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Ustavnost zaprtja šol za otroke s posebnimi potrebami med epidemijo 

 

 

I.  

 

1. Čeprav sem podprl delno odločbo in sklep v obravnavani zadevi,1 ki je, inter alia, 

sprejel v obravnavo pobudo glede ustavnosodne presoje prepovedi zbiranja v šolah oz. 

zaprtje šol, in čeprav menim, da je bila z ukrepom zaprtja šol otrokom s posebnimi 

potrebami kršena pravica iz drugega odstavka 52. člena Ustave, odločitve večine nisem 

mogel podpreti. Razlogi za odrek podpore so (i) v sklicevanju na presojo v odločbi št. U-I-

79/20, ki je protiustavnost tam izpodbijanih določb ugotovila v zvezi z drugo zgornjo 

premiso, (ii) v vprašanju, ali je bila ustrezno izpeljana kontradiktornost, v (iii) testu 

sorazmernosti glede ocene posega in (iv) v pravnem učinku razveljavitve izpodbijanih 

določb, ki več ne veljajo.   

 

 

II. 1. 

 

2. Glede različnih zgornjih premis in izvedene kontradiktornosti. Protiustavnost odlokov je 

ugotovljena iz dveh razlogov: najprej zato, ker je kršeno legalitetno načelo (drugi 

odstavek 120. člena Ustave),2 in nato, ker pomenijo neupravičen poseg v drugi odstavek 

52. člena Ustave.3 V nadaljevanju se najprej osredotočam na prvi razlog. Ustavno 

sodišče presojo iz tega razloga v sprejemu pobude ni napovedalo4 in tudi pobudnika tega 

                                            
1 Delna odločba in sklep št. U-I-445/20 z dne 3. 12. 2020 (Uradni list RS, št. 179/20). 
 
2 Točke 29–32 obrazložitve odločbe. 
 
3 Točke 35–52 obrazložitve odločbe (B. – IV. del). 
 
 



 

2 

očitka ne uveljavljata. Ne glede na to jih je Ustavno sodišče, drugače kot v zadevi št. U-I-

83/20, po uradni dolžnosti presodilo tudi iz tega vidika.5 V tem pogledu je ta presoja 

presenečanje za Vlado pa tudi za zakonodajalca, ki v tem postopku ni sodeloval. Res je, 

da je to presojo Ustavno sodišče ponovilo z referenco na prejšnjo odločitev in je ni 

opravilo na novo. Vendar v tem vidim težavo. Ustavno sodišče se opira na zadevo št. U-I-

79/20, v kateri je ugotovilo protiustavnost 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o 

nalezljivih boleznih,6 in sicer z vidika 42. člena Ustave. To je bila zgornja premisa. Ta 

ustavna določba ureja pravico do zbiranja in združevanja. Omenjena točka prvega 

odstavka 39. člena ZNB pa ne ureja samo združevanja na splošno, na javnih površinah 

itd., temveč dejansko zaobjema tudi proces izobraževanja v šolah ("[…] prepove zbiranje 

ljudi po šolah […], dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni"). Ta je, po 

mojem mnenju, del drugih zgornjih premis, in sicer tretjega odstavka 57. člena,7 prvega 

stavka prvega odstavka 56. člena,8 predvsem pa drugega odstavka 52. člena Ustave.9 

Zakonodajalcu pa ni bila dana možnost, da bi se opredelil do morebitne protiustavnosti 

dela te določbe ZNB, ki se nanaša na omejevanje zbiranja v šolah z vidikov omenjenih 

zgornjih premis Ustave.10 Še posebej ne, ko gre za otroke s posebnimi potrebami, na 

katere Ustava naslavlja pravico pozitivnega statusa in v tem okviru stroge zahteve 

standardov varstva.11 Že tukaj sem v veliki meri postal, kajti kontradiktornost bi morala 

                                                                                                                              
4 Pobuda je bila sprejeta zaradi posebno pomembnega precedenčnega vprašanja sistemske 
narave, ki se lahko periodično ponovi v prihodnosti. Glej 16. točko obrazložitve delne odločbe in 
sklepa št. U-I-445/20. 
 
