se smelo izogniti 12. členu MPDPP, ki 

minimalno vsebino zakona ureja kot predpogoj za omejevanje svobode gibanja. 

Test sorazmernosti, ki bi upošteval, da vsebino 32. člena Ustave dopolnjuje tudi 

12. člen MPDPP, ne bi mogel mimo ocene, ali je vsebina 39. člen ZNB skladna z 

zahtevami, ki izhajajo iz 12. člena MPDPP. To bi pomenilo, da zgornja premisa 

(ne le takšna ali drugačna metoda dela) zahteva predhodno presojo ustavnosti 

39. člena ZNB z vidika njegove minimalne vsebine.47 

 

18. Kakšne so posledice, če Ustavno sodišče ob svoji presoji spregleda48 normo 

mednarodnega prava, ki napolnjuje vsebino ustavne pravice, ni jasno. Najbrž gre 

za kršitev Ustave, ki bo ostala brez posledic. 

 

Ustavno sodišče kot zadnji ščit pred zlorabo oblasti? 

 

19. Ustavno sodišče meni, da mora izvršilna oblast (Vlada) pri omejevanju človekovih 

pravic uživati široko polje proste presoje, dokler so njeni ukrepi usmerjeni v 

zaščito zdravja in življenj ljudi pred neznano nevarno boleznijo.  

 

20. Obstoja pozitivne dolžnosti države, da v času epidemije zavaruje zdravje in 

življenja svojih prebivalcev, zlasti ranljivejših, ni mogoče zanikati. Vendar to ne 

pomeni, da ima Vlada pri svojem ukrepanju neomejena pooblastila.49 Ustava 

                                                                                                                              

limited (the duration should in any case be ‘expeditious’) and the legal remedies that are available 

due to such restrictions.  

46 Ustaljena praksa Ustavnega sodišča je, da vsebina pravic iz EKČP, vključno s prakso ESČP, 

postane del vsebine ustavnih določb. Tako je na primer pravico do spoštovanja doma, ki je 

slovenska Ustava drugače od EKČP izrecno ne omenja, Ustavno sodišče umestilo v 36. člen 

Ustave in ji dalo tak pomen in vsebino, kot izhaja iz prakse ESČP. Glej U-I-64/14 

47 Seveda zahteva po vsebinsko natančno razdelanih zakonskih kriterijih za omejevanje svobode 

gibanja izhaja tudi iz slovenske Ustave: iz temeljnih načel pravne države, delitve oblasti, legalitete 

in vezanosti uprave na Ustavo in zakon. Žal jih Ustavno sodišče v svojo presojo ni vključilo. 

48 Spregled 12. člena MPDPP skupaj s Splošnim komentarjem št. 12 si je težko razložiti, saj se je 

Ustavno sodišče sklicevalo na njegovega »brata dvojčka« Mednarodni pakt o ekonomskih, 

socialnih in kulturnih pravicah (točka 42 obrazložitve). Upoštevalo je tako 12. člen MPESKP kot 

peti odstavek preambule.  

49 Treba je upoštevati, da Državni zbor v času epidemije ni razglasil izrednega stanja (92. člen 

Ustave), ki omogoča začasno razveljavitev in omejitev nekaterih človekovih pravic. Ustava glede 

presoje omejitev pravic pozna le dve stanji: redno in izredno. Nedvomno je epidemija covid-19 
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vsebuje vsaj dve varovalki. Prva varovalka je legalitetno načelo, ki ima svoj temelj 

v načelu pravne države: izvršilna oblast nobenega posega v človekove pravice ne 

sme določiti izvirno, ne da bi za to imela jasna vsebinska merila v zakonu.50 Z 

drugimi besedami, vsak poseg v svobodo gibanja je možen le z zakonodajalčevim 

soglasjem, ki mora biti toliko vsebinsko razdelano, da je razumnemu državljanu 

že na podlagi zakona jasno, kakšne omejitve gibanja ga lahko doletijo v primeru 

hudih nalezljivih bolezni. Druga varovalka je zahteva po sorazmernosti: vsak 

poseg v ustavno pravico mora biti primeren, nujen in sorazmeren glede na njegov 

cilj. Z drugimi besedami, prepoved prehajanja med občinami je ustavno skladna 

le, če (logično-razumsko) lahko prepreči nadaljnje širjenje COVID-19 in če na 

voljo ni milejših ukrepov.  

