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UVODNO 

 

Od prve seje, na kateri smo obravnavali ustavnopravne probleme odlokov, izdanih med 

epidemijo virusa COVID-19,1 sem zagovarjala dve stališči:  

 

1. da je ZNB, v 2. in 3. točki prvega odstavka 39. člena prima facie v tolikšni meri 

podnormiran, da nikakor ne more biti zadostna podlaga za izdajanje ustavno 

skladnih podzakonskih aktov;2 

2. da presoje ustavnosti posameznih podzakonskih aktov (v našem primeru 

Odlokov) ni mogoče narediti brez tega, da v presojo pritegnemo tudi njihovo 

zakonsko podlago.  

 

Prvo stališče je bilo od takrat v naših odločbah že večkrat potrjeno,3 prav tako nanj 

ponovno odgovarjajo (s stališča druge pravice) nosilni razlogi odločbe, h kateri pišem to 

ločeno mnenje.4 Mnogo bolj zanimivo pa je drugo vprašanje, na katerega odgovarja del 

B. – III. odločbe. Ker je bila v zadevi, h kateri pišem to ločeno mnenje, med sodniki (ki so 

bili potencialno pripravljeni podpreti izrek odločbe) najbolj sporna prav ta točka, želim v 

tem mnenju podrobneje pojasniti svoje razumevanje tega problema. To vprašanje se mi 

zdi tudi teoretsko zanimivo, saj odpira novo področje, s katerim se Ustavno sodišče do 

zdaj še ni srečevalo.  

 

                                            
1 Prvič so se ta vprašanja odpirala v zadevi št. U-I-83/20.  

2 Pri razmišljanju v tej smeri me je predvsem vodila analogija z nosilno odločbo Ustavnega sodišča 

v zvezi s presojo določb o priporu št. U-I-18/93. Glej tudi K. Šugman, Kazenskoprocesna doktrina 

v luči odločb Ustavnega sodišča, Zbornik znanstvenih razprav, let. 63 (2003), str. 469–502. 

3 Glej recimo odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-79/20. 

4 Glej 32. točko obrazložitve odločbe.  
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Ključno vprašanje lahko parafraziramo tudi na sledeč način: ali lahko Ustavno sodišče 

presoja skladnost z Ustavo določenega podzakonskega akta neposredno, ne da bi pri 

tem v presoji upoštevalo tudi ustavnost zakonske podlage tega zakonskega akta.5  

 

 

STOPNJEVITOST PRAVNEGA REDA IN POVEZAVA Z NAČELOM DELITVE OBLASTI  

 

V skladu s teorijo o stopnjevitosti prava se pravni akti razvrščajo na tri ravni: ustavno, 

zakonsko in podzakonsko.6 Te ravni so hierarhično urejene in zato velja, da morajo biti 

akti nižje ravni v skladu s hierarhično višje postavljenimi akti. Ne samo da morajo biti 

podzakonski akti v skladu z zakoni (in Ustavo), ampak tudi črpajo svoje življenje iz 

zakona,7 kar pomeni, da so lahko izdani samo na podlagi in v okviru zakona. Ta 

odvisnost podzakonskih aktov od njihovega vira, zakona, je tako močna, da je v primeru, 

ko je zakon neskladen z Ustavo, avtomatično neskladen tudi podzakonski akt, sprejet na 

podlagi takega zakona. Tak akt v pravnem svetu sploh ne obstaja in ne more obstajati.  

 

Tako je Ustavno sodišče že ničkolikokrat razveljavilo podzakonske akte, ker je ugotovilo, 

da je zakonska podlaga v neskladju z Ustavo zaradi nedoločnosti zakonske podlage.8 Pri 

                                            
5 V tem delu razprave se deloma naslanjam na svoje pritrdilo ločeno mnenje v zadevi št. U-I-

79/20. 

6 M. Pavčnik, Teorija prava: Prispevek k razumevanju prava, Cankarjeva založba, Ljubljana 1997. 

7 R. Godec, Upravne norme in upravni akti, Upravni zbornik, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 

Inštitut za javno upravo, Ljubljana 1993, str. 155–232. 

8 Glej recimo: odločba št. U-I-287/95 z dne 14. 11. 1996, s katero je Ustavno sodišče (med 

drugim) razveljavilo del drugega odstavka 48. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, ker je z 

njim "zakonodajalec smiselno dal Agenciji pooblastilo, da določi pogoje za odvzem dovoljenja 

borznim posrednikom za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji. S tem je nanjo v celoti prenesel 

pravico do urejanja vprašanj, ki so zakonska materija in ki bi jih moral zato urediti sam ali pa 

določiti vsaj podlago in okvir za podzakonsko urejanje." Z odločbo št. U-I-123/92 z dne 18. 11. 

