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Obravnavani primer je bil nenavaden in izjemno kočljiv. Nenavaden zato, ker dedič 

(sin pokojnega bivšega predsednika Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška) 

nasprotuje izražanju časti in spoštovanja pokojnemu očetu (1) s poimenovanjem 

mestnega parka in (2) postavitvijo kipa, ki upodablja njegovega očeta, na javnem 

mestu. Tovrstno izražanje časti in spoštovanja zgodovinsko pomembni osebi s strani 

oblasti ne le, da ni nekaj neobičajnega, temveč se celo predpostavlja, da si ljudje zanj 

na osebni ravni prizadevajo. Naj zato poudarim: sodišča v tem sporu niso odločala o 

nedopustnosti izražanja oblasti, ker bi bilo to, objektivno gledano, morda škodljivo za 

ugled in delo pokojnega. Nasprotno. Odločala so o nasprotovanju poveličevanja 

njegovega ugleda in dela ter s tem njegove osebnosti s strani oblasti na opisani 

način. Dedič – tožnik je svoje nasprotovanje utemeljeval sklicujoč se na prepričanja in 

voljo pokojnega očeta. Zatrjeval je, da tu presojani način poveličevanja osebnosti 

pokojnega očeta izraža popolno nespoštovanje njegovih prepričanj in življenjskega 

nazora. To se je, upoštevaje dejanske ugotovitve sodišč, izkazalo za resnično. 

Upoštevati sem torej morala, da je imel pokojni predsednik Republike Slovenije 

odklonilen odnos do izgrajevanja kulta svoje osebnosti. Prav zato je bil obravnavani 

primer tudi nadvse kočljiv. Kočljiv zato, ker tu presojano ravnanje oblasti s tem, ko želi 

pokojnega in njegovo delo častiti, zanika pomen njegovega prepričanja, pa tudi 

pomen spoštovanja njegove avtonomne volje, da zavrača uporabo svojega imena in 

svoje podobe zgolj zato, da se ga časti. Moje kratkovidne sodniške oči niso mogle 

spregledati, da v kipu in poimenovanju parka inkorporirano sporočilo oblasti izraža 

prav nasprotno. Ker si ljudje na osebni ravni za tovrstno izražanje časti prizadevajo, 

se zato z njim strinjajo in ga praviloma sprejemajo, se v javnosti neizogibno ustvarja 

vtis, da se je oziroma bi se tudi dr. Janez Drnovšek strinjal s poimenovanjem parka in 

postavitvijo kipa. V tem smislu tu presojano izražanje oblasti pači sliko o dr. Janezu 

Drnovšku. Naj na koncu poudarim, da je bila oblast po ugotovitvah sodišč z njegovim 

nasprotovanjem čaščenju osebnosti na tu presojani način seznanjena pred odločitvijo 



  

o poimenovanju parka in postavitvijo kipa. To pomeni, da se je odločila, da bo 

ignorirala voljo osebe, čeprav javno razglaša, da to osebo spoštuje in časti.  

 

 

I. 

 

V odklonilnem ločenem mnenju se osredotočam le na dvoje.1 Prvič, na vprašanje, ali 

je imela občina vnaprejšnje pooblastilo v splošnem aktu, da posega v pravico do 

pietete, ki jo kot osebnostno pravico varuje 35. člen Ustave. Drugič, na vprašanje, ali 

obstajajo zadostni razlogi za utemeljitev dopustnosti tega posega.  

 

Strinjam se z večino, da tu sporno izražanje časti in spomina s postavitvijo kipa in 

poimenovanjem parka, pomeni poseg lokalne oblasti (občine) v pravico do pietete.2 Iz 

tega lahko izpeljem, da so se tako Ustavno sodišče kot redna sodišča soočila z 

omejitvijo pravice, do katere je prišlo v vertikalnem razmerju med oblastjo in 

posameznikom. Do razhajanja med menoj in večino je prišlo, ker večinska odločba, 

kljub temu, da vertikalnost razmerja med občino in pritožnikom prepozna, to bistveno 

značilnost tega razmerja pri presoji izpodbijanih stališč sodišč, menim, spregleda; 

enako, kot sta jo spregledali že Višje in Vrhovno sodišče v izpodbijanih sodbah. Naj 

pojasnim. 

