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S K L E P 
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Sergeja 
Pajntarja, Nova Gorica, ki ga zastopa Kati Mininčič, odvetnica v Novi Gorici, na seji 
22. junija 2011 
 

s k l e n i l o :  

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Ks 97/2009 
z dne 23. 4. 2009 in sklep Policijske postaje Nova Gorica št. 2202-57/2009/1 z 
dne 8. 4. 2009 se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 109. in 110. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – 
popr.) ter 238.b člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 
56/08 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže. 
 

O b r a z l o ž i t e v  

 
1. S sklepom Policijske postaje Nova Gorica (v nadaljevanju prekrškovni organ) je 
bilo zoper pritožnika oziroma pobudnika v postopku zaradi prekrška odrejeno 
pridržanje. Ustavni pritožnik je zoper sklep prekrškovnega organa vložil pritožbo, ki jo 
je Okrožno sodišče v Novi Gorici s sklepom zavrglo kot prepozno. Pritožnik vlaga 
ustavno pritožbo zoper oba navedena sklepa in hkrati izpodbija v izreku tega sklepa 
navedene določbe Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1) in Zakona o varnosti 
cestnega prometa (v nadaljevanju ZVCP-1). 
 
2. Pritožnik oziroma pobudnik utemeljuje ustavno pritožbo in pobudo za začetek 
postopka za oceno ustavnosti z enakimi razlogi. Zatrjuje kršitev oziroma neskladje 
izpodbijanih določb ZP-1 in ZVCP-1 s 15., 19., 21., 22., 25. in 32. členom Ustave. V 
obrazložitvi primerja postopek in posledice odreditve pridržanja s priporom (v obeh 
položajih naj bi šlo za omejitev svobode gibanja) ter navaja, da je pridržanje po 238. 
členu ZVCP-1 obligatorno in zato ne vzdrži testa sorazmernosti. Neposredno v zvezi 
z vsebino izpodbijanega posamičnega akta, to je s sklepom o zavrženju njegove 
pritožbe kot prepozne, pritožnik navaja, da je zakonodajalec izničil pravico 
pridržanega do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave z določitvijo nesorazmerno 
kratkega pritožbenega roka "tistih nekaj ur, kar traja pridržanje".  
 
3. Po prvem odstavku 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 
64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) ustavna pritožba ni 
dovoljena, če ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela 
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hujše posledice za pritožnika. Na podlagi četrte alineje drugega odstavka istega 
člena ZUstS se šteje, da gre za tak primer, če gre za posamične akte, izdane v 
zadevah prekrškov. Take akte izpodbija tudi pritožnik. Pritožnik ne predlaga izjemne 
obravnave ustavne pritožbe skladno s tretjim odstavkom 55.a člena ZUstS. Ker 
njegova ustavna pritožba ni dovoljena, jo je Ustavno sodišče zavrglo (1. točka 
izreka). 
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor 
izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku 
navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za 
izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega 
v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Po ustaljeni 
ustavnosodni presoji mora pobudnik izkazati, da bi morebitna ugoditev pobudi 
privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja. 
 
5. Pravni interes pobudnika za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih 
določb temelji na hkrati vloženi ustavni pritožbi. Vendar ustavna pritožba ni 
dovoljena. Zato morebitna ugoditev pobudi ne bi izboljšala pravnega položaja 
pobudnika. Ker pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za vložitev pobude, jo je 
Ustavno sodišče zavrglo (2. točka izreka). 
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in tretje 
alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s četrto alinejo drugega odstavka 55.a 
člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja 
Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. 
Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno. 
 
 
 
 
 
 
 

dr. Ernest Petrič 
Predsednik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


