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S K L E P 
 
Ustavno sodišče je na seji dne 16/9-1993 obravnavalo predlog ministra za ekonomske 
odnose in razvoj ter 
 

s k l e n i l o : 
 
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa Izvršnega sveta Skupščine mesta 
Ljubljane o uskladitvi cen ogrevne toplote in plina (Uradni list RS, št. 46/93) in sklepa 
Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane o oblikovanju cen (Uradni list RS, št. 46/93) se 
ustavi. 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 
Minister za ekonomske odnose in razvoj dr. Davorin Kračun je predlagal, naj ustavno sodišče 
odloči o ustavnosti in zakonitosti v izreku navedenih sklepov Izvršnega sveta Skupščine 
mesta Ljubljane; predlagal je tudi, naj ustavno sodišče do končne odločitve zadrži njuno 
izvrševanje. Predlagatelj utemeljuje svoj predlog s tem, da ju ni izdal pristojni organ. Po 
zakonu o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) lahko ukrepe določitve cen predpiše le Vlada 
Republike Slovenije (5. člen zakona), izvršni sveti skupščin občin in posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti pa le, če so s predpisom Vlade Republike Slovenije te 
pristojnosti nanje v lokalnih zadevah prenešene (10. člen zakona). Ker je mestni izvršni svet 
s sklepoma predpisal tudi cene dobave ogrevne toplote in plina oziroma cene prevoza 
potnikov v javnem mestnem in obmestnem potniškem prometu, za to pa s predpisom Vlade 
Republike Slovenije ni bil pooblaščen, sklepa po predlagateljevem mnenju nista zakonita. 
 
Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane je v odgovoru na predlog navedel predvsem, da je z 
navedenima sklepoma oblikoval cene v obeh javnih podjetjih na podlagi pooblastil 
ustanovitelja teh javnih podjetij. Zato meni, da sta oba sklepa ustavna in zakonita. Po 
določbah 160. člena ustave je ustavno sodišče pristojno, da odloča o skladnosti predpisov 
lokalnih skupnosti z ustavo in z zakoni ter o skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje 
javnih pooblastil, z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi. 
 
Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane lahko v skladu s sedanjo ureditvijo odloča o ukrepih 
določitve cen tedaj, ko je na podlagi zakona o cenah in v skladu s predpisom Vlade 
Republike Slovenije pristojen predpisati enega izmed kontrolnih ukrepov določitve cen ali pa 
v skladu s predpisi, ki se nanašajo na ustanovitev oziroma organiziranje javnih podjetij, 
katerih ustanovitelj je mesto Ljubljana, oblikuje oziroma potrjuje cene proizvodov in storitev 
teh javnih podjetij. Tudi v novem zakonu o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/93) je določeno, da ustanovitelj javnega podjetja odloča tudi "... o cenah oziroma o tarifah 
za uporabo javnih dobrin" (26. člen). V slednjem primeru torej izvršuje Izvršni svet Skupščine 
mesta Ljubljane pravice mesta Ljubljane kot ustanovitelja in opravlja eno od poslovnih 
funkcij, namreč funkcijo oblikovanja cen. Po oceni ustavnega sodišča je Izvršni svet 
Skupščine mesta Ljubljane pri sprejemanju izpodbijanih sklepov ravnal kot organ, pristojen 
za oblikovanje cen proizvodov in storitev v javnem podjetju. Zato izpodbijana sklepa nista 
predpisa, ki predpisujeta ukrepe določitve cen, temveč akta poslovanja. Torej v 
obravnavanem primeru ne gre za predpisa niti za splošna akta za izvrševanje javnih 
pooblastil, za katerih oceno ustavnosti in zakonitosti je ustavno sodišče pristojno. 
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Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo 
ustave Republike Slovenije ob uporabi 1. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o 
postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76). 
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