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1. Soglašam z odločitvijo, da je določba 72. člena ZOFVI v neskladju z Ustavo, kolikor se nanaša na 

izvajanje konfesionalne dejavnosti v prostorih vrtcev in šol s koncesijo, v tistem delu, ki takšno 

dejavnost prepoveduje tudi zunaj opravljanja javne službe. Soglašam tudi s tem, da je Ustavno 

sodišče to protiustavnost samo ugotovilo, ne pa že kar razveljavilo te prepovedi - da bo imel 

zakonodajalec možnost predpisati pogoje za izvajanje te dejavnosti na način, ki ne bo posegal v 

negativni vidik svobode vesti tistih, ki uporabljajo storitve javne službe, pa se s to konfesijo ne 

identificirajo oziroma ne želijo na ta način izpovedovati svojega prepričanja. Ne soglašam pa z 

izbranim merilom presoje (prvi odstavek 7. člena Ustave), kolikor se nanaša na prostore javnih vrtcev 

in šol. Poleg tega sem se zavzemal, naj se pri vrtcih in šolah s koncesijo kot merilo presoje upošteva 

tudi svoboda izpovedovanja vere njihovih ustanoviteljev. 

 

2. Odločba temelji najprej na ugotovitvi, da načelo ločitve države od verskih skupnosti prepoveduje, da 

bi bile verske vsebine del javnega pouka, to je del pouka v javni šoli ali del poučevanja v okviru javne 

službe šole, ki ji je država podelila koncesijo: v tem delu za opravljanje te dejavnosti v šolah s 

koncesijo veljajo enaki pogoji, kot če jo opravlja neposredno od države ustanovljena javna šola (tč. 11 

obrazložitve). S to ugotovitvijo soglašam. 

 

Odločba nadalje izhaja s stališča, da pa prepoved opravljanja konfesionalne dejavnosti v prostorih 

vrtcev in v šolskih prostorih zunaj izvajanja javne službe posega v svobodo otrok in njihovih staršev, 

da svobodno izpovedujejo vero in pa v pravico staršev, da svojim otrokom zagotavljajo versko in 

moralno vzgojo v skladu s svojim prepričanjem. Če pri oceni izpodbijane ureditve ostanem pri tem 

merilu presoje, lahko napravim sklep, da mora biti na podlagi določb prvega in tretjega odstavka 41. 

člena Ustave v načelu v prostorih (vseh) vrtcev in šol dovoljena tudi konfesionalna dejavnost (tako 

razumem tudi vsebino 15. točke obrazložitve), prepoved oziroma omejitev te možnosti pa predstavlja 

poseg v navedene ustavne pravice. 

 

3. Podlago za zakonodajalčev poseg v te ustavne pravice predstavlja varstvo negativnega vidika 

svobode vesti: po drugem odstavku 41. člena Ustave se nihče ni dolžan opredeliti glede svojega 

verskega prepričanja. Teža teh dveh pravic, katerih pravilno ravnovesje naj bo merilo za ustavno 

skladnost zakonske omejitve opravljanja konfesionalnih dejavnosti, je, kot izhaja iz utemeljitve 

odločbe, enaka v obeh primerih: naj gre za javne šole ali pa za zasebne šole. Šele v 18. točki 

obrazložitve je v prid dopustnosti posega v javnih šolah navedena še določba prvega odstavka 7. 

člena Ustave: Država in verske skupnosti so ločene. Ta določba naj bi glede prostorov javnih vrtcev in 

javnih šol dopuščala globlji poseg v ustavno pravico otrok in staršev po prvem in tretjem odstavku 41. 

