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1. Glasoval sem proti odločitvi, da je prvi stavek prvega odstavka 28. člena Zakona o 

preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju ZPomK) v neskladju z Ustavo, 

kar pa ne pomeni, da se ne strinjam z nekaterimi stališči, ki izhajajo iz obrazložitve 

odločbe. Zato želim s tem ločenim mnenjem pojasniti, s čim se strinjam in s čim se ne 

strinjam. 

 

2. V enem stavku in zelo na grobo in posplošeno; strinjam se, da uživajo določeno 

stopnjo pričakovane zasebnosti, ki jo ureja 35. člen Ustave, tudi pravne osebe, ki se 

ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so predmet nadzora po ZPomK, ne strinjam 

pa se s stališčem, da uživajo tudi ustavnopravno varstvo po 36. in 37. členu Ustave. 

 

3. V celoti se strinjam s stališči, izraženimi v točkah 13 do 16 odločbe, ki v bistvu 

povzemajo dosedanjo ustavnosodno presojo Ustavnega sodišča. Ustava nesporno 

zagotavlja visoko stopnjo varstva zasebnosti posamezniku (vsakomur), ki mu 

omogoča "vzpostaviti krog intimnega lastnega delovanja, kjer se sam odloča o tem, 

katere posege vanj bo dopustil". To dalje zahteva varstvo povsod tam, "kjer 

utemeljeno pričakuje, da bo sam" […] in "da ne bo izpostavljen javnosti" ter zahteva, 

da je varovana tudi "svobodna in nenadzorovana komunikacija in s tem zaupnost 

razmerij, v katera pri sporočanju vstopa posameznik". Človekova zasebnost je bolj ali 

manj sklenjena celota njegovih ravnanj in ukvarjanj, občutij in razmerij, za katere je 

značilno in konstitutivno, da si jo človek oblikuje in vzdržuje sam ali sam z najbližjimi, 

s katerimi je v intimni skupnosti, in da v njej biva z občutkom varnosti pred vdorom 

javnosti ali kogarkoli nezaželenega (odločba Ustavnega sodišča št. Up-32/94). 

Varstvo človekove zasebnosti zagotavlja Ustava v vseh njegovih vidikih, posebej tudi 

vidik prostorske (36. člen), komunikacijske (37. člen) ter informacijske zasebnosti (38. 

člen). Ustavno varstvo zasebnosti izvira iz dostojanstva človeka – posameznika in 

njegove svobode. Tudi pravica do zasebnosti ni absolutna, vendar so posegi vanjo 

dopustni le pod strogimi ustavnimi in zakonskimi pogoji.  
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4. Strinjam se, da tudi pravnim osebam ni mogoče odreči določene stopnje 

zasebnosti, tudi prostorske in komunikacijske. Pravne osebe opravljajo določene 

dejavnosti, za katere nesporno imajo interes, da se ne opravljajo vsem na očeh ali da 

jih država ne bi kadarkoli in arbitrarno ter neupravičeno nadzirala. Tako pričakovanje 

izhaja gotovo iz pravice do svobodne gospodarske pobude (prvi odstavek 74. člena 

Ustave), kakor tudi iz svobode ravnanja (35. člen Ustave). Jasno je, da pravna oseba 

kot takšna ne opravlja nobene dejavnosti, saj gre za umetno tvorbo, in da so fizične 

osebe - posamezniki tisti, ki tako pravno osebe vodijo in upravljajo ter izvršujejo njene 

dejavnosti. Vendar mnenja sem, da opravljanje dejavnosti pravne osebe, izvrševanje 

nalog, ki sodijo v njeno dejavnost, pri upravljanju pravne osebe, čeprav to opravljajo 

posamezniki,  pravic, ki sicer gredo posameznikom, ni mogoče priznati tudi pravni 

osebi.1  

 

