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I. Uvod 

 

1. Odločitev v obravnavani zadevi pomeni znaten korak bližje k izpolnjevanju zahtev t. i. 

Aarhuške konvencije1 in prava EU, predvsem Direktive 2001/42/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in 

programov na okolje.2 Ko je Ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost 58. člena Zakona o 

urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – v nadaljevanju ZUreP-2),3 so nevladne 

organizacije (z ustreznim statusom, v nadaljevanju NVO-s4) tako rekoč5 ostale brez 

učinkovitega pravnega varstva v začetnih fazah prostorskega načrtovanja. To varstvo je 

potrebno že v fazi celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO), kot to 

zahtevajo Aarhuška konvencija6 in SEA direktiva ter sodbe Sodišča EU, tedaj torej, ko so 

                                            
1 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.  

2 UL EU L 197, 21. 7. 2001, str. 30–37 – v nadaljevanju SEA direktiva; SEA zato, ker CPVO v 
angleščini pomeni Strategic Environmental Assessment.  

3 Z odločbo št. U-I-327/20 z dne 20. 1. 2022, s tem da določbe 58. člena ZUreP-2 niso bile več 
veljavne v času izdaje navedene odločbe, so se pa uporabljale do 31. 5. 2022. Naslednji dan, 1. 6. 
2022, so se začele uporabljati določbe Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – v 
nadaljevanju ZUreP-3).   

4 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). 

5 ZUreP-3 vsebuje v 61. členu skoraj identične določbe protiustavnim določbam 58. člena ZUreP-
2. Glede na osrednji razlog za ugotovitev protiustavnosti v odločbi št. U-I-327/20 postane slej ko 
prej jasno, da navedene določbe ZUreP-3 ne morejo zagotavljati ustreznega jamstva za pravno 
(sodno) varstvo niti nevladnim organizacijam z ustreznim statusom niti posameznikom s pravnim 
interesom (t. i. vključena javnost). 

6 Glej obrazložitev v 15.–19. točki sklepa, h kateremu pišem to ločeno mnenje. 
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vse možnosti še odprte. Slednje je, kot razlagam v nadaljevanju, odločujočega pomena 

tudi za skrajševanje trajanja postopkov umeščanja (infrastrukturnih) objektov v prostor. 

ZUreP-2 je v omenjenih določbah varstvo pravice do sodelovanja (različnih) javnosti že v 

fazi sprejemanja podzakonskih prostorskih predpisov poveril Upravnemu sodišču. Vendar 

je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-327/20 prvi odstavek 161. člena in drugi odstavek 

162. člena Ustave razložilo tako, da je Ustavno sodišče edino, ki sme kot varuh 

ustavnosti in zakonitosti na zahtevo upravičenih predlagateljev ali na pobudo vsakogar, 

kdor za to izkaže pravni interes, z za vse obvezujočim učinkom poseči v zakone, 

podzakonske predpise in druge splošne pravne akte (26. točka obrazložitve).7 Prav zato 

se mi zdi zelo pomembno, da NVO-s ne smejo ostati brez zahtevanega varstva v javnem 

interesu. To je pomemben razlog za to, da je Ustavno sodišče v sklepu o sprejemu tokrat 

obravnavane pobude spremenilo svoje gledanje na izpolnjenost procesne predpostavke, 

na podlagi katere se NVO-s poslej odprejo vrata na polje ustavnosodne presoje, kadar 

izpodbijajo podzakonske predpise, ki urejajo vprašanja varstva okolja. Ustavno sodišče 

jim je s tem dalo locus standi s priznavanjem pravnega interesa varovanja okolja kot 

njihovega lastnega interesa. Nastopajo namreč kot alter ego okolja.   

 

2. Takoj dodajam: poleg tega, da je to bil potreben korak (iz več razlogov, predvsem pa 

zaradi varstva okolja samega), je to razlog več za čimprejšnjo spremembo Ustave (tudi) v 

delu, ki določa pristojnosti Ustavnega sodišča za presojo skladnosti podzakonskih 

predpisov z Ustavo in zakoni.8 Ne morem dovolj poudariti, kako nujna je takšna 

sprememba Ustave. Največji poudarek tega ločenega mnenja zato namenjam prav temu. 

