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SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavnih pritožbah družbe KOMPAS MTS, d. 
d., Ljubljana, in Veronike Šketa, Bled, ki ju zastopa Ivan Stošič, odvetnik v Ljubljani, na 
seji 28. januarja 2009 
 

s k l e n i l o :  

 

Ustavni pritožbi zoper odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRps 7210/2004 z 

dne 21. 3. 2005 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ljubljana št. P-37373/03 z 

dne 14. 5. 2004 se zavržeta. 
 
 

O b r a z l o ž i t e v  

 
A. 

 
1. Z odločbo Sodnika za prekrške Ljubljana je bila pravna oseba KOMPAS MTS 
spoznana za odgovorno storitve prekrškov po 3. točki prvega odstavka 391. člena in 3. 
točki prvega odstavka 392. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 
56/99 in nasl. – v nadaljevanju ZTVP-1), odgovorna oseba Veronika Šketa pa prekrškov 
po 3. točki prvega odstavka v zvezi z drugim odstavkom 391. člena in po 3. točki prvega 
odstavka v zvezi z drugim odstavkom 392. člena ZTVP-1. Višje sodišče je pritožbi 
zagovornika delno ugodilo in izpodbijano odločbo v odločitvi o kazni spremenilo tako, da 
je obdolženi pravni osebi izreklo enotno denarno kazen 1.200.000 tolarjev, obdolženi 
odgovorni osebi pa enotno denarno kazen 95.000 tolarjev. V ostalem delu je pritožbo 
zavrnilo kot neutemeljeno. 

 
2. Pritožnici uveljavljata kršitev 22. in 23. člena Ustave. Navajata, da je 6. 4. 2005 začel 
veljati Zakon o ustavitvi določenih postopkov o prekrških in odpustitvi izvršitve določenih 
kazni zapora (Uradni list RS, št. 35/05 – v nadaljevanju ZUDPPKZ), ki v drugem 
odstavku 1. člena določa, da organi ustavijo postopke o prekrških, v katerih odločba o 
prekršku do uveljavitve tega zakona še ni bila izdana ali še ni bila pravnomočna, 
oziroma jih ne uvedejo, če gre za prekrške, ki so jih do vključno 31. 12. 2004 storile 
pravne osebe ali posamezniki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti ali 
odgovorne osebe pravne osebe, razen v primeru taksativno naštetih izjem. Po mnenju 
pritožnic je bil postopek o prekršku pravnomočno končan šele z vročitvijo 
drugostopenjske odločbe. Izpodbijana odločba Višjega sodišča naj bi bila vročena 
pritožnicam po skoraj dveh mesecih od dneva, ko je Višje sodišče odločilo o pritožbi, 
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zato se pritožnicam poraja sum, da je sodišče odločalo o pritožbi po uveljavitvi 
ZUDPPKZ, odločbo pa "antedatiralo". Z vidika pravne varnosti naj ne bi bilo sprejemljivo 
stališče, da je pravnomočnost nastopila z dnem odločitve Višjega sodišča. Po mnenju 
pritožnic je treba pravnomočnost odločbe vezati na vročitev drugostopenjske odločbe 
osebi, na katero se nanaša. V nasprotnem primeru bi prišli v situacijo, ko bi imela 
odločba učinke zoper posameznika, še preden bi ta imel možnost, da se z njeno 
vsebino seznani. Taka razlaga naj bi bila v neskladju s pravico do poštenega sojenja iz 
22. člena Ustave. Ker naj bi pravnomočnost odločbe o prekršku nastopila po uveljavitvi 
ZUDPPKZ, naj bi bili izpodbijani odločbi nezakoniti. Postopek o prekršku zoper pritožnici 
bi moralo sodišče ustaviti. Izpodbijani odločbi naj bi bili v neskladju z Ustavo, ker 
pritožnicam ne omogočata enakega obravnavanja v primerjavi z drugimi posamezniki, 
zoper katere so bili postopki o prekršku s 6. 4. 2005 ustavljeni. 
 
 

B. 
 
3. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-511/05 in Up-512/05 z dne 20. 12. 
2007 ustavni pritožbi sprejel v obravnavo na podlagi tretjega odstavka 55.a člena 
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju 
ZUstS). 
 
4. ZUstS v prvem odstavku 55.a člena določa, da ustavna pritožba ni dovoljena, če ne 
gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za 
pritožnika. V drugem odstavku 55.a člena ZUstS je določeno, kdaj se šteje, da ne gre za 
kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za 
pritožnika. V primeru, ko se z ustavno pritožbo izpodbijajo posamični akti, izdani v 
zadevah prekrškov, ustavna pritožba po četrti alineji drugega odstavka 55.a člena ZUstS 
ni dovoljena.  
 
5. V obravnavani zadevi pritožnici izpodbijata posamična akta, izdana v postopku o 
prekršku, zato velja domneva iz drugega odstavka 55.a člena ZUstS. Ustavno sodišče 
lahko izjemoma odloča o ustavni pritožbi v taki zadevi pod pogojem, da gre za odločitev 
o pomembnem ustavnopravnem vprašanju, ki presega pomen konkretne zadeve (tretji 
odstavek 55.a člena ZUstS). Izjemno odločanje o ustavni pritožbi v manj pomembnih 
zadevah je mogoče, če je odločitev precedenčna z vidika standardov varstva človekovih 
pravic v teh zadevah.

1
  

 
6. Institut abolicije nima takšnega pomena. Pri aboliciji gre za akt milosti in za izjemno 
intervencijo zakonodajalca na področju kaznovalnega prava, ki zasleduje specifične, od 
konkretnih postopkov neodvisne cilje.

2
 Zato pritožnici z navedbami v ustavnih pritožbah 

nista zadostili kriteriju za izjemno obravnavo. Izjemne obravnave tudi ni mogoče 
utemeljiti s pavšalnimi navedbami, da je Višje sodišče odločbo "antedatiralo". 
 

                                            
1
 Poročevalec Državnega zbora, št. 14/07, str. 38. 

2
 Kot izhaja iz Poročevalca Državnega zbora št. 18/05, je bil cilj abolicije razbremenitev sodišč. Reforma 

prekrškovnega prava, za katero se je zakonodajalec odločil s sprejemom Zakona o prekrških (Uradni list 
RS, št. 7/03 in nasl. – ZP-1), je po mnenju predlagatelja zakona pomenila tako situacijo, ki je opravičevala 
ustavitev postopkov o prekrških. 
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7. Ker ustavni pritožbi ne odpirata pomembnih ustavnopravnih vprašanj, ki bi presegla 
pomen konkretne zadeve, niso izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 55.a člena ZUstS. 
Zato je Ustavno sodišče ustavni pritožbi zavrglo. 

 
 

C. 
 

8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b 
člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki mag. Marta 
Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, 
Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti 
enemu. Proti je glasoval sodnik Ribičič, ki je dal odklonilno ločeno mnenje.  
 
 
 
 

Jože Tratnik 
 Predsednik 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


