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1. Zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o verski svobodi (ZVS) je vložil Državni svet, ki 
mu je zakonodajalec v tretji alineji prvega odstavka 23.a člena Zakona o Ustavnem 
sodišču (ZUstS) podelil privilegiran dostop do Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče je 
zavzelo stališče, da je od takšnega predlagatelja utemeljeno pričakovati, da bodo 
njegove zahteve strokovno in kvalitetno obrazložene, da pa obravnavana zahteva tem 
kriterijem ne ustreza. Zato je odločilo, da bo ustavnopravno presojalo le tiste navedbe, ki 
tem kriterijem ustrezajo.
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2. Z navedeno metodo presoje Ustavnega sodišča se nisem v celoti strinjala, a sem 
ostala v manjšini. S tem, ko je Ustavno sodišče pristopilo k obravnavi zahteve tako, da 
je iz nje izluščilo le strokovno ustrezno obrazložene trditve, pri tem pa opustilo 
obravnavo smiselno sicer dovolj jasnih navedb predlagatelja, je po mojem mnenju 
nehote povzročilo nove oziroma ohranilo nekatere dosedanje protiustavnosti. Takšno 
izhodišče pomeni, da večinske odločbe, kljub povzemanju vseh navedb predlagatelja v 
njeni obrazložitvi

2
  in kljub celostnemu teoretičnemu pristopu k razlagi 7. in 41. člena 

Ustave, v povezavi z njima pa tudi 14. člena Ustave,
3
 ne gre razumeti kot odločbo, ki 

ugotavlja ali odpravlja vse (večino) protiustavnosti, ki so v zahtevi uveljavljane.  
 
3. Zato je moje ločeno mnenje deloma pritrdilno, deloma pa odklonilno. 
   
4. Ravnotežje med pravicami, ki jih Ustava zagotavlja verskim skupnostim, je težko 
doseči. Posebej to velja za pravico do enakopravnosti, saj se v tem okviru srečajo 
pravice iz drugega odstavka 7. člena, 41. in 14. člena Ustave. Ustavno sodišče tej 
pravici v  obrazložitvi na načelni ravni namenja veliko prostora,

4
 vendar pa presoje pri  

posameznih členih ZVS ne izpelje do konca. Temelj medsebojnega razmerja med 
navedenimi določbami pa bi morala biti prav jasna povezava med temi določbami, ki 
posamezniku v okviru izražanja njegove verske pripadnosti, verskih skupnosti, ki mu to 
omogočajo, ter širših vidikov delovanja države zagotavlja popolno enakopravnost ne 
glede na to njegovo osebno okoliščino. Enakopravnost posameznikov v svobodnem 
izražanju veroizpovedi po 41. členu Ustave je zagotovljena po prvem odstavku 14. člena 
Ustave, zato je v to pravico dopustno posegati le pod pogoji iz tretjega odstavka 15. 
člena Ustave in t. i. strogega testa sorazmernosti. Prav ta zahteva po strogi presoji 

                                            
1
 Glej 71., 72. in 73. točko obrazložitve. 

2
 Do 44. točke obrazložitve. 

3
 Do 110. točke obrazložitve; z bogatim citiranjem literature, dosedanje ustavnosodne presoje in sodne 

prakse ESČP ter mnogimi stališči, ki niso v povezavi z dejansko ustavnosodno presojo posameznih členov 
ZVS. Kot obiter dicta utegnejo biti ti razlogi ovira pri morebitni poznejši ustavnosodni presoji ZVS. 
4
 Glej posebej 108., 109. in 110. točko obrazložitve odločbe, pa tudi 95., 98., 99.  in 102. točko. 
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enakosti je izražena v drugem odstavku 7. člena, kolikor gre za verske skupnosti, ki 
omogočajo posamezniku in kolikor mu omogočajo izražanje njegove veroizpovedi – torej 
pri njihovi konfesionalni dejavnosti. Kolikor gre za dejavnosti, ki okvir religioznega in 
versko-izpovednega presegajo, jih verske skupnosti opravljajo skladno z načelom 
enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave pod enakimi pogoji, tako v 
primerjavi med seboj kot z drugimi subjekti, ki lahko opravljajo dejavnosti v javnem 
interesu (npr. izobraževanje, socialne dejavnosti, itd.). Prav navedena razmerja med 
navedenimi členi Ustave torej državi prepovedujejo, da bi katerikoli verski skupnosti 
dajala ugodnejši položaj, kolikor gre za konfesionalno dejavnost, hkrati pa verskim 
skupnostim omogočajo svobodno in enakopravno delovanje, saj gre pri tem za kolektivni 
izraz uresničevanja svobode veroizpovedi vsakega posameznika. 
 
