
 

                                                                                                                        

Številka:  Up-991/17-24 

                   U-I-304/20-3 

Datum:  1. 7. 2020 

 

 

 

SKLEP 
 

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Valerije Svenšek, Ptuj, ki jo 

zastopa Gordan Stijepović, odvetnik na Ptuju, na seji 1. julija 2020 

 

 

sklenilo:  

 

Začne se postopek za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o prekrških (Uradni list 

RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, in 32/16). 

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

A. 

 

1. Prekrškovni organ je pritožnico s plačilnim nalogom spoznal za odgovorno storitve 

prekrška po prvem odstavku 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list 

RS, št. 70/06 – ZJRM –1) in prekrška po prvem odstavku 24. člena Zakona o osebni 

izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11 – ZOIzk-1). Izrečena ji je bila enotna globa v višini 

383,83 EUR. Zoper odločitev prekrškovnega organa je pritožnica vložila zahtevo za 

sodno varstvo, ki jo je Okrajno sodišče na Ptuju zavrnilo. Zoper sodbo Okrajnega sodišča 

pritožnica vlaga ustavno pritožbo. 

 

2. Pritožnica zatrjuje, da ji je Okrajno sodišče kršilo pravico iz 22. člena Ustave, ker je ni 

seznanilo z rezultatom poizvedb na klicnem centru policije (v nadaljevanju OKC). S tem 

naj bi ji onemogočilo, da se do njih opredeli. Izvedeni dokaz naj bi bil v obravnavani 

zadevi bistven, saj naj bi pritožnica navajala, da se je zatekla v hišo zaradi strahu pred 

policistom ter da naj bi zaradi strahu poklicala policijo. 

 

3. Okrajno sodišče je v izpodbijani sodbi med drugim navedlo, da ne dvomi, da je 

pritožnica kritičnega dne s svojim ravnanjem izpolnila vse zakonske znake očitanega 

prekrška. Ni verjelo pritožničini izpovedbi, da naj bi jo policisti prestrašili in da naj bi zato 
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poklicala na OKC. Iz dopisa Policijske postaje Ptuj z dne 31. 8. 2017 naj bi namreč 

izhajalo, da tistega dne iz telefonske številke, ki jo je pritožnica navedla, ni bil zabeležen 

noben klic. 

 

4. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-991/17 z dne 9. 12. 2019 ustavno pritožbo zoper 

izpodbijano sodbo Okrajnega sodišča na Ptuju sprejelo v obravnavo.   

 

 

B. 

 

5. Pritožnica je ustavno pritožbo vložila zoper sodbo sodišča prve stopnje, s katero je bilo 

o njenih pravicah in dolžnostih odločeno na eni in edini sodni stopnji. Zoper to sodbo ni 

imela niti rednega niti izrednega pravnega sredstva, s katerim bi lahko znotraj sistema 

sodišč uveljavljala zatrjevane kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki naj bi jih 

storilo sodišče prve stopnje v okviru odločanja o njeni zahtevi za sodno varstvo. Zakon o 

prekrških (v nadaljevanju ZP-1) v drugem odstavku 66. člena zelo omejuje pravico do 

pritožbe zoper odločitev Okrajnega sodišča o zavrnitvi zahteve za sodno varstvo, vloženo 

zoper odločbo o prekršku, ki jo je na prvi stopnji izdal prekrškovni organ po hitrem 

postopku. Pritožba je dovoljena zgolj, če je bila izrečena višja globa od najnižje 

predpisane za prekršek ali če je bila izrečena globa, ki je predpisana v večkratniku ali v 

odstotku (četrti in peti odstavek 17. člena ZP-1) ali če sta bila izrečena odvzem 

predmetov ali odvzem premoženjske koristi v vrednosti, ki presega 400 EUR. Ker je bila 

pritožnici izrečena globa v najnižjem znesku, ji po drugem odstavku 66. člena ZP-1 

pritožbe ni bilo dovoljeno vložiti. Pritožnica ni imela na voljo niti ugovora kot 

remonstrativnega pravnega sredstva niti zahteve za varstvo zakonitosti. Pritožnica bi 

sicer lahko predlagala državnemu tožilcu, naj v skladu s prvim odstavkom 169. člena ZP-

1 vloži zahtevo za varstvo zakonitosti na Vrhovno sodišče. Vendar državni tožilec na njen 

predlog ne bi bil vezan in zato zahteve za varstvo zakonitosti ne bi bil dolžan vložiti. Tudi 

po ustaljeni ustavnosodni presoji pobuda državnemu tožilcu, da vloži zahtevo za varstvo 

zakonitosti, ni pravno sredstvo stranke, obvestilo državnega tožilca, da ne bo vložil 

zahteve za varstvo zakonitosti, pa ne akt, s katerim bi bilo odločeno o pravici ali 

obveznosti posameznika.1 

 

6. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-56/06 z dne 15. 3. 2007 (Uradni list RS, št. 29/07, 

in OdlUS XVI, 21) presojalo skladnost drugega odstavka 66. člena ZP-1 s pravico do 

sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave in s pravico do pravnega sredstva 

iz 25. člena Ustave. Zavzelo je stališče, da zgolj to, da zoper odločitev okrajnega sodišča 

ni dovoljeno nadaljnje pravno sredstvo, samo po sebi ne more pomeniti neskladja s prvim 

odstavkom 23. člena Ustave. V zvezi z zatrjevanimi posegi v pravico do pritožbe pa je 

Ustavno sodišče poudarilo, da gre pri odločanju o zahtevi za sodno varstvo za odločanje 

v okviru enotnega upravno-kaznovalnega postopka, v katerem opravljajo okrajna sodišča 

vlogo instančnega organa in hkrati zagotavljajo sodno varstvo. Ker sodišče v primeru 

                                            
1 Glej sklep Ustavnega sodišča št. Up-266/02 z dne 14. 10. 2002. 
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zavrnitve zahteve za sodno varstvo odloči enako kot pred njim prekrškovni organ, je 

zahtevo za sodno varstvo mogoče obravnavati kot "drugo pravno sredstvo" v smislu 

25. člena Ustave. Na tej podlagi je Ustavno sodišče odločilo, da izključitev nadaljnje 

pritožbe zoper odločitev sodišča o zavrnitvi zahteve za sodno varstvo ne pomeni posega 

v pravico do pravnega sredstva. 

 

7. Po presoji Ustavnega sodišča je treba stališča iz odločbe št. U-I-56/06 znova 

preizkusiti tako z vidika pravic iz 23. in 25. člena Ustave kot tudi z vidika pravice do 

enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Po sprejetju odločbe št. U-I-56/06 je bil 

sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 

št. 51/07 – v nadaljevanju ZUstS-A), ki dostop do Ustavnega sodišča v prekrškovnih 

zadevah dopušča le izjemoma. Ustavno sodišče po drugem odstavku 55.b člena Zakona 

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

23/20 – v nadaljevanju ZUstS) sprejme ustavno pritožbo v obravnavo samo, 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. 

Ker se po četrti alineji drugega odstavka 55.a člena ZUstS šteje, da pri prekrških ne gre 

za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za 

pritožnika, ustavna pritožba praviloma ni dovoljena. Ustavno sodišče o taki ustavni 

pritožbi v skladu s tretjim odstavkom 55.a člena ZUstS odloča zgolj v posebno 

utemeljenih primerih, če gre za odločitev o pomembnem ustavnopravnem vprašanju, ki 

presega pomen konkretne zadeve. Pri obravnavanju te ustavne pritožbe, ki uveljavlja 

kršitev 22. člena Ustave, ki naj bi jo zagrešilo Okrajno sodišče, se je Ustavnemu sodišču 

zastavilo vprašanje, ali ureditev postopka z zahtevo za sodno varstvo zagotavlja 

učinkovito varstvo človekovih pravic. 

 

8. Ker je v večini prekrškovnih zadev storilcem pot do Ustavnega sodišča praktično 

zaprta, je še toliko bolj pomembno, da sodišča v postopku odločanja o zahtevi za sodno 

varstvo zagotavljajo uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ustavno 

sodišče pa je bilo tudi po uveljavitvi ZUstS-A soočeno s primeri, ko so sodišča popolnoma 

prezrla odločitve Ustavnega sodišča in s tem pritožnikove z Ustavo zajamčene pravice. V 

odločbah št. Up-578/16, št Up-887/14 in št. Up-847/14, vse z dne 20. 4. 2017 (Uradni list 

RS, št. 24/17) ter št. Up-942/14 z dne 20. 4. 2017 (Uradni list RS, št. 24/17, in OdlUS 

XXII, 22) in št. Up-854/14 z dne 20. 4. 2017 (Uradni list RS, št. 24/17, in OdlUS XXII, 21) 

je Ustavno sodišče ponovno ugotovilo kršitve temeljnih ustavnih procesnih pravic, glede 

katerih je že obstajala ustavnosodna presoja. Ustavno sodišče je v navedenih odločbah 

opozorilo, da ko oblikuje standarde varstva človekovih pravic, morajo te standarde 

sodišča upoštevati, da se zagotovi učinkovito varstvo človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin v vseh sodnih postopkih.2  

 

9. Razen tega se Ustavno sodišče po objavi navedenih odločb z dne 20. 4. 2017 še 

vedno sooča s primeri, ko do kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin pride pri 

                                            
2 Glej na primer odločbo Ustavnega sodišča št. Up-578/16, 6.-7. točka obrazložitve.  
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odločanju sodišča o zahtevi za sodno varstvo. Če o takšnih kršitvah že obstaja 

ustavnopravno presoja, Ustavno sodišče zadev, ki kršitve uveljavljajo, ne bo sprejelo v 

obravnavo (tretji odstavek 55.a člena ZUstS) in bo ustavno pritožbo zavrglo, čeprav je 

sodba obremenjena s kršitvijo ustavne ali konvencijske pravice in pritožnik lahko vloži 

pravno sredstvo na ESČP. Navedeno odpira vprašanje učinkovitega pravnega varstva 

znotraj sistema sodišč in ne pred Ustavnim sodiščem, katerega sistemski položaj v 

razmerju do sodišč določa načelo subsidiarnosti. 

