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1. Glasovala sem proti sklepu o zavrženju zahtev na podlagi utemeljitve, da 
predlagatelja zahtevata od Ustavnega sodišča le stališče o tem, kako je treba 
razlagati izpodbijano določbo zakona, oziroma da zahtevata mnenje o tem, katera od 
razlag izpodbijane določbe je primernejša, in da ustavnost izpodbijane določbe za 
predlagatelja sploh ni sporna. S tem ne morem soglašati.  
 
2. Sodnici (zato v nadaljevanju govorim o predlagateljicah) dveh okrajnih sodišč sta 
prekinili sodni postopek in vložili vsebinsko povsem enaki zahtevi za oceno 
ustavnosti zakonske določbe. Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr., 108/09 in 9/11 – v nadaljevanju ZP-1) 
določa v prvem odstavku 20. člena, da se globa izterja prisilno, če uklonilni zapor ni 
bil določen ali če storilec tudi po uklonilnem zaporu ne plača globe. Predlagateljici pa 
izpodbijata drugi odstavek tega člena ZP-1, po katerem se v postopku prisilne 
izterjave uporabljajo peti, šesti in sedmi odstavek 19. člena (ki urejajo nadomestitev 
uklonilnega zapora z opravo določene naloge v splošno korist) in ki določa, kdo in 
kdaj lahko vloži predlog za nadomestitev. Zatrjujeta, da je ta določba v neskladju s 
splošnim načelom enakosti, ker menita, da Zakon ne omogoča nadomestitve 
uklonilnega zapora z opravo nalog v splošno korist tudi v primerih, ko pooblaščena 
uradna oseba prekršek zazna neposredno ali z uporabo tehničnih sredstev in izda 
plačilni nalog po 57. členu ZP-1, ali v primerih posebnega plačilnega naloga po 57.a 
členu ZP-1. Predlagateljici menita, da gre za enake primere, ki jih je treba 
obravnavati enako; menita, da način ugotovitve prekrška ali vrsta odločbe, s katero je 
storilcu izrečena globa, ni stvarno upravičen razlog, zaradi katerega bi bilo dopustno 
različno urejanje. Predlagateljici torej zatrjujeta neskladje izpodbijane določbe ZP-1 z 
drugim odstavkom 14. člena Ustave, čeprav v svojih navedbah zatrjevano 
protiustavnost kvalificirata kot neskladje z 2. členom Ustave (ob tem, ko se v 
utemeljitev argumentov sklicujeta na komentar Ustave k drugemu odstavku 14. člena 
Ustave). Napačna (ali bolje rečeno nenatančna kvalifikacija – drži namreč, da je 
načelo enakosti vsebovano v samem pojmu pravičnosti, kot pravita predlagateljici, ki 
zahteva tudi, da se enaki položaji obravnavajo enako; vendar specialne ustavne 
določbe zahtevajo pravno kvalifikacijo, ki jih upošteva) pravna kvalifikacija sama po 
sebi še ne more biti ovira, da Ustavno sodišče njunih navedb ne bi vsebinsko 
presojalo – iura novit curia.  
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3. Predlagateljici več kot očitno razlagata prvi in drugi odstavek 20. člena ZP-1 tako, 
kot ju je razložilo Vrhovno sodišče v sodbah št. IV Ips 26/2008 in št. IV Ips 27/2008, 
obe z dne 15. 4. 2008 (na sodbi Vrhovnega sodišča se izrecno sklicujeta!), ko je 
zavrnilo zahtevi vrhovnega državnega tožilca. Ta je skušal doseči razlago 19. in 20. 
člena ZP-1, ki nadomestitev plačila globe v postopku prisilne izterjave ne veže na 
uklonilni zapor – torej da je mogoča tudi v primeru izdanih plačilnih nalogov. Vrhovno 
sodišče je po 127. členu Ustave najvišje sodišče v državi in njegova bistvena vloga je 
prav v tem, da zagotovi enotno uporabo zakonskega prava v državi. V tem primeru je 
na zahtevo vrhovnega državnega tožilca Vrhovno sodišče že leta 2008 povedalo, 
kako je treba razlagati navedene določbe ZP-1. Na področju prekrškov drugačen 
dostop do Vrhovnega sodišča sploh ni mogoč, saj zakonska ureditev stranki v tem 
postopku ne daje možnosti vlaganja izrednih pravnih sredstev zoper pravnomočne 
odločitve sodišč o prekrških pred Vrhovnim sodiščem. Pričakuje se torej, da bo 
prvostopenjski sodnik takšni razlagi zakona sledil, saj drugače Vrhovno sodišče svoje 
temeljne vloge ne more učinkovito opravljati. Predlagateljici očitno glede takšne 
razlage zakona, kot jo je podalo Vrhovno sodišče že leta 2008, nista imeli pomislekov 
(na ravni razlage zakona seveda).1 Prav tako jih nista imela Ministrstvo za 
pravosodje in Vlada v svojih mnenjih, v katerih se prav tako sklicujeta na navedeni 
sodbi. Državni zbor pa je v odgovoru na zahtevo ponudil povsem nasprotno razlago 
zakona in na tej podlagi zavrnil očitke o protiustavnosti zakonske ureditve.2  
 
