
Aarhuška konvencija - Implementacijsko poročilo 
 
1. Na kakšen način je bilo poročilo pripravljeno, s katerimi  državni organi se je 
posvetovalo ali so prispevali k pripravi in na kakšen način se je konzultirala javnost in 
kako je bil  izid tega posvetovanja upoštevan in kateri material se je uporabil kot osnova 
za pripravo poročila 
 
Poročilo je bilo pripravljeno s strani Ministrstva za okolje in prostor, glede določenih zadev, 
ki spadajo v pristojnost organov v sestavi, se je posvetovalo tudi z Agencijo RS za okolje, 
javnost pa je bila konzultirana preko objave osnutka poročila na spletni strani ministrstva in 
možnostjo dajanja pripomb. V odprtem roku je svoje pripombe poslala le Pravno-
informacijski center nevladnih organizacij, pripombe pa so bile deloma upoštevane. 
Kot osnova za pripravo poročila so bili zakoni, komentarji zakonov, internet in druga 
literatura. 
 
 
Člen 3 Konvencije 
 
3. Naštej zakonodajne, izvršilne in druge ukrepe, ki implementirajo (izpolnjujejo) 
splošne določbe 2,3,4,7 in 8 odstavka 3. člena Aarhuške konvencije. 
 
a.) V letu 2003 je RS sprejela Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (UL RS, št. 
24/03, v nadaljevanju ZDIJZ), ki kot krovni zakon ureja postopek, s katerim je vsakomur 
omogočen prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, 
organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci 
javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Vlada RS vsako leto tudi objavi katalog teh 
organov v katalogu informacij javnega značaja, katerega vsebina je natančno predpisana z 
Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja. 9. člen ZDIJ določa, da vsak organ določi 
eno ali več uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja. 
Kar pa zadeva konkretne okoljske podatke pa 110. člen Zakona o varstvu okolja (UL RS, št. 
41/04, v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da  morajo državni organi, organi občin, javne 
agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci 
javnih služb vsem zainteresiranim osebam omogočiti dostop do okoljskih podatkov, če to 
določa ta  zakon in predpisi, ki urejajo dostop javnosti do informacij javnega značaja. 
 
 
b.) RS v svojem Nacionalnem programu varstva okolja (NPVO), ki določa strategijo razvoja 
okoljske politike za obdobje 2004 – 2008, določa tudi kot eno od prioritet dvig okoljske 
ozaveščenosti in dialog z vsemi zainteresiranimi in sodelovanje javnosti pri odločanju. 
Podlaga za sodelovanje javnosti je tudi v Strategiji nadaljnjega razvoja slovenskega javnega 
sektorja 2003-2005, ki poudarja pomen postopka sodelovanja javnosti pri sprejemanju aktov 
javne uprave in pravnih instrumentov, ki zagotavljajo participacijo javnosti pri sprejemanju 
odločitev javne uprave. Nadalje se je Vlada RS v Strategiji Vlade RS za sodelovanje z 
nevladnimi organizacijami  zavezala za uveljavljanje različnih oblik sodelovanja nevladnih 
organizacij v procesih oblikovanja in izvajanja politik. 
 
c.) ZVO-1 določa pravno podlago za pridobitev statusa nevladne organizacije (v nadaljevanju: 
NVO) na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu. Pravilnik ministra o 
podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije, ki deluje na 
področju varstva okolja v javnem interesu  bo tako omogočil izvedbo zakonske določbe. Ta 



pravilnik je v postopku sprejema. Na podlagi pridobljenega statusa bodo te NVO ex lege 
pridobile pravico sodelovanja v upravnih in sodnih postopkih brez da bi jim bilo pri tem treba 
dokazovati njihov pravni interes, ki jim je dan po samem zakonu. 
Tudi Zakon o ohranjanju narave določa delovanje društev v javnem interesu na področju 
ohranjanja narave. Društvo, ki izpolnjuje pogoje določene v zakonu, pridobi status društva z 
odločbo ministrstva in ima tako ex lege pravico zastopati interese ohranjanja narave v vseh 
upravnih in sodnih postopkih 
 
d.) RS se tudi kot članica Evropske unije zavzema in spodbuja načela konvencije in je  tudi na 
tej podlagi zavezana k spoštovanju predpisov EU, ki transponirajo uporabo načel konvencije v 
postopkih mednarodnega okoljskega odločanja in v mednarodnih organizacijah, povezanih z 
okoljem. 
 
e.) Že iz splošnih ustavnih določb, ki opredeljujejo Slovenijo kot pravno državo izhaja, da v 
RS tisti, ki uresničuje svoje pravice v skladu s konvencijo, zaradi tega ne sme biti na noben 
način kaznovan, sodno preganjan ali nadlegovan. 
 
