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Drugače kot večina sem menila, da razlogi večinske odločbe o prepletu 55. člena s prvim 

odstavkom 51. člena Ustave (v zvezi z drugim odstavkom 50. člena Ustave) niso zadostni 

za ustavnosodno presojo tega občutljivega primera z vidika človekovih pravic.  

 

 

Opredelitev problema 

 

Tema spora pred sodišči sta bili (i) samoplačniško ambulantno opravljeni oploditvi z 

biomedicinsko pomočjo z darovanima jajčnima celicama (v nadaljevanju heterologna 

OBMP) (ii) po zavarovankini dopolnjeni starosti 43 let na (iii) na Češkem. Pred njima je 

zavarovanka opravila 4 homologne OBMP v Republiki Sloveniji. V njeni starosti naj bi ji 

heterologna OBMP obetala nekajkratno izboljšanje možnosti za zanositev.  

 

Jedro tega spora je bilo zgoščeno v naslednjem vprašanju: ali obvezno zdravstveno 

zavarovanje krije stroške medicinskih storitev zavarovanki, ki je samoplačniško, na 

področju Evropske unije (Češka) opravila heterologno OBMP, kadar niso izpolnjeni 

pogoji, ki jih predpisuje nacionalno navadno pravo za dostopnost in plačljivost teh 

medicinskih storitev iz zdravstvene blagajne v Republiki Sloveniji. 

 

Sodišči prve in druge stopnje sta na to vprašanje odgovorili pritrdilno. Odločili sta torej, da 

se je v tu obravnavanem položaju uresničil zavarovalni primer iz obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. Presodili sta, da je upoštevna le druga alineja 2. točke 

prvega odstavka 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08 in 87/11 – v 

nadaljevanju ZZVZZ). Vrhovno sodišče je drugače kot sodišči pred njim presodilo, da se 

v opisanem položaju ni uresničil zavarovalni primer iz obveznega zdravstvenega 

zavarovanja.  
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Sodba Vrhovnega sodišča je, kot jo razumem, temeljila na dveh nosilnih stališčih, ki ju 

sumarno povzemam. Prvič. Drugače kot sodišči pred njim Vrhovno sodišče ni na podlagi 

doktrine exceptio illegalis izključilo uporabe drugega odstavka 37. člena Pravil obveznega 

zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 

90/98, 6/99 – popr., 61/2000, 64/2000 – popr., 91/2000 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 

35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 

49/12, 106/12, 25/14, 85/14, 64/18 in 4/20 – v nadaljevanju Pravila OZZ). Na podlagi te 

določbe je upoštevalo, da je pritožnica že dopolnila 43 let, kar izključuje obveznost kritja 

stroškov iz zdravstvene blagajne za zunajtelesne oploditve. Drugič. Drugače kot sodišči 

pred njim je Vrhovno sodišče uporabilo 12. člen Zakona o zdravljenju neplodnosti in 

postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (Uradni list RS, št. 70/2000 – v 

nadaljevanju ZZNPOB), ki za vsako heterologno OBMP v Republiki Sloveniji zahteva 

soglasje Državne komisije, in upoštevalo, da tega soglasja pritožnica ni pridobila. Tretjič. 

Vrhovno sodišče je pojasnilo, da sta navedena pogoja navadnega prava upoštevna zato, 

ker ju zavarovanka ne more obiti na način, da se zdravi samoplačniško v tujini in nato 

uspe s povračilom stroškov za medicinske storitve iz zdravstvene blagajne. Po presoji 

Vrhovnega sodišča tega ne zahteva niti pravo Evropske unije. Iz razlogov izpodbijane 

sodbe lahko izpeljem, da bi Vrhovno sodišče zahtevek pritožnice zavrnilo, čeravno bi bila 

pritožnica stara 30 let.  

 

 

K razlogom večinske odločbe 

I. 

 

Večinska odločba z ustavnosodno presojo in (delno) razveljavitvijo drugega odstavka 37. 

