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Dostop NVO do Ustavnega sodišča za presojo prostorskih splošnih aktov, 

odnos CPVO in PVO  

 

 

I. Uvod – glede sklepa o sprejemu in spremembe presoje Ustavnega sodišča za 

locus standi nevladnih organizacij s statusom 

 

1. K od te odločbe ločenemu sklepu o sprejemu pobude v obravnavo, ki je objavljen na 

internetnih straneh Ustavnega sodišča1 (ne pa tudi v Uradnem listu Republike Slovenije), 

sem že podal pritrdilno ločeno mnenje, v katerem podrobneje opisujem razloge predvsem 

za t. i. locus standi nevladnim organizacijam s statusom,2 ko gre torej za vprašanje 

dostopa do Ustavnega sodišča za presojo nezakonitosti ali protiustavnosti podzakonskih 

splošnih aktov, ki urejajo varovanje okolja (ne gre zgolj za prostorske splošne akte, kajti v 

prostor oziroma okolje in naravo se lahko posega tudi na druge načine).3 Tam 

izpostavljam, da je v 20. točki obrazložitve sklepa o sprejemu pobude zapisana omenjena 

sprememba presoje Ustavnega sodišča. Nov pristop je zapisan predvsem v zadnji povedi 

te točke:  

 

                                            
1 http://www.us-rs.si/odlocitve/ 

2 Nevladne organizacije, ki imajo status (ustrezno odločbo pristojnega organa) organizacije za 
varovanje okolja ali narave, torej delovanja v javnem interesu. Razliko do drugih nevladnih 
organizacij, ki tega statusa nimajo in tudi ne enakih pravic v postopkih, ponazarjam z dodatkom "-
s", torej NVO-s). 

3 Na primer, prim. nedavno odločitev Sodišča EU (v nadaljevanju SEU) v zadevi Deutsche 
Umwelthilfe (Homologacija motornih vozil), C-873/19, ki je nevladni organizaciji za varovanje okolja 
skladno z Aarhuško konvencijo priznalo pravni interes za sodno presojo pravil, ki urejajo 
avtomobilske izpuste. 
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"Upoštevaje predstavljene zahteve Aarhuške konvencije4 in prava EU, k 

spoštovanju katerega se je Republika Slovenija zavezala s tretjim odstavkom 

3.a člena Ustave, Ustavno sodišče sprejema stališče, da tiste nevladne 

organizacije na področju varstva okolja, ki imajo priznan ustrezen status 

delovanja v javnem interesu (ustrezno odločbo pristojnega organa), 

izpolnjujejo zahtevo po izkazovanju lastnega pravnega interesa, kadar z 

namenom varovanja okolja izpodbijajo podzakonske predpise, ki urejajo 

področje varstva okolja."  

 

Sprememba stališča ne pomeni actio popularis (ki je tudi Aarhuška konvencija ne 

zahteva), priznava pa NVO-s delovanje v interesu okolja in narave kot njun alter ego. 

Tudi ne pomeni nezaupnice državi pri odločanju o posegih v okolje, temveč 

vzpostavljanje ravnotežja v interese; tako kot je bilo treba prenehati s kurativnim 

sistemom varstva okolja (danes delujemo po preventivnem in slutenjskem 

(previdnostnem) modelu varovanja okolja),5 je treba med interesi države, interesi kapitala, 

gospodarstva in industrije ter (lastninskim) interesi posameznikov najti prostor še za 

NVO-s, ki zastopajo interese okolja in narave same tako z vidika današnje generacije kot 

(posledično) tudi prihodnjih generacij. Te interese je treba uravnotežiti. Posegi v okolje so 

namreč tudi "enosmerna cesta". Še posebno veliki infrastrukturni projekti praktično 

nimajo možnosti okolje povrnit v prejšnje (referenčno) stanje (restitutio in integrum), če bi 

se izkazala protiustavnost ali nezakonitost prostorskega akta ali na njemu temelječega 

posamična akta, ki je poseg dopustil. Zato je potrebno sodno varstvo že pri prostorskih 

podzakonskih splošnih aktih (ko so vse možnosti še odprte) in locus standi NGO-s, da se 

lahko v primeru protiustavnosti ali nezakonitosti prepreči dovoljevanje poseganja z vidika 

okolja in narave.6 

 

2. Odločitev Ustavnega sodišča, da dopusti sodno varstvo NVO-s že v najbolj zgodnji fazi 

dovoljevanja poseganja v prostor, ko so vse možnosti še odprte, je ne le odraz 

spoštovanja mednarodnih zavez Aarhuške konvencije in prava EU, temveč odseva tudi 

možnost uravnoteženja interesov, pri čemer je varovanje okolja (in s tem javnega interesa 

sedanjih in prihodnjih generacij) le eden od številnih interesov, ki trčijo. S tem se 

                                            
4 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) – v nadaljevanju Aarhuška konvencija. 

