
 
 
 
 
 

 

 

Številka:  Up-819/15-16 

Datum:    9. 4. 2018 

 

 

SKLEP 
 

Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila 

Almira Soršak, Slovenska Bistrica, ki jo zastopa Robert Zakrajšek, odvetnik v 

Ljubljani, na seji 9. aprila 2018 

 

sklenil:  

 

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 29/2015 z dne 

13. 7. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. IKZ 7/2014 z 

dne 5. 6. 2015 se zavrže. 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

1. Pritožnica izpodbija pravnomočen sklep, s katerim je bil zavrnjen predlog njenega 

pooblaščenca za ugotovitev zastaranja izvršitve kazni, izrečene s pravnomočno 

sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. III K 20840/2010 z dne 3. 6. 2010 v zvezi s 

sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 20849/2010 z dne 8. 3. 2011. 

 

2. Vsakdo, ki zahteva sodno varstvo svojih pravic in pravnih interesov, mora 

izkazovati pravni interes. Kot verjetno mora izkazati, da bo ugoditev njegovi zahtevi 

pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseči. Tudi za 

vložitev ustavne pritožbe kot sredstva za varstvo človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin mora pritožnik izkazati pravni interes (sklep št. Up-29/93 z dne 17. 5. 1995, 

OdlUS IV, 155). Na obstoj pravnega interesa mora Ustavno sodišče paziti po uradni 

dolžnosti ves čas postopka (sklep št. Up-1495/07 z dne 10. 9. 2009).  

 

3. Iz spisa Okrožnega sodišča v Mariboru št. III K 20840/2010 izhaja, da je Višje 

sodišče v Mariboru s sklepom št. I Kp 20849/2010 z dne 16. 6. 2017 ugodilo pritožbi 

pooblaščencev pritožnice in sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. IKZ 7/2014 z dne 

25. 5. 2017 (s katerim je to sodišče odločilo, da izvršitev kazni sedem mesecev 

zapora, izrečene s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. III K 20849/2010 z dne 3. 

6. 2010 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 20849/2010 z dne 8. 3. 



  

2011 ni zastarala) spremenilo tako, da se postopek za izvršitev kazni zapora ustavi 

zaradi zastaranja izvršitve kazni. 

 

4. Pritožbeno sodišče je torej odločilo, da je postopek za izvršitev kazni zapora 

zastaral. To pomeni, da se pritožničin pravni položaj kljub morebitni ugoditvi njeni 

ustavni pritožbi ne bi mogel izboljšati. Ustavno pritožbo je treba zavreči, saj pritožnica 

ne izkazuje več pravnega interesa za odločitev o njej.  

 

5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje prvega 

odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno 

prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) v sestavi: predsednik senata Marko Šorli ter 

člana DDr. Klemen Jaklič in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno. 

 

                                                                                 

 

                                                                                    

                                                                                       Marko Šorli 

                                                                                 Predsednik senata 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


