
Seminarji o trajnostnem urejanju prostora so del Podnebnega programa Mreže

za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz

Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena na tem dogodku,

so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva

za okolje in prostor, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.



Zakaj sodelovanje javnosti

o Narava/okolje sta osnova in pogoj našega življenja – človek je odvisni del (globalne) narave. 

o Za naravo/okolje s svojimi instrumenti skrbijo države – pravica do zdravega življenjskega okolja. 

o Država usklajuje in skrbi za uresničevanje mnogih družbenih interesov – glas teh interesov so različne 

družbene skupine - narava pa nima svojega glasu  (“The fish cannot go to court”).

o (Kratkoročna) politika na oblasti težko naslavlja (dolgoročne) okoljske probleme – ta demokratični deficit 

pokrivajo okoljske organizacije, skupine in posamezniki (javnost).

o Pri varstvu okolja je država v dveh vlogah: v postopku je varuh okolja in odločevalec – zato je javnosti 

dano pooblastilo, da v postopkih izraža in zastopa stališča varovanja okolja/narave.

o Zastopanje tega interesa (glasu) napolni v postopkih, ki jih vodi država (ki je hkrati varuh in odločevalec), 

uresničitev načela kontradiktornosti.

o Prebivalci imajo pravico sodelovati pri sprejemanju odločitev, ki zadevajo njihovo življenje.



Koristi sodelovanja javnosti

o izboljšanje kakovosti odločitev (predpisov, programov, konkretnih odločitev), saj se v odločanje vnese 

več perspektiv, znanja, izkušenj, razmislekov; 

o večja legitimnost odločitev, dana je možnost sodelovanja vsem zainteresiranim; z zgodnjim 

informiranjem in vključevanjem javnosti se ljudje počutijo bolj upoštevane in lažje sprejmejo končne 

odločitve;

o izboljšuje se medsebojno zaupanje;

o krepi se aktivno državljanstvo in soodgovornost za skupne zadeve;

o uradniki krepijo svoja znanja in sposobnosti komuniciranja, sodelovanja, razreševanja konfliktov;

o v konkretnih postopkih se v procesu sodelovanja razkrijejo pravi interesi (vrednote), ki stojijo za 

morebitnimi konflikti interesnih skupin – zgodnje prepoznavanje in naslavljanje konfliktov preprečuje 

sodne spore in s tem prihrani investitorju stroške.



Mednarodna ureditev – Aarhuška konvencija (1)

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

pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija) omogoča širši javnosti in nevladnim 

organizacijam, da zastopajo interese narave in okolja.

o Sprejeta je bila 5.6.1998 v okviru UNECE (Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo), z zakonom 

o ratifikaciji je začela v Sloveniji veljati 22.6.2004 (dopolnjena je bila 27.5.2005 glede sodelovanja pri 

odločanju o namernem spuščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in dajanju na trg).

o Opredelitev javnosti po konvenciji:

• javnost je ena ali več fizičnih oseb in v skladu z notranjo zakonodajo ali prakso posameznih držav njihova 

združenja, organizacije ali skupine;

• vključena javnost pomeni javnost, ki jo okoljsko odločanje prizadene ali bi jo lahko prizadelo ali ki ima 

interes pri okoljskem odločanju; šteje pa se, da imajo interes nevladne organizacije, ki spodbujajo 

varstvo okolja in izpolnjujejo vse zahteve, ki jih določa notranja zakonodaja.