1993 je Ustavno sodišče razveljavilo del 162. člena ZPIZ, ki je pooblaščal zavod, da v primerih in 

na način, ki jih sam določi, opravi usklajevanje pokojnin na podlagi razlik, ki nastajajo v ravneh 

pokojnin, uveljavljenih v posameznih obdobjih. Z odločbo št. U-I-16/98 z dne 5. 7. 2001 je Ustavno 

sodišče razveljavilo 17. člen Zakona o trgovini in na njem temelječ pravilnik ministra. Razveljavljeni 

člen je določal, da minister, pristojen za trgovino, predpiše merila za določitev urnika 

obratovalnega časa prodajaln. Glej tudi odločbo št. U-I-58/98 z dne 14. 1. 1999, s katero je 

Ustavno sodišče ugotovilo ustavno neskladnost 33. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu 

in razveljavilo na njem temelječi pravilnik, ker je izpodbijani člen določal, da opravlja ministrstvo 

delitev dovolilnic po merilih, postopku in na način, kot ga s pravilnikom določi minister, pristojen za 

promet. Z odločbo št. U-I-60/06, U-I-214/06, U-I-228/06 z dne 7. 12. 2006 je Ustavno sodišče 

ugotovilo neskladnost četrtega odstavka 30. člena ZDT z Ustavo. Ta je določal, da Vlada z uredbo 

določi pogoje, merila in obseg plačila za povečan obseg dela oziroma dodatne delovne 

obremenitve za posamezne državne tožilce ali za pomočnike državnih tožilcev. Glej tudi  odločbo 

št. U-I-390/02 z dne 16. 6. 2005, s katero je US ugotovilo neskladnost 57. člena ZZVZZ z Ustavo 
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tem je šlo praviloma za bistveno manj invazivne posege v človekove pravice kot v primeru 

t. i. COVID-19 odlokov ali pa celo sploh ni šlo za takšne posege. 

 

Ta logika se na prvi pogled morda lahko zazdi formalistična, pa ni. Je globoko vsebinska 

in predstavlja bit demokratične pravne države. Na tej točki se namreč stopnjevitost 

pravnega reda prepleta z načelom delitve oblasti (druga poved drugega odstavka 3. 

člena Ustave), na katerem je zgrajena ideja sodobne demokratične države. Zaradi 

preprečevanja arbitrarnosti in centralizacije moči v določeni veji oblasti ima vsaka od njih 

natančno določena in zamejena pooblastila. Zakonodajna veja oblasti (Državni zbor) je 

edina pristojna za sprejemanje zakonov (86. do 89. člen Ustave), drugi državni organi 

pa ne smejo spreminjati ali samostojno urejati zakonske materije.9 Upravni organi na 

podlagi drugega odstavka 120. člena Ustave opravljajo svoje delo samostojno, vendar 

pod jasno postavljenimi pogoji: v okviru in na podlagi Ustave in zakona (drugi odstavek 

120. člena Ustave).  

 

To zamejitev, ki določa vezanost delovanja upravnih organov na ustavno in zakonsko 

podlago, imenujemo načelo legalitete.10 Stopnjevita zgradba pravnega reda se tako tesno 

prepleta s temeljnimi ustavnimi načeli, kot so načelo demokratičnosti (1. člen Ustave), 

načelo pravne države (2. člen Ustave) in, kot rečeno, načelo delitve oblasti (druga poved 

drugega odstavka 3. člena Ustave). 

 

 

ALI LAHKO USTAVNO SODIŠČE PRESOJA PODZAKONSKI AKT, NE DA BI 

UPOŠTEVALO TUDI NJEGOVO ZAKONSKO PODLAGO? 

 

Načelo legalitete vsebuje dve zahtevi: (1) podzakonski predpisi in posamični akti morajo 

biti sprejeti na podlagi zakona, (2) poleg tega pa morajo biti vsebinsko v okviru zakona. 

Že samo zaradi vsebine teh dveh postulatov je logično nemogoče presojati podzakonski 

akt brez tega, da bi v ozir vzeli tudi presojo zakona. Kako bomo lahko presojali, ali je 

določen odlok v skladu z Ustavo, če ne bomo v presojo zajeli zgoraj navedenih kriterijev? 

