
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: U-I-113/09-5 
Datum: 24. 3. 2011 
         
 

S K L E P 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Davorina Miklavca, Portorož, in 
drugih, na seji 24. marca 2011 
 

s k l e n i l o :  

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega 
odstavka 3. člena Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za hitro cesto na 
odseku Jagodje–Lucija in priključno cesto za Piran (Uradni list RS, št. 76/08) se 
zavrže. 
 

O b r a z l o ž i t e v  

 
 
1. Pobudniki izpodbijajo v izreku sklepa navedeni prostorski akt. Menijo, da je v 
neskladju z 31. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 
–popr. – ZUreP-1). Svoj pravni interes utemeljujejo z zatrjevanjem, da so lastniki 
zemljišč, po katerih naj bi potekala načrtovana hitra cesta. 
  
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor 
izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, 
Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po 
drugem odstavku navedenega člena 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.  
 
3. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. Na podlagi prostorskega akta izda 
upravni organ v postopku izdaje gradbenega dovoljenja odločbo, s katero odloči o 
gradnji in predpiše konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati. Pobudniki 
lahko v tem postopku, če izkažejo svoj pravni interes, sodelujejo kot stranski 
udeleženci (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-165/09 z dne 3. 3. 2011, Uradni list 
RS, št. 20/11). V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih 
sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z 
ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega 
sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 
10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2). Iz razlogov, navedenih v 
citiranem sklepu, pobudniki ne izkazujejo pravnega interesa za začetek postopka za 
oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega prostorskega akta. Zato je Ustavno 
sodišče njihovo pobudo zavrglo. 
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4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS 
v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki 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 

 
 
 
 
 
 
 
 


