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V obravnavani zadevi so bile predmet ustavnosodne presoje posamezne določbe 51.b, 51.c in 100. 

člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in sledeči). Strinjal sem se z njihovo 

razveljavitvijo in sem tudi glasoval zanjo. Prav tako sem glasoval za v odločbi določeni način izvršitve 

v času do sklenitve sporazumov o delitvi premoženja in o ureditvi drugih premoženjskopravnih 

razmerij med občinami, kolikor se nanaša na opravljanje poslov rednega upravljanja s še 

nerazdeljenim skupnim premoženjem (prva alinea 3. točke izreka). Nisem pa se strinjal z načinom 

izvršitve odločbe, kolikor se nanaša na izvrševanje ustanoviteljskih pravic do javnih zavodov, javnih 

podjetij ali skladov (druga alinea 3. točke izreka). 

 

Ustavno sodišče je namreč odločilo, da v času do sklenitve sporazumov o delitvi premoženja in o 

ureditvi drugih premoženjskopravnih razmerij med občinami izvršujejo ustanoviteljske pravice do 

javnih zavodov, javnih podjetij ali skladov organi občine, v kateri je sedež zavoda, podjetja ali sklada, 

ob soglasju vseh občin, za območje katerih je bil zavod, podjetje ali sklad ustanovljen. 

 

Menim, da takšna določitev načina izvrševanja odločbe v prehodnem obdobju ne omogoča 

učinkovitega upravljanja javnih zavodov in javnih podjetij. Zato bi moralo Ustavno sodišče pri določitvi 

načina izvrševanja, vsebovanega v drugi alinei 3. točke izreka odločbe, izhajati iz potrebe (ki je sicer 

vodilo celotne odločbe) po zavarovanju skupnega premoženja pred morebitnim enostranskim 

razpolaganjem z njegovimi deli v času do sklenitve sporazumov o delitvi premoženja. Ta cilj pa bi bil 

glede izvrševanja ustanoviteljskih pravic lahko dosežen že s tem, da bi se soglasje ostalih občin 

zahtevalo le za primere, ko bi se odločitve nanašale na statusne spremembe javnega zavoda ali 

javnega podjetja in na razpolaganje z njunim premoženjem. 

 

Vse ostale ustanoviteljske pravice bi lahko (po mojem mnenju tudi bolj učinkovito) izvrševali organi 

občine, v kateri je sedež javnega zavoda ali javnega podjetja. 
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