5 Kurativni sistem je učil, da lahko človeštvo v cilju ekonomske prosperitete posega v okolje in 
popravi vse, kar okolju povzroči. Šele velike industrijske nesreče (1976–Seveso, 1984–Bophal, 
1986–Černobil, torej iz obdobij, ko še ni bilo zahtev po CPVO, PVO, sodelovanju javnosti, 
posredovanju informacij javnosti) so EU vodile do uvajanja preventivnega in slutenjskega modela 
varovanja okolja, ki zahtevata ex ante obveščanje in sodelovanje javnosti pri posegih v okolje, 
presojo vplivov na okolje, upoštevanje odgovornosti do prihodnjih generacij in odmik od 
antropocentrizma k ekocentrizmu itd. Prim. tudi N. de Sadeleer, Environmental Principles - From 
Political Slogans to Legal Rules, 2. izdaja, Oxford University Press, Oxford 2020, str. 23–29.  

6 Ne pa tudi z vidika varstva lastninske pravice.  
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omogoča tudi učinkovitejše vodenje teh postopkov oziroma odvijanje teh postopkov, kajti 

izdaja posamičnih pravnih aktov ne bo obremenjena s potencialno nevarnostjo 

nezakonitosti ali protiustavnosti prostorskega predpisa, na podlagi katerega bodo izdani. 

Kadar se takšna negotovost uresniči šele pri izdaji gradbenega dovoljenja, je to 

(postopkovno in) časovno odmaknjeno, predvsem pa ni več možnosti, ki bi še bile odprte 

(variante poseganja v prostor). Hkrati je ravno omenjena časovna oddaljenost tista, ki te 

postopke pred sodišči znatno podaljša in povzroči neučinkovito načrtovanje poseganj v 

prostor.7 

 

3. Sprememba locus standi za NVO-s se nanaša, kot pišem zgoraj, na (vse) 

podzakonske predpise, ki urejajo področje varstva okolja. To so lahko prostorski akti kot v 

obravnavanem primeru, ni pa nujno. To so lahko tudi podzakonski predpisi, ki nimajo 

narave "urejanja prostora" in morda tudi ne bodo niti pogojeni s celovito presojo vplivov 

na okolje (v nadaljevanju CPVO) ali s presojo sprejemljivosti planov za naravo (v 

nadaljevanju PSP). Kriteriji iz Zakona o varstvu okolja (tako tudi po pred ZVO-28 veljavni 

ZVO-19) in ZON, iz katerih izhaja, kdaj se morata izvesti CPVO ali PSP, pomenijo ožjo 

opredelitev od opredelitve "podzakonskih predpisov, ki urejajo področje varstva okolja". 

Ta opredelitev Ustavnega sodišča je torej širša in prostorski podzakonski predpisi bodo le 

ena skupina predpisov, kjer je locus standi razširjen na NVO-s, druga pa bodo drugi 

podzakonski predpisi, katerih bistvo je v tem, da bodo urejali varovanje okolja, pri čemer 

ni nujno, da bodo zanje uporabljive določbe o CPVO ali PSP. 

 

4. Namen tega ločenega mnenja ni več od zgoraj zapisanega ponavljati razloge za 

spremembo stališča Ustavnega sodišča za drugačno (širšo) presojo locus standi za 

NVO-s, temveč dodatno pojasniti sporočila, ki jih podaja vsebinska presoja. 

