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SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritoţbe A. A. iz Ţ.  na seji senata dne 20. junija 

2006 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 

15/94) 

 

sklenilo: 

 

Ustavna pritoţba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 508/2005 z dne 29.  6. 2005 v zvezi s 

sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 492/2004 z dne 11. 3. 2005 se ne sprejme. 

 

Obrazloţitev 

A. 

 

1. Upravno sodišče je s sklepom, navedenim v izreku, zavrglo toţbo pritoţnika zoper odločbo 

Ministrstva za okolje, prostor in energijo (v nadaljevanju MOPE) št. 363-01-15/2004[1] z dne 20. 10. 

2004, s katero je to odpravilo delno odločbo Upravne enote Maribor št. 363-05-5/93- 343 z dne 26. 2. 

2004. Upravna enota je z navedeno delno odločbo denacionalizacijskim upravičencem vrnila del 

podrţavljenega premoţenja v obliki odškodnine v obveznicah Slovenske odškodninske druţbe, del 

denacionalizacijskega zahtevka pa je bil zavrnjen. Upravno sodišče je toţbo zavrglo, ker je štelo, da je 

bila vloţena prepozno. Pri tem je navedlo, da iz upravnega spisa izhaja, da je bila odločba upravnega 

organa druge stopnje pritoţniku vročena dne 30. 10. 2004, toţba pa je bila oddana priporočeno na 

pošto dne 3. 12. 2004, torej po izteku zakonskega roka. Vrhovno sodišče je zavrnilo pritoţbo 

pritoţnika zoper tako odločitev Upravnega sodišča in potrdilo sklep niţjega sodišča o zavrţenju toţbe. 

Strinjalo se je z ugotovitvijo Upravnega sodišča o tem, kdaj je bila pritoţniku vročena odločba, ki jo je 

izpodbijal v upravnem sporu. Navedlo je tudi, da pritoţnik niti ni ugovarjal, da te odločbe ni prejel dne 

30. 10. 2004. 

 

2. Pritoţnik v ustavni pritoţbi zatrjuje, da je navedeno odločbo upravnega organa druge stopnje prejel 

dne 3. 11. 2004, zaradi česar naj bi bila toţba, oddana na pošto dne 3. 12. 2004 pravočasna, in bi jo 

sodišče moralo obravnavati vsebinsko. Pri zatrjevanju pravočasne vloţitve toţbe se sklicuje na 

vročilnico, ki naj bi dokazovala, da je odločbo upravnega organa druge stopnje prevzel na sedeţu 

Upravne enote dne 3. 11. 2004. Sodiščema očita kršitev 22. člena in četrtega odstavka 15. člena 

Ustave. Pri zatrjevanju kršitve 22. člena Ustave še navaja, da ga Upravno sodišče ni seznanilo, da bo 

o pritoţbi odločalo Vrhovno sodišče. Temu pa očita tudi, da sklep ne vsebuje pravnega pouka o 

vloţitvi ustavne pritoţbe. 

 

 

B. 

 

3. Odločitev Upravnega sodišča, da zavrţe toţbo pritoţnika, je odločitev procesnopravne narave. 

Pravilnosti take odločitve Ustavno sodišče praviloma ne preizkuša. Z vidika zatrjevane kršitve pravice 

do enakega varstva pravic (22. člen Ustave) bi odločitev o zavrţenju toţbe lahko pomenila kršitev 

Ustave takrat, kadar bi bila tako očitno napačna, da bi ji lahko očitali samovoljnost. V pritoţnikovem 

primeru bi tak očitek lahko bil podan, če Upravno sodišče za zavrţenje toţbe v podatkih v spisu ne bi 
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imelo podlage ter če svoje odločitve ne bi pojasnilo. Smiselno enako velja za odločitev Vrhovnega 

sodišča. 

 

4. Ustavno sodišče je pridobilo spis zadeve, v kateri sta bila izdana izpodbijana sklepa. Na hrbtni 

strani odločbe MOPE št. 363-01-15/2004 z dne 20. 10. 2004, ki se nanaša na delno določbo Upravne 

enote Maribor št. 363-05-5/93-343 z dne 26. 2. 2004 (in je shranjena pod oznako "sod21"), ni 

vročilnice s podpisom pritoţnika z datumom 3. 11. 2004. Na hrbtni strani te odločbe drugostopnega 

upravnega organa sta prilepljeni vročilnici s podpisom osebe iz Slovenske odškodninske druţbe (z 

datumom 2. 11. 2004) in pritoţnika z datumom 30. 10. 2004. Vročilnica s podpisom pritoţnika z 

datumom 3. 11. 2004 je prilepljena na odločbi MOPE št. 363-01-15/2004 (shranjeni pod oznako 

"sod19") z dne 20. 10. 2004, ki se nanaša na dopolnilno odločbo Upravne enote Maribor št. 36305-

5/93-343 z dne 26. 7. 2004. 

 

5. Toţba, o kateri je odločalo Upravno sodišče, je bila oddana na pošto s priporočeno pošiljko 3. 12. 

2004. Ob upoštevanju tega datuma (ki ni sporen) in glede na prej navedeni podatek o datumu vročitve 

izpodbijane odločbe drugostopnega upravnega organa (30. 10. 2004) je torej sodišče, glede na 

zakonski rok za vloţitev toţbe, imelo podlago za svojo odločitev. Pritoţniku pa je tudi pojasnilo, da je 

treba toţbo, ki je bila vloţena po preteku 30 dnevnega roka, zavreči. Enaka pojasnila pa je dalo tudi 

Vrhovno sodišče. Tako se izkaţe pritoţnikov očitek o kršitvi 22. člena Ustave kot neutemeljen. Ker je 

bila toţba zavrţena zaradi procesnih razlogov, tudi ni moglo priti do kršitve četrtega odstavka 15. 

člena Ustave, ki zagotavlja varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin pri vsebinski obravnavi 

uporabljenih pravnih sredstev. 

 

6. Ker očitno ne gre za kršitev človekovih pravic, kot jih zatrjuje pritoţnik, Ustavno sodišče njegove 

pritoţbe ni sprejelo v obravnavo. 

 

C. 

 

7. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena 

Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena 

Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednica 

senata Milojka Modrijan ter člana dr. Janez Čebulj in Lojze Janko. Sklep je sprejelo soglasno. Ker 

senat ustavne pritoţbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS 

predloţena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od 

njih, ustavna pritoţba ni bila sprejeta v obravnavo. 

 

 

                                                                                                         Predsednica senata 

                                                                                                         Milojka Modrijan 

 

Opomba: 
[1]Odločba je shranjena z oznako "sod21". 

 


