
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

 

 

Številka:  Up-792/07-14 

Datum:     9. 4. 2009 
 
 
 

SKLEP 
 
 
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Roberta Slane, Ivančna 
Gorica, ki ga zastopa Alojz Bandelj, odvetnik v Trebnjem, na seji 9. aprila 2009 

 

 

 
s k l e n i l o: 

 

Ustavna pritožba zoper odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRpv 454/2006 z 

dne 26. 10. 2006 v zvezi z odločbo Okrajnega sodišča v Grosupljem št. PRs-

2241/2004 z dne 16. 8. 2006 se zavrže. 

 

 
O b r a z l o ž i t e v 

 
 

A. 
 

1. Prvostopenjsko sodišče je spoznalo pritožnika za odgovornega storitve prekrška po 
sedmem odstavku 120. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 
30/98 in nasl. – ZVCP) in mu izreklo denarno kazen ter stransko sankcijo prenehanja 
veljavnosti vozniškega dovoljenja za prekršek, storjen z motornim vozilom B kategorije. 
Drugostopenjsko sodišče je zavrnilo pritožbo pritožnikovega zagovornika kot 
neutemeljeno.  
 
2. Pritožnik navaja, da je sodišče odredilo  vročitev drugostopenjske odločbe zanj pred 
pretekom absolutnega zastaralnega roka, vročitev te odločbe njegovemu zagovorniku 
pa že  po nastopu navedenega roka. Po Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 
nasl. – v nadaljevanju ZP-1) naj bi se glede vročanja uporabljale določbe Zakona o 
kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju ZKP), po teh 
določbah pa se sodna pisanja, ki se vročajo obdolžencu, vročajo tudi njegovemu 
zagovorniku. Pritožnik zatrjuje, sklicujoč se na stališče iz odločbe Ustavnega sodišča št. 
Up-762/03 z dne 7. 4. 2005 (Uradni list RS, št. 46/05 in OdlUS XIV, 39), da mu je 
sodišče z odpravo drugostopenjske sodbe na naslov njegovega zagovornika že po 
nastopu absolutnega zastaranja pregona kršilo pravico do enakega varstva pravic iz 22. 
člena Ustave. Zatrjuje tudi kršitev pravice do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave. 
Drugostopenjsko sodišče naj bi jo zagrešilo s tem, da je na očitek glede pravilnosti 
odreditve in izvedbe strokovnega pregleda v zvezi z vsebnostjo psihoaktivnih snovi v  
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njegovem organizmu in na očitek bistvene kršitve pravil postopka, odgovorilo zgolj 
pavšalno. 
 
 

B. 
 

3. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-792/07 z dne 15. 1. 2008 ustavno 
pritožbo sprejel v obravnavo na podlagi tretjega odstavka 55.a člena Zakona o 
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS). 
 
4. ZUstS v prvem odstavku 55. člena določa, da ustavna pritožba ni dovoljena, če ne 
gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za 
pritožnika. V drugem odstavku 55.a člena ZUstS je določeno, kdaj se šteje, da ne gre za 
kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za 
pritožnika. V primeru, ko se z ustavno pritožbo izpodbijajo posamični akti, izdani v 
zadevah prekrškov, ustavna pritožba po četrti alineji drugega odstavka 55.a člena ZUstS 
ni dovoljena.  
 
5. Ustavna pritožba je vložena zoper posamična akta, izdana v postopku o prekršku, 
zato zanjo velja domneva iz drugega odstavka 55.a člena ZUstS. Ustavno sodišče lahko 
izjemoma odloča o ustavni pritožbi v taki zadevi pod pogojem, da gre za odločitev o 
pomembnem ustavnopravnem vprašanju, ki presega pomen konkretne zadeve (tretji 
odstavek 55.a člena ZUstS). Izjemno odločanje o ustavni pritožbi v manj pomembnih 
zadevah je mogoče, če je odločitev precedenčna z vidika standardov varstva človekovih 
pravic v teh zadevah.  
 
6. Pritožnik z navedbami v ustavni pritožbi ni zadostil kriterijem za izjemno obravnavo 
ustavne pritožbe. S sklicevanjem na stališče iz odločbe Ustavnega sodišča št. Up-
762/03, da mu je sodišče z odpravo drugostopenjske sodbe na naslov njegovega 
zagovornika že po nastopu absolutnega zastaranja pregona kršilo pravico do enakega 
varstva pravic iz 22. člena Ustave, ne izkaže, da gre za precedenčno vprašanje. V 
navedeni odločbi je namreč Ustavno sodišče povedalo, da je zahtevi po poštenem 
postopku glede upoštevanja določb o zastaranju postopka o prekršku zadoščeno, če je 
pred pretekom absolutnega zastaralnega roka odločba vsaj odpravljena na naslov 
posameznika, na katerega se nanaša. Pritožnik pa tudi z navedbami glede kršitve 
pravice do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave ne izkaže obstoja pomembnega 
ustavnopravnega vprašanja, ki bi presegalo pomen njegove zadeve.  
 
7. Ker ustavna pritožba ne odpira pomembnega ustavnopravnega vprašanja, ki bi 
presegalo pomen konkretne zadeve, niso izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 55.a 
člena ZUstS. Zato je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo. 
 
 

C. 
 

8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b 
člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, 
mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. 
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Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Sklep je sprejelo z osmimi 
glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Ribičič, ki je dal odklonilno ločeno mnenje.  
 
 
 
 
 
                                                                                  Jože Tratnik  
                                                                                   Predsednik  
 

 


