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PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA DR. MATEJA 
ACCETTA K SKLEPU ŠT. U-I-8/21 Z DNE 2. 6. 2022 

 

 

1. V pričujoči zadevi je Ustavno sodišče sprejelo tri pomembne odločitve. 1. 4. 2021 je 

sprejelo sklep, s katerim je sprejelo večji del pobude za začetek postopka za oceno 

ustavnosti oziroma zakonitosti izpodbijanih določb. 16. 9. 2021 je sprejelo delno odločbo, 

s katero je ugotovilo protiustavnost ene izmed izpodbijanih določb v delu, v katerem je 

bila pobuda po oceni Ustavnega sodišča zrela za odločitev. Končno je s pričujočim 

sklepom odločilo, da se v preostalem delu pobuda zavrže, postopek za oceno ustavnosti 

dveh določb, ki ga je Ustavno sodišče s prvim sklepom začelo po koneksiteti, ker je šlo za 

medsebojno povezane določbe, pa ustavi. V tem mnenju na kratko pojasnjujem, zakaj 

sem sam lahko podprl vse tri odločitve, po prvotnem sklepu o sprejemu in delni odločbi 

torej sedaj tudi pričujoči sklep o zavrženju oziroma ustavitvi postopka. 

 

2. Mojo odločitev je narekovalo moje razumevanje pogojev za izjemno presojo 

neveljavnih predpisov, kot jih je Ustavno sodišče razvilo že v "proračunski" zadevi št. U-I-

129/191 ter nato ponovilo v "covidni" zadevi št. U-I-83/20,2 pomembni pa so bili tudi za 

prvotno odločitev o sprejemu pobude v pričujoči zadevi.3 

 

3. Gre za izjemo od siceršnje potrebe po obstoju pravovarstvene potrebe po drugem 

odstavku 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS). V skladu s to izjemo se, kot je 

Ustavno sodišče obrazložilo v odločbi št. U-I-129/19,4 tudi onkraj tovrstne pravovarstvene 

potrebe presoja neveljavnih predpisov opravi, če gre za predpise, katerih veljavnost je 

izrazito vpeta v časovno omejene okvire, ustrezno vložena vloga pa naslavlja posebno 

pomembna precedenčna ustavnopravna vprašanja sistemske narave, ki se po razumni 

                                            
1 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-129/19 z dne 1. 7. 2020 (Uradni list RS, št. 108/20, in OdlUS 

XXV, 17). 

2 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-83/20 z dne 27. 8. 2020 (Uradni list RS, št. 128/20, in OdlUS 

XXV, 18). 

3 Glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-8/21 z dne 1. 4. 2021, 26.–28. točka obrazložitve. 

4 Odločba št. U-I-129/19, 43. točka obrazložitve. 
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oceni utegnejo zastavljati tudi v zvezi z akti enake narave in vsebine, periodično 

sprejemanimi v prihodnosti. Bolj ali manj enako ubeseditev tega pristopa je ponovila tudi 

odločba št. U-I-83/20.5 

 

4. Tak pristop sem tudi sam zagovarjal in podprl. Vendar pa ga razumem tako, da morajo 

biti zanj izpolnjeni trije pomembni pogoji: (1) časovna omejenost veljavnosti izpodbijanih 

predpisov; (2) obstoj posebno pomembnih precedenčnih ustavnopravnih vprašanj 

sistemske narave; ter (3) razumno pričakovanje, da se utegnejo enaka vprašanja 

zastavljati tudi v zvezi s periodično sprejemanimi akti enake (oziroma upoštevno 

primerljive) narave in vsebine v prihodnosti. 

 

5. V pričujoči zadevi sta po moji presoji še vedno nedvomno podana prva dva pogoja. 

Pobuda izpodbija časovno omejene ukrepe. Še pomembneje, tudi po moji presoji zadeva 

odpira pomembna ustavnopravna vprašanja: ukrepi zaprtja vrtcev in osnovnih šol ter 

šolanja na daljavo so nedvomno pomenili poseg v pravice zelo občutljive in ranljive 

skupine otrok in mladostnikov ter zanje in za njihove družine tudi zelo težko breme.6 

Vendar pa tudi po moji presoji7 v okoliščinah konkretne zadeve in odprtih vprašanj ni več 

podan tretji pogoj: ni več razumno pričakovati, da se bodo enaka vprašanja ponovno 

zastavljala v periodično sprejemanih aktih enake narave in vsebine. 

 

6. Povedano drugače: razlogi za uporabo opisane izjeme od običajne zahteve po obstoju 

pravovarstvene potrebe morajo biti usmerjeni v prihodnost, ne v preteklost. Naj se 

zastavlja še tako pomembno vprašanje ustavnopravnega varstva, če je vezano zgolj na 

presojo nič več veljavne ureditve, ki naj torej zgolj za nazaj ugotovi, ali je bila ta pretekla 

ureditev skladna z Ustavo, potem mora biti za presojo Ustavnega sodišča podana 

pravovarstvena potreba v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZUstS. Zgoraj povzeta 

izjema za presojo neveljavnih predpisov je utemeljena prav na pomenu te presoje za 

prihodnje primere: vsebinsko odločitev Ustavnega sodišča narekuje, če je razumno 

pričakovati, da se bo enako vprašanje na upoštevno enak način zastavljalo tudi v 

prihodnje. 

