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Soglašam z odločbo, vendar menim, da sodišče ni imelo osnove za začetek postopka in navajam: 

 

Nesporno je, da je Agencija državni organ in ji zato ni mogoče priznati pravice do sprožanja ustavnega 

spora zaradi kršitve ustavnih pravic in svoboščin. 

 

Ustava razrešuje razmerja med državo in naravnimi ter zasebnopravnimi osebami. Za zasebne pravne 

osebe se smiselno uporabljajo ustavne pravice in svoboščine, zato se tem osebam priznava 

legitimacija za varstvo njihovih pravic, saj so te osebe rezultat svobodnega razvoja naravnih oseb. Za 

zasebnopravno osebo so posamezne naravne osebe (družbeniki), ki v njej uresničujejo pravico do 

združevanja in svobodnega podjetništva, zato jim je omogočeno ustavnosodno varstvo. 

 

Javne pravne osebe so podaljšana roka države (posredni upravni organi), te ne odigravajo vloge kot 

zasebnopravne osebe in zato niso nosilec ustavnih pravic in svoboščin. Ustava vzpostavlja razmerje 

med državljanom in državo, zato je nesprejemljivo, da bi se kot nosilec pravic napram državi pojavljal 

državni organ. 

 

Ustavna realnost pozna številne organizacijske oblike: teritorialne korporacije, zavodi, fundacije 

javnega prava, pa tja do upravnih enot z različno pravno sposobnostjo in posebnim državnim 

premoženjem, kar vse predstavlja posebne pojavne oblike enotne državne oblasti. Med različnimi 

oblikami državnega delovanja prihaja do različnih medsebojnih razmerij nosilcev teh funkcij, kar se 

odraža z razmejitvijo pristojnosti. Razmejitev pristojnosti med državnimi organi ni mogoče obravnavati 

kot neposredno razmerje države do posameznika. Če bi posameznemu državnemu organu priznali, da 

je nosilec ustavnih pravic, bi bila ohromljena organiziranost državne oblasti. Država mora organizirati 

upravo skladno z namenom, upoštevajoč dejansko stanje na določenem področju, pri tem zasleduje 

javen interes, ne pa morda interes zaposlenih v določenem državnem organu. Državni organi izvajajo 

oblast napram tretjim, ne izvajajo svojih pravic, izvajajo le pristojnosti, zato nimajo legitimacije v 

ustavnosodnih postopkih. 

 

Obravnavanje pravic predstavlja določen vrednostni sistem, ki naj zagotovi v socialni skupnosti 

možnosti svobodnega razvoja osebnosti in njihovega dostojanstva. S porazdelitvijo pristojnosti se ne 

opravi nikakršna personifikacija nosilcev pravic in obveznosti, izvajajo se le obveznosti do subjektov 

po posameznih interesnih področjih. Javne pravne osebe izvajajo javne naloge, to so pristojnosti 

določene z zakoni. Javna pravna oseba torej izvaja državne naloge, kar izključuje možnost 

vzpostavljanja razmerja: subjekt - država, saj gre za državni organ. 

 

V obravnavanem zakonu ne gre za vprašanje individualnih pravic, temveč za objektivno določene 

pristojnosti, očitno je, da Agencija ni nosilec splošnih ustavnih pravic in svoboščin, ustava pa ji ne 

dodeljuje posebnih. Izjemoma se lahko prizna ustavno opredeljenim javnopravnim osebam legitimacija 

za ustavni spor, če so za take osebe določene posebne pravice. Tak primer je za univerze zaradi 

zagotovljene ustavne pravice do avtonomije in svobode znanstvenega dela in RTV v zvezi s pravico 

svobode izražanja mnenj. Ustava Agencije sploh ne omenja, torej je dejansko le del integrirane 

državne ureditve, izvaja funkcijo javne oblasti, kar je razvidno iz oblike in načina njenega delovanja, 

izvaja tudi funkcijo, ki je v trenutnem tranzicijskem obdobju zaradi varstva družbene lastnine, tipično v 

splošnem interesu. Zato je treba pritrditi teoretiku Esserju, da si ni mogoče privoščiti posiljevanja 

realnega stanja. 

 

Ustavno sodišče bi lahko odločalo, če bi bilo z napadenim zakonom kršeno načelo delitve oblasti. Tak 

primer bi bil, če bi Agenciji pripisali pristojnosti sodne ali zakonodajne oblasti. V danem primeru ne gre 

za tako vprašanje. Res morajo biti pristojnosti porazdeljene racionalno, tako, da ne kršijo načela 
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enakosti pred zakonom, da se preprečuje zakonodajalčeva samovolja in da se zagotovi bistvo pravne 

države.V vse to ne sodi razporejanje pristojnosti med državnimi organi na temelju delitve dela. 

 

Večina sodnikov Ustavnega sodišča je glede na že sprejeto odločbo U-I-158/94 sprejela stališče, da 

ima Agencija legitimacijo za sprožanje spora,ker je v navedeni odločbi izrazilo stališče, da je potrebno 

Agenciji podeliti neodvisen in samostojen status, kakor ga ima Računsko sodišče. S takim stališčem 

sem že polemiziral v ločenem mnenju v opisani zadevi. Državni organi so razporejeni med 

zakonodajne,izvršilne in sodne, izjeme od tega pravila lahko določa le Ustava, ne pa Ustavno sodišče. 

Ustava je izjemen status podelila Računskemu sodišču in Varuhu človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin. Ne glede na ta temeljni pomislek o ustavnem opredeljevanju nekega organa,pa je večina 

sodnikov, po mojem mnenju, spregledala tudi peto alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o 

ustavnem sodišču. Ta določa,da lahko zahtevo vložijo sodišče, državni tožilec, Banka Slovenije in 

računsko sodišče le v primeru, če nastane vprašanje ustavnosti in zakonitosti v zvezi s postopki, ki jih 

vodijo. Agencija ni vložila pobude (predloga) ob kakršnemkoli postopku, pač pa izključno iz vidika 

lastnih pristojnosti, za kar pa po vsem navedenem, po mojem mnenju, nima pravice. 

 

  

Sodnik 
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