člena Ustave. V tem delu je zame obrazložitev neprepričljiva. Možnost, da se določene konfesionalne 

dejavnosti - ne v organizaciji in pod patronatom države - opravljajo tudi v prostorih, ki so javna last, se 

ne dotika vprašanja ločenosti države in verskih skupnosti. Stališče, da so prostori javne šole oziroma 

vrtca manifestacija države, ki državo predstavljajo kot simbol, je v tem kontekstu pretirano in načelo 

ločitve države in verskih skupnosti prej krši kot pa uresničuje. V tč. 11 obrazložitve je sodišče navedlo, 

da načelo ločitve države in verskih skupnosti zavezuje državo k nevtralnosti, tolerantnosti in 

nemisionarskemu delovanju. Ali je res mogoče očitati državi, da do različnih verskih prepričanj ni 

nevtralna, če zunaj izvajanja javne službe da na razpolago prostore javnih vrtcev ali šol (pod enakimi 

pogoji vsem) verskim skupnostim tudi za opravljanje dejavnosti, ki jih v četrtem odstavku 72. člena 

ZOFVI označuje kot konfesionalne? Ali dovoljenost opravljanja takšnih dejavnosti pomeni že 

misionarsko delovanje države? Ali pa je res nasprotno, da se s prepovedovanjem takšne dejavnosti v 

vseh primerih država izpostavlja nevarnosti, da sama krši navedeno ustavno načelo, ker kaže do religij 

netolerantnost? (Zakaj po moji presoji z izpodbijano ureditvijo glede prostorov javnih vrtcev in šol 

zakonodajalec vendarle ni prekršil tega vidika ločitve države in verskih skupnosti, glej v nadaljevanju v 

tč. 5). Trditev, da zakonska ureditev nedopustno podira ali pa niža ustavno določeni zid med cerkvami 

in državo in da država nedopustno podpira ali pa se identificira z določenim (verskim) prepričanjem že, 

če dovoli, da se v prostorih, ki so v njeni lasti, odvijajo aktivnosti skupin s takšnim prepričanjem, je 

neprepričljiva. Prej nasprotno: če bi država s sklicevanjem na ločitev države in verskih skupnosti 
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preprečevala vsakršno uporabo svojih prostorov za aktivnosti skupnosti z verskim prepričanjem, 

dovoljevala pa aktivnosti skupinam z neverskimi prepričanji (na primer sestanek društva za pravico do 

umetne oploditve), bi sama kršila 41. člen Ustave, saj bi dajala prednost nekonfesionalnim 

opredelitvam in prepričanjem pred prepričanji z religiozno vsebino. Ne nazadnje tudi tradicionalno 

laična Francija dovoljuje npr. ustanavljanje vikariatov v javnih (srednjih) šolah, ameriško Vrhovno 

sodišče pa je ukazalo, da mora javno šolsko okrožje New York omogočiti klubu dijakov, da zunaj 

šolskih ur v prostorih javne šole organizira srečevanje otrok za molitev in študij Svetega pisma. Šolski 

prostori kot državni simboli tam s tem očitno niso dobili verskega obeležja. 

 

4. Merilo presoje oziroma ustavno zasledovani cilj, ki državo opravičuje, da v prostorih šole in vrtcev 

omejuje konfesionalno dejavnost, je torej, tudi kolikor se nanaša na prostore javnih vrtcev in šol, po 

mojem stališču lahko le drugi odstavek 41. člena Ustave. Omejitve - kolikor gre res za omejitve - na tej 

podlagi so dopustne le, kolikor je nujno potrebno, da tisti, ki so upravičeni uporabljati (šolske) storitve 

javne službe, ne dobijo vtisa, da se opravlja tudi v imenu križa ali simbola kakšnega drugega verskega 

ali drugačnega prepričanja oziroma da so na ta način s strani države (neposredno ali pa preko 

njenega koncesionarja) konfrontirani s temi simboli, ne da bi se jim lahko izognili, ne pa tudi, kolikor 

varujejo "nevtralnost?" šolskih prostorov samih po sebi kot simbola države. Če so na tehtnici 

sorazmernosti samo pravice staršev in otrok iz prvega in tretjega odstavek 41. člena Ustave na eni in 

pravice drugih uporabnikov javnih šolskih storitev iz drugega odstavka 41. člena Ustave na drugi 