člena Pravil OZZ pritrjuje nižjima sodiščema, da ta določba ni upoštevna za presojo 

pritožničinega zahtevka. Na ta način izpodbije prvo nosilno sodišče iz sodbe Vrhovnega 

sodišča. Do drugega nosilnega razloga se, kot razumem, ne opredeli; čeprav mora "po 

ustaljeni ustavnosodni presoji […] pritožnik v primeru, ko izpodbijana sodna odločba 

temelji na dveh (ali več) nosilnih stališčih, za uspeh z ustavno pritožbo izkazati 

protiustavnost obeh (oziroma vseh) stališč."1 Naj dodam, da je pritožnica izpodbijala (tudi) 

drugo nosilno stališče sodbe Vrhovnega sodišča; (med drugim) s trditvijo, da soglasje 

Državne komisije nedopustno omejuje njeno pravico iz 55. člena Ustave. V tem pogledu 

razlogi večinske odločbe za razveljavitev sodbe Vrhovnega sodišča po mojem mnenju 

niso zadostni. 

 

II. 

 

Večinska odločba ob ustavnosodni presoji drugega odstavka 37. člena Pravil OZZ naslovi 

tri določbe Ustave – prvi odstavek 51. člena Ustave (v zvezi z drugim odstavkom 50. 

                                            
1 Iz odločbe Ustavnega sodišča št. Up-1094/18 z dne 21. 2. 2019: glej še tam citirane odločbe 

Ustavnega sodišča. 
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člena Ustave) in 55. člen Ustave. Določbi 55. člena preplete s prvim odstavkom 51. člena 

Ustave takole: "ZZNPOB ureja zdravstvene ukrepe, s katerimi se ženski in moškemu 

pomaga pri spočetju otroka in se jima tako omogoči uresničevati svobodo odločanja o 

rojstvih svojih otrok, ki jo zagotavlja 55. člen Ustave."2 "Zakonodajalec je torej pravico do 

zdravstvenega varstva, kolikor ta obsega zdravstvene ukrepe, ki naj parom omogočijo 

spočetje otoka (zdravljenje neplodnosti in oploditev z biomedicinsko pomočjo) in s tem 

uresničitev pravice iz 55. člena Ustave, uredil z ZZNPOB."3 Iz teh razlogov lahko izpeljem 

dvoje. Prvič, da so medicinski ukrepi iz ZZNPOB stičišče prepleta navedenih določb 

Ustave, in drugič, da se navedene določbe Ustave razlagajo zakonsko skladno.  

 

Z zakonsko skladno razlago Ustave, konkretno določb o človekovih pravicah, se nisem 

mogla strinjati.4 Prepričana sem, da razlaga Ustave z ukrepi veljavnega zakonskega 

prava ni dovoljena.5 Kadar je človekova pravica zgornja premisa, logika in zahteva 

nadvlade Ustave predpostavlja z razlago Ustave opredeljeno vsebino in področje 

varovanja pravice. Oboje jo v Ustavi razločuje od drugih človekovih pravic. Šele razlaga 

vsebine in področja varovanja določene ali (če se področje varovanja različnih človekovih 

pravic prekriva) določenih človekovih pravic opredeli zgornjo premiso – tj. ustavno 

podlago ustavnosodne presoje z vidika človekove pravice.6 Z njo se opredeli (med 

drugim), katere vidike iz družbene realnosti pravica (oziroma pravice) varuje(jo).7 Pri tem 

ni pomembno, ali se ustavnosodna presoja osredotoča na zahteve načina urejanja 

uresničevanja človekove pravice iz drugega odstavka 15. člena Ustave ali na dopustnost 

omejevanja človekove pravice (2. člen in tretji odstavek 15. člena Ustave). V obeh 

primerih gre za presojo z vidika človekove pravice. Zakonsko skladna razlaga vsebine 

človekove pravice z ukrepi veljavnega zakonskega prava na drugi strani pomeni, da se 

spodnja in zgornja premisa zlijeta v eno.  

