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1. Glasoval sem za 1. točko izreka navedene odločbe, ki z odložnim rokom razveljavlja 

prvi odstavek 13. člena ter 1. in 5. točko 14. člena Zakona o verski svobodi (ZVS), ker 

soglašam s stališčem, da te določbe s svojo strogostjo nedopustno posegajo v pravico 

verskih skupnosti do pridobitve pravne osebnosti kot sestavnega dela pravice do 

svobodnega ustanavljanja iz prvega odstavka 41. člena v zvezi z drugim odstavkom 42. 

člena Ustave. Ne morem pa se strinjati z večjim delom obrazložitve, ki se nanaša na to 

točko izreka (B. –III.), ker je v precejšnji meri nepotrebna pa tudi zavajajoča.    

2. Ni sporno stališče izraženo v 114. in 116. točki obrazložitve odločbe.
1
 Ne nazadnje 

ZVS takšnemu ustavnemu izhodišču sledi. V prvem odstavku 6. člena izrecno določa, 

da je delovanje cerkva in drugih verskih skupnosti svobodno, ne glede na to, ali se 

registrirajo ali pa delujejo brez registracije. Prav tako ZVS omogoča verskim skupnostim, 
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 "114. Registracija oziroma drugačna pridobitev pravne osebnosti ni pogoj za ustanovitev in delovanje 

verske skupnosti. Verske skupnosti lahko delujejo popolnoma neformalno in že takšno združevanje uživa 
ustavno varstvo. Vendar je Ustavno sodišče že pojasnilo (94. točka obrazložitve), da ustavno varovano 
svobodno delovanje verskih skupnosti državo zavezuje k vzpostavitvi mehanizma, ki verskim skupnostim, 
ki si to želijo, omogoča pridobiti status pravne osebe. To terja kolektivni vidik človekove pravice do 
svobode vesti iz prvega odstavka 41. člena Ustave, razumljen v luči drugega odstavka 42. člena Ustave, ki 
zagotavlja pravico do svobodnega združevanja. Drugi odstavek 42. člena Ustave v tem pogledu vsebinsko 
sodoloča prvi odstavek 41. člena Ustave."  
"116. Ustavno sodišče ocenjuje, da versko združevanje ne pomeni samo uresničevanja splošne ustavno 
zagotovljene pravice do svobode združevanja (drugi odstavek 42. člena Ustave), temveč tudi 
uresničevanje pravice do svobode vere iz prvega odstavka 41. člena Ustave. Svoboda delovanja verskih 
skupnosti izhaja že iz človekove pravice do svobode vesti, še posebej pa je njihova avtonomija kot 
temeljno ustavno načelo določena tudi v drugem odstavku 7. člena Ustave. To pomeni, da iz prvega 
odstavka 41. člena v zvezi z drugim odstavkom 42. člena Ustave ter iz drugega odstavka 7. člena Ustave 
izhaja zahteva po zagotovitvi takšne pravnoorganizacijske oblike za verske skupnosti, ki bo verski 
skupnosti omogočila največjo mogočo avtonomijo pri uresničevanju verske svobode. To predvsem pomeni 
zahtevo, da mora pravni red načeloma vzeti na znanje njeno avtonomno notranjo strukturo in ji kot taki 
priznati pravno osebnost." 
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da se organizirajo v posebno pravnoorganizacijsko obliko, ki verski skupnosti omogoča 

največjo mogočo avtonomijo, in omogoča, da z registracijo pridobijo pravno osebnost. 

Zato menim, da je razglabljanje o tem, ali bi organiziranje po Zakonu o društvih (ZDru-1) 

zadostilo navedenim ustavnim izhodiščem, odveč, saj je zakonodajalec omogočil 

posebno  organiziranje, in ni prepovedal, da bi se verske skupnosti organizirale tudi po 

ZDru-1. Zato je tudi zadnji stavek v 120. točki obrazložitve nekoliko nejasen, saj ga je 

mogoče razumeti tudi tako, da se verske skupnosti ne bi smele registrirati (organizirati) 

na podlagi ZDru-1. Takšno razumevanje bi bilo napačno. V neskladju z Ustavo pa bi 

bilo, če zakonodajalec z zakonom ne bi uredil posebne pravnoorganizacijske oblike za 

verske skupnosti.  

3. Dalje menim, da iz 123. do 126. točke obrazložitve ni dovolj jasno razviden razlog 

ugotovljene protiustavnosti izpodbijanih zakonskih določb, ki predpisujejo pogoje za 

registracijo. Ali je razlog v tem, da zakonodajalec veže na registracijo tudi uresničevanje 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki pripadajo posameznikom in verskim 

skupnostim ne glede na registracijo, ali pa je razlog v tem, da so pogoji za registracijo 

pretežki (prezahtevni) in zato kot takšni nedopustno posegajo v človekovo pravico?  

Sam menim, da ZVS nikakor ne pogojuje uresničevanja pravice do svobode 

veroizpovedi ali do svobode delovanja verskih skupnosti z njihovo registracijo, 

nasprotno, kot sem že v prejšnji točki navedel, v prvem odstavku 6. člena izrecno 

določa, da je delovanje verskih skupnosti svobodno, ne glede na to, ali so registrirane ali 

niso. Mnenja pa sem, da so pogoji, ki jih predpisuje za registracijo, očitno prezahtevni in 

kot takšni pomenijo nedopusten poseg v človekovo pravico. Na tem stališču je utemeljen 

moj glas za 1. točko izreka. 

