
 

 

 

 

 

 

 

Številka:  Up-431/17-14 

Datum:    18. 9. 2017 

 

 

 

 
SKLEP 

 

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

Jezernik, Maribor, ki ga zastopa Ludvik Poljanec, Slovenska Bistrica, na seji 18. 

septembra 2017 

 

sklenil:  

 

1. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 152/2015 z dne 

1. 9. 2015 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. PR 473/2015 z dne 6. 7. 

2015 se zavrže. 

 

2. Ustavna pritožba zoper: 

- sodbo Vrhovnega sodišča št. IV Ips 79/2015 z dne 14. 1. 2016; 

- sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. EPVD 60/2016 z dne 14. 3. 2016; 

- sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. ZSV 667/2015 z dne 4. 6. 2016; 

- sklep Višjega sodišča v Mariboru št. EPVDp 31/2016 z dne 21. 4. 2016; 

- sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. EPVD 60/2016 z dne 14. 10. 2016 in 

- sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. ZSV 713/2016 z dne 23. 2. 2017 

se zavrže. 

 

3. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 17/2017 z dne 

15. 2. 2017 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. PR 737/2016 z dne 9. 

12. 2016 se sprejme v obravnavo. 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

A. 

 

 

1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper več aktov, ki so bili izdani v prekrškovnem 

postopku. Uvodoma trdi, da so mu bile z izpodbijanimi akti kršene pravice iz 2., 3., 3a., 5., 
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8., 14., 15., 22.–26., 29., 30., 33., 40., 67., 71., 72., 120., 125., 127. in 153. člena Ustave 

ter pravice iz 6., 7., 13. in 17. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). 

 

B – I. 

 

Glede delnega zavrženja ustavne pritožbe 

 

2. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo zoper pravnomočni akt, ki je naveden v 

1. točki izreka tega sklepa, zavrgel, ker je ustavna pritožba v tem delu prepozna (1. točka 

izreka). 

 

3. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo zoper akte, ki so navedeni v 2. točki 

izreka tega sklepa, zavrgel, ker je ustavna pritožba (kljub pojasnilu, pod katerimi pogoji je 

mogoče vložiti ustavno pritožbo in kaj mora ta vsebovati) v tem delu tako nepopolna, da 

je Ustavno sodišče ne more preizkusiti (2. točka izreka). 

 

 

B – II. 

 

Glede delnega sprejema ustavne pritožbe v obravnavo 

 

4. S pravnomočnim aktom, ki je naveden v 3. točki izreka tega sklepa, je bilo pritožniku 

na podlagi drugega odstavka 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – 

uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16 – v nadaljevanju ZP-1) odvzeto 

osebno vozilo. Vozilo je bilo odvzeto kot stranska sankcija v prekrškovnem postopku 

zoper obdolženega Srečka Ferenca, ki je s tem vozilom izvršil dva cestnoprometna 

prekrška. Sodišče je odločilo, da se vozilo po pravnomočnosti sodbe proda oziroma da se 

v primeru, če stroški prodaje presegajo vrednost vozila, uniči. Iz obrazložitve 

prvostopenjske sodbe izhaja, da je sodišče pritožniku vozilo odvzelo, da bi s tem 

obdolžencu preprečilo ponovno izvrševanje prekrškov. Sodišče je v obrazložitvi sklepa 

navedlo, da je obdolženec glede kršitev cestnoprometnih predpisov specialni povratnik 

ter da je pritožnik obdolženca sam prosil, da vozi njegovo vozilo, čeprav je vedel, da 

obdolženec nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Pritožbeno sodišče, ki je pritožnikovo 

pritožbo zavrnilo, je pritrdilo razlogom sodišča prve stopnje ter še dodalo, da je pritožnik 

na zaslišanju pred sodiščem povedal, da je vozilo staro več kot osemnajst let in ni nič 

vredno oziroma ima zanj le simbolično vrednost, ker je bilo last njegove pokojne mame. 

 

5. Pritožnik v zvezi z zgoraj navedenim izpodbijanim aktom navaja, da je prijatelju Srečku 

Ferencu posodil avtomobil in da ni vedel, da slednji nima vozniškega dovoljenja. Trdi, da 

je v sodbi pritožbenega sodišča neresnično navedeno, da je pritožnik potrdil, da je vedel, 

da Srečko Ferenc nima vozniškega dovoljenja. Meni, da mu je bila z odvzemom in 

kasnejšim uničenjem vozila kršena pravica do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave in 1. 

člena protokola št. 1 k EKČP, kar naj bi potrjevali sodbi Evropskega sodišča za človekove 
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pravice (ESČP) v zadevah Valant proti Sloveniji in B. K. M. Lojistik Tasimacilik Ticaret 

Limited Sirketi proti Sloveniji. 

 

6. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo v tem delu sprejel v obravnavo (3. točka 

izreka). O njeni utemeljenosti bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z 

izpodbijano sodno odločbo kršene pritožnikove človekove pravice oziroma temeljne 

svoboščine. Zlasti bo presodilo, ali je bila pritožniku kršena pravica do zasebne lastnine iz 

33. člena Ustave. 

 

 

C. 

 

7. Senat je sprejel ta sklep na podlagi četrte in osme alineje prvega odstavka 55.b člena 

ter tretjega odstavka 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – 

uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) v sestavi: namestnik predsednika senata 

DDr. Klemen Jaklič ter člana dr. Rajko Knez in dr. Marjan Pavčnik. Senat je sklep sprejel 

soglasno. 

 

                                                                                 

 

 

DDr. Klemen Jaklič 

Namestnik predsednika senata 

 

 

 

 

 

 


