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PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA DR. MATEJA 
ACCETTA K SKLEPU ŠT. U-I-107/16 Z DNE 1. 3. 2018  

 

 

1. Sklep o zavrženju sem lahko podprl, saj se pridružujem presoji spoštovanih 

kolegov iz 9. in 10. točke obrazložitve, da je bila pobuda vložena prepozno. Ne 

morem pa brez komentarja podpreti obrazložitve drugega razloga za zavrženje, po 

katerem pobudnik ni izkazal pravnega interesa za vložitev pobude. Obrazložitev 

namreč v tem delu ponavlja in potrjuje ustaljeno stališče Ustavnega sodišča glede 

presoje pravnega interesa v okoljevarstvenih zadevah, med drugim tudi v dveh 

povezanih ozirih, v katerih bi ga po mojem mnenju moralo ponovno pretehtati in 

deloma spremeniti. To po moji oceni sicer narekuje že razvoj slovenskega in 

evropskega pravnega reda glede prava varstva okolja, zlasti pa zahteve Aarhuške 

konvencije.1 

 

2. Prvi ozir se na splošno nanaša na možnost nevladnih organizacij v javnem interesu 

na področju varstva okolja po novem Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1) oziroma 

nevladnih organizacij v javnem interesu na področju ohranjanja narave po Zakonu o 

ohranjanju narave (ZON), da v postopku pred Ustavnim sodiščem s pobudo 

izpodbijajo splošne pravne akte. Po prvotnem stališču iz zadeve Društvo ekologov 

Slovenije,2 ki je ekološkim društvom po tedaj veljavnem Zakonu o varstvu okolja 

(ZVO) priznalo pravni interes za izpodbijanje predpisov, ki posegajo v področje, za 

katero so ustanovljena, je Ustavno sodišče svoje stališče zaostrilo. Že v kontekstu 

tedanjega ZVO je v zadevi Bavdaž Solce3 poudarilo, da za utemeljitev pravnega 

interesa ne zadošča "splošen in abstrakten interes, ki bi ga lahko imel kdorkoli", po 

                                            
1 Glej Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in 
dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, Uradni list RS, št. 62/04 in 11/10, MP, št. 
17/04 in 1/10 – MKDIOZ. 
2 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-30/95 (Društvo ekologov Slovenije in drugi) z dne 21. 12. 
1995 (Uradni list RS, št. 3/96, in OdlUS IV, 126), 8. točka obrazložitve. 
3 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-113/00 (Bavdaž Solce in Krivic) z dne 19. 10. 2000 (OdlUS 
IX, 245), 4. točka obrazložitve. 



  

zadevi Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice4 pa naj bi tudi status 

društva oziroma nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu, sam po sebi ne 

zadoščal za priznanje pravnega interesa, kar sklep v pričujoči zadevi v luči navedb 

pobudnika posebej ponovi v 6. točki obrazložitve. V kratkem sklepu o zavrženju v 

zadevi Fokus5 je Ustavno sodišče nakazalo celo odprtost vprašanja, "ali bi nevladne 

organizacije na področju varstva okolja, ki delujejo v javnem interesu, sploh lahko 

izkazale pravni interes za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisa pred Ustavnim 

sodiščem s sklicevanjem na svoje prizadevanje za varovanje okolja, ki naj bi bilo v 

javnem interesu". 

