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Strinjam se s 1. točko izreka odločbe – kolikor temelji na vsebinski presoji izpodbijane 

ureditve. Glasovala sem proti, ker se nisem mogla strinjati s to odločitvijo, kolikor temelji 

na očitku formalne narave. Gre za očitek neskladnosti izpodbijane ureditve z drugim 

odstavkom 120. člena Ustave (prim. 29.–34. točko obrazložitve večinske odločbe). Delim 

sicer mnenje večine, da je načelo legalitete, izpeljano iz drugega odstavka 120. člena 

Ustave, pomembna prvina pravne države iz 2. člena Ustave (29. točka obrazložitve). 

Vendar ne bi smelo ostati edino pomembno na poti  k idealu pravne države. 

 

 

K razlogom za očitek neskladja z drugim odstavkom 120. člena Ustave 

 

Naj poudarim, da je ta očitek, naslovljen na odloke Vlade, avtomatična posledica 

ugotovljenega neskladja 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih 

(Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo, in 142/20 – v nadaljevanju ZNB) z 

drugim odstavkom 52. člena Ustave. Zato ga poimenujem očitek formalne narave. Tega 

očitka torej  ne bi bilo mogoče nasloviti, ne da bi se prej presodilo o protiustavnosti ZNB. 

Vendar (1) protiustavnost ZNB z vidika drugega odstavka 52. člena Ustave, kot je 

razumljena z gledišča zahtev drugega odstavka 120. člena Ustave, je omenjena zgolj v 

razlogih odločbe,1 (2) opravljena je bila z intervencijo Ustavnega sodišča po uradni 

dolžnosti, ne da bi bila opredeljena ustavna ali zakonska pooblastila Ustavnega sodišča 

                                            
1 Vprašanja razlogov za očitek protiustavnosti ZNB se ne dotikam. Menim, da niso izpolnjeni 

procesni pogoji za to presojo.  
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zanjo in (3) ne da bi se Državnemu zboru omogočilo, da se izjavi – saj Državni zbor ni 

imel položaja nasprotnega udeleženca.2  

 

Dodajam naslednje. Državni zbor s tu obravnavano ustavno presojo 3. točke prvega 

odstavka 39. člena ZNB te določbe ZNB ni bil seznanjen niti v ustavnem sporu, v katerem 

je Ustavno sodišče odločilo z odločbo št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021 (Uradni list RS, št. 

88/21). Tema te odločitve namreč ni bila tu obravnavana ustavna presoja ZNB. To sledi 

povsem nedvoumno tudi iz 32. točke obrazložitve večinske odločbe. 

 

Stališče večinske odločbe, da "[…] vsaj v primerih, ko se poraja očiten dvom glede 

skladnosti zakonske ureditve in na njej temelječe podzakonske ureditve z načelom 

legalitete, […] [se] Ustavno sodišče glede na naravo stvari takšni presoji, četudi pobuda 

za njo ne daje trditvene podlage, ne more izogniti" (30. točka obrazložitve večinske 

odločbe), ni postavljeno v kontekst ustavno in zakonsko urejenih pooblastil Ustavnega 

sodišča, da intervenira po uradni dolžnosti. Torej iz teh podlag tudi ni izpeljano. Edina 

utemeljitev tega stališče je, kot razumem, stališče samo. 

 

Menim, da ustavno in zakonsko urejeno pooblastilo Ustavnemu sodišču za intervencijo 

po uradni dolžnosti očrta pomemben vidik razmerja med ustavnimi organi v pravni državi. 

Zato ni nepomembna niansa ustavnega spora. Enako velja za možnost organa, da se 

izjavi o očitku protiustavnosti predpisa, ki ga je sprejel in ki je tema ustavne presoje; pa 

tudi za zahtevo, da se nedvoumno opredeli krog naslovnikov odločbe Ustavnega sodišča. 

Še posebej, če se z očitkom protiustavnosti zakona napeljuje, da bi moral Državni zbor to 

ugotovljeno protiustavnost odpraviti. 