Nujno, res ujno, potrebujemo spremembo Ustave, ki bo na novo uredila pristojnosti 

Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče se enostavno ne bi smelo več ukvarjati s 

podzakonskimi predpisi, še posebej pa ne s prostorskimi akti. To ga obremenjuje s 

pripadom, mu jemlje dragocen čas za odločanje o res precedenčnih zadevah 

zagotavljanja ustavnosti zakonov ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

v sodnih postopkih. Predvsem pa Ustavno sodišče ni zasnovano kot sodišče, ki bi 

presojalo tovrstne spore (to so spori, ki zahtevajo javne obravnave za razčiščevanja 

dejanskih stanj, presojo, kje v naravi potekajo meje, podrobne vpoglede v ortofoto 

posnetke ali celo aeroposnetke prejšnjih stanj itd.)9 Takšno pristojnost bi bilo treba že z 

                                            
7 S to odločitvijo se nisem strinjal in tokrat ne bom ponavljal razlogov, ki sem jih zapisal v svojem 
odklonilnem ločenem mnenju k omenjeni odločbi. 

8 Tretja alineja prvega odstavka 160. člena Ustave določa, da Ustavno sodišče odloča o skladnosti 
podzakonskih predpisov z Ustavo in zakoni. Vendar se potreba po spremembi Ustave ne nanaša 
le na (državne) podzakonske predpise, temveč tudi na predpise lokalnih skupnosti (četrta alineja 
prvega odstavka 160. člena Ustave). 

9 Zgolj za ponazoritev utrinek s priprave na eno zadnjih sej Ustavnega sodišča: na dnevnem redu 
sta bili zadevi, ki sta se nanašali na možnosti istospolnih parov posvojiti otroke in onemogočanje 
sklenitve zakonske zveze istospolnim parom. To sta bili zadevi, ki nedvomno zahtevata temeljite 
premisleke vsakega ustavnega sodnika o razlagah Ustave. Sodniki moramo takšnim vprašanjem 
nameniti veliko pozornosti, razmišljanj, argumentacije, branja, natančno se posvetiti prav vsakemu 
stavku v predloženem osnutku odločbe. Vzame veliko časa. Na isti seji pa je bilo obravnavano tudi 
vprašanje, kje v neki vasi poteka javna pot med nekaj hišami in gospodarskimi poslopji. V takšnih 
zadevah si je treba ogledati posnetke, meje, prebrati občinske odloke itd. V prvih dveh zadevah 
gre torej za res precedenčne odločitve za najbolj občutljivo jedro prava (urejanje medčloveških 
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Ustavo prepustiti Upravnemu sodišču. K razlogom, zakaj tako, se še vrnem v 

nadaljevanju. Na tem mestu naj ostane začetni poudarek o potrebni spremembi Ustave s 

katerim želim bralcu predstaviti osrednjo perspektivo za razumevanje svojih pogledov na 

vprašanja, ki jih naslavljam.  

 

3. Od tod dalje po vrsti; najprej, v čem je daljnosežnost spremembe stališča in zakaj je 

potrebna. 

 

 

II. Sprememba stališča in kaj ta prinaša 

 

4. V 20. točki obrazložitve sklepa je zapisana navedena sprememba. Nov pristop je 

zapisan predvsem v zadnji povedi te točke:  

 

"Upoštevaje predstavljene zahteve Aarhuške konvencije 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."  

 

5. Sprememba stališča v 20. točki obrazložitve sklepa se torej nanaša na podzakonske 

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

obravnavanem primeru, nanje se nanaša poglavje B. – II. obrazložitve sklepa. Ni pa 

nujno, da so to samo prostorski podzakonski predpisi, kot jih opredeljuje ZUreP-3.10 

Lahko gre za podzakonske predpise, ki nimajo te narave in tudi ne bodo niti pogojeni s 

CPVO ali s presojo sprejemljivosti planov za naravo (v nadaljevanju PSP)11. Kriteriji iz 

Zakona o varstvu okolja12 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 je torej širša in prostorski podzakonski predpisi bodo le 

ena skupina predpisov, druga pa bodo drugi podzakonski predpisi, katerih bistvo je v tem, 

                                                                                                                              
odnosov), za katere bi si kot ustavni sodnik želel imeti ustrezno dovolj časa, mirnosti. Takšno 
odločanje zaradi širokih pristojnosti vedno prekinjajo različne druge zadeve, med drugim tudi 
presoje o zakonitosti ali/ustavnosti podzakonskih predpisov. Sodnik je soočen s t. i. monkey mind; 
"skače" iz ene zadeve na drugo, pri čemer bi že odločanje o le res precedenčnih zadevah 
popolnoma zavzelo naš razpoložljivi čas. Več o tem R. Knez, Poslanstvo Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije, v: C. Ribičič (ur.), Poslanstvo in delovanje Ustavnega sodišča, Inštitut za 
ustavno pravo, Ljubljana 2022. str. 11–26. 

10 Glej 50. člen ZUreP-3. 

11 Glej člene 101, 101a in 101b Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno 
prečiščeno besedilo, 46/14, 31/18 in 82/20 – v nadaljevanju ZON). 

