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I. 
 
1. Kot vsak državnik je bil tudi dr. Janez Drnovšek izrazito javna osebnost. 
Pomembno je zaznamoval zgodovino nastanka in vzpostavitve samostojne 
slovenske države. Vendar zaradi vsega, kar je bil, in predvsem zaradi vsega, 
kar je naredil ter zato pomenil in pomeni za to državo in njene ljudi, ni bil nič 
manj oče, nič manj človek s svojimi temeljnimi prepričanji, ki so ugotovljena v 
prvostopenjski sodbi kot dejstva (glej zlasti 32. do 35. točko prvostopenjske 
sodbe). Ta njegova globoka  prepričanja, v katera je očitno trdno verjel, so bila 
in ostajajo sestavni del njegovega osebnega dostojanstva – soopredeljujejo ga 
kot človeka. Niso ostala skrita oziroma razkrita le njegovim najbližjim, javno jih 
je v zadnjem obdobju svojega življenja izražal, ostala so zapisana v njegovih 
delih. To temeljno v njem ostaja po njem v neposrednem občutenju njegovih 
najožjih svojcev, njegovega sina – pritožnika, kar je in mora biti varovano v 
okviru njegove pravice do pietete, ki je človekova pravica. Osrednji vprašanji v 
tej zadevi sta, ali je dovoljeno z aktom oblasti poseči v to njegovo pravico in če 
je dovoljeno, kje so meje dopustnosti takega posega. Če gre za poseg, je za 
presojo njegove dopustnosti najprej treba odgovoriti na vprašanje, po kakšnih 
ustavnih kriterijih se ta presoja.  
 
2. Občina, ki je oseba javnega prava, je kmalu po smrti dr. Janeza Drnovška 
sprejela pravno gledano dve odločitvi: odločitev o postavitvi kipa je posamična 
oblastna odločitev, odločitev o poimenovanju parka je predpis lokalne oblasti. 
Da gre v takem primeru za predpis, je Ustavno sodišče jasno povedalo v 
odločbi št. U-I-109/10 z dne 26. 9. 2011 (Uradni list RS, št. 78/11, in OdlUS 
XIX, 26), pa tudi velikokrat pred tem. Pritožnik ima po mojem mnenju 
neposredni pravni interes za izpodbijanje tega predpisa. Če bi ga izpodbijal, se 
Ustavno sodišče ne bi moglo izogniti temu, čemur se je s tokratno odločitvijo 
ustavnopravno napačno izognilo. Vendar dejstvo, da imamo v enem delu 
dejansko opraviti s predpisom, v nadaljevanju puščam ob strani, čeprav ni 



  
nepomembno, da je Višje sodišče, ki mu je Vrhovno pritrdilo, postavitev 
kipa utemeljilo drugače kot poimenovanje parka. Menim namreč, da je tudi v 
tem delu utemeljitev ustavnopravno napačna.  
 
3. Sodišča so se torej srečala s posegom lokalne oblasti v pravico do pietete, 
varovano s 35. členom Ustave. Stališča, ki so jih ob tem sprejela, so 
precedenčna za vse v bistvenem podobne prihodnje primere. Zato bi moralo 
biti še toliko bolj pomembno, da bi bili s temi odločitvami vzpostavljeni jasni 
ustavnopravni kriteriji, na podlagi katerih se presoja dopustnost tovrstnega 
posega v človekovo pravico. Po prvostopenjski sodbi, ki je pritrdila pritožniku, 
je Višje sodišče spremenilo odločitev in zavrnilo tožbeni zahtevek. Že v tej 
sodbi so pomešani ustavnopravni kriteriji za presojo dopustnosti posega. 
Vrhovno sodišče je tej odločitvi pritrdilo. Zavrnilo je revizijo z jasno 
zastavljenimi ustavnopravno pomembnimi vprašanji, tudi samo ustvarilo še 
dodatne protislovnosti v svoji odločitvi, postavilo napačne ustavnopravne 
kriterije za presojo dopustnosti posega, hkrati pa pritožnika prikrajšalo za 
odgovore na nekatera pomembna ustavnopravna vprašanja, vključno s 
temeljnim, ki si ga je treba najprej zastaviti: kako se sploh ustavnopravno 
presoja dopustnost posega oblastnega organa v pravico do pietete. 
Obžalujem, da bo ostalo tako tudi po odločitvi Ustavnega sodišča, čeprav 
odločba korigira nekatera stališča Vrhovnega sodišča. Večini, s tem da o 
temeljnem ustavnopravnem metodološkem pristopu do presoje ustavne 
dopustnosti posega pravzaprav sploh nimamo večinske odločitve (!), zato 
nisem mogla pritrditi.  
 