 

10. Ustavna pritožba temelji na načelu subsidiarnosti.3 To načelo, ki je zasidrano v tretjem 

odstavku 160. člena Ustave in ponovljeno v prvem odstavku 51. člena ZUstS, temelji na 

dveh premislekih. Prvič, pritožnik mora sam storiti, kar je v njegovi moči, da v postopku 

pred sodišči ne pride do kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali da se že 

nastale kršitve odpravijo. Drugič, načelo subsidiarnosti hkrati vsebuje temeljno sporočilo 

o razmerju med sodišči in Ustavnim sodiščem. V skladu z ustavnopravno razdelitvijo 

pristojnosti so sodišča prva poklicana, da varujejo in uresničujejo človekove pravice in 

temeljne svoboščine. Od načela subsidiarnosti je mogoče odstopiti le pod ozko 

določenimi predpostavkami iz drugega odstavka 51. člena ZUstS. V tej konkretizaciji 

razmerja med pravilom in izjemo se odraža pomen, ki ga Ustava pripisuje sodni praksi 

sodišč tudi pri spoštovanju ustaljene ustavnosodne presoje.4 

 

11. Tudi iz pogojev za sprejem ustavne pritožbe v odločanje, ki sta določena v drugem 

odstavku 55.b člena ZUstS, je jasno razvidno, da Ustavno sodišče zagotavlja posebno 

varstvo človekovih pravic, ki ne more nadomestiti odločanja in varovanja človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin v sodstvu. Kot je navedeno že v 7. točki obrazložitve tega 

sklepa, Ustavno sodišče sprejme ustavno pritožbo v obravnavo samo, 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. 

Zakonske predpostavke za sprejem dajejo Ustavnemu sodišču določeno polje proste 

presoje pri razlagi in uporabi pomensko odprto zasnovanih pravnih pojmov, ki so 

                                            
3 Ustavno sodišče je pomen načela subsidiarnosti izpostavilo že v sklepu št. Up-628/06 z dne 

15. 5. 2007. 

4 Prim. odločbo nemškega Zveznega ustavnega sodišča (Bundesverfassungsgericht - BVerfG) št. 

1 PBvU 1/02 z dne 30. 4. 2003, 56. točka obrazložitve. BVerfG je v tej zadevi odločilo, da če 

postopkovni zakon za primere, ko je sodišče kršilo pravico do izjave in bi to lahko vplivalo na 

odločitev, ne določa pravnega sredstva pred sodišči, gre za kršitev načela pravne države v zvezi s 

prvim odstavkom 103. člena Temeljnega zakona (Grundgesetz - GG). BVerfG je poudarilo, da 

zakonodajalec lahko predvidi preizkus zatrjevane kršitve prvega odstavka 103. člena GG v okviru 

splošnega sistema pravnih sredstev ali v okviru posebnega pravnega sredstva. V ta namen 

zadostuje tudi pravno sredstvo, naslovljeno na sodišče, ki se mu očita, da je kršilo postopkovna 

pravila (iudex a quo), če je pomanjkljivost mogoče učinkovito odpraviti na ta način. Zakonodajalec 

ima pri podrobnejšem urejanju tega pravnega sredstva in njegovih posledic na voljo določeno polje 

proste presoje, ki ga mora zapolniti tudi ob upoštevanju interesov drugih udeležencev v postopku 

in zahteve po učinkovitem delovanju sodišč. 
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merodajni za odločitev o sprejemu.5 Po drugi strani pa pravno varstvo pred sodišči ni 

omejeno na kršitve s hujšimi posledicami in precedenčna ustavnopravna vprašanja, 

temveč obsega tudi manj intenzivne posege v človekove pravice in temeljne svoboščine. 

 

12. V skladu z navedenim se zastavlja vprašanje, ali je ureditev v ZP-1, ki v večini hitrih 

postopkov o prekršku ne omogoča, da bi storilec znotraj sistema sodišč lahko zahteval 

odpravo kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih je v postopku odločanja o 

zahtevi za sodno varstvo storilo sodišče prve stopnje, v skladu s pravicami iz 22., 23. in 

25. člena Ustave. Zato je Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 161. člena 

Ustave in drugega odstavka 59. člena ZUstS začelo postopek za oceno ustavnosti 

66. člena ZP-1.  

 

 

C. 

 

13. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 59. člena ZUstS v 

sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok 

Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan 

Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Ustavno sodišče je odločitev sprejelo 

soglasno. 

 

 

 

 

        dr. Rajko Knez 

            Predsednik 

 

 

 

 

                                            
5 Prim. odločbo BVerfG št. 1 PBvU 1/02, 57. točka obrazložitve. 


