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ALPE ADRIA GREEN, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave 

Cesta Franceta Prešerna 26 
4270 Jesenice 

tel:. 051 - 311- 450 
e pošta: info@alpeadriagreen.com 

 
  

 

Datum:  11. 02. 2021 

 

Ministrstvo za okolje in prostor 

Dunajska cesta 048 

1000 Ljubljana 

 

gp.mop@gov.si  

 
 
ZADEVA: Pripombe na Osnutek Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) 

Zveza:  osnutek ZVO-2; javna obravnava do 11. 2. 2021 
 

V zakonitem podaljšanem roku oddajamo pripombe na Osnutek Zakona o varstvu okolja (v 

nadaljevanju: ZVO-2). 

 

A) SPLOŠNE PRIPOMBE: 

 

1. Alpe Adria Green (v nadaljevanju: AAG) je mednarodno društvo za zaščito okolja in narave, 

ki ima po 153.členu ZVO-1 status društva v javnem interesu na področju okolja in narave. 

 

2. AAG v celoti zavrača ZVO-2, ker krši 72. člen Ustave RS (zdravo življenjsko okolje), ki daje 

vsakomur pravico do zdravega okolja ter krši 73. člen Ustave RS (varovanje naravne in 

kulturne dediščine). AAG ima dolgoletno prakso na področju zaščite prebivalstva po obeh 

imenovanih členih Ustave RS. Je eno od redkih društev, ki dela v interesu javnosti tudi z 

uporabo pravnih sredstev, ko je to nujno. 

 

3. AAG tudi ugotavlja in zato zavrača ZVO-2 v celoti, ker krši Aarhuško konvencijo v več 

členih, s tem, da ključno poslabšuje možnosti javnosti ali ji onemogoča, da preko društev kot 

je AAG vstopa v vse postopke, ki obravnavajo spremembe v prostoru in naravi, še posebno 

tiste, ki bi pomenile nepovratne spremembe. Aarhuška konvencija zagotavlja javnosti in s tem 

našemu društvu vstopanje v postopke, ko so še vse možnosti odprte. 
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4. ZVO-2 namreč onemogoča društvom z javnim interesom status stranskega udeleženca, ko je 

postopek odprt in ne, kot edina možnost pritožba, ko so odločbe že izdane. Tudi to je kršenje 

Aarhuške konvencije, ki omogoča društvom v javnem interesu pravno varstvo že tekom 

postopka, ZVO-2 pa to onemogoča. 

 

5. ZVO-2 ni pripravljen profesionalno in ga je treba takoj umakniti iz javne razprave, saj ne 

vsebuje obrazložitve razlogov za sprejem novega zakona v skladu z Resolucijo o normativni 

dejavnosti, niti nima potrebnih uvodnih  vsebin v skladu z Navodili za izvajanje Poslovnika 

Vlade RS št. 10. Nove rešitve in razlogi zanje tako niso pojasnjene. 

 

6. Z ZVO-2 je izginila tudi opredelitev narave, kar še poslabšuje njeno javno varovanje pred 

nesprejemljivimi posegi.  

 

7. Skratka, po 30 letni zgodovini naše nove države Slovenije, bi z ZVO-2 dobili zakon, ki 

najbolj doslej razvrednoti obveznost države za varovanje okolja in narave ter s tem povezano 

tudi zdravja prebivalstva in onemogoča javnosti pravno obrambo vrednot okolja in narave ter 

zdravja pred nesprejemljivimi posegi v okolje in naravo, še predno se ti zgodijo. 

 

8. Niti država (državni zbor), niti vlada ne morejo nadomestiti interesa javnosti, ki je 

navsezadnje tudi opredeljeno v Ustavi RS že v prvem členu, da je Slovenija demokratična 

republika ter v 2.členu pravna in socialna država in v 3. členu, da ima oblast ljudstvo ter, da je 

Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov in ne država nekaj političnih strank, ki 

vsiljujejo javnosti svoje spremembe v prostoru, brez, da bi javnost lahko ustrezno presojala o 

njih. 