 

II. 
 

4. Višje sodišče je izhajalo s stališča, da je bil dr. Janez Drnovšek absolutno 
javna oseba, zaradi česar naj bi bilo trajno skrčeno polje njegove pričakovane 
zasebnosti, in sicer tako daleč, "dokler ni nujno, da se preprečijo posegi v 
[njegovo] varovano intimno sfero". Kot pravi to sodišče potem, ko izhaja iz 
stališč ESČP in Ustavnega sodišča iz primerov, v katerih je šlo za horizontalno 
soočenje dveh nasprotujočih si človekovih pravic, postavitev kipa in 
poimenovanje parka ne posegata na to področje njegovega življenja, ki je tudi 
pri javnih osebah strožje varovano. Jasno, da ne posegata, sploh ne moreta 
posegati. Saj sploh ni šlo za to, da bi se javnosti razkrivale kakršnekoli intimne 
stvari iz njegovega življenja, ko bi šlo na eni strani za svobodo izražanja, na 
drugi strani pa za poseg v njegovo zasebnost, storjeno s tem, da bi se o 
njegovem intimnem življenju pisalo ali govorilo. Dr. Janez Drnovšek je svoje 
poglede in prepričanja, ki so očitno temeljno zaznamovali njegovo bit, tako in 
tako že sam razkril javnosti. V tem pogledu sploh do posega ni moglo priti! 
Zato so povsem brezpredmetna stališča, kaj bi moral kot javna oseba tolerirati, 
če bi se na tak način posegalo v njegovo pravico do zasebnosti. Že zato so 
kriteriji iz tovrstnih presoj neuporabni za presojo posega v pravico do pietete 
pritožnika, ki je povsem drugje.  
 



