
 

                                                                                                                        

Številka:  U-I-25/17-28 

Datum:  9. 6. 2022 

 

SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Irene Komar in drugih, vsi Renče, ter 

Zveze ekoloških gibanj Slovenije – ZEG, Krško, ki jih vse zastopa Odvetniška družba 

mag. Kerčmar in partnerji o. p., d. o. o., Nova Gorica, na seji 9. junija 2022 

 

sklenilo: 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o 

državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 x 110 kV 

Gorica–Divača (odsek Renče) (Uradni list RS, št. 47/16) se sprejme.   

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

A.  

 

1. Pobudniki izpodbijajo Uredbo o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela 

daljnovoda 2 x 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče) (v nadaljevanju Uredba). Uredbo po 

svojih navedbah izpodbijajo v celoti, še posebej pa njen 2., 3., 4., 5., 6., 12., 23., 25., 26. 

in 28. člen ter pripadajočo grafiko. Zatrjujejo kršitev 2., 44., 72. in 153. člena Ustave, 6. 

člena Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do 

pravnega varstva v okoljskih zadevah (v nadaljevanju Aarhuška konvencija),1 7., 50., 51., 

51.a, 57., 71. do 73. in 84.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 

158/20 – v nadaljevanju ZVO-1) ter Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega 

                                            
1 Državni zbor je Aarhuško konvencijo ratificiral s sprejetjem Zakona 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), spremembo Aarhuške konvencije pa 

z Zakonom 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). 
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pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12 – v nadaljevanju 

ZUPUDPP). Pobudniki utemeljujejo, da v obravnavanem primeru ne gre za načrtovanje 

rekonstrukcije daljnovoda, temveč za novogradnjo, za katero bi morala biti izvedena 

presoja vplivov na okolje (v nadaljevanju PVO). Zatrjujejo, da jim v postopku ni bilo 

omogočeno, da bi vplivali na odločitev o tem, ali je treba opraviti PVO, ter da je bila iz 

predhodnega postopka izključena vsa javnost. Kršeno naj bi bilo načelo sodelovanja 

javnosti. Pobudniki to utemeljujejo s tem, da je bila po javni razgrnitvi spremenjena 

vsebina prostorskega akta, ter s tem, da pred javno razgrnitvijo osnutka prostorskega 

akta še ni bila sprejeta odločitev o tem, ali je treba opraviti PVO. Menijo, da ocena o 

(ne)nujnosti izvedbe PVO bistveno vpliva na vrsto postopka sprejemanja prostorskega 

akta, in trdijo, da Uredba ne bi smela biti sprejeta po posebnem postopku, ne da bi ob 

njenem sprejetju obstajala veljavna, dokončna odločitev o tem, da PVO ni potrebna. 

Utemeljujejo, da bi morala biti opravljena dodatna, nova javna razgrnitev, ter se pri tem 

sklicujejo tudi na zahteve Direktive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (UL L 197, 

21. 7. 2001 – v nadaljevanju Direktiva SEA). Pobudniki oporekajo tudi vsebinskim 

omejitvam gradenj, kmetijski dejavnosti in drugih poseganj oziroma dejavnosti kot 

nedopustnim, nesorazmernim in nejasnim. Predlagajo svoje zaslišanje ter postavitev 

izvedencev za energetski transport in za okolje. 

 

2. Irena Komar, Matjaž Komar in Uroš Komar (v nadaljevanju prvi trije pobudniki) svoj 

pravni interes utemeljujejo z zatrjevanjem, da so lastniki zemljišč na območju izpodbijane 

Uredbe. Pojasnjujejo, da imajo na območju izpodbijane Uredbe v lasti večji kompleks 

nepremičnin ter da so že v letu 2008 začeli z vzpostavitvijo Centra za zdravo življenje in v 

ta namen predvideli preureditev obstoječih poslovnih prostorov in ureditev parka. 

Navajajo, da želijo ta projekt, ki je trenutno zaradi Uredbe zamrznjen, realizirati. Do 

sprejetja Uredbe naj bi prišlo zaradi nasprotovanja prvih treh pobudnikov in ostalih 

krajanov, ki investitorju niso želeli pogodbeno dovoliti služnosti za postavitev 

nadzemnega daljnovoda 2 x 110 kV po njihovih zemljiščih. Prvi trije pobudniki navajajo, 

da so iz previdnosti vložili tožbo na Upravno sodišče, vendar pa se Republika Slovenija v 

odgovoru na tožbo brani, da lahko pobudniki Uredbo izpodbijajo le v postopku pred 

Ustavnim sodiščem. Tudi zato je po mnenju prvih treh pobudnikov nujno njihovo pobudo 

vsebinsko obravnavati, saj bi se lahko v nasprotnem primeru zgodilo, da jim v nobenem 

sodnem postopku ne bi bil priznan pravni interes, s čimer bi jim bila odrečena pravica do 

sodnega varstva.   

 

3. Prvi trije pobudniki trdijo, da zlasti 2., 3., 4., 5., 6., 12., 23., 25., 26. in 28. člen Uredbe 

ter pripadajoča grafika neposredno posegajo v njihove pravice, pravni interes in pravni 

položaj. Navajajo, da Uredba na njihovih zemljiščih vzpostavlja konkretne prepovedi in 

omejitve rabe zemljišč, in utemeljujejo, da mnoge med njimi ne predvidevajo 

konkretizacije v upravnem aktu. Pobudniki uveljavljajo, da so z določitvijo omejene rabe v 

4. členu Uredbe in pripadajoči grafiki nastopile omejitve iz 12. člena Pravilnika o pogojih 

in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega 

pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10), ki se v Uredbi odražajo tudi z 
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omejitvami na tem območju. Poleg prepovedi naj bi z uveljavitvijo Uredbe za prve tri 

pobudnike nastopile tudi nekatere dolžnosti opustitve ravnanj ter dolžnost trpeti vsebinsko 

neopredeljene posege investitorja oziroma upravljavca. 

  

4. Zveza ekoloških gibanj – ZEG (v nadaljevanju četrta pobudnica) svoj pravni interes 

utemeljuje z zatrjevanjem, da ima status društva v javnem interesu po ZVO-1 in status 

nevladne organizacije, ki na področju varstva okolja v Republiki Sloveniji deluje v javnem 

interesu. Navaja, da je v času javne razgrnitve podala predloge in pripombe k osnutku 

državnega prostorskega načrta (v nadaljevanju DPN), iz nadaljnjega postopka priprave in 

sprejetja Uredbe pa je bila še pred njeno izdajo nezakonito in protipravno izločena. V 

utemeljitev povzema kronološki potek sprejemanja odločitev upravnih organov v 

predhodnem postopku odločanja, ali je za načrtovani poseg treba izvesti PVO, in 

odločitev, povezanih z vprašanjem priznanja njenega statusa stranskega udeleženca v 

tem predhodnem postopku. Četrta pobudnica pojasnjuje, da ji je bil po večkratnih 

odpravah sklepov Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO) in 

ponovitvah postopka odločanja šele 26. 2. 2016 z odločbo in sklepom Ministrstva za 

okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) priznan status stranskega udeleženca v 

predhodnem postopku in 15. 3. 2016 vročen sklep ARSO z dne 26. 11. 2015, da izvedba 