 

21. Skrb za delovanje obeh varovalk je poverjena Ustavnemu sodišču, natančneje, 

(vsaj) petim ustavnim sodnicam ali sodnikom.  

 

22. Ustavno sodišče je najprej deaktiviralo prvo varovalko. S tem ni spregledalo le 

legalitetnega načela, temveč je degradiralo tudi vlogo in pomen zakonodajalca v 

našem ustavnem sistemu. V pravni in demokratični državi je izključno 

zakonodajalcu (kot edinemu neposrednemu predstavniku ljudske volje) 

dovoljeno, da ureja temeljna razmerja med državo in njenimi prebivalci.51 

Poudarjanje vloge zakona v tej zadevi zato ni namenjeno le utrjevanju načela 

pravne države, ampak tudi spoštovanju načelu delitve oblasti.52 Če lahko Ustavno 

sodišče ustavnost podzakonskega akta, ki omejuje svobodo gibanja, oceni 

                                                                                                                              

pomenila „izredne razmere“ v splošnem (nepravnem) pomenu te besede. V ustavnopravnem 

pomenu pa čas epidemije ni pomenil izrednega stanja. V zadevi U-I-59/17 je Ustavno sodišče 

zavzelo stališče, da je omejitev človekovih pravic po Ustavi možno presojati le v običajnem stanju 

(15. člen Ustave) in v vojnem ali izrednem stanju ( 16. člen Ustave). Če v državi ni razglašeno 

izredno stanje, Ustavno sodišče presojo opravi skladno s pravili, ki veljajo v običajnem stanju.  

50 Prim. Pirnat, str. 637. 

51 Prim. Odločbo US U-I-56/98,  

Glej tudi U-I-156/08: Zakon mora v temelju sam urediti vsebino, ki naj bo predmet predpisa, ter 

določiti okvire in usmeritve za njeno podrobnejše podzakonsko urejanje, tako da je pravnemu 

subjektu njegov položaj znan oziroma predvidljiv že na podlagi zakona. Zakon tako ne sme 

prepuščati urejanja zakonske materije podzakonskemu predpisu, še toliko manj pa to sme 

prepustiti političnemu aktu, kakršen je resolucija. 

52 Prim. V. P. Tzevelekos, K. Istref: A Way for the ECtHR to Foster the Domestic Oversight of 

Emergency Measures Against the Pandemic: Procedural Rationality’s Special Mission, maj 2020, 

dostopno na http://echrblog.blogspot.com/2020/05/guest-post-on-european-court-

domestic_26.html Avtorja opozarjata na izjemen pomen vloge parlamentov v časih kriznih 

ukrepov. Zadošča, da so izvršilni ukrepi predmet naknadne parlamentarne presoje, če z njimi 

zaradi velike in očitne nevarnosti Vlada ne more odlašati. Tudi iz prakse ESČP izhaja, da veliko 

težo pri presoji sorazmernosti posega pripisuje dejstvu, koliko parlamentarne kontrole je bil 

deležen omejitveni ukrep izvršilne veje oblasti. 

http://echrblog.blogspot.com/2020/05/guest-post-on-european-court-domestic_26.html
http://echrblog.blogspot.com/2020/05/guest-post-on-european-court-domestic_26.html
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neposredno na podlagi Ustave, ne da bi se upoštevalo zakonska merila in pogoje 

za omejitev te človekove pravice, bo morda naslednji korak ta, da sme tudi Vlada 

podzakonske akte sprejemati neposredno na podlagi Ustave?  

