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S K L E P 

 
Ustavno sodišče je v postopkih za oceno ustavnosti, začetih z zahtevama Okrajnega 
sodišča v Kočevju in Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, na seji 19. maja 2011 
 
 

s k l e n i l o :  

 
Zahtevi za oceno ustavnosti drugega odstavka 20. člena Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr., 
108/09 in 9/11) se zavržeta.  
 

O b r a z l o ž i t e v  

 
 

A. 
 
1. Okrajno sodišče v Kočevju (št. U-I-209/09) in Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 
(št. U-I-210/09) sta vložili zahtevi za oceno ustavnosti drugega odstavka 20. člena 
Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1).1 Ker zahtevi vsebujeta vsebinsko identične 
navedbe, ju je Ustavno sodišče obravnavalo skupaj.  
 
2. Okrajno sodišče v Kočevju in Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu (v nadaljevanju 
predlagatelja) sta na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o Ustavnem sodišču 
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) izdali 
sklepe o prekinitvah postopkov za nadomestitev globe z opravo nalog v splošno 
korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti oziroma o prekinitvah postopkov 
nadomestitve prisilne izterjave globe. Zatrjujeta, da je drugi odstavek 20. člena ZP-1 
v neskladju z 2. členom in drugim odstavkom 14. člena Ustave. V utemeljitev 
zatrjevanega neskladja navajata, da je Vrhovno sodišče v sodbah št. IV Ips 26/2008 
in št. IV Ips 27/2008 z dne 15. 4. 2008 sprejelo stališče, da v postopku o prekršku, v 
katerem je odločeno s plačilnim nalogom, ni predvidena nadomestitev globe z opravo 

                                            
1
 Drugi odstavek 20. člena ZP-1 se glasi: "V postopku prisilne izterjave se uporabljajo določbe petega, 

šestega in sedmega odstavka prejšnjega člena. Predlog za nadomestitev prisilne izterjave globe lahko 
storilec, ki mu uklonilni zapor ni bil določen, vloži najpozneje v osmih dneh po poteku roka za plačilo 
globe. Če je bil uklonilni zapor izvršen, se rok za vložitev predloga za nadomestitev prisilne izterjave 
globe šteje od dneva izvršitve uklonilnega zapora." 
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določenih nalog v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti. Glede na 
navedeno stališče bi bilo plačilo globe dopustno nadomestiti z opravo nalog v 
splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti le v primerih, ko je globa 
izrečena z odločbo prekrškovnega organa ali s sodbo sodišča, torej v primerih, ko 
ZP-1 določa, da se sme v primeru neplačila globe storilcu določiti uklonilni zapor (19. 
člen ZP-1). Predlagatelja v zahtevah podrobno navajata in utemeljujeta razloge, 
zakaj je razlaga izpodbijane določbe, kot jo je sprejelo Vrhovno sodišče, nedopustna. 
Menita, da stvarno utemeljenega razloga za razlikovanje glede pravice do 
nadomestitve globe z opravo nalog v splošno korist ni mogoče najti; oblika izdane 
odločbe oziroma izraba pravnega sredstva naj to ne bi bili. Predlagata še, naj 
Ustavno sodišče o zahtevah odloči skupaj z zadevo št. U-I-56/08. 
 
