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Številka: U-I-17/01-8 

Datum: 22. 3. 2001 

 

S K L E P 

 

 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo občin Ig in 

Škofljica, ki ju zastopata župana Ciril Podržaj in dr. Jože Jurkovič, na seji dne 22. marca 2001 

 

s k l e n i l o : 

 

Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 

101/2000) se ustavi. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

1. Predlagateljici sta zahtevali presojo ustavnosti in zakonitosti Odloka o gospodarskih javnih službah 

(v nadaljevanju Odlok), ker Mestna občina Ljubljana kot ena od pravnih naslednic Mesta Ljubljana ne 

bi smela samostojno urejati spornih razmerij, ki se tičejo delitve skupnega premoženja na področju 

gospodarskih javnih služb, temveč bi morala v skladu z 99.a členom in s 100. členom Zakona o lokalni 

samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. - ZLS) ter odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-4/99 z dne 

10. 6. 1999 (Uradni list RS, št. 59/99 in OdlUS VIII, 145) vsa ta razmerja urejati ob soglasju vseh občin 

- pravnih naslednic Mesta Ljubljana. Predlagali sta tudi, naj Ustavno sodišče zadrži izvrševanje 

izpodbijanega Odloka do končne odločitve. 

 

2. Ustavno sodišče je s sklepom z dne 1. 2. 2001 zavrnilo predlog za zadržanje izvrševanja 

izpodbijanega Odloka. 

 

3. Z dopisom z dne 13. 3. 2001 sta župana Občine Ig in Občine Škofljica sporočila, da predlagateljici 

umikata vloženo zahtevo. Zato je Ustavno sodišče postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti 

izpodbijanega odloka ustavilo. 

 

4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list 

RS, št. 15/94 - ZUstS) v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. 

Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. 

Dragica Wedam- Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. 

 

 

Namestnik predsednika 
        dr. Lojze Ude 


