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1. V tej zadevi je Ustavno sodišče odločalo o zakonitosti Odloka o gospodarskih javnih službah 

(Uradni list RS, št. 32/96, 76/97 in 99/99 - v nadaljevanju: Odlok), ki ga je sprejela Mestna občina 

Ljubljana. Predlagatelja (Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani in Občinski svet Občine Vodice) sta 

zatrjevala neskladnost njegovih določb (zlasti določb 18., 19. in 20. člena) s 100. členom Zakona o 

lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. - v nadaljevanju: ZLS) v povezavi z odločbo 

Ustavnega sodišča št. U-I-4/99 z dne 10.6.1999 (Uradni list RS, št. 59/99). 

 

2. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-4/99 razveljavilo ureditev, uveljavljeno z Zakonom o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/98), po kateri je v 

obdobju, dokler občinski sveti občin ne bodo uredili delitve premoženja, opravljala posle rednega 

upravljanja s še nerazdeljenim premoženjem občina, na katere območju je premoženje, oziroma 

organi občine, v kateri je sedež javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada (drugi odstavek 100. 

člena in tretji odstavek 51.b člena). Po tej ureditvi je bilo določeno tudi, da se premoženje občin razdeli 

na podlagi zakona (prvi in šesti odstavek 100. člena), če postopek ureditve premoženjskopravnih 

vprašanj med občinami ter delitev premoženja ne bo zaključen do 30. 11. 1998. Ustavno sodišče je to 

ureditev razveljavilo, kot način izvršitve svoje odločbe o razveljavitvi pa je določilo, da dokler občine ne 

sklenejo sporazumov o delitvi premoženja in o ureditvi drugih medsebojnih premoženjskopravnih 

razmerij, opravljajo posle rednega upravljanja s še nerazdeljenim skupnim premoženjem organi 

občine, na katere območju je premoženje, ob soglasju vseh občin, ustanovljenih na območju 

posameznih prejšnjih občin in da izvršujejo ustanoviteljske pravice do javnih zavodov, javnih podjetij 

ali skladov organi občine, v kateri je sedež javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada, ob soglasju 

vseh občin, za območje katerih je bil ustanovljen javni zavod, javno podjetje ali sklad. S tem je 

Ustavno sodišče vzpostavilo ureditev, ki je veljala pred uveljavitvijo Novele ZLS iz leta 1998. 

 

3. Ustavno sodišče je zahtevi predlagateljev ugodilo in Odlok v celoti razveljavilo. Razveljavitev bo 

začela učinkovati po preteku šestih mesecev po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

4. Temeljni razlog za razveljavitev Odloka je naveden v 17. točki obrazložitve odločbe, ki se glasi: 

"Izpodbijani odlok je na podlagi 3. in 7. člena ZGJS (Zakon o gospodarskih javnih službah, Uradni list 

RS, št. 32/93) sprejela Mestna občina Ljubljana, ne da bi bil pred tem sklenjen kakršenkoli sporazum o 

soupravljanju ali delitvi premoženja oziroma o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij z 

drugimi novoustanovljenimi občinami, na katere je bila z njihovo ustanovitvijo tudi prenesena lastnina 

Mesta Ljubljana in njegove ustanoviteljske pravice. Izpodbijani Odlok bi lahko veljal le, če bi z njim 

soglašale druge občine kot pravne naslednice Mesta Ljubljana. Izpodbijani odlok takega soglasja niti 

ne predvideva. Tako izpodbijani odlok v svojem prvotnem besedilu kot v spremembah in dopolnitvah 

določa, da začne veljati v petnajstih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Po tretjem odstavku 153. člena Ustave morajo biti splošni akti v skladu z Ustavo in zakoni. Ker 

prizadete občine, med njimi sta tudi predlagateljici Občina Dol pri Ljubljani in Občina Vodice, niso dale 

soglasja, izpodbijani odlok ni v skladu z ZLS in Ustavo. Ustavno sodišče se je odločilo za razveljavitev 

celotnega Odloka zato, ker medsebojna vsebinska povezanost posameznih določb onemogoča 

razveljavitev posameznih določb."  

 

5. S takšnim stališčem, ki je bilo podlaga za razveljavitev Odloka, se ne strinjam, zato sem glasoval 

proti sprejeti odločitvi. 