5. Kot je že navedeno, pravne osebe, izhajajoč iz svobodne gospodarske pobude ter 

svobode ravnanja, lahko opravljajo različne dejavnosti. Pri tem so svobodne, vendar 

dejavnosti ne smejo opravljati v nasprotju z javno koristjo. Namen ustanovitve pravne 

osebe gospodarskega prava ni povezan z uveljavljanjem najbolj notranje in intimne – 

pred neželenimi pogledi zaščitene – sfere odnosov med ljudmi, saj te odnose ljudje 

navezujejo v družinah, sorodstvenem krogu, prijateljskih skupinah, torej v neformalnih 

tvorbah. Pravna oseba je vedno odprta navzven oziroma v družbo. Zaradi te odprtosti 

njeni interesi in ravnanja prihajajo v kolizijo z interesi države in drugih pravnih 

subjektov. Gostota regulacije oziroma navzočnost pravnih norm je za razmerja, v 

katere stopa pravna oseba, vedno bistveno večja kot pri neformalnih razmerjih, v 

katera stopajo ljudje oziroma fizične osebe. Osebna (vsaj neposlovna) razmerja ljudi 

so pogosto omejena skoraj samo z avtonomijo njihovih udeležencev, pravne osebe 

gospodarskega prava pa morajo vedno spoštovati vrsto omejitev s področja delovnih 

razmerij, varstva pri delu, varstva okolja, davčnih in računovodskih predpisov, varstva 

potrošnikov, poročanja nadzornim organom, kontrole javnosti, izpolnjevanja 

subvencijskih pogojev, itd. Zaradi močno izraženega javnega interesa za 

transparentno, pravilno in zakonito delovanje pravnih oseb navedenega tipa je 

potreba države po poseganju v njihovo notranjo sfero močnejša in težja kot po 

poseganju v zasebno sfero fizičnih oseb. To še posebno velja za sodobno 

regulatorno državo, ki uveljavlja javni interes na vseh področjih delovanja pravnih 

oseb, še posebej pa na gospodarskem. Javnega interesa pa ni moč učinkovito 

uveljavljati in zagotavljati brez nadzora nad pravnimi osebami. Nadzor zahteva 

možnost razumnega dostopa do informacij in podatkov, ki so elementi notranje sfere 

pravnih oseb, ki so predmet nadzora najrazličnejših javnopravnih regulatorjev. Pravna 

oseba gospodarskega prava se teh dejstev zaveda oziroma mora zavedati že od 

svoje ustanovitve naprej – stopnja njenega upravičenega pričakovanja zasebnosti, ki 

                                            
1
 Ni sporno, da posamezniki uživajo tudi znotraj pravne osebe določeno stopnjo varstva 

zasebnosti iz 35. do 38. člena Ustave. 



 

3 

je po mojem mnenju niti ni mogoče povsem primerjati, je zato bistveno nižja kot pri 

fizičnih osebah.   

 

6. Zato menim, da pravne osebe gospodarskega prava zaradi svoje narave in 

namena ustanovitve ne morejo upravičeno pričakovati enake stopnje varstva pred 

posegi v prostore in komunikacijo kot fizične osebe. Prepričan sem, da bi jim morali 

odreči varstvo po 36. in 37. členu Ustave tako, kot jim je že bilo odrečeno po 38. 

členu Ustave (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-84/03). Mnenja torej sem, da je 

mogoče pravnim osebam gospodarskega prava priznati pravico do zasebnosti le v 

okviru 35. člena Ustave. Upravičeno pričakovanje pravne osebe gospodarskega 

prava ni v tem, da jo država prek svojih organov, konkretno Agencije za varstvo 

konkurence, ne bo nadzirala, ali ravna v skladu z javnim interesom, v skladu s pravili, 

upravičeno pričakovanje, ki ga pravna oseba ima, je le v tem, da ne bo v njihovo 

delovanje posegala arbitrarno. Gre za varstvo pred arbitrarnimi posegi. To pomeni 

predvsem, da morajo biti pooblastila za posege v zasebnost pravne osebe jasno in 

določno predpisana z zakonom ter da morajo biti v povezavi z namenom nadzora, ki 

ga zakon predpisuje, ter upoštevati načelo sorazmernosti. Zagotovljeno mora biti tudi 

sodno varstvo. 

