
 

                                                                                                                        

Številka:  P-2/19-6 

Datum:  27. 3. 2019 

 

 

 

SKLEP 
 

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo 

Specializirane enote za nadzor prometa, Ljubljana, na seji 27. marca 2019 

 

 

sklenilo: 

 

Zahteva za rešitev spora glede pristojnosti med Specializirano enoto za nadzor 

prometa in Okrajnim sodiščem v Celju se zavrže. 

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

1. Specializirana enota za nadzor prometa (v nadaljevanju prekrškovni organ) je storilki 

izdala odločbo o prekršku. Storilka je nato vložila zahtevo za sodno varstvo. Prekrškovni 

organ plačilnega naloga ni odpravil oziroma nadomestil, zato ga je v skladu s 63. členom 

Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 

in 32/16 – v nadaljevanju ZP-1) skupaj s spisom posredoval v odločitev Okrajnemu 

sodišču v Celju (v nadaljevanju sodišče). Sodišče je zahtevo za sodno varstvo zavrnilo in 

storilki naložilo plačilo sodne takse 100,00 EUR.  

 

2. Storilka je na sodišče poslala vlogo za oprostitev plačila sodne takse. To vlogo je 

sodišče z dopisom št. ZSV 349/2018 z dne 21. 1. 2019 posredovalo v odločanje 

prekrškovnemu organu s pojasnilom, da prekrškovni organ na podlagi drugega odstavka 

58. člena ZP-1 v zvezi s prvim odstavkom 65. člena ZP-1 odloča o oprostitvi plačila sodne 

takse po že izdani sodbi. Prekrškovni organ je z dopisom št. 2240-941/2018/10 z dne 22. 

1. 2019 vlogo odstopil sodišču v odločanje. Sodišče je nato z dopisom št. ZSV 349/2018 

z dne 29. 1. 2019 predlog za oprostitev plačila sodne takse ponovno odstopilo v 

odločanje prekrškovnemu organu z utemeljitvijo, da je bilo leta 2018 na 

Prekrškovnopravni šoli sprejeto stališče, da je za odločanje o oprostitvi plačila sodnih taks 

v takem primeru pristojen prekrškovni organ. 

 

3. Prekrškovni organ je pred Ustavnim sodiščem z zahtevo št. 2240-941/2018/10 z dne 

14. 2. 2019 sprožil spor glede pristojnosti. Meni, da bi na podlagi 65. člena in petega 
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odstavka 144. člena ZP-1 o oprostitvi plačila sodne takse moralo odločati sodišče. Poleg 

tega naj bi se prekrškovni organ spravilo v nenavaden položaj, s tem ko bi se mu dala 

pristojnost spreminjati odločitev instančnega sodišča. 

 

4. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave in 

osme alineje prvega odstavka 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 

64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) pristojno, da 

odloča o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Če pride do 

spora glede pristojnosti, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi (t. i. 

negativni kompetenčni spor), lahko organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, pa meni, da 

zanjo ni pristojen, zahteva rešitev spora glede pristojnosti po drugem odstavku 61. člena 

ZUstS. 

 

5. Iz dopisov sodišča z dne 21. 1. 2019 in z dne 29. 1. 2019, dopisa prekrškovnega 

organa z dne 22. 1. 2019 ter njegove zahteve z dne 14. 2. 2019 je sicer razvidno, da oba 

organa zavračata pristojnost za odločanje o vlogi za oprostitev plačila sodne takse. Ker 

pa nobenega izmed teh aktov ni mogoče šteti za odločitev, s katero bi se organ izrekel za 

nepristojnega za odločanje o teh vprašanjih, spor glede pristojnosti še ni mogel nastati. 1 

Ker procesni pogoji za odločanje o sporu glede pristojnosti iz drugega odstavka 61. člena 

ZUstS niso izpolnjeni, je Ustavno sodišče zahtevo zavrglo. 

 

6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena v zvezi s 

prvim odstavkom 49. člena ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika 

Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik 

dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, 

DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, Marko Šorli in 

dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je 

glasoval sodnik Accetto, ki je dal odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

 

 

 

 

dr. Rajko Knez 

Predsednik 

 

 

 

                                            
1 Primerjaj sklepe Ustavnega sodišča št. P-1/17 z dne 15. 3. 2018, št. P-4/14, P-6/14, P-7/14 z dne 

14. 7. 2016, št. P-10/14 z dne 3. 7. 2014, št. P-2/14 z dne 3. 4. 2014, št. P-10/12 z dne 10. 10. 

2012 in št. P-7/10 z dne 14. 9. 2011. 