4. Opiši težave v imlplementaciji kateregakoli od odstavkov 3. člena konvencije. 
Glede na to, da pravilnik, ki omogoča pridobitev statusa NVO, ki deluje v javnem interesu na 
področju varstva okolja še ni sprejet, NVO še ne morejo uresničevati pravic, ki jim gredo na 
podlagi zakona. Pripomba pravno - informacijskega centra nevladnih organizacij v zvezi z 
implementacijo določil, ki se nanašajo na okoljske nevladne organizacije in sodelovanje 
javnosti je, da le-to zakonsko ni ustrezno urejeno in posledično v praksi še vedno prepuščeno 
samoaktivnosti okoljskih organizacij. NVO tudi oporekajo strogim kriterijem, za pridobitev 
statusa NVO, ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja 
 
5.Dodatne informacije glede praktične uporabe splošnih določb konvencije 
RS si prizadeva za korektno izvajanje splošnih določb konvencije v skladu z zgoraj opisanimi 
pravnimi in drugimi podlagami. 
Okoljsko ozaveščanje in izobraževanje javnosti o okolju se spodbuja tudi s pomočjo 
sofinanciranja okoljskih NVO in projektov promocije varstva okolja, s čimer se posredno 
omogoča ozaveščanje in izobraževanje javnosti. Pripomba Pravno-informacijskega centra 
nevladnih organizacij se nanaša na dejstvo, da letošnji javni razpis za področje promocije 
varstva okolja ni vseboval vsebin, ki bi omogočale prijavo v zvezi z ozaveščanjem javnosti in 
nevladnih organizacij o vsebinah Aarhuške konvencije. 
 
6. relevantne spletne strani 
www.sigov.si/mop 
 
Člen 4 Konvencije 
 
7. Naštej zakonodajne, izvršilne in druge ukrepe, ki implementirajo (izpolnjujejo) 
splošne določbe dostopa do okoljskih informacij 4. člena konvencije 
 
a.) 13. člen ZVO-1 določa javnost okoljskih podatkov in daje vsakomur pravico dostopa do 
okoljskih podatkov skladno z zakonom. 
Nadalje 5. člen ZDIJZ kot lex generalis uzakonja načelo prostega dostopa do informacij - 
informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (prosilci) 
Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja 



tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi njen prepis, fotokopijo, ali njen elektronski 
zapis. 
 
b.) 23. člen ZDIJZ določa rok za odločitev organa - organ je dolžan odločiti o zahtevi prosilca 
nemudoma, najkasneje pa v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve. V 
primeru, da organ potrebuje več časa za posredovanje zahtevane informacije zaradi izvedbe 
delnega dostopa do informacije javnega značaja ali zaradi obsežnosti zahtevanega dokumenta, 
lahko podaljša rok iz prejšnjega člena za največ 30 delovnih dni. O podaljšanju roka, vključno 
z obrazložitvijo razloga za podaljšanje, je organ dolžan odločiti s sklepom, ki ga vroči 
prosilcu. Sklep je organ dolžan sprejeti najkasneje v roku 5 delovnih dni po preteku roka 20 
delovnih dni. 
 

c.) Izjeme glede dostopa do informacij določa 6. člen ZDIJZ in se v celoti skladajo z 
izjemami, ki jih predvideva Konvencija. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane 
informacije, če se zahteva nanaša na: 
1. podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen zaradi javne 
varnosti, obrambe države, zaupnosti mednarodnih odnosov ali zaupnosti obveščevalne in 
varnostne dejavnosti državnih organov; 
2. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske 
družbe; 
3. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov; 
4. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih podatkov o 
poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike; 
5. podatek, ki se nahaja v javnem arhivskem gradivu, ki je skladno z zakonom, ki ureja 
arhivsko gradivo in arhive, opredeljen kot zaupen; 
6. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka, skladno z 
zakonom, ki ureja davčni postopek; 
7. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim, ali 
postopka s prekrški in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi; 
8. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi njegovo 
razkritje škodovalo njegovi izvedbi;  
9. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega 
sodnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi; 
10. podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v organu, 
njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine; 
11. podatek o naravni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, ni dostopen 
javnosti zaradi varovanja naravne vrednote;  
12. podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma 
dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma 
dejavnosti organa. 

