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S K L E P 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Ljuba Rezarja, Ljubljana, na seji 
24. marca 2011 
 

s k l e n i l o :  

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR 1/1 
Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška (Uradni list RS, št. 40/10), kolikor 
ureja prostorsko enoto P3, se zavrže. 
 

O b r a z l o ž i t e v  

 
1. Pobudnik izpodbija Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele 
območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška (v nadaljevanju 
Odlok o OPPN), kolikor ureja prostorsko enoto P3. V pobudi se sklicuje na svoje 
navedbe v zadevi št. U-I-226/10, v kateri je Ustavno sodišče s sklepom z dne 2. 12. 
2010 njegovo pobudo zaradi pomanjkanja pravnega interesa zavrglo. Pobudnik v 
obravnavani pobudi dodatno utemeljuje svoj pravni interes in v zvezi s tem opozarja 
na določbe Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in 
dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Uradni list RS, št. 62/04, MP, št. 
17/04), Direktive 2003/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o 
sodelovanju javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem in o 
spremembi direktiv Sveta 85/337/EGS in 96/61/ES glede sodelovanja javnosti in 
dostopa do sodišč (UL L 156, 25. 6. 2003, str. 466–473) in na nekatere odločitve tujih 
ustavnih sodišč. Poudarja pomen sodelovanja javnosti v postopkih priprave 
prostorskih aktov in pravice do pravnega varstva v teh primerih. Meni, da bi bilo treba 
tudi 24. člen Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno 
prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) razlagati v skladu z namenom, kot ga 
določajo navedeni akti. 
 
2. 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 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. Iz pobudnikovih navedb je razvidno, da nasprotuje gradnji objektov, načrtovanih z 
Odlokom o OPPN. Gradnja načrtovanih objektov neposredno na podlagi Odloka o 
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OPPN ni mogoča, saj mora pristojni upravni organ v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja izdati odločbo, s katero odloči o gradnji in predpiše konkretne pogoje, ki jih 
je treba pri tem upoštevati. Pobudnik bo lahko v tem postopku, če bo izkazal svoj 
pravni interes, sodeloval kot stranski udeleženec (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, pobudnik ne izkazuje 
pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 
izpodbijanega Odloka o OPPN. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo. 
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS 
in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list 
RS, št. 86/07 in 54/10) 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


