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1.  Glasoval sem za izrek odločbe, čeprav njena obrazložitev ne odgovori na vse 

moje pomisleke glede odločitev rednih sodišč.1 V odsotnosti zakonodajnega 

urejanja takšne situacije, kot je obravnavani primer, se pojavljajo vprašanja 

sistemskih vidikov osebnostnih pravic iz 35. člena Ustave, kadar vanjo poseže 

oblastni organ in kako se osebnostne pravice uporabljajo po smrti 

(postmortalno).2  

 

2.  Višje in Vrhovno sodišče sta izhajali iz javnega interesa do obveščenosti javnosti, 

torej pravice javnosti, da se seznani s posamezniki, ki so bili javne osebe in 

odigrali v družbi, v določenem obdobju, pomembno družbeno vlogo.3 Ta pristop 

je vertikalni pristop, kjer torej ne trčita dve ustavno varovani človekovi pravici, 

temveč gre za poseg oblasti z razlogom v javnem interesu.4 Vendar pa Vrhovno 

                                            
1 Osredotočam se samo na vprašanje postavitve kipa dr. Drnovšku in na cilj javnega interesa 

obveščanja javnosti. Ne opredeljujem se do izražanje časti bivšemu predsedniku. Ta cilj po 

mojem mnenju ne zadosti vsem pogojem strogega testa. Drugače pa mislim za cilj obveščanja 

oziroma informiranja javnosti, ki je predmet tega ločenega mnenja. 

2 Gl. več o osebnostnih pravicah v D. Jadek Pensa v: N. Plavšak et al (ur.), Obligacijski 

zakonik s komentarjem, 1. knjiga, GV Založba, Ljubljana 2003, str. 776 – 781. 

3 Točka 11 sodbe Vrhovnega sodišča št. II Ips 167/2013 z dne 27. 8. 2015. 

4 Tretji odstavek 15. člena Ustave določa, da so človekove pravice in temeljne svoboščine 

omejene "samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta Ustava". Ustavno sodišče to 

določbo ustaljeno razlaga tako, da je "človekove pravice mogoče omejiti le v primerih, ki jih 

določa Ustava, zaradi varstva pravic drugih ali javne koristi (na primer odločba št. U-I-40/12, 

47. točka obrazložitve)."  



  

sodišče artikulira tudi horizontalni pristop,5 to je trk pravice iz 35. člena (do 

zasebnosti) s svobodo izražanja (39. člen Ustave in 10. člen EKČP).  

 

3.  Glede na odločitev Ustavnega sodišča v zadevi št. U-I-109/10 slednja pravica 

občini ne gre.6 To pojasnjuje tudi odločba Ustavnega sodišča v obravnavanem 

primeru7 in jasneje postavi ločnico med pristopoma. Oba pristopa hkrati, menim, 

teoretično nista izključujoča, a v tem primeru nista mogoča, ker t. i. horizontalni 

pristop ni mogoč. Vendar pa lahko razumem tudi, zakaj je sodišče v podporo 

odločitvi, da občina kip lahko postavi, uporabilo tudi slednjega. Namreč, ko pride 

do trka svobode izražanja in pravice do zasebnosti je ravno svoboda izražanja 

tista, ki pomembno vpliva na omejitev zasebnosti. Pri svobodi izražanja je še 

posebej omejena zasebnost javnih oseb. Omejenost pravice do zasebnosti pa je 

ta isti element, ki je relevanten tudi v konkretnem primeru. A razlog ni enak; ni 

več pravica do izražanja tista, ki ga omejuje, ampak javni interes do 

obveščenosti. Javni interes (enkrat do obveščenosti javnosti in drugič javni 

interes pravice izražanja) je res tisti, ki je "skupni imenovalec" in možno je 

sklepanje, da kolikor se sfera zasebnosti javnih oseb lahko omeji v interesu 

javnosti npr. z 10. členom EKČP ali 39. členom Ustave (svoboda izražanja), 

potem je možno zastopati stališče, da se ta ista sfera zasebnosti javnih oseb 

lahko omeji tudi z javnim interesom do obveščenosti; vendar pa je med obema 

javnima interesoma velika razlika, zato enačenje ni mogoče.  