5. Iz navedenih razlogov sem glasovala za 1. točko izreka. 
 
6. Ali je zakonodajalec enakopravnost zagotovil ali ne, se najbolj pokaže pri  financiranju 
verskih skupnosti. Soglašam z večino, da sta 20. člen ZPPVS in tretji odstavek 29. člena 
ZVS v skladu z Ustavo, in sem glasovala za 3. točko izreka. Tudi razlogi iz poglavja B. – 
IV. odločbe me v pretežnem delu prepričajo. Posebej v 129. točki obrazložitve odločbe 
je po mojem mnenju ustrezno razložena povezava med navedenima členoma in 5. 
členom ZVS. Gre za financiranje zaradi splošno koristnega namena, kakor je opredeljen 
v 5. členu ZVS. Ustavno sodišče pove, da gre za dve prvini, ki morata biti kumulativno 
izpolnjeni. Prva je duhovna, druga pa kulturna, vzgojna, izobraževalna, solidarnostna, 
karitativna in druga dejavnost s področja socialne države. Ustavno sodišče v 130. točki 
obrazložitve posebej poudari, da financiranje verskih skupnosti ni dolžnost države. Pove 
pa tudi, da ob spoštovanju enakopravnosti verskih skupnosti država sme zagotavljati 
verskim skupnostim tudi gmotno podporo, če to ne nasprotuje načelu ločenosti države in 
verskih skupnosti. 
 
7. Prav načelo ločenosti države in verskih skupnosti pa loči versko duhovno oskrbo 
(konfesionalno dejavnost) od drugih splošno koristnih dejavnosti, ki jih opravljajo verske 
skupnosti. Navedeno načelo je zato kršeno, če država zaposli verskega uslužbenca, kar 
je v zakonu posebej določeno v tretjem in četrtem odstavku 24. člena in drugem 
odstavku 25. člena. Ustavno sodišče je te določbe razveljavilo v 4. točki izreka.

5
 S 

takšno odločitvijo soglašam in sem zanjo glasovala. Ostaja pa nejasna določba tistega 
dela tretjega odstavka 24. člena, ki poleg zaposlitve omogoča zagotovitev plačila za 
opravljeno delo tudi na drugačen način. Če gre zgolj za versko duhovno oskrbo, je tudi 
ta del določbe protiustaven, kar v izreku ni zajeto, z obrazložitvijo

6
 pa se ne strinjam. Po 

prvem odstavku 7. člena Ustave je jedro ločitve med državo in verskimi skupnostmi prav 
v tem, da država ne plačuje verskim skupnostim za opravljanje storitev konfesionalne 
dejavnosti. Plačevanje take storitve pomeni, da država neposredno spodbuja delovanje 
prav določene verske skupnosti z javnimi sredstvi in ji s tem z državno pomočjo 
omogoča pridobitev svojevrstno privilegiranega položaja, ki ji v sodobni laični državi ne 
more pripadati. Ali je tako plačilo posredovano verski skupnosti neposredno ali posredno 
v obliki zaposlitve duhovnika za opravljanje takih nalog, je sekundarnega pomena.  
 
8. Poudariti je tudi treba, da je tudi z vidika samih verskih skupnosti vprašljivo, če bi se 
opravljanje konfesionalne dejavnosti razumelo kot nekakšna tržna storitev, ki bi se 

                                            
5
 Glede zaposlovanja duhovnikov v zavodih za prestajanje kazni ter bolnišnicah in socialnovarstvenih 

zavodih, ki opravljajo institucionalno varstvo.  
6
 146. točka obrazložitve odločbe. 
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opravila le v primeru plačila za njeno izvajanje. Še posebej, če bi za to, da bi se izvajala, 
morala plačati država z javnimi sredstvi. Temeljno izhodišče mora ostati pri ustavni 
konceptualni razlagi, da se bodo konfesionalne dejavnosti verskih skupnosti opravljale 
nasproti članom teh verskih skupnosti ne glede na to, ali bo država plačevala zanje. 
Zato tudi ni mogoče šteti, da je tako financiranje zajeto med (dopustne) pozitivne 
obveznosti države, ki bi izvirale iz 41. člena Ustave. 
 
9. Zato sem glasovala tudi proti 7. točki izreka, v kateri je Ustavno sodišče  ugotovilo, da 
22. in 23. člen ZVS nista protiustavna niti v delu, v katerem odkazujeta glede plačila za 
duhovno versko oskrbo za vojsko na predpise o vojaški službi in obrambi države (22. 
člen), za policijo pa na predpise, ki jih izda minister za notranje zadeve (23. člen). 
Predlagatelj posebej opozarja na kršitev 87. in 120. člena Ustave, ker bi zakon moral 
določati "organizacijo in pogoje" za uresničevanje v 22. in 23. členu določene pravice.