 

7. Od tu naprej se z večino razhajam. Glede na moje stališče, da uživa pravna oseba 

le pravico iz 35. člena Ustave, bi bilo treba izvesti test ustavnosti izpodbijanih določb 

28. in 29. člena ZPomK s tem členom Ustave.  

 

8. Ker je Ustavno sodišče štelo, da pravne osebe gospodarskega prava uživajo tudi 

pravice iz 36. in 37. člena, se je moralo, zaradi visoke stopnje varovanja teh pravic 

posameznikom, opredeliti do vprašanja, ali gredo te pravice v enakem obsegu tudi 

pravnim osebam. Po mojem prepričanju je Ustavno sodišče to stopnjo postavilo 

previsoko. Po drugi strani pa se zastavlja vprašanje, ali ni že sam vstop v "nejavni" 

del poslovnega prostora proti volji pravne osebe poseg v 36. člen Ustave. Poleg tega 

je nastala težava tudi z razlago drugega odstavka 37. člena Ustave, ki določa, da je 

mogoče poseči v tajnost pisem in drugih občil, če to določa zakon in le z odločbo 

sodišča, če je to nujno za uvedbo ali potek kazenskega postopka. Doslej je v teoriji 

veljalo, da so posegi mogoči le za potrebe kazenskega postopka, ne pa za potrebe 

prekrškovnega postopka.2 Temu sledi tudi Zakon o prekrških (v nadaljevanju ZP-1), 

saj ne dopušča posega v tajnost pisem in drugih občil.3 Ustavno sodišče sedaj z 

razlago širi pojem "kazenski postopek" tudi na prekrškovni postopek, če gre za 

prekrške, ki so po svoji naravi in teži sankcij primerljivi s kaznivimi dejanji. Ali je s tem 

odprta pot za posege v komunikacijsko zasebnost tudi v prekrškovnih postopkih? 

Najbrž ne v celoti, vendar vsaj v tistih primerih, ko bo prišlo do zasega in preiskave 

elektronskih in z njimi povezanih naprav ter nosilcev elektronskih podatkov (osma 

alineja prvega odstavka 67. člena ZP-1) ter v postopkih, v katerih državni organ 

                                            
2
 G. Klemenčič v: L.Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, dopolnitev – A, 

Fakulteta za državne in evropske študije, Ljubljana 2011, str. 547. 
3
 Glej 67. člen ZP-1. 
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zaseže vso dokumentacijo, tudi poslovno korespondenco. Strinjam pa se, da je bila 

takšna razlaga nujna, sicer bi bilo Agenciji onemogočeno, da zberejo 

najpomembnejše podatke, ki so nujni za njeno delo. Vendar ostaja kljub temu odprto 

vprašanje, ali sme Agencija poseči v komunikacijsko zasebnost, ne da bi pred tem 

začela prekrškovni postopek. Agencija opravlja prvenstveno nadzor in nato še 

prekrškovni postopek. Postopek nadzora pa ni prekrškovni (kaznovalni) postopek. 

 

9. Očitno pa je največji problem ZPomK v tem, da ločuje nadzorni postopek in 

prekrškovni postopek. Za nadzorni postopek se subsidiarno uporablja Zakon o 

splošnem upravnem postopku, sodno varstvo pa je zagotovljeno pred Vrhovnim 

sodiščem, za prekrškovni postopek se uporablja ZP-1. V konkretnih primerih menim, 

da je ta dva postopka nemogoče ločevati. Nadzor, ki ga začne Agencija, se 

praviloma, ne vedno, konča z ugotovitvijo, da je nadzorovana oseba ravnala v 

nasprotju s 6. oziroma 9. členom ZPomK. Takšni ugotovitvi sledijo nadzorstvene 

sankcije in denarna kazen. Pomeni, da se nadzorni postopek praviloma zaključi s 

prekrškovnim, v katerem se izreče globa. Glede tega Ustavno sodišče ugotavlja: "V 