 

 

      II. 

 

Prepričana sem, da Ustava prav vsem organom oblasti – tudi občini – nalaga 

dosledno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Menim, da sme 

občina v ustavni demokraciji pravice s svojimi akti, ki vsebujejo konkretna pravila, 

omejevati, če je za to vnaprej pooblaščena s splošnim aktom in je konkretni ukrep 

(med drugim) skladen s splošnim načelom sorazmernosti. Naj spomnim, da je 

Ustavno sodišče že sprejelo stališči, da občino pri sprejemanju odločitev o 

poimenovanju ulic v mestu zavezujejo človekove pravice in temeljne svoboščine,3 in 

da občina ni nosilka pravice do svobode izražanja.4 Izražanja občine, četudi je to 

inkorporirano v poimenovanju parka z osebnim imenom pokojnega predsednika 

                                            
1 Ob strani puščam na primer dilemo, ali odstranitveni zahtevek iz 134. člena Obligacijskega 

zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju OZ) vsebuje 

tudi pooblastilo, da sodišče v pravdnem postopku občini naloži razveljavitev poimenovanja 

osrednjega mestnega parka, četudi se šteje, da je poimenovanje parka inkorpororirano v 

predpisu.  

2 Prim. 8. točko obrazložitve večinske odločbe. 

3 Prim. 6. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-109/10 z dne 26. 9. 2011 

(Uradni list RS, št. 78/11, in OdlUS XIX, 26). 

4 Prav tam, 14. točka obrazložitve. 



  

države ali v postavitvi kipa z njegovo podobo, torej s svobodo izražanja ni 

mogoče utemeljevati.  

 

Zavzemala sem se za to, da se najprej odgovori na vprašanje, ali je imela občina za 

omejitev pravice s tu presojanim ravnanjem (naj spomnim, da je bila seznanjena, da 

dedič njenim nameravanim ukrepom izrecno nasprotuje) pooblastilo v splošnem aktu, 

ki naj, se razume, prepreči arbitrarne omejitve pravic. Oblast mora pri izvrševanju 

svojih pristojnosti pravice jemati resno, saj sicer kaj lahko (p)ostanejo le mrtva črka na 

papirju.  

 

Na pomanjkljivosti izpodbijanih sodb v zvezi z utemeljitvijo pravne podlage za tu 

presojani poseg v pravico do pietete je pritožnik izčrpno in konkretno opozarjal. Ob 

tem se je med drugim skliceval tudi na 8. člen Evropske konvencije o človekovih 

pravicah (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP), ki tako 

zahtevo izrecno omenja med elementi dopustnosti posega v to pravico. Žal mi je, da 

je večinska odločba na to temeljno dilemo razmerja med posameznikom in oblastjo v 

ustavni demokraciji odgovorila, da gre v danem primeru za »vprašanje pravilne 

uporabe navadnega, zakonskega prava, za kar Ustavno sodišče ni pristojno.«5 S tem 

se nisem mogla strinjati. Drugače kot večina menim, da gre za ustavnopravno 

materijo par excellance. Zato se ne morem strinjati s stališčem, da grajana presoja 

sodišč o tem vprašanju ne seže na ustavnopravno raven, ker gre zgolj in samo za 

vprašanje pravilne razlage navadnega prava. 

