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1. V navedeni zadevi je Ustavno sodišče z večino glasov zavrnilo predlog pobudnice za začasno 

zadržanje izvrševanja Odloka o namenskem turističnem pristanišču (Uradne objave Občine Izola, št. 

9/2000). 

 

2. Zavrnitev začasnega zadržanja je sodišče utemeljilo z navedbo, da pobudnica težko popravljivih 

škodljivih posledic ni z ničimer izkazala. Okoliščina, da bo pristaniška infrastruktura po preteku 

koncesijske dobe vrnjena Občini, ne more povzročiti nastanka težko popravljivih posledic za 

pobudnico. Takšne posledice za pobudnico ne morejo nastati niti z dodelitvijo koncesije sedanjemu 

upravljalcu, saj se njen položaj s tem v primerjavi z dosedanjo ureditvijo ne bo spremenil. Ker zgolj 

zatrjevanje, da bi izvrševanje izpodbijanega akta lahko privedlo do težko popravljivih škodljivih 

posledic, še ne zadošča za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanega akta, je Ustavno sodišče 

predlog za začasno odredbo zavrnilo (4. točka obrazložitve sklepa). 

 

3. Pobudnica je v utemeljitev začasnega zadržanja med drugim zatrjevala, da po 2. členu Odloka 

spada v območje marine tudi pristaniška infrastruktura, ki vključuje pomol, na katerem ima ona 

lastninsko pravico. Občina naj bi torej s podelitvijo koncesije razpolagala s tujo stvarjo, podlaga za 

takšno razpolaganje pa je izpodbijani odlok. Ustavno sodišče se do te njene navedbe ni opredelilo. 

 

4. Po mojem mnenju iz zavrnitve začasnega zadržanja izhaja, da razpolaganje s tujo stvarjo za 

lastnika te stvari ne predstavlja škodljivih posledic iz 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list 

RS, št. 15/94 - ZUstS). Ker se s takšnim stališčem ne strinjam, sem glasoval proti zavrnitvi zadržanja 

izpodbijanega odloka. Menim, da bi ga bilo mogoče zadržati v delu, v katerem se nanaša na sporni 

pomol, z načinom izvršitve po drugem odstavku 40. člena ZUstS, pa bi Ustavno sodišče lahko 

preprečilo možnost morebitnega zastoja pri gradnji pristaniške infrastrukture, kar je kot argument proti 

zadržanju navedla Občina Izola.  
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