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Na prvem srečanju v okviru teoretičnega dela Upravnosodne klinike, ki je potekalo 4. 11. 2022, sta nas 
obiskala mag. Damjan Tušar in Eva Ban s Službe RS za zakonodajo. Predstavila sta nam prav poseben 
vidik odzivanja države na epidemijo COVID-19, to je vidik vladnega sprejemanja podzakonskih odlokov 
in drugih predpisov, katerih namen je bil preprečevanje in manjšanje posledic te epidemije. 

Uvodoma sta nam na splošno predstavila normodajno pristojnost Vlade RS, katere namen je predvsem 
v zagotavljanju učinkovitega izvrševanja zakonov, dotaknila pa sta se tudi omejitev Vlade pri tovrstnem 
normiranju, ki se kaže predvsem v obliki načela legalitete. 

Temu je sledil opis delovanja Vlade RS v času 
epidemije COVID-19, ki se je kazala tudi v 
sprejetju ogromnega števila podzakonskih 
predpisov, kar je povzročalo gromozanske 
obremenitve tudi za Službo Vlade RS za 
zakonodajo, ki je morala vse te predpise 
pregledovati z vidika njihove ustavnosti in 
zakonitosti – pogosto v izjemno kratkem času. 

Predavatelja sta pri tem podala tudi lastno 
oceno delovanja Vlade RS v tem obdobju in v 
zvezi s tem izpostavila njene uspehe, podala 
pa sta tudi strokovno kritiko tistih njenih 
potez, ki so imele pravne, komunikacijske ali 
drugačne pomanjkljivosti. 

Nato sta predstavila še zakonodajno odzivanje na epidemijo COVID-19, ki se je kazala predvsem v 
sprejemanju protikovidnih zakonskih paketov, pa tudi v noveli Zakona o nalezljivih boleznih, katere 
namen je bil natančneje urediti državno 
odzivanje na takšne epidemije, kot je bil 
COVID-19, in ob tem odpraviti neustavnosti, 
ki jih je ugotovilo Ustavno sodišče. Pri tem 
sta izpostavila tudi zanimivo ozadje k 
sprejemanju teh zakonov in podala svojo 
oceno teh zakonov, ki je bilo zaradi njune 
večje strokovne povezanosti s tem 
področjem še toliko bolj zanimivo.  

Ob koncu sta predstavila tudi 
najpomembnejše odločbe Ustavnega 
sodišča glede te problematike, ocenila pa sta 
tudi delovanje te institucije v tem obdobju in 



izpostavila pomanjkljivosti tudi pri njenem delovanju. 

Predstavnika Službe Vlade RS za zakonodajo sta tako za udeležence Upravnosodne klinike izvedla 
nadvse zanimivo predavanje, v okviru katerega so lahko spoznali tudi nekatere dimenzije pravniškega 
dela, s katerimi imajo praviloma na Pravni fakulteti nekoliko manj stika. Nedvomno je še vedno zelo 
aktualna tudi tema njunega predavanja, zelo pomembna pa utegne biti tudi v prihodnje, zato bodo 
znanja, ki so jih udeleženci pridobili s tem predavanjem, zanje vsekakor zelo koristna pri njihovem 
pravnem udejstvovanju v bodoče. 