 

9. ZVO-2 s kršenjem navedenih pravic javnosti do pravnega varstva in udeležbe v postopkih, ko 

so še vse možnosti odprte, še povečuje korupcijska tveganja, ki so v Sloveniji že zdaj po 

mednarodnih ugotovitvah velika. Zožuje se krog mnenje dajalcev in soglasje dajalcev, ki so 

poznano povezani s trenutno politiko, ki jih nastavlja in s tem še dodatno izključujejo javnost, 

še posebej, da niti teh mnenj ni potrebno upoštevati. Skratka, gre za razgradnjo sistema 

pravnega varstva okolja in narave ter zdravja prebivalstva in Zakon o varstvu okolja tega 

imena niti ne sme nositi, ker to ni.    

 

10. Pri tem pa naj samo spomnimo na naše dosedanje številne zahteve, da se vprašanje smradu in 

hrupa pravno uredita v smislu zaščite zdravja prebivalstva, a noben državni organ tega ne želi 

urediti že vrsto let. Tako je tudi na tem področju prebivalstvo brez pravne varnosti. To 

brezpravje podpira tudi ZVO-2. 
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B) OBRAZLOŽITEV 

 

Z obrazložitvijo Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) že v prvem odstavku 

se ne strinjamo, saj v Republiki Sloveniji vse od leta 1993 ni vzpostavljen sodoben pravni 

okvir urejanja varstva okolja.  

 

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je v zvezi enakovrednih držav pravni red tam 

razširil, nikakor pa ne v Republiki Sloveniji, zato naša okoljevarstvena organizacija že več 

desetletji opozarja na številne kršitve. Žal se tudi država do naše okoljske organizacije obnaša 

še slabši kot mačeha, saj krši popolnoma vso zakonodajo, zato smo prisiljeni, da se 

vključujemo v sodne procese in seveda prijavljamo Slovenijo kot kršiteljico okoljske 

zakonodaje v Bruselj.  

 

Res je, da evropski pravni red sestavlja ogromno število direktiv, katere naj bi Slovenija 

ratificirala in jih vnesla v slovenski pravni red, se to žal ne zgodi, vse z namenom, da se 

pravni red na tem področju še bolj krši.  

 

Zakonodaja v Republiki Sloveniji na področju varstva okolja je izredno slaba, pa še tisto, kar 

imamo se jo zavestno krši, kršitelji pa niso temu primerno kaznovani, zato ni nobene bojazni, 

da se zakonodaj krši, ne glede na to, kakšne so direktive Evropske unije.  

 

Najbolj nas je prizadel stavek, ki pravi: »Osnutek novega zakona ostaja sistemsko in 

konceptualno enak veljavnemu.« Bravo! Že v naprej MOP pove, da bo še naprej dovoljeval, 

da se bo zakonodaja kršila na področju varstva okolja. 

 

Zgroženi smo nad zapisom MOP: »Ohranjajo se nekatere rešitve, ki so se skozi 16. letno 

izvajanje zakona pokazale kot dobre …«. Ali res? Kaj pa je bilo dobro? Ekološka katastrofa 

na Vrhniki, številni sežigi nevarnih odpadkov, divja odlagališča, uničenje vodotoka Mura, 

uničenje podzemnega sveta, odlaganje nevarnih odpadkov v naravo, smrad iz bioplinaren, 

kafilerije in kompostarn, onesnaževanje zraka zaradi hrupa v okolje iz ranžirne postaje 

Ljubljana Zalog, ekološka katastrofa v industrijski coni Kranj,  cementarna Anhovo, Trbovlje, 

in še in še bi lahko naštevali. So to te dobre prakse, katere poznate na MOP? 

 

… in uvajate nove prakse? A, res? Saj še starih na MOP ne znate rešiti, ker jih nočete, ne 

želite, ker so javni uslužbenci strokovno popolnoma nesposobni, da o skorumpiranih 

funkcionarjih skozi vsa ta leta ne govorimo. 