ZDIJZ pa eksplicitno ne ureja testa javnega interesa pri razkritju zahtevanih informacij. 

d.) 20. člen ZDIJZ ureja ravnanje organa, če ne poseduje zahtevane informacije - če organ, ki 
je prejel zahtevo, ne razpolaga z zahtevano informacije, mora nemudoma, najpozneje pa v 
roku 3 delovnih dni od dneva prejema zahteve, odstopiti zahtevo organu, ki je glede na 
vsebino zahteve pristojen za njeno reševanje, in o tem obvestiti prosilca. 
 



e.) 7. člen ZDIJZ ureja delni dostop do informacij - če dokument ali njegov del le delno 
vsebuje informacije, ki so določene kot izjeme in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi 
to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter 
seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta. 
 
f.) 23. člen ZDIJZ določa rok za odločitev organa - organ je dolžan odločiti o zahtevi prosilca 
nemudoma, najkasneje pa v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve. V 
primeru, da organ potrebuje več časa za posredovanje zahtevane informacije zaradi izvedbe 
delnega dostopa do informacije javnega značaja ali zaradi obsežnosti zahtevanega dokumenta, 
lahko podaljša rok iz prejšnjega člena za največ 30 delovnih dni.  
27.člen ZDIJZ ureja pravico do pritožbe - zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter 
zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel, ima prosilec pravico do pritožbe. Prosilec ima 
pravico do pritožbe tudi v primeru, da prosilec zahteva od organa, da mu omogoči seznanitev 
z informacijo javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi. O pritožbi odloča pooblaščenec za 
dostop do informacij javnega značaja. Postopek s pritožbo se izvaja po določbah zakona, ki 
ureja splošni upravni postopek. 
 
g.) 34. člen ZDIJZ ureja stroške posredovanja informacij -  vpogled v zahtevano informacijo 
je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane 
informacije lahko organ prosilcu zaračuna materialne stroške. Vlada predpiše stroškovnik, na 
podlagi katerega organ zaračunava materialne stroške. Vsak organ mora stroškovnik iz 
objaviti na primeren način (uradno glasilo organa, svetovni splet, oglasna deska, idr.) ter ga 
dati na vpogled vsakemu prosilcu. 
 
8. Težave pri implementaciji katerekoli določbe 4.člena konvencije. 
Določbe Konvencije so v celoti prenesene v zakonodajo. 
 
9.Informacije glede praktične izvedbe določb o dostopu do informacij, na primer 
statistike glede števila zahtev, zavrnitev in razlogov za zavrnitev. 
Odločbe po vsebini so objavljene na spletni strani pooblaščenca za dostop do informacij 
javnega značaja www.dostopdoinformacij.si 
in na spletni strani Agencije RS za okolje, kjer je objavljena tudi statistika glede števila 
zahtev: 
http://www.arso.gov.si/o_agenciji/Informacije_javnega_zna~caja/porocilo_ZDIJZ_04.doc 
 
 
10. Relevantne spletne strani: 
 www.dostopdoinformacij.si 
http://www.arso.gov.si/o_agenciji/Informacije_javnega_zna~caja/porocilo_ZDIJZ_04.doc 
 
Člen 5 Konvencije 
 
 
11. Naštej zakonodajne, izvršilne in druge ukrepe, ki implementirajo (izpolnjujejo) 
splošne določbe glede zbiranja okoljskih informacij in njihovega razširjanja javnosti. 
 
a.) 96. člen ZVO-1 ureja spremljanje stanja okolja - v državi se izvaja monitoring naravnih 
pojavov, stanja okolja in onesnaževanja okolja. 
27. člen ZVO-1 pa ureja ukrepe v primeru okoljske nesreče - povzročitelj okoljske nesreče 
mora o nesreči nemudoma obvestiti organ, pristojen za obveščanje, določen s predpisi o 



varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in izvesti tiste nujne ukrepe, s katerimi je 
mogoče zmanjšati škodljive posledice za okolje. 
 
b.) 106. člen ZVO-1 ureja obveščanje javnosti o okoljskih podatkih preko poročila o okolju - 
Ministrstvo v sodelovanju z drugimi ministrstvi najmanj vsako četrto leto pripravi poročilo o 
okolju v Republiki Sloveniji. Ministrstvo vsako drugo leto pripravi tudi poročilo o okolju ali 
njegovih posameznih delih, ki je sestavljeno iz kazalcev stanja okolja. Poročila ministrstvo 
objavi tako, da so dostopna javnosti. Poročilo o stanju okolja najmanj vsako četrto leto za 
svoje območje pripravi in javno objavi tudi mestna občina, lahko pa tudi občina ali širša 
samoupravna lokalna skupnost. 
 
c.)  108. člen ZVO-1 ureja posredovanje okoljskih podatkov v svetovni splet skladno s 
predpisi, ki urejajo dostop javnosti do informacij javnega značaja. 
 
