
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Odklonilno ločeno mnenje sodnika Toneta Jerovška glede druge točke izreka odločbe U-I-

271/95 z dne 20. maja 1996 

 

 

Odločitev o preoblikovanju Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje 

bi bila skladna z Ustavo, če bi bila izvedena tako, da bi omogočala učinkovito dokončanje nalog 

revidiraja v zvezi z preoblikovanjem družbene lastnine in naloge storitev plačilnega prometa. Iz 

prehodnih določb Zakona o davčnem postopku (Ur. l. Republike Slovenije, št. 18/96) v 239. členu in 

Zakona o davčni službi - isti Uradni list Republike Slovenije - iz 67. člena pa razvidno, da naj bi isti 

delavci v bistvu opravljali naloge davčnega nadzora v novi davčni službi, hkrati pa bi v bistvu isti 

delavci opravljali naloge plačilnega prometa. Tudi ni jasno, kakšne bodo možnosti realizacije nalog 

revidiranja, ne da bi bila v prehodnem obdobju z ustreznimi spremljajočimi izvedbenimi akti izpeljana 

simulacija delovanja obeh novih pomembnih institucij, kakršni sta Agencija in davčna služba. Tako pa 

so omenjene prehodne in druge določbe vseh treh zakonov, ki urejajo delovanje omenjenih institucij 

medsebojno neusklajene, nejasne in neizvedljive. V razmerju do zakonitih nalog Agencije, bo zato 

trpela možnost realizacije tako nalog Agencije kot tudi nalog nove davčne službe, kar je za pravno 

državo nesprejemljivo. 

 

Glede odločitve, kdaj začne učinkovati odločba Ustavnega sodišča, pa sem menil, da je 75 dni po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije prekratek rok, v katerem bi lahko Agencija Republike 

Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje opravila revidiranje lastninskega preoblikovanja 

tudi v podjetjih, glede katerih je dan predlog sindikatov podjetij, Vladne delovne skupine za 

preprečevanje oškodovanj družbenega kapitala in Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo. Menim 

namreč, da glede na število teh predlogov, Agencija ne bo mogla opraviti teh nalog v tem času. V tem 

času pa ji je Ustavno sodišče z odločbo Odl. US IV,20 dalo položaj samostojne in neodvisne službe, ki 

je analogen položaju in upravljanju Računskega sodišča kot državnega organa. Menim namreč, da bi 

ta rok moral biti vsaj do konca leta 1996, v katerem bi bilo mogoče pretežno končati naložene naloge 

nadziranja in revidiranja razpolaganja z družbeno lastnino v postopkih lastninskega preoblikovanja. 

 

 

dr. Tone Jerovšek 

 