strani, bi moral biti tudi rezultat tehtanja enak za primer javnih šol in šol s koncesijo. Zame torej v 

odločbi ni prepričljivih razlogov, zakaj je ustavno dopustno, da v prostorih javne šole konfesionalna 

dejavnost praviloma sploh ni dovoljena, v zasebnih šolah in šolah s koncesijo pa takšne dejavnosti 

skladno z Ustavo ni mogoče prepovedati. Če gre tudi v javnih vrtcih in šolah za (enako močan) poseg 

v pravico staršev in otrok, bi bilo tudi v prostorih teh vrtcev in šol mogoče, s tem pa ustavno nujno, 

zagotoviti uresničevanje te ustavne pravice z milejšim posegom: takšnim, ki bi zagotovil uresničevanje 

negativnega vidika svobode vesti tako, da se osebe z drugačnim prepričanjem ne bi bile prisiljene 

neprostovoljno srečevati z izrazi verskih prepričanj. 

 

5. Kako sem torej lahko soglašal z odločitvijo, da je poseg v koncesioniranih šolah ustavno 

nedopusten oziroma preglobok, enaka ureditev v javnih šolah pa da ni v neskladju z Ustavo? Po 

mojem stališču svoboda izpovedovanja vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju ter 

pravica staršev, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno 

vzgojo, ne daje posameznikom pravice, da od države zahtevajo, naj jim da na razpolago za 

organizirano izpovedovanje vere in za ustrezno svetovnonazorsko vzgojo otrok katerakoli javna 

sredstva (prostore in druge zmogljivosti), ki lahko služijo (tudi) v ta namen. Pozitivni vidik te pravice je 

namreč dovolj zaščiten že s tem, da država da (mora dati) svoje prostore na razpolago tudi za te 

namene, kadar v lokalni skupnosti za tako dejavnost ni drugih primernih prostorov in pa s tem, da 

mora država tudi s pozitivnimi ukrepi zagotavljati dejanski obstoj zasebnega šolstva (tč. 21 in 22 

obrazložitve). Ureditev vprašanja, kolikor velja za prostore javnih šol, torej po mojem stališču sploh ne 

posega v pravico iz prvega in tretjega odstavka 41. člena Ustave (pač pa, glede na to, da država lahko 

daje te iste prostore za nekatere druge dejavnosti, s katerimi se izpričujejo druge opredelitve in 

prepričanja, lahko v pravico do enakosti pred zakonom). Ureditev dovoljenosti konfesionalne 

dejavnosti v prostorih javnih šol - kadar imajo nosilci posameznih prepričanj dovolj možnosti za njihovo 

izražanje in starši dovolj možnosti za zagotavljanje verske in moralne vzgoje drugje - je torej v polju 

proste presoje zakonodajalca. Tu je tudi odgovor, zakaj vendarle ni v nasprotju z načelom ločitve 

države od verskih skupnosti, če se država - v polju svoje proste presoje - odloči, da v načelu ne bo 

dovoljevala konfesionalnih dejavnosti v prostorih javnih šol.Tehtanja torej v tem delu sploh ni bilo treba 

opraviti, zakonodajalec je lahko to dejavnost prepovedal, lahko pa bi jo bil - ob upoštevanju zahteve iz 

prvega stavka drugega odstavka 7. člena Ustave - tudi dovolil, če bi pri tem zagotovil spoštovanje 

negativnega vidika svobode vesti. 

 

6. Pri prepovedi opravljanja konfesionalne dejavnosti v zasebnih šolah s koncesijo pa ne gre le za 

vprašanje, ali je zakonodajalec (z drugimi ukrepi) zagotovil pravico otrok in staršev iz prvega in 

tretjega odstavka 41. člena Ustave. Tu namreč prepoved uporabe prostorov posega tudi v pravice 

verskih skupnosti kot ustanoviteljic zasebnih šol s koncesijo. Svobodo vesti v njenem prvem aspektu 

(svoboda imeti prepričanje -forum internum) res lahko glede na naravo te pravice uživajo samo 

posamezniki. Vendar svoboda vesti vključuje tudi svobodo izražanja (verskega) prepričanja in tudi 
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posebno obliko svobode ravnanja. To pa poleg fizičnih oseb, (ne)vernikov, lahko uživajo tudi pravne 

osebe. 