5 Glej 30. točko obrazložitve odločbe. 
 
6 Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in nasl. – v 
nadaljevanju ZNB). 
 
7 Ta določa: "Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo." 
 
8 Ta določa: "Otroci uživajo posebno varstvo in skrb." 
 
9 Ta določa: "Otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter druge huje prizadete osebe 
imajo pravico do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi."  
 
10 Zakonodajalec ni bil udeleženec tega postopka. V 30. točki obrazložitve obravnavana odločba 
zapiše, da pobudnika kršitev legalitetnega načela ne zatrjujeta in da je Ustavno sodišče 
izpodbijano ureditev po uradni dolžnosti presodilo tudi s tega vidika. Nato pa se odločba sklicuje 
na odločbo  št. U-I-79/20. Medtem ko je Ustavno sodišče s slednjo odločbo, kot pišem, ugotovilo 
protiustavnost (kršitev legalitetnega načela) celotne izpodbijane 3. točke prvega odstavka 39. 
člena ZNB z uvrstitvijo pod zgornjo premiso 42. člena Ustave, so bile v obravnavani zadevi druge 
tako zgornje premise kot tudi del spodnje premise, ki se nanaša le na šole. Dejanske okoliščine pa 
se nanašajo na šole in vzgojno-izobraževalne zavode za otroke s posebnimi potrebami.  
 
11 Ustavna določba varuje pravice invalidov, ki zaradi svoje ranljivosti potrebujejo posebno 
obravnavo kot subjekti pravic. Prednostno obravnavanje invalidov je nujno za njihovo 
samouresničitev ter učinkovito varovanje njihove duševne in telesne integritete. Izhaja iz vrednote 
človekovega dostojanstva, ki zahteva, da lahko vsak posameznik vodi dostojno življenje, da se 
lahko samouresničuje v življenju. Določba vsebuje besedo "invalidi", čeprav njen drugi odstavek 
vsebuje primernejšo besedno zvezo "otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter druge 
huje prizadete osebe". Tako J. Letnar Černič, v: M. Avbelj (ur.), Komentar Ustave Republike 
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vsled različnih zgornjih premis in dela spodnje premise, ki v odločbi št. U-I-79/20 ni bila 

posebej obravnavana (zbiranje v šolah), biti vzpostavljena. Vendar ni tako enostavno. 

Omenjena spodnja premisa je namreč že v celoti presojena kot protiustavna. Vendar ne z 

vidika vprašanj, ki jih sproža prepoved zbiranja v šolah. 

 

3. Ta zagata ni, po mojem mnenju, le posledica pristopa k razlagi tako zgornje premise 

(drugega odstavka 120. člena in 42. člena Ustave), ampak tudi razlage spodnje premise, 

to je omenjene točke tega člena ZNB in konteksta epidemije. Da bi bralec ta moj pogled 

lahko bolje razumel, je potreben sklic na moje ločeno mnenje k zadevi št. U-I-79/20. Te 

odločitve namreč nisem podprl zaradi nosilnih razlogov, inter alia, primerjave strogosti 

presoje načela legalitete s primeri, ki dimenzije epidemije (trka človekovih pravic do 

svobode gibanja oz. združevanja s pozitivno dolžnostjo države do varovanja javnega 

zdravja in delovanja zdravstvenega sistema) ne upošteva dovolj. Posledično se pokaže 

kot težava tudi ugotovljena protiustavnost celotne 3. točke prvega odstavka 39. člena 