  
5. Vrhovno sodišče pritožnikovo pravico do pietete opredeli sklicujoč se 
na odločbo Ustavnega sodišča št. Up-2155/08 z dne 1. 10. 2009 (Uradni list 
RS, št. 82/09, in OdlUS XVIII, 85; šlo je za prestavitev žarnega groba staršev 
brez vednosti pritožnikov). V njej Ustavno sodišče jasno reče, da so pietetna 
čustva svojcev varovana s 35. členom Ustave v okviru njihove osebnostne 
pravice do duševne integritete. Varovano je osebno čustvovanje in notranje 
duševno življenje. Prav tu je tisto bistvo posega, do katerega je v tem primeru 
prišlo zaradi temeljnega prepričanja dr. Janeza Drnovška in njegovega 
duhovnega pogleda na življenje ter na zaznamovanje materialnega v njem 
oziroma potrebe po osvoboditvi od materialne izkaznosti duhovnega. Vendar 
se v sodbi Vrhovnega sodišča za tem pozabi, za poseg v katero pravico 
pravzaprav gre, pravica pa se mora, ne da bi bila ovrednotena njena 
ustavnopravna teža, v celoti umakniti. Umakniti čemu? Človekovi pravici 
drugega ali javni koristi (javnemu interesu)? To pravzaprav že iz sodbe 
Vrhovnega sodišča ni jasno razvidno. Vrhovno sodišče namreč takoj po 
opredelitvi pietete najprej začne s tem, da lahko kot vodilo služi drugi odstavek 
8. člena EKČP, ki točno določa, "kdaj se lahko javna oblast vmeša v 
posameznikovo izvrševanje pravice do zasebnosti". Pri tem sicer pravilno 
povzame njegovo vsebino, že takoj za tem pa glede na ustaljeno sodno 
prakso ESČP povsem napačno razloži, da je treba "nujno" v demokratični 
družbi razumeti kot "sorazmerno". To seveda ne drži. Pri presoji dopustnosti 
posega v človekovo pravico mora biti z zakonom določeni ukrep nujno 
potreben, da se doseže zasledovani legitimni (ustavno dopustni) cilj (ti so 
taksativno našteti v drugem odstavku 8. člena EKČP), ker brez tega posega 
cilja sploh ni mogoče doseči ali ga ni mogoče doseči enako učinkovito. Šele v 
naslednjem koraku pride na vrsto presoja sorazmernosti posega s koristmi 
ukrepa, čemur v naši ustavnosodni presoji rečemo sorazmernost v ožjem 
pomenu besede. Presoji primernosti, nujnosti in sorazmernosti posega v 
ožjem pomenu res s skupnim izrazom rečemo (t. i. strogi) test sorazmernosti, 
vendar zaradi tega vsebina tega testa ni nič drugačna in zahteva za 
dopustnost posega kumulativno izpolnjenost vseh treh pogojev. Tisto, kar ob 
tem nastavku jasno izhaja iz sodbe Vrhovnega sodišča, je nedvomno le to, da 
gre za poseg organa (lokalne) oblasti v človekovo pravico.  
 
6. Dopustnost posegov oblasti v človekovo pravico se presoja po navedenih 
ustavnih kriterijih. Nikakor ne po t. i. metodi praktične konkordance, kjer 
človekova pravica stoji nasproti človekovi pravici, pri čemer je treba z 
ustreznim ustavnopravnim ovrednotenjem doseči njuno sobivanje v vsakem 
posameznem primeru. Ko bi šlo za takšno horizontalno učinkovanje 
človekovih pravic, ko posameznik (ali pravna oseba), ki ima pravico do 
svobode izražanja (ali npr. pravico do umetniškega ustvarjanja), poseže v 
pravico do zasebnosti drugega prav z uresničevanjem svoje svobode 
izražanja, potem bi bila ta ustavnopravna metoda na mestu. Potem bi bila na 
mestu tudi primerjava s sodbami ESČP, katerih bistvo je bilo prav obravnava 
tovrstnih zadev. Vendar tu nimamo opravka s tem. Tu gre za to, da je občina – 
lokalna oblast posegla s svojima odločitvama (posamičnim aktom in 
predpisom) v človekovo pravico. V teh primerih zato ni mogoče uporabljati 
kriterijev presoje iz praktične konkordance, niti v zrcalni obliki ne, kot to pravi 



  
večinska odločitev, saj je ustavnopravno gledano položaj že v 
izhodišču drugačen.  
 
7. Vrhovno sodišče najprej pravi, sklicujoč se na tretji odstavek 15. člena 
Ustave, da se s posegom v pritožnikovo pravico varujejo pravice in svoboščine 
drugih ljudi, in sicer pravica do svobode izražanja, ki je lokalna oblast seveda 
nima (kar smo jasno povedali tudi v odločbi št. U-I-109/10, na katero se Višje 
sodišče v tem pogledu izrecno sklicuje), pač pa jo imajo ljudje, ki imajo pravico 
biti obveščeni o pomembnih ljudeh. V nadaljevanju pa Vrhovno sodišče govori 
o javnem interesu, tudi o javni koristi ohranjanja spomina na javno osebnost. 
Res je sicer, da je v skladu s tretjim odstavkom 15. člena Ustave človekovo 
pravico mogoče omejiti ne le zaradi človekovih pravic drugih, temveč v skladu 
z ustaljeno ustavnosodno presojo tudi zaradi javne koristi. Vendar je 
vprašanje, ali ni tu treba upoštevati EKČP, in to v celoti. Zaradi načela 
največjega varstva človekove pravice iz petega odstavka 15. člena Ustave je 
namreč pravico, ki jo varuje tudi prvi odstavek 8. člena EKČP, dopustno 
omejiti samo zaradi taksativno določenih razlogov iz drugega odstavka tega 
člena. V njem so navedeni ustavno dopustni cilji za poseg v pravico iz prvega 
odstavka. Med njimi ni javnega interesa (javne koristi) samega po sebi. 
Sodišče in večinska odločba uporabljata 8. člen EKČP za argumentiranje, pri 
tem pa se ne opredelita do tega, ali pravica iz prvega odstavka 8. člena EKČP 
pokriva pravico pritožnika, ki je tu v igri. Če jo pokriva, potem bi jo lahko v tem 
primeru omejili le zaradi človekovih pravic drugih, nikakor pa ne zaradi 
javnega interesa.  
 
