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1. S tem ločenim mnenjem pojasnjujem, zakaj nisem mogel podpreti večinske odločbe, 

pa čeprav se sicer strinjam z njenim navideznim sporočilom. Kolikor bi jo naslovniki želeli 

razumeti kot potrditev upravičenosti žensk in njihovih partnerjev do pomoči pri spočetju 

otroka z biomedicinsko pomočjo, s čimer se omogoča svobodno odločanje o rojstvih 

otrok iz 55. člena Ustave, bi s tem sporočilom namreč v celoti soglašal. 

 

2. Zakaj potemtakem pravim, da bi šlo v tem smislu le za "navidezno" sporočilo odločbe? 

Ker večinska odločba bistvenih vsebinskih vprašanj pravice iz 55. člena Ustave sploh ne 

naslavlja. Da so pari, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, upravičeni do postopkov zdravljenja 

neplodnosti in postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo, v tej zadevi seveda niti ni 

bilo postavljeno pod vprašaj. Zadeva glede na dejanske okoliščine tudi ni odpirala 

morebitnih drugih spornih vidikov postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP).1 

Neposredno je naslovila vprašanje omejitve tega upravičenja na ženske med 18. in 

dopolnjenim 43. letom starosti, a tudi tam ne z vidika vsebine te omejitve same po sebi. 

Odločba namreč ne vsebuje razlogov o tem, da bi bila taka omejitev v vsakem primeru v 

neskladju s pravico iz 55. člena Ustave. Nasprotno: kot je odločba zapisana, v primeru, 

da bi tako številčno opredeljeno zgornjo starostno mejo (dopolnjeno 43. leto starosti) 

vseboval že zakon, s tem – vsaj z vidika v odločbi navedenih razlogov ugotovljene 

neustavnosti – ne bi bilo nič narobe. 

 

3. Dejansko sporočilo odločbe je dosti bolj tehnične narave. Gre za ugotovljeno neskladje 

izpodbijane določbe podzakonskega akta z načelom zakonitosti oziroma legalitete, ki 

ureja razmerje med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti oziroma vezanost uprave na 

                                            
1 Recimo vprašanje morebitnega upravičenja do postopkov OBMP za samske ženske in 

istospolne pare. 
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Ustavo in zakon. To načelo na splošno izraža drugi odstavek 120. člena Ustave, po 

presoji večine pa naj bi bilo v obravnavani zadevi izraženo v prvem odstavku 51. člena 

Ustave kot specialni določbi, zaradi česar je v odločbi ustavnost izpodbijane podzakonske 

določbe presojana z vidika prvega odstavka 51. člena v zvezi z drugim odstavkom 50. 

člena Ustave in ne z vidika drugega odstavka 120. člena Ustave (glej 14. točko 

obrazložitve odločbe). Odločba sicer vsaj izrecno ne pojasni, v čem naj bi se presoja z 

vidika ene ali druge ustavne določbe razlikovala, saj se zdi, da takoj v naslednji točki 

obrazložitve kot splošna izhodišča ponovi tista stališča, ki jih Ustavno sodišče običajno 

upošteva pri opredeljevanju zahtev načela legalitete: podzakonski akt sicer sme 

zakonsko normo dodatno razčleniti, a s tem ne sme izvirno opredeljevati pravic in 

obveznosti, še manj pa lahko zožuje zakonsko urejene pravice in obveznosti.2 

 

4. Bistveno vprašanje je torej, ali je določba drugega odstavka 37. člena Pravil 

obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju Pravila) kot podzakonskega akta 

nedopustno omejila upravičenost do postopkov OBMP ženskam oziroma parom, ki bi po 

zakonu (Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo 

– ZZNPOB) do teh postopkov sicer bili upravičeni. V odločbi opravljena presoja večino 

vodi do pritrdilnega odgovora na to vprašanje. 