12 Uradni list RS, št. 44/22 – v nadaljevanju ZVO-2. 
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da bodo urejali varovanje okolja, pri čemer ni nujno, da bodo zanje uporabljive določbe o 

CPVO ali PSP.13  

 

6. Ustavno sodišče je po doslej ustaljenem stališču od vseh pobudnikov, tudi NVO-s, ki 

so izpodbijali prostorski podzakonski predpis, s katerim je bila načrtovana prostorska 

ureditev, zahtevalo, da svoje očitke najprej izčrpajo v postopku izdaje gradbenega 

dovoljenja. Vendar takrat ni mogoče govoriti o tem, da bi bile vse možnosti še odprte, kajti 

to je faza postopka, ko je prostorski predpis že sprejet, ko sta CPVO, skupaj s PSP, že 

izvedena, ko je celo že izvedena PVO in je prav tako že odločeno o okoljevarstvenemu 

soglasju (v nadaljevanju OVS; če ne gre za integralni postopek14). Pri tem pa je bil morda 

podzakonski (prostorski) predpis sprejet z napakami v postopku, morda brez sodelovanja 

NVO-s, CPVO in PSP sta bila morda prav tako izvedeni vsebinsko pomanjkljivo ali sploh 

nista bili izvedena, čeprav bi morali biti. Šele po teh fazah sledi faza izdaje gradbenega 

dovoljenja, tj. izdaje posamičnega pravnega akta na podlagi prostorskega predpisa, 

upoštevaje vse navedene postopke. Ustavno sodišče je torej doslej priznavalo pravni 

interes NVO-s šele po tem, ko niso uspeli izpodbiti gradbenega dovoljenja, hkrati pa so v 

upravnem postopku in upravnem sporu morale zatrjevati tudi (postopkovne) napake pri 

sprejemanju podzakonskega (prostorskega) akta. Ker se lahko gradi celo brez 

pravnomočne odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju (v nadaljevanju OVD),15 je izdaja 

gradbenega dovoljenja po eni strani (nevarno16) blizu gradnji, pri tem pa je postopek 

morda obremenjen z nezakonitostjo ali celo protiustavnostjo podzakonskega predpisa. 

Po drugi strani pa je postopek že res zelo oddaljen od faz postopka, ko so odprte vse 

možnosti presoj variant posega (ali celo "neposega", kajti to je prav tako možnost).17 

Pogosto govorimo o letih (še posebej v primerih poseganja v naravo, kjer so zahteve 

strožje zaradi ključnega 6. člena t. i. Habitatne direktive18). Torej ni več mogoče govoriti o 

tem, da so vse možnosti še odprte. 

                                            
13 Za podobno razmerje med Aarhuško konvencijo, predvsem njenim 6. in 7. členom, in pravili EU 
o CPVO in presoji vplivov na okolje (v nadaljevanju PVO) glej UNECE, The Aarhus Convention, 
An implementation Guide, 2. izdaja, United Nations, Ženeva 2014, str. 123.  

14 Kjer se odločanji o OVS in gradbenem dovoljenju združita. 

15 Kar je po prejšnji ureditvi pomembna sprememba v sedmem odstavku 105. člena ZVO-2. Pred 
njim 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 – ZVO-1) 
je določal, da se gradnja kljub pravnomočnemu gradbenemu dovoljenju ne sme začeti brez 
pravnomočnega OVD. To je smiselno, kajti sicer lahko pride do situacije, ko je določen objekt 
zgrajen, ne sme pa obratovati. Poseg v okolje ali naravo pa je že (nepovratno) storjen. Prim. drugi 
odstavek 69. člena in tretji odstavek 82. člena ZVO-1.  

16 Torej v tistih primerih, ko gradbeno dovoljenje morda temelji na podzakonskem predpisu, ki je 
protiustaven ali/in nezakonit.  

17 Treba je namreč izpolniti pogoj nujnosti. V luči načela trajnostnega (vzdržnega) razvoja je tudi 
presoja, ali je določen poseg sploh nujno potreben ali pa se v okolje ali naravo ne poseže in se ju 
tako ohrani za prihodnje generacije. Tako bi tudi sam razložil 6. člen ZUreP-3, ki kot prvo načelo 
prostorskega urejanja izpostavlja prav načelo trajnostnega razvoja in skrb za prihodnje generacije. 
To načelo ne sme biti le politično geslo. 