 

Nisem spregledala, da se je na opisani način hitreje razrešilo ustavnopravno vprašanje, 

povezano z načelom legalitete. Vendar načelo legalitete ne bi smelo ostali edino 

pomembno na poti k idealu pravne države. Stremljenje k učinkovitosti razreševanja 

ustavnopravnega vprašanja po mojem mnenju ne sme prekriti zahtev ustavnosti in 

zakonitosti postopka, v katerem se to vprašanje lahko obravnava. Z zornega kota 

dolžnosti sodnikov, da (med drugim) udejanjamo in varujemo ustavnost in zakonitost 

postopkov, ki jih vodimo, se s procesnim okvirom, v katerem je bil naslovljen očitek 

neskladja izpodbijanih odlokov Vlade z načelom legalitete, nisem mogla spoprijateljiti.  

 

Glasovala sem zato proti 1. točki izreka;3, 4 čeravno se s to odločitvijo strinjam, kolikor je 

utemeljena z očitkom vsebinske narave, to je z vidika pravice iz drugega odstavka 52. 

člena Ustave. 

                                            
2 Pomen izjave organa, ki je izdal presojani predpis, je v ustavnem sporu prepoznan in 

spoštovanje možnosti izjave je zapovedana (prim. 28. člen Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni 

list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS). 

3 Iz pogosto ponovljenih stališč izhaja: (1) da v primeru ustavnosodne presoje predpisa izrek in 

obrazložitev odločbe pomenita celoto, zaradi česar veže ne le izrek, temveč vežejo tudi razlogi in 

stališča, vsebovani v obrazložitvi (iz odločbe Ustavnega sodišča št. Up-2597/07 z dne 4. 10. 2007, 
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K presoji izpodbijane ureditve z vidika drugega odstavka 52. člena Ustave 

 

Pravica iz drugega odstavka 52. člena Ustave je pravica pozitivnega statusa. Odgovor na 

vprašanje, kdaj je država izpolnila svoje pozitivne dolžnosti, je neločljivo navezan na 

opredelitev zahtevanih standardov na tem področju. Ključnega pomena je zato naslednje 

stališče iz večinske odločbe: "Država mora pri izpolnjevanju pozitivnih dolžnosti posebej 

skrbno iskati rešitve, ki v kar največji možni meri zagotavljajo pravico otrok s posebnimi 

potrebami do izobraževanja in usposabljanja za samostojno delo v življenju" (24. in 51. 

točka obrazložitve večinske odločbe). Pravica iz drugega odstavka 52. člena Ustave 

varuje (zgoščeno) pred opustitvijo posebno skrbne obravnave v smeri strokovno 

utemeljenih obravnav teh otrok in s tem pred opustitvijo obravnav, ki naj v največji možni 

meri zagotavljajo izobraževanje in usposabljanje teh otrok za dejavno življenje v družbi, a 

ne nalagajo državi nesorazmernega bremena.5 Sicer stroge zahteve, naslovljene na 

državo, niso neomejene. Ko gre za poseg v pravico zaradi opustitve pozitivnih dolžnosti 

države, sta presoji o vprašanju posega in njegovi (ne)dopustnosti tesno povezani.6 V 

nadaljevanju pojasnjujem, kako so se mi  opisane posebnosti presoje izrisale v 

okoliščinah danega primera. Presoja večine je, kot razumem, zasnovana drugače. 

 

Boj proti razširjanju resne nalezljive bolezni v pogojih epidemije sproža številna strokovna 

vprašanja v pogledu varstva življenja in zdravja ljudi. Brez odgovora na ta strokovna 

vprašanja po mojem mnenju ni mogoče oceniti niti, ali koristi dotlej običajnih obravnav 

otrok s posebnimi potrebami morda pretehta ogroženost življenja in zdravja zaradi 

možnosti prenosa virusa med stiki, niti, ali je zagotavljanje običajnih obravnav v razmerah 

boja proti nalezljivi bolezni za državo morda nesorazmerno breme. Za razrešitev teh 

vprašanj je potrebno sodelovanje strokovnjakov, ker sodniki strokovnega znanja s teh 

področij nimamo.  

