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1. Med prekrškovnim organom in Okrajnim sodiščem je nastal spor o pristojnosti glede 
odločanja o predlogu za vrnitev v prejšnje stanje. Upravičenca sta v hitrem postopku 
zamudila rok za vložitev zahteve za sodno varstvo, zato sta zaprosila za vrnitev v 
prejšnje stanje (in obenem vložila omenjeno pravno sredstvo). Prekrškovni organ je 
prošnjo za vrnitev v prejšnje stanje zavrnil, upravičenca pa sta se pritožila. Nastal je 
kompetenčni konflikt glede tega, kateri organ je pristojen za odločanje o takšni pritožbi. 
Glede na to, da ZP-1 nima posebnih določb o vrnitvi v prejšnje stanje, temveč je v tem 
primeru predvidena smiselna uporaba določb ZKP, je US ob uporabi tretjega odst. 59. 
člena in 67. člena ZP-1 sklenilo, da pride v takšnih primerih v poštev le odločanje 
sodišča. 
 
2. Tudi sam mislim, da je takšna odločitev mogoča, vendar ocenjujem, da je manj 
primerna. Zato sem se odločil, da odločbe ne bom podprl in v svojem ločenem mnenju 
prav na kratko opozoril na drugačne – po moji oceni boljše – možnosti, ki se nakazujejo 
pri rešitvi tega vprašanja. To še posebej zaradi tega, ker je, po mojem prepričanju, 
prekrškovni zakon na tej točki pomanjkljiv: tudi v tem primeru se je pokazalo, da 
odkazovanje na rešitve v drugih zakonih, ki jih v ZP-1 kar mrgoli, ni vselej najboljša 
rešitev. 
 
3. Vrnitev v prejšnje stanje je splošno uporaben procesni institut, ki ga najdemo v vseh 
postopkih. Zaradi tega mora biti urejen tako, da bo prilagodljiv in uporaben v vseh tistih 
situacijah, v katerih lahko nastane potreba po takšnem odločanju1. Zaželeno je, da se o 
vrnitvi v prejšnje stanje, ki nikakor ni meritorna odločitev, temveč zgolj odločanje o 
obstoju pravočasnosti kot enega izmed pogojev za dovoljenost pravnega sredstva, 
odloči hitro v poenostavljenem postopku, omejenem na manjšo količino dejstev, ki 
prihajajo v poštev pri ugotavljanju upravičenih razlogov za zamudo roka. To z drugimi 
besedami pomeni, da odločanje o vrnitvi v prejšnje stanje ni sojenje in torej ni tiste vrste 
odločanje, ki bi moralo biti pridržano zgolj sodišču.  
 
4. V konkretnem primeru se pri odločanju o pritožbi v postopku vrnitve v prejšnje stanje 
nakazujeta dve tehnično mogoči rešitvi. Po prvi varianti bi o pritožbi zoper odločbo 
prekrškovnega organa odločil temu organu neposredno nadrejeni upravni organ, po 
drugi pa bi o pritožbi odločilo tisto Okrajno sodišče, ki bi v nadaljevanju, če bi bila 

 
1 To je, mimogrede, pomanjkljivost, ki jo je mogoče očitati vrnitvi v prejšnje stanje v ZKP. Omejena je zgolj 
na zamudo roka za napoved pritožbe in na zamudo roka za pritožbo zoper sodbo, sklep o varnostnem ali 
vzgojnem ukrepu ali o odvzemu premoženjske koristi (1. odst. 89. čl. ZKP). 
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zahteva za sodno varstvo dopuščena, odločalo o tem pravnem sredstvu. Za prvo 
varianto se je odločilo US na podlagi argumentov, ki jih je obrazložilo v svoji odločbi. 
 
5. Sam dajem prednost drugi varianti, saj je moj pogled na kompetenčni konflikt glede 
odločanja o vrnitvi v prejšnje stanje nekoliko drugačen. Naslonitev na rešitve v 
kazenskem postopku je za odločanje v kompetenčnem konfliktu v precejšnji meri 
neuporabna, kajti v kazenskem postopku bo o vrnitvi v prejšnje stanje v katerikoli 
situaciji vselej odločalo sodišče; položaj, podoben obravnavanemu, sploh ne more 
nastati.  
 
Poglavitni argument za drugačno rešitev pa vidim v posebnostih zahteve za sodno 
varstvo v prekrškovnem pravu, ki jih ne najdemo v kazenskem postopku. Za razliko od 
kazenskega postopka, v katerem o pritožbi (ta je zagotovo primerljiva z zahtevo za 
sodno varstvo) meritorno odloči vselej inštančno sodišče, je ZP-1 glede odločanja o 
zahtevi predvidel posebnost, ki si jo je "sposodil" v upravnem postopku. V četrtem in 
petem odstavku 63. člena je namreč določil, da prekrškovni organ po prejemu zahteve 
najprej po potrebi dopolni dokazni postopek. Če ugotovi, da je zahteva utemeljena, prvo 
odločbo sam odpravi in ustavi postopek ali pa jo nadomesti z novo, ki jo vroči storilcu in 
osebi, ki je vložila zahtevo za sodno varstvo. Šele če prekrškovni organ odločbe ne 
odpravi ali nadomesti z novo, pošlje zahtevo za sodno varstvo v odločanje pristojnemu 
sodišču.  
 
6. Če si na kratko ogledamo, kako bi v konkretnem primeru potekal postopek z vloženo 
zahtevo za sodno varstvo po prvi ali drugi varianti, seveda če bi upravičenca s svojo 
prošnjo uspela, ugotovimo, da bi se po rešitvi, za katero se je odločilo US, zadeva s 
sodišča morala najprej vrniti k prekrškovnemu organu, ki bi postopal po 63. členu. Če ta 
ne bi odločil sam, bi zadevo spet poslal pristojnemu Okrajnemu sodišču, torej tistemu, ki 
je odločalo o vrnitvi v prejšnje stanje. Bližnjica, po kateri bi po dovolitvi vrnitve v prejšnje 
stanje zadeva kar ostala pri sodišču, ki bi odločilo še o zahtevi sami, ni sprejemljiva, saj 
bi onemogočila predvideno odločanje prekrškovnega organa po petem odstavku 63. čl. 
ZP-1, kar bi bilo v očitnem nasprotju z namenom, ki ga je imel zakonodajalec, ko je 
vpeljal omenjeno rešitev2.  
 
Po drugi varianti bi o pritožbi v postopku za vrnitev v prejšnje stanje odločil inštančni 
upravni organ, ki bi nato zadevo vrnil prekrškovnemu organu v odločanje po 63. členu 
ZP-13. Od tu dalje bi bil postopek enak, kakor pri prvi varianti. Rešitev je bolj preprosta, 
verjetno hitrejša, spis pa na sodišče potuje samo enkrat in ne dvakrat.  
 
 
 
 Sodnik 
 dr. Zvonko Fišer 

                                            
2 Ta je, mimogrede, novost v našem kaznovalnem pravu in celo zgolj podobne situacije bi v njem težko 
našli. Naši pravni kulturi niso blizu rešitve, po katerih bi o pravnih sredstvih v kaznovalnem pravu meritorno 
odločal organ, ki je odločal na prvi stopnji (gl. tudi 25. člen Ustave). 
3 To mora tako ali tako storiti. 