PVO ni potrebna. Zoper slednjega naj bi 1. 4. 2016 vložila pritožbo, o kateri naj do dneva 

vložitve pobude še ne bi bilo odločeno, izpodbijana Uredba pa je bila kljub vsemu 

sprejeta 1. 7. 2016. Četrta pobudnica se sklicuje na 6., 13. in 34.a člen ZVO-1 in trdi, da 

bi ji bilo treba na tej podlagi in že zaradi njenega statusa društva v javnem interesu 

omogočiti sodelovanje v postopku sprejemanja predpisov, ki se nanašajo na okolje. Trdi, 

da bi moralo biti že zato, ker ima načrtovani daljnovod škodljive učinke na zdravje živali in 

ljudi, v postopku sprejemanja Uredbe omogočeno sodelovanje javnosti na način, ki ga 

določajo 71. do 73. člen ZVO-1. Na podlagi navedenega zatrjuje, da je njen pravni interes 

primarno podan že zato, ker ji ni bila dana možnost uresničitve pravice do sodelovanja v 

postopku sprejemanja Uredbe.2  

 

5. Po mnenju četrte pobudnice je njen pravni interes za izpodbijanje Uredbe podan tudi 

na temelju predpisov, ki ji nalagajo določena ravnanja, v okviru katerih je upravičena in 

dolžna uporabiti tudi pravna sredstva. Tako naj bi bila dolžna skrbeti za to, da se spoštuje 

veljavna zakonodaja in da se, kadar je to potrebno, izvede PVO in pridobi okoljevarstveno 

soglasje (v nadaljevanju OVS). Četrta pobudnica trdi, da je kot ''poseg v okolje'' v smislu 

14. člena ZVO-1 treba razumeti tudi postavitev daljnovoda, kot ga ureja Uredba. Ker 

navedena zakonska določba pravnih sredstev ne omejuje na postopke pred rednimi 

sodišči, četrta pobudnica meni, da je na njeni podlagi upravičena vložiti pobudo za 

začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki škodljivo posega jo v 

okolje. Sklicuje se tudi na sklep Ustavnega sodišča št. U-I-30/95 z dne 30. 6. 1995 

(OdlUS IV, 126) in trdi, da ji mora biti priznan pravni interes iz istega razloga kot v tej 

                                            
2 Pobuda se v nadaljevanju glede pravnega interesa četrte pobudnice sklicuje tudi na pridobljeno 

pravno mnenje in na sklicevanje slednjega na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-43/13 z dne 

9. 10. 2014 (Uradni list RS, št. 76/14). 
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zadevi. Ker je v navedenem sklepu Ustavno sodišče pravni interes priznalo tudi 

posameznikom in ker je upravičenec do zdravega življenjskega okolja, ki ga zagotavlja 

72. člen Ustave, vsak posameznik, četrta pobudnica meni, da je pravni interes lahko 

priznan tudi društvu, ki se je ustanovilo z namenom uveljavljanja interesov svojih članov, 

ter se pri tem sklicuje na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-127/01 z dne 12. 2. 2004 

(Uradni list RS, št. 25/04, in OdlUS XIII, 10). Po njenem mnenju je kljub siceršnji 

smiselnosti in potrebnosti te procesne predpostavke treba pravni interes priznavati dovolj 

široko, da subjektom, ki delujejo na področju, ki ga ureja izpodbijani predpis, ni 

onemogočeno vsakršno delovanje za zaščito njihovih interesov. V nasprotnem primeru 

naj bi nekaterih predpisov s pobudo sploh ne bilo mogoče izpodbijati, saj zaradi prestroge 

razlage vsebine pravnega interesa nobena oseba ne izpolnjuje te procesne 

predpostavke. Četrta pobudnica meni, da je tak položaj podan tudi v obravnavanem 

primeru. Navedeno utemeljuje s tem, da njena stališča v postopku sprejemanja Uredbe 

niso bila upoštevana, prišlo pa naj bi tudi do izigravanja pravice do sodelovanja javnosti, 

ker naj bi bila po javni razgrnitvi trasa daljnovoda in okoljsko poročilo spremenjena. Četrta 

pobudnica zaključuje, da izpodbijana Uredba neposredno posega v njene pravice, saj ji 

ob sprejetju Uredbe ni bila dana možnost sodelovanja v postopku, ker ji je ARSO odrekel 

pravico do stranske udeležbe v predhodnem postopku, ter možnost podajanja pripomb in 

vplivanja na odločitev nosilcev urejanja prostora in ARSO glede vprašanja, ali je treba 

opraviti PVO in pridobiti OVS. Poseg v njene pravne interese pa je po mnenju četrte 

pobudnice podan zato, ker ima kot društvo, katerega namen je varstvo okolja, interes, da 

ima Republika Slovenija na tem področju zakonodajo, ki omogoča ustrezno varstvo 

okolja, in da se procesne določbe, ki vodijo k temu, tudi spoštujejo. Onemogočanje 

izvajanja nalog društva za dosego legitimnih ciljev naj bi posegalo v njen pravni položaj.  

 

6. Vlada v odgovoru na pobudo v zvezi z navedbami pobudnikov o njihovem pravnem 

interesu za izpodbijanje Uredbe pojasnjuje, da nobena določba Uredbe ne učinkuje 

neposredno na pravni položaj tistih, katerih zemljišča spadajo v območje DPN, temveč 

bodo za konkretne posege v prostor, izvedene na podlagi Uredbe, tekli upravni postopki, 

v katerih bodo lahko svoje interese varovali tisti, na pravice in pravni položaj katerih bo s 

temi posegi dejansko poseženo. Vlada navaja, da je v skladu s sprejeto Uredbo po 

pridobitvi pravice graditi mogoče izdati gradbeno dovoljenje, po pravnomočnosti 

gradbenega dovoljenja pa ima investitor pravico graditi daljnovod, ter pojasnjuje, da šele 

tedaj začnejo veljati nekatere omejitve, v večini navedene v 12. členu Uredbe, nekatere 

pa šele po zaključeni gradnji daljnovoda. Po navedbah Vlade bo po končani gradnji 

daljnovoda gradnja enostavnih objektov mogoča s pridobljenim soglasjem upravljavca 

daljnovoda. Glede odločanja ARSO v predhodnem postopku ugotavljanja potrebnosti 

izvedbe PVO Vlada povzema kronologijo odločanja in zaključuje, da je zoper sklep ARSO 

z dne 26. 11. 2015, da izvedba PVO ni potrebna, četrta pobudnica vložila pritožbo, ki jo je 

ARSO obravnavala kot predlog za obnovo postopka in ga zavrgla s sklepom z dne 

9. 2. 2016. Četrta pobudnica naj bi zoper navedeni sklep vložila pritožbo, o kateri naj še 

ne bi bilo odločeno, predhodni postopek na ARSO pa po trditvah Vlade v času vložitve 

odgovora na pobudo še ni bil zaključen. Vlada opozarja še, da pravni interes četrte 

pobudnice po ustaljenem stališču Ustavnega sodišča ni izkazan, ter se pri tem sklicuje na 
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odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-195/16 z dne 17. 9. 2020 (Uradni list RS, št. 134/20, in 

OdlUS XXV, 20) in št. U-I-297/08 z dne 7. 4. 2011 (Uradni list RS, št. 30/11, in OdlUS 

XIX, 20) ter na sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-292/12 z dne 10. 1. 2013 in št. U-I-

202/09 z dne 4. 2. 2010.     