d.) Ministrstvo posreduje v svetovni splet zlasti: 
1. predpise občin, ki se nanašajo na okolje, pa niso objavljeni v Uradnem listu 
Republike Slovenije, 
2. nacionalni in operativne programe varstva okolja, 
3. okoljska izhodišča, 
4. poročila o okolju, 
5. podatke ali povzetke podatkov monitoringa okolja, 
6. okoljevarstvena soglasja in okoljevarstvena dovoljenja, razen podatkov, ki po 
predpisih niso dostopni javnosti, ali navedbo organa, pri katerem je soglasja ali 
dovoljenja mogoče dobiti in 
7. okoljska poročila in poročila o vplivih na okolje ali navedbo organa, pri katerem je 
poročila mogoče dobiti. 
 
e.) 10. člen ZDIJZ ureja posredovanje informacij javnega značaja v svetovni splet 
Vsak organ je dolžan posredovati v svetovni splet naslednje informacije javnega značaja: 
1. prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa, povezana z 
državnim registrom predpisov na spletu; 
2. programe, strategije, stališča, mnenja, študije in druge podobne dokumente, ki se nanašajo 
na delovno področje organa; 
3. predloge predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na 
delovno področje organa; 
4. vse objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila; 
5. podatke o upravnih storitvah; 
6. druge informacije javnega značaja. 
Vsak organ mora omogočiti dostop do informacij iz prejšnjega odstavka brezplačno. 
 
f.) 104. člen ZVO-1 določa register varstva okolja, ki ga vodi Ministrstvo zaradi izvajanja 
nalog in postopkov vodi in vzdržuje  ta register vsebuje: 
1. evidenco oseb, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje, 
2. evidenco izvajalcev gospodarskih javnih služb varstva okolja, 
3. evidenco oseb, ki imajo pooblastila ali potrdila za opravljanje dejavnosti varstva 
okolja  
 
g.) 105. člen ZVO-1 ureja informacijski sistem okolja - za opravljanje nalog države na 
področju varstva okolja, vključno s seznanjanjem javnosti z okoljskimi podatki, ministrstvo 
zagotavlja vodenje in vzdrževanje informacijskega sistema okolja. 



 
h.) 31. člen ZVO1 ureja tudi znak za okolje in sistem okoljskega vodenja organizacij. 
31 člen ZVO1 določa, da za spodbujanje proizvodnje izdelkov ali opravljanja storitev, ki 
imajo v primerjavi z drugimi istovrstnimi proizvodi manjše negativne vplive na okolje v 
celotnem obdobju svojega obstoja in s tem prispevajo k učinkoviti rabi delov okolja ter visoki 
stopnji varstva okolja, ministrstvotakšnemu proizvodu lahko podeli znak za okolje. 
32. člen ZVO1 ureja sistem okoljevarstvenega vodenja organizacij - za spodbujanje 
primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanja javnosti o vplivih njihovih dejavnosti na 
okolje ministrstvo omogoča gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom 
posameznikom, zavodom in drugim organizacijam ali njihovim delom ali povezavam  
vključevanje v sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij. 
 
i) 105. člen ZVO-1 ureja informacijski sistem okolja - za opravljanje nalog države na 
področju varstva okolja, vključno s seznanjanjem javnosti z okoljskimi podatki, ministrstvo 
zagotavlja vodenje in vzdrževanje informacijskega sistema okolja. Med podatki,  ki jih 
informacijski sistem vsebuje, so med drugim tudi podatki o emisijah in njihovih virih,  
odpadkih in ravnanjih z njimi, nevarnih snoveh, okoljskih nesrečah in povzrovčiteljih 
obremenjevanja okolja. 
 
 
 
12. Težave pri implementaciji katerekoli določbe 5.člena konvencije. 
Določbe Konvencije so v celoti prenesene v zakonodajo, vzpostavljen je tudi informacijski 
sistem okolja, vendar podatki še niso horizontalno povezani, je pa ta projekt v obdelavi na 
Agenciji za okolje. 
 
13. Informacije glede praktične izvedbe določb o zbiranju okoljskih informacij in 
njihovo razširjanje javnosti. 
Ministrstvo ima ustanovljeno pisarno za stike z javnostjo kot kontaktno točko za posredovanje 
informacij. Ministrstvo ima tudi svojo spletno stran, kjer se javnost lahko seznanja z 
informacijami. Vsak mesec Ministrstvo tudi izdaja informativni bilten, ki vsebuje glavne 
tekoče zadeve na področju okolja. 
Poročilo Kazalci okolja je pripravljeno v skladu s 106. členom ZVO-1. Sestavlja ga 51 
okoljskih kazalcev, ki so razvrščeni v devet tematskih skupin – poglavij. Ta se nanašajo na 
okoljske sestavine (npr. vodo, zrak), na okoljsko problematiko (npr. tanjšanje ozonskega 
plašča in podnebne spremembe, varstvo narave in izguba biotske raznovrstnosti, nastajanje in 
ravnanje z odpadki) ter na integrirane kazalce, ki sodijo v sistem oblikovanja sektorskih 
politik (npr. kazalci v kmetijstvu, turizmu, energiji, instrumentov okoljskih politik).  
 