 

Poleg te dileme, ki je načelne narave, želim opozoriti še na naslednje. Prvič. Zakon o 

določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, 

št. 25/08 – v nadaljevanju ZDOIONUS) v drugem odstavku 20. člena opredeljuje, da 

se ime ulice lahko po umrli osebi določi v skladu s predpisom, ki ureja varstvo 

osebnih podatkov.6 Ta zakon torej res ne zapoveduje soglasja svojcev za 

poimenovanje ulice po pokojnem, vendar oblast s to določbo tudi ni pooblaščena za 

prosto uporabo osebnega imena pokojne osebe za poimenovanje ulice. Spoštovati 

mora Zakon o varstvu osebnih podatkov, ki je veljal v upoštevnem času (Uradni list 

RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZVOP-1). V ZVOP-1 ne 

najdem določbe, ki bi organom oblasti dopuščala prosto uporabo osebnih imen 

pokojnih za poimenovanje ulic. Besedilo 23. člena ZVOP-1 me prej napeljuje na 

drugačno razumevanje.7 Poleg tega v ZVOP-1 ni nobene izjeme, ki bi veljala za 

                                            
5 Prim. 23. točko obrazložitve večinske odločbe. 

6 Na 20. člena ZDOIONUS se sklicuje Vrhovnega sodišča v opombi št. 8. prim. drugi 

odstavek. 
7 23. člen ZVOP-1 se glasi: "(1) Upravljavec osebnih podatkov lahko podatke o umrlem 

posamezniku posreduje samo tistim uporabnikom osebnih podatkov, ki so za obdelavo 

osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom. (2) Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec 

osebnih podatkov podatke o umrlem posamezniku posreduje osebi, ki je po zakonu, ki ureja 

dedovanje, njegov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, če za uporabo osebnih 



  

osebne podatke pokojnih javnih oseb. Drugič. ZDOIONUS očitno in na prvi 

pogled ne ureja poimenovanja parkov po umrlih. Tretjič. V nobeni od izpodbijanih 

sodb ne najdem prav nobenih razlogov, ki bi utemeljevali obstoj pravne podlage, ki bi 

občino pooblaščala za posmrtno upodabljanje javnih oseb in za poseg v pravico do 

pietete s postavitvijo kipa pokojnega na javnem mestu. Tudi zato dvomim, da gre res 

zgolj za »vprašanje pravilne uporabe navadnega, zakonskega prava, za kar Ustavno 

sodišče ni pristojno.« Drugače kot večina menim, da izpodbijani sodbi ne vsebujeta 

obrazložitve glede tu obravnavane bistvene predpostavke dopustnosti posega oblasti 

v pritožnikovo pravico do pietete. Naj spomnim še, da je občina kip postavila na 

javnem mestu šest mesecev po smrti dr. Janeza Drnovška in to brez privolitve, ki bi jo 

dal pokojni za časa življenja, ter kljub izrecnemu nasprotovanju dediča pokojnega.  

 

 

      III. 

 

Oceno, ali je sporni ukrep oblasti, s katerim se posega v pravico, morda prekomeren, 

opravi Ustavno sodišče na podlagi t. i. strogega testa sorazmernosti. Ta test je v 

ustavnosodni presoji pri iskanju odgovora na vprašanje dopustnosti posega ustaljen 

od leta 2003. Obsega presojo treh vidikov posega: primernosti, nujnosti in 

proporcionalnosti. 8, 9 Pritožnik je s sklicevanjem na strogi test ustavnosodne presoje 

opozarjal na pomanjkljivosti razlogov izpodbijanih sodb. Ob tem je opozarjal tudi na 

zahtevo iz drugega odstavka 8. člena EKČP, po katerem mora biti poseg v to pravico, 

da bi bil dopusten, nujen v demokratični družbi. 

 

Presoja izpodbijanih stališč sodišč, ki jo je opravila večina, kot razumem, ta test  

zaobide, enako, kot sta ga zaobšli izpodbijani sodbi. 