18  Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206 , 22. 7. 1992, str. 7–50 – v nadaljevanju Habitatna 
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7. Poenostavljeno lahko zgoraj zapisano opredelimo z naslednjo shemo: 

 

 
 

Okvirjeni del (faze 3, 4 in 5) so postopki za izdajo posamičnih pravnih aktov – zahteva po 

izčrpanju pravnih sredstev zoper njih pa sledi v postopku sodne presoje gradbenega 

dovoljenja, tj. v upravnem sporu zoper odločitev o gradbenem dovoljenju, kjer pa ratio 

sploh ni varovanje okolja (gradbeno dovoljenje je o vprašanju same gradnje; o varovanju 

okolja se odloča precej prej). To je že v fazah 1 in 2. Ko je enkrat splošni podzakonski akt 

sprejet (faza 2; pogoj zanj sta CPVO in PSP), so "vrata" v poseganje v prostor z gradnjo 

odprta. NVO-s reagirajo pri fazi 1, Ustavno sodišče pa je v preteklosti zahtevalo, da lahko 

izpodbijajo podzakonski predpis (faza 2) po koncu postopka faze 5. Kot pojasnjujem 

zgoraj, je to faza postopka, ko vse možnosti niso več odprte, kot to zahtevajo pravo EU, 

Aarhuška konvencija in sodbe Sodišča EU.19 Seveda pomeni "vrnitev" iz faze 5 v fazo 1, 

če se torej v postopku presoja gradbenega dovoljenja pred Upravnim sodiščem postavi 

vprašanje zakonitosti in/ali ustavnosti faz 1 in 2, izgubo časa oziroma precej veliko 

"časovno okno". Med temi fazami so lahko tudi leta (ne)aktivnosti. Ne čudi zato, da so 

postopki npr. umeščanja (infrastrukturnih) objektov v okolje pri nas tako dolgotrajni. 

Namesto, da bi se o prvi fazi povedalo vse, kar se mora, takoj (ko so torej vse možnosti 

še odprte) in se tako zagotovilo pravno varnost vseh naslednjih faz postopka, se vse, kar 

se dogaja v kasnejših fazah, dela z negotovostjo, ki se bo (morda) pokazala šele čez čas, 

                                                                                                                              
direktiva) se sicer nanaša na zaščiteno naravo, t. i. Naturo 2000, vendar pa je ZON (prim. člene 
101–103) razširil njeno uporabo tudi na druga območja zaščitene narave. Še posebno se lahko 
zaplete in s tem časovno podaljša odločanje, če je treba odločiti o prevladi javne koristi (kar prav 
tako v določenih primerih, kadar je treba kljub negativni presoji posledic za območje izvesti načrt 
ali projekt iz nujnih razlogov prevladujočega javnega interesa, zahteva četrti odstavek 6. člena 
Habitatne direktive, temu pa ne le sledita tudi ZON, ki to širi tudi za naravo, ki ni zaščitena le z 
Naturo 2000 (101.c člen), in tudi ZUreP-3 (prim. 20. in 103. člen). 

19 To sklep pojasnjuje v 25. točki obrazložitve; tam je naveden sklic na sodno prakso Sodišča EU. 
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morda po "časovnem oknu" nekaj let. To je, menim, eden od pomembnih vzrokov 

dolgotrajnih postopkov.20  

 

8. Samo po sebi se ponuja tudi razlog za takšne faze; vse namreč izhaja iz prava EU, 

kljub temu da ta ne določa postopka. Določa pa pravne institute, katerih izvedbo je 

slovensko pravo implementiralo (izvedlo) znotraj delovanja izvršilne veje oblasti. CPVO je 

zahtevana s SEA direktivo, PVO s t. i. EIA direktivo,21 OVD-je pa z različnimi 

direktivami.22 Te številne obveznosti v Sloveniji uresničujemo s podzakonskimi predpisi 

(ZVO-2 in ZON sta le izhodišči). Za njihovo presojo ustavnosti in zakonitosti pa je 

pristojno Ustavno sodišče. Kot pišem zgoraj, najmanj popolnoma neprimerno. Trčita torej 

pred več kot 30 leti določena pristojnost Ustavnega sodišča in takrat še neobstoječ 

pristop z vidika prava EU, ki je varovanje okolja in narave ter poseganje vanju zelo 

natančno uredilo in povzročilo, da je to področje prava prežeto s "procesi"23 in 

podzakonskimi predpisi, ki jim šele (čez čas) sledi izdaja posamičnih pravnih aktov. Gre 

torej za posledico razvoja prava EU in mednarodnih zavez. Ustava in pristojnost 

Ustavnega sodišča pa sta ostali nespremenjeni. Ne bi smelo biti tako.  

