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1. Preden sem zadevo o postavitvi spomenika dr. Drnovšku študirala z 

ustavnopravnega vidika zaradi kršitve človekove pravice do pietete, sem se 

spraševala, ali so spomeniki, arhitektonski ali kiparski, ki jih postavljajo oblastni 

organi, v današnjem času, v našem prostoru, še potrebni? Kdaj lahko Ustavno 

sodišče presodi, da je treba postavljen kiparski spomenik s človeško doprsno figuro 

na podstavku odstraniti? 

 

2. Naloga Ustavnega sodišča v konkretni presoji je bila, da presodi, ali je bila 

izpodbijana odločitev Višjega in Vrhovnega sodišča glede postavitve kipa in 

poimenovanja parka po dr. Drnovšku ustavnoskladna. Ustavno sodišče je presojalo 

stališča sodišč, ali gre za nedopusten poseg v osebnostne pravice pritožnika. 

Pritožnik, sin dr. Drnovška, je menil, da sta sodišči spor reševali kot kolizijo dveh 

človekovih pravic, osebnostne pravice (pravice do pietete) nasproti pravici do 

svobode izražanja, pa čeprav je Ustavno sodišče že v zadevi "Titova cesta" (odločba 

št. U-I-109/10, točka 14) pri oblastnih organih sprejelo stališče, da ne gre za svobodo 

izražanja, ker ta človekova pravica, zapisana v 39. členu Ustave, po naravi stvari 

lahko pripada samo posameznikom in združenjem, ne pa oblasti. Oblast ne more 

imeti človekove pravice, gre za pravico do izražanja ljudi. 

 

3. Večina nas je menila, da trditve pritožnika niso točne, ker sta sodišči reševali spor 

kot poseg oblasti v osebnostno pravico zaradi javnega interesa in ne kot kolizijo dveh 

pravic (osebnostne pravice, varovane po 35. členu Ustave, in pravice do svobode 

izražanja, varovane po 39. členu Ustave). Iz izpodbijanih sodb izhaja, da je Višje 

sodišče iskalo ravnotežje med osebnostno pravico pritožnika in javnim interesom, ki 

ga je, sklicujoč se na sodbo prve stopnje, opredelilo kot "interes javnosti do 

obveščenosti" in "pravico do izražanja in spoštovanja in počastitve spomina na 

bivšega predsednika vlade in države" (točka 19) ter glede poimenovanje parka "lažje 



  

vsakodnevno delovanje" (točka 28). Kot pravilno je štelo stališče sodišča prve 

stopnje, ko je "ravnanje [občine] presojalo zgolj v okviru javnega interesa" (točka 20). 

V točki 28 obrazložitve se Višje sodišče opredeljuje o posegu v pravice pritožnika, 

poimenovanje parka (kot javnega prostora) poimenuje kot oblastno ravnanje občine in 

obe dejanji šteje, da sta bili v javnem interesu. Opre se tudi na odločitev Ustavnega 

sodišča v zadevi št. U-I-109/10 in zapiše že navedeno stališče, da oblastni organi pri 

izražanju določenih vrednot ne izvršujejo svobode izražanja. Vrhovno sodišče v točki 

23 obrazložitve navede, da je "sodišče druge stopnje […] pravilno opravilo test 

sorazmernosti med osebnostno pravico tožnika in širšim javni interesom." 

 

4. Vse to potrjuje, da sta sodišči šteli, da je občina zaradi zasledovanja javnega 

interesa posegla v osebnostne pravice pritožnika. Res je, da se Vrhovno sodišče 

sklicuje na 10. člen EKČP in izrecno omenja svobodo izražanja (glej npr. točke 17., 

18. in 23.), kar bi lahko nakazovalo, da je želelo soočiti pravico pritožnika iz 35. člena 

Ustave in pravico do svobode izražanja iz 39. člena Ustave. Vendar pa je ključna 

obrazložitev Višjega sodišča, na katero se v celoti sklicuje Vrhovno sodišče in jo 

sprejema kot pravilno, kjer je zasledovanje javnega interesa dovolj jasno razvidno. 

 

5. Ustavno sodišče se v postopkih z ustavno pritožbo z vprašanjem meja varstva 

osebnostnih pravic v civilnopravnih sporih običajno srečuje z razmerji med formalno 

prirejenimi subjekti dveh posameznikov ali skupine posameznikov (horizontalno 

razmerje). Največkrat gre za vprašanje kolizije osebnostne pravice (pravice do 

varstva zasebnosti ali do varstva časti in dobrega imena) in pravice do svobode 

izražanja. Ko gre za trk dveh človekovih pravic na horizontalni ravni, Ustavno sodišče 

tehta dva položaja, da pri izvrševanju pravice enega ne pride do prekomernega 

posega v pravico drugega. Gre za tako imenovani test praktične konkordance.1 Pri 

tem Ustavno sodišče ocenjuje, ali je pri tej koliziji človekovih pravic sodišče 

upoštevalo vse ustavnopravno relevantne kriterije, ki sta jih v dosedanji praksi 

postavila Ustavno sodišče in ESČP. 

 

6. Obravnavani primer je drugačen, ker na drugi strani nastopa občina, ki je kip 

postavila in park poimenovala. Torej imamo primer vertikalnega učinkovanja 

človekovih pravic. Oblastni organi pri izražanju določenih vrednot pa, kot že 

navedeno zgoraj, ne izvršujejo svobode izražanja, kajti ta človekova pravica lahko 

pripada po naravi stvari samo posameznikom in združenjem, ne pa oblasti.  