 

7. Pobudniki so se izjavili o odgovoru Vlade in vztrajajo, da je praktično edina možnost, 

da dosežejo pravno varstvo, postopek pred Ustavnim sodiščem, saj ima slednje edino 

pooblastilo, da odpravi sporni predpis. Trdijo, da so upravni organi v upravnih postopkih 

vezani na Uredbo, posredno sodno varstvo, ki bi ga pobudniki lahko uveljavljali v 

postopkih razlastitve oziroma izdaje gradbenega dovoljenja šele čez nekaj let, pa ne 

more predstavljati učinkovitega sodnega varstva, kot ga zagotavlja 23. člen Ustave. Tako 

sodno varstvo bi bilo po mnenju pobudnikov zapoznelo in za posameznike, zoper katere 

izpodbijana Uredba neposredno učinkuje že od dneva uveljavitve, kot tako tudi 

popolnoma neučinkovito. Pobudniki vztrajajo pri navedbah iz pobude. 

 

8. Z vlogo z dne 5. 5. 2021 so pobudniki predlagali začasno prekinitev postopka pred 

Ustavnim sodiščem. Pojasnili so, da je njihov pooblaščenec z investitorjem gradnje v 

okviru mediacije sklenil poravnavo ter da bodo v primeru, da bo investitor pripravil 

ustrezno projektno dokumentacijo in pridobil gradbeno dovoljenje v obsegu, 

dogovorjenem v okviru mediacije, umaknili pobudo. Na poziv Ustavnega sodišča so z 

vlogo z dne 22. 3. 2022 navedli, da vztrajajo pri pobudi in ponovili prošnjo, naj Ustavno 

sodišče počaka s končno odločitvijo.  

 

 

B. – I. 

 

9. V skladu z drugim stavkom drugega odstavka 162. člena Ustave lahko vsakdo da 

pobudo za začetek postopka pred Ustavnim sodiščem, če izkaže svoj pravni interes. 

Ustavna procesna predpostavka pravnega interesa je razčlenjena v Zakonu o Ustavnem 

sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – 

v nadaljevanju ZUstS). Ta v prvem odstavku 24. člena določa, da lahko da pobudo za 

začetek postopka za oceno ustavnosti, kdor izkaže svoj pravni interes ob vložitvi pobude, 

v drugem odstavku navedenega člena pa, da je pravni interes podan, če predpis ali 

splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, 

neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.  

 

10. Iz listin, priloženih pobudi, izhaja, da je bil četrti pobudnici podeljen status nevladne 

organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu, v skladu z ZVO-1.3  

                                            
3 V skladu s prvim odstavkom 152. člena ZVO-1 je status nevladne organizacije v javnem interesu 

na področju varstva okolja lahko pridobila nevladna organizacija, ki je izpolnjevala pogoje po 

zakonu, ki ureja status nevladne organizacije v javnem interesu, in (1.) je bila ustanovljena zaradi 

delovanja na področju varstva okolja ter (2.) je aktivno delovala na področju varstva okolja najmanj 

tri leta. Veljavni Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 – v nadaljevanju ZVO-2) je 
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11. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti pobudnikov interes njegov oseben 

interes.4 Pravni interes mora biti neposreden in konkreten. Splošen in abstrakten interes, 

ki bi ga lahko imel kdor koli in v obrambi katerega bi lahko nastopal vsak posameznik, ne 

zadošča.5 Ustavno sodišče zato po ustaljeni ustavnosodni presoji političnim strankam, 

društvom, zbornicam oziroma drugim združenjem priznava pravni interes le za 

izpodbijanje predpisov, ki neposredno posegajo v njihove pravice, pravne interese ali 

pravni položaj. Za pobude, ki jih ti subjekti vlagajo v imenu svojih članov ali zaradi njihovih 

interesov oziroma ker menijo, da uveljavljajo splošni družbeni interes, njihov pravni 

interes ni izkazan. Vendar pa je Ustavno sodišče v preteklosti izjemoma priznalo pravni 

interes za vložitev pobude tistim združenjem, ki so bila ustanovljena z namenom 

zagotavljanja pravic in interesov tiste skupine oseb, ki se vanj povezujejo, izpodbijani 

predpis pa naj bi jim te pravice kratil,6 in ekološkim društvom na podlagi takrat veljavnega 

Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96 – v nadaljevanju ZVO). Ustavno 

sodišče je priznalo pravni interes društvom, ki so bila ustanovljena za varstvo okolja in so 

bila glede na ZVO subjekt varstva okolja, in sicer je priznalo pravni interes za izpodbijanje 

predpisov, ki posegajo v področje, za katero je bilo društvo ustanovljeno.7 Po zaostritvi 

stališča glede priznavanja pravnega interesa za presojo predpisov, ki ne učinkujejo 

neposredno, je Ustavno sodišče odločilo, da takšno stališče ni več mogoče v primerih, ko 

predpis ne učinkuje neposredno.8  

 

12. V odločbi št. U-I-386/06 z dne 13. 3. 2008 (Uradni list RS, št. 32/08, in OdlUS XVII, 

11) je Ustavno sodišče sprejelo stališče, da zgolj to, da ima pobudnik status društva, ki 

deluje v javnem interesu, za priznanje pravnega interesa za vložitev pobude ne zadošča.9 

Ustavno sodišče je nato v sklepu št. U-I-316/12 z dne 21. 2. 2013, sklicujoč se na to 

odločbo, pojasnilo, da splošni interes, ki naj bi ga pobudniki varovali v okviru dejavnosti, 

                                                                                                                              

zahtevani čas aktivnega delovanja na področju varstva okolja skrajšal na dve leti (prvi odstavek 

237. člena ZVO-2). 

4 Tako sklep Ustavnega sodišča št. U-I-269/01 z dne 14. 3. 2002 (OdlUS XI, 39), 2. točka 

obrazložitve. 

5 Glej sklepe Ustavnega sodišča št. U-I-189/98 z dne 21. 5. 1998 (OdlUS VII, 90), 3. točka 

obrazložitve, št. U-I-269/01, 3. točka obrazložitve, št. U-I-123/21, Up-393/21 z dne 5. 7. 2021, 3. 

točka obrazložitve, št. U-I-835/21 z dne 15. 2. 2022, 4. točka obrazložitve.  

6 Tako na primer v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-127/01, 10. točka obrazložitve. 

7 Tako v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-30/95 in v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-30/95 z 

dne 21. 12. 1995 (Uradni list RS, št. 3/96, in OdlUS IV, 126). 

8 Že v sklepu št. U-I-158/07 z dne 4. 12. 2008 je Ustavno sodišče tako stališče zavzelo glede 

združenja, ki je bilo ustanovljeno z namenom zagotavljanja pravic in interesov tiste skupine oseb, 

ki se vanj povezujejo. V zvezi z nevladnimi organizacijami na področju ohranjanja narave oziroma 

varstva okolja, ki delujejo v javnem interesu, pa tako stališče Ustavnega sodišča izhaja iz sklepov 

Ustavnega sodišča št. U-I-304/11 z dne 10. 1. 2013, 5. točka obrazložitve, št. U-I-20/17 z dne 

9. 3. 2017, 4. točka obrazložitve, in št. U-I-107/16 z dne 1. 3. 2018, 7. točka obrazložitve. 

9 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-386/06, 3. točka obrazložitve. 
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ki jih opravljajo, za priznanje njihovega pravnega interesa ne zadošča.10 Ustavno sodišče 

je iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, sklenilo, da v obravnavanem primeru ponovno 

pretehta ta stališča, kolikor se nanašajo na nevladne organizacije na področju varstva 

okolja, ki delujejo v javnem interesu in ki pred Ustavnim sodiščem izpodbijajo 

podzakonske predpise,11 ki urejajo področje varstva okolja. 