4. Predlagateljici v odgovoru na navedbe nasprotnega udeleženca najprej ugotovita ti 
nasprotujoči si razlagi, pri čemer dodatno rečeta, da je potemtakem izpodbijana 
določba v neskladju z 2. členom Ustave, ker jo je mogoče razlagati na dva različna 
načina. Pri zahtevi vztrajata. Vztrajata torej na zatrjevani neskladnosti izpodbijane 
določbe z načelom enakosti. Dodatno pa zatrjujeta še njeno neskladnost z 2. členom 
Ustave (ki je v resnici ne argumentirata, kajti to, da je mogoče zakonsko določbo 
razlagati na dva načina, samo po sebi ustavnopravno ni sporno z vidika 2. člena 
Ustave). Podrejeno pa, pravita, naj Ustavno sodišče izda interpretativno odločbo, da 
je zakonska določba protiustavna, če se razlaga tako, kot jo razlagajo Vrhovno 
sodišče ter Vlada in Ministrstvo – kar razumem, izhajajoč iz tega, kar sta že na 
začetku trdili, da je torej v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave. Seveda je 
naloga sodišč, tudi prvostopenjskih, da odločajo tako na podlagi Ustave kot na 
podlagi zakona, pa čeprav lahko še vedno v sodbah sodišč in, kar me še posebej 
žalosti, celo v sodbah Vrhovnega sodišča, zasledimo odklonitev sojenja na podlagi 
Ustave, češ da za kaj takega v veljavnih določbah zakona, ki jim določajo pristojnost 

                                            
1
 Vrhovno sodišče je v 7. točki obrazložitve sodbe št. IV Ips 26/2008 navedlo: "Postopek odločanja o 

prekršku s plačilnim nalogom je v okviru veljavne ureditve prekrškovnega prava zasnovan kot posebno 
hiter postopek, v katerem se o prekršku odloči takoj na kraju storitve in katerega namen je čim hitrejše 
plačilo globe za storjeni prekršek in s tem čim hitrejše končanje postopka. Kolikor kršitelj globe ne 
plača v predpisanem roku, se takoj, brez posebnega opozorila, uvede postopek prisilne izterjave. 
Obstoj možnosti, da kršitelj poda predlog o nadomestitvi plačila globe in odločanje o takšnem predlogu 
bi bilo v nasprotju s tako zasnovanim postopkom oziroma bi povsem izničilo cilj, ki ga uvedba posebej 
hitrega postopka zasleduje. Da nadomestitev globe, izrečene s plačilnim nalogom (…) ni predvidena, 
kaže to, da običajno kršitelj takšnega predloga ne bi mogel podati. S plačilnim nalogom napreč ni 
opozorjen na to možnost, niti ni kasneje obveščen o tem, da je neplačan plačilni nalog poslan v 
izvršitev davčnemu organu in od kdaj teče rok za podajo predloga. (…)." 
2
 Pri tem celo predlaga Ustavnemu sodišču (enako tudi Vlada in Ministrstvo), naj zahtevo 