Vsaka ocena ustavnosti podzakonskega akta mora nujno zajeti v presojo vsaj eno od 

zgornjih vprašanj.11 Obe pa inherentno zajemata vsebino zakona: ali je določen 

podzakonski predpis sprejet na podlagi zakona in ali je sprejet v vsebinskem okviru 

zakona. Brez upoštevanja zakonske podlage in zakonskega okvira torej presoja 

ustavnosti pojmovno ni mogoča.  

                                                                                                                              

in razveljavilo na njem temelječi sklep. Zakon je na zavod prenesel pooblastilo za določitev 

pavšalnih prispevkov, ne da bi mu pri tem dal napotke, usmeritve in okvire za njihovo 

predpisovanje. 

9 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-73/94, 19. točka obrazložitve. 

10 Več o načelu legalitete glej G. Virant, Načelo zakonitosti delovanja uprave in širina (ohlapnost, 

nedoločnost) zakonskih pooblastil, Javna uprava, št. 3 (1999), str. 467–488. 

11 Presoja se lahko, ob ugotovitvi protiustavnosti, seveda ustavi že pri prvem od kriterijev, sicer pa 

se mora opredeliti do obeh. 
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Hkrati naše razmišljanje še bolj zaplete dejstvo, da je eden od kriterijev presoje, ali so 

podzakonski predpisi sprejeti na podlagi zakona, določnost zakonske podlage. Če 

zakon ni dovolj določen, niti ni mogoče presojati, ali je podzakonski akt vsebinsko v okviru 

zakona. Zakonska podlaga mora namreč vsebovati dovolj jasne kriterije, na podlagi 

katerih lahko izvršilna veja oblasti sprejema podzakonske akte znotraj okvira zakona. Če 

ti okviri niso dovolj jasni, potem se prav lahko zgodi, da izvršilna oblast originarno in 

samostojno ureja vsebino človekovih pravic.12 To pa je v nasprotju z idejo demokratične 

države. Tako mora vsaka presoja ustavnosti podzakonskega predpisa nujno vsebovati 

tudi preizpraševanje določnosti zakonske podlage. In ponovno: nujno mora torej 

upoštevati tudi zakon. Kako je torej sploh mogoče zagovarjati tezo, da je mogoče 

neposredno presojati ustavnost podzakonskega akta brez presoje zakonske podlage? 

 

Mogoče bi bilo zagovarjati stališče, da že Ustava sama vsebuje kriterije, ki jih mora (oz. bi 

jih moral) vsebovati zakon. Za nekatere od kriterijev to morda drži. Ustava na primer 

zahteva, da so vsi (tudi) podzakonski akti sorazmerni. Vendar pa si je vseeno nemogoče 

predstavljati, da bi Ustavno sodišče presojalo ustavnost podzakonskega akta neposredno 

na podlagi Ustave, saj ta ne more vsebovati vseh konkretnejših vsebinskih kriterijev 

(ključnih tudi za presojo sorazmernosti), ki bi jih moral podati zakon. Iz ustavnosodne 

presoje jasno izhaja, da morajo biti v zakonu jasno izraženi ali iz njega nedvomno razvidni 

namen zakonodajalca in vrednostna merila za izvrševanje zakona.13 Prav tako mora 

zakon v temelju sam urediti vsebino, ki naj bo predmet podzakonskega predpisa, ter 

določiti okvire in usmeritve za njeno podrobnejše podzakonsko urejanje.14 Vsega 

tega, kar je prav tako vsebinsko merilo za presojo sorazmernosti, pa prav pa gotovo ni 

mogoče izvesti neposredno iz Ustave. 

 

Razpravo bi lahko seveda še nadalje razširili na vprašanja, kateri so tisti kriteriji, ki jih za 

neposredno presojo podzakonskega akta (morda) lahko uporabimo direktno na podlagi 

                                            
12 Izvršilna oblast potrebuje dovolj jasno in natančno zakonsko ureditev tistih vprašanj, katerih 

urejanje sodi v izključno pristojnost zakonodajalca, tj. vprašanj, ki so poglavitna, temeljna, 

osrednja za določen pravni sistem, a hkrati niso tako pomembna, da bi bila urejena že v Ustavi. 

