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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe SKAT, d.o.o., Izola, ki jo zastopa mag. 

Josip Rugelj, odvetnik v Kopru, na seji dne 21. junija 2001 

 

s k l e n i l o : 

 

Predlog, da se do končne odločitve zadrži izvrševanje Odloka o namenskem turističnem pristanišču 

(Uradne objave Občine Izola, št. 9/2000), se zavrne. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

1. Pobudnica izpodbija Odlok o namenskem turističnem pristanišču (v nadaljevanju Odlok), s katerim 

se določajo pogoji za upravljanje namenskega turističnega pristanišča v Izoli in hkrati podeljuje 

izključna koncesija za upravljanje in uporabo območja marine znanemu koncesionarju (dosedanjemu 

upravljalcu). Po 2. členu Odloka spada v območje marine tudi pristaniška infrastruktura, ki vključuje 

pomol, na katerem ima pobudnica lastninsko pravico. V 14. členu Odloka je določeno, da se po 

preteku koncesijskega obdobja vsa infrastruktura neodplačno vrne občini. Z navedenimi določbami 

občina nezakonito razpolaga z lastnino pobudnice, zato naj bi bile te določbe v nasprotju z 69. členom 

Ustave o lastninski pravici. Odlok s tem nedopustno posega v lastninsko pravico, čeprav je 

omejevanje lastninske pravice dopustno le z zakonom. Sporna in protiustavna naj bi bila tudi 

vnaprejšnja podelitev koncesije znanemu koncesionarju (dosedanjemu upravljalcu), saj naj bi bilo to v 

nasprotju z 21. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in nasl. - v nadaljevanju 

ZVO). Odlok pa naj bi bil protiustaven tudi zaradi tega, ker je Občinski svet odločil o zadevi, ki ne 

spada v njegovo pristojnost, saj posega v pravni režim morja, ki je državna last. Zato pobudnica 

predlaga, naj Ustavno sodišče Odlok v celoti razveljavi, do končne odločitve pa zadrži njegovo 

izvrševanje. Predlog za začasno zadržanje utemeljuje s trditvijo, da bi zaradi izvrševanja Odloka lahko 

zanjo nastale nepopravljive posledice. Odlok namreč predvideva, da bo koncesija za največ 50 let 

podeljena obstoječemu upravljalcu marine, po izteku tega roka pa bo pristaniška infrastruktura 

vključno s pomolom v lasti pobudnice neodplačno prenesena nazaj na Občino. S tem bo pobudnica 

ostala brez pomola, poleg tega pa ji ni bila dana možnost, da bi kot lastnica pomola enakopravno 

sodelovala na razpisu za pridobitev koncesije. 

 

2. Občina Izola v odgovoru na pobudo (v delu, ki se nanaša na predlog za začasno odredbo) navaja, 

da z izvrševanjem Odloka za pobudnico ne bodo nastale nepopravljive posledice, saj se z Odlokom 

njen položaj ni spremenil. Pobudnica namreč nikoli ni bila upravljalka obravnavanega pristanišča in s 

tem nikoli ni bila nosilka obstoječih pravic koncesijskega značaja, zato z dodelitvijo koncesije 

dosedanjemu upravljalcu zanjo ni nastala nikakršna škoda. Nasprotno pa bi po trditvah Občine z 

zadržanjem izvrševanja Odloka nastale škodljive posledice zanjo, kajti prišlo bi do velike 

premoženjske škode iz naslova izgubljenega nadomestila za dodeljeno koncesijo. Nadaljnja škoda, ki 

bi prizadela Občino, pa bi bila v tem, ker bi z zadržanjem izvrševanja Odloka prišlo do zastoja pri 

gradnji pristaniške infrastrukture, pri čemer je izgradnja valobrana z vidika varnosti plovbe in prevoza 

izrednega pomena. Zato morebitno zadržanje izvrševanja izpodbijanega akta po mnenju Občine ne bi 

bilo le nepotrebno in neutemeljeno, temveč tudi zelo škodljivo in nevarno. 

 

3. Po 39. členu Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS) sme 

Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa ali splošnega akta za 

izvrševanje javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive 

škodljive posledice. 
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4. 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. 

 

5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena 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 in dr. Lojze Ude. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je 

glasoval sodnik Čebulj, ki je dal odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

 Predsednik 
Franc Testen 