 

4. Razlik je več. Razlog omejitve pravice do zasebnosti je drugačen, javni interes je 

v enem primeru svoboda izražanja, v drugem pravica do obveščenosti. Svoboda 

izražanja zasleduje drugačne cilje in omogoča znatno omejevanje zasebnosti, 

predvsem javnim osebam. Ni mogoče a priori trditi, da je tudi pri cilju javnega 

interesa do obveščenosti to povsem enako. Menim, da ni. Pravica do 

obveščenosti ne nosi takšnega močnega družbenega naboja kot svoboda 

izražanja (svoboda govora). In ne gre samo za razlog posega v zasebnost, 

ampak tudi za vprašanje, kdo lahko poseže. Vprašanje subjekta je pomembno, 

saj oblastnim organom ne gredo iste pravice kot posameznikom (kot omenjeno 

zgoraj, ne gre jim pravica do izražanja).8 Te razlike me prepričajo, da pravila iz 

                                            
5 Točke 16–18 sodbe Vrhovnega sodišča. 

6 Gl. točko 14 odločbe: "[…] Nasprotno pri oblastnih organih pri izražanju določenih vrednot ne 

gre za svobodo izražanja, kajti ta človekova pravica lahko pripada po naravi stvari samo 

posameznikom in združenjem, ne pa oblasti. Oblast mora vedno ravnati v javnem interesu, pri 

tem pa mora spoštovati ustavne omejitve, ki izhajajo iz ustavnih načel ter iz človekovih pravic 

in temeljnih svoboščin […]". 

7 Gl. tudi točko 18 sodbe Vrhovnega sodišča. 

8 To pa ne pomeni, da posameznik ne bi mogel uveljavljati pravice do obveščenosti proti 

drugemu posamezniku. Za presojo v tem konkretnem primeru se to vprašanje ne postavlja. 



  

horizontalnega pristopa ne morejo voditi do artikulacije odločitve v 

vertikalnem pristopu, kljub temu, da se v prvem išče pomoč za uporabo 

slednjega. 

 

5. Zato je kljub tej primerjavi odprto vprašanje, na katero bom poskušal odgovoriti 

(in ki me je begalo pri odločitvi, ali podprem odločbo), ali gre oblastem (občini) 

možnost do posega, ki zasleduje javni interes obveščenosti do te mere, da lahko 

omeji voljo javne osebe in/ali njenih potomcev do postavitve spomenika, oziroma 

ali lahko poseže v 35. člen Ustave in 8. člen EKČP. Takšen poseg v pravico do 

zasebnosti, ki vključuje pravico do lastne podobe, v slovenski ustavni praksi še ni 

bil presojan in prav tako tudi 8. člen EKČP še nima takšne sodne prakse.9 A 

slednje, seveda, ne pomeni, da bi že zgolj to dejstvo pomenilo, da poseg ni 

mogoč. 

 

6. Strinjam se torej z vertikalnim pristopom, a ta poraja vprašanja, na katera si poleg 

razlogov iz odločbe poskušam odgovoriti sam. Predvsem gre za vprašanje, ali je 

nujno (necessary), da javni interes do obveščenosti dopusti poseg v osebnostno 

pravico in katero. To vprašanje je v naslednjem koraku tesno povezano s pravico 

do pietete. Presoditi je zato treba: (i) ali se osebnostne pravice javnih oseb 

varujejo tudi po smrti z varstvom duševne integritete svojcev oziroma v kolikšni 

meri in (ii) kako se razreši trk avtonomne volje oziroma želje pokojnika - javne 

osebe,10 z možnostjo posega v duševno integriteto. Ta vprašanja so v biti 

nadaljevanja. 

 

7. Menim, da javna oseba po smrti zadrži posmrtno varstvo osebnosti, a je to 

podobno omejeno kot za časa življenja.11 Kar je za časa življenje pomenila 

                                                                                                                              

Iščem le razlike, ki obstoje v primeru, kadar javna oblast posega v pravico do zasebnosti prek 

tretjega odstavka 15. člena Ustave (javni interes) in ali bi lahko posegala s pravico iz 39. člena 

Ustave. 

9 Gl. zbir sodne prakse 8. člena EKČP 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf. Tudi iskanje v HUDOC bazi ne 

daje zadetkov, ki bi lahko bili uporabljeni v konkretnem primeru; torej, da potomci ne bi želeli 

spomenika, ker bi menili, da to posega v pravico do zasebnega in družinskega življenja 

pokojnika. 

