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Datum: 12. 4. 2001 

 

S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Andreja Susmana in drugih iz Pirana ter Portoroža, 

ki jih zastopa mag. Josip Rugelj, odvetnik v Kopru, na seji dne 12. aprila 2001  

 

s k l e n i l o: 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembi Odloka o 

spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran 

(Uradne objave, št. 49/2000) se zavrže. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

1. Pobudniki izpodbijajo Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih 

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (v nadaljevanju Odlok), ki načrtuje 

spremembo namembnosti obstoječega mandrača v Bernardinu v kopališče družbe Hoteli Bernardin. S 

tem naj bi Odlok pobudnikom kot prebivalcem Pirana in Portoroža odvzel pridobljene pravice do 

uživanja priobalnega pasu za sprehode, rekreacijo in prost dostop do morja. Odlok naj bi bil v 

nasprotju z določbami 2., 70. in 140. člena Ustave, saj je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-319/96 z 

dne 7. 12. 2000 (Uradni list RS, št. 2/01) sprejelo stališče, da urejanje priobalnega pasu ne sodi v 

pristojnost lokalne skupnosti temveč v državno pristojnost. Odlok naj bi načrtoval spremembo 

konfiguracije morske obale in prebivalcem ter turistom odvzel možnost, da se nemoteno sprehajajo ob 

obali, prihajajo do morja in se kopajo na obravnavanem območju. Škodo naj bi utrpelo tudi 

zgodovinsko mesto Piran, ki je na severu zaprto in predstavlja "kompleks Bernardin" edini dostop do 

mesta z južne strani. 

 

Pobudniki predlagajo začasno zadržanje izvajanja Odloka, ker bi lahko nastala nepopravljiva škoda, 

saj Občina Piran že vodi postopek priprave in sprejemanja zazidalnega načrta za to območje. 

 

2. Občina Piran v odgovoru navaja, da Odlok ureja spremembo namembnosti mandrača v laguni 

Hotelov Bernardin v "morski park", podaljšanje pomola za pristajanje čolnov ob vhodu v laguno in 

ureditev ostalih zunanjih površin na tem območju. Na podlagi 49. in 50. člena Zakona o urejanju 

naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84 in nasl. - v nadaljevanju ZUN) je Vlada, po 

predhodnem strokovnem mnenju Urada za prostorsko planiranje Republike Slovenije, sprejela sklep o 

usklajenosti predloga Odloka z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin državnih planskih aktov. V 

postopku naj bi bila pridobljena tudi vsa zahtevana soglasja ministrstev. Geodetski organ naj bi z 

odločbo mandraču določil parcelno številko (298/2) tako, da je bil objekt vpisan v zemljiško knjigo kot 

funkcionalni objekt Hotelov Bernardin. Mandrač naj bi nastal ob graditvi hotelskega kompleksa 

Bernardin. Takrat naj bi prišlo do spremenjene konfiguracije terena, saj je bil določen del zemljišča 

izkopan in zalit. Odlok naj bi ne spreminjal obstoječe ureditve in režima prehoda skozi turistični 

kompleks Bernardin, saj je prehod prost za vse pod enakimi pogoji. Mandrač naj bi tudi ne vplival na 

dostopnost. Dosedanji mandrač naj bi bil zaradi majhnega števila privezov in neustrezne globine morja 

neprimeren za pristanišče. Dno mandrača naj bi predstavljalo betonirano korito, ki ne omogoča 

naravnega čiščenja vode, zato je sprememba namembnosti nujna. Ker je Odlok planski akt, naj ne bi 

ne omogočal aktivnosti, ki bi lahko povzročile težko popravljive škodljive posledice. Očitki pobudnikov 

in predlog za začasno zadržanje izvrševanja Odloka naj bi bili neutemeljeni. 

 

3. Ministrstvo za okolje in prostor v pojasnilih navaja, da je v postopku nadzora ugotovilo, da je šlo v 

postopku parcelacije res za popravo napake iz leta 1982. V postopku priprave in sprejemanja Odloka 

naj bi na podlagi 22. člena Zakona o lukah (Uradni list RS, št. 7/77 in nasl. - v nadaljevanju ZL) dala 

soglasje tudi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. 
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4. Po drugem odstavku 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v 

nadaljevanju ZUstS) je pravni interes za vložitev pobude podan, če predpis ali splošni akt za 

izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno predlagajo pobudniki, neposredno posega v njihove 

pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Pravni interes mora biti po ustaljeni praksi Ustavnega 

sodišča neposreden in konkreten. Splošen in abstrakten pravni interes, ki bi ga lahko imel kdorkoli, ne 

zadošča. Ne zadošča splošna pravica do sprehodov, rekreacije in prostega dostopa do morja, na 

katero se sklicujejo pobudniki. Pobudniki morajo izkazati, da izpodbijani predpis neposredno posega v 

njihove lastne pravice, pravne interese oziroma pravni položaj in da bi ugoditev njihovemu predlogu 

privedla do spremembe njihovega pravnega položaja. Pri tem splošna pravica vseh do prostega 

dostopa in gibanja do morja in vodnih zemljišč ne zadostuje za izpolnjevanje procesne predpostavke 

iz 24. člena ZUstS. Pobudniki kot prebivalci Pirana in Portoroža zato ne izkazujejo pravnega interesa 

za izpodbijanje planskega akta, ki načrtuje poseg v prostor na območju obstoječega mandrača in je 

Ustavno sodišče pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti zavrglo. Ker je Ustavno sodišče pobudo 

zavrglo, ni odločalo o predlogu za začasno zadržanje. 

 

5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. 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, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo s petimi glasovi 

proti štirim. Proti so glasovali sodnica dr. Wedam-Lukić in sodniki dr. Čebulj, dr. Ribičič in dr. Ude. 

Sodnik dr. Ribičič je dal odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

Namestnik predsednika 
      dr. Lojze Ude 


