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Vlagateljica zahteve (med drugim) zatrjuje neskladnost 8. točke drugega odstavka 11. 

člena Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera z drugim in tretjim odstavkom 

51. člena Zakona o ohranjanju narave (v nadaljevanju ZON).  

 

Naravno okolje je na celotnem področju Republike Slovenije avtomatično predmet 

natančne zakonske zaščite (splošni varstveni režim, 14. člen ZON). Kljub temu 

zakonodajalec izhaja iz spoznanja, da obstajajo področja, ki zaradi svojega pomena 

terjajo dodatno raven zaščite. Člen 4 ZON govori o "naravnih vrednotah" lokalnega in 

državnega pomena in predvideva (med drugim) ukrep omejitve "dejavnosti in rabe" na 

tem področju.  

 

Ključno je, da gre za specialno ureditev, ki jo je mogoče vzpostaviti le ob izpolnjevanju 

določenih pogojev. Zaradi ireduktibilne prepletenosti pravnih vrednot omejitev "dejavnosti 

in rabe" neizogibno implicira poseg v druge pravne vrednote, povezane z življenjem ljudi 

in družbenim razvojem. Zato je zakonodajalec v 51. členu ZON postavil dva standarda, ki 

preprečujeta tako 1) arbitrarno kot 2) prekomerno omejevanje "dejavnosti in rabe". V 

tretjem odstavku 51. člena ZON zakonodajalec odločevalca pred sprejetjem posebne 

zaščite napoti na strokovni diskurz ("Strokovni predlog izbire načina in obsega omejitve 

dejavnosti ali rabe pripravi organizacija, pristojna za ohranjanje narave, pred sprejetjem 

akta o zavarovanju"), v drugem odstavku istega člena pa postavlja zahtevo po 

uravnoteženju varovanja naravne vrednote z drugimi vrednotami: "Dejavnost ali raba iz 

prejšnjega odstavka se lahko omeji le v taki meri, kot je to nujno potrebno (…)".   

 

Izpodbijani Odlok je sprejel zaščito, ki je strožja od tiste, ki jo je predvidel Strokovni 

predlog. Občina resda ni vezana na ta predlog in lahko sprejme drugačno zaščito od 

predlagane. Toda ZON jo pri tem vseeno zavezuje k strokovnosti diskurza in načelu 

nujnega, tj. čim manjšega možnega posega.  
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Odločba v 26. točki obrazložitve napove preizkus skladnosti Odloka z Zakonom na 

pomanjkljiv način. Ne predvidi dveh ločenih preizkusov, tako s stališča drugega kot 

tretjega odstavka 51. člena ZON, pač pa samo enega. Neutemeljeno namreč izhaja iz 

podmene, da izpolnjevanje pogojev iz tretjega odstavka implicira tudi izpolnjenost 

drugega odstavka: "Ker je določitev ukrepa omejitve dejavnosti v smislu navedene 

določbe nujno potrebna le, če je strokovno utemeljena, je lahko Ustavno sodišče presojo 

s tega vidika opravilo le ob upoštevanju ugotovitev, usmeritev in predlogov, ki v zvezi s 

tem izhajajo iz Strokovnih podlag ter iz njih in iz Odloka razvidnih značilnosti 

zavarovanega območja in namena ter ciljev zavarovanja (drugi odstavek 68. člena ZON)." 

Resda je lahko nujna omejitev le tista, ki je (tudi) strokovno utemeljena. Ni pa vsaka 

strokovno utemeljena odločitev tudi taka, ki določi omejitev "le v taki meri, kot je to nujno 

potrebno".  

 

V 27. točki obrazložitve odločbe Ustavno sodišče preizkus izpelje tako, da le povzame 

uvodne določbe Odloka, ki vsebujejo povsem splošne in abstraktne opise narave 

("slikovita presihajoča jezera, suha travišča, mokrišča, (…) izjemni površinski in podzemni 

kraški pojavi, (…) ohranjanje kulturne dediščine in kulturnih vrednot"), ter na osnovi tega v 

naslednji točki obrazložitve sklene: "Po presoji Ustavnega sodišča je imela nasprotna 

udeleženka v tako opredeljenih varstvenih ciljih in namenu zavarovanja naravnih vrednot 

v Krajinskem parku ter v značilnostih naravnih vrednot, habitatnih tipov ter živalskih in 

rastlinskih vrst, opisanih v 4. in 5. členu Odloka ter v točkah 3 in 4 Strokovnih podlag, 

zadostno podlago za oceno, da je treba na zavarovanem območju Krajinskega parka v 

največji možni meri omejiti dejavnosti in posege, ki bi lahko škodljivo vplivali na ohranitev 

tamkajšnjih naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti." 

