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PRITRDILNO LOČENO MNENJE  
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1. Odločbo brez zadržkov podpiram, tako sam izrek kot tudi njegovo obrazložitev. 

Razlog, da k odločbi pripenjam še ločeno mnenje, tako ni v njeni vsebini, ampak v 

dejstvu, da je do odločbe sploh prišlo. Ustavno sodišče je v pričujoči zadevi namreč 

ponovno pretehtalo stališče, sprejeto pred dvanajstimi leti,1 po katerem status društva, 

ki deluje v javnem interesu, ne zadošča za priznanje pravnega interesa za vložitev 

pobude. V sklepu o sprejemu z dne 9. 6. 2022 je podrobneje obrazloženo, zakaj je 

Ustavno sodišče ta stališča ponovno pretehtalo in zakaj razlogi ustavnih določb (pa tudi 

zahtev prava EU) o zahtevah varstva okolja ter ohranjanja narave in Aarhuške 

konvencije2 o dostopu do sodnega varstva terjajo priznanje pravnega interesa 

nevladnim organizacijam na področju varstva okolja z ustrezno priznanim statusom 

delovanja v javnem interesu za izpodbijanje splošnih pravnih aktov (oziroma 

podzakonskih predpisov) na področju varstva okolja pred Ustavnim sodiščem.3 

 

2. Kot sem že obrazložil,4 takšno spremembo stališča sam močno podpiram. Po eni 

strani to neposredno narekujejo zahteve Aarhuške konvencije, zlasti tretjega odstavka 

njenega 9. člena, ki uvaja splošnejšo pravico dostopa do upravnega ali sodnega 

                                            
1 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-386/06 z dne 13. 3. 2008 (Uradni list RS, št. 32/08, in 

OdlUS XVII, 11), 3. točka obrazložitve. 

2 Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega 

varstva v okoljskih zadevah, 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, MP, št. 17/04 – MKDIOZ) in Zakon o ratifikaciji spremembe Konvencije o dostopu do 

informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah 

(Uradni list RS, št. 11/10, MP, št. 1/10 – MSKIVOZ). 

3Glej 9.–20. točko obrazložitve sklepa o sprejemu. 

4 Glej pritrdilno ločeno mnenje sodnika Accetta k sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-107/16 z dne 

1. 3. 2018. 
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varstva v primeru izpodbijanja dejanj v nasprotju z ureditvijo prava varstva okolja, ter s 

to konvencijo povezane zahteve prava EU. Po drugi strani pa je taka sprememba 

stališča, kot sem zapisal, sozvočna tudi z razvojem sistemskega in vredno(s)tnega 

pogleda na pomen prava varstva okolja in ohranjanja narave, ki je kot dobrina 

tradicionalno ujeto med posameznika in skupnostjo oziroma pogosto odvisno 

predvsem od vesti prvega in priložnostne dobrohotnosti slednje. V tej luči razumem tudi 

dobrodošli poudarek sklepa o sprejemu pobude o pomenu varstva okolja in ohranjanja 

narave kot ustavno zavarovanih vrednot,5 usmeritev in pomen, ki ga že na splošni ravni 

še krepi razmeroma nedavna umestitev pravice do pitne vode v Ustavo; prav tako pa 

tudi izrecno vez varstva okolja z dobrobitjo posameznikov tako sedanjih kot prihodnjih 

generacij oziroma implicitno odgovornost do prihodnjih generacij pri zagotavljanju 

ustreznih mehanizmov varstva okolja in ohranjanja narave.6 

 

3. To spremenjeno stališče iz sklepa o sprejemu pobude je, kot rečeno, po moji oceni 

ključna dodana vrednost pričujoče zadeve, ki torej presega oziroma sploh omogoča 

vsebinsko odločitev, kot je zavzeta v odločbi, zato se mi je zdelo prav, da tudi s tem 

ločenim mnenjem še enkrat opozorim nanj in mu ponovno pritrdim. 

 

 

 

 

 

        dr. Matej Accetto 

         Sodnik 

 

                                            
5 Že v prvem odstavku 5. člena Ustave, nato pa še konkretneje v vrsti določb med 67. in 74. 

členom Ustave. 

6 Glej 13.–15. točko obrazložitve sklepa o sprejemu. 