 

3. Drugi ozir pa je razlogovanje Ustavnega sodišča, ponovljeno v 8. točki obrazložitve 

tega sklepa, iz katerega je mogoče sklepati, da tovrstne nevladne organizacije pravni 

interes v tovrstnih okoliščinah izkazujejo (le), kadar kot zainteresirani subjekti 

zatrjujejo kršitev svoje pravice do sodelovanja v postopku priprave predpisov, ki 

urejajo varstvo na področju njihovega delovanja. To je bila med drugim odločilna 

razlika med priznanjem pravnega interesa v zadevi Društvo za osvoboditev živali in 

njihove pravice ali zadevi PIC6 ter zavrženjem pobude v zadevi Umanotera.7 

 

4. Kot rečeno, po mojem mnenju Aarhuška konvencija v teh dveh ozirih narekuje 

spremembo stališča, pritrjujeta pa ji tudi razvoj pravne ureditve in razmah zavesti o 

pomenu varstva okolja. Aarhuška konvencija je mednarodni sporazum, ki z namenom 

zagotovitve trajnostnega pristopa k varstvu okolja postavlja minimalne standarde 

glede treh vidikov sodelovanja javnosti pri pravnem urejanju okoljskih vprašanj, kot 

navaja 1. člen konvencije: 

 

"Da bi prispevali k varstvu pravice vsake osebe sedanjih in prihodnjih generacij, da 

živi v okolju, primernem za njeno zdravje in blaginjo, vsaka pogodbenica v skladu z 

določbami te konvencije zagotavlja pravico do dostopa do informacij, do udeležbe 

javnosti pri odločanju in do dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah." 

 

5. Razlogovanje Ustavnega sodišča, opisano v 3. točki tega mnenja, je povezano z 

drugim stebrom Aarhuške konvencije, pravico javnosti do sodelovanja pri odločanju 

oziroma pripravi aktov s področja okolja, urejeno v 6.–8. členu Aarhuške konvencije, 

in v tej zvezi nato tudi s pravico dostopa do pravnega varstva, ki je urejena v 9. členu 

Aarhuške konvencije. Vendar pa 9. člen vsebuje določbe, ki se nanašajo na vsakega 

izmed treh stebrov konvencije: prvi odstavek zagotavlja dostop do pravnega varstva v 

primerih (zatrjevane) kršitve pravice do dostopa do informacij, drugi odstavek – ki je 

                                            
4 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-386/06 (Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice) 
z dne 13. 3. 2008 (Uradni list RS, št. 32/08, in OdlUS XVII, 11), 3. točka obrazložitve.  
5 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-198/12 (Fokus in drugi) z dne 22. 11. 2012, 5. točka 
obrazložitve. 
6 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-43/13 (PIC in drugi) z dne 9. 10. 2014 (Uradni list RS, št. 
76/14), 6. točka obrazložitve. 
7 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-316/12 (Umanotera in drugi) z dne 21. 2. 2013, 5. točka 
obrazložitve. 



  

najbolj povezan s stališčem iz 3. točke tega mnenja – zagotavlja dostop do 

pravnega varstva zlasti v primerih, povezanih z udeležbo javnosti pri odločanju, tretji 

odstavek pa zagotavlja splošnejšo pravico dostopa do upravnega ali sodnega varstva 

v primeru izpodbijanja dejanj v nasprotju z ureditvijo prava varstva okolja: 

 

"3. Poleg tega in brez vpliva na revizijske postopke iz prvega in drugega odstavka 

tega člena mora pogodbenica zagotoviti, da imajo člani javnosti, kadar izpolnjujejo 

morebitna merila po njenem notranjem pravu, dostop do upravnih ali sodnih 

postopkov za izpodbijanje dejanj in opustitev oseb zasebnega prava in organov javne 

oblasti, ki so v nasprotju z določbami njenega notranjega prava, ki se nanaša na 

okolje." 