 

Na osnovi opisovanja splošnih značilnosti krajinskega parka, predmeta zavarovanja, 

njegovih fizičnih geografskih značilnosti, habitatnih tipov itd., ki jih najdemo v Odloku in 

Strokovnih podlagah, ni mogoče opraviti preizkusa dolžne omejitve stopnje zaščite na 

"nujno potrebno" (drugi odstavek 51. člena ZON). In, in concreto, priti do "ocene, da je 

treba na zavarovanem območju Krajinskega parka v največji možni meri omejiti 

dejavnosti in posege."  

 

Pravo ne živi v vakuumu, njegov pomen in uporabo prežema razumevanje vrednot v 

družbi. Nobenega zagotovila ni, da pri razumevanju vrednot v družbi ne vzniknejo 

ideologemi, ki so nezdružljivi z demokratično kulturo. Žal lahko postane eden od njih tudi 

koncept zaščite narave, kolikor začne nastopati na specifičen, natančno določen način.  

 

V izogib nesporazumu: varstvo narave je nesporna vrednota, ki je drastično dvignila 

kvaliteto življenja prebivalstva. Zavest o pomenu zdravega okolja za življenje človeka in 

tudi o naravi kot vrednoti per se bo nedvomno obveljala kot nesporen uspeh 

demokratičnega razvoja zadnjih desetletij.  

 

Toda zaščita narave žal ni samo dragocena vrednota. Opravlja tudi funkcijo ideologema, 

v kolikor služi redukciji kompleksnosti družbenih problemov ter s tem preprečuje njihovo 
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prepoznavo in reševanje. Naslanja se na tradicijo predstave o eksistencialni krivdi 

človeštva in katastrofičnih posledicah, ki iz tega izhajajo. S tem nastopa kot meta-

vrednota, ki povezuje in utemeljuje vse ostale. Ustvarja se vtis, da skrbi za naravo ni 

nikoli preveč. Kot superiorna vrednota ne le ne vstopa, tudi ne sme vstopati v odnos z 

drugimi vrednotami, v proces iskanja ravnotežja med njimi. Čim se problematika napoti 

na vrednoto zaščite narave, se morajo vse ostale vrednote umakniti kot sekundarne in 

dati prostor njej.  

 

Zdi se, da to argumentativno shemo zasledimo v 26. in 27. točki obrazložitve odločbe, 

kjer ni mogoče razbrati niti najmanjšega napora presojanja oz. tehtanja. Že goli opis 

neokrnjene narave, aura njene vrednote per se je zadostovala za ugotovitev, da je 

maksimalna zaščita, ki jo prinaša sporni Odlok, skladna z drugim odstavkom 51. člena 

ZON. Z drugimi besedami, za ugotovitev, da se morajo vse druge vrednote umakniti.  

 

Tako pojmovanje razmerij med družbenimi vrednotami je nezdružljivo z demokratično 

kulturo, saj onemogoča iskanje ravnovesja med njimi in s tem njihov (so)obstoj. Hkrati pa 

omogoča zlorabe, saj postane garantna funkcija 51. člena ZON na ta način povsem 

izvotljena. Nobena občina si ne želi deponij, sežigalnic in tudi plinovodov ne. Legitimno je 

tudi, če želi občina krajinski park vpisati na seznam svetovne dediščine pri UNESCU. 

Toda če golo sklicevanje na zaščito narave lahko tako postane bianco strategija za 

preprečevanje participacije občin pri nepriljubljenih dejavnostih in državni infrastrukturi, 

smo s tem blokirali družbeni razvoj države in ogrozili njene strateške naloge. Trenutna 

agonija glede negotovosti oskrbe z energenti lahko nemara pomaga razumeti tveganja, ki 

jih prinaša vdor ideologemov v pravni diskurz. 
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