predlagateljev zavrne, kar kaže na nepoznavanje zakona, ki ureja postopek pred Ustavnim sodiščem. 
Zahteve predlagatelja postopka pred Ustavnim sodiščem ni mogoče zavrniti, čeprav bi bila zakonska 
ureditev, ki bi dopuščala zavrnitev zahteve kot (očitno) neutemeljene, včasih glede na kvaliteto vlog 
predlagateljev povsem na mestu.  
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in postopek za odločanje o pravnem sredstvu, ni zakonske podlage. Takšna stališča 
so seveda protiustavna, kar je nenazadnje že velikokrat povedalo Ustavno sodišče. 
Prav zato, ker sodišča morajo soditi (tudi) na podlagi Ustave, je njihova naloga, da 
zakone ustavnoskladno razlagajo. Zato so tudi prva poklicana k tej nalogi in zato se 
zgolj za njeno izvrševanje ne morejo obračati na Ustavno sodišče. Če 
ustavnoskladna razlaga zakona ni mogoča, se morajo obrniti na Ustavno sodišče. S 
samim stališčem, po katerem Ustavno sodišče ni poklicano dajati svetovalnih mnenj 
sodiščem o ustavnoskladni razlagi zakona, se torej strinjam. Ne morem pa se 
strinjati, da gre v tej zadevi za to, da hoče sodišče od Ustavnega sodišča, naj mu 
pove le, kako naj ustavnoskladno razloži zakon.  
 
5. V tej zadevi gre za to, da imata prvostopenjski sodnici pred seboj zakonsko 
določbo in njeno razlago, ki jo je dalo tisto sodišče v državi, ki je na podlagi svojega 
ustavnega položaja poklicano zagotavljati enotno uporabo zakona. Vrhovno sodišče 
je v skladu s svojimi ustavnimi pooblastili leta 2008 povedalo, kako je treba razlagati 
izpodbijano določbo zakona. S tem, ko prvostopenjsko sodišče sledi takšni razlagi, 
se udejanjajo načelo enakosti (drugi odstavek 14. člena Ustave), načelo 
predvidljivosti dela državnih organov, še posebej sodišč (2. člen Ustave), ter 
učinkovitost sodnega varstva (prvi odstavek 23. člena Ustave), kar pripomore k 
pravni varnosti kot enemu izmed ključnih načel pravne države (2. člen Ustave). 
Predlagateljicama se razlaga Vrhovnega sodišča z vidika razlage zakona očitno ni 
zdela sporna. Zato vztrajata na trditvah v zahtevi o protiustavnosti zakonske določbe 
z vidika načela enakosti. Tako tudi razumem v odgovoru na odgovor Državnega 
zbora le podrejeno podan njun predlog o interpretacijski odločbi. Zato torej ne gre za 
to, da predlagateljici menita, da je zakon mogoče razlagati tudi drugače, ampak za to, 
da podrejeno predlagata Ustavnemu sodišču, naj, če tudi samo meni, da je zakon 
kljub razlagi Vrhovnega sodišča vendarle treba razlagati tako, kot meni Državni zbor, 
izda interpretacijsko odločbo in z njo zagotovi enakost pred zakonom. Temu bi 
dodala: na obvezujoč način, kajti odločbe Ustavnega sodišča so obvezne (tudi) za 
vsa sodišča. Sporna se jima torej zdi zakonska določba ustavnopravno. Zato sta se 
obrnili z zahtevo na Ustavno sodišče. Preden odgovorimo na njun podrejen predlog, 
je treba odgovoriti na temeljno zahtevo.  
 
6. Državni zbor ima možnost spremeniti zakon, kadar meni, da mu Vrhovno sodišče z 
razlago daje drugačno vsebino, kot mu jo je hotel dati sam (v tem pogledu se v 
ameriški pravni teoriji govori o tem, da zakonodajalec nadigra razlago zakona, ki jo je 
dalo vrhovno sodišče3). Razlaga, ki jo poda Državni zbor kot udeleženec v postopku 
pred Ustavnim sodiščem, pa ne more sama po sebi "nadigrati" razlage, ki jo je dalo 
najvišje sodišče v državi. Takšno moč bi ji lahko poleg spremembe zakona v tem 
primeru dalo šele Ustavno sodišče s svojo odločitvijo v postopku za oceno ustavnosti 
njene določbe, četudi samo s t. i. "interpretacijo v obrazložitvi odločbe" glede vsebine 
spodnje premise ustavnosodnega odločanja, ki je v tem primeru zakonska določba. 
Drugače lahko pride do okrnitve položaja Vrhovnega sodišča v razmerju do 