7
 

Tretji odstavek 52. člena Zakona o obrambi namreč prepušča ureditev tega področja 
ministru za obrambo, ki je izdal Pravilnik o organizaciji religiozne duhovne oskrbe.

8
 V 3. 

členu Pravilnika je določeno, da to oskrbo organizira Vojaški vikariat Generalštaba 
Slovenske vojske, ki ga vodi vojaški vikar. Vojaški uslužbenci v tem vikariatu so vojaški 
vikar, namestnik vojaškega vikarja, pomočnik vojaškega vikarja, vojaški kaplan ali 
pastoralni asistent v skladu s predpisi, ki urejajo zaposlovanje v Slovenski vojski.

9
  

Pravilnik o organizaciji in načinu verske duhovne oskrbe v policiji
10

  določa podobno. Po 
3. členu Pravilnika versko oskrbo organizira uslužbenec generalne policijske uprave 
(prvi odstavek). Podroben opis nalog in obveznosti uslužbenca generalne policijske 
uprave se določi v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (tretji 
odstavek). Tudi v tem primeru gre za zaposlitev verskih uslužbencev v policiji.   
 
10. Ustavno sodišče je s takšno odločitvijo ustvarilo neenakopraven položaj dveh 
kategorij subjektov,  za katere ne obstaja razumen razlog. Tudi ta del obeh določb bi bilo 
treba razveljaviti. Ker je izrek enoten in zajema celotno besedilo člena, sem glasovala 
proti 7. točki izreka v celoti, čeprav sta besedili navedenih členov, kolikor zagotavljata 
pravico do verske duhovne oskrbe, sami po sebi v skladu z Ustavo. Vendar svoboda 
verske duhovne oskrbe tudi za te subjekte izhaja že iz drugih členov ZVS tako, da je 
posebna ureditev v 22. in 23. členu po mojem mnenju namenjena zgolj navezavi na 
specialne predpise o vojski in policiji ter s tem na plačilo (tudi) za konfesionalno 
dejavnost.  
 
11. Soglašam pa z ureditvijo, ki izhaja iz določb o socialni državi iz 2. člena Ustave, da 
lahko verske skupnosti za verske uslužbence, ki jim je to edini poklic, zaprosijo za 
pridobitev pravice do finančne pomoči države za plačilo socialnih prispevkov. In vendar 
tudi tu zakonodajalec ne spoštuje načela enakopravnosti. Zakonodajalec se je namreč 
odločil  za "razumno sorazmerje", ki naj bi bilo izpolnjeno, če je ugotovljeno razmerje 
vsaj 1.000 pripadnikov registrirane cerkve ali druge verske skupnosti na enega verskega 
uslužbenca te skupnosti. To pomeni, da tudi registrirane manjše verske skupnosti ne 
bodo imele pravice do socialnega prispevka države za svojega verskega uslužbenca,  
če ne bodo imele vsaj 1.000 pripadnikov. Predlagatelj protiustavnost te določbe posebej 
uveljavlja v 21. točki zahteve in jo tudi po mojem mnenju dovolj jasno utemelji. Ustavno 

                                            
7
 41. točka zahteve. 

8
 Uradni list RS, št. 58/03 – Pravilnik. 

9
 Podobne določbe vsebuje Sporazum med Škofovsko konferenco in Vlado Republike Slovenije o duhovni 

oskrbi vojaških oseb v Slovenski vojski. 
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 Uradni list RS, št. 72/07 – Pravilnik. 
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sodišče tega ugovora sicer ni prezrlo, saj je v 21. točki obrazložitve odločbe povzelo 
trditve iz zahteve, vendar jih nato ni ocenilo. Predlagatelj zatrjuje, da takšna ureditev 
pomeni nedovoljeno diskriminacijo manjših verskih skupnosti. Enakopravnost  naj bi bila 
kršena s tem, ko je pogoj za pravico do navedenih prispevkov število vernikov in ne 
dejansko opravljeno delo. Zato se ne strinjam z opustitvijo presoje četrtega odstavka 27. 
člena ZVS.  
 
12. Neenakopravnost povzroča nadalje 33. člen ZVS (29. in 30. točka zahteve), saj kot 
prehodna določba pogoje iz drugih določb zakona preprosto "povozi". Posebej to velja 
za tretji odstavek. Ureditev po ZVS naj bi torej veljala le za nove verske skupnosti, saj 
33. člen ZVS dopušča dosedanje stanje financiranja za vse, ki so bile na dan uveljavitve 
tega zakona prijavljene pri Uradu Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti, in 
sicer ne glede na število pripadnikov. V tretjem odstavku tega člena je namreč določeno, 
da to velja "ne glede na to, ali cerkev oziroma druga verska skupnost izpolnjuje pogoje 
iz četrtega in petega odstavka 27. člena tega zakona, in ne glede na to, ali ta oseba 
izpolnjuje pogoje iz prvega in drugega odstavka 27. člena tega zakona".  
 