 
14. Relevantne spletne strani: 
www.sigov.si/mop 
http://eionet-si.arso.gov.si/kazalci/index_html?Sku_naziv=UVOD&tip_skup=1&Sku_id=12 
 
 
Člen 6 Konvencije 
 
 
15. Naštej zakonodajne, izvršilne in druge ukrepe, ki implementirajo (izpolnjujejo) 
splošne določbe glede udeležbe javnosti pri odločanju o posebnih dejavnostih. 
 



ZVO-1 vsebuje določbe, ki omogočajo sodelovanje javnosti v postopkih okoljskega odločanja 
kot jo določa konvencija. ZVO-1 pa določa sodelovanje javnosti pri: 
 
Člen 58 - Ministrstvo mora v postopku presoje vplivov na okolje javnosti zagotoviti vpogled 
v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo o vplivih na okolje, pisno mnenje o 
opravljeni reviziji in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju ter omogočiti izražanje 
mnenj in dajanje pripomb. 
 
Člen 65 – Ministrstvo o izdanem okoljevarstvenem soglasju najkasneje v 30 dneh po vročitvi 
odločbe strankam obvesti javnost z objavo na krajevno običajen način, v svetovnem spletu in 
v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države. Objava mora vsebovati 
zlasti: 
1. vsebino odločitve in bistvene pogoje za izvedbo nameravanega posega, če so bili 
določeni, 
2. glavne razloge za odločitev, 
3. opis najpomembnejših ukrepov za preprečitev, zmanjšanje ali odpravo škodljivih 
vplivov nameravanega posega na okolje v primeru izdanega okoljevarstvenega 
soglasja in 
4. navedbo upoštevanja mnenj in pripomb javnosti v postopku presoje vplivov na okolje, v 
primeru čezmejnih vplivov pa tudi navedbo upoštevanja mnenja in pripomb države članice. 
 
 
16. Težave pri implementaciji katerekoli določbe 6. člena konvencije. 
Določbe Konvencije so v celoti prenesene v zakonodajo. 
 
17. Informacije glede praktične izvedbe določb o udeležbi javnosti pri odločanju o 
posebnih dejavnostih. 
Javnost se vključuje v postopke, vendar ni objavljene statistike, na podlagi katere bi bilo 
videti dejanski obseg vključevanja. 
 
18.  Relevantne spletne strani: 
www.sigov.si/mop 
www.arso.gov.si 
 
Člen 7 Konvencije 
 
19. Naštej zakonodajne, izvršilne in druge ukrepe, ki implementirajo (izpolnjujejo) 
splošne določbe glede udeležbe javnosti pri načrtih, programih in politikah v zvezi z 
okoljem. 
Pri udeležbi javnosti pri načrtih, programih in politikah v zvezi z okoljem gre za akte, ki 
nimajo nujno narave splošnih pravnih aktov in zato ni nujno, da pravno zavezujejo – pogosto 
zavezujejo le politično. 
ZVO-1 na ustrezen način ureja sodelovanje javnosti pri sprejemanju nacionalnega programa 
varstva okolja in operativnih načrtov kot tudi pri izvedbi celovite presoje vplivov na okolje. 
37. člen ZVO-1  – Ministrstvo mora v postopku priprave nacionalnega  programa varstva 
okolja in operativnega programa varstva okolja omogočiti javnosti seznanitev z osnutkom 
programa in dajanje mnenj in pripomb.Ministrstvo z javnim naznanilom v svetovnem spletu 
in v enem od 
dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države, obvesti javnost o kraju, kjer je 
program dostopen, načinu in času dajanja mnenj in pripomb. Ministrstvo zagotovi vpogled in 



možnost dajanja mnenj in pripomb javnosti na osnutek programa v trajanju najmanj 30 dni. 
Ministrstvo preuči mnenja in pripombe javnosti in jih na primeren način upošteva pri pripravi 
programov. Ministrstvo mora o sprejemu programa obvestiti javnost  z javnim naznanilom v 
svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države. 
Obvestilo vsebuje tudi utemeljitve za sprejete programske odločitve in informacijo o 
sodelovanju javnosti v postopku njegove priprave. 
 