 

Verskim skupnostim je ta vidik - svobodno (versko) delovanje - izrecno zagotovljen tudi po določbi 

drugega odstavka 7. člena Ustave. Takšno stališče glede svobode vesti po ESČP izhaja tudi iz mnenj 

Evropske komisije za ČP, ki so navedena v odločbi v opombi št. 5. Ena od manifestacij verskega 

delovanja pa je ravno izvajanje kon fesionalnih dejavnosti, kot jih opredeljuje peti odstavek 72. člena 

ZOFVI. Ta ustavna pravica pa se ne nanaša na vse šole, ampak le na tiste, ki jih ustanovijo verske 

skupnosti. Možnost otrok in staršev, da se izobražujejo oziroma vzgajajo drugje v lokalni skupnosti, pa 

ne odpravi posega v pravico verske skupnosti, da s svobodnim delovanjem izpoveduje svojo vero. 

Tega posega tudi varovanje negativnega vidika svobode vere neverujočih in drugače verujočih ne 

more opravičiti, ker je to varstvo, tudi kadar takšna šola opravlja (tudi) javno službo, mogoče doseči z 

milejšimi ukrepi. Seveda pa zaradi varovanja negativnega vidika svobode vere v zasebnih šolah s 

koncesijo, ki so jih ustanovile verske skupnosti, tudi ni dopustno zahtevati, naj tudi verska skupnost kot 

ustanoviteljica z enakimi pogoji omogoča izvajanje konfesionalne dejavnosti v svojih prostorih tudi 

drugim verskim skupnostim. Morebitne takšne zahteve na posamezno versko skupnost ni mogoče 

nasloviti s sklicevanjem na prvi stavek drugega odstavka 7. člena - ta postavlja omejitve le državni 

oblasti. Morebitna takšna zahteva bi, nasprotno, pomenila kršitev svobode vere te verske skupnosti. 

 

7. Povedano lahko strnem v naslednja stališča: 

 

- s tem, da je prepovedal opravljanje konfesionalne dejavnosti v prostorih vrtcev in šol s koncesijo tudi, 

kadar bi se te dejavnosti opravljale zunaj in ločeno od izvajanja javne službe, je zakonodajalec prekršil 

ustavne pravice ustanoviteljev iz prvega - in lahko tudi iz tretjega odstavka 41. člena Ustave; - 

zakonodajalec mora dovoliti (in je že ustrezno dovolil) opravljanje konfesionalne dejavnosti tudi v 

prostorih javnih vrtcev in šol, zunaj in ločeno od opravljanja javne službe, če za opravljanje 

konfesionalne dejavnosti v lokalni skupnosti ni drugih primernih prostorov; 

 

- zakonodajalec lahko po lastni presoji dovoli opravljanje konfesionalne dejavnosti v prostorih javnih 

vrtcev in šol zunaj in ločeno od opravljanja javne službe tudi ne glede na to, ali so izpolnjene posebne 

okoliščine iz prejšnje točke; 

 

- kadar (če) zakonodajalec dovoli opravljanje konfesionalne dejavnosti v prostorih javnih vrtcev in šol, 

mora z ureditvijo zagotoviti spoštovanje določbe prvega stavka drugega odstavka 7. člena Ustave 

(verske skupnosti so enakopravne); 

 

- pri organiziranju in izvrševanju konfesionalne dejavnosti v prostorih vrtcev in šol s koncesijo ter javnih 

vrtcev in šol je treba zagotoviti spoštovanje negativnega vidika svobode vesti iz drugega odstavka 41. 

člena Ustave. 

 

 
Franc Testen 