 

9. Zato uvodni poudarek o nujnosti spremembe Ustave. Ustavno sodišče je, ne prvič, 

"stisnjeno v kot", kajti razlog, da je preobremenjeno, ne more upravičiti nespoštovanja 

prava EU in mednarodnih obvez. Rešitev je le, da se na novo uredi pristojnost Ustavnega 

sodišča.24 Ustavno sodišče je torej s tokratno spremembo stališča sledilo zahtevam prava 

                                            
20 In prav to, da bi prva in druga faza prejeli potrditev ustavnosti in zakonitosti postopkov sprejetja 
in vsebine določb pred ustrezno pristojnim sodiščem (kar je, menim, Upravno sodišče), takoj ko 
sta izvedeni oziroma ko je podzakonski predpis sprejet, bi povečalo učinkovitost postopkov in faz, 
ki sledijo.  

21 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. 

22 Najpomembnejši med njimi direktivi o industrijskih emisijah (ki je nadomestila IPPC direktivo) in 
Seveso III direktiva: Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 
2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja), UL L 334, 
17. 12. 2010, str. 17–119, in Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 
2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in 
nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES, UL L 197, 24. 7. 2012, str. 1–37. 

23 Postopki presoje vplivov na okolje niso samo postopki, ampak so proces. Lahko se večkrat 
vrnejo v določeno fazo, lahko se popravljajo, izboljšujejo, odpravljajo pomanjkljivosti itd. Kot 
navajajo npr. nekateri tuji avtorji: Environmental assessment is equivalent to the search for the 
Holy Grail: it is a never-ending and frustrating pursuit. Glej pri M. Prieur, C. Bastin, Measuring the 
Effectivity of Environmental Law, Peter Lang, Brussels 2021, str. 21.  

24 In to ni edini razlog. Več o tem pišem tukaj: R. Knez, nav. delo, str. 11–26. 

Dodajam pa: 

– Zdi se, da gre za nezaupanje do Upravnega sodišča. Ne vidim razloga za to. Presojo (vsaj 
nekaterih) podzakonskih predpisov je treba prepustiti temu sodišču. Res je bilo ob sprejetju 
Ustave upravno sodstvo v fazi razvoja in prehoda iz nekdanjega sistema in drugačne 
organiziranosti v nov sistem (nova ureditev upravnega spora je bila sprejeta leta 1997, torej po 
sprejetju Ustave; prim. E. Kerševan, V. Androjna, Upravno procesno pravo: upravni postopek in 
upravni spor, Ljubljana, IUS Software, GV Založba, 2017, str.  504–505). V tem lahko vidim 
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EU in Aarhuške konvencije (k čemur je ustavno zavezano s tretjim odstavkom 3.a člena 

in 8. členom Ustave), hkrati pa "odprlo vrata" že tako preobremenjemu Ustavnemu 

sodišču; tudi v upanju, da takšna situacija ne bo trajala dolgo in da se Ustava ustrezno 

spremeni ter omogočijo zakonske rešitve, kot jih je predvidel že po odločbi Ustavnega 

sodišča protiustavni 58. člen ZUreP-2 in jih vsebuje 61. člen ZUreP-3. Vendarle, ko gre 

za vprašanje, ali je preobremenitev lahko razlog za odrek sodnega varstva in za odrek 

spoštovanja mednarodnih zavez, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, ter spoštovanja 

prava EU, nanj ne moremo odgovoriti pritrdilno. Nujna je zato sprememba, o kateri pišem, 

da se vsaj z nekaterimi podzakonskimi predpisi, v prvi vrsti prostorskimi, začne ukvarjati 

Upravno sodišče in ne (z Ustavo določenih) devet sodnikov Ustavnega sodišča. Prav 

tako pa je pri tem nujno, da se prisluhne potrebam Upravnega sodišča, ki bodo zaradi 

tega gotovo soočena z več zadevami. Nikakor pa ne gre zamahniti z roko, ne spoštovati 

navedenega ter ne spoštovati legitimnih in pravno podprtih interesov tiste javnosti, ki 

zastopa interese okolja in ki v preplet teh interesov z drugimi interesi vstopa kot njihovo 

uravnoteženje. 

 

III. Sprememba stališča se nanaša na NVO-s, ne pa tudi na t. i. vključeno 

javnost 

 

10. V postopkih poseganja v prostor gre za trk različnih interesov. Ponazorim jih z 

naslednjim prikazom: 

 

                                                                                                                              
razloge za ureditev te pristojnosti Ustavnega sodišča, a danes imamo ustrezno razvito in moderno 
organizirano upravno sodstvo, ki se lahko, drugače od Ustavnega sodišča, tudi lažje širi. Že leta 
2010 je predlog spremembe Ustave (EVA: 2009-2011-0037 z dne 18. 3. 2010) vseboval 
pomembno spremembo v tretjem odstavku 162. člena Ustave (dodani so moji poudarki): "Presojo 
ustavnosti oziroma zakonitosti podzakonskega predpisa, akta lokalne skupnosti ali 
splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, lahko zahtevajo v postopku pred 
Ustavnim sodiščem državni zbor in vlada ter predlagatelji iz pete do sedme alineje prejšnjega 

odstavka pod pogoji iz navedenih alinej, če ni z zakonom iz tretjega odstavka 160. člena 

določeno drugače. […]."  

