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Obrazec vsebuje obvezne sestavine pobude za začetek postopka za oceno ustavnos-
ti zakona ali ustavnosti oziroma zakonitosti drugih predpisov ali splošnih aktov, 
izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, ki so določene z Zakonom o Ustavnem 
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju 
ZUstS) in z II. točko Priloge Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 
54/10 in 56/11).

IZPODBIJANI AKT1

Predpis in izpodbijani členi

Številka Uradnega lista Republike 
Slovenije oziroma drugega 

uradnega glasila, v katerem je bil 
izpodbijani predpis objavljen

Organ, ki je predpis izdal
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POBUDA ZA ZAČETEK POSTOPKA 
za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti

Izpolni glavna pisarna Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Zastopnik pravne osebe

Ulica in hišna številka

Ime in priimek / naziv ali firma

navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča ali naslov sedeža

vnesite osebno ime, naziv ali firmo

navedite osebno ime in pravni naslov  
za zastopanje: npr. pooblastilo  
v statutu, sklep pristojnega organa, …

Če niste fizična oseba, morate predložiti 
dokazilo o svojem pravnem statusu.

Pošta
IZPOLNITE LE,  
če je pobudnik pravna oseba.

POBUDNIK2

P

U – I

Datum vložitve
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ZASTOPANJE3

Ulica in hišna številka

Ime in priimek ali firma

navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča ali naslov sedeža

vnesite osebno ime ali firmo

Predložite pooblastilo, ki je dano posebej 
za postopek pred Ustavnim sodiščem.

Pooblaščenec, ki ni odvetnik, mora 
predložiti posebno pooblastilo za prenos 
pooblastila za zastopanje v postopku 
pred Ustavnim sodiščem na drugo 
osebo.

Pošta

Pooblaščenec
IZPOLNITE LE,  
če pobudnika zastopa pooblaščenec.3.1

P

P

Ulica in hišna številka

Ime in priimek ali firma

navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča ali naslov sedeža

vnesite osebno ime ali firmo

Pošta

Skupni pooblaščenec za sprejemanje pisanj oziroma  
pooblaščenec za sprejemanje pisanj v Republiki Sloveniji 

IZPOLNITE LE,  
če več pobudnikov skupaj vlaga pobudo 
oziroma če je pobudnik v tujini in nima 
pooblaščenca v Republiki Sloveniji.3.3

Ulica in hišna številka

Ime in priimek

navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča

vnesite osebno ime

Pošta

Zakoniti zastopnik fizične osebe3.2

IZPOLNITE LE,  
če ima pobudnik zakonitega zastopnika 
(npr. roditelj mladoletne osebe).         .
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UTEMELJITEV POBUDE4
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navedite okoliščine, iz katerih je razvidno, 
da izpodbijani predpis neposredno 
posega v vaše pravice, pravne interese 
oziroma v vaš pravni položaj

navedite okoliščine, iz katerih je razvidno, 
kdaj ste izvedeli za nastanek  
škodljivih posledic

Kadar podzakonski predpis ali splošni akt, 
izdan za izvrševanje javnih pooblastil, 
učinkuje neposredno in posega v pravice, 
pravne interese oziroma v pravni položaj 
pobudnika, se pobuda lahko vloži v enem 
letu od njegove uveljavitve oziroma v enem 
letu od dneva, ko je pobudnik izvedel za 
nastanek škodljivih posledic (tretji odstavek 
24. člena ZUstS).

Pravni interes

Navedbe o pravočasnosti pobude

4.1

4.2

4.3

Pobudo za začetek postopka za oceno 
ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa  
ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje 
javnih pooblastil, lahko da, kdor izkaže 
pravni interes (prvi odstavek 24. člena 
ZUstS). Pravni interes je 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 (drugi odstavek 24. člena 
ZUstS).

IZPOLNITE LE,
če izpodbijate podzakonski predpis 
ali splošni akt, izdan za izvrševanje 
javnih pooblastil, ki učinkuje nepo-
sredno in je od njegove uveljavitve 
poteklo več kot eno leto.

IZPOLNITE LE,
če izpodbijate predpis, ki ne velja več.

Predložite listine, na katere se sklicujete 
za utemeljitev svojega pravnega interesa. 

navedite okoliščine, iz katerih je razvidno, 
katere posledice protiustavnosti oziroma 
nezakonitosti niso bile odpravljene

!

!

Če se s pobudo izpodbija predpis ali splošni 
akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, 
ki v času vložitve pobude ne velja več, niso 
pa bile odpravljene posledice njegove proti-
ustavnosti oziroma nezakonitosti, Ustavno 
sodišče odloči o njegovi ustavnosti oziroma 
zakonitosti (prvi odstavek 47. člena ZUstS).

!

P

Navedbe o neodpravljenih posledicah protiustavnosti  
oziroma nezakonitosti
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Navedbe o neskladju  
z Ustavo oziroma zakonom 

Razlogi, ki utemeljujejo  
zatrjevano neskladje

Če vam zmanjka prostora, dodajte 
list in označite št. dodatnih listov:

Navedbe o neskladju z Ustavo ali zakonom

Druge navedbe

4.4

4.5
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PRILOŽENI DOKUMENTI5
Zaporedna številka
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Podpis vložnika

Kraj in datum

Izpolnjeno pobudo  
pošljite na naslov

ali

jo vložite osebno v glavni 
pisarni Ustavnega sodišča 

Republike Slovenije v času 
uradnih ur

Ustavno sodišče Republike Slovenije
p. p. 1713, SI - 1001 Ljubljana

vsak dan od 8:30 do 12:00
v sredo od 10:00 do 15:00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

P Seznam zahtevanih prilog

-  Pobudnik, ki ni fizična oseba, mora 
predložiti dokazilo o svojem pravnem 
statusu (točka 2).

-  Če pobudnika zastopa pooblaščenec, 
mora predložiti pooblastilo, ki je dano 
posebej za postopek pred Ustavnim 
sodiščem (točka 3.1).

-  Pooblaščenec, ki ni odvetnik, mora 
predložiti posebno pooblastilo za prenos 
pooblastila za zastopanje v postopku 
pred Ustavnim sodiščem na drugo 
osebo (točka 3.1).

-  Pobudnik mora predložiti listine, na 
katere se sklicuje za utemeljitev svojega 
pravnega interesa (točka 4.1).