 

Prepoved gibanja med občinami kot neprimeren ukrep 

 

23. Večina je nato deaktivirala še drugo varovalko. Odgovor na vprašanje, ali je bil 

ukrep prepovedi prehajanja občinskih meja ob že sicer veljavni splošni prepovedi 

gibanja in združevanja na javnih krajih primeren, nujen in sorazmeren za 

nadaljnje (močnejše) preprečevanje stikov med ljudmi, se mi zdi precej jasen: ne, 

ni bil. K omejevanju stikov med ljudmi ni prispeval ničesar. Osebni stiki med ljudmi 

so bili že pred tem omejeni. Že pred prepovedjo zapuščanja lastne občine se 

nismo smeli družiti in zadrževati na javnih krajih.53 Smeli smo zgolj v družbi članov 

svojega gospodinjstva (ali ožjih družinskih članov) dostopati do lokalnega gozda 

ali parka, kjer se nismo smeli ustavljati, posedati ali klepetati z drugimi ljudmi.54 

Edini učinek ukrepa je bilo skrčenje teritorija, po katerem smo se (pod zelo 

omejenimi pogoji) smeli gibati. 55 

 

24. To ne pomeni, da je prepoved prehajanja občinskih mej sama po sebi neučinkovit 

ukrep za preprečevanje širjenja okužb v času epidemij. Neprimeren je bil v 

konkretnem sosledju vladnih ukrepov. Vlada je namreč najprej z Odlokom/30 na 

splošno prepovedala stike med ljudmi (razen s člani lastnega gospodinjstva). To 

je imelo za posledico, da se že na podlagi Odloka/30 nismo smeli družiti ne s 

prebivalci lastne občine ne s prebivalci drugih občin.56  

 

25. Dejstvo, da se je smel pobudnik po sprejetju izpodbijanega ukrepa gibati le še v 

mejah svoje občine, ni moglo (dodatno) zajeziti širjenja okužb. To pomeni, da je 

                                            
53 Splošno prepoved gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih je uvedel že Odlok o začasni splošni 

prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah – Odlok/30. Tega Odloka 

pobudnik ni izpodbijal. Zato je popolnoma zgrešena trditev v 51. točki obrazložitve, da je šele 

Odlok/38 preprečil stike med ljudmi iz različnih občin. Stiki med ljudmi so bili prepovedani že z 

Odlokom/30. Ta je prepovedoval na načelni ravni (ob nekaterih izjemah, ki pa niso sporne) stike 

med ljudmi iz istih in različnih občin. 

54 Ti ukrepi so za razliko od izpodbijane prepovedi zelo učinkovito preprečili stike med ljudmi in 

torej širjenje epidemije. 

55 Medtem ko so epidemiologi soglasno potrdili smiselnost vseh predhodnih ukrepov, pa nihče 

izmed njih pred uvedbo ali ob uvedbi ni javno podprl prav prepovedi zapuščanja lastne občine. 

Nekateri strokovnjaki so temu ukrepu izrecno nasprotovali, češ da je nesmiseln. V tem delu se v 

celoti pridružujem argumentom, ki jih je v svojem ločenem mnenju navedel sodnik dr. Rok Čeferin. 

56 Ponavljam, da je zato utemeljitev v 51. točki obrazložitve povsem zgrešena. 
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bil ukrep prepovedi prehajanja občinskih mej neprimeren, nesorazmeren in 

protiustaven. Vlada primernosti in nujnosti57 tega ukrepa ni nikoli utemeljila.58  

 

Avstrijsko in slovensko Ustavno sodišče 

 

26. Primerjava odločitev ustavnih sodišč v različnih državah je ponavadi nehvaležna. 

Vsako sodišče namreč odloča ob upoštevanju specifičnih okoliščin v svoji državi. 