– Predvideval pa je tudi spremembo 160. člena Ustave, tako da bi se črtale tretja, četrta in peta 
alineja, tretji odstavek 160. člena pa bi se spremenil tako, da bi se glasil: ''Ustavno sodišče 

odloča o skladnosti podzakonskih predpisov, predpisov lokalnih skupnosti in splošnih aktov, 
izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, z ustavo, s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava 
in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo, in z zakoni, ter o skladnosti splošnih aktov, 

izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, s podzakonskimi predpisi, če zakon, sprejet z 

dvotretjinsko večino navzočih poslancev, ne določa, da o tem odloča drugo sodišče." Ta 
sprememba bi omogočila prenos pristojnosti na druga sodišča z zakonom. Poleg tega pa je zožil 
predlagatelje. 

– Poslanci, ki so zavrnili omenjeni predlog sprememb Ustave, so povzročili številne težave in 
preobremenjenost Ustavnega sodišča, s tem pa so povzročili tudi daljša obdobja, potrebna za 
naše presoje. Ne vem, ali se tega oni in javnost sploh zavedajo. To je bila, menim, zgodovinska 
napaka, ki se nikoli ni poskušala popraviti, čeprav bi se morala. 
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Država kot skrbnik okolja (in javnega interesa) je nemalokrat vpeta tudi v interese 

investitorjev, ki jim zaradi ekonomske in drugih politik prav tako sledi. Investitor bo 

zasledoval primarno svoje zasebne interese, ki bodo tudi trčili z interesi okolja. Slednje pa 

se samo seveda ne more zastopati. Interesi okolja so tudi skladni z javnim interesom (tj. 

interesom sedanjih in vseh prihodnjih generacij) po zdravem življenjskem okolju. 

Zasebniki (lastniki in drugi, na katerih nepremično ali premično premoženje vpliva poseg 

gradnje ali ta vpliva na njihova življenja) imajo svoj zasebni interes. Ta je lahko soglasen 

z javnim, ni pa nujno. Lahko sta si diametralno nasprotna. NVO-s so tiste, ki kot alter ego 

nastopajo v vlogi zastopanja interesa okolja.25 Zato je njihova vloga edinstvena v tem trku 

interesov. Kot navaja sklep v 18. opombi k obrazložitvi: "[…] Nevladne organizacije 

varstva okolja zastopajo javni interes varstva okolja in s tem posredno interes sedanjih in 

prihodnjih generacij ter s tem v postopkih načrtovanj posegov v okolje in naravo 

omogočajo interesno uravnoteženje."26  

 

11. Nasprotni argumenti, ki NVO-s odrekajo zgoraj omenjeno vlogo, ki jih vidijo kot 

nepotreben zastoj v postopku, kot nagajanja, pomenijo zanikanje omenjene 

uravnoteženosti. Menim, da je takšen pogled preživet, kot je preživet kurativni sistem 

varstva okolja, medtem ko danes delujemo po preventivnem in slutenjskem 

(previdnostnem) modelu varovanja okolja.27 Res pa je pri tem, seveda, da morajo tudi 

                                            
25 Te interese lahko uveljavljajo (zastopajo) tako v razmerju do oblasti (v postopkih, o katerih 
pišem), kot tudi neposredno z izvajalci potencialnega posega (to ni predmet tega ločenega 
mnenja). 

26 To uravnoteženje je osredinjeno torej predvsem v razmerjih, kjer so puščice (v prikazu zgoraj) 
odebeljene. 

27 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, 
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NVO-s prevzeti svoja breme in odgovornost ter se v tem trku interesov osredotočati na 

svojo alter ego vlogo, tj. zastopanje interesov okolja. Če so takšne vloge pravilno 

porazdeljene in če pride do njihovega uravnoteženega presojanja, usklajevanja ter 

dograjevanja in izpopolnjevanje aktov in postopkov že v prvi fazi, potem se izognemo tudi 

zastojem v postopku, kot pišem zgoraj.  

 

12. 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, 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 omogoča 

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 na primer izdaji gradbenega dovoljenja, je to časovno 

odmaknjeno, hkrati pa ni več možnosti, ki bi še bile odprte (variante). Nevarnost novega 

začetka celotnega postopka izniči vse nadaljnje vloženo delo in čas. 