ZNB, torej ne da bi bila razčlenjena in uvrščena v pravnem silogizmu pod različne zgornje 

premise. To bi omogočilo različno obravnavo posameznih elementov spodnje premise in 

s tem tudi razlikovanje med razlogi za ali proti oceni (proti)ustavnosti (npr. zapiranje šol 

drugače od združevanja na splošno). A izbrani večinski pristop napeljuje na avtomatični 

učinek ugotovitve protiustavnosti vseh podzakonskih pravil, ki temeljijo na tej točki, kljub 

temu da so lahko okoliščine precej drugačne od tistih v zadevi št. U-I-79/20 in se 

nanašajo na različna druženja oz. zbiranja, ki jih primeroma (vendar z negativno 

enumeracijo, torej ne dokončno) našteva zakon.12 Večina tako sporoča, da ni več 

omogočena razlaga in členitev spodnje premise, kontradiktornost v nadaljnjih primerih, 

kjer bi se presoja izkazala za potrebno (ker do nje več ne bo prišlo). Tudi ni več 

omogočena presoja v primeru drugih zgornjih premis, tudi takšnih kot je drugi odstavek 

52. člena Ustave, ki zahteva izvrševanje pozitivne obveznosti do otrok s posebnimi 

potrebami oziroma invalidov.13 Ustavno sodišče v 32. točki obrazložitve zapiše, da so 

merila, ki so uporabljena za presojo, enaka in da se uporabijo tista, ki so bila uporabljena 

pri presoji omenjene spodnje premise pri zgornjih premisah 42. člena in drugega 

odstavka 120. člena Ustave. S tem se ne strinjam.  

 

                                                                                                                              
Slovenije. Del 1: Človekove pravice in temeljne svoboščine. Nova univerza, Evropska pravna 
fakulteta, Ljubljana 2019, str. 464. 
 
12 Točka 3 prvega odstavka 39. člena ZNB se glasi: "3. prepove zbiranje ljudi po šolah, 
kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive 
bolezni […]". 
 
13 Država more sprejemati celovite ukrepe za uresničevanje človeškega dostojanstva otrok s 
posebnimi potrebami. Teorija kot razumno jedro vseh pravic invalidov našteva, sklicujoč se na 
ustavnosodno in mednarodno doktrino človekovih pravic, tudi prednostno izobraževanje in 
olajšanje dostopa do javnih institucij. Posebno varstvo otrok s posebnimi potrebami tako pomeni, 
da mora država pri urejanju vprašanj, ki lahko ogrozijo oziroma prizadenejo njihove pravice, 
ravnati še posebno skrbno in iskati rešitve, ki naj posebno varstvo v največji možni meri 
zagotovijo. Glej več o tem J. Letnar Černič, nav. delo, str. 465–467, in odločitev Ustavnega 
sodišča v zadevi št. U-I-118/09.   
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4. Še posebej pri ugotovitveni odločbi je treba naslovniku (Vladi, Državnemu zboru) 

pojasniti, kje je razlog protiustavnosti v spodnji premisi (če ta naslavlja in ureja različne 

situacije, katere točno) in glede katerih vidikov posamezne zgornje premise (ustavne 

določbe) ali več njih, kadar jih je treba uporabiti ločeno ali pa hkrati. Opreti se le na 

razloge iz že ugotovljene protiustavnosti, ki se ni nanašala na šole in na obravnave otrok 

s posebnimi potrebami, kjer je poudarjena pozitivna vloga države in kjer gre za druge 

zgornje premise, je pomenilo moje razhajanje z večino, še preden se bi lahko posvetil 

vsebini (tj. testu sorazmernosti pri presoji posega v drugi odstavek 52. člena Ustave). 

 

 

II. 2. 

 

5. Glede vsebinske presoje. V B. – IV. delu odločba nadaljuje s presojo ukrepov, za 

katere že pred tem ugotovi, da ne izpolnjujejo pogojev legalitetnega načela. Seveda ni 

sporno, da Ustavno sodišče opravi tudi vsebinsko presojo iz drugega razloga (ki jo je 

napovedalo s sprejemom pobude14), čeprav je že iz prvega razloga ugotovilo 

protiustavnost. Ne da bi se spuščal, po moji oceni, v daljnosežne razloge, s katerimi je 

