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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je na seji dne 28/5-1992 obravnavalo pobudo Dušana Puha in drugih iz Kopra in 

 

s k l e n i l o : 

 

Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne začne postopka za oceno ustavnosti določb 5. in 20. člena 

zakona o lukah (Uradni list SRS, št. 7/77, 21/78 in 29/86) v delih, v katerih je določeno, da skupščina 

občine lahko dodeli v uporabo obalo in morje. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

Pobudniki v vlogi z dne 26/3-1992 in dopolnitve vloge z dne 7/5-1992 izpodbijajo ustavnost določb 

zakona o lukah v delih, v katerih je določeno, da skupščina občine lahko dodeli v uporabo obalo in 

morje. Zakon o lukah je bil sprejet 23/3-1977. Ustavno sodišče lahko na podlagi drugega odstavka 1. 

člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 -I) do 

uskladitve z ustavo oziroma do izteka uskladitvenega roka (31/12-1993) ocenjuje ustavnost samo tistih 

predpisov in splošnih aktov, sprejetih do razglasitve Temeljne ustavne listine o samostojnosti in 

neodvisnosti Republike Slovenije, ki posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine. Izpodbijane 

zakonske določbe, po katerih skupščina občine lahko dodeli v uporabo obalo in morje, ne posegajo v 

pravice, zaradi katerih bi bila v uskladitvenem roku iz prvega odstavka 1. člena ustavnega zakona za 

izvedbo ustave Republike Slovenije možna ustavnosodna presoja v smislu drugega odstavka tega 

člena. Pravice iz 72. člena ustave ustavno sodišče ni štelo med take pravice. Zato ustavno sodišče teh 

zakonskih določb v omenjenem uskladitvenem roku ne more ocenjevati. 

 

Ustavno sodišče je sklenilo, kot je razvidno iz izreka tega sklepa, na podlagi 7. člena zakona za 

izvedbo ustave Republike Slovenije in 6. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred 

Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76). 

 

P r e d s e d n i k 

dr. Peter Jambrek 

 