 

13. Varstvo okolja in ohranjanje narave sta temeljni, ustavno zavarovani vrednoti.12 

Izhodišče za normativno varstvo okolja in narave je že v splošnih določbah Ustave, saj iz 

njenega prvega odstavka 5. člena izhaja dolžnost države, da skrbi za ohranjanje 

naravnega bogastva in ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj. 

Navedena dolžnost je izpeljana v več določbah poglavja o gospodarskih in socialnih 

razmerjih. Gre predvsem za 70. do 73. člen Ustave, ob njih pa so za varstvo okolja in 

ohranjanje narave pomembni tudi 67., 69. in 74. člen Ustave.13 Ustavno sodišče je že 

sprejelo stališče, da je treba zahtevo po zdravem človekovem okolju razumeti v širšem 

kontekstu pozitivne dolžnosti države glede ohranjanja narave in varovanja okolja kot 

takega. Pri tem ne gre le za dobrobit človeka, čeprav je vez med varovanjem okolja in za 

človeka zdravim okoljem tesna ter je dobrobit posameznika tako sedanje kot tudi 

prihodnjih generacij neločljivo povezana z varovanjem okolja. Pri poseganju v okolje gre 

za konstantni trk interesov posameznikov, oblasti in okolja samega, le da, drugače kot 

posamezniki in oblast, okolje in narava svojih interesov ne moreta zastopati sama. Zato je 

temeljnega pomena zahteva prvega stavka drugega odstavka 72. člena Ustave, ki državi 

nalaga skrb za zdravo življenjsko okolje.14 Dolžnost zagotavljanja visoke ravni varstva 

okolja imajo po Ustavi tako zakonodajna kot tudi izvršilna in sodna oblast.15 

                                            
10 Glej tudi sklepe Ustavnega sodišča št. U-I-214/12 z dne 18. 9. 2014, 5. točka obrazložitve, št. U-

I-217/14 z dne 17. 12. 2014, 2. točka obrazložitve, in št. U-I-107/16, 6. točka obrazložitve. 

11 Prostorski akti, kot je izpodbijana Uredba, imajo po ustaljeni ustavnosodni presoji naravo 

predpisa (glej odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-43/13, 21. točka obrazložitve, št. U-I-6/17 z dne 

20. 6. 2019 (Uradni list RS, št. 46/19, in OdlUS XXIV, 9), 13. točka obrazložitve, in št. U-I-327/20 z 

dne 20. 1. 2022 (Uradni list RS, št. 20/22), 16. točka obrazložitve). 

12 ZVO-1 je okolje opredeljeval kot tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega 

delovanja (1. točka 3. člena ZVO-1). Enako opredelitev okolja vsebuje tudi 2. točka 3. člena 

veljavnega ZVO-2. Ohranjanje narave terja še strožje omejitve človekovega delovanja. Tudi iz 

prava Evropske unije (v nadaljevanju EU) zato izhaja zahteva, da morajo biti načrti in projekti za 

posege v zavarovano naravo podvrženi upoštevanju strogih pogojev (glej na primer 6. člen 

Direktive 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).   

13 Glej J. Čebulj v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske 

državne in evropske študije, Ljubljana 2002, str. 688. 

14 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-182/16 z dne 23. 9. 2021 (Uradni list RS, št. 163/21), 24. 

točka obrazložitve. 

15 Primerjaj B. M. Zupančič v: L. Šturm (ur.), nav. delo, str. 112 in 116, in R. Knez v: M. Avbelj (ur.), 

Komentar Ustave Republike Slovenije, del 1: Človekove pravice in temeljne svoboščine, Nova 

univerza, Evropska pravna fakulteta, Ljubljana 2019, str. 577. 
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14. Aarhuška konvencija skrb za uresničevanje pravice do zdravega življenjskega okolja 

vsake osebe sedanjih in prihodnjih generacij16 razširja z oblastnih institucij na civilno 

družbo in ji daje naslednje pravice: (1) pravico do obveščenosti o kakovosti okolja in 

vplivih na okolje v najširšem smislu, (2) pravico do sodelovanja pri okoljskem odločanju 

na konkretni in programsko-sistemski ravni ter (3) pravico do pravnih sredstev za zaščito 

pravic civilne družbe, ki služijo varstvu okolja. Navedeni trije sklopi pravic tvorijo t. i. tri 

stebre Aarhuške konvencije.  

 

15. Pri opredelitvi predstavnikov civilne družbe, ki jim gredo pravice po Aarhuški 

konvenciji, ta razlikuje med javnostjo (the public), ki pomeni eno ali več fizičnih oseb in v 

skladu z notranjo zakonodajo ali prakso posameznih držav njihova združenja, 

organizacije ali skupine, ter vključeno javnostjo (the public concerned).17 Vključeno 

javnost opredeljuje kot javnost, ki jo okoljsko odločanje prizadene ali bi jo lahko prizadelo 

ali ki ima interes pri okoljskem odločanju, pri tem pa šteje, da tak interes izkazujejo tudi 

nevladne organizacije, ki spodbujajo varstvo okolja in izpolnjujejo vse zahteve, ki jih 

določa notranja zakonodaja. Različni predstavniki javnosti po naravi stvari pri okoljskem 

odločanju zastopajo različne interese. Predvsem nevladne organizacije, ki spodbujajo 

varstvo okolja, so tiste, ki že po samem namenu svojega obstoja ne zastopajo svojih, 

ampak interese okolja in narave (s tem namenom so ustanovljene, njihov obstoj in 

delovanje sta teleološko podrejena ciljem varovanja okolja).18 Nevladnim organizacijam, 

ki spodbujajo varstvo okolja, Aarhuška konvencija zato pripisuje pomembno vlogo pri 

implementaciji konvencijskih določb.19 

                                            
16 Primerjaj 1. člen Aarhuške konvencije. 

17 Glej 4. in 5. točko 2. člena Aarhuške konvencije. 
18 Seveda imajo tudi oblasti in znotraj njih različni pristojni organi dolžnost varovanja okolja, vendar 

so pogosto soočeni z različnimi interesi, ki jih je pri tem treba upoštevati in uravnotežiti (npr. 

ekonomski razvoj, različne infrastrukturne potrebe) Država, kot skrbnik okolja in narave, je torej 

soočena z različnimi interesi, ki jih mora usklajevati pri načrtovanju poseganj v okolje. 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. 

19 Odbor za presojo skladnosti Aarhuške konvencije (Compliance Committee), ki so ga 

pogodbenice ustanovile na podlagi 15. člena Aarhuške konvencije in je pristojen za razlago 

konvencije, je to vlogo nevladnih organizacij, ki spodbujajo varstvo okolja, izrecno izpostavil v 

poročilu ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.5 z dne 15. 3. 2005 v zadevi ACCC/C/2004/01, 16. točka: 

"Non-governmental organisations, by bringing together expertise and resources, generally have 

greater ability to effectively exercise their rights under the Convention than individual members of 

the public.".  