prekrškovnem postopku Agencija izreka globo kot represivni ukrep, ki ima generalno 

in specialno-preventivne ter retributivne namene (torej je kaznovalna sankcija). Pri 

tem je višina globe, ki jo lahko izreče, visoka. Zoper odločitve Agencije v prekrškovnih 

postopkih je zagotovljen sodni nadzor z zahtevo za sodno varstvo pred pristojnim 

sodiščem po določbah ZP-1. Tako je videti, da sta postopek nadzora in prekrškovni 

postopek po ZPOmK-1 formalnopravno ločena postopka. Vendar ju vodi isti organ 

(Agencija), nanašata se na ista dejanska stanja, dokazi, pridobljeni v preiskovalnem 

postopku (tudi na podlagi sklepa o preiskavi), ki je faza postopka nadzora, pa se bodo 

redno in pričakovano uporabljali tudi v prekrškovnem postopku. Še več, utegnejo najti 

celo pot v kazenski postopek. Tako se bo preiskava v primerih, ko Agencija ob 

izvajanju pooblastil iz 29. člena ZPOmK-1 ugotovi tudi znake prekrška, nadaljevala v 

postopku o prekršku, torej v kaznovalnem postopku, v njej pridobljeni dokazi pa bodo 

lahko celo podlaga za uvedbo kazenskega postopka. Zato ni tako pomembno, ali je 

postopek, ki ga je prekinil predlagatelj pred vložitvijo zahteve, sam po sebi kaznovalni 

postopek, ampak je odločilno to, da bodo podatki in dokazi, pridobljeni s preiskavo, 

izvedeno na podlagi pooblastil iz 29. člena ZPOmK-1, podlaga vseh navedenih 

postopkov, v nadaljevanju bo to največkrat postopek o prekršku, ki ga vodi Agencija 

po uradni dolžnosti. Zato je treba navedena pooblastila Agencije presojati kot 

pooblastila, ki so državnemu organu dana za izvedbo kaznovalnega postopka, glede 

na mogočo uporabo pridobljenih dokazov v kazenskem postopku pred pristojnim 

sodiščem, tudi za izvedbo kazenskega postopka. Učinkovita izvedba postopka 

nadzora po ZPOmK-1 v fazi preiskave je namreč tudi nujni pogoj za uspešno 

sankcioniranje zaradi prekrška, s katerim je pravna oseba kršila pravila konkurence, 

in morebiti celo zaradi kaznivega dejanja." 

 

10. Takoj ko je treba pooblastila Agencije presojati kot pooblastila, ki so državnemu 

organu dana za izvedbo kaznovalnega postopka, pa je jasno, da je treba od trenutka, 

ko nastopijo pogoji za začetek prekrškovnega postopka, postopati po ZP-1. To pa 
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pomeni, da se za odreditev hišne ali osebne preiskave, zasegu in preiskavi 

elektronskih in z njimi povezanih naprav ter nosilcev elektronskih podatkov, ter za 

poseg v tajnost pisem in drugih občil smiselno uporabljajo določbe Zakona o 

kazenskem postopku (58. in 67. člen ZP-1).  

 

11. Ali bo nadzor po ZPomK še učinkovit in kako ga glede na odločbo Ustavnega 

sodišča urediti, da bo kljub visoki stopnji varovanja prostorske in komunikacijske 

zasebnosti pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, še vedno dosegal 

njegov namen, ki ni prvenstveno v kaznovanju, temveč v zagotavljanju zdrave in 

poštene konkurence med podjetji, kar v končni fazi varuje predvsem potrošnike, je 

naloga zakonodajalca.   

 

 

 

 

 

                                                                                 mag. Miroslav Mozetič 

                                                                                                Sodnik 

 

 
 


