
 

                                                                                                                        

Številka:  U-I-69/15-10 

Datum:  28. 1. 2016 

 

SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti (in zakonitosti), začetem z zahtevo 

vrhovne sodnice – svetnice Barbare Zobec, na seji 28. januarja 2016 

 

sklenilo: 

 

Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 115. člena Zakona o kazenskem 

postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) se 

zavrže. 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

1. Predlagateljica izpodbija v izreku tega sklepa navedeno določbo Zakona o kazenskem 

postopku (v nadaljevanju ZKP), po kateri je posvetovanje in glasovanje (pri sprejemanju 

odločitev sodišča, ki sodi v senatni sestavi) tajno. Zatrjuje, da je izpodbijana določba v 

neskladju s 125. členom Ustave, ki zagotavlja sodnikovo neodvisnost, in z načelom 

enakosti pred zakonom, ki ga zagotavlja drugi odstavek 14. člena Ustave. V zahtevi 

navaja, da se ji je vprašanje ustavnosti zastavilo pri odločanju v kazenski zadevi, pri kateri 

sodeluje kot članica senata in se na Vrhovnem sodišču vodi pod št. I Ips 306/2009. 

Pojasnjuje, da je po glasovanju, do katerega je prišlo po več sejah senata, odklonila 

podpis posvetovalnega zapisnika. Obsežno navaja razloge za zatrjevano neskladje.  

 

2. Sodišče, ki pri odločanju meni, da je zakon ali del zakona, ki bi ga moralo uporabit i, 

protiustaven, mora na podlagi 156. člena Ustave in prvega odstavka 23. člena Zakona o 

Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v 

nadaljevanju ZUstS) prekiniti postopek in z zahtevo začeti postopek za oceno njegove 

ustavnosti. Če navedena pogoja nista izkazana, Ustavno sodišče zahtevo zavrže (prvi 

odstavek 25. člena ZUstS). 

 

3. Tako dejstvo prekinitve postopka kot tudi to, da mora vlagatelj zahteve izkazati, da 

mora izpodbijano zakonsko določbo uporabiti v postopku, v katerem odloča, napolnjujeta 

okvir procesne predpostavke iz 156. člena Ustave in iz prvega odstavka 23. člena ZUstS, 

ki mora biti izpolnjena za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona. Kadar je zoper 
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sklep o prekinitvi postopka dovoljena pritožba, ki lahko privede do drugačne odločitve o 

prekinitvi postopka, mora biti odločitev o prekinitvi postopka zaradi vložitve zahteve za 

oceno ustavnosti pravnomočna. Navedeno izkaže predlagatelj s predložitvijo sklepa o 

prekinitvi postopka, opremljenega s potrdilom o pravnomočnosti.1 

 

4. Predlagateljica sklepa o prekinitvi postopka ne prilaga, iz njenih navedb pa izhaja, da 

postopek (odločanja o izrednem pravnem sredstvu) ni prekinjen. Odločanje je bilo 

končano z glasovanjem,2 sama pa je odklonila podpis zapisnika o tem. Predlagateljica ni 

niti zatrjevala niti (s predložitvijo ustreznega sklepa) izkazala dejstva (pravnomočne) 

prekinitve postopka. Ne da bi se Ustavno sodišče spuščalo v vprašanje, ali je 

predlagateljica sploh upravičena vložiti zahtevo, že glede na navedeno ni izpolnjena 

procesna predpostavka za začetek postopka za oceno ustavnosti iz 156. člena Ustave in 

prvega odstavka 23. člena ZUstS. Ustavno sodišče je zato zahtevo predlagateljice 

zavrglo.  

 

5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUstS in 

tretje alineje tretjega odstavka v zvezi s petim odstavkom 46. člena Poslovnika 

Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik mag. 

Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. 

Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar in dr. 

Jadranka Sovdat. Sodnik Jan Zobec je bil pri odločanju v tej zadevi izločen. Sklep je 

sprejelo soglasno. Sodnik dr. Mitja Deisinger je dal pritrdilno ločeno mnenje. 

 

 

 

 

 

 

 

mag. Miroslav Mozetič 

Predsednik 

 

 

 

                                            
1 Prim. sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-23/15 z dne 2. 7. 2015 (Uradni list RS, št. 53/15) in št. U-
I-147/15 z dne 16. 12. 2015.  
2 Po prvem odstavku 113. člena ZKP senat odločbe izdaja po ustnem posvetovanju in glasovanju, 
odločba pa je sprejeta, če je zanjo glasovala večina članov senata.  