 

6. Prav določba tretjega odstavka 9. člena Aarhuške konvencije po moji oceni 

narekuje spremembo oziroma vsaj nadgradnjo stališča Ustavnega sodišča, po 

katerem splošni interes nevladnih organizacij (nikoli) ne zadošča za priznanje 

pravnega interesa. Po moji presoji je taka obveznost podana kljub določeni pojmovni 

odprtosti te določbe glede opredelitev upoštevnih dejanj in opustitev ter upoštevnih 

organov javne oblasti in nemara zlasti glede izrecnega pogoja izpolnjevanja 

morebitnih notranjepravnih meril. Takšno je denimo stališče Odbora za skladnost z 

Aarhuško konvencijo (v nadaljevanju Odbor), ustanovljenega na podlagi 15. člena 

konvencije, ki je med drugim že leta 2006 v svojem poročilu o belgijski ureditvi 

poudaril, da pogoj morebitnih notranjepravnih meril ob siceršnji prožnosti vseeno ne 

sme pomeniti "izgovora za vzpostavitev ali ohranjanje tako strogih meril, da bi 

dejansko vsem ali skoraj vsem okoljskim organizacijam preprečevala izpodbijanje 

aktov ali opustitev, ki nasprotujejo notranjemu pravu v zvezi z okoljem".8 Podoben 

poudarek je vseboval sklep drugega sestanka pogodbenic Aarhuške konvencije iz 

leta 2005, naj pogodbenice ob morebitni uporabi diskrecije iz tretjega odstavka 9. 

člena "v celoti upoštevajo cilj Konvencije, da zagotovi dostop do pravnega varstva".9 

Nedavno je ob presoji ureditve v Evropski uniji Odbor ugotovil, da Evropska unija ni 

izpolnila svojih obveznosti iz tretjega (in četrtega) odstavka 9. člena Aarhuške 

konvencije glede pravice dostopa do Sodišča Evropske unije (SEU), ker ne praksa 

SEU ne zakonodaja ne zagotavljata zadostnega varstva te pravice,10 Svet pa je te 

ugotovitve – kljub drugačnemu predlogu Evropske komisije – sprejel.11 

 

                                            
8 Ugotovitve in priporočila Odbora v zadevi ACCC/2005/11 (Belgija), dodatek k poročilu št. 
ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2 z dne 28. 7. 2006, 35. točka (lastni prevod). Belgija je ta 
priporočila sprejela in se nanje odzvala s pripravo predlogov za uvedbo možnosti kolektivnih 
tožb za tovrstne organizacije – glej odgovor Belgije na priporočila v isti zadevi z dne 27. 2. 
2008, dostopen na spletni strani UNECE. 
9 Dodatek k poročilu drugega sestanka pogodbenic Aarhuške konvencije št. 
ECE/MP.PP/2005/2/Add.3 z dne 8. 6. 2005, 16. točka. 
10 Ugotovitve in priporočila Odbora v zadevi ACCC/C/2008/32 (Evropska unija), št. 
ACCC/C/2008/32 (EU), Part II, z dne 17. 3. 2017 (vnaprejšnji izvod), 122. in 123. točka. 
11 Sklep Sveta (EU) 2017/1346 z dne 17. 7. 2017 (Uradni list EU, L 186, 19. 7. 2017, str. 15–
16). 



  

7. Poleg tega – in za slovensko ureditev obvezujoče – je že prej podobno stališče, 

le da zgolj glede nacionalnih sodišč držav članic, zavzelo SEU. Pri presoji slovaške 

ureditve glede dostopa do pravnega varstva v primeru združenja na področju varstva 

okolja v zadevi Lesoochranárske zoskupenie12 se je moralo opredeliti tudi glede 

pomena in razlage tretjega odstavka 9. člena Aarhuške konvencije v pravu EU. V 

svoji odločitvi je SEU poudarilo, da mora nacionalno sodišče kljub dejstvu, da tretji 

odstavek 9. člena nima neposrednega učinka, svoje procesno pravo v zvezi s pogoji, 

ki morajo biti izpolnjeni za vložitev pravnega sredstva v upravnem ali sodnem 

postopku, v največji možni meri razlagati v skladu s cilji iz tretjega odstavka 9. člena 

Aarhuške konvencije in ciljem učinkovitega pravnega varstva pravic ter da ne more 

obveljati takšna razlaga te določbe, ki bi praktično onemogočila ali pretirano otežila 

izvajanje pravic, ki jih daje pravo Unije.13 

 