Podobno tudi pravo EU nevladnim organizacijam, ki spodbujajo varstvo okolja, pripisuje poseben 

pomen in vlogo pri zagotavljanju učinkovitosti okoljskega prava (glej na primer sodbi Sodišča 

Evropske unije (v nadaljevanju Sodišče) v zadevi Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, 

Landesverband Nordrhein-Westfalen eV proti Bezirksregierung Arnsberg (zadeva Trianel), C-

115/09, z dne 12. 5. 2011, 46. do 48. točka obrazložitve, in v zadevi Protect Natur-, Arten- und 



 

9 

16. Sodelovanje javnosti pri okoljskem odločanju javnih oblasti, ki predstavlja drugi steber 

Aarhuške konvencije, je v konvenciji urejeno na treh ravneh. Aarhuška konvencija določa 

sodelovanje javnosti pri odločanju o konkretnih posegih v okolje (6. člen), pri pripravi 

načrtov, programov in politik v zvezi z okoljem (7. člen) ter pri pripravi izvršilnih predpisov 

oziroma splošno veljavnih pravno obvezujočih normativnih aktov, ki lahko pomembno 

vplivajo na okolje (8. člen). Najbolj podrobno so v Aarhuški konvenciji urejene obveznosti 

javnih oblasti in pravice javnosti v okviru sodelovanja pri odločanju o konkretnih posegih v 

okolje. Določbe o sodelovanju javnosti pri pripravi načrtov in programov v zvezi z okoljem 

so manj podrobne. Skladno s 7. členom Aarhuške konvencije se glede zagotavljanja 

udeležbe javnosti pri pripravi načrtov in programov v zvezi z okoljem uporabljajo tretji, 

četrti in osmi odstavek 6. člena Aarhuške konvencije. V skladu s temi določbami morajo 

pogodbenice pri pripravi načrtov in programov v zvezi z okoljem zagotoviti (i) ustrezno 

časovno obdobje za posamezne faze pri udeležbi javnosti, da je omogočeno učinkovito 

sodelovanje javnosti pri okoljskem odločanju, (ii) udeležbo javnosti že na začetku 

odločanja, ko so še vse možnosti odprte in lahko javnost učinkovito sodeluje, ter (iii) 

ustrezno upoštevanje izida udeležbe javnosti pri odločitvah.  

 

17. Pravica do pravnega varstva (tretji steber) je urejena v 9. členu Aarhuške konvencije, 

ki loči tri kategorije odločitev, dejanj in opustitev, zoper katere morajo biti zagotovljena 

ustrezna pravna sredstva: (i) zavrnitve in neustrezna obravnava zahtevkov za okoljske 

informacije s strani organov javne oblasti, (ii) odločitve, dejanja in opustitve organov javne 

oblasti v zvezi z odločanjem o konkretnih posegih v okolje ter (iii) vsa druga dejanja in 

opustitve oseb zasebnega prava in organov javne oblasti,20 ki so v nasprotju z določbami 

notranjega prava, ki se nanaša na okolje (tretji odstavek). Medtem ko prvi in drugi 

odstavek 9. člena zagotavljata učinkovitost pravic prvega in drugega stebra, je torej 

domet pravnega varstva, ki ga zagotavlja tretji odstavek 9. člena Aarhuške konvencije, 

širši in presega zgolj varstvo konvencijskih pravic. Postopki pravnega varstva morajo biti 

pošteni, pravični, pravočasni in ne pretirano dragi ter morajo zagotavljati ustrezna in 

učinkovita pravna sredstva (četrti odstavek 9. člena Aarhuške konvencije). Dostop do 

pravnega varstva mora biti domnevan in ne izjema, pri morebitni uvedbi meril, ki jih 

morajo za to izpolnjevati člani javnosti, pa je treba v celoti upoštevati cilj Aarhuške 

konvencije, ki je v tem, da se tak dostop do pravnega varstva zagotovi.21 Aarhuška 

                                                                                                                              

Landschaftsschutz Umweltorganisation proti Bezirkshauptmannschaft Gmünd, C-664/15, z dne 20. 

12. 2017, 47. točka obrazložitve). 

20 Organe javne oblasti Aarhuška konvencija opredeljuje v 2. točki 2. člena. Pojem po konvenciji 

ne vključuje organov, ki delujejo v zakonodajni ali sodni funkciji (glej tudi UNECE, The Aarhus 

Convention Implementation Guide, 2. izdaja, Ženeva 2014, str. 49). 

21 Odbor za presojo skladnosti Aarhuške konvencije ocenjuje, da procesne predpostavke, kot so 

"pravni" in "neposredni" ali "osebni" interes niso nezdružljive z zahtevami Aarhuške konvencije le, 

v kolikor ne vodijo do dejanske izključitve vseh ali skoraj vseh članov javnosti iz izpodbijanja dejanj 

in opustitev v nasprotju s pravom, ki se nanaša na okolje (poročilo ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add. 2 

z dne 28. 7. 2006 v zadevi ACCC/2005/11, poročilo ECE/MP.PP/2008/5/Add.4 z dne 28. 4. 2008 v 
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konvencija je bila na podlagi 8. člena Ustave z ratifikacijo prenesena v slovenski pravni 

red,22 zato zahteve, ki iz nje izhajajo, obvezujejo Republiko Slovenijo. 

 

18. Aarhuška konvencija je tudi del prava EU.23 Konvencija je bila prenesena v pravo EU 

na dveh ravneh, to je na ravni držav članic in na ravni EU. Na ravni EU združuje Uredba 

(ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi 

določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in 

dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (UL L 

264, 25. 9. 2006), ki je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2021/1767 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2021 (UL L 356, 8. 10. 2021), tri stebre Aarhuške 

konvencije v en sam pravni predpis. Na ravni držav članic je EU prvi in drugi steber 

Aarhuške konvencije implementirala z ločenima direktivama,24 medtem ko sekundarna 

zakonodaja, ki bi implementirala tretji steber, ni bila sprejeta.25 Iz sodne prakse Sodišča 

kljub temu izhaja zahteva, da je treba (nacionalno) procesno pravo v zvezi s pogoji, ki 

morajo biti izpolnjeni za vložitev pravnega sredstva v upravnem ali sodnem postopku, 

razlagati tako v skladu s cilji iz tretjega in četrtega odstavka 9. člena Aarhuške konvencije 

kot tudi v skladu s ciljem učinkovitega pravnega varstva pravic, ki jih daje pravo EU.26 

Med zahtevami pravnega reda EU, ki so za države članice zavezujoče pri izvajanju 

Aarhuške konvencije, sta tudi enotna uporaba in razlaga prava EU, kar velja tako za 

                                                                                                                              

zadevi ACCC/C/2006/18 in poročilo ECE/MP.PP/C.1/2011/4/Add.1 z dne 24. 8. 2011 v zadevi 

ACCC/C/2008/32 (Part 1)).  

22 Glej opombo št. 1.   

23 EU oziroma takratna Evropska skupnost je k Aarhuški konvenciji pristopila februarja 2005 s 

sprejetjem Sklepa Sveta z dne 17. februarja 2005 o sklenitvi Konvencije o dostopu do informacij, 

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

Evropske skupnosti (UL L 124, 17. 5. 2005 – v nadaljevanju Sklep Sveta). Da je Aarhuška 

konvencija del prava EU, izhaja tudi iz sodne prakse Sodišča (sodba velikega senata v zadevi 

Lesoochranárska zoskupenie VLK proti Obvodný úrad Trenčín, C-243/15, z dne 8. 11. 2016, 45. 

točka obrazložitve). 

24 Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu do 

informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41, 14. 2. 2003) in Direktiva 

2003/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o sodelovanju javnosti pri 

sestavi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem in o spremembi direktiv Sveta 

85/337/EGS in 96/61/ES glede sodelovanja javnosti in dostopa do sodišč (UL L 156, 25. 6. 2003). 