Pandemija pa je v tem pogledu paradoksalno prinesla nekaj dobrega: ukrepi v 

nekaterih državah se niso veliko razlikovali, tudi epidemiološka situacija je bila 

marsikje primerljiva. Primerjava ustavne presoje sprejetih ukrepov je zato lahko 

bolj pomeljiva kot v normalnih razmerah. 

 

27. V Avstriji je parlament v času epidemije sprejel poseben zakon (COVID-19 

zakon59), s katerim je med drugim za sprejetje ukrepov, ki na določenih območjih 

omejujejo svobodo gibanja (das Betreten von bestimmten Orten), pooblastil 

ministra. Minister je izdal odredbo, s katero je (zelo podobno kot v Sloveniji) 

prepovedal dostop do javnih krajev z določenimi izjemami. Tudi te so bile skoraj 

enake kot v Sloveniji (rekreacija, nakup nujnih dobrin, druženje izključno s člani 

gospodinjstva).  

 

28. Pred avstrijskim sodiščem je pobudnik (fizična oseba) izpodbijal ustavnost 

COVID-19 zakona ter zakonitost ministrske odredbe. Trdil je, da zakon ne 

dopušča splošne prepovedi dostopa do javnih krajev na podzakonski ravni. 

Ustavno sodišče60 je presojo obeh aktov opravilo po naslednjem vrstem redu: 

najprej se je lotilo presoje zakona. Ugotovilo je, da je skladen z legalitetnim 

načelom. V drugem koraku je presojalo, ali je ministrova odredba, ki je pobudnika 

zadrževala v lastnem domu, ostala v okvirih zakonskih meja. Ustavno sodišče je 

ugotovilo, da ni. Ker je zakon ministra pooblaščal le za ukrepe, ki se nanašajo na 

omejitve gibanja na "določenih krajih", je podzakonska splošna prepoved izhoda 

prekoračila zakonsko dopustne omejitve. 

 

                                            
57 Vlada je izpodbijani ukrep uvedla komaj 9 dni po uvedbi splošne prepovedi gibanja. Glede na to, 

da Vlada sama navaja (večinska odločba pa to sprejema), da se učinki ukrepov pokažejo šele po 

13 oziroma 14 dneh (17. in 53. točka odločbe), se učinki splošne omejitve gibanja ob uvedbi 

izpodbijanega ukrepa (Odlok/38) sploh še niso mogli pokazati. Nelogično je zato trditi, da je bil 

ukrep nujen. 

58 To je razvidno iz njenega odgovora Ustavnemu sodišču. 

59 Besedilo zakona je dostopno na 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=

20011073. 

60 Odločba V 363/2020 z dne 14.7.2020 je dostopna na 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_20200714_2

0V00363_00. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011073
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011073
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_20200714_20V00363_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_20200714_20V00363_00
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29. Primerjava s slovensko odločitvijo pokaže naslednje:  

 

(i) tako normativna ureditev (na zakonski in podzakonski ravni) kot 

epidemiološka situacija sta bili v Sloveniji in Avstriji primerljivi; 

(ii) tako v Sloveniji kot v Avstriji je veljavni zakon za sprejetje podzakonskih 

ukrepov izrecno pooblaščal ministra; v Avstriji je ukrep sprejel minister, v 

Sloveniji pa Vlada; 

(iii) avstrijsko sodišče je naredilo presojo v dveh korakih, slovensko je pri 

presoji Odloka "preskočilo" zakon;  

(iv) avstrijsko sodišče se je natančno posvetilo vsebini zakona in analiziralo, 

ali je zakon dovolj določno opredelil meje izvršilni oblasti,  slovenskemu 

Ustavnemu sodišču se je to zdelo nepomembno;  

(v) avstrijsko sodišče je ugotovilo, da je splošna prepoved izhoda nezakonita, 

slovensko Ustavno sodišče je ugotovilo, da je prepoved zapuščanja 

lastne občine skladna z Ustavo. 

