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Datum vložitve
Izpolni glavna pisarna Ustavnega sodišče Republike Slovenije

USTAVNA PRITOŽBA
Obrazec vsebuje obvezne sestavine ustavne pritožbe, ki so določene v Zakonu o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v
nadaljevanju ZUstS) in s III. točko Priloge Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni
list RS, št. 54/10 in 56/11).
Ustavna pritožba se lahko vloži zaradi kršitve človekove pravice ali temeljne
svoboščine zoper posamični akt, s katerim državni organ, organ lokalne skupnosti
ali nosilec javnih pooblastil odloči o pravici, obveznosti ali pravni koristi
posameznika ali pravne osebe, pod pogoji, ki jih določa ZUstS v členih 50 do 53.

USTAVNI PRITOŽNIK

1
Ime in priimek / naziv ali firma
Ulica in hišna številka

vnesite osebno ime, naziv ali firmo
navedite naslov stalnega ali začasnega
prebivališča ali naslov sedeža

Pošta
Zastopnik pravne osebe

IZPOLNITE LE,
če je pritožnik pravna oseba.
navedite osebno ime in pravni naslov
za zastopanje: npr. pooblastilo
v statutu, sklep pristojnega organa, …
Če niste fizična oseba, morate predložiti
dokazilo o svojem pravnem statusu.
Če ustavno pritožbo vloži varuh
človekovih pravic, mora predložiti
soglasje tistega, katerega človekove
pravice ali temeljne svoboščine v
posamični zadevi varuje.

2

IZPODBIJANI AKT
Izpodbijani akt

Sodišče oziroma organ, ki je izdal izpodbijani akt

Opr. št.

Datum izdaje
navedite osebno ime in pravni naslov
za zastopanje: npr. pooblastilo
v statutu, sklep pristojnega organa, …
Priložite kopijo posamičnega akta,
ki se izpodbija, ter kopije vseh drugih
posamičnih aktov, ki so bili v zvezi
z izpodbijanim posamičnim aktom
izdani v postopkih pred pristojnimi
organi v zadevi.
Priložite listine, na katere opirate
ustavno pritožbo.

2.1

Razlogi za izjemno odločanje

Ustavna pritožba zoper posamične akte, izdane v sporih majhne
vrednosti, v sporih zaradi motenja posesti, v zadevah prekrškov,
in zoper odločitev o stroških postopka

IZPOLNITE LE,
če vlagate ustavno pritožbo zoper
posamične akte, izdane v sporih majhne
vrednosti, v sporih zaradi motenja
posesti, v zadevah prekrškov, in zoper
odločitev o stroških postopka.
navedite dejstva, iz katerih izhaja, da gre
za pomembno ustavnopravno vprašanje,
ki presega pomen konkretne zadeve
Ustavna pritožba zoper posamične akte,
izdane v sporih majhne vrednosti,
v sporih zaradi motenja posesti,
v zadevah prekrškov, in zoper odločitev
o stroških postopka praviloma ni
dovoljena (prvi in drugi odstavek 55.a
člena ZUstS). Ustavno sodišče lahko
izjemoma odloča o ustavnih pritožbah
zoper navedene posamične akte le,
če gre za odločitev o pomembnem
ustavnopravnem vprašanju, ki presega
pomen konkretne zadeve (tretji odstavek
55.a člena ZUstS).

3

ZASTOPANJE

3.1

Pooblaščenec

Ime in priimek ali firma

IZPOLNITE LE,
če pritožnika zastopa pooblaščenec.
vnesite osebno ime ali firmo

Ulica in hišna številka

navedite naslov stalnega ali začasnega
prebivališča ali naslov sedeža

Pošta

Predložite pooblastilo, ki je dano
posebej za postopek pred Ustavnim
sodiščem, pri čemer mora biti
pooblastilo dano po vročitvi
posamičnega akta, zoper katerega se
vlaga ustavna pritožba.
Pooblaščenec, ki ni odvetnik, mora
predložiti posebno pooblastilo za prenos
pooblastila za zastopanje v postopku
pred Ustavnim sodiščem na drugo
osebo.

Zakoniti zastopnik fizične osebe

3.2

Ime in priimek

IZPOLNITE LE,
če ima pritožnik zakonitega zastopnika
(npr. roditelj mladoletne osebe).
vnesite osebno ime

Ulica in hišna številka

navedite naslov stalnega ali začasnega
prebivališča

Pošta

Skupni pooblaščenec za sprejemanje pisanj oziroma
pooblaščenec za sprejemanje pisanj v Republiki Sloveniji

3.2

Ime in priimek ali firma
Ulica in hišna številka

Pošta

IZPOLNITE LE,
če več pritožnikov skupaj vlaga ustavno
pritožbo oziroma če je pritožnik v tujini
in nima pooblaščenca v Republiki
Sloveniji.
vnesite osebno ime ali firmo
navedite naslov stalnega ali začasnega
prebivališča ali naslov sedeža

UTEMELJITEV USTAVNE PRITOŽBE

4

Izčrpanost pravnih sredstev

4.1
Navedbe o izčrpanosti
pravnih sredstev

Odločbe

Ustavna pritožba se lahko vloži šele, ko
so izčrpana vsa pravna sredstva (prvi
odstavek 51. člena ZUstS) pred
pristojnimi sodišči.
Sodišče oziroma organ, ki je izdal izpodbijani akt

Opr. št.