40. člen ZVO-1 ureja celovito presojo vplivov na okolje. Zaradi uresničevanja načel 
trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive je treba v postopku priprave plana, programa, 
načrta, prostorskega ali drugega akta katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, 
izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive 
na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega 
zdravja in kulturne dediščine v plan, in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove 
izvedbe na okolje. Celovita presoja vplivov na okolje se izvede za plan ali spremembo plana, 
ki ga na podlagi zakona sprejme pristojni organ države ali občine za področje urejanja 
prostora, upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, lova, ribištva, rudarstva, kmetijstva, 
energetike, industrije, transporta, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe 
prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in turizma, če se z njim določa ali načrtuje poseg v 
okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje ali če obsega posebno varstveno 
območje po predpisih o ohranjanju narave ali če bi izvedba plana nanj lahko vplivala. 
Pripravljavec plana mora pred začetkom njegove priprave ministrstvu poslati obvestilo o svoji 
nameri. Obvestilo mora vsebovati podatke o vrsti, vsebini in ravni natančnosti, za katero bo 
plan izdelan, vključno z ustreznim kartografski prikazom določenih ali načrtovanih posegov 
ali območja, ki ga plan obsega. Ministrstvo v 60 dneh po prejemu obvestila pisno sporoči 
pripravljavcu plana, da je za plan treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Z javnim 
naznanilom v svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokrivajo območje cele 
države, ministrstvo obvesti tudi javnost, da bo za plan izvedena celovita presoja vplivov na 
okolje. 
V primeru priprave prostorskih aktov mora biti obveznost določena v programu priprave 
prostorskega akta po predpisih o urejanju prostora. 
 
Člen 43 - Pripravljavec plana mora po ugotovitvi ustreznosti okoljskega poročila v postopku 
sprejemanja plana javnosti omogočiti seznanitev s planom, z okoljskim poročilom in njegovo 
revizijo v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, ter zagotoviti njihovo javno 
obravnavo. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati mnenja in pripombe na plan 
in okoljsko poročilo. Javno naznanilo z navedbo kraja in časa javne razgrnitve plana in javne 
obravnave ter o načinu dajanja mnenj in pripomb pripravljavec plana objavi v enem od 
dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države, na krajevno običajen način in v 
svetovnem spletu. Če je pripravljavec plana pristojni organ občine, mora biti javno naznanilo 
namesto v dnevnem časopisu, ki pokriva celotno območje države, objavljeno v časopisu, ki 
pokriva območje občine. 
 
20. Možnosti za sodelovanje javnosti pri pripravi politik v zvezi z okoljem 
Javnost sodeluje  v postopku priprave aktov, ki so namenjeni oblikovanju politike varstva  
okolja (primer je nacionalni program varstva okolja) ali pa sodeluje v postopku priprave 
aktov, ki so namenjeni oblikovanju politike poseganja v okolje oziroma sodeluje v postopku 
presoje njihove sprejemljivosti za okolje (sprejemljivosti posegov v okolje, ki jih ti akti 
vsebujejo). Primer druge skupine aktov so prostorski plani akti in sektorski načrti 
gospodarjenja  z naravnimi dobrinami. 
 



21. Težave pri implementaciji katerekoli določbe 7. člena konvencije. 
Določbe Konvencije so v celoti prenesene v zakonodajo. 
 
23.  Relevantne spletne strani: 
www.sigov.si/mop 
 
 
Člen 8 Konvencije 
 
24. Opiši dosežke na področju spodbujanja učinkovite udeležbe javnosti pri pripravi 
izvršilnih predpisov in drugih splošno veljavnih pravno obvezujočih pravil organov 
javne oblasti, ki lahko pomembno vplivajo na okolje 
Priporočila Konvencije v zvezi s sodelovanjem javnosti v postopku priprave izvršilnih 
predpisov so v primerjavi s 7. členom Konvencije bolj splošne narave. Ministrstvo je sprejelo 
navodilo o postopku priprave splošnih pravnih aktov in drugih dokumentov ministrstva, ki 
ima značaj internega navodila, vendar implicitno daje javnosti pravico sodelovanja pri 
pripravi teh dokumentov. 
 
25. Težave pri implementaciji 8. člena Konvencije 
Največja pomanjkljivost navodila je, da javnost nima na voljo pravnih sredstev za uresničitev 
teh pravic v primeru, ko se navodilo ne izvaja oziroma ne izvaja dosledno. 
 