10 Volja sicer ni bila izražena izrecno (gl. točko 9 sodbe Vrhovnega sodišča), vendar pa primer, 

kjer bi nekdo npr. v oporoki zapisal, da ne želi spomenika, je lahko zelo podoben 

obravnavanemu primeru – tako podoben, da obravnavani primer ne kaže izolirati zgolj zaradi 

dejstva, da takšna izrecna avtonomna volja oz. želja ni bila zapisana. 

11 Gl. tudi sklep nemškega Zveznega ustavnega sodišča (prvi senat) Mephisto z dne 24. 2. 

1971, 1 BvR 435/68. Sodišče je zapisalo: "Als kollidierendes Verfassungsrecht kommt hier 

das allgemeine Persönlichkeitsrecht … in Betracht. Neben der allgemeinen Handlungsfreiheit, 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf


  

pravica do zasebnosti, se po smrti predvsem (a ne izključno) izraža v varstvu 

duševne integritete – to je v varstvu posameznikovega spoštovanja do umrlega - 

pietete. Menim, da je to pravica v katero se posega v konkretnem primeru, in je 

varovana s 35. členom Ustave. A tako kot je bilo varstvo zasebnosti za časa 

življenja javne osebe omejeno, tako je omejeno tudi varstvo duševne integritete. 

Zato gre svojcem tisti obseg varstva, kot bi šel pokojniku kot javni osebi. Pieteta 

oziroma spoštljiv odnos do pokojnika s samim spomenikom (kot takšnim) ni 

kršena, je pa to vprašanje okoliščin spomenika (npr. kakšen je ta spomenik, kje 

je postavljen, ali odraža prepoznavnost pokojnika in v kakšni meri, ali gre morda 

za skazitev, okrnitev osebnosti itd.). Pieteta torej ni toliko vprašanje spomenik da 

ali ne, ampak je vprašanje okoliščin, predvsem ali je spomenik takšen, da se z 

njim posega v spoštljiv odnos do pokojnika.12 

 

8. Če se po smrti ne bi smelo posegati v osebnostne pravice javnih oseb in sicer 

tudi ne v mejah omejenega varstva zasebnosti kot so jih te imele za časa 

življenja,13 potem se o javnih osebah po njihovi smrti ne bi smelo več pisati, 

objavljati njihovih fotografij, itd. S takšnim pristopom bi osiromašili dojemanje 

zgodovine. Oseba, ki je izrazito prisotna v sferi javnosti in jo lahko uvrstimo v 

krog javnih oseb ali celo javnih oseb par excellence, bi se morala odločiti o tem, 

ali bo javnost lahko izraziteje (celo invazivno) posegala v njeno osebnost in 

zasebno življenje, preden sploh postane javna oseba – preden stopi iz sfere 

varovane zasebnosti. Ko to enkrat stori in ko tako tudi živi ter je to njen modus 

vivendi, dejansko težko, razen s časovnim odmikanjem, vpliva na vstope (in 

njihovo intenzivnost) v njeno zasebnost. Tudi če se premisli in želi ali ji celo uspe 

spremeniti življenje ter se umakniti iz sfere javnega življenja ter vloge, ki jo je v 

tem imela, to ne pomeni, da v tem trenutku popolnoma oživi njena zasebnost.14 Z 

                                                                                                                              

schützt Art. 2 I GG auch die persönliche Integrität. Diese ist auch über den Tod hinaus als 

sog. postmortales Persönlichkeitsrecht durch die Menschenwürde geschützt." (poudaril autor). 

Več o tem in o polemikah, ki jih je sprožilo sodišče gl. tudi pri B. Novak, Posmrtno varstvo 

zasebnosti, Zbornik znanstvenih razprav – letnik LX, št. 2 (2000). 

12 Gl. npr. tudi odločitev OLG Hamm U I 149/01 z dne 5. 10. 2001: Namen posmrtnega varstva 

je namreč v prvi vrsti predvsem varstvo umrlega pred ponižanjem in razžalitvami.  

13 Glej tudi točko 25 sodbe Višjega sodišča.  

14 Podobno idejo zasleduje tudi t. i. pravica do pozabe – kdaj nek podatek s potekom časa 

izgubi pomen za javnost. V zadevi C-131/12, Google Spain, je Sodišče EU odločilo, da 

internetni iskalniki v določenih primerih ne smejo podati iskalnih rezultatov, ki bi vsebovali 

osebne podatke. Vendar temu ni tako, "če bi se izkazalo, da je iz posebnih razlogov, kot je 

vloga navedene osebe v javnem življenju, poseg v njene temeljne pravice upravičen zaradi 

prevladujočega interesa navedene javnosti, da ima prek te vključitve dostop do zadevne 

informacije." Tako 4. točka izreka.  



