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PRITRDILNO LOČENO MNENJE
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1. Z odločbo je bila formalno pravno ustanovljena Občina Ankaran, nadaljnji postopek
konstituiranja te občine pa bodo opravili pristojni organi (17. točka obrazložitve odločbe
št. U-I-114/11). Pri rednih lokalnih volitvah leta 2014, ki jih bo razpisal Državni zbor
Republike Slovenije, bodo tudi volitve v občinski svet in redne volitve župana v Občini
Ankaran.
2. Po 1. točki izreka odločbe obsega Občina Ankaran naselje Ankaran. Glede na
ureditev v 5. členu Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij,
ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08 – ZDOIONUS) se od dneva vložitve predloga za
spremembo območja občine ne smejo spreminjati območja oziroma imena naselij v
občini oziroma občinah, ki se spreminjajo. To pomeni, da Mestna občina Koper v
obdobju od ustanovitve Občine Ankaran s to odločbo do konstituiranja Občine Ankaran
na lokalnih volitvah v letu 2014 ne sme spreminjati območja naselja Ankaran.
3. Z ustanovitvijo Občine Ankaran se ne bo ogrozilo delovanje in razvoj koprskega
tovornega pristanišča. Z Uredbo o upravljanju koprskega tovornega pristanišča,
opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in
redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list RS, št. 71/08
in 32/11 – v nadaljevanju Uredba), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije, je
določeno območje koprskega tovornega pristanišča. Po prvem odstavku 4. člena
Uredbe je upravljavec pristanišča Republika Slovenija. Po drugem odstavku 15. člena
Uredbe plačuje koncesijske dajatve koncesionar v razmerju 50 % : 50 % upravljavcu
pristanišča in občini ali občinam, na območju katerih je kopenski del pristanišča. Plačilo
koncesijskih dajatev določa torej Vlada z Uredbo.
Vlada je z Uredbo o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanje prostora na podlagi
programa priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev
pristanišča za mednarodni promet v Kopru (Uradni list RS, št. 43/11) določila
zavarovano območje. Pristanišče je del javne gospodarske infrastrukture državnega in
mednarodnega pomena, po uveljavitvi državnega prostorskega načrta – v nadaljevanju
DPN pa bo prešel v državno last. Vlada ima že pripravljeno Uredbo o državnem
prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v
Kopru (EVA 2011–2511–0079 z dne 23. 5. 2011). Pomembno je, da bo DPN vključeval
tudi vse prostorske in varstvene vidike, tako da bodo vsi vplivi na okolje v mejah, ki jih
določajo predpisi.
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4. Glede razlogov za odločitev Ustavnega sodišča, ki so v ločenem mnenju sodnika dr.
Ernesta Petriča še dodatno pojasnjena, se v celoti strinjam.

dr. Mitja Deisinger
Sodnik