 

5. Naj mi bo dovoljeno, da tu na kratko povzamem – po moji oceni – ključne korake 

razlogovanja večinske odločbe: 

 

(1) drugi odstavek 6. člena ZZNPOB določa, da mora biti ženska "v starostni dobi, ki je 

primerna za rojevanje", kar ne izključuje, da se postopek OBMP (vsaj izjemoma) odobri 

tudi ženski, ki je že dopolnila 43 let, če za to pri konkretni prosilki ni drugih strokovno 

prepoznanih ovir (17. točka obrazložitve); 

 

(2) če bi zakonodajalec želel Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v 

nadaljevanju Zavod) prepustiti določitev absolutne starostne meje, bi ga moral za to 

izrecno pooblastiti, takega pooblastila pa ZZNPOB ne vsebuje (18. točka obrazložitve), 

pri čemer bi pooblastilo moralo biti v vsakem primeru v tolikšni meri določno, da bi Pravila 

opredelila le način izvrševanja pravice (19. točka obrazložitve); 

 

(3) zakonodajno gradivo pa kaže, da zakonodajalec podrobnejše opredelitve starosti niti 

ni nameraval prepustiti Zavodu, saj je štel, da je zakonska določba dovolj natančna (18. 

točka obrazložitve). 

 

V nadaljevanju na kratko pojasnjujem, zakaj je vsako od teh treh stališč pri meni vzbudilo 

dvom, zaradi katerega odločbe nisem mogel podpreti. 

                                            
2 Pri tem se odločba (v 15. točki obrazložitve) v prvi vrsti sklicuje na odločbo Ustavnega sodišča št. 

U-I-50/97 z dne 16. 12. 1999 (Uradni list RS, št. 109/99, in OdlUS VIII, 281), 6. in 7. točka 

obrazložitve, ki se je pri tem izrecno oprla na načelo legalitete iz drugega odstavka 120. člena in 

tretjega odstavka 153. člena Ustave. 
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6. Prvič, ko naslavlja razmerje med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti, se Ustavno 

sodišče po moji oceni pri presoji ustavne skladnosti podzakonskega akta ne more izogniti 

razlagi zakona, katerega vsebino naj bi podzakonski akt nedopustno presegel ali zožil. To 

za moje oči potrjujejo tudi bistvena stališča iz presoje večinske odločbe, ki sem jih povzel 

v prejšnji točki tega mnenja, saj je vsako od njih odvisno od tega, kako je treba razumeti 

zakonsko določbo, za katero Zavod navaja, da jo je s Pravili zgolj podrobneje opredelil 

oziroma dopustno konkretiziral. V tem smislu imam pomisleke do tega, da bi Ustavno 

sodišče posamezno zakonsko določbo razlagalo, ne da bi se pri tem vsaj soočilo z 

razlago isto določbe, ki so jo že zavzela redna sodišča, v prvi vrsti Vrhovno sodišče. 

 

7. Izpodbijana sodba Vrhovnega sodišča se namreč v odločbi po uvodnem povzetku 

dosedanjega postopka v delu A. pojavi šele v 21. točki obrazložitve, v delu B.–II., v 

katerem odločba ugotovi, da ta sodba temelji na protiustavni določbi Pravil, zaradi česar 

jo je treba razveljaviti. V celotnem delu B.–I., ki je posvečen presoji skladnosti izpodbijane 

določbe Pravil z zahtevami načela legalitete, sodba Vrhovnega sodišča ni omenjena; pa 

čeprav je Vrhovno sodišče ravno o bistvenem vprašanju zavzelo jasno stališče, ko je (v 

12. točki obrazložitve sodbe) zapisalo: 

 

"Pravila v 37. členu izvirno ne urejajo pravice do zdravljenja z OBMP, ampak jo le 

podrobneje urejajo glede na določbo drugega odstavka 6. člena ZZNPOB. Ta določba 

pre[d]stavlja pravni standard ženske v starostni dobi, primerni za rojevanje. Pravni 

standard je glede na dognanja in znanstvene standarde v medicini podrobneje urejen na 

podzakonski ravni s Pravili. Pri sprejemu Pravil sodeluje medicinska stroka, Pravila pa je 

lažje spreminjati kot zakon, zato omogočajo sprotno prilagajanje razvoju medicinske 

znanosti." 

 

8. Zdi se, da večinska odločba izhaja iz stališča, da se v delu B.–I. izvaja zgolj presoja 

ustavne dopustnosti določb Pravil in ne ZZNPOB ter da so zato upoštevne zgolj navedbe 

Zavoda, katerega trditve glede dopustne konkretizacije zakonskega pogoja tam tudi 

povzema (glej začetek 16. in 18. točke obrazložitve odločbe). Vendar pa to, kot rečeno, 

po moji presoji ne drži, saj so vsa ključna stališča glede ustavne skladnosti 

podzakonskega akta odvisna tudi od (razlage) vsebine zakona, ki takšno konkretizacijo 

predvideva ali ne. Odločba se v tem oziru, kolikor se že dotika vsebine ZZNPOB, 

zadovolji s sklicevanjem na zakonodajalca, po moji presoji pa ne bi smela prezrti tudi 

razlage Vrhovnega sodišča, še posebno, če je ravno od razlage zakona odvisen odgovor 

na vprašanje, ali je šlo za nedopustno urejanje pravic s podzakonskim aktom. 

