
Spoštovani! 
 
V veliko čast in veselje mi je, da vas lahko tudi letos v imenu Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije pozdravim na svečanosti, s katero obeležujemo 23. december, 
dan, ko je bila leta 1991 razglašena in uveljavljena Ustava. S tradicionalno 
slovesnostjo opozarjamo na pomen njenega spoštovanja in uresničevanja v njej 
vsebovanih vrednot. Najpomembnejše med njimi so gotovo človekove pravice in 
temeljne svoboščine. Pomembno pa je tudi, da oblastni organi delujejo po načelih 
pravne in socialne države ter načelu delitve oblasti. V skladu z njim imamo tri 
enakovredne in med seboj prirejene veje oblasti, kot je v svoji odločitvi poudarilo 
Ustavno sodišče. Vse so zavezane ravnati po Ustavi. Vsaka od vej oblasti mora 
odgovorno izpolnjevati svoje ustavne pristojnosti. Za uresničevanje tega morajo, med 
drugim, institucije in nosilci oblastnih funkcij ravnati na temelju medsebojnega 
spoštovanja.  
 
Slovenska ustava je izrazito odprta do mednarodnega prava. Njegova načela in 
pravila, uveljavljena v mednarodnih instrumentih, še posebno tistih o človekovih 
pravicah, dejansko temeljijo na vrednotah, enakih vrednotam, vtkanim v Ustavo. Na 
podlagi tako imenovanega evropskega člena je Ustava odprta tudi do prava 
mednarodne organizacije, v katero smo vstopili leta 2004, trdno prepričani, da deluje 
in bo delovala na temelju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
demokracije in načel pravne države. Evropska unija, zametki katere so bili, kot je lepo 
rekel profesor Badinter, "ustanovljeni v miru in za mir v Evropi", nosi skupaj z vsemi 
državami članicami veliko odgovornost, da bo to svoje poslanstvo lahko izpolnjevala 
tudi za prihodnje rodove Evropejk in Evropejcev. Iskanje prave poti v okoliščinah, v 
katerih živimo, gotovo ni in ne bo lahko. Zato je še toliko pomembneje, da vsi nosilci 
odgovornih funkcij v državah članicah in institucijah Evropske unije premorejo dovolj 
pripravljenosti in modrosti za graditev naše skupne politične in pravne prihodnosti, ob 
hkratnem spoštovanju raznolikosti nacionalnih identitet, ki bogatijo skupnost evropskih 
državljank in državljanov. Letos smo obeležili šestdeset let od podpisa ustanovnih 
pogodb; voditelji držav na srečanju v Rimu, predsedniki sodišč na delovnem srečanju 
v Luxembourgu. V teh letih je bila prehojena dolga pot oblikovanja Evropske unije v 
zvezo, kakršno poznamo danes. Pri tem je imelo ves čas izjemno pomembno vlogo 
Sodišče Evropske unije, ki je s svojimi odločitvami tlakovalo temelje Lizbonske 
pogodbe, vključno z vsemi temeljnimi načeli prava Evropske unije in Listino temeljnih, 
torej človekovih pravic. Zato mi je v veliko čast in veselje, da lahko danes povabim k 
slavnostnemu govoru dr. Koena Lenaertsa, predsednika Sodišča Evropske unije.  
 
V Ljubljani, 21. decembra 2017 
 
 
        dr. Jadranka Sovdat 
              Predsednica  
 