 

Pereči problemi? Kaj pa je to? Ali na MOP poznate pereče probleme – je to izgradnja 

industrijskega kanala C0 preko rodovitne zemlje in kjer je vodno zajetje za glavno mesto 

Slovenije? Je to vožnja pepela iz Toplarne Ljubljana v naravo (v kraj Zalog pri Ljubljani ali 

pa v neposredno bližino Postojne)? Je to namerno spuščanje kemikalij iz podjetja Kemis v 

bližnji potok? Je to napeljava odpadnih kemikalij iz industrijske cone Kranj v potok? Je to 

zastrupljanje krajanov Anhova z azbestnimi delci? Je to napeljava struge potoka v 

kanalizacijski sistem? Je to …  

 

Neodgovorno ravnanje z odpadki? Kaj pa je to, spoštovani uradniki in funkcionarji MOP? 

Leta in leta, desetletja in desetletja, znova in znova vas opozarjamo na izredno pereč problem, 
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ki bi se ga morali začeti reševati pred 30. leti, pa ste na MOP spali, kot »speča lepotica«, ni se 

niste niti pobrigali za nas in naše prošnje, da začnete delati na tem področju. Dejstvo je, da je 

vedno več prebivalstva v Sloveniji, dejstvo je, da je potrošnja zelo poskočila, dejstvo je, da je 

vsak proizvod petkrat zapakiran in dejstvo je, da je odpadkov vedno več. Kje ste bili do sedaj, 

ste se sploh kdaj vprašali, kam z odpadki? Ste se vprašali, kam potem, ko jih pohleven 

državljan Republike Slovenije ločuje in ločuje, vi pa se obnašate, kot da ste vse naredili na 

tem področju, pomembno je, da so se javna podjetja okoristila z našim denarjem, ki ga 

pobirate za takšne in drugačne dajatve, niste pa naredili dobesedno nič – NIČ! In danes v 

obrazložitev, zakaj se ZVO-2 spreminja zapišete, da je problem ravnanja z odpadki! Kje ste 

bili pred 30 leti? 

 

Na MOP niste bili nikoli, niste in nikoli ne boste sposobni, da bi celovito uredili področje 

ravnanja z odpadki. Ker ste nesposobni in ker zavestno onesnažujete okolje, pomembno je, da 

odpadki ne ležijo pred vašim pragom in da vam ne smrdi. Ne zanima pa vas dejansko, kako je 

z odpadki, kje nastanejo in kje pristanejo! No, na slednje vam bomo odgovorili – na travnikih, 

gozdovih, ob rekah in v rekah, v kraških jamah, v zraku … Žrtve vsega tega pa smo ljudje, ki 

umiramo za številnimi boleznimi! 

 

V ZVO-2 so rešitve? Bravo! Kaj vaši uradniki na MOP poznajo rešitve? Le kako, če ne 

poznate niti problemov? Samo poglejte Cinkarno Celje – leta in leta več hektarjev onesnažene 

zemlje in zraka? Kaj ste naredili? Izdali ste dovoljenje za gradnjo šolskega centra! Bravo! To 

pa ste strokovnjaki. Ste našo Mednarodno okoljsko organizacijo Alpe Adria Green kdaj 

povabili k sodelovanju? Ne, ker smo moteči za vas, ker si upamo vam v oči pogledat in vam 

povedat, da nimate pojma in da vaši nasmehi in vaše besede, so same laži! 

 

Opomine je dobila Republika Slovenija iz Bruslja? A, res? Opomine? Kaj ste pričakovali za 

takšno strokovnost, kot jo premorejo zaposleni na MOP, da boste prejeli pohvale in čestitke? 

Sram vas naj bo, da vam ni mar za lastni narod, pač pa le za svoj lastni interes ter željo po 

zaslužku. Kolikokrat so se vaši uradniki udeležili čistilnih akcij? Kolikokrat so bili 

izpostavljeni smradu? Imajo vrtičke z biološko zelenjavo v Bukovžlaku pri Celju? Se njihovi 

otroci igrajo na zemlji in pesku iz Rudnika Mežica? 