 

9. Drugič, čeprav odločba poudarja, da bi moral ZZNPOB, če bi zakonodajalec želel 

Zavodu prepustiti določitev absolutne starostne meje, v ta namen vsebovati izrecno 

pooblastilo, takega izrecnega pooblastila Ustavno sodišče običajno ne zahteva. V že 

citirani zadevi št. U-I-50/97, na katero se odločba sklicuje ob povzemanju splošnih 

izhodišč presoje, je Ustavno sodišče denimo zapisalo, da "morajo imeti upravni organi in 
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tisti, ki izvajajo javna pooblastila, za svoje normiranje v zakonu izrecno določen ali iz 

njega vsaj ugotovljiv okvir in podlago".3 Podobno je v zadevi št. U-I-232/99 zapisalo:4 

 

"Upravni predpis pa sme zakonsko normo tudi dopolnjevati, vendar samo tako daleč, da z 

dopolnjevanjem ne bo originarno urejal družbenih razmerij ali originarno določal nalog 

države. Tako mora torej zajeti samo tisto, kar nujno izhaja iz zakonske norme, pa v njej ni 

izrecno povedano. Upravni predpis sme izbrati tudi način za dosego neke naloge, ne sme 

pa je originarno določiti. Upravni organi torej nimajo pravice izdajati predpisov brez 

vsebinske podlage v zakonu – vendar izrecno pooblastilo v zakonu ni potrebno." 

 

Ali, končno, v še novejši odločbi v zadevi št. U-I-84/09:5 

 

"[I]z načela zakonitosti iz drugega odstavka 120. člena Ustave izhaja, da izrecno 

zakonsko pooblastilo za sprejem podzakonskega predpisa ni [potrebno], temveč 

zadošča, če je podzakonski predpis znotraj vsebinskih okvirov, ki morajo biti v zakonu 

izrecno določeni ali iz njega vsaj z razlago ugotovljivi […]" 

 

10. Kolikor bi torej poudarek iz 18. točke obrazložitve večinske odločbe razumeli v tem 

smislu, da je za sprejem tovrstnega podzakonskega akta nujno zahtevano izrecno 

pooblastilo, bi to nakazovalo odstop od običajne presoje Ustavnega sodišča ali vsaj 

opredelitev specifičnih zahtev drugega odstavka 51. člena Ustave kot posebne določbe, v 

luči katere je večina opravila presojo izpodbijane določbe; a vsaj sam iz odločbe ne 

uspem razbrati razlogov ne za eno ne za drugo. Glede na to, da se Zavod že sam sklicuje 

na, odločba pa v isti točki obrazložitve citira, izrecno zakonsko pooblastilo za sprejemanje 

splošnih aktov (26. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju), 

nemara tudi ne gre za to, da bi odločba tu merila na potrebo po izrecni opredelitvi nosilca 

(in ne predmeta) zakonskega pooblastila. Morda je, končno, odločba to strogo zahtevo 

želela nekoliko omiliti s kasnejšim poudarkom, da bi moralo biti pooblastilo tako določno, 

da bi Pravila opredelila le način izvrševanja pravice, a je tudi ta poudarek, kot ga 

razumem, usmerjen drugam (v dopustne vsebinske meje pooblastila, ne glede na to, ali 

je izrecno ali implicirano).6 

                                            
3 Prav tam, 6. točka obrazložitve. 

4 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-232/99 z dne 22. 5. 2003 (Uradni list RS, št. 54/03, in OdlUS 

XII, 46), 11. točka obrazložitve. 

5 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-84/09 z dne 2. 7. 2009 (Uradni list RS, št. 55/09, in OdlUS 

XVIII, 31), 11. točka obrazložitve. 

