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V prejšnji Družini smo objavili kratko notico o ustanovitvi 16-članskgea sveta Varuha človekovih pravic, 

v katerega je bil kot predstavnik verskih skupnosti imenovan duhovnik mariborske nadškofije, rimski 

doktorand, mag. SEBASTIJAN VALENTAN. V pogovoru za Družino je spregovoril o razlogih za svojo 

kandidaturo, načelih, ki ga bodo vodila pri delu, pomenu pluralnosti… 

 

 

 

Že dalj časa se angažirate pri vprašanjih, povezanih z versko svobodo – npr. pri uresničevanju 

tega načela v delovanju slovenskega javnega radiotelevizijskega zavoda. Ali iz te angažiranosti 

izhaja tudi temeljni vzgib, da ste se odločili kandidirati za predstavnika civilne družbe v 

novoustanovljenem Svetu varuha človekovih pravic? 

 

Področje verske svobode v pravnem in praktičnem smislu me izredno zanima, zato mu pri svojem 

študijskem raziskovanju posvečam veliko časa. To je namreč področje, ki se v slovenskem javnem 

prostoru z vidika demokratičnosti po sedemindvajsetih letih še ni (povsem) udomačilo. Da je res tako, 

kaže tudi nedavni poziv poslanca DZ dr. Trčka predsedniku parlamenta mag. Toninu, naj se opraviči, 

ker je v hramu demokracije na ustanovni seji svoj govor zaključil z besedami: »Bog živi Slovenijo!« S 

tem naj bi po poslančevih besedah kršil ustavo, kar pa je ideološka izmišljotina. Ustava v 7. členu govori 

o ločenosti Cerkve in države, nikakor pa ne o izločenosti. Želi zgolj omejiti pristojnosti dveh subjektov 

in pokazati na njuno avtonomnost. Dokler se bo ta člen zlorabljal v politične namene, bomo težko 

govorili o zdravi demokraciji. Normalizacija stanja, tudi na RTVS, ki jo omenjate, zahteva angažiranost 

vseh dobro mislečih. To je bil eden od razlogov za mojo kandidaturo. 

 

Bralci Družine vas poznajo kot strokovnjaka za pravne vidike verske svobode. Kako vam bo 

znanje, ki ste ga pridobivali tudi pri študiju v Rimu, koristilo pri delu v Svetu varuha človekovih 

pravic? 

 

V tujini obstaja posebna veja prava, ki ureja pravna razmerja med državo in verskimi skupnostmi. 

Poslovenili bi jo lahko kot državno pravo verskih skupnosti ali še najbolje kot religijsko javno pravo. 

Ta veja sama po sebi ne proučuje notranjega prava verskih skupnosti (kanonskega, šeriatskega itd.), 

ampak zakonodajo in sodno prakso javnega oziroma državnega prava, torej področja, ki jih z verskimi 

skupnostmi ureja država kot pobudnica. Na fakulteti v Rimu, kjer pripravljam doktorat, imamo za to 

smer posebno katedro. Novi slovenski Pravni terminološki slovar tega pojma ne pozna, prav tako tudi 

naša pravna stroka ne, kar je seveda lahko posledica nekdanjega režima, želim in upam pa, da se bo to 

v prihodnje spremenilo. Če je to področje sistematično urejeno, se lahko izognemo mnogim napačnim 

interpretacijam in predsodkom. V Svetu varuha bom vsekakor skušal konstruktivno zagovarjati tak 

pogled. 

 

Svet je sestavljen na podlagi t. i. pariških načel glede položaja in delovanja državnih ustanov. Med 

temi načeli ima ključno vlogo tudi pluralizem. Ali ni ravno to načelo, s katerim imamo v slovenski 

družbi precej problemov? 

 

Pariška načela, ki so bila leta 1993 sprejeta na Generalni skupščini OZN, predvidevajo ustanovitev 

državne inštitucije za človekove pravice (DIČP), znotraj katere so Varuh, Svet in Center (slednji naj bi 

delovanje pričel 1. januarja 2019). Z ustanovitvijo Sveta in z zakonsko podlago za vzpostavitev Centra 

so izpolnjeni pogoji, da lahko Slovenija zaprosi za to, da se ustanovi DIČP, kar bo pomembno prispevalo 

k ugledu Slovenije na področju mednarodnih povezav in mehanizmov za varstvo človekovih pravic. 

