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1. Glasoval sem za odločbo, takšno kot je, tako v izreku kot obrazložitvi, čeprav sem se 

pri odločanju zavzemal za sprejetje stališča, po katerem presojana zakonska ureditev v 

drugem odstavku 66. člena ZP-1 ni v skladu ne z 22. členom, ne s 25. členom Ustave.  

 

2. Pritožnica izpodbija sodbo Okrajnega sodišča na Ptuju, s katero je bila zavrnjena njena 

zahteva za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku. S to odločbo ji je bila naložena globa 

zaradi kršitve prvega odstavka 22. člena ZJRM-1 in prvega odstavka 24. člena ZOIzk-1. 

Pritožnica zatrjuje, da ji je sodišče kršilo ustavne pravice iz 29. in 22. člena Ustave, ker je 

po tem, ko je zaključilo  obravnavo, opravilo še poizvedbo na klicnem centru policije 

(OKC) glede dejstva, ali je pritožnica tistega dne poklicala na OKC. Kot pravi pritožnica, je 

sodišče ni seznanilo z opravljenimi poizvedbami, niti ji ni omogočilo, da se z rezultatom 

poizvedb seznani in se do njega opredeli.  Izvedeni dokaz naj bi bil v obravnavani zadevi 

bistven za presojo pritožničine verodostojnosti, ko je navajala, da se je zatekla v hišo 

zaradi strahu pred policistom in zaradi strahu poklicala policijo.1  

 

3. Iz izpodbijane sodbe je razvidno, da je sodišče prve stopnje v skladu s četrtim 

odstavkom 65. člena ZP-1 dopolnilo dokazni postopek. Pred dopolnitvijo postopka je 

pritožnico z dopisom z dne 28. 11. 2016 seznanilo z do tedaj zbranim dokaznim gradivom 

ter jo hkrati poučilo, da lahko poda svojo izjavo glede dejstev in dokazov, o katerih se 

pred prekrškovnim organom ni mogla izjaviti.2 Sodišče je v postopku opravilo glavno 

obravnavo ter zaslišalo pritožnico, dva policista in eno pričo. Po opravljeni glavni 

obravnavi pa je sodišče opravilo še poizvedbe na OKC. PP Ptuj je sodišču v dopisu z dne 

31. 8. 2017 sporočila, da v času storitve prekrška iz pritožničine telefonske številke ni bil 

                                            
1 Strani 6 in 7 ustavne pritožbe. 

2 Točka 4 obrazložitve sodbe. 
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zabeležen noben klic na OKC. Ta dokaz je sodišče uporabilo za oceno, da pritožničina 

izpovedba ni verodostojna.3  

 

4. V kolikor navedbe pritožnice držijo, potem okoliščina, da je sodišče ni seznanilo z 

odgovorom policije, je pa ta odgovor uporabilo kot dokaz, pomeni, da gre v zadevi za 

"klasično" kršitev pravice do izjave, ki jo zagotavlja 22. člen Ustave.  

 

5. Ustava v 22. členu vsakomur zagotavlja enako varstvo njegovih pravic v postopku pred 

sodiščem in pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 

pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Gre za 

osrednjo določbo Ustave, ki se nanaša na pravico do poštenega postopka.4 Pravica do 

izjave, ki temelji na spoštovanju človekove osebnosti in dostojanstva (34. člen Ustave), 

stranki zagotavlja, da jo bo sodišče opravnavalo kot aktivnega udeleženca postopka in ji 

omogočilo učinkovito obrambo pravic ter s tem možnost, da aktivno vpliva v zadevi na 

odločitev, ki posega v njene pravice in interese. 

 

6. Pravica do izjave ni le človekova "postopkovna prapravica", temveč tudi 

objektivnopravno postopkovno načelo, ki je temeljnega pomena za sodno varstvo. 

Pomen pravice do izjave za pravno državo je priznan tudi prek pravice do poštenega 

sojenja iz prvega odstavka 6. člena EKČP5 in drugega odstavka 47. člena Listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah.6 

 

7. Kadar do kršitev ustavnih procesnih jamstev, na primer pravice do izjave, pa tudi 

drugih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pride v prekrškovnem postopku šele pred 

sodiščem in v pravnem redu ni predviden postopek, v katerem je mogoče take kršitve po 

vsebini uveljavljati in doseči njihovo odpravo, ni mogoče govoriti o poštenem sojenju. Iz 

pravice do poštenega postopka iz 22. člena Ustave tako izhaja tudi pravica do postopka, 

v katerem je mogoče uveljavljati razloge, ki po vsebini pomenijo uveljavljanje kršitve 

človekovih pravic, zlasti ustavnih procesnih jamstev, do katerih je prišlo na prvi (in zadnji) 

stopnji sodnega odločanja. To torej pomeni, da iz 22. člena Ustave izhaja dolžnost 

zakonodajalca, da zagotovi takšen sistem pravnih sredstev, ki bo strankam znotraj 

sistema rednega sodstva omogočal uveljavljanje in odpravo kršitev človekovih pravic. 