6 Ko bi torej pooblastilo (pa čeprav izrecno) urejanju s podzakonskimi akti prepuščalo nekaj, česar 

ne bi smelo. Tako je denimo Ustavno sodišče zapisalo v odločbi št. U-I-84/09 (9. točka 

obrazložitve): "Ker že načelo delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena Ustave) izključuje možnost, da 

bi upravni organi ali Vlada spreminjali ali samostojno urejali zakonsko materijo, izvršilna klavzula 

ne sme vsebovati pooblastil, na podlagi katerih bi izvršilni predpisi lahko vsebovali določbe, za 

katere ni podlage že v zakonu, zlasti pa ne smejo prepustiti izvršilnemu predpisu samostojnega 

odrejanja pravic in obveznosti." 
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11. Končno, tretjič, pa imam zadržke tudi do nedvoumnosti razlage namena 

zakonodajalca, ki jo (v 18. točki obrazložitve) ponuja odločba in ki naj bi kazala, da 

zakonodajalec Zavodu ni nameraval prepustiti podrobnejše opredelitve starosti 

upravičenk do postopkov OBMP, ker je štel, da je zakonska določba dovolj natančna. V 

citiranem zakonodajnem gradivu je v obrazložitvi predlagatelja (skupine poslancev) h 

gradivu za drugo obravnavo res mogoče najti to navedbo, ki se v celotnem sobesedilu 

glasi takole:7 

 

"Predlagatelji so proučili možnost določitve zgornje starostne meje upravičencev do 

postopkov OBMP. Predlagatelji menijo, da je določba 6. člena dovolj natančna. Splošno 

načelo posebne skrbi za blaginjo (bodočega) otroka se namreč kaže tudi v zahtevi, da 

morata biti zakonca oziroma zunajzakonska partnerja primerne starosti, in sicer take 

starosti, da se lahko domneva, da bosta, ko se bo otrok rodil, sposobna opravljati 

starševske dolžnosti v njegovo korist. Tudi ženska mora biti v starosti, ki je primerna za 

rojevanje. Gre za to, da je tako z vidika zdravja ženske, kot tudi otroka, nosečnost zunaj 

reproduktivnega obdobja lahko zelo nevarna. Poleg tega so tu še resni moralni in drugi 

zadržki do pojavov, ko rojevajo otroke ženske, ki štejejo toliko let, da bi po naravnih 

zakonitostih morale postati že babice, ne pa matere." 

 

12. Čeprav stališča predlagateljev zakona ni mogoče povsem enačiti z namenom 

zakonodajnega telesa kot celote, še manj pa šteti kot odločilnega pri razlagi zakonskih 

določb, lahko sledim razlogovanju, da je pri ugotavljanju zakonodajalčevega namena 

upoštevno. Nekoliko več pa imam zadržkov glede sporočilne vrednosti citiranega stališča 

iz zakonodajnega gradiva. 

 

13. Najprej zato, ker so predlagatelji z oceno, da je zakonska določba po njihovem 

mnenju dovolj natančna, odgovarjali na uvodoma omenjeno možnost določitve "starostne 

meji upravičencev". Povsem mogoče torej je, da s prvo povedjo, na katero odgovarjajo z 

drugo, niti niso toliko merili na drugi odstavek 6. člena ZZNPOB, ki se osredotoča na 

starostno dobo ženske, ampak bolj na prvi odstavek istega člena, ki določa, da morata 

biti oba partnerja "polnoletna, razsodna in v primerni starosti za opravljanje starševskih 

dolžnosti ter v takem psihosocialnem stanju, v skladu s katerim se lahko utemeljeno 

pričakuje, da bosta sposobna opravljati starševske dolžnosti v korist otroka" (poudaril 

M.A.). Navsezadnje je prvemu odstavku 6. člena posvečena tudi tretja poved citiranega 

besedila, preden se v zadnjih treh povedih predlagatelji posvetijo drugemu odstavku tega 

člena. Vsekakor z oceno zadostne natančnosti predlagatelji niso merili zgolj na določbo 

drugega odstavka 6. člena ZZNPOB, ki je sporna v pričujoči zadevi, ampak vsaj na 

besedilo 6. člena v celoti. 