 

Iz sodbe Vrhovnega sodišča lahko razberem, da je izkazan interes javnosti, da 

ohranja spomin na državnike, ki so pozitivno zaznamovali zgodovino naše države;10 

                                                                                                                              

podatkov izkaže pravni interes, umrli posameznik pa ni pisno prepovedal posredovanja teh 

osebnih podatkov. (3) Če zakon ne določa drugače, lahko upravljavec osebnih podatkov 

podatke iz prejšnjega odstavka posreduje tudi katerikoli drugi osebi, ki namerava te podatke 

uporabljati za zgodovinsko, statistično ali znanstveno-raziskovalne namene, če umrli 

posameznik ni pisno prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov. (4) Če umrli posameznik 

ni podal prepovedi iz prejšnjega odstavka, lahko osebe, ki so po zakonu, ki ureja dedovanje, 

njegovi zakoniti dediči prvega ali drugega dednega reda, pisno prepovejo posredovanje 

njegovih podatkov, če zakon ne določa drugače." 

8 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-18/02 z dne 24. 10. 2003 (Uradni list RS, št. 108/03, 

in OdlUS XII, 86), 25. točka obrazložitve. In, na primer, odločbo št. U-I-46/15, 16. točko 

obrazložitve z dne 25. 4. 2018 (Uradni list RS, št. 35/18). 

9 Izjemi pri presoji dopustnosti posega v pravico iz prvega odstavka 50. člena in prvega 

odstavka 74. člena Ustave za obravnavani primer nista pomembni. 

10 Prim. 11. točko obrazložitve sodbe Vrhovnega sodišča II Ips 167/2013 z dne 27. 8. 2015. 



  

da je bil pokojni absolutno javna oseba par excellence in da dedič pokojnega ne 

more preprečiti ohranjanja spomina nanj.11 V razlogih te sodbe ne najdem presoje 

nujnosti ukrepa. Zato v tej sodbi ni odgovora na vprašanje, zakaj je ukrep nujen za 

udejanjanje interesa ohranjanja spomina na državnike, ki so pozitivno zaznamovali 

njeno zgodovino. Enako velja glede presoje proporcionalnosti. Naj spomnim, da bi v 

okviru te presoje sodišče moralo soočiti na eni strani koristi javnega interesa, ki naj bi 

bil ustavno dopusten cilj za poseg oblasti v pravico do pietete – tj. ohranjanje spomina 

na državnike, ki so pozitivno zaznamovali zgodovino naše države, in na drugi strani 

težo posega v to pravico. Kot razumem, iz sodbe Vrhovnega sodišča ni razvidno, da 

bi sodišče tehtalo med koristmi cilja, ki ga šteje za ustavno dopustni cilj, in težo 

posega. Prav tako ni odgovora, zakaj naj bi bil poseg nujen v demokratični družbi. 

 

Vrhovno sodišče sicer pritrjuje presoji Višjega sodišča. Iz sodbe Višjega sodišča 

lahko povzamem naslednje: "V primeru konflikta je treba opraviti t. i. test 

sorazmernosti oziroma presojo, ali izvrševanje ene pravice prekomerno omejuje 

izvrševanje druge, kar terja vrednostno tehtanje pomena obeh pravic12 in teže 

posega, oboje v luči vseh okoliščin primera."13 Pri tem se je Višje sodišče sklicevalo 

na odločbo Ustavnega sodišča št. Up-1391/07.14, 15 Vendar tema te odločbe je bila, ali 

so sodišča v horizontalnem razmerju ustavnoskladno ovrednotila ravnovesje med 

pravico do svobode izražanja novinarja in pravico do dobrega imena poslanca 

Državnega zbora v okoliščinah primera. Torej, Ustavno sodišče je v odločbi št. Up-

1391/07, poenostavljeno, presojalo trk med temeljno svoboščino in človekovo 

pravico. Presojalo ga je, upoštevaje metodo praktične konkordance,16 da bi lahko 

presodilo, ali je bila z izpodbijano sodbo izrečena omejitev svobode izražanja (v obliki 

sankcije zaradi kršitve pravice do dobrega imena) nujna v demokratični družbi. Naj 

poudarim še, da ima sodišče za izrek sankcije zaradi kršitve pravice do dobrega 

imena, s katerim omejuje svobodo izražanja, podlago v zakonu.17 Primer, na katerega 

se sklicuje Višje sodišče v izpodbijani sodbi in iz katerega izvira odločba Ustavnega 