 

                                            
3 Točka 14 obrazložitve sodbe. 

4 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-146/07 z dne 13. 11. 2008 (Uradni list RS, št. 111/08, in 

OdlUS XVII, 59). 

5 Po praksi ESČP je pravica stranke do seznanitve z vsemi dokazi in stališči, ki so sodišču 

posredovana z namenom, da bi vplivala na odločitev o zadevi, in do opredelitve do njih, eden od 

bistvenih elementov pravice do poštenega postopka iz prvega odstavka 6. člena EKČP; glej npr. 

sodbo ESČP v zadevi Nideroest – Huber proti Švici z dne 18. 2. 1997. Glej tudi odločbo Ustavnega 

sodišča št. Up-497/14 z dne 24. 11. 2016, 8.točka obrazložitve. 

6 Po navedeni določbi ima vsakdo pravico, da o njegovi zadevi pravično, javno in v razumnem roku 

odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom predhodno ustanovljeno sodišče.  
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8. Iz navedenega sledi, da je v prekrškovnem postopku smisel zahteve 22. člena Ustave 

zagotavljanje postopka za vsebinsko uveljavljanje in odpravo kršitev človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin, do katerih je prišlo šele v postopku pred sodiščem. Ustavnopravni 

razlog za tako procesno jamstvo je zagotovitev poštenega postopka, da se pred 

sodiščem (lahko tudi prvostopenjskim) v okviru posebnega postopka zagotovi preizkus 

morebitnih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, do katerih je prišlo v 

(prvostopenjskem) sodnem odločanju. 

 

9. Čeprav je bilo moje osebno stališče ves čas odločanja, da je ureditev v drugem 

odstavku 66. člena ZP-1 v neskladju z 22. členom Ustave, pa lahko sprejmem razloge 

predvsem iz 20. in 21. točke obrazložitve odločbe, v katerih je utemeljena sprememba 

stališča iz odločbe št. U-I-56/06, da odsotnost pravnega sredstva zoper odločitev okrajnih 

sodišč ne pomeni posega v pravico do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave. Navedeno 

stališče tudi po moji oceni ni (dovolj) upoštevalo kazenskopravne narave prekrškovnega 

postopka. Za kaznovalno pravo veljajo zaostrena procesnopravna jamstva, določena v 

29. členu Ustave. S tem členom Ustava zagotavlja postopkovno enakopravnost vsakemu, 

ki je obdolžen kaznivega ravnanja, in mu zagotavlja pošteno obravnavo. Te pravice 

oziroma jamstva morajo biti po ustaljeni presoji Ustavnega sodišča posamezniku 

zagotovljena tudi v postopku o prekrških.7 

 

10. Od te točke razlogovanja dalje obe poti, tako po 22. členu kot po 25. členu Ustave, 

privedeta do v bistvenem enake rešitve: v prekrškovnem postopku mora biti zagotovljeno 

pravno sredstvo (sic!), ki posamezniku znotraj sistema rednih sodišč omogoča 

uveljavljanje in odpravo kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

 

11. Zakonodajalec bo imel pri urejanju tega pravnega sredstva široko polje presoje, ne le 

kako se bo postopek s takim pravnim sredstvom imenoval (ugovorni, pritožbeni, postopek 

o zahtevi za varstvo zakonitosti ipd.), temveč predvsem kakšna bo njegova vsebina, 

nadalje, ali bo pravno sredstvo devolutivno ali remonstrativno in kako bodo opredeljeni 

razlogi, iz katerih bo tako pravno sredstvo mogoče vložiti. 

 

 

 

 

 

                      Marko Šorli 

                         Sodnik 

 

                                            
7 Odločbe Ustavnega sodišča št. Up-718/13 z dne 7. 10. 2015, 8. točka obrazložitve; št. Up-120/97 

z dne 18. 3. 1999 (Uradni list RS, št. 31/99, in OdlUS VIII, 126); št. Up-1293/10 z dne 21. 6. 2012 

(Uradni list RS, št. 52/12); št. Up-1544/10 z dne 21. 6. 2012 (Uradni list RS, št. 53/12); št. Up-

319/10, U-I-63/10 z dne 20. 1. 2011 (Uradni list RS št. 10/11). 


