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Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Fišerja 

 

1. V tej zadevi je US odločilo, da 64. člen Zakona o varstvu okolja ni v neskladju z Ustavo. Po 

vsebinski plati se z odločitvijo večine in z razlogi zanjo strinjam. Odločil sem se, da bom glasoval proti 

predlagani odločitvi iz procesnih razlogov. 

 

Mislim namreč, da pobudnici ne bi smeli priznati pravnega interesa za izpodbijanje uvodoma citirane 

določbe, kar pomeni, da manjka poglavitna procesna predpostavka za vložitev pobude po 1. odst. 24. 

člena ZustS. V podobnih situacijah v preteklosti so bile reakcije sodnikov različne. Nekateri so 

glasovali proti odločitvi in pojasnili svoje nasprotovanje v odklonilnem ločenem mnenju, drugi so 

glasovali zanjo in v morebitnem pritrdilnem ločenem mnenju pojasnili svoje drugačno stališče glede 

(ne) obstoja procesnih predpostavk. 

 

2. Za prvo od obeh navedenih variant sem se odločil predvsem zaradi tega, ker sem prepričan, da je 

preveč širokogrudno priznavanje pravnega interesa za vložitev pobude za presojo ustavnosti in 

zakonitosti predpisov s področja varstva okolja, napačno in nepotrebno. 

 

3. Zunaj vsakega dvoma je, da je onesnaževanje okolja, ki ga povzroča industrijski obrat v bližini 

pobudničinega doma, resen in pereč problem (ne samo zanjo, temveč za znatno širšo okolico), ki se 

vleče že vrsto let. 

 

4. V obravnavanem primeru izpodbija pobudnica 64. člen ZVO, ki se neposredno prav v ničemer ne 

nanaša nanjo, to je na njene pravice, pravne interese ali pravni položaj. To v enaki meri velja tudi za 

določbi, na kateri se sklicuje 1. odst. 64. čl. ZVO (28. in 36. člen ZVO). Iz njene pobude razberem, da 

jo motijo roki sanacije in še posebej možnost, da se roki njene izvedbe, določeni v terminskem planu 

sanacijskega programa, celo podaljšajo. 

 

5. V mojem videnju stvari pobudnice ne prizadeva (in je tudi ne more prizadevati: kako oz. kaj neki bi 

US v tem pogledu sploh lahko odločilo?) rešitev v zakonu, temveč konkretni roki, ki so bili v upravnem 

postopku določeni za izvedbo sanacijskega programa in morebiti še podaljšani. Toda to ni predmet 

abstraktne presoje ustavnosti zakona, temveč konkretnega postopka. V tem primeru pobudnica lahko 

varuje svoje pravice v upravnem postopku (in da je temu tako, je razvidno iz listin, ki so v spisu, saj si 

na moč prizadeva, da bi ji bil priznan položaj stranke v upravnem postopku, ki teče v zvezi z 

dopolnilnim soglasjem za odpravo čezmerne emisije), na koncu pa bo, če bo v tem uspela in ji rešitev 

ne bo pogodu ter bodo izpolnjeni drugi potrebni pogoji, lahko vložila tudi ustavno pritožbo. 

 

6. Nasploh bi si bilo želeti, da bi v primerih (obravnavani, po mojem, sicer ni natanko takšen), ko si v 

resnici konkurirata možnost t.i. abstraktne presoje ustavnosti ali zakonitosti predpisa ter konkretne 

presoje njegovih učinkov npr. v postopku z ustavno pritožbo, dali prednost slednji in da bi se v tem 

pogledu izoblikovala trdna doktrina pri odločanju US. 
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