8. Končno pa gornjim ugotovitvam glede obveznosti držav članic pritrjuje tudi 

sporočilo Evropske komisije o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah iz 

leta 2017,14 ki med drugim poudarja, da je tretji odstavek 9. člena Aarhuške 

konvencije pomensko širši od drugega odstavka tega člena15 in da je to vsekakor 

pomembno tudi pri presoji obstoja procesnega upravičenja nevladnih organizacij na 

področju varstva okolja, ki bi jim države ob upoštevanju tretjega odstavka 9. člena 

morale zagotoviti procesno upravičenje za izpodbijanje odločitev, dejanj in opustitev v 

povezavi z njihovo vlogo.16 

 

9. S tem mnenjem ne zagovarjam radikalnega preobrata glede presoje pravnega 

interesa pobudnikov v okoljskih zadevah, po katerem bi se pravni interes v tovrstnih 

zadevah nevladnim organizacijam priznaval v vseh primerih, ne glede na to, ali imajo 

izpodbijane določbe neposredni učinek oziroma ali ima pobudnica v konkretnem 

primeru za njihovo izpodbijanje oziroma uveljavljanje svojih pravic na voljo drugo 

učinkovito pravno sredstvo v postopkih pred upravnimi organi ali rednimi sodišči. 

Menim pa, da je stališče vsekakor preostro v tistih okoliščinah oziroma glede tistih 

(splošnih) aktov, ki jih okoljske nevladne organizacije – in če ne one, kdo potem 

sploh? – drugače kot s pobudo sploh ne morejo izpodbijati. 

 

10. Poleg neposrednih pravnih razlogov, obrazloženih v predhodnih točkah tega 

mnenja, pa omilitev tega stališča po mojem narekuje tudi sistemski in vrednostni 

pogled na pomen prava varstva okolja, ki je kot dobrina tradicionalno ujeto med 

posameznika in skupnostjo oziroma pogosto odvisno predvsem od vesti prvega in 

                                            
12 Sodba v zadevi C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie, ECLI:EU:C:2011:125, z dne 8. 3. 
2011. 
13 Prav tam, 48.–52. točka obrazložitve. 
14 Sporočilo Komisije C/2017/2616 o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Uradni 
list EU, C 275, 18. 8. 2017, str. 1–39). 
15 Prav tam, 92. točka. 
16 Prav tam, 107. točka. 



  

priložnostne dobrohotnosti slednje.17 V zadnjem času se v svetu in v Sloveniji 

vendarle vse bolj uveljavljajo spoznanja o občutljivosti okolja in pomenu naše skrbi 

zanj, kar v slovenskem kontekstu med drugim potrjuje nedavna umestitev pravice do 

pitne vode v Ustavo. Pomemben vidik prizadevanj za zagotavljanje spoštovanja 

načelnih okoljevarstvenih zahtev v praksi pa je tudi sodelovanje javnosti pri postopkih 

oblikovanja in (sodnega) nadzora posameznih aktov, ki posegajo v okolje, kar je 

navsezadnje vodilo v sprejetje Aarhuške konvencije. Kolikor lahko razberem, so prav 

tovrstni razlogi – in to še pred sprejetjem Aarhuške konvencije – vodili prvotno 

stališče Ustavnega sodišča glede izkazovanja pravnega interesa v devetdesetih letih, 

v luči vse večjega pomena prava varstva okolja in zahtev Aarhuške konvencije pa ne 

vidim razloga za to, da bi jim danes pripisovali bistveno manjšo težo. 

 

 

 

 

 

        dr. Matej Accetto 

                Sodnik 

 
 

                                            
17 Primerjaj moje pritrdilno ločeno mnenje k odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-164/14 
(Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna) z dne 11. 12. 2017 (Uradni list RS, št. 75/17), 
3. točka. 