Izvršilna oblast teh vprašanj ne sme originarno (izvirno) urejati. Glej na primer odločbo Ustavnega 

sodišča št. U-I-73/94, 17. in 19. točka obrazložitve, sklep Ustavnega sodišča št. U-I-113/04 z dne 

7. 2. 2007 (Uradni list RS, št. 16/07, in OdlUS XVI, 16), 13. točka obrazložitve, in odločbo 

Ustavnega sodišča št. U-I-84/09, 8. točka obrazložitve. Glej tudi M. Pavčnik, Teorija prava, 

Prispevek k razumevanju prava, 5., pregledana in dopolnjena izdaja, GV Založba, Ljubljana 2015, 

str. 249. 

13 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-50/00, 6. točka obrazložitve. 

14 Kadar zakonodajalec izvršilno oblast pooblasti za izdajo podzakonskega predpisa, mora prej v 

temelju sam urediti vsebino, ki naj bo predmet predpisa, ter določiti okvire in usmeritve za njeno 

podrobnejše podzakonsko urejanje. Odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-16/98 z dne 5. 7. 2001 

(Uradni list RS, št. 62/01, in OdlUS X, 144), 18. točka obrazložitve, in št. U-I-60/06, U-I-214/06, U-

I-228/06 z dne 7. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 1/07, in OdlUS XV, 84), 126. točka obrazložitve. 
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Ustave. Četudi takšni kriteriji morda obstajajo (ne da bi zajeli tudi zakon), pa na njihovi 

podlagi gotovo ni mogoče opraviti celostne analize določenega podzakonskega akta. Kot 

rečeno, morajo biti ključni vsebina, okviri in usmeritve za podrobnejše urejanje 

podzakonskega predpisa določno prepisani v zakonu. Če zakona pri presoji ustavnosti 

podzakonskega akta ne vzamemo v ozir, potem teh kriterijev v presojo podzakonskega 

predpisa ne moremo vključiti. Takšna analiza (celo če bi nekateri neposredni kriteriji za 

presojo podzakonskega akta izhajali iz Ustave) pa je zato gotovo tako nepopolna, da 

brez nadaljnje analize zakona nikoli ne more voditi do sklepa, da je nek 

podzakonski predpis v skladu z Ustavo. Kako bi le lahko, če pa določenih kriterijev 

nismo presojali?  

 

Če torej obstajajo neposredno uporabljivi ustavnopravni kriteriji za presojo podzakonskih 

prepisov, ti gotovo ne omogočajo celostne presoje podzakonskega predpisa. Zato je na 

podlagi takšnih kriterijev (če so), nemogoče priti do sklepa, da je nek podzakonski akt v 

skladu z Ustavo. Edino kar bi bilo teoretično mogoče, je ugotovitev, da je že samo na 

podlagi teh kriterijev podzakonski akt v neskladju z Ustavo.15 Tako lahko torej ugotovimo, 

da ni mogoče opraviti podrobne presoje ustavnosti podzakonskega akta brez 

upoštevanja njegove zakonske podlage. Če je namreč zakon do te mere pomanjkljiv ali 

prazen, da ne vsebuje jasnih omejitev in napotkov izvršilni oblasti, potem na njegovi 

podlagi izdanega podzakonskega predpisa preprosto ne moremo neposredno presojati.  

 

 

ALI LAHKO "POPOLN" PODZAKONSKI AKT NADOMESTI POMANJKLJIVOSTI 

ZAKONSKE PODLAGE? 

 

Zgoraj sem pokazala, zakaj brez zakonske vsebine ni mogoče presojati podzakonskega 

akta. Postavlja pa se še dodatno vprašanje: ali lahko nek podzakonski akt, kljub 

pomanjkljivosti zakonodajne ureditve, v celoti izpolnili vse kriterije, ki bi jih moral od njega 

zahtevati ustavno popolnoma skladen zakon (pustimo ob strani vprašanje, kako bi to 

sploh lahko ugotovili, če ne bi bilo zakonske podlage)? Odgovor na to vprašanje v naši 

ureditvi vsekakor mora biti: ne. Tak akt ob pomanjkljivi zakonski podlagi ne more imeti 

svojega samostojnega pravnega obstoja. Z drugimi besedami: ker podzakonski akti 

črpajo svoje življenje iz zakona, brez zakona padejo, tudi če bi bili sicer (lahko) vsebinsko 

popolni. Razlog za to pa je jasen: izvršilna oblast ne more kompenzirati napak 

zakonodajne oblasti, sploh če gre za področje poseganja v temeljne človekove pravice. 