 

II. Glede vsebinske presoje 

 

5. V obravnavani zadevi je predmet ustavnosodne presoje prostorski podzakonski splošni 

akt, na podlagi katerega bo mogoče v prostor umeščati infrastrukturo državnega pomena, 

vendar pa bo predmet umestitve še predmet presoje v predhodnem in kasneje 

morebitnem postopku presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju PVO) in tako torej tudi 

predmet izdaje okoljevarstvenega soglasja (v nadaljevanju OVS). Za razumevanje 

vsebinske odločitve Ustavnega sodišča pa je nujno razumeti, v kateri fazi postopka se 

                                            
7 Ta trditev je v tem primeru sporna, kajti tudi Ustavno sodišče je o presoji DPN odločalo pet let. 
Drži pa, da je med tem postopek na predlog pobudnikov miroval, ker so med udeleženci potekala 
pogajanja. Ustavno sodišče bo moralo hitreje reševati te zadeve, še ustrezneje pa bi bilo, kot 
pišem v ločenem mnenju k odločbi v zadevi št. U-I-327/20, da bi za te presoje bila pristojnost 
podeljena Upravnemu sodišču. Prim. tudi 61. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
199/21 – v nadaljevanju ZUreP-3). Upravno sodišče je glede te določbe vložilo zahtevo za oceno 
ustavnosti. Zadeva št. U-I-474/22 je pendentna. 

8 Uradni list RS, št. 44/22 – v nadaljevanju ZVO-2. 

9 Pred ZVO-2 veljavni Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 68/17 in 
158/20 – v nadaljevanju ZVO-1).  
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izvaja ustavnosodna presoja izpodbijanega splošnega akta. Pogledati je treba na celotno 

sliko postopkov umeščanja projektov v prostor (to sem poskušal ponazoriti v omenjenem 

ločenem mnenju k sklepu o sprejemu s posebno skico). Presoja pred Ustavnim sodiščem 

se nanaša na prve korake umeščanja – to je splošni prostorski akt. Ta mora pogosto 

temeljiti na CPVO.  

 

II.1 Vez med CPVO in PVO 

 

6. Preden odgovorimo na vez med CPVO in DPN, je treba pojasniti vez med CPVO in 

PVO; to vprašanje je vneslo nekaj postopkovne in vsebinske zmede tudi v obravnavanem 

primeru. Praviloma je vprašanje CPVO (in posledično uporabe Direktive 2001/42/ES10) v 

slovenski ureditvi vezano na splošni podzakonski prostorski akt (v tem primeru DPN) in 

ne na posamični akt, ki sledi PVO; to sta OVS in gradbeno dovoljenje. Pri PVO gre 

namreč že za vprašanje umeščanja povsem konkretnega projekta, torej "naslednji korak", 

ko je splošni prostorski akt že sprejet. Če torej govorimo o vezi CPVO in PVO, mislimo na 

to, da PVO sledi CPVO. Vendar tudi Direktiva SEA omogoča "vzratno" pot v 3. členu (glej 

predvsem tretji odstavek).11 Številne države članice EU (kar 25 od (takrat) 28) so te 

odstavke prenesle v svoj pravni red enostavno tako, da so zapisale, da je CPVO 

potrebna, če je treba izvesti PVO.12 Vendar vsebinska presoja CPVO ni odvisna od PVO 

(po Direktivi EIA) ali od presoje sprejemljivosti planov za posege v naravo (po Habitatni 

direktivi 92/43/EGS). Prvi odstavek 3. člena Direktive SEA namreč določa samostojno 

obveznost presoje CPVO, če gre za načrte znatnega vpliva na okolje. Tako je določal tudi 

ZVO-1 tako v prvem odstavku, predvsem pa v tretjem odstavku 40. člena: "(3) Ne glede 

na določbe prejšnjega odstavka (op. RK: če se mora izvesti PVO) se CPVO izvede tudi 

za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na 

okolje." PVO presoja torej ni edini pogoj za CPVO. Pa tudi izvedena PVO sama po sebi 

ne odvezuje pripravljavca plana, da izvede CPVO, kadar je ta potrebna; tako določa prvi 

odstavek 11. člena Direktive SEA.13  

                                            
10 UL L 197, 21. 7. 2001, str. 30–37 – v nadaljevanju Direktiva SEA; SEA zato, ker CPVO v 
angleščini pomeni Strategic Environmental Assessment. V odločbi je sicer za to direktivo 
uporabljena okrajšava Direktiva 2001/42/ES, v ločenem mnenju pa jo okrajšam s SEA, podobno 
kot uporabim okrajšavo Direktiva EIA za Direktivo o PVO (to je direktiva 2011/92/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih 
projektov na okolje (kodificirano besedilo), UL L 26, 28. 1. 2012, str. 1–21).  

