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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Poslovne skupnosti osnovnih šol Maribor, ki jo 

zastopa predsednik skupnosti Andrej Koren, na seji dne 13.4.1995 

 

s k l e n i l o: 

 

Pobuda Poslovne skupnosti osnovnih šol Maribor za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa 20. seje 

Izvršnega sveta Skupščine občine Maribor z dne 21.11.1944 o tem, da morajo javni zavodi, katerih 

ustanoviteljica je Skupščina občine Maribor in ki so po uveljavitvi Stanovanjskega zakona odprodali 

stanovanja, v katerih so imeli najemno pravico njihovi delavci, sredstva od prodanih stanovanj 

nakazati na žiro račun Stanovanjskega sklada Občine Maribor, se zavrže. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

1. Pobudnica predlaga oceno ustavnosti in zakonitosti navedenega sklepa, ker po njenem mnenju 

neupravičeno posega po sredstvih od prodaje stanovanj, za katerih nakup so članice poslovne 

skupnosti posebej zbirale sredstva in so bila namenjena le urejanju stanovanjske problematike 

prosvetnih delavcev, zaposlenih v šolah - članicah skupnosti. 

 

2. Izkazan pravni interes pobudnika je procesni pogoj, ki mora biti izpolnjen za vložitev pobude za 

začetek postopka pred Ustavnim sodiščem. Po določbi drugega odstavka 24. člena Zakona o 

Ustavnem sodišču (Uradni list št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) je pravni interes za vložitev pobude 

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

neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. 

 

Pobudnica takega pravnega interesa ne izkazuje, ker izpodbijani sklep v ničemer ne posega v pravice, 

pravne interese oziroma pravni položaj poslovne skupnosti kot pravne osebe. 

 

3. Ustavno sodišče hkrati ugotavlja, da izpodbijani sklep ni predpis oziroma splošen akt za izvrševanje 

javnih pooblastil, temveč akt izvršnega sveta občine v okviru njegovega gospodarjenja s premoženjem 

občine. Za oceno ustavnosti in zakonitosti takega akta pa Ustavno sodišče na podlagi 21. člena ZUstS 

ni pristojno.  

 

4. Iz navedenih razlogov je Ustavno sodišče pobudo zavrglo. 

 

5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena ZustS v sestavi: predsednik dr. Tone 

Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. 

Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno. 

Sodnik Krivic je dal pritrdilno ločeno mnenje. 

 

 

P r e d s e d n i k 

dr. Tone Jerovšek 