25 Odbor za presojo skladnosti Aarhuške konvencije je tudi že sprejel stališče, da je – upoštevajoč 

posebno izjavo o svojih pristojnostih v zvezi z Aarhuško konvencijo, ki jo je v prilogi Sklepa Sveta 

podala EU – slednja odgovorna za izpolnjevanje obveznosti iz Aarhuške konvencije le v obsegu 

veljavnega prava EU o teh obveznostih. Za izpolnjevanje obveznosti, ki izvirajo iz Aarhuške 

konvencije, pa jih veljavno pravo EU ne pokriva, ostajajo odgovorne države članice (poročilo 

ECE/MP.PP/C.1/2017/21 z dne 8. 9. 2017 v zadevi ACCC/C/214/123, 88. in 89. točka).   

26 Glej sodbi velikega senata Sodišča v zadevah Lesoochranárske zoskupenie VLK proti 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, C-240/09, z dne 8. 3. 2011, 50. do 52. 

točka obrazložitve, in Deutsche Umwelthilfe, C-752/18, z dne 19. 12. 2019, 39. točka obrazložitve.  
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pravico do sodelovanja javnosti pri okoljskem odločanju kot za pravico do pravnega 

varstva. Enotna razlaga prava EU in njegova enotna uporaba v državah članicah se 

uresničujeta prek instituta postopka predhodnega odločanja (267. člen Pogodbe o 

delovanju Evropske unije, prečiščena različica, UL C 202, 7. 6. 2016), zato mora biti 

javnosti zagotovljen dostop do nacionalnih sodišč.27 Nacionalne ureditve pravnega 

varstva so zato, poleg sistema pravnega varstva EU, bistvenega pomena za 

zagotavljanje učinkovitega dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah.28 

Pomembno vlogo pri ugotavljanju potencialnih kršitev okoljskega prava EU imajo namreč 

posamezniki in nevladne organizacije, ki zadevo predložijo v odločanje pristojnemu 

nacionalnemu sodišču.29  

 

19. Procesno upravičenje v tretjem odstavku 9. člena Aarhuške konvencije za nevladne 

organizacije na področju varstva okolja, ki delujejo v javnem interesu, ni izrecno 

predvideno. Vendar pa iz Aarhuške konvencije in tretjega odstavka njenega 9. člena, kot 

je razložilo Sodišče,30 izhaja prepoved takih pogojev oziroma take razlage predpisanih 

pogojev, ki bi vodila v dejansko preprečitev dostopa do pravnega varstva vsem nevladnim 

organizacijam na področju varstva okolja. Taka je tudi zahteva po izkazovanju osebnega 

interesa za vložitev pravnega sredstva, kot je bila obrazložena v dosedanji ustavnosodni 

presoji. Zahteva po osebnem interesu po ustaljeni ustavnosodni presoji namreč vsem 

nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, v vseh primerih – tudi ko drugega 

pravnega varstva kot pobudo nimajo na voljo – onemogoča izpodbijanje aktov, ki po 

njihovem zatrjevanju nasprotujejo predpisom, ki se nanašajo na okolje v smislu tretjega 

odstavka 9. člena Aarhuške konvencije.31 Predpostavko osebne narave interesa za 

vložitev pravnega sredstva je zato po presoji Ustavnega sodišča v primeru nevladnih 

organizacij na področju varstva okolja, ki delujejo v javnem interesu, treba razlagati ob 

upoštevanju njihove vloge in namena njihovega delovanja. Nevladne organizacije na 

področju varstva okolja, ki delujejo v javnem interesu, so namenjene uveljavljanju načela 

varstva okolja in narave ter trajnostnega razvoja in stremijo k zaščiti interesov varstva 

okolja, ki tega sámo ne more. To lahko, med drugim, učinkovito varujejo le, če imajo 

                                            
27 Sporočilo Komisije o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, UL C 275, 18. 8. 2017, 

94. točka. To sporočilo ima naravo razlagalnega priročnika o tem, kaj je na nacionalni ravni 

potrebno za izpolnitev zahtev prava EU na tem področju. 

28 Glej Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko–socialnemu 

odboru in Odboru regij, Izboljšanje dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah v EU in 

njenih državah članicah (COM(2020) 643 final) z dne 14. 10. 2020, deseti odstavek. 

29 Prav tam, deveti odstavek.  

30 Glej na primer sodbe Sodišča v zadevah Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz 

Umweltorganisation proti Bezirkshauptmannschaft Gmünd, 46. in 48. točka obrazložitve, 

Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland in drugi, C-197/18, z dne 3. 10. 2019, 34. točka 

obrazložitve, ter LB in drugi, C-826/18, z dne 14. 1. 2021, 49. in 50. točka obrazložitve. 

31 V primeru držav članic EU med njihovo "notranje pravo" v smislu tretjega odstavka 9. člena 

Aarhuške konvencije spada tudi upoštevno pravo EU (glej poročilo ECE/MP.PP/C.1/2014/3 z dne 

13. 1. 2014 v zadevi ACCC/C/2011/63, 53. točka). 
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dostop tudi to sodnega varstva. Ta mora biti urejen tudi tako, da zahteve glede udeležbe 

javnosti že na začetku odločanja oblasti o posegih v okolje, ko so še vse možnosti odprte 

in lahko javnost učinkovito sodeluje, ne izniči s tem, ko bi dostop do sodnega varstva bil 

mogoč šele po tem, ko bi takšnih omenjenih možnosti ne bilo več.   

 

20. Ustavno sodišče zato spreminja svoje dosedanje stališče, predstavljeno v 12. točki 

obrazložitve tega sklepa, glede izkazanosti pravnega interesa, ki ga za vložitev pobude 

zahtevata drugi stavek drugega odstavka 162. člena Ustave in 24. člen ZUstS, kolikor se 

to stališče nanaša na nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki delujejo v 

javnem interesu, torej tiste, ki zastopajo interese okolja, ki sámo tega ne more, kot je 

pojasnjeno v 19. točki obrazložitve tega sklepa. 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. 

 

 

B. – II. 

 

21. Izpodbijana Uredba, sprejeta na podlagi ZUPUDPP, je po svoji vsebini prostorski akt, 

s katerim se načrtuje prostorska ureditev državnega pomena, in je kot taka podlaga za 

pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo 

graditev objektov.32 Gradnja neposredno na podlagi Uredbe ni mogoča, saj mora pristojni 

upravni organ na podlagi navedenega predpisa odločiti o dovoljenosti gradnje in 

predpisati konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati. Kolikor bodo prvi trije 

pobudniki udeleženi v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (kot stranke oziroma 

stranski udeleženci),33 bodo lahko očitke o protiustavnosti in nezakonitosti Uredbe 

navajali v navedenem postopku. Po ustaljeni ustavnosodni presoji se v primerih, ko 

izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih 

sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno 

pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je 

podrobneje obrazloženo v sklepu št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 

6/08, in OdlUS XVII, 2). Iz razlogov, navedenih v tem sklepu, prvi trije pobudniki, ki 

izpodbijajo prepovedi in omejitve rabe njihovih zemljišč, ki jih določa Uredba, ne 

izkazujejo pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 

Uredbe. 

 

                                            
32 Prvi in drugi odstavek 3. člena ZUPUDPP. 

33 Glej 36. in 54. člen Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr. – v 

nadaljevanju GZ) ter 48. in 67. člen Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 – v 

nadaljevanju GZ-1).  
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22. Četrta pobudnica zatrjuje, da ji ni bila dana možnost uresničitve pravice do 

sodelovanja v postopku sprejemanja Uredbe. Do tega naj bi prišlo zaradi poteka 

sprejemanja odločitev upravnih organov v predhodnem postopku odločanja, ali je za 

načrtovani poseg treba izvesti PVO (in posledično celovite presoje vplivov na okolje – v 

nadaljevanju CPVO), in odločitev, povezanih z vprašanjem priznanja njenega statusa 

stranskega udeleženca v tem predhodnem postopku. Četrta pobudnica navaja tudi, da 

ima kot društvo, katerega namen je varstvo okolja, interes, da se procesne določbe, 

namenjene varstvu okolja, spoštujejo.  