                                            
11 Prav tam, 22. točka obrazložitve. 

12 Poudarila DJP. 

13 Prim. 19. točko obrazložitve sodbe Višjega sodišča II Cp 562/2012 z dne 19. 12. 2012. 

14 Prav tam, 21. opomba. 

15 Odločba z dne 10. 9. 2009 (Uradni list RS, št. 82/09, in OdlUS XVIII, 84). Gre za zadevo 

Srečko Prijatelj zoper Mladina d. d., v kateri je Ustavno sodišče pritrdilo presoji sodišč, da je 

bilo sporno izražanje novinarja nedopustno, ker je kršilo poslančevo pravico do dobrega 

imena.  

16 Metodo usklajevanja med (navideznimi) nasprotji med določbami Ustave o človekovih 

pravicah teorija imenuje praktična konkordanca in opozarja, da pri tem vprašanju še ne gre za 

posege v človekove pravice oziroma za njihovo omejevanje na podlagi tretjega odstavka 15. 

člena Ustave. Iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-191/09, Up-916/09  z dne 30. 9. 2010 

(Uradni list RS, št. 85/10, in OdlUS XIX, 7), 12. točka obrazložitve. Poudarila DJP. 

17 Prim. 134., 178. in 179. člen OZ, ki urejajo sankcije za primer kršitve osebnostne pravice in 

ki so, če so izrečene, omejujoče za svobodo izražanja. 



  

sodišča št. Up-1391/07, zato, menim, ni analogen obravnavanemu. V danem 

primeru, naj spomnim, občina ni nosilka svobode izražanja in kot oblast bi morala biti 

za tu obravnavani ukrep vnaprej pooblaščena v splošnem aktu. Naj ponovim: v 

primeru, iz katerega izvira odločba ustavnega sodišča št. Up-1391/07, je bilo sodišče 

za sankcijo, ki je za svobodo izražanja omejujoča, pooblaščeno v OZ; poleg tega je 

šlo za trk svobode izražanja in pravice do dobrega ugleda, izražanja občine, ki 

omejuje pravico do pietete, pa nikakor ne gre motriti z vidika njene domnevne 

svobode izražanja. Ta ji v Ustavi ni zagotovljena. Drugače kot večina, menim, da tudi 

v razlogih sodbe Višjega sodišča, ni podlage za sklepanje, da bi to sodišče presojalo 

poseg v pravico v vertikalnem razmerju na način, ki je v ustavnosodni presoji ustaljen. 

Prav nasprotno. Očitno in na prvi pogled iz obrazložitve sodbe tega sodišča sledi, da 

ni sledilo metodi, po kateri se presoja dopustnost omejitve pravice s strani oblasti. V 

razlogih te sodbe ni niti presoje nujnosti niti proporcionalnosti omejitve pravice do 

pietete, ker je sodišče presojo opravilo po metodi praktične konkordance. 

  

Metoda praktične konkordance, kot razumem, ni združljiva s presojo dopustnosti 

omejitve pravice do pietete s strani oblasti. Pri metodi praktične konkordance gre 

namreč za test, ki naj odgovori na vprašanje zoženega dometa uresničevanja pravic, 

ki sta v trku, tako da pri izvrševanju pravice enega posameznika ne pride do 

prekomernega posega v pravico drugega.18 Ta pristop odgovarja na vprašanje 

možnosti izvrševanja različnih pravic, ki pripadata različnim subjektom, upoštevaje pri 

tem okoliščine konkretnega primera. V danem primeru pa ne gre za trk dveh pravic, ki 

bi pripadali različnim subjektom – posameznikom. V danem primeru gre za presojo 

dopustnosti posega v pravico do pietete v vertikalnem razmerju. V tej konstelaciji je 

pravica objekt varstva, dopustnost njene omejitve pa se presoja z zgoraj 

predstavljenim strogim testom, v katerem se pravica sooči z ustavno dopustnim 

ciljem, ki naj ga ukrep doseže.  

