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SKLEP 
 

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Ide Erjavec Burnik, Komenda, 

ki jo zastopa Matiček Žumer, odvetnik v Ljubljani, na seji 5. junija 2019 

 

sklenilo: 

 

Začne se postopek za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (Uradni list 

RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19). 

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

1. Pritožnica je vložila ustavno pritožbo zoper odločbo Okrožnega sodišča v Ljubljani o 

zavrnitvi prošnje za odlog izvršitve kazni zapora in zoper odločbo Višjega sodišča v 

Ljubljani o zavrnitvi pritožbe zoper izpodbijano odločbo. Navedla je, da so ji bile z 

izpodbijanima aktoma kršene pravice do enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave, 

varstva osebne svobode iz 19. člena Ustave, enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave 

in sodnega varstva iz 23. člena Ustave. Kršitve je utemeljila z navedbami, da bi sodišče 

moralo z upoštevanjem načela sorazmernosti najprej pravnomočno odločiti o predlogu za 

nadomestno izvršitev kazni zapora oziroma da bi moralo kljub temu, da v zakonu, ki ureja 

izvrševanje kazenskih sankcij, kot razlog za odlog izvršitve kazni zapora ni predpisana 

okoliščina, da o pravočasno vloženem predlogu za nadomestno izvršitev kazni zapora še 

ni bilo pravnomočno odločeno, izvršitev kazni zapora odložiti prav iz tega razloga. Vložila 

je tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 24. člena v 

zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list 

RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12, 54/15 in 11/18 – v 

nadaljevanju ZIKS-1). Izpodbijana določba naj bi bila v neskladju s pravicami do enakosti 

pred zakonom iz 14. člena Ustave, varstva osebne svobode iz 19. člena Ustave, enakega 

varstva pravic iz 22. člena Ustave in sodnega varstva iz 23. člena Ustave, ker naj ne bi 

urejala možnosti odloga izvršitve kazni zapora v položaju, ko o obsojenčevem predlogu 

za nadomesten način izvršitve kazni zapora še ni pravnomočno odločeno, oziroma ker 
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naj ne bi določala, da se kazen zapora lahko izvrši šele, ko je pravnomočno odločeno o 

predlogu za nadomestno izvršitev kazni zapora. 

 

2. Ustavno sodišče je navedeno ustavno pritožbo s sklepom senata št. Up-920/18 z dne 

22. 1. 2019 sprejelo v obravnavo. V postopku obravnavanja ustavne pritožbe se je 

zastavilo vprašanje, ali Zakon o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) vsebuje 

protiustavno pravno praznino, ker ne določa, da vložitev predloga za nadomestno 

izvršitev kazni zapora zadrži izvršitev te kazni v zavodu za prestajanje kazni zapora. Na 

podlagi drugega odstavka 161. člena Ustave in drugega odstavka 59. člena Zakona o 

Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v 

nadaljevanju ZUstS) lahko Ustavno sodišče v postopku z ustavno pritožbo oceni 

ustavnost predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, na 

katerem temelji izpodbijana odločitev. Ker je odločitev o ustavni pritožbi odvisna od 

odločitve o ustavnosti ZKP, je Ustavno sodišče začelo postopek za oceno njegove 

skladnosti z Ustavo. Odločilo bo, ali je ta zakon v skladu s pravico do sodnega varstva iz 

23. člena Ustave. 

 

3. O pobudi za začetek postopka za presojo ustavnosti ZIKS-1 bo Ustavno sodišče 

odločilo naknadno. 

 

4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 59. člena ZUstS ter 

prve 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, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. 

Sklep je sprejelo soglasno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Rajko Knez 

Predsednik 

 