 

23. Ustavno sodišče na podlagi tretjega odstavka 21. člena ZUstS pri odločanju o 

ustavnosti in zakonitosti podzakonskega predpisa odloča tudi o ustavnosti in zakonitosti 

postopka, po katerem je bil podzakonski predpis sprejet. Po ustaljenem stališču 

Ustavnega sodišča (neposredni) pravni interes za izpodbijanje podzakonskega predpisa 

v tem pogledu izkazuje tudi tisti, ki sicer ne izkazuje pravnega interesa za presojo 

predpisa po vsebini, če zatrjuje, da je bila v postopku njegovega sprejemanja kršena 

njegova pravica.34 Glede na navedeno je moralo Ustavno sodišče presoditi, ali četrta 

pobudnica izkazuje pravni interes za presojo ustavnosti in zakonitosti Uredbe z vidika 

postopka njenega sprejemanja, ki bi imel lahko tudi posledice na vsebinska vprašanja 

varstva okolja. 

 

24. Prostorski akti, s katerimi se načrtujejo prostorske ureditve, spadajo med akte, ki 

segajo tudi na področje varstva okolja.35 Postopek sprejetja prostorskih aktov je zaradi 

zahtevnosti usklajevanja različnih interesov v prostoru določen z zakoni.36 V času 

priprave in sprejetja izpodbijane Uredbe je vsebino in postopek priprave DPN urejal 

ZUPUDPP, ki je določal tudi način, kako se ta postopek vodi skupaj s postopkom CPVO 

in postopkom PVO v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ter postopkom presoje 

sprejemljivosti v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.37 ZUPUDPP je glede 

presoje vplivov DPN na okolje določal obveznost izdelave okoljskega poročila za DPN, za 

katerega je treba izvesti postopek CPVO,38 ter obveznost javne razgrnitve oziroma 

seznanitve javnosti tako s študijo variant in predlogom najustreznejše variante kot z 

okoljskim poročilom.39 Javnosti je dajal pravico dajati pripombe in predloge na študijo 

                                            
34 Primerjaj odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-104/01 z dne 14. 6. 2001 (Uradni list RS, št. 52/01, 

in OdlUS X, 123), 42. točka obrazložitve, št. U-I-5/19 z dne 11. 2. 2021 (Uradni list RS, št. 28/21), 

9. točka obrazložitve, in št. U-I-2/21, U-I-3/21 z dne 20. 5. 2021 (Uradni list RS, št. 88/21), 16. 

točka obrazložitve, ter sklep Ustavnega sodišča št. U-I-268/12 z dne 15. 11. 2012 (Uradni list RS, 

št. 88/12), 3. točka obrazložitve. 

35 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-43/13, 22. točka obrazložitve. 

36 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-58/12 z dne 2. 10. 2013 (Uradni list RS, št. 90/13), 13. točka 

obrazložitve. Glej tudi odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-164/14 z dne 16. 11. 2017 (Uradni list 

RS, št. 75/17, in OdlUS XXII, 13), 18. točka obrazložitve. 

37 Prvi odstavek 1. člena ZUPUDPP. 

38 Tretji odstavek 24. člena ZUPUDPP.  

39 Prvi in drugi odstavek 25. člena ZUPUDPP.  



 

14 

variant s predlogom najustreznejše variante ali rešitve in okoljsko poročilo, do katerih sta 

se morala koordinator in pobudnik DPN opredeliti.40 Do tega so bile poleg posameznikov 

z območja, na katerega se DPN nanaša, upravičene tudi nevladne organizacije na 

področju varstva okolja, ki delujejo v javnem interesu.41 

 

25. Zahtevo po okoljski presoji prostorskih izvedbenih aktov, ki bodo verjetno vplivali na 

okolje, je treba uresničevati tudi skladno s pravom EU. Direktiva SEA, na katero se 

sklicujejo tudi pobudniki, državam članicam nalaga obveznost, da za načrte in programe, 

ki bodo verjetno znatno vplivali na okolje, med drugim za načrte in programe, ki so 

pripravljeni za prostorsko načrtovanje in ki določajo okvir za prihodnja soglasja za izvedbo 

projektov, izvedejo okoljsko presojo.42 Ureja torej CPVO. Cilj navedene direktive, ki je 

sicer predvsem postopkovne narave,43 je zagotoviti visoko raven varstva okolja in 

prispevati k vključevanju okoljskih vidikov v pripravljanje in sprejemanje načrtov in 

programov, zato da se spodbuja trajnostni razvoj.44 V ta namen Direktiva SEA države 

članice obvezuje, da med pripravo45 načrta ali programa s področja uporabe navedene 

direktive zagotovijo izvedbo okoljske presoje s pripravo okoljskega poročila.46 Zelo 

pomembno pri tem pa je, da pri tej presoji že sodeluje javnost. Zato morata biti osnutek 

načrta ali programa in okoljsko poročilo dana na voljo javnosti,47 ki mora imeti učinkovito 

možnost, da o njima poda mnenje, slednje pa je treba upoštevati med pripravljanjem 

načrta ali programa, še preden se ta sprejme.48 V skladu s sodno prakso Sodišča je treba 

okoljsko presojo izvesti čim prej, ko se še lahko vpliva na morebitne odločitve, torej na 

stopnji, ko je mogoče analizirati različne možnosti in izvesti strateške odločitve.49 Tej 

                                            
40 Peti in šesti odstavek 25. člena ZUPUDPP.  

41 Tretji in peti odstavek 43. člena ZVO-1. 

42 Člen 3 Direktive SEA. Iz sodne prakse Sodišča izhaja, da navedena določba (njeni drugi, tretji in 

peti odstavek) stremi k temu, da noben načrt ali plan, ki bo verjetno znatno vplival na okolje, ni 

izključen iz okoljske presoje (glej sodbi Sodišča Genovaitė Valčiukienė in drugi, C-295/10, z dne 

22. 9. 2011, 53. točka obrazložitve, in Associazione Italia Nostra Onlus, C-444/15, z dne 21. 12. 

2016, 54. točka obrazložitve).  

43 Glej deveti odstavek preambule Direktive SEA. 

44 Člen 1 Direktive SEA. 

45 Prvi odstavek 4. člena Direktive SEA.  

46 Člen 5 Direktive SEA.  

47 V sladu s četrtim odstavkom 6. člena Direktive SEA države članice opredelijo pojem javnosti, 

vključno z javnostjo, ki jo bo ali bi jo lahko odločanje po tej direktivi prizadelo ali ki ima interes pri 

takem odločanju, skupaj z ustreznimi nevladnimi organizacijami, kakršne so organizacije, ki 

spodbujajo varstvo okolja, in drugimi zadevnimi organizacijami.  

