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S K L E P  
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Irene Mermal, Ljubljana, ki jo 
zastopa Odvetniška družba Andrić, o. p. – d. o. o., Ljubljana, na seji 29. septembra 
2011 
 

s k l e n i l o :  

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 12. člena 
Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine 
Bled (Uradni list RS, št. 95/02) v delu, ki se nanaša na območje urejanja z 
oznako "RI-S1", se zavrže. 
 

O b r a z l o ž i t e v  

 
1. Pobudnica izpodbija 12. člen v zvezi s prvo alinejo prvega odstavka 10. člena v 
zvezi s prvo alinejo drugega odstavka 9. člena Odloka o prostorskih sestavinah 
dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (v nadaljevanju Plan), šifra kraja 65, 
oznaka območja urejanja "RI-S1". Nasprotuje gradnji objekta, ki je načrtovana na 
zemljišču, katerega namenska raba je bila spremenjena s Planom. Plan naj bi bil v 
izpodbijanem delu v neskladju z 2., 14. in 153. členom Ustave. Pobudnica utemeljuje 
svoj pravni interes z zatrjevanjem, da je lastnica zemljišč v neposredni bližini 
nameravane gradnje. 
 
2. Pobudnica navaja, da izpodbija 12. člen v zvezi s prvo alinejo prvega odstavka 10. 
člena v zvezi s prvo alinejo drugega odstavka 9. člena Plana, šifra kraja 65, oznaka 
območja urejanja "RI-S1". Iz navedenih določb 9. in 10. člena Plana izhaja le, da 
Plan med drugim ureja tudi območja in površine za poselitev oziroma območja za 
stanovanja. Iz navedb pobudnice pa je razvidno, da nasprotuje spremembi 
namenske rabe zemljišč, ki spadajo v območje urejanja "RI-S1". Glede na navedeno 
je Ustavno sodišče štelo, da je izpodbijan 12. člen Plana v delu, ki se nanaša na 
območje urejanja "RI-S1". 
 
3. 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 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.  
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4. Pobudnica nasprotuje gradnji objekta na zemljišču, katerega namenska raba je 
bila spremenjena s Planom. Gradnja načrtovanega objekta neposredno na podlagi 
Plana 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. Pobudnica navaja, da že sodeluje kot stranska 
udeleženka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta na območju, 
ki ga ureja Plan. 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, pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za 
oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijane določbe Plana. Zato je Ustavno sodišče 
njeno pobudo zavrglo. 
 
5. 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, 54/10 in 56/11) v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter 
sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, 
dr. Etelka Korpič – Horvat, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. 
Sodnik dr. Ernest Petrič je bil pri odločanju izločen. Sklep je sprejelo soglasno. 
 
 
 
 
 
 
 

mag. Miroslav Mozetič 
Podpredsednik 

 
 
 


