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SKLEP 

 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Občine Hoče- Slivnica, ki jo zastopa Ţupan Anton 

Obreht, na seji dne 5. decembra 2002 

 

sklenilo: 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. člena Odloka o avto-taksi prevozih 

(Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 15/02) se zavrţe. 

 

O b r a z l o ţ i t e v 

 

1. Pobudnica izpodbija 3. člen Odloka o avto-taksi prevozih (v nadaljevanju Odlok), ki ga je izdal 

Mestni svet Mestne občine Maribor, po katerem lahko dovoljenje za opravljanje avto-taksi prevozov na 

območju Mestne občine Maribor pridobijo le pravne osebe s sedeţem v Občini ali podjetniki s stalnim 

prebivališčem v Občini, če izpolnijo pogoje, predpisane z zakonom in z izpodbijanim odlokom. Odlok 

naj bi podjetnikom, ki nimajo sedeţa dejavnosti ali stalnega prebivališča v Mestni občini Maribor, 

omejeval pravico izvajanja gospodarske dejavnosti in s tem kršil 74. člen Ustave. Kršil naj bi tudi 2. 

člen in tretjo alinejo 5. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99 

- ZPOmK), saj podjetnikom omejuje prosto nastopanje na trgu in jih ločuje glede na sedeţ njihove 

dejavnosti. 

 

Pobudnica svoj pravni interes utemeljuje z dejstvom, da je oseba javnega prava, v kateri imajo sedeţ 

štirje samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnost avto-taksi prevozov ţe najmanj pet let. 

 

Navaja, da leţi v neposredni bliţini Mestne občine Maribor in je bila včasih njen del. Zaradi 

izpodbijanega odloka naj bi bili navedeni podjetniki onemogočeni v izvajanju svoje dejavnosti oziroma 

prisiljeni prenesti sedeţ dejavnosti iz pobudničinega območja v območje Mestne občine Maribor. 

Ustavnemu sodišču predlaga, naj Odlok odpravi, do končne odločitve o pobudi pa njegovo izvrševanje 

zadrţi. 

 

2. V skladu z drugim odstavkom 162. člena Ustave lahko vsakdo da pobudo za začetek postopka pred 

Ustavnim sodiščem, če izkaţe svoj pravni interes. Drugi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem 

sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS) določa, da je pravni interes za vloţitev 

pobude podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik 

predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni poloţaj. Po ustaljeni 

praksi Ustavnega sodišča (tako npr. v sklepih št. U-I-198/99 z dne 13. 4. 2000, OdlUS IX, 88 in št. U-I-

423/98 z dne 4. 2. 1999, OdlUS VIII, 25) mora biti pravni interes neposreden in konkreten, morebitna 

ugoditev pobudnikovemu predlogu mora privesti do spremembe njegovega pravnega poloţaja. Pravni 

interes je tako podan le tedaj, kadar je očitno, da gre za pobudnikov lastni, torej konkretni interes. 

 

3. Pobudnica izpodbija 3. člen Odloka, po katerem lahko dovoljenje za opravljanje avto-taksi prevozov 

na območju Mestne občine Maribor pridobijo le pravne osebe s sedeţem v tej občini ali podjetniki s 

stalnim prebivališčem v njej, če izpolnijo pogoje, predpisane z zakonom in z izpodbijanim odlokom. 

Pobudnica ne trdi, da bi izpodbijana določba posegala v njen pravni poloţaj kot Občine Hoče-Slivnica, 

temveč zatrjuje, da posega v pravice, pravne interese oziroma pravni poloţaj podjetnikov taksistov, ki 

imajo sedeţ dejavnosti v Občini Hoče-Slivnica. S tem pa pravnega interesa ne izkazuje, zato je 

Ustavno sodišče njeno pobudo za oceno ustavnosti zavrglo. 
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4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena ZUstS in prve alineje 52. člena Poslovnika 

Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98 in 30/02) v sestavi: namestnik 

predsednice dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper 

Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Joţe Tratnik. Sklep je sprejelo s 

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

 

 

Namestnik predsednice 

    dr. Janez Čebulj 

 

 

 