8. Četudi bi kot takšno pravico prepoznali "pravico javnosti do obveščenosti" o 
dr. Janezu Drnovšku in "ohranjanje spomina nanj", pa vsekakor ne v sodbi 
Višjega sodišča, ne v sodbi Vrhovnega sodišča in niti v odločbi Ustavnega 
sodišča ni odgovora na to, zakaj je poseg "nujen v demokratični družbi". Ta del 
testa pa je nujno treba opraviti tako po testu, ki ga izvaja ESČP, ko razlaga 
dopustnost posega v pravico iz prvega odstavka 8. člena EKČP, kot tudi po 
ustaljenem testu, ki ga Ustavno sodišče ves čas uporablja za oceno 
dopustnosti posega v človekovo pravico iz 35. člena Ustave z aktom oblasti. 
Temu sta se obe redni sodišči povsem izognili. Višje sodišče zaradi 
napačnega izhodišča glede posega v varovano intimno sfero (za katerega z 
vidika, o katerem govori, sploh ne gre), Vrhovno sodišče pa zaradi ustavno 
napačne razlage, po kateri nujnost posega v bistvu pomeni le njegovo 
sorazmernost. Večinska odločitev temu pritrjuje, s tem da pravi, da je "izključni 
namen uporabe [njegovega] imena in podobe interes javnosti po obveščenosti 
o njegovem delu in življenju ter izkaz časti do te osebe, kar poimenovanje 
javnega prostora in postavitev kipa objektivno pomeni". Tudi večinska 
odločitev v bistvu torej govori o javnem interesu in pri tem povsem zanemari 
navedeno. Ob tem se dela, kot da ne bi bilo treba lege artis izvesti testa 
ustavne dopustnosti cilja (tretji odstavek 15. člena Ustave in drugi odstavek 8. 
člena EKČP) in strogega testa sorazmernosti (2. člen Ustave), katerega 
bistveni sestavni del je nujnost ukrepa oziroma, kot pravi EKČP in vztrajno 
ponavlja ESČP, da je ukrep nujen v demokratični družbi. Pa ne samo to. Če bi 
sploh lahko utemeljili nujnost posega, bi morali opraviti še presojo njegove 



  
primernosti – je s postavitvijo kipa in poimenovanjem parka po določeni 
osebi mogoče doseči navedeni cilj? Predvsem pa bi morali opraviti še presojo 
sorazmernosti v ožjem pomenu, ki bi na eno stran postavila bistvo posega, na 
drugo stran pa koristi od njega. Ko se razkrije, v kaj je poseženo, pa pridemo 
tudi do tistih dejstev, ki jih je ugotovilo prvostopenjsko sodišče – do osebnega 
čustvovanja in duhovnega življenja dr. Janeza Drnovška, ki je bilo varovano z 
njegovo pravico iz 35. člena Ustave in ki je bilo očitno tako globoko, da je 
pomembno zaznamovalo njegovo osebno dostojanstvo (34. člen Ustave). Po 
njem pa je prešlo v ospredje pritožnikove pravice do pietete, kar je bilo gotovo 
še kako sveže prav v prvem letu po pokojnikovi smrti. To ustavno pritožbo bi 
bilo mogoče zavrniti samo, če bi bila vsa ta presoja opravljena in bi bil na njeni 
podlagi izid tak, da bi lahko pritrdili izrekom izpodbijanih sodnih odločitev. 
Sodišča takšne presoje niso opravila. Če bi to naredili mi, bi seveda sodili 
namesto njih. Že zato bi bilo treba ustavni pritožbi ugoditi, jasno vzpostaviti 
ustavne kriterije presoje dopustnosti oblastnega posega v človekovo pravico 
pritožnika in najprej od sodišč zahtevati, naj to presojo opravijo. 
 