11 Drugi odstavek 3. člena Direktive SEA, v točki a) odkazuje na Direktivo EIA, v točki b) pa na 
Habitatno direktivo. 

12 Tako Study concerning the preparation of the report on the application and effectiveness of the 
SEA Directive (Directive 2001/42/EC), Publications Office of the European Union, Luxembourg 
2016, str. 54. 

13 Prvi odstavek 11. člena Direktive SEA določa: "Okoljska presoja po tej direktivi brez vpliva na 
zahteve Direktive 85/337/EGS in katere koli druge zahteve zakonodaje Skupnosti." 

Direktiva PVO se uporablja za projekte, ki bi lahko imeli znatne negativne učinke na okolje. Ob 
sprejetju leta 1985 je bil to v EU prvi poskus spodbujanja presoj okoljskih vidikov že v zgodnji fazi 
postopka izdajanja soglasij za izvedbo posamičnih projektov. Kmalu je postalo jasno, da imajo 
odločitve, sprejete na višjih političnih ravneh, velik vpliv na raven projekta. To je privedlo do 
sprejetja Direktive SEA leta 2001. Z njo so zato zajeti programi in načrti, ki postavljajo okvir za 
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7. Pravo EU se mora v nacionalnem pravu spoštovati ali z neposrednim učinkom ali s 

konsistentno razlago nacionalnega prava. V slovenskem pravnem redu sta odločitev o 

postopku CPVO in na njegovi podlagi oblikovani splošni podzakonski prostorski akt lahko 

odvisna od PVO,14 vendar to ni edina možnost. Da obveznost izvedbe PVO lahko sproži 

postopek CPVO je v drugem odstavku 40. člena določal ZVO-1 (enako kot to zahteva 

drugi odstavek 77. člena veljavnega ZVO-2): CPVO se izvede za plan, če se z njim 

načrtuje poseg, za katerega je treba izvesti PVO. Torej, res obstaja "povratna" vez od 

PVO k CPVO. To lahko povzroči nekaj zmede. Pričakovati je namreč, da če je torej 

CPVO potreben za splošne prostorske akte, PVO pa za posamične akte, s katerimi se 

presoja umestitev (že) konkretnega posega v okolje, da bi se izhajalo od splošnosti (od 

CPVO) h konkretnosti (k PVO) in ne obratno. To je smisel direktiv SEA in EIA.15 Vendar, 

kot opisano zgoraj, to je ena, a ne edina pot. Kot pojasnjuje tudi odločba Ustavnega 

sodišča, je šlo po zakonodaji v času sprejetja izpodbijane uredbe za dva ločena upravna 

postopka.16 Drži sicer, da sta bila povezana, vendarle ju direktiva loči in, celo več, kot 

pišem, 11. člen Direktive SEA prepoveduje pogojevanje njene vsebinske presoje s strani 

PVO direktive.17  

 

8. Zakaj tudi pot od splošnosti h konkretnosti? Ne samo, da CPVO in PVO urejata dve 

ločeni direktivi, tudi njun smoter oziroma cilj je različen.18 CPVO je torej širši, splošnejši 

                                                                                                                              
prihodnja soglasja za razvoj projektov, zajetih v Direktivi EIA (člen 3(2)(a)). To je privedlo do dveh 
direktiv z dopolnjujočima področjema uporabe. Direktiva SEA se uporablja za načrte in programe, 
pri čemer se osredotoča na bolj strateško raven presoje, medtem ko se Direktiva EIA uporablja za 
projekte, kar omogoča podrobnejšo in specifično oceno. Obe direktivi se uporabljata kumulativno, 
kot je določeno v členu 11(1) Direktive SEA. Ta torej določa, da okoljska presoja, izvedena v 
skladu z Direktivo SEA, ne sme posegati v nobeno zahtevo iz Direktive EIA (in v katero koli drugo 
zakonodajo EU).  

Presoja v skladu z Direktivo EIA se običajno izvede na poznejši stopnji postopka odločanja kot v 
skladu z Direktivo SEA, saj obravnava projekte namesto načrtov in programov, ki določajo okvir za 
takšne projekte. Direktivi se običajno ne prekrivata zaradi razlik v obsegu uporabe. Vendar pa do 
prekrivanja lahko pride, kadar načrti ali programi predvidevajo več projektov, za katere se 
uporablja Direktiva EIA (npr. načrti rabe prostora, prometni načrti). V takih primerih je uporaba 
kumulativna. Direktiva SEA v drugem odstavku 11. člena zato dovoljuje usklajene ali skupne 
postopke.  