Če bi to namreč lahko storila, bi sama, originarno urejala področje, ki je z Ustavo 

pridržano izključno zakonodajni veji oblasti.  

 

Pri tem vprašanju več kot očitno ni uporabljiva analogija s t. i. Schumannovo formulo. 

Schumannovo formulo Ustavno sodišče včasih uporabi, kadar preizkuša ustavne pritožbe 

in preverja, ali so sodišča (oz. upravni organi) ustavnoskladno razlagali zakon. Pri tem si 

                                            
15 Tudi takšne trditve so se pojavljale v naših diskusijah. Takšna ugotovitev bi bila lahko nekakšna 

preliminarna presoja podzakonskega akta.  
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pomaga z miselno igro, v kateri si neko sporno stališče zamisli kot vsebino zakona in se 

vpraša, ali bi bilo stališče sodišča, če bi bilo zapisano v zakonu, v nasprotju z Ustavo. 

Stališče, ki se je pojavljajo v naših diskusijah, je bilo, da bi si mogoče vsebino 

podzakonskega akta zamislili kot vsebino zakona in ga, po analogiji s Schumannovo 

formulo, presojali kot vsebino zakona. Analogija je bila torej vzpostavljena med stališčem 

iz sodne odločbe in vsebino podzakonskega akta. Pri obeh naj bi si najprej predstavljali, 

da gre za vsebino zakona, in nato preverili, ali bi takšna zakonska vsebina prestala test 

ustavnosti.  

 

Ta analogija ni uporabljiva iz več razlogov, od katerih je najbolj ključen prav razlog 

stopnjevitosti pravnega reda. Zgoraj sem pojasnila, zakaj niti vsebinsko popolni 

podzakonski akt ne more kompenzirati škode, ki je s tem narejena načelom 

demokratičnosti, delitve oblasti in pravne države. Ne glede na vsebino določb, izvršilna 

oblast preprosto ne sme obiti zahteve, da so temeljni kriteriji za omejevanje človekovih 

pravic postavljeni v zakonu. Če bi to storila, bi materijo urejala originarno, kar pa v našem 

sistemu ni dovoljeno. Če se torej Ustavno sodišče spusti v neposredno presojanje 

ustavnosti podzakonskega akta, uporabljajoč Schumannovo formulo, pretvarjajoč se 

torej, da je to vsebina zakona, postane soudeleženo pri kršitvi delitve oblasti: pri posegu 

izvršilne oblasti v zakonodajno. Pristaja na to, da lahko v normalnem stanju posege v 

človekove pravice predpisuje Vlada s "popolnimi" odloki. To pa je povsem nesprejemljivo.  

 

Seveda pa ne zdrži tudi analogija med argumenti sodne odločbe in vsebino 

podzakonskega akta. Ravno zato se Schumannova formula uporablja izključno pri presoji 

ustavnih pritožb in ne pri presoji ustavnosti splošnih aktov. Neprimerljivi sta tako naravi 

organov, ki izdajajo sodbe oz. podzakonske akte, kot njuna pooblastila. Sodišče ima 

nalogo interpretirati in vsebinsko zapolniti zakon, medtem ko je ravnanje izvršilne veje 

oblasti, kot je prikazano zgoraj, zgolj izvršilna konkretizacija jasno določenih zakonskih 

pooblastil.  

 

 

SKLEPNO  

 

Na podlagi vsega povedanega je povsem jasno dvoje.  

 

Prvič: v pravnem svetu ne more obstajati ustavnoskladen podzakonski predpis, tudi če bi 

bil po vsebini sicer popoln (karkoli že to pomeni), če je njegova zakonska podlaga 

neskladna z Ustavo. To bi pomenilo, da je izvršilna veja oblasti določila, kaj je tisto, kar bi 

moralo biti v zakonu. Še bolj nesprejemljivo bi bilo takšno ravnanje, kadar gre za 

podzakonske akte, ki posegajo v človekove pravice, saj v takem primeru ne prihaja le do 

kršitve načela legalitete, temveč tudi načel demokratičnosti, pravne države in delitve 

oblasti. Takšni so tudi tako rekoč vsi t. i. COVID-19 odloki. Če bi dopustili, da se takšna 

materija ureja s podzakonskim predpisom mimo ali brez zakonske podlage, bi to de facto 

pomenilo, da izvršilna veja s podzakonskimi akti ureja posege v temeljne človekove 

pravice. Demokratična država v normalnih razmerah tega ne dopušča, tudi če bi izvršilna 
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oblast (Vlada) to naredila še tako vsebinsko popolno in sorazmerno, saj je takšno 

urejanje dovoljeno edino in samo demokratično izvoljenim predstavnikom, ki delujejo v 