9. Kako gre lahko Ustavno sodišče mimo tega, pri tem, ko na eni strani reče, 
da postaneta ime in podoba izrazito (kar se mi zdi primernejši izraz od izraza 
absolutno) javne osebe predmet splošne in proste uporabe, "če se s tem ne 
posega v njene upravičene premoženjske (…) in nepremoženjske (…) 
interese"? Pri tem pod nepremoženjske interese v opombi (nenavadno za 
Ustavno sodišče) navede kot primera prav kršitvi pravic do zasebnosti in 
dostojanstva (nenavadno zato, ker šele iz opombe izvemo, da gre za dve zelo 
pomembni človekovi pravici, ki splošni in prosti uporabi lahko stojita nasproti!). 
Tudi Ustavno sodišče zato ni moglo preprosto pritrditi bistveno pomanjkljivi 
presoji sodišč, ne da bi poprej povedalo, da v tem primeru govori o 
dopustnosti posega v duševno integriteto umrle osebe in pritožnika. Na eni 
strani govori o posegu, na drugi strani se govori o tem, da je poseg pravzaprav 
v čast dr. Janezu Drnovšku. Praviloma je postavitev kipa gotovo namenjena 
izkazovanju časti. Zaradi temeljnega prepričanja dr. Janeza Drnovška, ki je 
(bil) vsebina njegove duševne integritete, pa je treba najmanj močno 
podvomiti, da gre sploh še za čast. Zato je oboje treba ustavnopravno soočiti. 
V bistvu je s svojo obrazložitvijo Ustavno sodišče za rednima sodiščema reklo, 
da izrazito javna oseba zaradi tega, kar je (bila), sploh nima pravice do 
duševne integritete, čeprav v isti sapi to zanika, češ da le v tej zadevi ne gre 
za tak primer, ko poseg v to njeno pravico ne bi bil neutemeljen. Brez da bi jo 
skupaj s sodišči sploh postavilo na tehtnico ustavnosodnega vrednotenja pa je 
žal pritrdilo njeni izvotlitvi, čeprav je v isti sapi na splošni ravni možnost 
izvotlitve zanikalo.  
 
10. Razlogi, ki vse navedeno spregledajo, zame niso ustavnopravno 
utemeljeni. K drugačni odločitvi me nikakor ne morejo prepričati nekateri 
(nenapisani, pa vendarle v razpravi izrečeni razlogi), kot je na primer razlog 
dolgotrajnosti teh postopkov, ki so povzročili, da poseg traja že deset let. Tudi 
mi smo potrebovali tri leta, preden smo odločili o ustavni pritožbi, medtem ko 
je do posega lokalne oblasti prišlo v zelo kratkem času po smrti dr. Janeza 
Drnovška. Še manj me k temu lahko prepriča razlog, češ da navadno, ko v 



  
zavrnilni odločbi zavračamo pritožnikova zatrjevanja, ne delamo 
strogega testa sorazmernosti posega. Tu sploh ne gre za to, da bi mi delali 
test ustavno dopustnega cilja za poseg in test njegove sorazmernosti, temveč 
gre za to, ali so sodišča o dopustnosti posega v človekovo pravico odločala 
ustavnoskladno, torej v skladu z ustavnimi kriteriji, po katerih je treba presojati 
poseg v človekovo pravico. Pri tem se ustavnopravno položaj horizontalnega 
učinkovanja človekovih pravic razlikuje od položaja, ko oblast, pa čeprav 
lokalna, vertikalno poseže v človekovo pravico. Če ugotovimo, da sodišča 
posega v človekovo pravico niso presojala po ustavnih kriterijih, sodno 
odločitev razveljavimo in zahtevamo od sodišč, naj to presojo opravijo. 
 
