Opravilna št.:
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ECLI:
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Akt:
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo zavrže, če ne vsebuje navedbe razlogov, ki bi utemeljevali pravni interes za
vložitev pobude.
Geslo:
1.5.51.1.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne
presoje - Zavrženje pobude - Nepopolna vloga.
1.4.51.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku
ustavne pritožbe) - Popolnost vloge.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
U-I-422-18.pdf
Polno besedilo:
U-I-422/18-6
5. 12. 2018

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Alpe Adria Green, Mednarodnega društva za
varstvo okolja in narave, Jesenice, na seji 5. decembra 2018

sklenilo:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) se zavrže.

OBRAZLOŽITEV
1. Pobudnik izpodbija Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (v nadaljevanju
Uredba). Zatrjuje, da je v neskladju s 1., 2., 3.a, 8., 14. in 18. členom Ustave. Meni, da je treba
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 – ZVO-1) spremeniti in ga prilagoditi mednarodnim
pogodbam in evropskim direktivam, ter da zato izpodbijana Uredba ne temelji na ustrezni
zakonodaji.
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 in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Pobudnik ni navedel razlogov, ki bi
utemeljevali pravni interes za vložitev pobude. Ker pobuda torej ne vsebuje bistvene sestavine, ki
jo mora vsebovati vsaka pobuda (priloga II Poslovnika Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št.
86/07, 54/10, 56/11 in 70/17 – v nadaljevanju Poslovnik, v zvezi s 24.b členom ZUstS), jo je
Ustavno sodišče zavrglo.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve
alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter
sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr.
Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo
soglasno.

dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
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