                                                                                                                              

Uradni list RS, št. 94/07, in OdlUS XVI, 108, 6. točka obrazložitve), in (2) da to velja pri 

ugotovitvenih odločbah tudi v primeru, če se izrek odločbe izrecno ne sklicuje na razloge 

obrazložitve (primerjaj z odločbo št. U-I-92/96 z dne 21. 3. 2002, Uradni list RS, št. 32/02, in OdlUS 

XI, 45, ter s sklepom št. U-I-168/97 z dne 3. 7. 1997, OdlUS VI, 103). 

4 Očitek formalne narave, naslovljen na sklep ministra, pristojnega za izobraževanje, je 

avtomatična posledica ugotovljene protiustavnosti 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za 

omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 – v nadaljevanju ZZUOOP) v 

odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-8/21, sprejeti prav tako dne 16. 9. 2021. Ker navedene odločbe 

nisem mogla podpreti (razloge za moje nestrinjanje opisujem v ločenem mnenju k tej odločbi), se 

ne morem strinjati z očitkom formalne narave, ki izvira iz njenega avtomatičnega učinka na tu 

izpodbijani sklep. 

5 Prim. odločbo št. U-I-156/11, Up-861/11 z dne 10. 4. 2014 (Uradni list RS, št. 35/14, in OdlUS 

XX, 24), 23. točka obrazložitve. 

6 Prim. H. D. Jarass in B. Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 11. izdaja, 

Beck Verlag, München 2011, str. 36. 



 

4 

 

Odločilnega pomena za moj proces odločanja je bilo zato mnenje strokovne skupine z 

dne 4. in 5. 12. 2020. V njej so sodelovali prof. dr. Marko Noč, dr. med., mag. Marko 

Bitenc, dr. med., doc. dr. Nina Gorišek Miksić, dr. med.,  doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, 

dr. med., Simona Repar Bornšek, dr. med., Mario Fafangel, dr. med., prof. dr. Bojana 

Beović, dr. med., in Milan Krek, dr. med.; k sodelovanju so pritegnili še strokovno 

pristojnega specialista pediatrije, prof. dr. Damijana Osredkarja, dr. med. Na to mnenje se 

večinska odločba tudi sklicuje v 47. točki obrazložitve. Ker so bile prav strokovne ocene iz 

tega mnenja po mojem prepričanju ključnega pomena, jih v nadaljevanju povzemam. Iz 

teh sledi, "da naj bo odpiranje šol za otroke s posebnimi potrebami individualno glede na 

to, kakšne so diagnoze teh otrok v posamezni šoli, ali gre za šole, kjer so otroci v zavodu 

in tudi individualno glede na pričakovanja otrok in staršev;" in da je ob tem nujna dobra 

priprava šol za sprejem učencev, "ki bodo storile vse za preprečitev vdora virusa in za 

takojšnjo zamejitev izbruha, če bo do njega prišlo." Tudi prof. dr. Damijan Osredkar, dr. 

med., je poudaril, da je varnost otrok s posebnimi potrebami "pomembnejša od njihovega 

akademskega napredovanja," toda "privzeta drža, da naj otroci s posebnimi potrebami 

ostajajo doma," po njegovem mnenju ni ustrezna. Vsem težavam navkljub, povezanih s 

pandemijo COVID-19, iz teh mnenj, kot razumem, ne izhaja ocena, naj se zaradi 

varovanja življenja in zdravja (kategorično) prepove zbiranje tudi v teh šolah; se razume, 

da ta ocena predpostavlja temeljito pripravo teh institucij za preprečevanje vnosa virusa 

in zamejitev, če bi do izbruha bolezni prišlo. 

 

V izvajanjih Vlade nisem zaznala pojasnila, zakaj se ni uspela odzvati na tako mnenje 

strokovne skupine, pa tudi ne pojasnila o morebitnih ovirah, ki bi ji preprečevali 

prizadevanja za odpiranje šol za otroke s posebnimi potrebami, skladno s strokovnimi 

priporočili. Zato nisem našla utemeljitve, zakaj naj bi bilo breme priporočenega odpiranja 

šol za otroke s posebnimi potrebami ob epidemioloških razmerah v času sprejema 

izpodbijanih odlokov za državo nesorazmerno breme; izhajajoč pri tem iz dolžnosti 

posebej skrbne obravnave otrok s posebnimi potrebami na eni strani ter dolžnosti 

varovanja življenja in zdravja ljudi na drugi. Ko je tako, sem morala predpostaviti, da 

možnosti, ki jih omenja strokovna skupina na tem področju urejanja, niso bile izčrpane. Iz 

tega lahko izpeljem, da so bile pozitivne dolžnosti države na tem področju njenega 

delovanja opuščene v nasprotju z uvodoma pojasnjenimi standardi varstva pravice iz 

drugega odstavka 52. člena Ustave. 

