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Pritrdilno ločeno mnenje sodnika Testena 

1. Zavzemal sem se za zavrženje vloge Banke Slovenije, ker menim, da ji v tej zadevi ni mogoče 

priznati položaja predlagateljice po 5. alinei prvega odstavka 23. člena ZustS in tudi ne pravnega 

interesa, da bi se njena vloga lahko obravnavala kot pobuda po 24. členu ZustS.  

2. Ne morem soglašati s širšo razlago, po kateri naj bi besedilo "v zvezi s postopki, ki jih vodi", dajalo 

Banki pravico, da izpodbija poleg predpisov, ki jih je dolžna uporabiti v posamičnem postopku, ki ga 

vodi po ZBS ali drugem zakonu, tudi vse druge predpise, ki se nanašajo na opravljanje drugih zadev iz 

njene pristojnosti.  

3. Sam razlagam določbo 5. alinee prvega odstavka 23. člena ZUstS kot izpeljavo in delno razširitev 

(glede subjektov, ne pa tudi glede drugih predpostavk) določbe 156. člena Ustave. Kadar bi moral pri 

odločanju o posamični zadevi organ uporabiti določbo, za katero meni, da ni v skladu z Ustavo - in v 

primerih, ko je vezan tudi na podzakonske predpise, kadar meni, da tak predpis ni v skladu z zakonom 

- lahko uporabi sporni predpis (še)le, če je predhodno zahteval presojo njegove ustavnosti oziroma 

zakonitosti pred Ustavnim sodiščem. Ratio te določbe je jasen: v sistemu koncentrirane 

(ustavno)sodne presoje naj omogoči državnim organom, da jim ne bo treba uporabljati predpisov, na 

katere so sicer vezani, če menijo, da ti niso v skladu z Ustavo oziroma zakonom. Tako je Ustavno 

sodišče razlagalo navedeno določbo doslej. Zakaj mislim, da Banki in drugim državnim organom na tej 

podlagi ni mogoče priznavati položaja predlagateljev, dodatno utemeljujem v delu, kjer navajam 

razloge, zakaj ti organi v takšnih zadevah tudi pobudniki ne morejo biti.  

4. Razlaga, kakršno je ustavno sodišče uporabilo v tej zadevi, pomeni, da bo moralo Ustavno sodišče 

priznavati položaj predlagatelja tudi drugim organom, navedenim v 5. alinei prvega odstavka 23. člena 

ZUstS. Tako bi lahko sodišča, Državni tožilec in Računsko sodišče brez izpolnjevanja drugih 

procesnih predpostavk izpodbijali vse predpise, ki se kakorkoli tičejo njihovega delovanja. S tako 

razlago se nepredvidljivo široko odpira dostop državnim organom na polje ustavnosodne presoje.  

5. Banka Slovenije je v svoji vlogi uveljavljala prvenstveno položaj predlagateljice, podrejeno, če bi 

Ustavno sodišče ugotovilo, da ne izpolnjuje pogojev po 5. alinei prvega odstavka 23. člena ZustS, pa 

je predlagala, naj se njena vloga obravnava kot pobuda. Ker naj bi izpodbijane določbe urejale 

vprašanje, ki je v izključni pristojnosti BS, naj bi tudi neposredno posegale v njene pravice, pravne 

interese oziroma pravni položaj. Sodišče je banki priznalo položaj predlagateljice, zato se mu v 

vprašanje, ali ima tudi pravni interes, ni bilo treba spuščati. Sam pa Banki položaja predlagateljice ne 

priznavam, zato se moram opredeliti glede vprašanja, ali pa bi Banka morda lahko bila pobudnica. 

Tudi na to vprašanje odgovarjam negativno.  