 

14. Poleg tega in predvsem pa zato, ker po moji presoji citirano stališče predlagateljev v 

vsakem primeru ne dopušča zgolj te razlage, ki jo zavzame odločba, oziroma se mi ta niti 

                                            
7 Poročevalec DZ, št. 18/00 z dne 17. 3. 2000, 6. točka obrazložitve predloga za drugo obravnavo. 
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ne zdi najbolj prepričljiva. Predpostavimo torej, da se mnenje predlagateljev, da je 

določba 6. člena zakona dovolj natančna in v njej ni treba določiti zgornje starostne meje 

upravičencev, neposredno nanaša (tudi) na drugi odstavek tega člena. Z drugimi 

besedami, da je po njihovem mnenju določba dovolj natančna, da ne terja podrobnejše 

opredelitve v zakonu. Ali takšno mnenje res vodi v sklep, da je potemtakem avtomatično 

izključena tudi možnost oziroma dopustnost podrobnejšega urejanja na podzakonski 

ravni? 

 

15. Bojim se, da ne, saj bi šlo, če nekoliko poenostavim, za sklepanje v duhu Kavlja 22:8 

podrobnejša opredelitev s podzakonskim aktom ne bi bila dopustna prav zato, ker je 

zakonodajalec ocenil, da ni potrebna podrobnejša opredelitev v samem zakonu; 

podrobnejša opredelitev s podzakonskim aktom bi bila potemtakem dopustna le, če in 

kolikor bi zakonodajalec ocenil, da je treba podrobnejšo opredelitev umestiti že v samo 

zakonsko besedilo. Če bi takšno sklepanje privedli do meja njegove logike, se torej zdi, 

da bi preprečevalo vsakršno konkretizacijo s podzakonskimi akti: da bi bila taka 

konkretizacija dopustna, bi jo moral zakonodajalec vedno vključiti že v zakonsko besedilo, 

zaradi česar bi postala na podzakonski ravni nepotrebna. 

 

16. Logika pravnega urejanja je po moji oceni drugačna in sozvočna s tistim, kar je 

Ustavno sodišče lepo zapisalo v že citirani odločbi v zadevi št. U-I-232/99 (glej 9. točko 

mnenja zgoraj): "Upravni predpis […] mora torej zajeti samo tisto, kar nujno izhaja iz 

zakonske norme, pa v njej ni izrecno povedano." Citirano stališče predlagateljev je tako 

po moji presoji treba razumeti predvsem v tem smislu, da po njihovem mnenju zakon ne 

potrebuje dodatne konkretizacije na ta način, da bi že zakonodajalec sam določil 

starostno mejo v zakonu, ker to konkretizacijo in po potrebi prilagajanje novim 

znanstvenim spoznanjem lahko prepusti stroki. Drugače kot na takšen način – da torej 

zakonska določba s sprejeto ubeseditvijo ("starostna doba, primerna za rojevanje") terja 

nadaljnjo konkretizacijo – po moji presoji te zakonske določbe sploh ni mogoče razlagati. 

Da bi zakonodajalec pri tem izključil možnost, da do te konkretizacije pride z opredelitvijo 

starostne meje v splošnem podzakonskem aktu, pa čeprav bi Zavod pri tem sledil 

ugotovitvam in razvoju medicinske stroke, ampak neizpodbitno zahteval vsakokratno 

konkretizacijo glede na specifične okoliščine vsake konkretne prosilke, pa vsaj sam tudi 

ne razberem – ne iz citirane obrazložitve predlagateljev zakona ne iz zakonske določbe, 

kakršna je bila uzakonjena. 

 

17. Zato je, navsezadnje, po moji presoji še toliko bolj upoštevno stališče Vrhovnega 

sodišča, po katerem je ZZNPOB uvedel pravni standard ("starostna doba, primerna za 

rojevanje"), Pravila pa so ta pravni standard glede na dognanja in znanstvene standarde 

v medicini podrobneje uredila na podzakonski ravni (glej 7. točko tega mnenja). Odločba, 

ki pride do drugačnega zaključka glede dopustnosti izpodbijane podzakonske določbe, bi 

se po moji oceni morala soočiti s tem stališčem Vrhovnega sodišča in utemeljiti, zakaj 

takšna razlaga ZZNPOB, kot jo je sprejelo Vrhovno sodišče, ni ustavno sprejemljiva. Ker 

                                            
8 Joseph Heller, Catch-22. Simon & Schuster, New York 1961. 
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odločba tega ni storila in ker tudi sam nisem našel razlogov, ki bi me vodili v enak sklep 

kot večino mojih sodniških kolegov, odločbe nisem mogel podpreti. 

 

 

 

 

 

   dr. Matej Accetto 

                Sodnik 