 

Ne zdi se mi, da je osrednji cilj ukrepa šolanja na daljavo v položaju prepovedi zbiranja v 

šolah varstvo življenja in zdravja. Ta cilj je bil, kot razumem, dosežen že s prepovedjo 

zbiranja v šolah. Varstvo življenja in zdravja je gotovo dejanski učinek šolanja na daljavo, 

saj logično ne prihaja do fizične bližine med učenci in med učenci in učitelji, pomembni za 

razširjanje virusa; vendar to v položaju, ko so šole zaprte, ne more biti njegov osrednji cilj. 

Bližje mi je razumevanje, da je v času prepovedi zbiranja v šolah osrednji cilj in smisel ter 

namen tega ukrepa ustvarjati pogoje za izobraževanje. A ustvarjanje pogojev za 

izobraževanje pomeni izpolnjevanje pozitivnih dolžnosti države. Ne gre torej za opuščanje 

njenih pozitivnih dolžnosti. In izpolnjevanje pozitivnih dolžnosti, ki jih nalaga pravica 
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pozitivnega statusa, samo zase ne pomeni omejitve pravice.7 Toda nisem mogla 

spregledati, da možnosti države v pogledu obravnav otrok s posebnimi potrebami v šolah 

niso bile izčrpane (prim. zgoraj). Zato s šolanjem otrok s posebnimi potrebami na daljavo 

država ni mogla izpolniti obveznosti, tj. ni dosegla standardov varstva, ki ji jih nalaga 

pravica iz drugega odstavka 52. člena Ustave. Tesno povezanost ukrepov iz izpodbijanih 

odlokov in sklepa poudarja tudi večina. 

 

 

K učinku razveljavitve izpodbijane ureditve (2. točka izreka) 

 

Večina ta del odločitve utemelji s sklicevanjem na prvi odstavek 47. člena ZUstS (54. 

točka obrazložitve). Toda Ustavno sodišče je na drugem mestu v isti zadevi zapisalo 

(prim. na primer 10. točko obrazložitve sklepa o sprejemu pobude št. U-I-473/20 z dne 21. 

12. 2020, Uradni list RS, št. 195/20), da ne odloča v položaju, ki je urejen v 47. členu 

ZUstS.8 Kljub temu se večina v 54. točki obrazložitve sklicuje prav na to določbo kot 

upoštevno merilo presoje.  Žal ne obrazloži, v čem je smisel in namen presoje, da ima 

ugotovitev protiustavnosti izpodbijane ureditve učinek razveljavitve. Edina utemeljitev te 

odločitve, tj. sklicevanje na prvi odstavek 47. člena ZUstS, me zato ne prepriča.9 Naj 

spomnim, Ustavno sodišče je odločalo v položaju, ko izpodbijani podzakonski akti ne 

veljajo več in za njihovo presojo ni bilo pravovarstvene potrebe, kot jo ureja 47. člen 

ZUstS.  

 

 

 

 

 

         dr. Dunja Jadek Pensa 

        Sodnica 

 

                                            
7 C. Bumke, A. Voßkuhle, C. Bumke, A. Voßkuhle, German Constitutional Law, Introduction, 

Cases, and Priciples, Oxford University Press, Oxford 2019, str. 77. 

8 Razlikovanje med položajema iz prvega in drugega odstavka 47. člena ZUstS pri tem ni 

pomembno, ker je pogoj obstoja posledic protiustavne ureditve, ki ne velja več, v obeh primerih 

enak. Drugi odstavek se glede tega sklicuje na prvi odstavek 47. člena ZUstS. 

9 Dolžnost obrazložitve odločbe Ustavnemu sodišču nalaga drugi stavek drugega odstavka 40. 

člena ZUstS. 