6. V odločbi, h kateri dajem to ločeno mnenje, je Ustavno sodišče navedlo, da so "v zvezi s postopki, 

ki jih BS vodi", ne le postopki konkretnega odločanja, temveč tudi opravljanje drugih zadev iz 

pristojnosti te banke, predvsem tudi sprejemanje različnih ukrepov monetarne politike, ki jih sprejema 

praviloma v obliki pravnih aktov (tč. 8 obrazložitve). Ta formulacija je vsebinsko blizu argumentom, s 

katerimi je banka v tem primeru utemeljevala svoj pravni interes po 24. členu ZustS. Zakaj menim, da 

državnemu organu oziroma drugemu nosilcu javnih (oblastnih) pooblastil ni mogoče priznati pravnega 

interesa za izpodbijanje predpisov, ki urejajo njihov položaj v sistemu oblasti? Prvi odstavek 24. č lena 

ZUstS zahteva za pravico do pobude obstoj pravnega interesa. Drugi odstavek sicer natančneje 

pojasnjuje ta pojem, vendar zaradi takšne natančnejše zakonske opredelitve vsebine pri njeni razlagi 

ni mogoče pozabiti na poimenovanje tega pravnega fenomena: v vsakem primeru mora iti za pravni 

položaj, ki je v pobudnikovem interesu. Ne zadošča, da gre za katerikoli pobudnikov položaj, ki je 

pravno urejen. Položaj mora biti tako urejen v njegovem zasebnem interesu oziroma mora izpodbijana 

določba posegati v njegov zasebni in pravno varovan interes. V tem smislu sploh ni mogoče govoriti o 

"interesih" organa. Zlasti organu ni mogoče priznati interesa, da ima širše ali ožje pristojnosti, čeprav 

določbe o pristojnostih v širšem smislu opredeljujejo njegov "pravni položaj". Kakšno moč naj ima 
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posamezen organ, je predvsem politično vprašanje. Zlasti glede na ustavno zahtevo po delitvi oblasti 

lahko to vprašanje preraste v ustavnopravni problem, vendar tudi tedaj ni mogoče govoriti o lastnem 

interesu organov, naj bo to vprašanje urejeno na način, ki bo skladen z Ustavo.  

7. To pa ne pomeni, da določbe, ki urejajo pristojnosti in siceršnji položaj javnopravnih subjektov, 

ostajajo zunaj ustavnosodnega nadzora: pomeni le to, da sporov o ustavnosti takšnih predpisov razen 

v primerih iz prvih štirih alinej prvega odstavka 23. člena ne morejo začeti in se jih kot stranke v 

postopku udeleževati organi, za katerih pravno urejeni položaj gre. Če bi Ustavno sodišče dovoljevalo 

in vodilo takšne postopke na podlagi določb 24. člena ZUstS, bi pristalo na logiko, da posamezen 

organ ima in izvršuje svoje oblastne naloge (tudi) v lastnem interesu, kar pa je v popolnem nasprotju z 

logiko oblastnega odločanja v demokratični družbi.  

8. V primerih, kadar pravni položaj ne vključuje pobudnikovega zasebnega interesa - in to bo v vseh 

primerih, kadar bo sporna pravna ureditev položaja državnih organov - pa bo včasih vendarle mogoče 

priznati pravni interes posameznim delavcem ali tudi funkcionarjem takšnega organa, če takšna 

določba, ki določa pravni položaj in naloge organa sicer v javnem interesu, vsebuje tudi sankcijo 

oziroma možnost izreka sankcije za neizvrševanje izpodbijane določbe. Možnost izreka pravne 

(kazenske, disciplinske ali civilne - ne pa tudi politične) sankcije pa lahko posega v pravni položaj 

javnega uslužbenca ali tudi funkcionarja - če so seveda izpolnjene druge predpostavke, ki morajo biti 

izpolnjene za to, da Ustavno sodišče posameznikom priznava pravni interes za izpodbijanje norm, ki 

zapovedujejo ali prepovedujejo določena ravnanja in predvidevajo sankcije za njihove kršitve.  

9. Potem, ko sem s predlogom za zavrženje vloge Banke Slovenije ostal v manjšini, bi bil lahko že iz 

tega razloga glasoval proti sprejetju kakršne koli meritorne odločitve. V tem primeru pa so bile podlage 

za odločanje o procesnih predpostavkah tako jasno ločene od podlag za meritorno presojo, da sem se 

lahko, kljub drugačnemu stališču glede obstoja procesnih ovir, priključil meritornemu odločanju. Glede 

tega, ali je izpodbijana ureditev skladna z Ustavo, pa v celoti soglašam z odločbo.  
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