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Številka: U-I-99/03-11 

Datum: 2. 12. 2004 

 

SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Kajakaške zveze Slovenije, ki jo zastopa 

predsednik Marko Kryžanowski, na seji dne 2. decembra 2004 

 

sklenilo: 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. točke prvega odstavka 9. člena 

Odloka o ureditvi plovbe v Občini Tolmin (Primorske novice, Uradne objave, št. 8/01) se zavrže. 

 

Obrazložitev 

 

1. Pobudnica izpodbija Odlok o ureditvi plovbe v Občini Tolmin (v nadaljevanju Odlok), ker na pritokih 

Soče ne dovoljuje plovbe, hydrospeeda in soteskanja. Navaja, da je lokalna skupnost po četrtem 

odstavku 16. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 - v nadaljevanju ZV-1) pristojna zgolj 

podrobneje urediti način in pogoje splošne rabe voda, zato je njeno pooblastilo omejeno z namenom 

in obsegom pooblastila Vladi iz četrtega odstavka 21. člena ZV-1. Izpodbijana določba Odloka naj bi 

te omejitve ne upoštevala, zato je v neskladju s četrtim odstavkom 16. člena in s četrtim odstavkom 

21. člena ZV-1. Tudi v Zakonu o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 - v nadaljevanju 

ZPCV) naj lokalna skupnost ne bi imela zakonskega pooblastila za sporno prepoved plovbe. 

 

Plovba s čolnom, s hydrospeedom ali soteskanje naj bi bili zato neenako obravnavani v primerjavi s 

kopanjem ali z ribolovom. Udeležencem prepovedanih dejavnosti naj bi bila kršena pravica do 

svobode gibanja. Odlok naj bi bil zato v neskladju z drugim odstavkom 14. člena in z določbami 15., 

32., 70. ter 73. člena Ustave. 

 

2. Po 24. členu Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS) mora 

tisti, ki vloži pobudo za začetek postopka, izkazati svoj pravni interes. Pravni interes za vložitev 

pobude je podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil neposredno posega v 

pravice, pravne interese oziroma pravni položaj pobudnika. Po ustaljeni ustavnosodni presoji imajo 

politične stranke, društva, zbornice in združenja pravni interes le za izpodbijanje predpisov, ki 

neposredno posegajo v njihove pravice, pravne interese ali pravni položaj. Za pobude, ki jih ti subjekti 

vlagajo v imenu svojih članov in zaradi njihovih interesov, njihov pravni interes ni podan. Izjemoma 

priznava Ustavno sodišče pravni interes za vložitev pobude tistim združenjem, ki so bila ustanovljena 

prav z namenom zagotavljanja pravic in interesov tiste skupine oseb, ki se vanj povezujejo, če jim 

izpodbijani predpis te pravice krati (glej npr. odločbo št. U- I-86/94 z dne 6. 4. 1995, Uradni list RS, št. 

86/94 in OdlUS V, 153; odločbo št. U-I-75/96 z dne 14. 11. 1996, Uradni list RS, št. 66/96 in OdlUS V, 

154; sklep št. U-I-190/95 z dne 15. 7. 1999, Uradni list RS, št. 59/99 in OdlUS VIII, 95 in sklep št. U-I-

31/96 z dne 26. 11. 1998, OdlUS VII, 212). Splošen in abstrakten interes združenja oziroma njegovih 

članov za ustreznejšo ureditev določenega vprašanja za izkazovanje pravnega interesa ne zadostuje. 

 

3. Po 1. členu Statuta Kajakaške zveze Slovenije (v nadaljevanju Statut) je pobudnica nacionalna 

zveza prostovoljno združenih društvenih organizacij, katerih namen je gojiti kajakaški šport v državi. 

Njen namen in cilj je vzpodbujati množičnost in kvaliteto vseh oblik kajakaškega športa ter tako 

prispevati k njegovemu vsestranskemu razvoju. 

 

Vendar s tem pobudnica ne izkazuje, da je ustanovljena prav z namenom zagotavljanja pravic in 

interesov posamezne skupine oseb, saj je njen cilj in namen doseči le množičnost, kvaliteto in razvoj 

kajakaškega športa. Na podlagi 6. člena Statuta so njeni člani kajakaška društva in klubi, ki so vpisani 

v register društev. Pobudnica zato ne izkazuje, da izpodbijana določba Odloka neposredno posega v 

njene pravice in interese. Njen splošen in abstrakten interes pri uresničevanju njenega cilja in namena 



 2 

za izkazovanje pravnega interesa ne zadostuje. Ker pobudnica pravnega interesa ni izkazala, je 

Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo. 

 

4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez 

Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka 

Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo z 

osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Ribičič, ki je dal odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

Predsednik 
dr. Janez Čebulj 