 

6. Odlok je predpis občine, ki ga je občina dolžna sprejeti na podlagi določb ZGJS. Z njim je dolžna 

določiti lokalne (občinske) gospodarske javne službe (del teh je obveznih in so kot take določene že z 

zakoni) in način njihovega opravljanja. 
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To predstavlja lokalno zadevo, torej zadevo, ki jo po 140. členu Ustave občina lahko ureja samostojno 

in ki zadeva samo prebivalce občine. Takšen odlok velja samo na območju občine, ki ga je sprejela. 

Tudi ob morebitnem soglasju sosednjih občin k takšnemu odloku bi omejitev njegove teritorialne 

veljavnosti še vedno obstajala. Če bi sosednje občine kot pravne naslednice prejšnje želele, da bi 

odlok veljal tudi na njihovem območju, bi morale sprejeti poseben statutarni sklep, enako kot je to v 

primerih, ko gre za veljavnost prostorskih izvedbenih aktov, ki so jih sprejele prejšnje občine, na 

območju novoustanovljenih občin. Vendar je v takšnem primeru tako "prevzeti" predpis predpis te 

občine, zato ga sama lahko tudi spreminja ali pa sprejme novega namesto njega. Slednje pa je (potem 

ko se občina konstituira) v primeru javnih služb (razen izjemoma) nujno. 

 

Gospodarske javne službe (razen obveznih) so v različnih občinah različne (nimajo vse 

novoustanovljene občine na območju bivšega Mesta Ljubljane npr. mestnega potniškega prometa, 

oskrbe s plinom, oskrbe s toplotno energijo, javnih sanitarij), različen pa je tudi način njihovega 

opravljanja - obveznih in izbirnih (pogostnost odvoza smeti, obseg javne razsvetljave, pokopališka 

dejavnost, tržni red). Zato je logično, da vsaka občina sprejeme svoj predpis (enega ali več), s katerim 

uredi lokalne gospodarske javne službe. To so dolžne storiti (če morebitnega prej veljavnega odloka o 

gospodarskih javnih službah na območju prejšnje občine s statutarnim sklepom ne določijo kot 

lastnega). Če tega ne bi storile, ne bi imele pravne podlage, ki jo ZGJS zahteva za operativno 

izvajanje javnih služb v občini. S tem pa bi bili za obvezne lokalne javne službe iz prvega odstavka 26. 

člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96 - v nadaljevanju: ZVO) izpolnjeni pogoji 

iz tretjega odstavka istega člena, kar pomeni, da bi se te službe v občini zagotavljale na podlagi 

predpisa Vlade. Zato morajo občine - ne glede na urejenost premoženjskih razmerij - sprejeti odloke, s 

katerimi določajo lokalne javne službe in predpisujejo način njihovega opravljanja. Tak primer je npr. 

tudi Občina Dol pri Ljubljani, ki je septembra 1996 sprejela Odlok o pokopališkem redu na območju 

Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 10/97) in z njim uredila "način opravljanja pokopališke in 

pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč" (1. člen). 

 

Pokopališč torej, ki so kot infrastruktura, potrebna za opravljanje javne službe, po določbah ZGJS in 

ZLS (ter po odločbi št. U-I-4/99) postala skupno premoženje. 

 

7. Zaradi navedenega se ne strinjam s stališčem, vsebovanim v 17. točki obrazložitve odločbe, h kateri 

pišem ločeno mnenje, po katerem bi morala Mestna občina Ljubljana pridobiti soglasje vseh 

novonastalih občin na območju bivšega Mesta Ljubljana k Odloku o gospodarskih javnih službah, ki v 

1. členu določa, da ureja gospodarske javne službe v Mestni občini Ljubljana (torej samo na njenem 

območju in ne na območju bivšega Mesta Ljubljana). Tudi če bi bile (oziroma so) v Odloku določbe, ki 

so v nasprotju z ZLS in odločbo št. U-I-4/99, so pač te določbe nezakonite. Ustavno sodišče jih lahko 

razveljavi (po mojem mnenju bi jih moralo odpraviti, vendar o tem kasneje), ne more pa po mojem 

mnenju občini v zadevah, ki so lokalne zadeve, nalagati, da sprejme predpis, ki te zadeve ureja, v 

soglasju z drugimi občinami. In kakšen sploh je postopek sprejemanja predpisa v soglasju z drugimi 

občinami? Kakšno pravno naravo ima to soglasje - posamičnega ali splošnega akta? Se sprejme 

predpis o soglasju k predpisu ali morda sklep o soglasju k predpisu? Je morda zagotovljeno sodno 

varstvo, če gre za sklep o soglasju?  