 

Republika Slovenija ima predsodne postopke pri Evropski komisiji oziroma pri Sodišču za 

človekove pravice? A, res? Ali veste, da ste to vi na MOP krivi: 

VI, KI NE VIDITE PROBLEMOV ONESNAŽEVANJA;  

VI, KI SI ZATISKATE NOSOVE, KO MI VONJAMO ONESNAŽEN ZRAK; 

VI, KI NE SLIŠITE HRUPA; 

VI, KI NE ZNATE POGLEDATI V NEGO; 

VI, KI VAM NI MAR, KAJ SE DOGAJA NA KRASU IN V OPUSTELIH RUDNIKIH in 

VI … 

 

Vi na MOP ste tisti, ki ste Slovenijo, lepo, zeleno, z neokrnjeno naravo pripeljali do evropskih 

sodišč; Vi na MOP ste tisti, ki ste si zaslužili visoke kazni, ki jih moramo državljani oziroma 

davkoplačevalci plačevati. Vi ste krivi! Ko tudi vi plačujete te kazni, se vam v vaših žepih ne 

pozna, pri državljanih Republike Slovenije, ki nimajo za preživetje pa se vsak tak evro zelo 

pozna. Sram vas naj bo! Pa vas ni, ker ste pokvarjeni in ne vidite dlje kot do svojega nosu in 

ne vidite problemov, ker se pač to vas ne tiče. Sram vas naj bo! 
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»Jasna in pregledna ureditev ključnih upravnih postopkov« - Hm … ali se spreminja Zakon o 

varstvu okolja ali Zakon o splošnem upravnem postopku? Ali v na MOP sploh veste kaj 

pišete? Več kot očitno je, da NE! 

 

Predhodni postopek – kaj pa je to? Da kršitelji zakonodaje pridejo predhodno k vam in vam 

že v naprej povedo, kako bodo kršili zakonodajo in vam spotoma prinesejo »božičkovo 

darilo«?  

 

Postopek presoje vplivov na okolje – wau? Ali sploh veste, kaj je to? Izdelajo vam ga tisti, ki 

ga najbolj kršijo in ki so že v naprej tako podkupljeni, da jim ni treba niti migniti z mezincem, 

že jim pripravijo vrhunsko presojo vplivov na okolje? A, to je to? 

 

Postopki izdaje okoljevarstvenih dovoljenj? Imate prav, zakaj bi uradniki pisali 

okoljevarstvena dovoljenja, če problemov ni. Tudi mi ne razumemo Evropske komisije, pa 

Evropskega sodišča za človekove pravice, da MOP-u nalaga kazni. Kakšni postopki? 

Verjamemo, da je boljše vašim uradnikom sedeti na ergonomsko oblikovanem pisarniškem 

stolu, kot pa se ukvarjati v vodenjem postopkov izdaje okoljevarstvenih dovoljenj, bolje je, da 

to ukinete. 

 

Kdo pa je tisti, ki vam je pomagal pri pripravi te zakonodaje? Zapisali ste celo, da veste, kaj je 

to ugotavljanje neposredne nevarnosti za okoljsko škodo? A, res? Kje ste pa bili leta 2017, ko 

je začelo goreti v Kemisu? Kje ste bili, ko je zagorelo v stari opekarni Zalogu pri Novem 

mestu, kje ste bili, ko so gorele gume v Mariboru, kje ste bili …  

 

Neverjetno smo začudeni v naši Mednarodni okoljski organizaciji Alpe Adria Green, ko smo 

prebrali, da boste ugotavljali okoljsko škodo? Kje? V Republiki Sloveniji ali Banana 

republiki? Kaj pa bo s Kamnolomom Griža pri Rižani, pa Bukovžlaku pri Celju, pa na 