3. Na navedbe predlagateljev v zahtevah je odgovoril Državni zbor Republike 
Slovenije, svoji mnenji sta poslala tudi Vlada Republike Slovenije ter Ministrstvo za 
pravosodje Republike Slovenije. Državni zbor v odgovoru na zahtevi navaja, da je v 
okviru prisilne izterjave, kot jo določa 20. člen ZP-1, nadomestitev plačila globe z 
opravo določenih nalog vselej mogoča, in sicer ne glede na vrsto odločitve o 
prekršku oziroma na način ugotovitve prekrška in tudi ne glede na višino izrečene 
globe. Prisilna izterjava globe naj bi bila namreč zadnja možna oblika izvršitve 
pravnomočno izrečene globe, saj naj bi bilo poleg nje možnih več drugih načinov 
izvršitve (plačilo polovične globe pod določenimi pogoji, prostovoljno plačilo, obročno 
odplačevanje globe, nadomestitev globe z opravo določenih nalog), ki že sami po 
sebi pomenijo milejšo obliko izvrševanja glavne sankcije za prekrške. Vlada in 
Ministrstvo za pravosodje sta poslala enaki mnenji. Pojasnjujeta, da je postopek o 
prekršku s plačilnim nalogom zasnovan kot posebno hiter postopek: o prekršku se 
odloči takoj, na kraju storitve, namen je hitro plačilo globe in hitro končanje postopka 
o prekršku. V primeru, da kršitelj globe ne plača v predpisanem roku, se takoj, brez 
posebnega opozorila, uvede postopek prisilne izterjave. Dopustitev možnosti, da bi 
bilo pri plačilnem nalogu mogoče nadomestiti plačilo globe z nalogami v splošno 
korist, bi po mnenjih Vlade in Ministrstva za pravosodje izničilo cilj, ki ga uvedba 
hitrega postopka zasleduje. Plačilni nalog naj bi bil izdan le za najnižji znesek, če je 
globa predpisana v razponu; visoke globe pa naj bi bile posledica steka prekrškov. 
Pravni položaj tistih storilcev prekrškov, kjer je bil postopek končan s plačilnim 
nalogom in ne z odločbo ali s sodbo o prekršku, naj bi bil varovan tudi z drugimi 
instituti (obročno odplačevanje globe, izvzetje in omejitev predmetov davčne izvršbe, 
odpust dolga). 
 
4. O odgovoru Državnega zbora ter mnenjih Vlade in Ministrstva za pravosodje sta 
se izjavila tudi predlagatelja. Navajata, da pri vloženih zahtevah vztrajata, povzemata 
vsa sprejeta stališča in razlage ter ocenjujeta, da so razlogi, ki jih v odgovoru navaja 
Državni zbor, v nasprotju z razlogi, ki sta jih navedla Vlada in Ministrstvo za 
pravosodje. Ker naj bi bilo glede na navedeno izpodbijano določbo mogoče razlagati 
na dva načina, predlagatelja menita, da je drugi odstavek 20. člena ZP-1 že iz tega 
razloga v neskladju z Ustavo. Pri tem pa menita, da je izpodbijana določba v 
neskladju z 2. členom Ustave, če se jo razume tako, kot jo razlagajo Vlada, 
Ministrstvo za pravosodje in Vrhovno sodišče. Ustavnemu sodišču podrejeno 
predlagata, naj v primeru presoje, da izpodbijana določba ni v neskladju z Ustavo, 
izda (sprejme) interpretativno odločbo, v kateri kot pravilno opredeli takšno vsebino 
drugega odstavka 20. člena ZP-1, kot izhaja iz stališča v odgovoru Državnega zbora. 
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B. 
 

