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S K L E P 

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Julijana 
Češarka, Novo mesto, na seji 13. januarja 2011 
 

s k l e n i l o :  

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. EPVDp 16/2010 z 
dne 21. 1. 2010 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novem mestu št. EPVD-
100/2009-Z z dne 15. 12. 2009 se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 22. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 70/06 – uradno prečiščeno besedilo in 115/06) se 
zavrže. 
 

O b r a z l o ž i t e v  

 
 
1. Pritožnik izpodbija posamična akta, s katerima mu je bilo pravnomočno izrečeno 
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Zatrjuje, da se ni imel možnosti izjaviti 
o vseh dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločitev, ker naj bi sodišče odločalo 
zgolj na podlagi obvestila Ministrstva za pravosodje o evidenci kazenskih točk. 
Nadalje navaja, da je bila kršena njegova pravica do pritožbe iz 25. člena Ustave, ker 
naj bi Višje sodišče njegovo pritožbo obravnavalo zgolj pavšalno. Ker naj mu ne bi 
bila zagotovljena nobena pravica stranke v postopku, naj bi mu bila s tem kršena 
pravica do enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave. Pritožnik navaja, da vlaga 
ustavno pritožbo zoper posamične akte, izdane v zadevah prekrškov, ker gre za 
posebej utemeljen primer oziroma za vprašanje, ki presega pomen konkretne 
zadeve.  
 
2. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker je prepozna (1. točka izreka). 
 
3. Pobudnik izpodbija tudi v izreku tega sklepa navedeni člen Zakona o prekrških (v 
nadaljevanju ZP-1). Navaja, da je izpodbijani člen v neskladju z Ustavo in zakonom, 
ker uvaja drugačni zastaralni rok za zastaranje prekrška, kot je sicer določen z ZP-1. 
Prav tako zatrjuje, da vezanost začetka teka roka za zastaranje na pravnomočnost 
odločbe prekrškovnega organa pomeni neenakopravno obravnavo posameznih 
storilcev prekrškov in da je takšna vezanost za posameznika skrajno krivična, zlasti 
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zato, ker gre za posledice, ki lahko vodijo v prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja. Pravni interes utemeljuje z navedbo, da izpodbijani sklep temelji na 
določbi zakona, ki je v nasprotju z ustavo, in da sklep, ki ga izpodbija z ustavno 
pritožbo, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov 
pravni položaj.  
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj 
pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, 
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku 
navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za 
izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega 
v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.  
 
5. Pravni interes pobudnika za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanega 
predpisa je temeljil na vloženi ustavni pritožbi, ki jo je Ustavno sodišče iz razloga, 
navedenega v 2. točki obrazložitve tega sklepa, zavrglo. Glede na to morebitna 
razveljavitev izpodbijanega predpisa v zadevi pobudnika v nobenem primeru ne bi 
mogla več učinkovati. To pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa. Zato je 
Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo (2. točka izreka).  
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi četrte alineje prvega odstavka 55.b 
člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena 
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: 
predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka 
Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, 
Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno. 
 
 
 
 
 
 
 

dr. Ernest Petrič  
Predsednik 

 
 
 
 
 
 


