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USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Beethovnova 10
p.p. 1713
1001 Ljubljana

ZADEVA:

Odgovor Informacijskega pooblaščenca na Odgovor Vlade RS na 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. 126/21), 2. člena, prvega in drugega odstavka 5. člena, 6. člena, prvega in drugega
odstavka 7. člena ter tretjega in sedmega odstavka 8. člena Odloka o načinu izpolnjevanja
pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARSCoV-2 (Uradni list RS, 147/21, 149/21, 152/21, 155/21, 170/21 in 171/21), prvega stavka
drugega odstavka 3. člena Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja
okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21, 132/21, 135/21, 140/21, 146/21 in 149/21) in
2. člena, prvega in drugega odstavka 3. člena, 4. člena, prvega in drugega odstavka 5.
člena, tretjega odstavka 8. člena in drugega odstavka 16. člena Odloka o začasnih ukrepih
za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS,
št. 174/21)

ZVEZA:

Vaš dopis z Opr. št. U-I-180/21-30 z dne 14.12.2021

Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) v zvezi z zgoraj navedenim dopisom Ustavnega sodišča RS
odgovarja na navedbe Vlade RS kot nasprotnega udeleženca, podane v dopisu št. 05001-33/2021/28 dne
8.12.2021, ne navaja in ponavlja pa očitkov, podanih v vseh vloženih zahtevah in njihovih dopolnitvah, ki jih
Ustavno sodišče vodi pod opr. št. U-I-180/21 in v predloženih odgovorih na navedbe Vlade, ki jih je IP predložil
Ustavnemu sodišču z dopisi št. 0610-198/2021/31 z dne 4.11.2021 in št. 0610-198/2021/33 z dne 12.11.2021.
IP v zvezi z zgoraj navedenim dopisom odgovarja le na navedbe Vlade RS glede očitkov o neizpolnjevanju
aktivne legitimacije IP v zvezi z vloženo zahtevo za oceno ustavnosti odlokov, ki so prenehali veljati.
Očitke Vlade RS o neizpolnjevanju pogojev aktivne legitimacije zaradi prenehanja veljavnosti nekaterih
odlokov in zaradi razloga, ker naj v zadevnem inšpekcijskem postopku št. 0610-198/2021 ne bi izkazal
povezanosti z določbami Odloka o začasnih ukrepih za preprečevaje in obvladovanje okužb z nalezljivo
boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, ki je pričel veljati 8.11.2021), IP zavrača v celoti.
Zadevni inšpekcijski postopek je bil uveden z namenom ugotovitve dejstev in okoliščin, v okviru katerih deluje
aplikacija za preverjanje PCT pogojev, obdelavo osebnih podatkov s pomočjo aplikacije pa je Vlada RS
določila z Odlokom o načinu ugotavljanja izpolnjevanja PCT pogojev (Uradni list RS, št. 126/21), ki je edini
izmed predmetnih odlokov, ki ni bil dopolnjen ali spremenjen in je še vedno veljaven. Kot je IP že večkrat
poudaril, je Vlada RS z navedenim odlokom določila »le« način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev PCT, samo
obdelavo in namen uporabe pa je določila z drugimi odloki, na katere se drseče sklicuje. S takšnim drsečim
sklicevanjem na odlok Vlade RS, ki določa PCT pogoj oz. določa osebe, ki preverjajo izpolnjevanje PCT
pogoja, je presoja ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu ugotavljanja izpolnjevanja PCT pogojev (aplikacija)
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vsebinsko imanentno povezana z vsakokratnim odlokom, ki določa pogoj PCT in osebe, ki so pooblaščene
preverjati izpolnjevanje tega pogoja, ne glede na njihovo morebitno prenehanje veljavnosti v času od vložitve
zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti s strani predlagatelja. Nenazadnje, navedeno je potrdila tudi
nasprotna udeleženka v svojem mnenju št. 05001-33/2021/9 z dne 22.9.2021 s tem, ko je navedla, da je
»Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo
boleznijo COVID-19 potreben za izvajanje odlokov, v katerih je določeno izpolnjevanje pogoja PCT...«, iz česar
je mogoče zaključiti, da bi bilo učinkovito zasledovanje cilja varovanja javnega zdravja onemogočeno brez
uporabe enega ali drugih odlokov, ki so med seboj povezani v vsebinsko celoto.
Poleg tega je IP v dopolnitvi zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti št. 0610-198/2021/34 z dne 12.11.2021
že navedel, da se vsebina določb Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z
nalezljivo boleznijo COVID-19 (s pričetkom katerega sta prenehala veljati Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja
prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št.
147/2021, 149/21, 152/21, 155/21, 170/21 in 171/21) in Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21, 132/21, 135/21, 140/21,146/21 in 149/21)),
bistveno ne spreminja v primerjavi s prej veljavnimi odloki.
Z zgoraj navedeno sistemsko in vsebinsko medsebojno povezanostjo predmetnih odlokov IP utemeljuje tudi
obstoj pravovarstvene potrebe, kljub prenehanju veljavnosti nekaterih odlokov (z izjemo Odloka o načinu
ugotavljanja izpolnjevanja PCT pogojev).
Glede na navedeno IP predlaga, da Ustavno sodišče RS na podlagi 3. alineje 1. odstavka 21. člena
ZUstS oceni ustavnost določb 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 in
2. člena, prvega in drugega odstavka 3. člena, 4. člena, prvega in drugega odstavka 5. člena, tretjega
odstavka 8. člena in drugega odstavka 16. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/2021, 177/21, 185/21, 190/21,
197/21, 200/21 in 201/21), ugotovi njihovo neskladnost z Ustavo RS ter jih na podlagi 1. odstavka 45.
člena ZUstS razveljavi ter oceni ustavnost določb 2. člena, prvega in drugega odstavka 5. člena, 6.
člena, prvega in drugega odstavka 7. člena, tretjega in sedmega odstavka 8. člena Odloka o načinu
izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARSCoV-2 (Uradni list RS, št. 147/2021, 149/21, 152/21, 155/21, 170/21 in 171/21), prvega stavka drugega
odstavka 3. člena Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
(Uradni list RS, št. 129/21, 132/21, 135/21, 140/21,146/21 in 149/21), ugotovi njihovo neskladnost z
Ustavo RS ter na podlagi 1. odstavka 47. člena ZUstS ugotovi učinek razveljavitve.
S spoštovanjem,
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka

VROČITI:
- USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Beethovnova 10, 1001 Ljubljana, p.p. 1713 –
priporočeno s povratnico,
- zbirka dokumentnega gradiva, tu.
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