11. Prav tako me ne more prepričati razlog, da bi verjetno v takih primerih zelo 
težko utemeljili nujnost posega. Če nujnosti posega ni mogoče utemeljiti, to še 
ne pomeni, da lahko njegovo presojo kar izpustimo. V takem primeru pač 
poseg ne prestane strogega testa sorazmernosti, zaradi česar ne more biti 
dopusten. Očitno nekateri kolegi, ki so podprli izrek odločbe, pa so, kot jaz 
menili, da bi se prav tak test moral opraviti, menijo, da ga je mogoče utemeljiti. 
Potem bi morali utemeljiti  obrazložitev svojega glasu. Še vedno pa bo po 
mojem mnenju to pomenilo, da bodo to presojo napravili namesto sodišča, 
čeprav bi jo moralo najprej opraviti sodišče. Ko odločamo o ustavnih pritožbah, 
namreč ne sodimo namesto sodišč, temveč preverjamo, ali so sodišča pri 
sojenju spoštovala Ustavo, natančneje ustavno (kar zajema tudi 
mednarodnopravno) varovane človekove pravice in temeljne svoboščine.  
 
12. Ko gre za poimenovanje parka, je treba opozoriti še na očitno protiustavno 
razlago, ki jo je Višje sodišče sprejelo o vprašanju zakonske določenosti 
posega v pravico s poimenovanjem parka po dr. Janezu Drnovšku. Sodišče 
ugotovi, da zakon, ki ureja možnost poimenovanja ulic (lahko sprejmem 
smiselno tudi parka) po umrli osebi odkaže na zakon, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov. Potem pa sklene, da ta zakon ne predpisuje soglasja dedičev za 
uporabo imena pokojnega, zaradi česar njihovo soglasje sploh ni potrebno. To 
stališče sodišča ni le očitno napačno (glej 8. člen veljavnega zakona, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov), temveč krši človekovo pravico do varstva osebnih 
podatkov, določeno v prvem odstavku 38. člena Ustave. Njeno bistvo je prav v 
tem, da mora biti poseg v informacijsko zasebnost določen z zakonom (k 
čemur lahko dodam: ali v skladu z njim z aktom lokalne skupnosti, če gre za 
izvirne pristojnosti občine), če izrecne zakonske podlage za poseg ni, ki jo 
Ustava v drugem odstavku 38. člena izrecno zahteva, pa se osebni podatki 
lahko uporabljajo samo s soglasjem osebe oziroma njenih pravnih 
naslednikov. Zato poimenovanje parka po imenu umrle osebe brez soglasja 
njenih dedičev ni samo moralno vprašanje, kot pravi Višje sodišče, ampak je 
pravo ustavnopravno vprašanje, ki uživa sodno varstvo, vključno z 
ustavnosodnim, že, če se brez zakonske podlage posega v pravico do 
informacijske zasebnosti. Če ima poseg zakonsko podlago, pa se presoja 
njegova dopustnost po ustaljenem testu ustavnosodne presoje, katerega 
sestavni del je spet še kako element nujnosti posega. Tudi s tega vidika se 
torej tej presoji ni mogoče izogniti. Opraviti jo mora najprej sodišče, mi pa na 



  
zahtevo pritožnika preveriti njeno ustavnost. Ne eno, ne drugo se tokrat 
ni zgodilo.  
 
 
 
 
 
       dr. Jadranka Sovdat 
                 Sodnica 
 