4. Čeprav sem glasoval proti 4. točki izreka, se skoraj v celoti (razen v nekaterih 

podrobnostih) strinjam z izhodišči ustavnosodne presoje (B.-II.). Proti sem glasoval, ker 

sem prepričan, da v odločbi opisana ustavnopravna izhodišča ne omogočajo sklepa, da 

so izpodbijane določbe, navedene v 4. točki izreka, v neskladju z Ustavo, in to z njenim 

načelom ločitve države in verskih skupnosti. Tako (večinska) odločitev Ustavnega 

sodišča v 146. točki obrazložitve pravi: "Naklonjenost zakonodajalca (Mimogrede, kdo 

pa je zakonodajalec. Predstavnik ljudstva, izvoljen na splošnih volitvah. Torej 

predstavnik vseh državljanov, kakršnega prepričanja že so.) pri (finančnem) podpiranju 

uresničevanja verskega življenja posameznikov sme torej seči le do meje, ki jo zarisuje 

načelo ločenosti države in verskih skupnosti, zlasti jamstvo državne nevtralnosti. Ne 

sme doseči točke, ko bi nudenje podpore že pomenilo (simbolno) istovetenje države z 

vero oziroma z verskimi skupnostmi. Prav način (modaliteta oziroma oblika) 

zagotavljanja te podpore lahko povzroči kvalitativen preskok: z vidika načela o 

ločenosti države in verskih skupnosti sprejemljiva finančna podpora lahko zaradi 

načina, na katerega jo država zagotavlja preraste v ustavno nesprejemljivo povezanost 

navedenih kategorij (poudaril Mozetič). Po presoji Ustavnega sodišča je ena od mogočih 

oblik podpornega sodelovanja pri verski duhovni oskrbi v zaporih in javnih bolnišnicah, ki 

je, čeprav presega zahteve iz prvega odstavka 41. člena Ustave, še ustavno dopustna, 

zagotavljanje denarne odmene verskim skupnostim za delo, ki ga njihovi duhovniki 
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opravijo z nudenjem verske duhovne oskrbe vernikom v zaporih in javnih bolnišnicah.
 
 V 

takem primeru je namreč država dejansko in simbolno – v očeh tretjih – dovolj 

odmaknjena od religiozne dejavnosti duhovnikov, slednjim pa ostajata vera in verska 

skupnost poglavitni avtoriteti pri nudenju verske duhovne oskrbe.  

5. Strinjam se, da jamstvo državne nevtralnosti zahteva, da se država ne sme istovetiti z 

vero ali versko skupnostjo in prav tako ne z drugimi prepričanji. Vendar je stališče o 

"kvalitativnem preskoku", v katerem lahko določen način (oblika) zagotavljanja  sicer 

ustavno dopustne podpore preraste v ustavno nedopustno, po mojem mnenju 

neprepričljivo. Menim, da bi bil lahko katerikoli način (oblika) podpore ustavno 

nedopustna, če bi se država s tem istovetila z določeno vero, versko skupnostjo ali 

drugačnim prepričanjem (npr. ateizmom). Zato način (oblika) sam po sebi ne more 

prerasti v kršitev načela nevtralnosti države. Način, oblika, modaliteta zagotavljanja 

uresničevanja neke človekove pravice, ali če hočete "naklonjenost zakonodajalca", je 

prej vprašanje primernosti neke ureditve, vprašanje, ali ne bi lahko na kakšen drug 

morda celo primernejši način uredili uresničevanje ustavne pravice. Zato dejstvo, da 

država omogoča uresničevanje človekove pravice na tak ali drugačen način, tudi z 

zaposlitvijo duhovnikov ali drugih predstavnikov verskih skupnosti, ne more samo po 

sebi biti v neskladju z načelom ločenosti ali celo pomeniti, da se država istoveti s 

posamezno versko skupnostjo. Niso prepričljivi argumenti (trditve), da se država s tem, 

ko zaposli kot javnega uslužbenca duhovnika ali drugega predstavnika verske skupnosti 

za zagotavljanje verske duhovne oskrbe v bolnišnicah, zaporih ali drugih 

socialnovarstvenih ustanovah, poistoveti s to versko skupnostjo, in to zato, ker "uradnik 

do neke mere simbolizira državo" in zato zaposlitev duhovnikov "v korpus države 

simbolizira, da je država tista, ki s svojim aparatom neposredno izvršuje versko duhovno 

oskrbo v teh zavodih in bolnišnicah" ter da to pomeni "simbolno istovetenje z vero 

oziroma verskimi skupnostmi in s tem negacijo nevtralnosti".   

6. Prav tako ni prepričljivo stališče, da država že s tem, ko zaposli duhovnika sporoča 

neverujočim ali drugače verujočim, da se istoveti s to versko skupnostjo ali da vsaj lahko 

vzbuja v njih tak občutek ali morda celo sporoča, da "postavlja drugače verujočega ali 

neverujočega v položaj manj zaželenega člana skupnosti". Po mojem mnenju je 

sporočilo drugačno in v državi, ki je izšla iz SFRJ, za katero je v Temeljni ustavni listini o 

samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ugotovljeno, da ta ni delovala kot 

pravno urejena država in v kateri so se hudo kršile človekove pravice, potrebno in 

pozitivno. In prav pravica do verske svobode je tista pravica, ki je bila v SFRJ hudo in 

sistematično kršena, pravica do javnega izpovedovanja vere celo pogosto preganjana in 

v kateri so se verujočim članom skupnosti upravičeno in pogosto vzbujali občutki (a ne 

le občutki), da so manj zaželeni člani skupnosti. Zato je mogoče takšno ureditev 

razumeti tudi kot sporočilo, da so vsi člani te skupnosti, tudi tisti s tako ali drugačno vero  
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ali drugim prepričanjem, enako zaželeni in da država jemlje prvi stavek 5. člena Ustave 

– Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine – resno. 

 
 
 
 
 
                                                                                      mag. Miroslav Mozetič 
                                                                                                  Sodnik 
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                                                                                                  Sodnik 

 