 

7. Presoja tega vprašanja je vsaj do neke mere vedno odvisna od dejanskih okoliščin, 

lahko pa tudi od narave precedenčnega vprašanja, ki ga zadeva odpira. Če bi denimo 

pričujoča zadeva na upošteven način odpirala vprašanje, ali je po naravi stvari 

protiustaven vsakršen ukrep, ki bi zaradi epidemije vodil v zaprtje vrtcev ali osnovnih šol 

oziroma šolanje na daljavo, potem bi zadeva po moji presoji še vedno narekovala 

vsebinsko odločitev. Vendar tu ne gre za tak primer. Z vsebinsko odločitvijo bi Ustavno 

sodišče moralo presoditi, ali je bil v konkretnih okoliščinah zadeve ukrep zaprtja vrtcev in 

                                            
5 Odločba št. U-I-83/20, 27. točka obrazložitve, ki sicer govori o aktih "enake narave in primerljive 

vsebine, periodično sprejemanimi v prihodnosti". 

6 Prim. delno odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-8/21 z dne 16. 9. 2021 (Uradni list RS, št. 

167/21), 21.–23. točka obrazložitve. 

7 Prim. 11. točko obrazložitve pričujočega sklepa. 
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šol oziroma šolanja na daljavo nesorazmeren. Pobudnici sta v pobudi opozarjali na zanju 

sporne vidike konkretnih ukrepov, med njimi razmeroma dolgotrajno obdobje zaprtja, 

nižje tveganje širitve okužbe med otroki in prek otrok, neizkoriščene možnosti drugih 

ukrepov, tudi odsotnost iskanja drugih prostorskih, kadrovskih in organizacijskih rešitev, ki 

bi vsaj pretežno ohranjale možnost izvajanja vzgoje, varstva in izobraževanja "v živo". Ne 

gre torej za načelno vprašanje, ki bi terjalo odgovor na abstraktnejši ravni. Pri vsebinski 

presoji bi Ustavno sodišče moralo sorazmernost izpodbijanih ukrepov oceniti ob presoji 

njihove vsebine ter v luči upoštevnih dejanskih okoliščin. 

 

8. Ob tem ne morem zanemariti, da se je, kot poudarja tudi sklep (v 11. točki 

obrazložitve), razumevanje problematike zapiranja šol in vrtcev spreminjalo in da vse od 

februarja 2021 splošno zaprtje vrtcev in osnovnih šol ni bilo več uvedeno, čeprav je 

denimo jeseni 2021 prišlo do novega porasta okužb in so se še vedno sprejemali različni 

(drugi) ukrepi za zamejitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Prav tako ni 

zanemarljivo, da je Ustavno sodišče splošnejša izhodišča sodne presoje oziroma zahteve 

glede omejitvenih ukrepov zaradi epidemije (kot denimo vprašanje zakonske podlage in 

posebnih značilnosti testa sorazmernosti ob presoji takih ukrepov) že razvilo v drugih 

odločitvah. Ta hip tako po moji presoji ni več razumno pričakovati, da se bodo v 

prihodnosti utegnila zastavljati upoštevno enaka vprašanja, kot jih odpira pričujoča 

pobuda, v zvezi s periodično sprejemanimi ukrepi enake narave in vsebine. 

 

9. Iz navedenih razlogov se po moji presoji močno zmanjšuje verjetnost, da bi vsebinska 

odločba Ustavnega sodišča na upošteven način naslovila vprašanja, ki bi se na enak 

način v zvezi z enakimi ukrepi (periodično) zastavljala tudi v prihodnje. Vsekakor bi lahko 

za nazaj podala pretehtano – in gotovo za marsikoga tudi zelo želeno – odločitev o tem, 

ali so konkretni izpodbijani ukrepi v upoštevnih okoliščinah pomenili nesorazmeren poseg 

v pravice posebno ranljive skupine otrok in mladostnikov. Vendar pa po moji presoji zgolj 

pomen varovane pravice še ne utemelji uporabe izjeme od siceršnje potrebe po obstoju 

pravovarstvene potrebe za presojo neveljavnih predpisov, ki je ne more utemeljiti zgolj 

pomen dokončnega odgovora o skladnosti pretekle ureditve za nazaj, temveč jo lahko 

utemelji le potreba oblikovanja tega odgovora za naprej. Verjetnost, da se bodo enaka 

vprašanja v kontekstu enakih ukrepov periodično ponavljala v prihodnje, pa je, čeprav ne 

povsem izključena, zame do te mere zmanjšana, da to ne utemeljuje več uporabe te 

izjeme. Zato sem lahko podprl pričujoči sklep. 

 

 

 

 

 

        dr. Matej Accetto 

         Sodnik 

 