  

drugimi besedami, umik iz javnega življenja ne pomeni restitucije v smislu, da 

ima nekdaj javna oseba nazaj vso zasebnost. Gotovo je nekaj pridobi nazaj, 

vendar ne v celoti, kot da javna oseba nikoli ni bila. Tudi, če bi jo do takšnega 

stanja pripeljal prezir do poseganja v zasebnost, ki ga morajo dovoliti oziroma 

trpeti javne osebe, to ne bi bilo v pomoč. Zato menim, da tudi (kar se da razbrati 

iz sodb sodišč) razlog, da je dr. Drnovšek spremenil svoj način življenja, ko je 

prenehal s političnimi funkcijami, in to do te mere, da poimenovanje trga in 

postavitev kipa posegata v njegove pravice, po mojem mnenju, ne more vzdržati. 

 

9. Javni interes, ki sovpada s percepcijo javnosti oz. elementa kulturnega razvoja 

družbe – to je odnos družbe do spomenikov oziroma do spomeniškega varstva, 

ni sporen. Spomeniki predstavljajo del kulturne tradicije, ki ima primerne razloge 

za obstoj. S spomeniki se prenašajo informacije o zgodovini, dogodkih in razvoju 

določene družbe, njenimi uspehi in tudi ranami, o posameznikih, ki so vplivali na 

družbena vprašanja njenega razvoja, itd. Menim, da so spomeniki sestavni del 

zgodovine določene družbe, da imajo veliko družbeno vrednost in vlogo, ter da je 

tesna vez med njimi in omejenimi pravicami javnih oseb (s tem mislim, da morajo 

javne osebe širše dopuščati posege v sfero osebnosti). Posledično se zato tudi 

pieteta, ko gre za vprašanje samega spomenika (in ne drugih okoliščin povezanih 

s spomenikom, kot pišem zgoraj v točki 7), ne postavlja v ospredje. Pieteta, kot 

varovanje čustev svojcev, se mora presojati v okvirih, ki jih je postavil sam dr. 

Drnovšek (sicer bi prišli v situacijo, ko npr. o nekem izrazito negativnem človeku 

ali celo kriminalcu, po njegovi smrti ne bi smeli izraziti negativnih stališč). Dr. 

Drnovšek je okvire, znotraj katerih se presojajo občutki svojcev, postavil s svojim 

življenjem, gledano v celoti, tudi z obdobjem, ko je bil javna oseba par 

excellence. To pomeni, da je že v času življenja postavljal mejnike pietete po 

smrti. To počnemo vsi; s to razliko, da je bil javna oseba in da je moral računati 

(in tudi svojci), da se bodo o njemu izražali tudi po smrti in da bo poleg pravice do 

izražanja obstajala tudi potreba po informiranosti o različnih vidikih življenja in 

družbene vloge dr. Drnovška.15  

 

10. Izražanje po smrti ni nerelevantno za konkretni primer, čeprav ne gre za pravico 

do izražanja, ki bi jo imela občina, in ne za horizontalni primer trka pravice do 

izražanja in pravica do zasebnosti. Vendar pa nas pripelje na pot javnega 

interesa do obveščenosti, kajti, kot je v interesu javnosti, da se o javnih osebah 

izraža (pravica do izražanja) manj omejeno kot v odnosu do posameznikov, tako 

je druga stran istega kovanca vprašanje, ali je v javnem interesu do 

obveščenosti, da javne osebe trpijo posege v njihove osebnostne pravice (za 

                                                                                                                              

Gl. več o tem R. Knez, Right to be forgotten – indeed a new personal right in digital EU 

market, InterEUawEast, let. 3, št. 1, 2016, str. 31. 

15 Smiselno enako tudi Višje sodišče v sodbi št. II Cp 562/2012 z dne 19. 12. 2012, točka 18. 



  

časa življenja in tudi po smrti). Zato menim, da je cilj javnega interesa do 

obveščenosti legitimen.  