Ustavno sodišče pojasnilo predvsem sorazmernost v ožjem smislu,15 menim, da iz 

izpodbijanih določb odlokov in iz odgovora Vlade ne izhaja, kako se uresničuje pravica 

pozitivnega statusa, ki izhaja iz drugega odstavka 52. člena Ustave. Iz odgovora Vlade 

izhaja, da je ministrstvo šole pozvalo, naj pripravijo prilagojena učna gradiva za učence s 

posebnimi potrebami, naj navodila zanje individualizirajo in jih prilagodijo učenčevemu 

primanjkljaju, pri čemer naj smiselno upoštevajo učenčev individualiziran program. Iz 

samih izpodbijanih določb odlokov torej zavezujoče razlikovanje med učenci in učenci s 

posebnimi potrebami ne izhaja. Individualnemu obravnavanju, kot ga je predlagala 

stroka,16 Vlada v izpodbijanih odlokih ni sledila. Ali to zadosti ali ne pravici pozitivnega 

statusa iz navedene zgornje premise17 v obdobju epidemije in kje so meje takšnih 

ukrepov (upoštevajoč, da dlje ko ukrep traja, bolj invaziven postaja18), Vlada v svojem 

odgovoru ne pojasni. Že to bi zadostovalo za presojo, da Ustavno sodišče ne more 

presoditi upravičenosti posega. 

 

 

III. 

 

6. Glede protiustavne pravne podlage za sklep ministrice (uvedba šole na daljavo) se 

Ustavno sodišče sklicuje na odločbo št. U-I-8/21, v kateri je večina ugotovila 

                                            
14 Glej 4. opombo zgoraj. 
 
15 V 44. in 45. točki obrazložitve odločbe. 
 
16 Kar povzema odločba v 47. točki obrazložitve. 
 
17 Glej tudi 11. in 13. opombo tega ločenega mnenja. 
 
18 Odločba št. U-I-83/20 z dne 27. 8. 2020, 56. točka obrazložitve. 
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protiustavnost 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 

COVID-19. Ta določba daje podlago za šolanje na daljavo in pooblašča ministrico za 

odreditev takšnega načina šolanja. Odločitve v zadevi št. U-I-8/21 nisem podprl,19 

posledično tudi ne zadnje alineje v 1. točki izreka te odločbe, h kateri podajam ločeno 

mnenje.  

 

 

IV. 

 

7. Nisem se tudi strinjal z 2. točko izreka, da ima ugotovljena protiustavnost izpodbijanih 

določb in sklepa ministrice učinek razveljavitve. S to težavo sem se že srečal pri odločbi 

št. U-I-79/20. Kadar Ustavno sodišče sprejme v presojo izpodbijane določbe, ki ne veljajo 

več, zato da bi odgovorilo na posebej pomembno precedenčno vprašanje sistemske 

narave, ki se lahko pojavi tudi v prihodnosti,20 je ratio vsebinske presoje v učinkih za 

prihodnost in ne temelji na prvem odstavku 47. člena ZUstS (odprava posledic 

protiustavnosti, torej v učinkih ex post, ki pa še trajajo). Prvi odstavek te določbe ZUstS 

namreč določa, naj Ustavno sodišče določi učinek ugotovljene protiustavnosti za 

podzakonske akte, če posledice protiustavnosti niso bile odpravljene. Kadar pa razlog za 

vsebinsko obravnavo torej ni v podajanju kakršnegakoli učinka za preteklost (tako 

razumem, to tudi ni razlog presoje v obravnavani zadevi in sprejem v vsebinsko presojo 

na tem razlogu ni temeljil), se prvi odstavek 47. člena ZUstS tudi ne more uporabiti.  

 

 

 

 

       dr. Rajko Knez  

              Sodnik 

                                            
19 Glej ločeno mnenje k tej odločitvi. 
 
20 Kot je Ustavno sodišče ta razlog prvič oblikovalo v 43. točki obrazložitve odločbe št. U-I-129/19 z 
dne 1. 7. 2020 (Uradni list RS, št. 108/20). 


