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1. Glasovala sem za zavrženje pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 
drugega in petega odstavka 110.a člena Zakona o prevozih v cestnem prometu 
(Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10 in 49/11 – v nadaljevanju 
ZPCP-2), ker se strinjam z razlogi iz 6. točke obrazložitve sklepa, da glede teh določb 
pobudnice ne izkazujejo pravnega interesa. Glasovala pa sem proti zavrženju 
pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti enajstega in dvanajstega odstavka 
102. člena ZPCP-2, ker se ne morem strinjati z razlogi, ki jih je Ustavno sodišče 
navedlo v 3. točki obrazložitve sklepa. V njej je pripisalo, da "zatrjuje le protiustavnost 
obveznosti pobudnic, da carinske organe obveščajo o ugotovljenih neustreznostih ali 
nepravilnostih dovolilnic prevoznikov." Ker ZPCP-2 po uveljavitvi Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 
št. 49/11 – v nadaljevanju ZPCP-2C) te obveznosti pobudnic ne vsebuje več, je 
večina ugotovila, da je pobuda nepopolna in jo je kot takšno zavrgla.  
 
2. Po enajstem odstavku 102. člena ZPCP-2 so pobudnice dolžne "pred nalaganjem 
ali razlaganjem blaga preveriti, če izdana bilateralna dovolilnica, ki jo potrebujejo tuji 
prevozniki, še ni bila uporabljena, oziroma, če se CEMT dovolilnica ustrezno 
uporablja." Po dvanajstem odstavku tega člena ZPCP-2 pa morajo "preverjeno 
dovolilnico v skladu z enajstim odstavkom tega člena na zadnji strani dovolilnice 
označiti kot uporabljeno tako, da navedejo, ali gre za nalaganje ali razlaganje, datum, 
se podpišejo in odtisnejo žig ter jo fotokopirajo. CEMT dovolilnice se po preverjanju 
samo fotokopirajo. Kopije dovolilnic, ki so jih evidentirale[,] so dolžne hraniti dve leti 
po preteku leta, v katerem je bilo opravljeno preverjanje in evidentiranje." Veljavni 
ZPCP-2 torej res ne vsebuje obveznosti, po kateri bi morale pobudnice v primeru, da 
ugotovijo neustreznost dovolilnice, obvestiti pristojni carinski organ. Ta obveznost je z 
uveljavitvijo ZPCP-2C prenehala. To, da pobudnice trdijo, da jo ZPCB-2 vsebuje, pri 
čemer izrecno navajajo, da izpodbijajo ta zakon v besedilu, kot velja vključno z 
zadnjo novelo (Uradni list RS, št. 49/11), in zatrjujejo njegovo protiustavnost z vidika 
121. člena Ustave (javno pooblastilo), seveda ne pomeni, da je njihova pobuda v tem 
delu nepopolna. To pomeni, da je njihovo zatrjevanje protiustavnosti v tem delu 
očitno neutemeljeno, ker trdijo, da v zakonu, ki ga izpodbijajo, piše nekaj, kar v njem 
v resnici ne piše. Že zato pobude v tem delu ni mogoče zavreči. 
 
3. Poleg navedenega razloga, zakaj v tem primeru pobudi ni mogoče očitati, da je 
nepopolna, pa obstaja še drugi razlog. Po mojem mnenju se pobudnice namreč 
upirajo tudi temu, da jim zakon sploh nalaga potrjevanje dovolilnic (dolžne so jo 
označiti kot uporabljeno z ustreznimi oznakami in jo fotokopirano hraniti, CEMT 
dovolilnico pa le fotokopirati in jo določen čas hraniti). Tudi to naj bi bilo sestavni del 
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upravnega nadzora. Vprašanje je sicer, ali imajo v tem delu pobudnice prav, ali gre 
sploh za izvrševanje javnega pooblastila ali pa s tem Zakon le predpisuje pogoje 
njihovega poslovanja, kar bi pomenilo, da so morebiti tudi v tem delu njihove trditve o 
protiustavnosti z vidika 121. člena Ustave očitno neutemeljene. Vendar je to že stvar 
vsebinskega odgovora na vprašanje, ne pa stvar tega, ali je pobuda, ki v resnici 
vsebuje navedbo členov predpisa, ki se z njo izpodbijajo, navedbo številke Uradnega 
lista, v katerem je izpodbijani predpis objavljen, in navedbo razlogov protiustavnosti 
(drugi odstavek 24. člena v zvezi s prvo do tretjo alinejo prvega odstavka 24. člena 
ZUstS), popolna. Pobuda je v tem delu torej lahko bodisi očitno neutemeljena bodisi 
utemeljena, o čemer se Ustavno sodišče ni izrekalo. Nikakor pa ji ni mogoče očitati, 
da je nepopolna. Zato z zavrženjem glede enajstega in dvanajstega odstavka 102. 
člena ZPCP-2C nisem mogla soglašati. 
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