13. Strinjati se tudi ne morem z dejstvom, da Ustavno sodišče v odločbi ne posveča 
nobene pozornosti terminologiji zakona, temveč sledi besedilu zakona brez posebnega 
komentarja. Zakonodajalec, ki želi odgovoriti na zahteve iz 41. člena  in 7. člena Ustave 
mora biti zelo pozoren pri poimenovanju oseb, za katere predpisuje posebne pravice pri 
izvajanju različnih verskih praks. V 7. členu ZVS ("opredelitev izrazov") je sicer v drugem 
odstavku določeno, da je "verski uslužbenec" pripadnik registrirane cerkve ali druge 
verske skupnosti, ki se v svoji verski skupnosti izključno in v celoti posveča versko-
obredni, versko-izobraževalni in versko-organizacijski dejavnosti v skladu z ureditvijo, 
predpisi, zahtevano izobrazbo in pooblastili vrhovnega organa svoje cerkve oziroma 
druge verske skupnosti. Če je tako, bi to poimenovanje moralo ostati enako v celem 
zakonu, ali pa bi zakonodajalec moral pojasniti, zakaj uporablja drug izraz. Duhovniki, 
redovniki itd., ki jih zakonodajalec navaja samo v posameznih členih, ne da bi bil 
pojasnjen razlog za to (npr. tretji in četrti  odstavek 24. člena, drugi odstavek 25. člena, 
drugi odstavek 27. člena ZVS) lahko pomeni prikrito neenakopravnost. Predlagatelj v 40. 
točki zahteve utemeljeno opozarja tudi na kršitev 2. člena Ustave, ker zakon na takšno 
poimenovanje veže tudi različne pravice in s tem "povzroča dvom in ruši pravno 
varnost".

11
  

 
14. Na koncu naj omenim še 36. člen ZVS: "Ta zakon začne veljati petnajsti dan po 
objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne tri mesece po njegovi uveljavitvi, 
razen 27. člena tega zakona, ki se začne uporabljati 1. januarja 2007". Zakon je bil 
objavljen v Uradnem listu 16. 2. 2007, začel pa se je uporabljati 16. 5 2007. Najbrž 
poseben komentar k tem določbam ni potreben. 
   
15. Glede na vse navedeno menim, da je treba ZVS napisati na novo in z vso 
natančnostjo opredeliti pravice in obveznosti, ki izhajajo iz 7. in 41. člena Ustave v 
povezavi z 2., 14. in 15. členom Ustave. In seveda s tolikšno jasnostjo, da bo njegova 
uporaba mogoča s pravili razlage, uveljavljenimi v teoriji in praksi, kar je ena temeljnih 
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 Trdi tudi, da Standardna klasifikacija dejavnosti pozna le poklice verskih delavcev/delavk (40. točka 
zahteve).

 
Kot primer pa sama navajam Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 

št. 109/06), ki v 15. členu med samozaposlene osebe šteje osebe, ki opravljajo duhovniško ali drugo 
versko službo, v  zadnji alineji 189. člena pa govori o duhovniku, redovniku, redovnici ali osebi v drugi 
verski skupnosti, ki poklicno opravlja versko službo. 
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zahtev pravne države. Soglašam s predlagateljem, da je ZVS nejasen, da so nekatere 
določbe  same s seboj v nasprotju, zakon pa je tudi terminološko neusklajen. Takšen 
sklep omogoča že dejstvo, da se je Ustavno sodišče pri razlagi posameznih členov 
prepogosto sklicevalo na zakonodajno gradivo ob sprejemu zakona.

12
 Brez te pomoči 

nekaterih določb sploh ne bi bilo mogoče razumeti.
13

 Tudi zato menim, da obravnave 
določb, ki jih navajam v tem ločenem mnenju, ne bi smelo opustiti, ali pa bi moralo 
zahtevo zavreči. Ne gre prezreti, da so posamezni členi med seboj tako povezani, da je 
presoja (razveljavitev ali ugotovitev) protiustavnosti le nekaterih med njimi povzročila 
dodatno nejasnost. Poudarjam pa, da bo zakonodajalec imel v obširni odločbi dovolj 
podlage za razmislek o tem, katere ugotovitve Ustavnega sodišča so pri sprejemu 
ustavnoskladnega zakona bistvene.

14
  

 
 
 
 
 
 
                                                                               Mag. Marija Krisper Kramberger 
                                                                                                   Sodnica 
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 Poročevalec DZ, št. 26/06, kjer je bil objavljen Predlog ZVS in obrazložitev namena zakonodajalca. 
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 Npr. peti odstavek 27. člena ZVS. 
14

 Posebej v poglavju B. – II. odločbe. 