SEU je že razložilo oba odstavka 11. člena Direktive SEA v zadevi C-295/10 tako, da PVO presoja 
ne odpravlja obveznosti v skladu z Direktivo SEA. O izognitvi nepotrebnemu podvajanju presoje 
glej tudi sklepne predloge generalne pravobranilke v zadevi Thybaut in drugi, C-160/17, 40. točka 
obrazložitve, in tam navedeno sodno prakso SEU. Prim. tudi zadevo C-567/10, Inter-
Environnement Bruxelles ASBL in drugi, 42. točka obrazložitve. 

14 In posledično od poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in predhodnega postopka za 
PVO, dveh institutov in postopkov, na katerih temelji PVO. 

15 Direktiva SEA ureja CPVO, Direktiva EIA pa PVO. 

16 Glej 23. točko obrazložitve odločbe. 

17 Prim. tudi sodbo v zadevi Valčiukienė in drugi, C-295/10, 58.–61. in 65. točka obrazložitve. 

18 "Ker se presoje, ki se izvedejo v skladu z direktivama 2001/42 in 85/337, razlikujejo v več 
pogledih, je treba kumulativno zadostiti zahtevam obeh direktiv." Prim. sodbo v zadevi Valčiukienė 
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institut, ki zasleduje odločitev o tem, zakaj bo določen prostor namenjen v prihodnosti, za 

katere prihodnje konkretne projekte. Je torej orodje za trajnostni razvoj z ex ante 

pogledom (v naprej) in ni ocena vplivov (assessment) ex post za določen projekt, ki se ga 

želi umestiti v prostor, temveč je integracijski in zato inherentni del načrtovanja (planning, 

torej ex ante pristop).19 CPVO torej ne sme postati "mega-PVO".20 Zakaj bo prostor 

namenjen, je treba preučiti iz vseh zornih kotov (primerjaj 40. člen ZVO-1 in 77. člen 

ZVO-2). Ne gre torej le za vprašanje konkretnega posega, ki je morda že "na vidiku" 

(idejni projekt), ampak tudi za vse tiste posege, ki lahko še sledijo. CPVO mora torej v 

primerjavi s PVO nujno imeti širši smoter, upoštevati najširše in kumulativne vidike 

poseganja v prostor. Če vsemu zapisano ni tako, potem bi PVO zanikal potrebo po 

CPVO. To pravo EU prepoveduje.21 

 

9. To, da je ZVO-1 določal (kot določa drugi odstavek 3. člena Direktive SEA in tudi ZVO-

2) pogojevanje izvedbe CPVO (ne torej same vsebine), če je treba izvesti PVO za 

individualen konkretni projekt, lahko ima svoje "povsem življenjske" razloge. Kadar se – in 

to neredko – pristopa k poseganju v prostor s posamičnim projektom, na primer določeno 

infrastrukturo, in ne gre za primere, ko bi se CPVO izvajal brez takšnih prihodnjih idejnih 

ali celo bolj izoblikovanih konkretnih projektov, se pojavi tudi dejanska "vzvratna" pot, 

torej od PVO k CPVO (od individualnosti k splošnosti). Če bi na podlagi poročila o vplivih 

nameravanega posega na okolje22 (in po potrebi predhodnega postopka23) bilo odločeno, 

da PVO ni potreben, to še nujno ne vodi k nepotrebnosti CPVO, ker se lahko o tem 

presodi ločeno, kot pojasnjujem v 6. točki tega ločenega mnenja. 

 

II.2 CPVO je bila izvedena in odločba o CPVO ni predmet presoje 

 

10. Ključnega pomena v obravnavani zadevi zato je, da je bila CPVO izvedena. Čeprav 

se je postavljalo vprašanje okoljskega poročila, predhodnega postopka in PVO, je CPVO 

dejansko bila izvedena. Tudi slovenska ureditev določa, da postopek ne poteka le 

"vzvratno" od PVO k CPVO (drugi odstavek 40. člena in drugi odstavek 77. člena ZVO-2), 

                                                                                                                              
in drugi, C-295/10, 60.–62. točka obrazložitve, in sodbo v zadevi Dimos Kropias Attikis, C-473/14, 
58. točka obrazložitve. 

19 Prim. Study concerning the preparation of the report on the application and effectiveness of the 
SEA Directive (Directive 2001/42/EC), nav. delo, str. 110. 