 

Na tu opisano pomanjkljivost izpodbijanih sodb je pritožnik v ustavni pritožbi izrecno 

opozarjal. V 22. točki obrazložitve večinske odločbe je zapisano, da naj bi bil odgovor 

na ta izvajanja vsebovan v delu, v katerem se presoja domnevna nedopustnost 

posega. V tem delu odločbe večina pritožniku le implicitno odgovarja. Tak odgovor, 

menim, ne zadostuje. Prepričana sem, da bi bilo treba podati najprej izrecen odgovor, 

zakaj so primeri, na katere se večina sklicuje, analogni tu obravnavanemu, kljub 

temu, da občina kot oblast nima ustavno zavarovane svobode izražanja. Drži, da »v 

zrcalni sliki ta judikatura rešuje tudi vprašanja meja zasebnega življenja javnih oseb in 

s tem tudi njihove pravice do uporabe imena in pravice do varstva posameznikove 

podobe, ki je po praksi ESČP del pravice do zasebnega življenja iz 8. člena EKČP.«19 

Vendar, ta judikatura podaja ta "zrcalni" odgovor v položaju trka pravice do 

zasebnosti in svobode izražanja. V danem primeru je konstelacija drugačna. Naj 

ponovim, občina nima ustavno zajamčene svobode izražanja, temveč, ker je oblast, 

                                            
18 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-191/09, Up-916/09, 12. točka obrazložitve. 

19 Prim. 19. točko obrazložitve večinske odločbe. 



  

zgolj dolžnost spoštovanja pravic in svoboščin; če pravice in svoboščine 

jemljemo resno. 

  

Ne prepriča me stališče večine, da sta podoba in ime državnika predmet splošne in 

proste uporabe, razen če se posega v njegove upravičene premoženjske in 

nepremoženjske interese,20 ko izražanje trči v pravico do zasebnosti in 

dostojanstva.21 To stališče se mi ne zdi prepričljivo najprej zato, ker večina žal ne 

pojasni, katere vsebine so po njenem mnenju varovane s pravkar naštetima 

pravicama, ko gre za uporabo imena in podobe državnika. Poleg tega temu 

posplošenju ne morem slediti, ker je izpeljano iz primerov, v katerih so sodišča 

odločala o trku svobode izražanja in pravice do zasebnosti. Tega trka v danem 

primeru ni. Za dani primer stališče o prosti uporabi imena in podobe državnika zaradi 

opisane pomanjkljivosti nedefiniranosti področja varovanja s pravicama, ki ju večina 

omenja v opombi, pomeni, da ime in podoba državnika s pravico do podobe in imena 

sploh nista varovani. Ali sta morda zato tudi strogi test in tehtanje pravice do pietete v 

relaciji do ustavno dopustnega cilja odveč, ker ni vsebine, ki bi bila varovana s 

pravicama do imena in podobe, če gre za državnika, in je zato ena stran tehtnice že á 

priori prazna? Toda, s čim je potem utemeljeno stališče večine, da gre v danem 

primeru za omejitev pravice do pietete? Non sequitur. Naj dodam še, da je na ta 

način večina osamosvojila ime in podobo državnika od njegove osebnosti. Ime in 

podoba državnika sta poslej predmet, ki se ga sme prosto uporabljati, četudi uporaba 

njegovega imena ter reproduciranje podobe sploh ne služita sporočilu ali komentarju 

o dogodkih iz časa njegovega življenja, ki bi bili bolj ali manj povezani z opravljanjem 

funkcije predsednika države, ter se pri tem celo pači njegovo osebnost. Izražanje 

občine o osebnosti pokojnega državnika se je tako tudi popolnoma osamosvojilo od 

državnikovih prepričanj in njegove avtonomne volje, skladne tem prepričanjem. 