 



Res je, kot pravite: pariška načela izpostavljajo pluralno zastopstvo civilne družbe v organih DIPČ in v 

tem kontekstu posebej omenjajo religijo. Menim, da je varuhinja z imenovanjem članov Sveta v celoti 

sledila priporočilom pluralne uravnoteženosti, ki je v tem, da so ji predstavniki različnih skupin civilne 

družbe in državnih organov v pomoč pri njenem delu. S sedanjo zastopanostjo članov v Svetu varuha ta 

institucija kaže, da ima posluh za pomembna družbena vprašanja in da želi presegati predsodke o tem, 

kdo se sme in kdo ne oglašati v javnosti, kar je pri nas še vedno problem. 

 

Svet je posvetovalni organ varuhinje človekovih pravic. Kakšne so pravzaprav njegove 

pristojnosti? 

 

Pristojnosti Sveta opredeljuje Zakon o varuhu človekovih pravic. Njegovo temeljno poslanstvo je 

spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin pa tudi krepitev pravne varnosti. Svet 

deluje po načelu strokovne avtonomije in izvaja različne svetovalne naloge. Med te sodijo na primer 

podajanje stališč o razvojnih politikah glede človekovih pravic, obravnavanje tovrstnih poročil 

Republike Slovenije mednarodnim organizacijam, Svet pa lahko varuhu predlaga tudi uvedbo postopka 

zaradi morebitnih kršitev človekovih pravic. 

 

Katera vprašanja želite zlasti odpirati v razpravah sveta? Ali vam jih lahko »sugerirajo« tudi 

zainteresirani posamezniki? 

 

Ker sem bil iz »kvote« verskih skupnosti imenovan za področje verske svobode, bo moje delovanje v 

Svetu osredotočeno predvsem na to, kako se ta temeljna človekova pravica oziroma svoboščina 

uresničuje v naši družbi. Kadar nekdo meni, da mu je bila z aktom državnega organa, organa lokalne 

samouprave ali nosilca javnih pooblastil kršena katera izmed pravic in kljub pritožbi in uporabi pravnih 

sredstev kršitev ni odpravljena, lahko vedno vloži pobudo varuhu, za predloge »s terena« pa sem seveda 

odprt. 

 

Sodobna sekularizirana družba stališča Cerkve pogosto vrednoti negativno in jim celo natika 

oznako politične nekorektnosti. Ali ni realna bojazen, da boste tudi vi pri svojem delu v Svetu 

varuha človekovih pravic trčili ob takšen odnos? 

 

O tem sem malo prej že govoril. Cerkve in druge verske skupnosti imajo pravico in dolžnost, da tudi 

javno izražajo svoja stališča in da se opredelijo do družbenih pojavov, posebej takrat, ko menijo, da 

morajo zavarovati pravice, povezane z zagotavljanjem svobode veroizpovedi. Končno mora enkrat že 

postati jasno, da so verske skupnosti kot enakovreden del slovenske družbe tukaj, med nami, njeni člani-

verniki pa da so učenci javnih in peščice zasebnih šol, plačniki RTV-prispevka in člani sindikatov ter 

raznih drugih združenj. 

 

Državljani – katoličani pri tem nismo izjema – praviloma na državne ustanove naslavljamo 

pričakovanja, da bodo naredile vse za spoštovanje človekovih pravic. Kaj pa more oziroma morda 

celo mora narediti za to katoliško občestvo in vsak njegov član? 

 

Predvsem mislim, da se moramo katoličani osvoboditi prepričanja, češ, mi pa v javnosti in politiki 

nimamo kaj iskati. To naj delajo drugi. Ni res! Mi moremo in moramo soodločati o prihodnosti naše 

države. Če ne bomo mi, bodo pač drugi, in glede na volilno udeležbo nam do takšne zavesti še veliko 

manjka. Papež Frančišek se je v enem od svojih govorov vprašal in hkrati odgovoril: »Se katoličan lahko 

vtikuje v politiko? Mora se!« Stopimo torej iz anonimnosti in delajmo za skupno dobro. 


