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S K L E P 

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Irene Gorenc, Mengeš, na seji 14. 
decembra 2011 
 

s k l e n i l o :  

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. člena 
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti 
(Uradni list RS, št. 132/06) se zavrže. 
 

O b r a z l o ž i t e v  

 
1. Pobudnica zatrjuje, da je 3. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o študiji požarne varnosti (v nadaljevanju Pravilnik) v neskladju z 2., 14. in 
22. členom Ustave in z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-202/05 z dne 15. 6. 2006 
(Uradni list RS, št. 66/06, in OdlUS XV, 54).  
 
2. Po tretjem odstavku 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 
64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) lahko pobudnik vloži 
pobudo, kadar podzakonski predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih 
pooblastil, učinkuje neposredno in posega v pravice, pravne interese oziroma v 
pravni položaj pobudnika, v enem letu od uveljavitve oziroma v enem letu od dneva, 
ko je pobudnik izvedel za nastanek škodljivih posledic. Če je izpodbijani predpis veljal 
že pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem 
sodišču (Uradni list RS, št. 51/07 – v nadaljevanju ZUstS-A), začne teči enoletni rok 
za vložitev pobude z dnem uveljavitve ZUstS-A (tako Ustavno sodišče v odločbi št. 
U-I-113/08 z dne 2. 4. 2009, Uradni list RS, št. 30/09, in OdlUS XVIII, 16), tj. 15. 7. 
2007. 
 
3. Izpodbijana določba Pravilnika je začela veljati 16. 12. 2006. Pobudnica je pobudo 
vložila 18. 7. 2011, torej skoraj pet let po uveljavitvi izpodbijane določbe oziroma tri 
leta po uveljavitvi ZUstS-A. Da vlaga pobudo v roku enega leta od dneva, ko je 
izvedela za nastanek škodljivih posledic, pa pobudnica ne zatrjuje. Ker njena pobuda 
ni pravočasno vložena, jo je Ustavno sodišče 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, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in 
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sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka 
Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in 
Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno. 
 
 
 
 
 
 
 

dr. Ernest Petrič  
Predsednik 

 
 
 