Mednarodna ureditev – Aarhuška konvencija (2)

o Dostop do okoljskih informacij – okoljske informacije so javne in obstaja:

• dolžnost države, da zbira in objavlja okoljske podatke in na 4 leta objavi poročilo o stanju okolja;

• pravica vsakogar, da dostopa do okoljskih podatkov - informacij javnega značaja.

o Sodelovanje javnosti pri sprejemanju predpisov, planov, programov v vezi z okoljem in pri sprejemanju 
konkretnih okoljskih odločitev pri dovoljevanju aktivnosti, ki so naštete v prilogi konvencije.

o Dostop do (učinkovitega) pravnega varstva (postopek pravočasen in ne pretirano drag):

• varstvo v vzezi z dostopom do okoljskih informacij;

• varstvo pravice sodelovanja javnosti za vključeno javnost, ki imajo zadosten interes oziroma, ki 
trdi, da je bila kršena njihova pravica (odločitev, dejanje, opustitev). Kaj sta zadosten interes in 
kršitev pravice, se določi z notranjim pravom in skladno s ciljem te konvencije, da se daje 
vključeni javnosti širok dostop;

• imajo člani javnosti, kadar izpolnjujejo morebitna merila po notranjem pravu, dostop do 
upravnih in sodnih postopkov za izpodbijanje dejanj in opustitev oseb zasebnega prava in 
organov javne oblasti, ki so v nasprotju z določbami notranjega prava, ki se nanašajo na okolje.



Mednarodna ureditev – Aarhuška konvencija (3)

Temeljna pravila vključevanja javnosti:

o udeležba javnosti se zagotovi že na začetku odločanja, ko so še vse možnosti odprte in lahko javnost 
učinkovito sodeluje;

o zainteresirano javnost je potrebno na ustrezno, pravočasno in učinkovito obvestiti z javno objavo ali 
vsakogar posebej, če je to primerno, med drugim o namerah, predvidenem postopku, informacijah, ki 
so na razpolago, času za odziv;

o zagotoviti je potrebno ustrezno časovno obdobje za posamezne faze pri udeležbi javnosti, da je na voljo 
dovolj časa za obveščanje javnosti in da se javnost lahko pripravi in učinkovito sodeluje pri okoljskem
odločanju;

o pri odločitvah se ustrezno upošteva izid udeležbe javnosti;

o javnost mora biti nemudoma obveščena o odločitvi, ki jo je sprejel organ (besedilo odločitve skupaj z 
razlogi in utemeljitvami, na podlagi katerih je bila odločitev sprejeta).

Za sodelovanje pri predpisih pa se zahteva javna objava osnutka, določiti dovolj dolgo časovno obdobje za 
odziv s pripombami, izid sodelovanja javnosti pa je treba čim bolj upoštevati.



Aarhuška konvencija v EU

o EU je h konvenciji pristopila 17.2.2005 - od tedaj dalje je zavezujoča za vse organe EU.

o Leta 2006 je bila sprejeta 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- ta se je sedaj glede 
dostopa do pravnega varstva spremenila, saj je bila EU v postopku pred pritožbenim odborom 
konvencije.

o Aahuška konvencija je prenešena tudi v nekatere direktive (npr. direktivi o presoji vplivov na okolje, 
Direktivi o strateški presoji vplivov na okolje, vodni direktivi, direktivi o industrijskih emisijah).



Aarhuška konvencija v RS

o glede okoljskih informacij: Zakon o varstvu okolja in Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
(Informacijska pooblaščenka);

o glede sodelovanja javnosti pri sprejemanju odločitev:

o sprejemanje predpisov: Resolucija o normativni dejavnosti, Zakon o varstvu okolja (34a. 
člen), Poslovnik Vlade RS (9. člen), Poslovnik državnega zbora (48(1) in 51(2) člen);

o sprejemanje programov/planov: strateške plane določajo področni zakoni, za okolje Zakon o 
varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, …) –
vedno je določeno, da morajo biti v javni razpravi; tudi Uredba o dokumentih razvojnega 
načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna; za prostorske načrte 
Zakon o urejanju prostora IN v postopku celovite presoje vplivov na okolje, če se izvede;

o pri konkretnih okoljskih odločitvah: Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave,
Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora;

o glede pravice dostopa do pravnega varstva: isti zakoni določajo možnosti sodelovanja v postopkih 
ali pravice uporabe pravnih sredstev.