Jesenicah, pa v Anhovu, pa v Trbovljah, pa v Moravčah, pa s Asfaltno bazo v Novi Gorici, pa 

Industrijskim kanalom C0 v Ljubljani, pa … pa … pa … 

 

In še en šokanten zapis že v Obrazložitvi ZVO-2: »Na podlagi dosedanje prakse je tem okviru 

urejena tudi pravica javnosti do sodelovanja ter pravno varstvo te pravice.« Da smo si na 

jasnem, tako kot v vseh teh 30. letih MOP niso imeli na ministrstvu lektorja, ga tudi sedaj 

nimajo, zato se ne čudit slovničnim napakam. Res žalostno, da toliko našega, 

davkoplačevalskega denarja vsako leto poberejo, nimajo niti toliko, da bi si v vseh teh letih 

preskrbeli lektorja, ki bi lektoriral zapisano v pravilni slovenski jezik. Pohvalno MOPovci! 

 

Še večji absurd pa je ta zapis: »dosedanje prakse je v tem okviru urejena pravica javnosti do 

sodelovanja«. Vrhunsko! Nikoli ni bila urejana pravica in smo se morali vedno sklicevati na 

Aarhuško konvencijo, katere podpisnica je tudi Republika Slovenija in bi jo morala 

spoštovati, pa jo je le podpisala, spoštuje pa ne. Verjamemo, da jo ne, saj če na MOP nimajo 

niti lektorja, ki bi jim te veleumne besede lektoriral, kaj šele, da bi podpisano in ratificirano 

konvencijo spoštovali. Toda v Mednarodni okoljski organizaciji Alpe Adria Green se 

zavedamo svojih pravic, vemo, kakšna so določila Aarhuške konvencije in zato smo vedno 

spraševali, podajali pripombe, prijavljali in sodelovali tudi v sodnih postopkih. Da, smo in to 

je bila velika bolečina za MOP.  
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Pravno varstvo pravice do sodelovanja javnosti v postopkih izdaje okoljevarstvenih dovoljen 

itd.. Sedaj smo si stroške plačevali sami, nam jih bo sedaj država povrnila. Ne, ne bo nam jih; 

še bolj je zaostrila pogoje, toda mi se ne damo. Popolnoma vseeno nam je za MOPovce, nam 

je mar za ljudi, naravo in okolje. Ne bomo tiho, glasni bomo, pa naj hodijo MOPovci na 

sodišča in prejemajo »čestitke« s strani Evropske komisije. 

8. septembra 2017 smo v naši Mednarodni okoljski organizaciji Alpe Adria Green zapisali na 

osnutek ZVO-2 pripombe. To pa dokazuje, da so naše navedbe na prvih treh straneh tega 

pisma točne in v ničemer zavajajoče. Vse to pa dokazuje, da niste naših pripomb upoštevali, 

pač pa ste zapisali še večjo šlamastiko kot prvič. Tako zahtevamo, da vse te pripombe 

dosledno upoštevate in prav tako tudi tiste, ki vam jih bomo danes napisali. 

 

C) Pripombe iz leta 2017: 

Ljubljana, 8. september 2017  

 

 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

gp.mop@gov.si  

 

 

Zadeva:  pripombe na osnutek novega zakona 

Zveza:  Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)  

 

 

Spoštovani, 

 

V Mednarodni okoljski organizaciji Alpe Adria Green smo pripravili pripombe na osnutek 

novega Zakona o varstvu okolja.  

 

Splošne pripombe na osnutek zakona: 

1. glede na dejstvo, da je Republika Slovenija samostojna država že 26 let in da imamo 

izkušnje s številnimi okoljskimi problemi in katastrofami, ki so izredno negativno vplivala 

tako na zdravje ljudi, kot živali, rastline in okolje, bi bil zakon lahko bistveno bolje in bolj 

strokovno pripravljen; osnutek zakona je ena veliko polomija, na nekaterih delih 

zakonodajalec bistveno razčlenjuje in podrobno opisuje določene segmente, s tem, da 

zamegli tista področja, ki bi morala biti v zakonu strokovno obdelana ali pa jih, kaj je 

katastrofalno in nepojmljivo, celo izpusti in s tem dokazuje, da je zakon pisan za tista 

podjetja, ki že danes delajo veliko okoljsko škodo in jih zakonodajalec celo ščiti. 

2. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek novega ZVO-2, in sicer z datumom 

objave 10. 7. 2017 in rokom za oddajo mnenj in pripomb 11. 9. 2017. Ugotavljamo, da je 

pri objavi predmetnega predpisa zadoščeno določbam 34.a člena trenutno veljavnega 

Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), v skladu s katerim ima javnost pravico vpogleda in 

možnost dajanja mnenj in pripomb na osnutek predpisa v trajanju najmanj 30 dni, vendar 

zgolj formalno. Gre za zakonsko materijo, ki se je ne pripravlja »na horuk«, ampak si je 

treba vzeti čas, k sodelovanju povabiti strokovnjake, vsa ministrstva v Sloveniji, občine, 

institucije, ki se ukvarjajo s tovrstnim področjem oziroma institucije, ki se ukvarjajo s tem 

področjem, ko pride do kakršnih koli posledic (laboratoriji, gasilci, itd.) in seveda civilne 
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iniciative oziroma nevladne organizacije. Ob osamosvojitve Slovenije pa do priprave 

novega zakona je ministrstvo rabilo 10 let. Po več kot 10. letih je bil zakon, ki trenutno 

velja večkrat dopolnjen in spremenjen. Zakaj? Ker je bil slabo pripravljen in ker 

zakonodajalec ni sledil pogledom v prihodnost, ampak je obtičal pri koruptivnem dejanju 

in pisanju zakonskih določil za posameznike, ki so na račun okolje dobro služili. Kako 

težko je bilo upoštevati evropske direktive v slovenski zakonodaji vemo prav civilne 

iniciative. Agencija za okolje je izdala številna okoljevarstvena dovoljenja in soglasja, ki 

pa so kasneje na sodišču bila razveljavljena. Zakaj? Zaradi nespoštovanja evropskih 

direktiv, ko so si uradniki na ministrstvu in agenciji zakonodajo krojili po svojih merilih 

in koristih. In kje smo danes? Tam, kjer smo bili leta 1993. In kaj se je od tega naučilo 

pristojno ministrstvo? Nič. Samo dejstvo pa je, da je civilnih iniciativ, ki se borimo za 

zdravo in lepo, urejeno, čisto okolje, vedno več in naš glas se vedno bolj sliši. Ne bomo 

dovolili, da državljani Republike Slovenije dobimo ponovno slab, izredno slab zakon, če 

ga sploh tako lahko imenujemo! 

3. v osnutku zakona je ogromno slovničnih in pravopisnih napak, katere si ministrstvo ne bi 

smelo privoščiti, ko je dalo osnutek zakona v javno obravnavo. 11. člen Ustave Republike 

Slovenije govori: »Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina.« Torej je pri pripravi zakona 

treba upoštevati slovenski jezik! 

4. številčenje poglavji in členov – v 21. stoletju, pri tehnologiji, ki jo ima državni sektor, pri 

izredno prevelikemu številu zaposlenih (sploh na Ministrstvu za okolje in prostor, 

Agenciji Republike Slovenije za okolje, Inšpektoratu za okolje in še drugih organih v 

sestavi tega ministrstva), bi bilo lahko oštevilčenje poglavji, členov, odstavkov, alinej itd. 

pravilno napisano. Tako zakonodajalec zavestno zavaja javnost, da predlogov javnosti v 

osnutku zakona ne bo upošteval, ker bo v določenem trenutku javnost ostala neuka, katero 

državni aparat ne bo razumel, kateri člen ali poglavje določena javnost pojasnjuje in ne bo 

upošteval pripomb. To je skrajno neokusno, zavajajoče in izredno neprimerno od 

Ministrstva za okolje in prostor ter njenega vodstva (ministrice Irene Majcen)! 