 

11. Pozitiven odgovor na vprašanje legitimnega cilja omogoča vprašanja testa 

sorazmernosti, to je, ali je postavitev kipa pokojnemu dr. Drnovšku nujno,16 

primerno in sorazmerno sredstvo za obveščanje javnosti. Menim, da bi z razlogi, 

navedenimi v točki 9, lahko opravičili poseg v voljo pokojnika in potomcev in s 

tem tudi sledili primerjalnopravni doktrini tega vprašanja, predvsem primeru Willy 

Brandt,17 da morajo javne osebe pod pogojem, da se zasleduje namen 

obveščanja javnosti, dopustiti objavo njihovih podob tudi po smrti (postmortalno). 

Pri opredeljevanju do posameznih pogojev testa tudi ne izhajam le iz pravnih 

vidikov, ampak tudi z vidika učinka odločitve v družbi na splošno ter njene 

umestitve v čas in prostor. Menim, da zgolj pravni vidik ne more zadovoljivo 

odgovoriti na vsa vprašanja konkretnega primera oziroma, da ga je primerno 

dopolniti tudi z obema navedenima vidikoma. 

 

12.  Upoštevajoč vse tri navedene vidike se presoja pogojev testa sorazmernosti 

precej razjasni. Nujnost posega v osebnostne pravice za to, da bi se ohranil 

spomin na razvoj družbe in posameznike, ki so vplivali na družbena dogajanja, je 

izstopajoče vprašanje testa, a menim, da je podana. Brez opominjanja najširših 

množic, ki jih dosežejo spomeniki, obstoje namreč večje možnosti ponavljanja 

zgodovinskih napak, stranpoti zgodovine, in slednja ne bo služila doseganju višje 

stopnje zrelosti in razvoju družbe.18 Zrelost družbe je velikega pomena in jo 

                                            
16 Pri tem se ne strinjam, da nujno hkrati pomeni sorazmerno; gl. točko 15 sodbe Vrhovnega 

sodišča. 

17 BGH VI ZR 410/94 in kasneje še sodba nemškega Zveznega ustavnega sodišča 1 BvR 

2707/95.  V tem primeru sicer ni šlo za vertikalno razmerje. Nemško Zvezno ustavno sodišče 

je potrdilo sodbo zveznega sodišča. Podobnosti so številne, tudi ta, da se spomenik ne 

uporablja v komercialne namene. 

18 Tudi glede pogoja obveščenosti menim, da ni relevantno, ali spomenik daje, poleg podobe, 

tudi druge informacije o dr. Drnovšku, kot je npr. v primeru W. Brandt. Ti elementi, po mojem 

mnenju, niso odločujoči. Ne le, da jih je mogoče korigirati (dodana je plošča z informacijami o 

dr. Drnovšku), ampak menim tudi, da takšen pogoj ni nujen. Zahteva, da se lahko uresničita 

javni interes in pravica do spomenika med drugim s tem, da se javnosti ne sporoča le s 

podobo, ampak tudi z informacijami, ki javnost informirajo, za koga sploh gre, kakšna je bila 

njegova vloga v družbi itd., je pogoj, ki ne zadosti, vsaj po mojem mnenju, nujnosti. Informacije 

o spomeniku je mogoče pridobiti na druge načine, ali pa že sama podoba zadostuje (da je 

posameznik tako znan javnosti), da ga lahko javnost povezuje z družbeno-zgodovinsko vlogo. 

S tovrstnimi težavami smo namreč ves čas soočeni; za veliko spomenikov ne vemo, kaj 

predstavljajo, iz kakšnega razloga so postavljeni, kakšen zgodovinski dogodek želijo obeležiti, 

vse dokler se o tem ne pozanimamo, poiščemo pisni ali drug vir in na ta način pridemo do 

informacije. Iz teh razlogov je težko ločiti med funkcijo in podobo. Tudi ni nujno, da bi moralo 