 

8. Tudi odločbe št. U-I-4/99 ni mogoče (vsaj sam je nisem tako razumel) razlagati tako, da nalaga 

občini pridobitev takšnih soglasij. Tretja točka izreka te odločbe se namreč glasi: "Dokler občine ne 

sklenejo sporazumov o delitvi premoženja in o ureditvi drugih medsebojnih premoženjskopravnih 

razmerij: - opravljajo posle rednega upravljanja s še nerazdeljenim skupnim premoženjem organi 

občine, na katere območju je premoženje, ob soglasju vseh občin, ustanovljenih na območju 

posameznih prejšnjih občin in - izvršujejo ustanoviteljske pravice do javnih zavodov, javnih podjetij ali 

skladov organi občine, v kateri je sedež javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada, ob soglasju vseh 

občin, za območje katerih je bil ustanovljen javni zavod, javno podjetje ali sklad." 

 

V zvezi z drugim delom citirane točke izreka (izvrševanje ustanoviteljskih pravic) sem že takrat napisal 

odklonilno ločeno mnenje. Takšna določitev načina izvrševanja odločbe v prehodnem obdobju namreč 

ne omogoča učinkovitega upravljanja javnih zavodov in javnih podjetij. Cilj zavarovanja skupnega 

premoženja pred morebitnim enostranskim razpolaganjem z njegovimi deli v času do sklenitve 

sporazumov o delitvi premoženja bi bil glede izvrševanja ustanoviteljskih pravic dosežen že s tem, da 

bi se soglasje ostalih občin zahtevalo le za primere, ko bi se odločitve nanašale na statusne 
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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. 

 

9. Ne glede na to, pa je po mojem mnenju očitno, da so bili z opravljanjem poslov rednega upravljanja 

s še nerazdeljenim skupnim premoženjem in z izvrševanjem ustanoviteljskih pravic, k čemer je 

potrebno pridobiti soglasje, mišljeni predvsem posamični akti in ravnanja. To izhodišče bi moralo biti 

tudi vodilo pri ustavnosodni presoji Odloka. To pomeni, da bi moralo sodišče ločiti tiste člene Odloka, 

ki sami po sebi nimajo nobenih neposrednih posledic na premoženje in upravljanje od tistih, ki so 

nezakoniti zaradi tega, ker ne dopuščajo možnosti pridobitve soglasja pri njihovem izvrševanju. Po tej 

poti bi po moji oceni prišli do zelo majhnega števila določb Odloka, ki bi jih bilo potrebno razveljaviti 

(odpraviti). 

 

10. Takšno določbo, ki bi jo bilo potrebno razveljaviti (po mojem mnenju odpraviti) predstavlja prvi 

odstavek 16. člena Odloka, ki določa, da so infrastrukturni objekti, naprave in omrežja na območju 

Mestne občine Ljubljana njena last. Ta določba namreč ne omogoča, da bi jo uporabljali tako, da bi bili 

s soglasjem zavarovani premoženjski interesi drugih občin v času do ureditve medsebojnih 

premoženjskopravnih razmerij. Prav gotovo pa niso takšne določbe tiste, ki so vsebovane 1., 2., 3. in 

4. členu Odloka, ki določajo, katere lokalne javne službe so na območju Mestne občine Ljubljana 

obvezne in katere izbirne, katere se opravljajo v okviru javnih podjetij in katere na podlagi koncesij. 

Gre namreč za javne službe, ki se opravljajo na območju Mestne občine Ljubljana. Katere so tiste, ki 

se bodo opravljale na območju Občine Dol pri Ljubljani, mora določiti ta in to s svojim predpisom, ne 

pa s soglasjem k določbam 1., 2., 3. in 4. člena Odloka Mestne občine Ljubljana. Enako velja za 

Občino Vodice. Takšna določba tudi ni določba 6. člena Odloka, ki določa, da Mestna uprava z 

odločbo določi koncesionarja. Kdo pa naj bi ga sicer določil npr. za pokopališko in pogrebno dejavnost 

na območju Mestne občine Ljubljana? Jasno pa je, da je potrebno pridobiti k tej odločbi soglasje 

ostalih občinskih uprav, če bi že šteli podelitev koncesije za posel rednega upravljanja s skupnim 

premoženjem. Sporne bi lahko bile določbe 6. člena Odloka. Po njem med drugim ustanoviteljske 

pravice izvršuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana. Sporne bi lahko bile, če se ne bi uporabljale v 

skladu s 3. točko izreka odločbe št. U-I-4/99. Pa še to po mojem mnenju ne same določbe 6. člena, 

temveč brez soglasja ostalih občin sprejeta odločitev v zvezi z izvrševanjem ustanoviteljskih pravic. 