 

13. Sprememba stališča pa ne vključuje drugih predstavnikov javnosti, kot jo opredeljuje 

Aarhuška konvencija. Za preostalo javnost, tudi posameznike, še vedno velja, da morajo 

po poti ustavnosodne presoje najprej doseči izčrpanje pravnih sredstev.28 V tem pogledu 

je zahteva po izčrpanju pravnih sredstev še vedno lahko problematična, vendar menim, 

da manj kot pri NVO-s. Razlog je v javnem interesu, ki ga zastopajo NVO-s, in ker gre za 

presojo tistih ravnanj oblasti, ki se nanašajo na celoto, torej na poseg kot takšen, na 

CPVO in PSP kot takšne, ne za natančno določene posamezne parcele. Vendarle, drži, 

da Ustavno sodišče za to preostalo javnost ni pristopilo enako in se s tem tudi ni 

popolnoma postavilo v položaj Upravnega sodišča. Tudi v tem pogledu lahko samo 

ponovim glasen apel za spremembo Ustave in z njo omogočanje zakonskih rešitev, o 

katerih pišem zgoraj. 

 

                                                                                                                              
1986-Černobil, torej iz obdobij, ko še ni bilo zahtev po CPVO, PVO, sodelovanju javnosti, 
posredovanju informacij javnosti) so v EU vodile do 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.  

28 Po stališču sodne prakse Vrhovnega sodišča tudi 58. člen ZUreP-2 (zdaj 61. člen ZUreP-3) ne 
obide zahteve sodelovanja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, saj dopušča le tožbe oseb, ki 
jih vlagajo zaradi varstva svojih pravic in pravnih koristi, če izpodbijani prostorski izvedbeni akt 
določa pravni temelj za določitev njihovih pravic ali obveznosti in če oseba izkaže, da ima 
izpodbijani prostorski izvedbeni akt v tem delu zanjo bistvene posledice. Vrhovno sodišče pa šteje, 
da določbe prostorskega izvedbenega akta za tožnika nimajo bistvenih posledic, če bo za njegovo 
uresničitev šele treba izdati upravni akt, tožnik pa bo v upravnem sporu lahko izpodbijal njegovo 
zakonitost z zatrjevanjem, da temelji na nezakoniti določbi predpisa (sklep Vrhovnega sodišča št. I 
Up 198/2019 z dne 27. 5. 2020). 
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IV. Sprememba stališča se nanaša na podzakonske predpise, ki urejajo 

področje varstva okolja 

 

14. Sprememba stališča v 20. točki obrazložitve sklepa se torej nanaša na podzakonske 

predpise, ki urejajo področje varstva okolja. Kot pojasnjujem v 5. točki tega mnenja, so to 

lahko prostorski predpisi kot v obravnavanem primeru ali podzakonski predpisi, ki niso 

prostorski in ne bodo niti pogojeni s CPVO ali pa s PSP. Ta opredelitev je torej širša. Ker 

pa je široka tudi opredelitev (iz prava EU) planov ali načrtov, ki se nanašajo na posege v 

okolje, predvidevam, da bosta CPVO in PSP vendarle tvorili temelja za te predpise. Drži 

po mojem mnenju tudi, da je sprememba stališča dovolj odprta za nadaljnjo uporabo 

Ustavnega sodišča v prihodnjih primerih. Toliko bolj je zato potreben apel k spremembi 

Ustave, kajti sprememba stališča ni zahteva, ki bi se je "domislilo" Ustavno sodišče, 

temveč jo zahtevata Aarhuška konvencija in pravo EU, ki ju mora kot obvezujoča 

spoštovati Ustavno sodišče. Upravno sodišče je pri tem ne le precej, precej primernejše 

za takšne presoje od Ustavnega sodišča, temveč predvsem lahko zagotavlja 

ustavnoskladno učinkovito sodno varstvo na tem področju. Tako zasnova kot 

organiziranost, predvsem pa ureditev upravnega spora v ZUS-129 so tiste prvine, ki 

Upravnemu sodišču vzpostavljajo temelje za učinkovito presojo ustavnosti in/ali 

zakonitosti takšnih podzakonskih predpisov, Upravno sodišče pa potrebuje le ustavno 

(glede na odločbo št. U-I-327/20 in) zakonsko pooblastilo za njihovo izločitev z učinki erga 

omnes iz pravnega reda.  