5. Po prvi alineji prvega odstavka 160. člena Ustave in prvi alineji prvega odstavka 
21. člena ZUstS je Ustavno sodišče pristojno za presojo skladnosti zakonov z 
Ustavo. Izpodbijani določbi predlagatelja sicer očitata neskladje (protiustavnost) z 2. 
členom in drugim odstavkom 14. člena Ustave ter predlagata naj Ustavno sodišče 
oceni skladnost drugega odstavka 20. člena ZP-1 z navedenima določbama Ustave. 
Vendar iz vsebine zahtev izhaja, da predlagatelja pravzaprav zahtevata le stališče 
Ustavnega sodišča o tem, kako je treba razlagati izpodbijano določbo (ali tako kot 
izhaja iz stališča Vrhovnega sodišča, mnenja Vlade in Ministrstva za pravosodje ali 
tako kot jo razlaga Državni zbor), oziroma mnenje o tem, katera od razlag 
izpodbijane določbe je najprimernejša. Na to kaže še naslednje: v izjavi, v kateri sta 
se opredelila do odgovora Državnega zbora in mnenj Vlade ter Ministrstva za 
pravosodje, predlagatelja ugotavljata, da sta možni dve razlagi, od katerih naj bi bila 
edino pravilna tista, ki jo je sprejel Državni zbor. Zato Ustavnemu sodišču (sicer 
podrejeno) predlagata, naj v primeru, če ugotovi, da izpodbijana določba ni v 
neskladju z Ustavo, o uporabi drugega odstavka 20. člena ZP-1 izda interpretativno 
odločbo s takšno razlago, kot izhaja iz odgovora Državnega zbora.  
 
6. Iz zahtev izhaja, da ustavnost izpodbijane določbe za predlagatelja sploh ni 
sporna. Sporna se jima zdi razlaga, ki jo je v sodbah št. IV Ips 26/2008 in št. IV Ips 
27/2008 z dne 15. 4. 2008 sprejelo Vrhovno sodišče (prav tako razlaga, ki izhaja iz 
mnenj Vlade in Ministrstva za pravosodje), medtem ko razlago, ki jo je v odgovoru na 
zahtevi sprejel Državni zbor, sprejemata kot skladno z Ustavo. Predlagatelja torej v 
resnici želita samo, da jima Ustavno sodišče svetuje, kako naj izpodbijano določbo v 
konkretnem postopku razložita. To pa ni naloga Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče 
namreč v postopku presoje ustavnosti zakona ni pristojno dajati svetovalnih mnenj 
(advisory opinions) o pravilni (ustavnoskladni) razlagi predpisa, preden ni izčrpana 
pravna pot pred organi, ki morajo predpise uporabiti v posamičnem postopku.2 V 
postopku za oceno ustavnosti predpisa Ustavno sodišče presoja očitke o njegovi 
protiustavnosti, ne odloča pa o tem, ali sodišča pravilno razlagajo zakon. Razlagati 
zakone so namreč poklicana pristojna sodišča, ki odločajo v sodnih postopkih v 
posamičnih primerih. Zahtevi za oceno ustavnosti, s katerima predlagatelja od 
Ustavnega sodišča zahtevata odločitev o pravilni izbiri ene od možnih razlag zakona, 
ob tem, da že sama ocenita, katera razlaga je ustavnoskladna, sta zato v nasprotju z 
namenom pooblastila sodišču, določenim v 23. členu ZUstS. Ustavno sodišče ju je 
zato zavrglo. 
 
7. Predlog predlagateljev, naj Ustavno sodišči zahtevi obravnava skupaj z zadevo št. 
U-I-56/08 je brezpredmeten, ker je o njej Ustavno sodišče že odločilo (glej odločbo št. 
U-I-56/08 z dne 16. 12. 2009, Uradni list RS, št. 109/09). 
 
 

C. 

                                            
2
 Primerjaj npr. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-216/09 z dne 5. 11. 2009, odločbo Ustavnega sodišča 

št. U-I-303/08 z dne 11. 2. 2010 (Uradni list RS, št. 14/10) in sklep Ustavnega sodišča št. U-I-96/10 z 
dne 5. 5. 2010 (Uradni list RS, št. 40/10).  
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8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUstS v 
sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. 
Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka 
Sovdat in Jan Zobec. Sodnik Jože Tratnik je bil pri odločanju o zadevi izločen. Sklep 
je sprejelo s petimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnik Mozetič in sodnica 
Sovdat. Sodnica Sovdat je dala odklonilno ločeno mnenje, sodnik Zobec pa pritrdilno 
ločeno mnenje. 
 
 
 
 
 
 dr. Ernest Petrič 

Predsednik 
 

 
 


