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ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNICE  
DR. ŠPELCE MEŽNAR K SKLEPU ŠT. U-I-8/21 Z DNE 2. 6. 2022, 

KI SE MU PRIDRUŽUJE SODNICA DR. KATJA ŠUGMAN 
STUBBS 

 
 
 

1. Ustavno sodišče je v tej zadevi odklonilo presojo sorazmernosti (in s tem ustavnosti) 

enega najbolj spornih in intenzivnih ukrepov Vlade v času epidemije – prepovedi, da se 

osnovnošolski otroci izobražujejo v šolah, ter zapovedi, da se namesto tega šolajo na 

daljavo. To je storilo s procesnim sklepom o zavrženju pobude, ki jo je dobro leto prej že 

sprejelo v obravnavo. Ker je bilo otrokom v Sloveniji šolanje v šolah onemogočeno (v 

skupnem trajanju) več mesecev in ker strokovnjaki že dlje opozarjajo na številne težave, 

ki so najverjetneje posledica prav tega ukrepa,1 se s tako odločitvijo nisem mogla strinjati. 

Zavrženje že sprejete pobude z argumentom, da "tako strogega ukrepa v prihodnje ni več 

mogoče pričakovati", ocenjujem ne le kot ustavnopravno zmotno, ampak tudi kot 

protislovno. Ravno zato, ker je šlo za tako strog ukrep, bi ga moralo Ustavno sodišče 

vsebinsko presojati. Naloga Ustavnega sodišča je namreč prav to: ustvarjanje 

precedensov (prava), ko gre za hude posege v človekove pravice. 

 

2. Pobudnici v tej zadevi sta deklici, ki sta v času vložitve pobude obiskovali osnovno šolo 

oziroma vrtec. Zahtevali sta presojo ustavnosti ureditve, na podlagi katere je bilo v 

obdobju od januarja 2021 dalje prepovedano tudi zbiranje ljudi v vrtcih ter osnovnih in 

srednjih šolah. Ob tem je treba opozoriti na nekaj pomembnih okoliščin, ki kažejo na to, 

da šolanju na daljavo pobudnici nista nasprotovali ves čas zaprtja osnovnih šol, temveč 

šele po preteku določenega časa, ko se je intenzivnost posega bistveno povečala: 

 

– v času vložitve pobude je šlo za že drugo daljše zaprtje vzgojno-izobraževalnih institucij 

v času epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji – prvo daljše zaprtje je bilo spomladi  

                                            
1 Glej npr. https://www.rtvslo.si/slovenija/raziskava-pokazala-da-je-solanje-na-daljavo-vplivalo-na-

kognitivne-sposobnosti-solarjev/617489;  

https://www.delo.si/novice/slovenija/nova-epidemija-na-pohodu-debelost-upad-gibanja-in-digitalna-

zasvojenost/.  

https://www.rtvslo.si/slovenija/raziskava-pokazala-da-je-solanje-na-daljavo-vplivalo-na-kognitivne-sposobnosti-solarjev/617489
https://www.rtvslo.si/slovenija/raziskava-pokazala-da-je-solanje-na-daljavo-vplivalo-na-kognitivne-sposobnosti-solarjev/617489
https://www.delo.si/novice/slovenija/nova-epidemija-na-pohodu-debelost-upad-gibanja-in-digitalna-zasvojenost/
https://www.delo.si/novice/slovenija/nova-epidemija-na-pohodu-debelost-upad-gibanja-in-digitalna-zasvojenost/
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2020; 

– (drugo) obdobje zaprtja vzgojno-izobraževalnih institucij se ni začelo z januarjem 2021, 

temveč je trajalo že od jeseni 2020; 

– pobudnici ukrepu zaprtja torej nista nasprotovali ob njegovi uvedbi pomladi 2020, niti 

mu nista nasprotovali jeseni 2020, pač pa šele v začetku leta 2021, ko je ukrep v 

skupnem trajanju učinkoval že več mesecev. 

 

3. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-8/21 z dne 1. 4. 2021 pobudo sprejelo v 

obravnavo. Odločilo je, da bo o njej odločalo vsebinsko, ker je štelo, da pobuda odpira 

precedenčna vprašanja sistemske narave, ki se po razumni oceni utegnejo zastavljati tudi 

v zvezi z akti enake narave in primerljive vsebine v prihodnosti. Z zavrženjem pobude je 

mnenje o izpolnjenosti teh pogojev diametralno spremenilo. Tisto, kar je bilo aprila 2021 

precedenčno, junija 2022 ni več. Temu težko sledim. Ker je razlog za spremembo stališča 

v tem, da vmesni pretečeni čas dokazuje, da se ukrep ne bo ponovil (ker se pač od aprila 

2021 do junija 2022 zaprtje šol ni ponovilo), moram ugotoviti, da je Ustavno sodišče samo 

povzročilo situacijo, v kateri je lahko pobudo zavrglo. Če bi jo namreč obravnavalo prej (v 

letu 2021), razlogov za zavrženje sploh ne bi bilo.2 

 

4. Predvsem pa menim, da možnost ponovitve ukrepa vsaj v primerih, ko zadeva odpira 

tako pomembna precedenčna ustavna vprašanja, kot se zastavljajo v tej zadevi, ne bi 

smela imeti (velike) teže. Pri tem imam v mislih predvsem vprašanje zapiranja osnovnih 

šol. Na izjemno pomembnost pravice do osnovnošolskega izobraževanja kaže že sama 

Ustava, ki v drugem odstavku 57. člena določa, da je osnovnošolsko izobraževanje 

obvezno (in se financira iz javnih sredstev). Gre za pravico in tudi dolžnost otrok, da 

obiskujejo osnovno šolo. To pa kaže na potrebo po posebni previdnosti države pri 

odločanju o posegih v to njihovo pravico. (Začasna) prepoved zbiranja ljudi v šolah 

pomeni izjemno hud poseg v človekovo pravico do izobraževanja, ki si po mojem mnenju 

zasluži vsebinsko obravnavo. Toliko bolj, ker gre za poseg v človekove pravice otrok kot 

ene od najranljivejših skupin prebivalstva. 

 

5. Sklep o zavrženju pobude, zaradi katerega o ustavnosti dolgotrajnega zaprtja šol v 

Sloveniji v času epidemije COVID-19 Ustavno sodišče ne bo (nikoli) vsebinsko odločalo, 

ni le še ena izmed številnih procesnih odločitev Ustavnega sodišča. Nosi širše sporočilo,  

 

 

 

                                            
2 Pomembno je še nekaj. Dne 16. 9. 2021 je Ustavno sodišče z delno odločbo št. U-I-8/21 (Uradni 

list RS, št. 167/21) odločilo o ustavnosti zakonske podlage, na podlagi katere je bilo odrejeno 

šolanje na daljavo. Ugotovilo je, da zakon (tudi v delu, v katerem se je nanašal na osnovne šole) ni 

bil v skladu z načelom legalitete. Glede odlokov Vlade in Sklepa o šolanju na daljavo pa je 

Ustavno sodišče v tej odločbi izrecno pojasnilo, da zadeva v tem delu še ni zrela za odločitev, ter 

napovedalo kasnejšo presojo o tem delu pobude. 



 

3 

 

da problem dolgotrajnega šolanja na daljavo za Ustavno sodišče ni dovolj pomemben. 

Takšno sporočilo otrokom, ki so presojo zahtevali, je po mojem mnenju nesprejemljivo. 

 

 

 

 

               dr. Špelca Mežnar 

                    Sodnica 

 

 

 

 

dr. Katja Šugman Stubbs 

        Sodnica 

 

 