 

Zato sem menila, da povzeti preplet določb 55. člena s prvim odstavkom 51. člena 

Ustave s stičiščem na ravni medicinskih ukrepov iz zakonskega prava nima pomena 

zadostnih razlogov za ustavnosodno presojo Pravil OZZ in izpodbijane sodbe z vidika 

človekovih pravic. 

 

 

                                            
2 Iz 11. točke obrazložitve večinske odločbe. 

3 Iz 12. točke obrazložitve večinske odločbe. 

4 "Če […] zakonsko opredeljenim dodatnim elementom pripišemo ustavnopravni pomen, menim, 

zakonsko skladno razlagamo Ustavo. Taka razlaga Ustave je zgrešena, saj ni združljiva z 

nadrejenostjo Ustave zakonu." Iz mojega odklonilnega ločenega mnenja k odločbi Ustavnega 

sodišča št. Up-1006/13 z dne 9. 6. 2016. 

5 Prim. H. D. Jarass, B. Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 11. izdaja, C. 

H. Beck, München 2011, str. 9. 

6 Prim. moje odklonilno ločeno mnenje k odločbi št. Up-991/17, U-I-304/20-11 z dne 17. 12. 2020. 

7 Prim. C. Bumke, A. Voßkuhle, German Constitutional Law, Introduction, Cases, and Principles, 

Oxford University Press, Oxford 2019, str. 33. 
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O pomenu razlage prvega odstavka 55. člena Ustave 

 

Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-137/03, z dne 26. 5. 2005 (Uradni list RS, št. 56/05, in 

OdlUS XIV) zavzelo stališče, da 55. člen Ustave v določenem delu varuje pravico do 

spoštovanja družinskega življenja.  Zapisalo je: "Po 55. členu je odločanje o rojstvih otrok 

svobodno, država pa zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja 

razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok. Pri tem gre zlasti 

za pogoje na področju zdravstvenega in socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, 

zaposlovanja, delovnopravnega varstva in stanovanjskega gospodarstva." In še: "Po 55. 

členu Ustave je država dolžna zagotoviti takšne pogoje, da se posameznik lahko 

svobodno odloči za ustvarjanje družine. Določba nudi podlago zakonskemu urejanju 

pravice do proste izbire glede rojstva otrok. […] 55. člen Ustave varuje posameznika 

zlasti pred posegi države, ki bi jih ta uveljavljala zaradi izvajanja določene prebivalstvene 

politike." 

 

Ne zdi se mi, da bi šlo v danem primeru za dilemo varstva posameznika pred izvajanjem 

prebivalstvene politike. Naj spomnim, šlo je za vprašanje povrnitve stroškov za 

samoplačniško, na Češkem opravljene heterologne OBMP z darovano jajčno celico iz 

sredstev zdravstvene blagajne; in večina 55. člen Ustave prepleta s prvim odstavkom 51. 

člena Ustave (v zvezi z drugim odstavkom 50. člena) s stičiščem na ravni zakonsko 

urejenih medicinskih ukrepov. Prav zato bi bilo potrebno pred tem prepletom že sprejeto 

razlago 55. člena Ustave upoštevati in sprejeta stališča morda nadgraditi. Domnevam, da 

bi nadaljnja razlaga te določbe Ustave morala upoštevati tudi, da prvi odstavek 55. člena 

Ustave ureja pravico negativnega statusa. Šele razlaga prvega odstavka 55. člena 

Ustave bi, menim, omogočila ustavnosodno presojo in odgovor vsebinske narave na 

dileme, ki jih je z vidika Ustave naslavljala v kontekstu jedra sodnega spora tudi ustavna 

pritožba. Žal mi je, da je Ustavno sodišče zamudilo priložnost odgovoriti na te dileme, ki, 

menim, naslavljajo pomembno ustavnopravno vprašanje in vsekakor presegajo pomen 

konkretne zadeve. 