20 Prav tam, str. 82. 

21 SEU je to večkrat ponovilo. Npr. v sodbi v zadevi Verdi Ambiente e Società (VAS) – Aps Onlus’ 
in drugi, C-305/18, 56. točka obrazložitve: "Okoliščina, da bo okoljska presoja v smislu Direktive 
SEA izvedena naknadno ob načrtovanju na regionalni ravni, prav tako ne vpliva na uporabo 
določb, ki se nanašajo na tako presojo. Presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive EIA  namreč 
ne more odpraviti obveznosti izvedbe okoljske presoje, ki se na podlagi Direktive SEA zahteva, da 
bi se zadostilo okoljskim vidikom, ki so specifični za zadnje navedeno direktivo (sodba z dne 
7. junija 2018, Thybaut in drugi, C-160/17, točka 64." 

22 Člen 94 ZVO-2, prej 54. člen ZVO-1. 

23 Glej 3. člen Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje 
(Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20, 121/22). 
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ampak se lahko CPVO izvede tudi brez PVO. Kljub temu da se velikokrat zgodi, da je 

konkretni projekt tisti, ki se ga želi umestiti v prostor, to ne preprečuje, da se CPVO 

izvede pred in neodvisno od PVO, kot si je zamislil evropski zakonodajalec. Če je CPVO 

izveden brez PVO, se to torej ne izkaže kot težava. In tako sem videl tudi obravnavano 

zadevo. Glede na pojasnjeno za presojo Ustavnega sodišča v obravnavani zadevi niso 

pomembne odločitve glede PVO in OVS; to je predmet ločenega postopka in varstva 

pred Upravnim sodiščem v upravnem sporu.24 

 

11. Kar pa je prav tako pomembno, je naslednje: tudi odločitev o CPVO se je zaključila s 

posamičnim aktom (glej 46. člen ZVO-1). Zoper ta individualni akt je bilo mogoče tudi 

pravno in sodno varstvo. Ne pred Ustavnim sodiščem, kajti gre za posamični akt. Torej, 

pred Upravnim sodiščem. Pravnomočna presoja CPVO ali odločitev o tem, da se ta ne 

izvede, je bila temelj za splošni podzakonski prostorski akt. Za presojo ustavne in 

zakonske skladnosti slednjega pa je bilo pristojno Ustavno sodišče.25 V konkretni zadevi v 

spisu ni podatkov, da bi bilo sproženo sodno varstvo zoper odločitev o CPVO (gre za 

sodno odločbo z dne 23. 3. 2016). NVO-S imajo locus standi v upravnem sporu.26 CPVO 

je bila izvedena na podlagi okoljskega poročila in mnenja ZRSVN (pogojno z omilitvenimi 

ukrepi) in njeno ustreznost je bilo mogoče preveriti v postopku s pritožbo in nato tudi v 

upravnem sporu. V odsotnosti tega pa, kot to pojasnjuje odločba v 44. točki obrazložitve, 

Ustavno sodišče ne more presojati same pravilnosti izvedbe celovite presoje vplivov na 

okolje. 

 

III. Sklepno 

 

12. Naj poskušam strniti to zapleteno materijo; odločba postavlja na svoje mesto 

prepletenost različnih pomembnih pravnih institutov poseganja v prostor. Prepletajo se 

postopki in dokumenti, kot so okoljsko poročilo, poročilo o vplivu nameravanega posega v 

okolje, predhodni postopek, presoja vplivov na okolje, okoljevarstveno soglasje, celovita 

presoja vplivov na okolje, odločitev o celoviti presoji vplivov na okolje, sodelovanje 

zadevne javnosti, nevladne organizacije s statusom itd. Če vse to "pomešamo v istem 

                                            
24 Dodatno kaže pojasniti tudi, da je poseganje v prostor proces in ne zgolj postopek, kar pomeni, 
da se je mogoče vračati v posamezne faze, jih ponavljati in dopolnjevati, pomembno je, da so na 
koncu izvršene pred konkretno odločitvijo in ima javnost pravico biti informirana in soodločati. Ali, 
če apliciram na konkretno zadevo, ker je CPVO bila izvedena, se več ne pojavlja vprašanje, ali bi 
jo morda narekovala PVO (s pred tem pripravljenim poročilom o vplivih nameravanega posega na 
okolje in predhodnim postopkom).  