26. Nadaljnje informacije glede praktične uporabe določil 8. člena konvencije 
 
 
27. Relevantne spletne strani: 
www.sigov.si/mop 
 
 
Člen 9 Konvencije 
 
28 Naštej zakonodajne, izvršilne in druge ukrepe, ki implementirajo (izpolnjujejo) 
splošne določbe glede dostopa do pravnega varstva v 9. členu konvencije. 
Pravica  do pravnega varstva je zagotovljena vsakomur, ki meni, da  njegov zahtevek za 
informacijo ni bil upoštevan, neupravičeno zavrnjen, ali je bil odgovor neustrezen. Pravico do 
pritožbe ureja 27. člen ZDIJZ in jo omogoča prosilcu zoper odločbo, s katero je organ zahtevo 
zavrnil ter zoper sklep, s katero je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča pooblaščenec za 
dostop do informacij javnega značaja po določbah splošnega upravnega postopka. Nadalje je 
v 31. členu ZDIJZ zoper pooblaščenca je zagotovljeno sodno varstvo z upravnim sporom. 
 
V slovenskem pozitivnem pravu ustava določa v prvem odstavku 157. člena, da lahko sproži 
postopek pred upravnim sodiščem (t. i. upravni spor) vsakdo, ki meni, da mu je bila s 
konkretnim upravnim aktom (na primer odločbo o izdaji lokacijskega dovoljenja) kršena 
kakšna od njegovih pravic ali pravnih koristi. 
 
Konkretizacijo določbe prvega odstavka 157. člena ustave predstavlja zakon o upravnem 
sporu, ki v 18. členu določa, da lahko sproži upravni spor posameznik, vsaka pravna oseba, 
organizacija, naselje, skupina oseb in drugi, ki mislijo, da je bila z upravnim aktom kršena 
kakšna njihova pravica ali na zakon oprta neposredna korist (vse te osebe imajo položaj 
stranke v upravnem sporu). Ob tem naj omenimo še določbo 4. člena navedenega zakona, ki 



določa, da je upravni spor dopusten le, če tožnik uveljavlja, da je prizadet v svojih pravicah ali 
pravnih koristih zaradi upravnega akta. Upravni spor tudi ni dopusten, če stranka, ki je imela 
možnost vložiti pritožbo zoper upravni akt, pritožbe ni vložila ali jo je vložila prepozno. 
Zakon torej zahteva izčrpanje pravnih sredstev znotraj upravnega postopka kot pogoj za 
pričetek upravnega spora.  
 
Zakon o splošnem upravnem postopku v 42. in 43. členu določa, katere osebe imajo položaj 
stranke oziroma katere osebe se lahko udeležujejo postopka kot stranski udeleženci. Položaj 
stranke ima vsaka fizična oseba in pravna oseba zasebnega ali javnega prava, na katere 
zahtevo je začet postopek ali zoper katero teče postopek. Stranke so lahko tudi drugi (skupina 
oseb itd.), če so lahko nosilci pravic in obveznosti, o katerih se odloča v upravnem postopku. 
Položaj stranskega intervenienta (udeleženca) pa ima oseba, ki izkaže pravni interes. Pravni 
interes izkaže oseba, ki zatrjuje, da vstopa v postopek zaradi varstva svojih pravnih koristi. 
Pravna korist je neposredna, na zakon ali drugi predpis oprta osebna korist. Stranski 
udeleženec ima v postopku enake pravice in dolžnosti kot stranka. 
 
ZVO-1 priznava položaj stranke osebam, ki se nahajajo na območju, na katerem nameravani 
poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi. Stranka 
v postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja je nosilec 
nameravanega posega. Ta stranka je oseba, ki na tem območju prebiva ali je lastnik ali drug 
posestnik nepremičnine.Položaj stranskega udeleženca v postopku za izdajo 
okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja ima tudi nevladna organizacija, ki 
deluje na področju okolja v javnem interesu in je pridobila status po določbah 152. člena 
ZVO1. 
 
 
Varstvo pravic na podlagi »actio popularis« (15. člen ZVO): 
 
Ustava v drugem odstavku navedenega člena določa, da lahko upravni spor sproži 
posameznik, ki meni, da mu je bila s posamičnim dejanjem ali aktom organa javne oblasti 
kršena ena od ustavnih pravic, če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo. V zvezi s to možnostjo 
bi prišlo v poštev sklicevanje na kršitev pravice do zdravega življenjskega okolja (72. člen 
ustave). Vendar pa je vprašanje, ali se ne bi sodišče postavilo na stališče, da je v tem primeru 
zagotovljeno drugo sodno varstvo. ZVO1 namreč v 14. členu ureja t. i. »actio popularis« 
(popularno tožbo), s katero lahko državljani ali njihova združenja, društva in organizacije za 
uresničevanje pravice do zdravega in čistega okolja s tožbo zahtevajo od sodišča, da nosilcu 
posega v okolje odredi njegovo ustavitev oziroma mu prepove pričetek izvajanja posega v 
okolje, če obstaja velika verjetnost, da bi povzročil neposredno nevarnost za okolje, kritično 
obremenitev ali poškodbo okolja ali neposredno nevarnost za življenje in zdravje ljudi. 
 