                                            
3
 Več o tem glej v D. A. Widiss, Shadow Precedents and the Separation of powers: Statutory 

Interpretation of Congressional Overrides, Notre Dame Law Review, let. 82, št. 2, 2009, str. 511–583. 
Študija posebej opozarja na razlikovanje med razlago zakona in razlago ustave (str. 569) in na to, da 
za slednjo ne veljajo enaka pravila, kajti sodišča in ne zakonodajalec, naj imajo zadnjo besedo pri 
razlagi ustave. Študija v temelju obravnava enako temo kot znana slabi dve desetletji starejša študija 
prof. Eskridga; glej W. E. Eskridge Jr., Overriding Supreme Court Statutory Interpretation Decions, 
The Yale Law Journal, let. 101, št. 2, 1991, str. 331–455.  



 4 

zakonodajalca. Ta je poklican k sprejetju zakona, Vrhovno sodišče je poklicano k 
njegovi razlagi in Državni zbor ne more z dajanjem drugačnih razlag kar tako 
"nadigravati" odločitev Vrhovnega sodišča, lahko pa seveda spremeni zakon. Ob 
spoštovanju zavor in ravnovesij v sistemu deljene državne oblasti, kar je treba 
upoštevati kot prvo, da se zagotovita učinkovitost sodne oblasti in enakost pred 
zakonom, pa se mi tudi ne zdi logično, da bi v primeru, ko Državni zbor v odgovoru 
na vloženo zahtevo ne bi ponudil drugačne razlage zakona, Ustavno sodišče (ob 
izpolnjenih drugih pogojih) navedbe predlagateljic vsebinsko presojalo (odgovoriti bi 
moralo, ali gre za neskladje z načelom enakosti), ker jo je ponudil, pa nista izpolnjeni 
procesni predpostavki za vsebinsko presojo. Kaj to pomeni? Da so bile procesne 
predpostavke za vsebinsko obravnavo zahteve ob njeni vložitvi izpolnjene (postopek 
je bil torej začet, zahtevo smo poslali v odgovor Državnemu zboru), po prejemu 
odgovora Državnega zbora pa ne obstajajo več? Pri tem se Ustavno sodišče do tega, 
ali je razlaga zakona, ki jo je ponudil Državni zbor, sploh ne opredeli. To lahko celo 
pomeni, da s takšno odločitvijo sporočamo sodišču, naj ne glede na sodbi Vrhovnega 
sodišča kar uporabi drugačno razlago, ki jo je dal Državni zbor, če meni, da je takšna 
razlaga ustavnoskladna, pa čeprav morebiti zakona na podlagi ustaljenih metod 
razlage norm tako sploh ne bi bilo mogoče razložiti. Stranka v postopku o prekršku 
zoper takšno določitev tako in tako ne bo imela dostopa do Vrhovnega sodišča. Tako 
bo res izničena vloga, ki jo je Vrhovno sodišče odigralo v citiranih sodbah.  
 
7. V takšnem položaju po mojem mnenju zahteve ni mogoče zavreči, vsaj na podlagi 
utemeljitve v tem sklepu ne. Ustava zahteva od sodišča, naj prekine sodni postopek 
in začne postopek za oceno ustavnosti zakona, za katerega meni, da je protiustaven, 
pred Ustavnim sodiščem. Nujno je, da sodišče tako ravna, kadar meni, da zakona ni 
mogoče ustavnoskladno razlagati. Zahteva mora vsebovati vse sestavine, ki jih 
določa Zakon o Ustavnem sodišču, da jo Ustavno sodišče lahko obravnava. Z vidika 
vsebine odločanja so tu še posebej pomembni ustavnopravni razlogi, s katerimi 
sodnik utemeljuje zatrjevano protiustavnost. Če teh ni, se lahko strinjam, da je takšna 
zahteva nepopolna in nepopolne zahteve Ustavno sodišče zavrže. Prav tako se 
strinjam s tem, da Ustavno sodišče zavrže zahtevo, iz katere izhaja, da želi sodišče 
doseči le vnaprejšnjo potrditev Ustavnega sodišča o ustavnopravni pravilnosti 
razlage zakona. Ne strinjam pa se s tem, da imamo pred seboj takšen primer.  
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