Kako spremljamo predpise in strateške dokumente

o Javne razprave v okviru EU (prijava na EU Login, za NVO še Transparency register)
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives

(predpisi so objavljeni v Uradnem listu EU, veljavna besedila objavljena na EUR-Lex).

o Strateški programski dokumenti v Sloveniji - objave po ministrstvih (sprejme Vlada ali DZ).

o Spremljanje predpisov (sprejme Vlada, DZ ali ministrstvo):
• E-demokracija (javna razprava in spremljanje faze); CNVOS števec kršitev
• spletna stran Vlade – gradiva (pomembna vloga službe vlade za zakonodajo)
• Državni zbor – predlogi zakonov in aktov (pomembna vloga Zakonodajno-pravne službe)
• občinski predpisi: prostorski načrti morajo biti razgrnjeni za javno razpravo v skladu z 

Zakonom o urejanju prostora; javno objavljeni bi morali biti tudi vsi drugi predpisi, ki 
pomembneje vplivajo na okolje (objave na spletni strani občine).

Sprejeti predpisi so objavljeni v Uradnem listu, občine pa same določijo, kje bodo objavljeni; veljavna 
besedila na PIsRS Pravno-informacijski sistem.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives


Spremljanje prostorskih načrtov

Zakon o urejanju prostora določa možnosti sodelovanja: 

o DPN, uredba o najustreznejši varianti, uredba o varovanem območju prostorske ureditve 
državnega pomena – spremljamo na spletni strani MOP/prostor/Urejanje prostora/DPN

o OPN, OPPN, odlok o urejanju podobe naselij in krajine, postopek lokacijske preveritve

Vse možnosti so pojasnjene na spletni strain Zagovorniki okolja /Postopki. Praviloma roki od 15 do 30 
dni za javno razpravo. Večinoma mora pripravljalvec podati pojasnila koliko je upošteval pripombe.

Informatizacija prostorskega sistema: E-prostor in Prostorski informacijski sistem
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/ - ni še polno delujoč za občinske prostorske akte.

Vsi prostorski načrti so (pavno zavezujoči) predpisi. Pod določenimi pogoji je možno zoper prostorske 
akte začeti upravni spor (vložiti tožbo na Upravno sodišče), sicer pa so kot predpisi lahko pdvrženi tudi 
presoji Ustavnega sodšča.

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/


Sodelovanje v konkretnih okoljskih odločitvah – javne razprave

o postopek celovite presoje vplivov na okolje - CPVO(odločitve ali je potrebno izvesti CPVO spremljamo 
na spletni strani MOP/okoljske presoje/CPVO; javna razprava o okljskem poročilu je objavljena skupaj 
s planom, kjer je objavljen plan); ureja Zakon o varstvo okolja;

o postopek presoje vplivov na okolje – PVO (OVS, integralno dovoljenje): poročila o vplivih na okolju pa 
so objavljena na spletni strani ARSO ali MOP (integralni postopek); urejata Zakon o varstvu okolja in 
Gradbeni zakon; odločitve so objavljene tudi (ali samo) na portal eUPRAVA/Oglasna deska – glej pod 
ARSO ali Ministrstvo za okolje in prostor.

o okoljevarstveno dovoljenje: za IED in SEVESO dovoljenja; ureja Zakon o varstvu okolja;

o naravovarstveno soglasje; ureja Zakon o ohranjanju narave.



Razlika med sodelovanjem in biti stranka v postopku

Sodelovanje - v času javne razprave (praviloma 30 dni) je potrebno:
o pregledati in preučiti celotno (obsežno, kompleksno in strokovno zahtevno) gradivo;
o če gre za predpise ti praviloma nimajo spremnih obrazložitev razlogov za spremembe in pojasnilo 

posledic sprememb, niti niso razvidne spremembe glede na veljavna besedila;
o če gre za konkretne okoljske odločitve niso objavljena vsa relevantna gradiva, na podlagi katerih je 

organ odločal – praviloma vloga investitorja in osnutek odločitve; 
o pripraviti strokovno argumentirane pripombe, za kar praviloma potrebujemo tudi pomoč 

strokovnjakov.