 

7. Vprašanje v razpravi na plenumu je bilo, kakšne so meje presoje Ustavnega 

sodišča v teh primerih; torej ko Ustavno sodišče na podlagi ustavne pritožbe presoja, 

ali so bile z izpodbijanim posamičnim aktom kršene človekove pravice in temeljne 

svoboščine. Ali bi bilo treba morda opraviti strogi test sorazmernosti, kot je to pravilo, 

ko presoja ustavno skladnost predpisov po vloženih pobudah, kjer se presoja namen 

                                            
1 Tako npr. odločba Ustavnega sodišča št. Up-422/02 z dne 10. 3. 2005, Uradni list RS, št. 

29/05, in OdlUS XIV, 36. 



  

zakonodajalca.2 Ugotovimo lahko, da strogi test sorazmernosti ni edini pristop 

ugotavljanja kršitev človekovih pravic, ki ga uporablja Ustavno sodišče za posamezne 

primere. Iz pregledane prakse Ustavnega sodišča izhaja, da je Ustavno sodišče 

uporabilo prav strogi test sorazmernosti le redko.3 Ustavno sodišče v primerih, ko 

zavrne ustavne pritožbe, velikokrat uporabi prirejeni test sorazmernosti, kot v 

obravnavanem primeru, oziroma niti ne navede, kateri test je uporabilo.4 

 

8. V obravnavani zadevi je Ustavno sodišče napravilo prirejeni test sorazmernosti, ker 

je ocenilo, da poseg oblasti (občine) v pravico do pietete pritožnika zaradi 

zasledovanja javnega interesa ni prekomeren. Ocenilo je, da glede na sprejeta 

stališča Višjega in Vrhovnega sodišča gre za dopusten poseg v pritožnikovo pravico 

do pietete iz 35. člena Ustave (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic). Pri 

tem je upoštevalo izhodišče sodišč, da med pravico do pietete svojca in osebnostno 

pravico pokojnega obstaja tesna prepletenost (12. točka), nadalje, da je dr. Drnovšek 

absolutna oseba javnega življenja5 in je zato njegovo polje zasebnosti trajno zoženo. 

Pravici do lastne podobe in imena zato ne sodita v strogo intimno sfero. Poseg je 

dovoljen, ker je odraz spoštovanja, in obeležji sporočata javnosti informacije o vlogi 

dr. Drnovška, ki je pozitivno zaznamoval zgodovino. 

 

9. Gre za obeležji, ki nista sporni, nista bili postavljeni z namenom ekonomskega 

izkoriščanja ali z namenom žaljenja ali poseganja v dostojanstvo dr. Drnovška, 

ampak z namenom čaščenja njegovih del v vseh vlogah, ki jih je imel kot politik in 

državnik. Menim, da se je po desetletnem obstoju poimenovanja parka in postavitve 

kipa z njegovo podobo potrdil javni interes do njegovega spoštovanja. Njegovi 

obeležji bogatijo ljudi tudi po njegovi smrti. Gre za kulturno tradicijo čaščenja, 

počastitev spomina osebi, ki je pomembno zaznamovala zgodovino države in naroda. 

Narod brez spomenikov, brez zgodovine, bi bil siromašen ali pa ga sploh ne bi bilo. 

                                            
2 Iz internega pregleda odločitev Ustavnega sodišča v zadevah ustavnih pritožb izhaja, da 

Ustavno sodišče uporablja več metod ugotavljanja kršitev človekovih pravic, storjenih s 

posamičnimi akti državnih organov (poleg praktične konkordance še Schumannovo formulo, 

test sorazmernosti ali pa metode presoje niti ne navede). 
3 Od 18 primerov le v štirih primerih, in sicer v zadevah št. Up-2073/06 z dne 25. 1. 2007, št. 

Up-3367/07 z dne 2. 7. 2009, št. Up-3381/07 z dne 4. 3. 2010 in št. Up-232/14 z dne 19. 11. 

2015. 
4 Ustavno sodišče v znatno večjem številu za presojo kršitev človekovih pravic po vloženih 

ustavnih pritožbah ni uporabilo strogega testa, ampak je presojalo le, ali je stališče sodišč 

skladno z Ustavo. Gre za zadeve št. Up-472/02 z dne 7. 10. 2004, št. Up-232/00 z dne 10. 5. 

2001, št. Up-736/04 z dne 9. 11. 2006, št. Up-1292/08 z dne 10. 9. 2009, št. Up-2443/08 z 

dne 7. 10. 2009, št. Up-2595/08 z dne 23. 9. 2010, št. Up-690/10 z dne 10. 5. 2012, št. Up-

615/14, Up-707/14 z dne 27. 10. 2016, št. Up-881/04 z dne 9. 2. 2006, št. Up-1782/08, U-I-

166/08 z dne 18. 6. 2009, št. Up-1051/11 z dne 4. 7. 2013, št. Up-425/13 z dne 14. 1. 2015, 

št. Up-653/15 z dne 5. 11. 2015. 

5 Glej zadevo št. Up-50/99 z dne 14. 12. 2000. 



  

Zato menim, da je prav, da se v takih izjemnih primerih pravica do pietete 

umakne javnemu interesu.  

 

 

 

 

                               dr. Etelka Korpič – Horvat 

           Sodnica 

 


