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1. V navedeni zadevi je Ustavno sodišče ustavilo oziroma zavrglo pobude pobudnic. Strinjam se z 

ustavitvijo postopka v delu, v katerem sta dve od pobudnic pobudo umaknili, ne strinjam pa se z delom 

izreka (del prve točke in druga točka izreka), ki se nanaša na pobudo družbe Integral Dolenjske in 

Bele krajine. Mislim, da je odločitev v tem delu napačna in v nasprotju s tem, kar glede 47. člena 

ZUstS izhaja iz dosedanje prakse Ustavnega sodišča. 

 

2. Res je, da Ustavno sodišče praviloma presoja le predpise, ki v času odločanja o njihovi ustavnosti in 

zakonitosti še veljajo. Na podlagi 47. člena ZUstS pa lahko presoja ustavnost in zakonitost predpisa, ki 

je po vloženi pobudi prenehal veljati, vendar le, kolikor niso bile odpravljene posledice neustavnosti. 

Ker je izpodbijani Pravilnik98 prenehal veljati, je Ustavno sodišče pobudnice pozvalo, naj pojasnijo, ali 

pri pobudi vztrajajo, oziroma naj izkažejo, kakšne neustavne posledice naj bi nastale na podlagi 

izpodbijanih določb, kot tudi, da s prenehanjem veljavnosti izpodbijanih določb oziroma spremembami 

predpisov zatrjevane neustavne posledice niso bile odpravljene. 

 

3. Pobudnica družba Integral Dolenjske in Bele krajine je sporočila, da so izpodbijane določbe 28. in 

30. člena Pravilnika98, ki je sicer prenehal veljati, vsebovane v nespremenjenem besedilu 28. in 30. 

člena Pravilnika1. Glede na to navedbo in ker je bil pobudnici na podlagi Pravilnika98 izdan negativen 

sklep Arbitražne komisije (zavrnitev voznega reda), je po mojem mnenju izkazala izpolnjenost pogoja 

za nadaljevanje postopka po 47. členu ZUstS, ki se glasi: " niso pa bile odpravljene posledice 

neustavnosti oziroma nezakonitosti ". 

 

Drugi pogoj, ki izhaja iz določb ZUstS o pravnih učinkih odločb Ustavnega sodišča in ki mora biti 

izpolnjen v primeru, ko se zaradi prenehanja izpodbijanega predpisa uporabi 47. člen ZUstS, je 

pravovarstvena potreba. Tudi ta pogoj je po mojem mnenju izpolnjen, pobudnice pa, ker gre za 

podzakonski akt, glede na dosedanjo ustavnosodno prakso uporabe 47. člena ZUstS o njegovi 

izpolnjenosti sploh ni potrebno spraševati. Glede na pravne posledice odločitev Ustavnega sodišča, ki 

jih urejajo členi 43 do 46 ZUstS, bi bilo to potrebno le v primeru, če je predmet ustavnosodne presoje 

zakon ali podzakonski akt, Ustavno sodišče pa bi se glede podzakonskega akta (vnaprej) odločilo, da 

ga bo ob morebitni ugotovitvi neustavnosti oziroma nezakonitosti le razveljavilo in ne odpravilo. V 

takšnem primeru bi moral pobudnik zaradi učinkov, ki jih ima razveljavitvena odločba po 44. členu in 

po tretjem odstavku 45. člena ZUstS, izkazati, da ima odprt še nepravnomočno končan sodni 

postopek, v katerem bi bila izpodbijana določba uporabljena. Ni pa mogoče tega od pobudnika 

zahtevati, če ne ve, kaj bo Ustavno sodišče storilo s podzakonskim aktom, ki ga je izpodbijal. Če ga bo 

odpravilo, bo imelo to učinke po 46. členu ZUstS (zahteva za odpravo posamičnega akta, izdanega na 

njegovi podlagi, ali - če to ni mogoče - odškodnina). Dokler se torej v primeru podzakonskega akta 

Ustavno sodišče ne odloči, kakšen učinek bo dalo svoji ugotovitvi neustavnosti ali nezakonitosti po 47. 

členu ZUstS (učinek razveljavitve ali odprave), ne more zahtevati od pobudnikov, da izkazujejo 

odprtost nepravnomočno rešenih sporov. Pobudniki pa se o tem niti ne morejo opredeljevati, če jim ni 

znano, kakšen učinek namerava Ustavno sodišče dati svoji odločitvi, sprejeti na podlagi 47. člena 

ZUstS. Šele, če bi se sodišče odločilo za razveljavitev in ne za odpravo Pravilnika98, bi lahko zaradi 

pomanjkanja pravovarstvene potrebe, če je pobudnica, ki bi bila pozvana, da jo izkaže, ne bi izkazala, 

pobudo zavrglo - ne pa ustavilo postopka. Seveda mora Ustavno sodišče v obrazložitvi utemeljiti, 

zakaj se je odločilo le za učinek razveljavitve in ne odprave. 
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4. V prejšnji točki navedeno stališče po mojem mnenju izhaja tudi iz 6. točke obrazložitve sklepa št. U-

I-115/99, ki ga je Ustavno sodišče sprejelo na isti seji kot sklep, h kateremu pišem odklonilno ločeno 

mnenje - na seji dne 31. 1. 2002. 

 

5. Z drugo točko izreka se ne strinjam zaradi tega, ker je pobudnica ob vložitvi pobude izkazala pravni 

interes s sklepom Arbitražne komisije, ki je bil sprejet na podlagi izpodbijanih določb Pravilnika98, ki 

so z nespremenjeno vsebino vsebovane v Pravilniku1. Zato ji pravnega interesa ni potrebno ponovno 

izkazovati. Še posebej ne, ker se ukvarja z avtobusnimi prevozi potnikov, za katere se letno 

usklajujejo vozni redi, o katerih v primeru spora odloča Arbitražna komisija po kriterijih, vsebovanih v 

izpodbijanih določbah. 

 

 

         dr. Janez Čebulj 

 
 

 

 