Stranka v postopku - stranski udeleženec ima enake pravice kot stranka:
o pravico pregledovati spis zadeve (vse dokumente) in se odzivati nanje;
o pravico do uporabe pravnega sredstva zoper odločitev (pritožba ali upravni spor).

Zakon o splošnem upravnem postopku: Stranke imajo pravico pregledovati dokumente zadeve in na 
svoje stroške prepisati ali preslikati potrebne dokumente v fizični ali elektronski obliki. Pravico iz 
prejšnjega odstavka ima tudi vsakdo drug, ki verjetno izkaže, da ima od tega pravno korist.



Problematika sodelovanja

o praviloma formalno izvajanje javnih obravnav brez prave volje pridobiti odzive in jih pretehtati;
o praviloma sodelovanje na koncu postopka ali zelo pozno, ko je za invsestitorja “predrago”, da bi 

spreminjal temeljne gradnike;
o posvetovalni procesi se izvajajo predvsem preko spleta, redke so javne predstavitve širši javnosti 

ali druge posvetovalne oblike približane ciljnim skupinam;
o uradniki niso usposobljeni za sodelovalne procese, investitorji ne namenjajo sredstev za to;
o učinki sodelovanja s pripombami so tako majhni;
o sodelovanje javnosti praviloma ni uporabniku prijazno v smislu predstavitve obrazložitev gradiv 

ali objave strokovnih podlag pri predpisih in strateških dokumentih, niti vseh relevantnih gradiv 
pri konkretnih okoljskih odločitvah;

o pri predpisih se po objavi osnutka predpis bistveno spremeni in praviloma ni ponovne javne 
razprave;

o niso objavljene pripombe drugih;
o redko so objavljena pisna stališča do pripomb in  njihovega upoštevanja (pri prostorskem 

načrtovanju je to že daljša praksa; na pa tudi po 34a. členu ZVO-1).



Dobre prakse sodelovanja in smernice

Z – Priročnik za boljše in lažje sodelovanje z javnostjo pri urejanju prostora
https://ipop.si/knjigarna/z-prirocnik-za-boljse-in-lazje-sodelovanje-z-javnostjo-pri-urejanju-prostora/

Dobre prakse vključevanja javnosti na področju varstva okolja in urejanja prostora
http://zagovorniki-okolja.si/wp-content/uploads/2018/10/Dobre-prakse-vkljucevanja.pdf

Smernice za vključevanje javnosti v pripravo predpisov
https://www.cnvos.si/media/filer_public/3c/c6/3cc66598-3494-41c5-a059-
3b2ef8e9e950/vkljucevanje_javnosti_smernice.pdf

Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini
https://www.cnvos.si/media/filer_public/2a/ab/2aabab28-0064-4c89-b35f-
ae625c9937bc/smernice_vkljucevanja_obcanov_in_drugih_zainteresiranih_skupin_v_procese_odlocanja_v_obci
ni.pdf

Vse informacije o možnostih sodelovanja v postopkih (okolje/narava/prostor/graditev) – Zagovorniki 
okolja – Postopki (http://zagovorniki-okolja.si/postopki/) 

https://ipop.si/knjigarna/z-prirocnik-za-boljse-in-lazje-sodelovanje-z-javnostjo-pri-urejanju-prostora/
http://zagovorniki-okolja.si/wp-content/uploads/2018/10/Dobre-prakse-vkljucevanja.pdf
https://www.cnvos.si/media/filer_public/3c/c6/3cc66598-3494-41c5-a059-3b2ef8e9e950/vkljucevanje_javnosti_smernice.pdf
https://www.cnvos.si/media/filer_public/2a/ab/2aabab28-0064-4c89-b35f-ae625c9937bc/smernice_vkljucevanja_obcanov_in_drugih_zainteresiranih_skupin_v_procese_odlocanja_v_obcini.pdf
http://zagovorniki-okolja.si/postopki/
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