 

30. Pristop avstrijskega sodišča je metodološko prepričljiv in vsebinsko pogumen. 

Najprej je treba preveriti ustavnost zakonskih podlag, nato presojati zakonitost 

ukrepa. Pri testu sorazmernosti, ki ga mora opraviti minister, ni popustov. Četudi 

(enako kot slovenska) avstrijska odločitev temelji na obveznosti države, da (tudi) 

na račun človekovih pravic zagotovi javno zdravje, posledica ni ta, da se tehtnica 

vselej prevesi v korist boja proti epidemiji. Dokaz: splošna prepoved gibanja ni 

imela podlage v avstrijskem zakonu. 

 

31. Slovenski pristop je metodološko zgrešen in vsebinsko strahopeten. Zakona se 

Ustavno sodišče ne loti (ker se boji, da je morda protiustaven?), pri 

podzakonskem urejanju pa Vladi zaradi bojazni pred neznano boleznijo prepusti 

praktično neomejena pooblastila. Človekove pravice v času zdravstvene krize 

nimajo teže, žrtvovane so na oltarju boja zoper korono.  

 

Ustavna demokracija v času korone 

 

32. Čas korona krize je čas, ko se v temelju majejo naša življenja – ne zgolj zaradi 

strahu pred okužbo z novim in neznanim virusom. Skrbi nas, ali bomo zaradi 

posledic gospodarske krize še imeli službo; sprašujemo se, ali bodo naši otroci 

lahko normalno hodili v šolo in vrtec in kdo jih bo čuval in šolal na daljavo; zanima 

nas, ali bomo lahko pravočasno in učinkovito prišli do zdravnika/ce, če naše 

zdravstvene težave niso povezane s korono. Sprašujemo se tudi, kako bo na 

naša življenja dolgoročno vplivala odsotnost osebnih stikov z ljudmi, ki niso ožja 

družina, a so v naših življenjih nepogrešljivi; koliko je vredno življenje brez 

kinoteke, gledališča, koncertov in zabav s prijatelji. Koliko časa sploh lahko 

človeštvo preživi v tem čudnem vmesnem stanju, ne da bi se temeljito spremenilo 

– na slabše? 
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33. Tudi Ustavno sodišče ni imuno na korono. Bojazni segajo od povsem praktičnega 

vprašanja, kaj se bo zgodilo z delovanjem Ustavnega sodišča, če se kdo izmed 

nas (ali celo vsi) okuži(mo), do eksistencialnega strahu za svoje življenje in 

življenje svojih bližnjih. Po človeški plati je zato mogoče razumeti odločitev 

Ustavnega sodišča tudi kot strah pred neznano nevarnostjo, zaradi katerega se v 

večji meri kot sicer naslanjamo (in zaupamo) na oblastno avtoriteto. 

 

34. A ne morem mimo tega, da se na Ustavno sodišče tokrat ni obrnila oblast, pač pa 

navaden državljan. Ni trdil, da je splošna prepoved stikov med ljudmi v času 

epidemije nesmiselna in nepotrebna. Trdil je le, da za preprečitev širjenja 

epidemije ni bilo nujno, da ga v času, ko razen z domačimi že tako z nikomer ni 

imel osebnih stikov, na javnih krajih pa se z izjemo rekreacije in nujnih opravkov 

ni smel zadrževati, Vlada omeji še s prepovedjo zapuščanja domače občine. 

Odgovor Ustavnega sodišča državljanu lahko strnemo takole: ni potrebno, da vi 

razumete smiselnost tega ukrepa; ni potrebno niti, da se zdi smiseln 

strokovnjakom ali Ustavnemu sodišču. Razume ga Vlada in to je v času krize 

dovolj.  

 

35. S tem sporočilom se ne strinjam, zato sem glasovala proti odločitvi. 

 

 

 

 

 

         dr. Špelca Mežnar 

                Sodnica  

 

 

 

          dr. Katja Šugman Stubbs, l.r. 

                Sodnica 


