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S K L E P 

 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe Integral Tržič, d.d., Tržič, ki jo zastopa 

direktor Drago Gril, družbe SAP-Ljubljana TURBUS, d.d., Ljubljana, ki jo zastopa direktor Miro Geroni, 

in družbe Integral Dolenjske in Bele krajine, d.o.o., Novo mesto, ki jo zastopa direktor Ignac Jurglič, na 

seji dne 31. januarja 2002 

 

s k l e n i l o : 

 

1. Postopek za preizkus pobude družbe Integral Tržič, družbe SAP-Ljubljana TURBUS in družbe 

Integral Dolenjske in Bele krajine za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 12., 13., 23., 

28., in 30. člena Pravilnika o avtobusnih voznih redih (Uradni list RS, št. 9/98 in 34/99) in Daljinarja s 

časi vožnje relacij primestnega in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji (Uradni 

list RS, št. 15/98) se ustavi. 

 

2. Pobuda družbe Integral Dolenjske in Bele krajine za začetek postopka za oceno ustavnosti in 

zakonitosti 28. in 30. člena Pravilnika o avtobusnih voznih redih (Uradni list RS, št. 29/2000, 37/2000, 

35/01 in 46/01) se zavrže. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

1. Pobudnici družbi Integral Tržič in SAP- Ljubljana TURBUS sta dne 9. 3. 1998 vložili pobudo za 

oceno ustavnosti in zakonitosti 12., 13., 23., 28., in 30. člena Pravilnika o avtobusnih voznih redih (v 

nadaljevanju Pravilnik98) in Daljinarja s časi vožnje relacij primestnega in medkrajevnih avtobusnih 

voznih redov v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju Daljinar98). Dne 16. 3. 1999 je pobudo za oceno 

ustavnosti 30. člena Pravilnika98 vložila še pobudnica družba Integral Dolenjske in Bele krajine. V 

pobudi je navedla, da izpodbijani člen določa kriterije za odločanje arbitražne komisije o spornih 

voznih redih. Po njenem mnenju te kriterije, na podlagi katerih se odloča o pravici prevoznika, da 

opravlja prevoze po predvidenem voznem redu, lahko predpiše le zakon. Minister naj bi imel v tretjem 

odstavku 10. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94 in nasl. - ZPCP) le 

pooblastilo, da predpiše način in postopek usklajevanja voznih redov ter njihove registracije. Z 

izpodbijanim členom naj bi prekoračil zakonsko pooblastilo, s čimer je kršil drugi odstavek 120. člena 

Ustave. Pravni interes je pobudnica utemeljila s sklepom Arbitražne komisije, ki je na podlagi 

izpodbijanega člena zavrnila vozni red pobudnice. 

 

2. Ustavno sodišče je pobudi zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združilo. Z uveljavitvijo 

novega Pravilnika o avtobusnih voznih redih (v nadaljevanju Pravilnik1) je dne 1. 4. 2000 izpodbijani 

Pravilnik98 prenehal veljati. Z uveljavitvijo novega Daljinarja s časi vožnje relacij primestnih in 

medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/99) je prenehal 

veljati tudi izpodbijani Daljinar98. Ker so med postopkom pred Ustavnim sodiščem izpodbijane 

določbe prenehale veljati, je Ustavno sodišče pobudnice obvestilo, da lahko na podlagi 47. člena 

Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS) presoja ustavnost in 

zakonitost predpisa, ki je po vloženi pobudi prenehal veljati le, kolikor niso bile odpravljene posledice 

neustavnosti. Pobudnice je 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. Hkrati je pobudnice opozorilo, da lahko Ustavno sodišče postopek za preizkus 

pobude ustavi, če v danem roku ne bodo posredovale podatkov, potrebnih za nadaljevanje postopka. 
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3. Družbi Integral Tržič in SAP-Ljubljana TURBUS sta pobudo umaknili, zato je Ustavno sodišče 

postopek za preizkus njune pobude ustavilo. 

 

4. Pobudnica družba Integral Dolenjske in Bele krajine pa je v dopisu z dne 14. 12. 2001 Ustavnemu 

sodišču odgovorila: " Pri Ustavnem sodišču smo prevozniki vložili pobudo za oceno ustavnosti in 

zakonitosti med drugim 28. in 30. člena Pravilnika98. V vašem pojasnilu navajate, da je omenjeni člen 

prenehal veljati. Priloženo vam pošiljamo fotokopijo novega 28. in 30. člena, ki sta ostala 

nespremenjena." S tem pobudnica ni posredovala podatkov, ki so potrebni za nadaljevanje postopka 

za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa, ki je prenehal veljati. Ustavno sodišče je zato postopek 

ustavilo. 

 

5. Iz odgovora pobudnice izhaja, da pobudo razširja na vsebinsko enaki določbi 28. in 30. člena 

novega Pravilnika1. Vsakdo lahko da pisno pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma 

zakonitosti predpisa, če izkaže svoj pravni interes, ki je podan, če izpodbijani predpis neposredno 

posega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj (24. člen ZUstS). Po ustaljeni praksi 

Ustavnega sodišča mora biti pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev 

pobudnikovemu predlogu mora privesti do spremembe njegovega pravnega položaja. Izpodbijane 

določbe novega Pravilnika1 po podatkih, ki so na voljo Ustavnemu sodišču, v pobudničinem primeru 

niso bile uporabljene. Ker pravni interes kot predpisani pogoj za začetek postopka pred Ustavnim 

sodiščem ni izkazan, je bilo treba pobudo zavreči. 

 

6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 6. in 25. člena ter tretjega odstavka 28. č lena ZUstS 

v sestavi: namestnik predsednice dr. Janez Čebulj ter sodnica in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze 

Janko, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Sklep je sprejelo s šestimi 

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

 

 

Namestnik predsednice 

    dr. Janez Čebulj 

 

 

 