  

izkazujemo ves čas (z njo pa – tudi prek volilne pravice in drugih elementov, 

ki nas vpenjajo v družbeno aktivo življenje, vplivamo tudi na ustroj države). Vidik 

nujnosti pa prehaja tudi v sfero duševne integritete. Brez te možnosti bi 

predstavljanje zgodovinskih dejstev bilo znatno okrnjeno (ne moremo govoriti o 

brezosebnem spominu zgodovine). Spomeniki in obeležja so prav tako primerno 

sredstvo; so namreč v tesni povezanosti z doseganjem cilja in v tesnem 

medsebojnem, to je vzajemnem učinkovanju. Glede sorazmernosti v ožjem 

smislu menim, da je način sporočanja informacij (torej poseg s spomeniki) 

sorazmeren, kljub temu, da obstajajo tudi drugačni načini. A ne gre spregledati, 

da je družbeno običajno in tradicionalno zgodovinska in druga družbeno-razvojna 

dejstva predstavljati na različne načine, od knjig, filmov, različnih zapisov, 

arhivov, pa vse do spomenikov, dostopnih najširši javnosti. Poseg bi sicer lahko 

bil tudi manj obremenjujoč, da bi dosegel javnost, vendar je treba upoštevati, da 

gre za javno osebo in da se intenzivnost posega v zasebnost pri tej skupini oseb, 

še posebej pri absolutno javnih osebah, presoja precej širše kot pri drugih 

posameznikih. Upoštevajoč slednje menim, da je tudi sorazmernost v ožjem 

smislu podana.  

 

13. Ostane še vprašanje, ali je javni interes do obveščenosti, ki poseže v osebnostno 

pravico, opravičljiv po EKČP. ESČP pri razlagi izjem poseganja v 8. člen (pravica 

do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) ne ostaja samo pri besedni 

razlagi drugega odstavka 8. člena.19 Ta presoja temelji na oceni, ali gre za 

pozitivno ali negativno obveznost države, ali ima legitimen cilj (legitimate aim) in 

ali je ukrep nujen v demokratični družbi (necessary in a democratic society).20 Pri 

tem se tehta interes posameznika in interes države. ESČP tehtanje presoja tudi z 

vidika razumnosti interesa države ter t. i. pressing social need, torej ali družba kot 

takšna potrebuje takšen ukrep države. Pri ugotavljanju tega ima država določen 

manevrski prostor, a mora upoštevati legitimnost in sorazmernost. Menim, da 

razlogi, analizirani v točkah 9 do 12 tega mnenja, utemeljujejo tako dopustnost 

cilja (legitimnost), to je obveščenost javnosti kot tudi družbene potrebe in 

sorazmernost. Možnost oblastnih organov, da s pomočjo spomenikov obeležujejo 

družbeno-zgodovinske dogodke, je v demokratični družbi sprejemljiva, tudi 

potrebna (necessary). V nasprotnem bi splošno sprejet družbeni običaj 

posredovanja zgodovine razvoja neke družbe skozi obličja spomenikov, tudi s 

pomočjo upodabljanja javnih oseb, pomenil nedovoljen poseg v odsotnosti 

                                                                                                                              

biti znani vsej javnosti oziroma vsakomur, ki opazi spomenik. Menim, da bi takšna ločitev bila 

umetna. 

19 Gl. analizo sodne prakse na podlagi 8. člena v Guide on Article 8 of the European 

Convention on Human Rights, dosegljivo na 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf.  

20 Za test dopustnosti posegov v 8. člen EKČP glej prav tam. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf


  

soglasij in bi tako to pomenilo njegov zaton. Potreba družbe (pressing social 

need) po takšnem načinu sožitja z zgodovino ali z markantnimi (javnimi) osebami 

in dogodki je tradicionalno prisotna in družbeno primerna.  

 

14. Do enakih zaključkov se dokopljem tako pri razlagi tretjega odstavka 15. člena 

Ustave, ki dopušča javno korist za omejevanje človekovih pravic (in se strinjam z 

javnim interesom do obveščenosti), kot tudi z razlago pogojev za omejevanje 8. 

člena EKČP. Na podlagi navedenih argumentov se lahko strinjam z večino glede 

bistvenega vprašanja rešitve spora, ne pa toliko glede obrazložitve in 

metodološkega pristopa. Odločbo sem podprl kljub temu, da bi lahko odločanje 

vrnili sodišču in ne sodili sami. A zgolj iz tega razloga nisem glasoval proti 

zavrnitvi ustavne pritožbe. Pretehtal je občutek, da smo na področju razlage 

ustavnih norm in hkratne odsotnosti zakonske ureditve spornega vprašanja. V 

takšnih okoliščinah, menim, ni povsem nesprejemljivo, da Ustavno sodišče, 

zasledujoč precendenčnost, samo poda vsebinsko-metodološke argumente. 

 

 

 

         dr. Rajko Knez 

                Sodnik 

 