Takšna posamična odločitev bi bila nezakonita. Tako Mestna občina Ljubljana kot tudi ostale občine 

pa morajo določiti, kateri organ občine izvršuje ustanoviteljske pravice. In to lahko določijo (ker gre za 

pristojnost) le z občinskim odlokom, organi pa so lahko tudi različni. 

 

11. V prejšnji točki sem navedel le nekatere primere po mojem mnenju nespornih in spornih določb. 

Moj namen ni bil, da bi opravil (lastno) presojo vseh določb Odloka, ki je bil v celoti razveljavljen. Je pa 

že iz teh navedb razvidno, zakaj se ne strinjam tudi s tistim delom 17. točke obrazložitve odločbe, ki 

pravi, da se je Ustavno sodišče odločilo za razveljavitev celotnega Odloka zato, ker medsebojna 

vsebinska povezanost posameznih določb onemogoča razveljavitev posameznih določb. 

 

12. In, kot sem že omenil, če se je Ustavno sodišče že odločilo, da je izpodbijani odlok neustaven 

oziroma nezakonit, potem ne vidim razloga, zakaj ga ni odpravilo. Sodišče ga je razveljavilo in to tako, 

da bo začela razveljavitev učinkovati po poteku šestih mesecev od dneva objave odločbe v Uradnem 

listu. Če je že treba zavarovati interese ostalih občin pravnih naslednic, potem je treba odpraviti 

morebiti že nastale škodljive posledice. 

 

Zgolj navedba (18. točka obrazložitve), ki diši po tehtanju med škodo, ki je ali še bo do pričetka 

učinkovanja razveljavitve nastala ostalim občinam, in škodo zaradi motenega delovanja javnih služb 

(zaradi takojšnje razveljavitve), ni prepričljiv razlog za izrek razveljavitve in ne odprave. Ne nazadnje 

samo Ustavno sodišče pove, da bo pač obvezne lokalne javne službe zagotovila država na podlagi 

26. člena ZVO. Kakšne pa bodo posledice pričetka učinkovanja razveljavitve Odloka? Recimo na 

pogodbe, ki naj bi bile sklenjene po zadnjem odstavku 16. člena Odloka (pogodbe o upravljanju 

infrastrukture z izvajalci) že do konca meseca marca 2000. 

 

13. Edina precej verjetna posledica, ki utegne nastati, je, da bo po izteku razveljavitvenega roka 

Mestna občina Ljubljana ostala brez pravne podlage za izvajanje mestnih gospodarskih javnih služb. 

Nobene možnosti nima, da bi sprejela novega, če ne dobi soglasja ostalih občin. Po stališču 
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Ustavnega sodišča je namreč že določanje lokalnih javnih služb posel rednega upravljanja s še 

nerazdeljenim skupnim premoženjem. V najslabšem primeru bo imela Ljubljana čez šest mesecev 

sedem javnih služb: oskrbo s pitno vodo, fekalno in meteorno kanalizacijo, zbiranje, odvoz in 

odlaganje komunalnih odpadkov, čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, površin za pešce in 

zelenih površin ter pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov 

zaradi varstva zraka. Njihovo izvajanje bo zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor na način, ki ga bo 

določila Vlada (26. člen ZVO). Ni še čisto jasno, ali samo na območju Mestne občine Ljubljana, za 

območje katere je veljal Odlok, ali tudi za območja drugih občin pravnih naslednic. Prav tako ni jasno, 

ali bo morala Vlada pri določanju načina dobiti soglasje ostalih občin, če bo javne službe zagotavljala 

samo za območje Mestne občine Ljubljana. Še najmanj pa je jasno, kdo bo v Ljubljani zagotavljal 

mestni potniški promet, pokop umrlih, oskrbo s toplotno energijo, oskrbo s plinom, javno razsvetljavo, 

delovanje semafornega sistema, delovanje javnih sanitarij, urejanje javnih otroških igrišč in ne 

nazadnje tudi javnih tržnic. 

 

 
dr. Janez Čebulj 