 

 

O pomenu razrešitve jedra sodnega spora 

 

Pogoji ZZNPOB za dostopnost heterologne OBMP v Republiki Sloveniji (8. člen in nasl. 

tega zakona; med njimi tudi soglasje Državne komisije) urejajo položaje, v katerih smo 

ljudje še posebej ranljivi. Domnevam, da so ti pogoji v nasprotju z interesi posameznikov, 

ki si prizadevajo za spočetje človeškega življenja s heterologno OBMP. Na dlani je tudi, 

da ti pogoji v nasprotju z medicinskimi (z)možnostmi na omejujoč način urejajo družbena 

razmerja na sila občutljivem področju. Seveda pri tem ne gre zgolj za vprašanji, kako naj 

se zagotovijo tuje spolne celice za zunajtelesno spočetje človeškega življenja v 

zadostnem številu za vse zainteresirane in komu naj se te medicinske storitve plačuje iz 

zdravstvene blagajne. Toda tudi če se omejim na slednje vprašanje, ki je bilo jedro 

sodnega spora, je odgovor nanj za posameznike, ki si medicinske storitve samoplačniško 

zagotovijo v tujini, kjer je dostop do teh storitev drugače kot v Republiki Sloveniji prost, še 
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kako pomemben. Nanj bi, menim, morala sodna veja oblasti nedvoumno odgovoriti; z 

močjo argumenta. 

 

Naj izpostavim pomen tega odgovora še z zornega kota Zavoda in zdravništva. 

Zdravništvo se s stiskami posameznikov najprej srečuje. Le če se lahko znajde v labirintu 

pravnega urejanja premoženjskega vidika teh postopkov, ki so v tujini dostopni 

samoplačniško, se razume, brez izpolnjevanja pogojev iz ZZNPOB, jim lahko poda jasne 

odgovore za razreševanje teh stisk. In na drugi strani, tudi Zavod mora ta odgovor 

poznati. Zavod namreč nima prav nobene diskrecije ob odločanju o tovrstnih zahtevkih. 

Pri odločitvi, ali gre za zavarovalni primer iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, je 

vezan na zakon in na zahtevo enakega obravnavanja zavarovancev. Pri tem mora vedeti, 

določbe katerega zakona ali katerih zakonov so upoštevne; ali so to določbe ZZVZZ ali 

tudi določbe ZZNPOB in ali mu morda zahteve tretjega odstavka 3.a člena Ustave v tu 

obravnavanih položajih nalagajo upoštevnost vsebin iz prava Evropske Unije.8  

 

Morda se bo Vrhovno sodišče (ali sodišča) ob iskanju odgovora na navedeno načelno 

vprašanje znova soočilo z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-1303/11, U-I-25/14 z dne 

21. 3. 2014 (Uradni list RS, št. 25/14, in OdlUS XX, 21). Izhodiščni sodni spor te zadeve 

je, kot je običajno, začrtal meje ustavnosodne presoje z navedeno odločbo Ustavnega 

sodišča. Vendar, in to se mi zdi pomembno, jedro tega sodnega spora ni bilo vprašanje, 

ali nacionalno zakonsko pravo z izrecno zapisanimi pogoji omejuje dostopnost zdravljenja 

skrajšave desne noge in stabilizacije nezaraščene elongacije stegnenice v Republiki 

Sloveniji, glede katerega se je pritožnik podvrgel operaciji v tujini. Bilo je vendar na dlani, 

da takih pogojev v zakonskem pravu ni. Sporna je bila zgolj upoštevnost kriterijev iz Pravil 

OZZ za povračilo stroškov, kadar so bile medicinske storitve opravljene v tujini. Ustavno 

sodišče je odločilo, da določbe Pravil OZZ, ki so izvirno urejala prav (in samo) kriterije za 

možnost povračila stroškov za medicinske storitve opravljene v tujini (in s tem na ravni 

podzakonskega urejanja omejevala v zakonu urejeno pravico do povračila teh stroškov) 

niso v skladu s pravico iz prvega odstavka 51. člena Ustave. V zadevi, v kateri je Ustavno 

sodišče odločilo z odločbo št. Up-1303/11, U-I-25/14, se torej niti Ustavno sodišče niti 

sodišča pred njim niso soočala z vprašanjem izpolnjevanja zakonskih pogojev za 

dostopnost zdravstvenih storitev po nacionalnem pravu, ki so bile opravljene v tujini.  