Stališče večine je hkrati omogočilo zanikanje potrebe po izkazovanju dolžnega 

spoštovanja pokojnemu državniku in s tem, kot razumem, pritrdilo dvoličnosti 

ravnanja oblasti. S tem se ne morem strinjati. Ne morem se namreč znebiti vtisa, da 

je presoja dopustnosti posega oblasti v pravico, utemeljena z zgoraj predstavljenim 

stališčem, nujno enodimenzionalna in da cilj – spoštovanje in počastitev spomina na 

državnika – po stališču večine in izpodbijanih sodb pravzaprav sam zase opravičuje 

sredstvo in s tem omejitev pravice. In to celo kljub temu, da v resnici pomeni 

zanikanje spoštovanja osebnosti državnika, saj ignorira njegovo avtonomno voljo in 

njegova prepričanja. Razlogi večinske odločbe zato enako kot razlogi izpodbijanih 

sodb po mojem mnenju niso zadostni, da bi utemeljili dopustnost omejitve 

pritožnikove pravice. Zaobšli so presojo nujnosti in proporcionalnosti ukrepa v relaciji 

do ustavno dopustnega cilja. 

 

Naj dodam, da se mi zdi na prvi pogled jasno, da bi občina spoštovanje in počastitev 

spomina na dr. Janeza Drnovška lahko izražala, ne da bi omejevala pravico do 

                                            
20 Prim. 17. točko obrazložitve večinske odločbe. 

21 To sklepam iz opombe št. 10 večinske odločbe. 



  

pietete. Omejitvi te pravice bi se občina z lahkoto izognila. Potrebno bi bilo le 

nekoliko tenkočutnosti do pokojnega državnika in dedičeve skrbi, da se pri 

izkoriščanju podobe in osebnega imena pokojnega za izražanje spomina nanj ne 

prezre pokojnikovih prepričanj in njegovih avtonomnih odločitev. Nisem našla 

prepričljivih razlogov, ki bi utemeljili nujnost tu obravnavane omejitve pravice in njene 

proporcionalnosti v relaciji do cilja izražanja spoštovanja in počastitve spomina na dr. 

Janeza Drnovška. Zakaj le bi bila v demokratični družbi nujna tu obravnavana 

omejitev pravice do pietete, ko pa se spomin na pokojnega državnika lahko izraža na 

mnogo drugačnih načinov, ki bi bili skladni s pokojnikovo osebnostjo in njegovimi 

prepričanji? Težko sprejemam, da je dopustno notranje protislovno ravnanje oblasti, 

ki se je odločila, da bo ignorirala voljo osebe, čeravno javno razglaša, da to osebo 

spoštuje in časti; in da je táko dvolično ravnanje oblasti, kot ugotavlja Višje sodišče v 

Ljubljani, le moralno sporno.  

 

Sklep. Menim, da bi Ustavno sodišče moralo pri presoji izpodbijanih stališč sodišč 

slediti ustaljeni strogosti, po kateri presoja dopustnost oblastnih posegov v človekove 

pravice in temeljne svoboščine, četudi se pritožnikova pravica do pietete izpeljuje iz 

pravic pokojnega državnika do podobe in imena. Poleg tega večinska odločba, kot 

razumem, žal ne odgovarja na izrecne pritožbene trditve o pomanjkljivosti 

izpodbijanih sodb v zvezi z utemeljitvijo vnaprejšnje pravne podlage občine za tu 

obravnavano omejitev pritožnikove pravice, ki je ključna predpostavka obrambe 

posameznika pred arbitrarnimi posegi oblasti v pravice v ustavni demokraciji. Za 

odločbo, ki, menim, ne odgovori na to temeljno ustavnopravno vprašanje in zaobide 

pomen strogega testa pri presoji dopustnosti omejitve pravice s strani oblasti v 

izpodbijanih sodbah sodišč, nisem mogla glasovati.  

 

 

 

 

 

dr. Dunja Jadek Pensa 

           Sodnica 

 