 

15. Naj k temu dodam še en pomemben vidik; pri presoji podzakonskih predpisov, ki 

urejajo varstvo okolja, ne gre samo za vprašanja postopka, ampak tudi za vsebino.30 To 

so pogosto zelo strokovna vprašanja, merila oziroma kriteriji za vprašanje ustavnosti, kot 

jih je izoblikovalo Ustavno sodišče, pa so velikokrat abstraktni in na ustavnopravno raven 

ne sežejo različne pomanjkljivosti iz strokovnih postopkov. Kdaj so te v skladu z 

zakonom, pa je nemalokrat treba ugotoviti v poglobljenih strokovnih analizah in strokovnih 

odločitvah oblastnih organov, kar ponovno trči ob zadržanost Ustavnega sodišča pri 

presoji tovrstnih strokovnih vprašanj in meril, s katerimi jih Ustavno sodišče presoja. 

Ustavne presoje, tudi primerjalnopravno, tovrstna merila postavljajo bolj ohlapno, opisno 

in torej manj določno (npr., ali je neka dobrina ogrožena, ali je poseg nesprejemljiv, ali se 

poseg lahko tolerira itd.). 

 

                                            
29 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10  in 109/12 – ZUS-1). 

30 O tem pišem v 9. točki ločenega mnenja k odločbi št. U-I-327/21 in tam citiram Sporočilo 
Komisije o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, UL C 275, 18. 8. 2017, ki pod 
naslovom 3.3.2.1. Potreba po pregledu postopkovne in vsebinske zakonitosti napotuje na 
vsebinsko sodno presojo odločitev oblastnih organov in vez s tretjim odstavkom 9. člena Aarhuške 
konvencije: "Sodna praksa SEU jasno kaže, da revizija, omejena na postopkovno zakonitost, ne bi 
bila v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz člena 9(2) in povezane sekundarne zakonodaje EU." 
Podobno kot na drugi odstavek 9. člena Aarhuške konvencije se citirano Sporočilo Evropske 
komisije nanaša na tretji odstavek navedene določbe (glej prav tam, 128. točka). 
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16. Čeprav je torej v sklepu nakazana presoja postopka sprejemanja konkretnega 

državnega prostorskega načrta (uredbe) z vidika spoštovanja sodelovanja NVO-s v tem 

postopku in v postopku PVO ter spoštovanja zahtev po izvedbi CPVO,31 katerih kršitev 

lahko ima posledice za njegovo ustavno skladnost in zakonitost, je sprememba, ki jo je 

Ustavno sodišče zapisalo v 20. točki obrazložitve sklepa, s katerim je šele začelo ta 

postopek ocene ustavnosti predpisa, širša. Ne nanaša se le na postopek, ampak tudi na 

samo vsebino ter zahtevo pravil prava EU in Aarhuške konvencije, da je del sodnega 

varstva tudi vsebinska presoja.32 Seveda, sam postopek ne more v popolnosti zagotoviti 

tudi vsebinsko ustavnih in zakonitih pravil.  

 

V. Strnjen povzetek 

 

17. Naj zaključim s strnjenim povzetkom: Ustavno sodišče je enostavno moralo dopustiti 

locus standi za presojo ustavnosti in zakonitosti podzakonskih predpisov, ki urejajo 

področje varstva okolja, vsaj NVO-s. Pri tem je, že tako preobremenjeno, moralo še bolj 

odpreti že tako (pre)široko odprta vrata na polje ustavnosodne presoje. Ne vem, kako še 

glasneje opozoriti na potrebo po spremembi Ustave, da bi bile lahko takšne presoje 

prepuščene Upravnemu sodišču, hkrati pa tudi slednjemu prisluhniti, ko nove pristojnosti 

zahtevajo tudi posege v njegovo organizacijo ali/in personalno širitev. Vse navedeno pa 

je, kar je pozitivno in zelo pomembno, v luči učinkovitejšega, hitrejšega presojanja 

predpisov pristojnih oblasti glede poseganja v okolje in naravo, da bi se zagotovilo 

ohranjanje in varovanje teh vrednot tudi za prihodnje generacije. 

 

 

 

 

        dr. Rajko Knez  

               Sodnik 

 
 

                                            
31 V tej zadevi je postopek priprave državnega prostorskega načrta (Uredbe) urejal takrat veljavni 
Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 
106/10 – popr. in 57/12 – ZUPUDPP), ki je določal tudi način, kako se ta postopek vodi skupaj s 
postopkom CPVO in PVO. Tako kot v času sprejemanja Uredbe veljavni ZVO-1 (drugi odstavek 
40. člena) tudi zdaj veljavni ZVO-2 določa, da se CPVO izvede vedno, če se mora izvesti PVO 
(glej drugi odstavek 77. člena ZVO-2). Od ocene, ali je potreben postopek PVO bo torej odvisna 
tudi obveznost izvesti postopek CPVO. 

32 Glej vir (Sporočilo Evropske komisije) navedeno v opombi 30. 