 

Prav neizpolnjevanje pogojev za dostopnost heterologne OBMP v Republiki Sloveniji po 

nacionalnem zakonskem pravu pa je bil eden izmed nosilnih razlogov za sedaj 

                                            
8 Zaradi tretjega odstavka 3.a člena Ustave so temeljna načela, ki opredeljujejo razmerje med 

notranjim pravom in pravom Evrospke unije, hkrati tudi notranja ustavnopravna načela, ki 

zavezujejo z močjo Ustave. Primerjaj s S. Nerad, Recepcija prava Evropske unije v nacionalno 

ustavno pravo: Ustavno sodišče med pravom Evropske unije in Ustavo, v: I. Kaučič (ur.), Pomen 

ustavnosti in ustavna demokracija, Dvajset let Ustave Republike Slovenije, Ustavno sodišče 

Republike Slovenije, Ljubljana 2012, str. 383. O zahtevah tretjega odstavka 3.a člena Ustave glej 

tudi odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-146/12 z dne 14. 11. 2013, Uradni list RS, št. 107/13, in 

OdlUS XX, 10. 
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razveljavljeno sodbo Vrhovnega sodišča; ker jih zavarovanka po presoji Vrhovnega 

sodišča ne more obiti na način, da se zdravi samoplačniško na področju Evropske Unije 

in nato zahteva povračilo od domače zavarovalnice. Logika tega stališča je, kot razumem, 

naslednja: heterologna OBMP, ki po nacionalnem zakonskem pravu ni prosto dostopna, 

ni zavarovalni primer, kadar niso izpolnjeni zakonski pogoji zanjo; v takem položaju ni 

zaobsežena s pravico do plačila stroškov iz zdravstvene blagajne – medicinskih storitev v 

takem položaju v Republiki Sloveniji tako ali tako sploh ni; ko je tako, tudi heterologna 

OBMP, opravljena na področju Evropske Unije, ni zaobsežena s to pravico, kadar niso 

izpolnjeni pogoji za dostopnost heterologne OBMP po nacionalnem zakonskem pravu; 

obveznosti plačila domači zdravstveni blagajni v takem primeru ne nalaga niti pravo 

Evropske unije. Heterologna OBMP po zakonskem pravu drugače kot zdravstvena 

storitev iz zadeve št. Up-1303/11, U-I-25/14 posameznikom v Republiki Sloveniji torej ni 

prosto dostopna, temveč je njena dostopnost v posameznem primeru odvisna od 

izpolnjevanja zakonsko določenih pogojev, ki jih, domnevam, skrbno preverja Državna 

komisija. V tem pogledu se izhodiščni sodni primer v danem primeru razlikuje od tistega iz 

odločbe Ustavnega sodišča št. Up-1303/11, U-I-25/14. 

 

 

Sklep 

 

Drugače kot večina sem menila, da bi šele nadgradnja stališč o razlagi prvega odstavka 

55. člena Ustave iz odločbe št. U-I-137/03 omogočila ustavnosodno presojo jedra 

sodnega spora z vidika človekovih pravic. Žal mi je, da je Ustavno sodišče zamudilo 

priložnost vsebinsko odgovoriti na te dileme, ki, menim, naslavljajo pomembno 

ustavnopravno vprašanje in vsekakor presegajo pomen konkretne zadeve. Za večinsko 

odločbo, ki teh razogov ne razpre, nisem mogla glasovati.  

 

 

 

 

 

             dr. Dunja Jadek Pensa 

            Sodnica 


