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Številka: 0610-198/2021/23 
Datum:   2. 9. 2021 
 
 
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Beethovnova 10 
1000 Ljubljana, p.p. 1713 
 
 
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) na podlagi 6. alineje 1. odstavka 23.a člena Zakona o 
ustavnem sodišču (Ur. l. RS, št. 64/2007-UPB1, 108/2007 Skl.US: U-I-259/07-10; v nadaljevanju: ZUstS) vlaga 
v zvezi z zadevo inšpekcijskega nadzora, ki jo vodi pod št. 0610-198/2021 naslednjo dopolnitev Zahteve za 
oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti 
in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 126/2021) v celoti, prvega stavka 
tretjega odstavka 4. člena in šestega odstavka 4. člena Odloka o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 132/21), 4. člena Odloka o začasnih 
ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21, 
132/21), osmega odstavka 4. člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list 
RS, št. 132/21), petega in sedmega odstavka 3. člena Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev 
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 132/21), šestega odstavka 2. člena Odloka o 
začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 132/21), 
prvega stavka četrtega odstavka 3. člena Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb 
s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21 in 132/21), četrtega odstavka 2. člena Odloka o omejitvah in načinu 
izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 132/21), petega odstavka 3. člena Odloka o omejitvah in načinu izvajanja 
javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 132/21) in 3. člena Odloka o 
določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list RS, 
132/21 in 133/21) z dne 27.8.2021, št. 0610-198/2021/20 (v nadaljevanju: Zahteva za oceno ustavnosti in 
zakonitosti št. 0610-198/2021/20 z dne 27.8.2021) tako, da se glasi:  
 

ZAHTEVA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI 
 

1. Odloka o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z 
nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 126/2021) v celoti,  
 
2. prvega stavka tretjega odstavka 4. člena in šestega odstavka 4. člena Odloka o začasnih omejitvah 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 132/21 
in 135/21),  
 
3. 4. člena Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21, 132/21 in 136/21), 
 
4. petega in osmega, desetega odstavka 4. člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov (Uradni list RS, št. 132/21 in 135/21), 
 
5. petega in sedmega odstavka 3. člena Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 132/21 in 135/21), 
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6. šestega odstavka 2. člena Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 132/21 in 135/21), 
 
7. prvega stavka četrtega odstavka 3. člena Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21, 132/21 in 135/21), 
 
8. četrtega odstavka 2. člena Odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 132/21 in 135/21), 
 
9. petega odstavka 3. člena Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na 
ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 132/21 in 135/21)  
 
10. 3. člena Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter 
visokem šolstvu (Uradni list RS, 132/21, 133/21 in 135/21) 
 

 
I. Obrazložitev dopolnitve Zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti št. 0610-198/2021/20 z dne 
27.8.2021  
 
IP je dne 17.8.2021 vložil Zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu ugotavljanja 
izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 126/2021), Odloka o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 122/21, 124/21, 126/21 in 129/21), Odloka o začasnih ukrepih za 
zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21) ter vseh 
ostalih odlokov, ki določajo omejitve izvajanja dejavnosti pod pogojem izpolnjevanja pogojev cepljenosti, 
prebolelosti ali testiranja, št. 0610-198/2021/19.  
 
Iz razloga prenehanja veljavnosti nekaterih predpisov, v zvezi s katerimi je IP z zgoraj navedeno vlogo zahteval 
presojo ustavnosti in zakonitosti in uveljavitvijo novih, ki so po mnenju IP v neskladju z Ustavo RS in v zvezi s 
katerimi je potrebna presoja ustavnosti in zakonitosti ter v povezavi s prvo alinejo prvega odstavka 24.b člena 
Zakona o ustavnem sodišču (Ur. l. RS, št. 64/2007-UPB1, 108/2007 Skl.US: U-I-259/07-10; v nadaljevanju: 
ZUstS) je IP dne 27.8.2021 vložil novo zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti, in sicer Zahteve za oceno 
ustavnosti in zakonitosti, št. 0610-198/2021/20 z dne 27.8.2021.  
 
V času od vložitve te, nove zahteve, tj. od 27.8.2021, je Vlada RS sprejela spremembe in dopolnitve določb 
nekaterih izmed odlokov, za katere IP vlaga zahtevo. Večina sprememb se nanaša na podaljšanje veljavnosti 
odlokov, nekatere pa so vsebinske narave, ki kot take sicer ne vplivajo na vsebino zahteve za presojo 
ustavnosti in zakonitosti, vplivajo pa na navedbo konkretnih določb odlokov, za katere IP vlaga zahtevo.  
 
Iz navedenega razloga IP vlaga predmetno dopolnitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti št. 0610-
198/2021/20 z dne 27.8.2021 in  
 

p r e d l a g a: 
 
da Ustavno sodišče RS na podlagi 3. alineje 1. odstavka 21. člena ZUstS oceni ustavnost določb Odloka o 
načinu ugotavljanja izpolnjevanja PCT pogojev v celoti, prvega stavka tretjega odstavka 4. člena in šestega 
odstavka 4. člena Odloka o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki 
Sloveniji, petega in desetega odstavka 4. člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, 
petega in sedmega odstavka 3. člena Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji, šestega odstavka 2. člena Odloka o začasni omejitvi kolektivnega 
uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, prvega stavka četrtega odstavka 3. člena Odloka o 
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začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, četrtega odstavka 2. člena Odloka 
o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju 
voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, petega odstavka 3. člena Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega 
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije ter 3. člena Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje 
dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu, ugotovi njihovo neskladnost z Ustavo RS ter jih na 
podlagi 1. odstavka 45. člena ZUstS razveljavi. 
 
V preostalem delu Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti št. 0610-198/2021/20 z dne 27.8.2021 ostaja 
nespremenjena.  
 
 
 

Informacijski pooblaščenec: 
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav. 

                                                                                                                       informacijska pooblaščenka 
 
 
 
Vročiti: 

- USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Beethovnova 10, 1000 Ljubljana, p.p. 1713 – 
priporočeno s povratnico, 

- arhiv, tu. 
 
 
 