Državnem zboru.16 

 

In drugič: Ustavno sodišče nikoli ne bi smelo podati presoje, da je določen podzakonski 

akt v skladu z Ustavo, ne da bi pri tem vzelo v ozir zakonsko podlago tega 

podzakonskega akta. Kot je pokazano zgoraj, ob odsotnosti presoje zakona umanjkajo 

tudi tisti ključni kriteriji, po katerih bi morali celostno presojati ustavno skladnost 

določenega podzakonskega akta. Žal je Ustavno sodišče to napako že enkrat naredilo v 

odločbi št. U-I-83/20. S to odločbo je namreč ugotovilo, da določeni členi tedaj presojanih 

odlokov17 niso bili v neskladju z Ustavo, ne da bi presojalo njihovo zakonsko podlago. Bolj 

natančno, takratna večina se je spustila v presojo njihove sorazmernosti, ne da bi se 

ukvarjala s presojo ustavnosti njihove zakonske podlage.  

 

Prav ta zdrs takratne večine kaže na to, kako teoretsko in metodološko napačen je bil 

takraten pristop. V kasnejši zadevi št. U-I-79/20 je namreč isto sodišče ugotovilo, da je 

bila zakonska podlaga, na podlagi katere so bili izdani tudi tedaj presojani odloki, 

protiustavna. Pojmovno je torej odločitev št. U-I-83/20 napačna, saj odloki, ki so bili izdani 

na (kasneje presojani) protiustavni podlagi, že tedaj niso mogli biti v skladu z Ustavo. Kot 

vemo: podzakonski akti morajo deliti usodo zakona, na podlagi katerega so bili izdani. 

Povsem jasno torej je, da je bila prva odločitev zgrešena predvsem zato, ker je večina 

vztrajala pri tem, da ne bodo presojali ustavnosti zakonske podlage presojanih odlokov. 

 

Zato je izredno pomembno, da je Ustavno sodišče v primeru, h kateremu pišem to ločeno 

mnenje, po uradni dolžnosti vzelo v presojo tudi vprašanje legalitete, saj sicer ne bi moglo 

metodološko pravilno presojati podzakonskega akta. Za bodoče presoje je torej odločilno 

prav stališče, izraženo v 30. točki obrazložitve odločbe, in sicer: "Presojo skladnosti 

podzakonskih ukrepov z vsebinsko odločbo Ustave je smiselno opraviti le, če temeljijo na 

zadostni zakonski podlagi. Podzakonski ukrep, s katerim se posega v posamezno 

človekovo pravico in ki ne temelji na zadostni zakonski podlagi, namreč ne more biti v 

skladu z Ustavo. To pa pomeni, da se vsaj v primerih, ko se poraja očiten dvom glede 

skladnosti zakonske ureditve in na njej temelječe podzakonske ureditve z načelom 

                                            
16 Vse primerjave z ameriškimi predsedniškimi odloki z zakonsko močjo so zato brezpredmetne: 

ameriški predsedniški sistem ima povsem drugače postavljen sistem zavor in ravnovesij, zato 

njihovih rešitev ni mogoče prenašati v naš pravni sistem. 

17 Šlo je za 1. člen v delu o prepovedi gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, 

tretji odstavek 3. člena v zvezi z drugim odstavkom tega člena, drugi odstavek 4. člena in 7. člen 

Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v 

Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20) in 1. člen v 

delu o prepovedi gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, tretji odstavek 3. člena 

v zvezi z drugim odstavkom tega člena, drugi in tretji odstavek 4. člena ter 8. člen Odloka o 

začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki 

Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20). 
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legalitete, Ustavno sodišče glede na naravo stvari takšni presoji, četudi pobuda za njo ne 

daje trditvene podlage, ne more izogniti." 

 

Samo tak pristop je dosleden in logično koherenten in v skladu s teoretskimi osnovami 

ustavnega prava. In samo tak pristop omogoča, da v sistemu ustavne presoje ne bo več 

takih kontradiktornih odločitev, kot sta bili odločba št. U-I-83/20 in nosilna odločba št. U-I-

79/20, ki postaja močan precedens za presojo t. i. COVID-19 odlokov.  

 

 

 

 

       dr. Katja Šugman Stubbs 

        Sodnica 

 