Datum izdaje
navedite odločbe, izdane v zvezi s
predmetom ustavne pritožbe

4.1.1
Razlogi za izjemo odločanje

Razlogi za izjemno odločanje o ustavni pritožbi, vloženi pred
izčrpanjem izrednih pravnih sredstev

IZPOLNITE LE,
če vlagate ustavno pritožbo pred
izčrpanjem izrednih pravnih sredstev.
navedite dejstva, ki utemeljujejo očitnost
zatrjevanih kršitev človekovih pravic ali
temeljnih svoboščin, ter dejstva, ki
utemeljujejo zatrjevanje nepopravljivih
posledic, ki bi vam nastale z izvršitvijo
posamičnega akta
Pred izčrpanjem izrednih pravnih
sredstev lahko Ustavno sodišče
izjemoma odloča o ustavni pritožbi, če je
zatrjevana kršitev očitna in če bi z
izvršitvijo posamičnega akta nastale za
pritožnika nepopravljive posledice (drugi
odstavek 51. člena ZUstS).

4.2

Pravočasnost

Datum vročitve

navedite dan, ko je bil vam, vašemu
zastopniku ali pooblaščencu vročen
posamični akt
Ustavna pritožba se vloži v 60 dneh od
dneva vročitve posamičnega akta, zoper
katerega je mogoča ustavna pritožba
(prvi odstavek 52. člena ZUstS).

4.2.1

Razlogi za izjemno odločanje o ustavni pritožbi,
vloženi po izteku roka

Razlogi za izjemno odločanje

IZPOLNITE LE,
če vlagate ustavno pritožbo po 60.
dnevu od vročitve posamičnega akta.
navedite razloge, ki utemeljujejo izjemno
odločanje o ustavni pritožbi
V posebno utemeljenih primerih lahko
Ustavno sodišče izjemoma odloča o
ustavni pritožbi, ki je vložena po izteku
60-dnevnega roka (tretji odstavek 52.
člena ZUstS).

4.3
Domnevno kršene človekove
pravice ali temeljne svoboščine

Domnevno kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine
navedite, katere človekove pravice
ali temeljne svoboščine so vam bile
z izpodbijanim aktom domnevno kršene
(npr. domneva nedolžnosti iz 27. člena
Ustave)
Ustavna pritožba mora vsebovati
navedbe o domnevno kršenih človekovih
pravicah in temeljnih svoboščinah ter o
razlogih, ki utemeljujejo kršitve (drugi in
tretji odstavek 53. člena ZUstS).

Razlogi, ki utemeljujejo
zatrjevane kršitve

navedite razloge, s katerimi
utemeljujete, da so vam bile
z izpodbijanim aktom kršene človekove
pravice ali temeljne svoboščine. Če
zatrjujete kršitev več človekovih pravic
ali temeljnih svoboščin, navedite razloge
za vsako domnevno kršitev.
Ustavna pritožba se sprejme v
obravnavo, če gre za kršitev človekovih
pravic ali temeljnih svoboščin, ki je imela
hujše posledice za pritožnika, ali če gre
za pomembno ustavnopravno vprašanje,
ki presega pomen konkretne zadeve
(drugi odstavek 55.b člena ZUstS).

5

DRUGE NAVEDBE

PRILOŽENI DOKUMENTI

6

Seznam zahtevanih prilog

Zaporedna št. 1.

- Dokazilo o pravnem statusu, če
pritožnik ni fizična oseba (točka 1).

2.
3.

- Če ustavno pritožbo vloži varuh
človekovih pravic, mora predložiti
soglasje tistega, katerega človekove
pravice ali temeljne svoboščine
v posamični zadevi varuje (točka 1).

4.
5.
6.

- Kopija posamičnega akta, ki se
izpodbija, ter kopije vseh drugih
posamičnih aktov, ki so bili v zvezi z
izpodbijanim posamičnim aktom izdani v
postopkih pred pristojnimi organi v zadevi
(točka 2).

7.
8.
9.
10.

- Listine, na katere pritožnik opira svojo
ustavno pritožbo (točka 2).

11.

- Če pritožnika zastopa pooblaščenec,
mora predložiti pooblastilo, ki je dano
posebej za postopek z ustavno pritožbo,
pri čemer mora biti pooblastilo dano po
vročitvi posamičnega akta, zoper
katerega se vlaga ustavna pritožba
(točka 3.1).
- Pooblaščenec, ki ni odvetnik, mora
predložiti posebno pooblastilo za
prenos pooblastila za zastopanje
v postopku pred Ustavnim sodiščem
na drugo osebo (točka 3.1).

Kraj in datum

Podpis vložnika

Izpolnjeno ustavno pritožbo
pošljite na naslov

Ustavno sodišče Republike Slovenije
p. p. 1713, SI - 1001 Ljubljana

ali
jo vložite osebno v glavni
pisarni Ustavnega sodišča
Republike Slovenije v času
uradnih ur

vsak dan od 8:30 do 12:00
v sredo od 10:00 do 15:00