48 Prvi in drugi odstavek 6. člena ter 8. člen Direktive SEA. 

49 Prim. sodbo Sodišča v zadevi Thibaut in drugi, C-160/17, z dne 7. 6. 2018, 62. točka: "Ob tem je 

iz člena 6(2) te direktive razvidno, kot je generalna pravobranilka navedla v točki 39 sklepnih 

predlogov, da je treba okoljsko presojo izvesti čim prej, da se še lahko vpliva na morebitne 

odločitve. Na tej stopnji je namreč mogoče analizirati različne možnosti in izvesti strateške 

odločitve." 
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zahtevi po čim prejšnji okoljski presoji ter zahtevi po zagotovitvi učinkovitega sodelovanja 

javnosti v fazi, ko so še vse možnosti odprte, kot je varovana tudi v okviru Aarhuške 

konvencije, pa mora biti prilagojeno tudi pravno varstvo. Varstvo okolja, kateremu so te 

zahteve namenjene, je namreč lahko učinkovito le, če je pravno varstvo zoper prostorske 

izvedbene akte, ki bodo verjetno vplivali na okolje, zagotovljeno v fazi in na način, ki 

omogoča, da se prepreči, da bi se takšen akt, vključno s projekti za posege v prostor, ki 

bi jih bilo treba izvesti na njegovi podlagi, sprejel in izvedel brez okoljske presoje oziroma 

bi bila ta pomanjkljiva. V takšnih primerih se morajo odpraviti protipravne posledice take 

opustitve ali pomanjkljivosti.50 

 

26. CPVO je pomemben institut varovanja okolja in narave, ki zahteva presojo posledic 

že v zgodnji fazi načrtovanja poseganja v okolje in naravo, torej, ko so vse možnosti še 

odprte in se išče najprimernejša rešitev. Namenjen ni le uresničevanju temeljnih načel 

varstva okolja, tj. načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive,51 ampak tudi temu, 

da se že v zgodnji oziroma začetni fazi načrtovanj posegov v prostor omogoči 

sodelovanje javnosti. Ti dve najbolj izraziti lastnosti CPVO se kažeta torej tako v 

vsebinskih kot tudi postopkovnih pogojih njegove izvedbe. Zato je tudi zatrjevanje kršitve 

postopkovnih pravil njegove izvedbe, ki lahko imajo posledice na okolje, treba razumeti, 

ob upoštevanju vloge nevladnih organizacij na področju varstva okolja, ki delujejo v 

javnem interesu, in namena njihovega delovanja (glej 14., 15., 19. in 20. točko 

obrazložitve tega sklepa), kot zatrjevanje kršitve postopkovnih pravic samih takih 

nevladnih organizacij. V obravnavanem primeru četrta pobudnica zatrjuje kršitev prav teh 

postopkovnih pravil, namenjenih varstvu okolja, ki naj bi obenem vodila tudi v kršitev 

njene pravice do sodelovanja52 v postopku priprave in sprejetja Uredbe kot predpisa, ki 

sega na področje varstva okolja.  

 

27. Pravni interes četrte pobudnice za presojo ustavnosti in zakonitosti Uredbe z vidika 

postopka njenega sprejemanja pa dodatno utemeljujejo tudi zahteve prava EU. Iz sodne 

prakse Sodišča namreč izhaja, da pravo EU državam članicam nalaga, da v mejah svojih 

pristojnosti sprejmejo vse potrebne splošne ali posebne ukrepe, da se pred sprejetjem 

vseh načrtov ali programov, ki bodo verjetno znatno vplivali na okolje v smislu Direktive 

SEA, opravi okoljska presoja v skladu s procesnimi pravili in merili, določenimi v tej 

direktivi, in odpravijo posledice opustitve take presoje.53 Nacionalna sodišča, ki odločajo o 

pravnem sredstvu zoper tovrstne akte, morajo zato sprejeti ukrepe za zadržanje ali 

razglasitev ničnosti načrta ali programa, sprejetega brez upoštevanja obveznosti opraviti 

                                            
50 Primerjaj sodbo velikega senata Sodišča v zadevi Inter-Environnement Wallonie ASBL in Terre 

wallonne ASBL, C-41/11, z dne 28. 2. 2012, 42. do 47. točka obrazložitve. 

51 Primerjaj prvi odstavek 40. člena ZVO-1, ki je veljal v času sprejetja izpodbijane Uredbe. Enako 

določbo vsebuje tudi sedaj veljavni ZVO-2 v prvem odstavku 77. člena.  

52 Primerjaj odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-386/06, 3. točka obrazložitve, in št. U-I-43/13, 6. 

točka obrazložitve. 

53 Glej sodbi Sodišča v zadevah L proti M, C-463/11, z dne 18. 4. 2013, 43. točka obrazložitve, in 

Inter-Environnement Wallonie ASBL in Terre wallonne ASBL, 44. do 46. točka obrazložitve.  
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okoljsko presojo, da se prepreči, da bi se tak načrt ali program, vključno s projekti, ki bi jih 

bilo treba izvesti na njegovi podlagi, izvedel brez okoljske presoje.54 Ustavno sodišče je 

edino, ki ima v slovenskem pravnem redu pristojnost razveljaviti ali odpraviti prostorske 

izvedbene akte.55 Priznanje neposrednega pravnega interesa za presojo očitkov, 

povezanih s postopkom okoljske presoje izpodbijane Uredbe, neodvisno od predhodnega 

izčrpanja pravnih sredstev v postopku oziroma postopkih izdaje gradbenega dovoljenja56 

na njeni podlagi, je že zato nujno za učinkovito uresničevanje temeljnega cilja Direktive 

SEA.57 Učinkovito uresničevanje CPVO in spoštovanje zahtev omenjene direktive namreč 

nista mogoča, če pravno varstvo šele sledi naslednjim fazam v postopku dovoljevanja 

posegov v okolje, ko vse možnosti niso več odprte (19. in 25. točka obrazložitve tega 

sklepa). 

 

28. Glede na vse navedeno je Ustavno sodišče četrti pobudnici, ki je izkazala, da ima 

status nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu, 

priznalo pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti postopka 

sprejemanja Uredbe.  

 

 

B. – III. 

 

29. Ustavno sodišče je pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe sprejelo. 

Izpodbijano Uredbo bo presojalo z vidika zatrjevanih neskladnosti postopka njenega 

sprejemanja z Ustavo in zakonom.  

 

 

C. 

 

30. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZUstS v 

sestavi: predsednik dr. Matej Accetto ter sodnici in sodniki dr. Rok Čeferin, 

Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Rajko Knez, dr. Špelca Mežnar, 

                                            
54 Sodba Sodišča v zadevi Inter-Environnement Wallonie ASBL in Terre wallonne ASBL, 45. in 47. 

točka obrazložitve.  

55 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-327/20. 

56 Nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki delujejo v javnem interesu, v postopkih 

izdaje gradbenega dovoljenja praviloma ne sodelujejo kot stranke (investitorji), temveč kot stranski 

udeleženci (36. in 54. člen GZ oziroma 48. in 67. člen GZ-1). Navedeno pomeni, da poleg tega, da 

postopek za izpodbijanje gradbenega dovoljenja ne zadosti pogoju sodnega varstva, ko so vse 

možnosti še odprte, kot pojasnjeno v 25. točki obrazložitve tega sklepa, sam obstoj teh postopkov, 

v katerih bi te nevladne organizacije lahko zastopale interes varstva okolja, ni odvisen od njih 

samih, temveč od volje vlagateljev zahtev za izdajo gradbenih dovoljenj.   

57 Prim. sodbo Sodišča v zadevi Inter-Environnement Wallonie ASBL in Terre wallonne ASBL, 47. 

točka obrazložitve.  
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dr. Marijan Pavčnik, dr. Rok Svetlič, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je 

sprejelo s šestimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodniki Jaklič, Svetlič in Šorli. 

Sodnik Knez je dal pritrdilno ločeno mnenje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Matej Accetto 

Predsednik 

 

 

 