Omenjena določba po našem mnenju omogoča tudi uresničevanje zahteve Aarhuške 
konvencije iz 3. odstavka 9. člena, ki države pogodbenice zavezuje, da pripadnikom javnosti 
(ki izpolnjujejo merila, določena z nacionalnim pravnim redom) zagotovi možnost, da pred 
sodišči in upravnimi organi spodbijajo oziroma oporekajo dejanjem oziroma dejavnostim, ki 
nasprotujejo določbam predpisov države pogodbenice, ki se nanašajo na okolje. 
 
V slovenskem pravu lahko tisti, ki izkaže pravni interes, izpodbija zakonitost podzakonskih 
predpisov in drugih splošnih pravnih aktov pred ustavnim sodiščem. Pravni interes bo lahko 
izkazal, če dokaže, da bi takšen akt (če bi ostal v veljavi) posegal v njegove pravice, 
obveznosti ali premoženjske koristi. V tem okviru bi torej lahko pripadniki prizadete javnosti 



izpodbijali načrte, programe in druge akte za oblikovanje okoljske politike, če imajo naravo 
splošnih pravnih aktov, ter seveda vse podzakonske predpise. Tako bi lahko izpodbijali pred 
ustavnim sodiščem prostorske (izvedbene) akte in gozdnogospodarske načrte ter načrte 
upravljanja z vodami. Vse to seveda ob izpolnjenem pogoju izkaza pravnega interesa. 
Ustavno sodišče je v preteklosti vsaj v zvezi z prostorskimi izvedbenimi akti vprašanje 
obstoja pravnega interesa razlagalo relativno široko, tako da ga je v nekaterih primerih, na 
primer, priznalo okoljskim nevladnim organizacijam. 
 
V ZVO-1 je navedena problematika urejena na ustreznejši način, saj je z določitvijo oseb, ki 
imajo pravico dajati mnenje in pripombe na programe ter sodelovati v postopka presoje 
vplivov na okolje, opredeljena tudi možnost pravnega varstva te pravice, kolikor bi bila 
kršena. 
 
29. Težave pri implementaciji katerekoli določbe 9. člena konvencije. 
Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije, ki 
deluje na področju varstva okolja v javnem interesu še ni v veljavi, zato na te nevladne 
organizacije še niso mogle pridobiti statusa in s tem pravic, ki jim gredo po konvenciji. 
 
30. Nadaljnje informacije glede praktične uporabe določb o dostopu do pravice 9. člena 
konvencije, na primer statistike glede dostopa do pravice in mehanizmi odstranjevanja 
oziroma zmanjševanja finančnih in drugih težav pri dostopu do pravice. 
Kljub načelni kompatibilnosti slovenske zakonodaje s tretjim stebrom konvencije bo potrebno 
vzporedno z razvojem na regionalni – mednarodni ravni preučiti možnosti za okrepitev, večjo 
učinkovitost in praktičnost teh konvencijskih določb v Sloveniji. 
 
 
31. Relevantne spletne strani: 
www.sigov.si/mop 
www.dostopdoinformacij.si 
 
32. Kako implementacija konvencije prispeva k varstvu pravice vsake osebe sedanje in 
prihodnje generacije, da živi v primernem okolju za svoje zdravje in blagostanje 
Z ratifikacijo Arhuške konvencije je Slovenija izkazala svojo že tolikokrat deklarirano 
zavezanost krepitvi civilne družbe, zagotavljanju trajnostnega razvoja in izboljšanju stanja 
okolja v naši državi in evropski regiji. 
Prikaz stanja v Sloveniji v razmerju do obveznosti po Aarhuški konvenciji, kaže na to, da so 
nekatera področja v Sloveniji že urejena tako, da lahko pomenijo izpolnjevanje obveznosti iz 
omenjene konvencije in da se nekatere določbe konvencije v naši državi že izvajajo.Zaželeno 
bi bilo, da bi ratifikacija konvencije, ki prinaša sistemske rešitve, vplivala na pospešitev 
izvajanja že obstoječe zakonodaje in morebitne prilagoditve, ki bodo potekale vzporedno s 
prilagajanjem acquis communitaire Evropske skupnosti in večjo racionalizacijo in 
funkcionalno uporabljivost obstoječih povezav, sredstev, kadrov in programov.  
Posledica ratifikacije bi med drugim lahko pomenila tudi okrepitev in izboljšanje stanja 
delovanja okoljskih nevladnih organizacij in civilne družbe v Sloveniji in podpora procesom 
demokratizacije na subregionalni, regionalni in mednarodni ravni.  
 
 
 
 
 