25 Na tem mestu se ne spuščam več v vprašanje, o katerem je Ustavno sodišče že odločilo, da je 
namreč izključno pristojno odločati o ustavnosti in zakonitosti podzakonskih splošnih prostorskih 
aktov, ne pa Upravno sodišče. Zoper to odločitev Ustavnega sodišča imam pomisleke, ki sem jih 
izrazil v odklonilnem ločenem mnenju v zadevi št. U-I-327/20, in zgolj izkoriščam priložnost v tem 
ločenem mnenju, da ponovno opozorim na to, da je nujno potrebno spremeniti Ustavo in to 
pristojnosti Ustavnega sodišča prepustiti Upravnemu sodišču. 

26 Glej tudi sodbo SEU v zadevi Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, C-263/08, 38. točka 
obrazložitve, ki prepoveduje pogojevanje dostopa NVO-s do sodišč tudi v primerih, ko NVO-s v 
upravnem postopku izdaje izpodbijane odločitve ne bi sodelovala. 
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loncu", se zelo težko znajdemo. Posamezni instituti so sicer na zakonski ravni razmejeni, 

vendar prepletenost postopkov lahko zamegli sliko. Postopki niso vedno le stopničasti in, 

ko se konča z eno stopničko, se nadaljuje z drugo itd. V načelu to sicer drži, vendar, kot 

poskušam pojasniti, temu ni vedno tako. To je seveda na prvi pogled nelogično in 

zapleteno. Sporočilna vrednost odločbe je zato, poleg tega, da precedenčno omogoča 

pravni interes NVO-s za delovanje v javnem interesu, tudi v tem, da pojasni na eni strani 

vrstni red in na drugi strani prepletenost omenjenih postopkov in iz, vsaj v obravnavani 

zadevi, te zmede izloči tisto, kjer se presoja razume in reši. To pa je dejstvo, da je za 

potrebe izpodbijanega akta CPVO bila izvedena in da, kot izhaja iz podatkov v spisu, ta ni 

bila predmet upravnosodnega varstva.  

 

13. Ni nepomembno, da odločitev zasleduje cilje in razdelitve med CPVO in PVO po 

pravu EU (in tudi po sedaj veljavni zakonodaji, tj. ZVO-2). Izpodbijani predpis je temeljil 

na Zakonu o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor,27 ki je ta dva 

pomembna pravna instituta močno povezal in ju ni razdvojil, kot je to smoter po pravu EU. 

Lahko razumem zakonodajalca, kajti zasledoval je čim hitrejše poseganje v prostor z 

državnimi infrastrukturnimi objekti, ki se pogosto težko umestijo v prostor in jih ne le pri 

izgradnji, temveč že v fazi sprejemanja prostorskih aktov in pridobivanja dokumentacije 

(soglasij in dovolj) in upravnih postopkov spremljajo številni zapleti. Prav tako gre za 

obdobje, v katerem je postopek CPVO in Direktivo SEA spremljalo veliko nedorečenosti, 

ki jih je Evropska komisija s pomočjo SEU z leti razrešila in je CPVO uspelo približati 

razumevanju, kot ga poznamo danes in ki ga znatneje kot na začetku loči od PVO. In 

pomembno je, da je tudi v takšnih primerih iz člena 11(2) Direktive SEA okoljsko presojo 

treba izvesti v skladu z vsemi določbami, ki jih vsebujeta obe zadevni direktivi (SEA in 

EIA).28 Tretji odstavek 5. člena Direktive SEA res določa možnost uporabe informacij, ki 

so bile pridobljene na drugih ravneh odločanja ali na podlagi druge zakonodaje, ampak 

prvi odstavek 11. člena te direktive natančneje določa, da je okoljska presoja po njej brez 

vpliva na zahteve Direktive EIA.29 Odločitev Ustavnega sodišča je tako vpeta v 

neposredno uporabo obeh direktiv (SEA in EIA, ki sta se že ob sprejetju izpodbijanega 

akta neposredno uporabljali) in sledi pravilu o konsistentni razlagi (interpretatio europea 

oziroma pravilu o prednostni lojalni razlagi nacionalnega prava, skladni s pravom EU). 

 

 

 

 

                                                   
                                                dr. Rajko Knez          

                                                                                Sodnik       

 

                                            
27 Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12. 

28 Glej opombo 18 zgoraj in tam navedene odločitve SEU. 

29 Tako SEU v zadevi Inter-Environnement Bruxelles and Others, C-671/16, 64. točka obrazložitve. 