5. Obenem pa gre za zelo obsežen zakon, ki je hkrati krovni na področju varovanja okolja, 

zato menimo, da javna obravnava v času poletnih počitnic in še prvih nekaj dni novega 

šolskega leta, ni ustrezna in zadostna. To mnenje dodatno utrdi tudi dejstvo, da gre za nov 

zakon in ne le za spremembe obstoječega ZVO-1. Pripombe imamo tudi na strukturo 

pripravljenega osnutka ZVO-2. Ta je napisan na način, da si členi in poglavja, ki urejajo 

določeno problematiko, ne sledijo v istem vrstnem redu, kot v trenutno veljavnem ZVO-1, 

zato je spremembam zelo težko slediti, sploh ob dejstvu, ki smo jih navedli v zgornjem 

delu zapisa (pravopisne in številčne napake). Obrazložitev za spremembe zakona, ki 

obsega kar 338 členov, pa je podana skopo, na eni sami strani lista A4 in ne po členih, to 

pa dokazuje tudi dejstvo, da je osnutek zakona en velik zmazek, ki se ga je na hitro in brez 

strokovnosti lotilo nekaj uradnikov, ne da bi v pripravo vključilo strokovno javnost, 

državljane in druge pravne in fizične osebe, ki se spoznajo na posamezna področja, ki bi 

jih zakon moral obravnavati, pa jih ne. Ali mu zato lahko sploh rečemo, da je to krovni 

zakon? To je preprosto zmazek, brez repa in glave in zato razumemo, da je zakonodajalec 

zavestno dal v javnost osnutek zakona, da bo zagotovil zakonskim predpisom, nanj pa 

dobil malo odziva ali sploh ne, ker javnost ne more v tako kratkem času pripraviti mnenj. 

Najbolj boleče pri vsem tem pa je, da so civilne iniciative pisale ministrici za okolje in 

prostor oziroma pristojnim službam, pa v več kot dveh mesecih ni bilo nobenega odziva. 

Prosimo začnite se zavedati na Ministrstvu za okolje in prostor, da ste vi javni uslužbenci 

zaradi nas državljanov in ne obratno. Začnite delati! 
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6. »obrazložitev« osnutka zakona – prvi odstavek (glede na ugotovljena dejstva v 1., 2. in 3. 

točki naših splošnih pripomb, bomo naše civilne iniciative v tem dopisu vsak člen, 

odstavek, stavek, alinejo itd., dobesedno citirali, saj se zavedamo, da uradniki oziroma 

pripravljavci tega osnutka zakona so takšni strokovnjaki, da ne bi razumeli naših pripomb; 

napak v besedilu ne bomo popravljali!) 

 

Citat MOP, »Obrazložitev«, stran 2: 
»Republika Slovenija je z uveljavitvijo Zakona o varstvu okolja leta 1993 vzpostavila sodoben pravni okvir urejanja varstva okolja. Ta 

se je z vstopom v Evropsko unijo s sprejemom in izvajanjem evropskega pravnega reda na področju varstva okolja še razširil in okrepil, 

njegov pravni okvir pa je bil prenovljeni Zakon o varstvu okolja iz leta 2004. Evropski pravni red, ki ga na področju varstva  okolja 
sestavlja obsežen korpus direktiv, uredb in odločb in sklepov, je za Republiko Slovenijo kot državo članico postal temeljni vir pravnega 

urejan tega področja.« 

Republika Slovenija nikoli ni vzpostavila »sodobnega pravnega okvirja urejanja varstva 

okolja«, kar dokazujejo številne pritožbe civilnih iniciativ v Republiki Sloveniji, ki 

vsakodnevno pošiljamo prijave na pristojne državne inšpekcijske službe, pristojnim 

ministrstvom in organom v sestavi, prosimo za spremembe zakonodaje, podzakonskih 

aktov, prosimo, da se v naš pravni red vnesejo evropske direktive, prosimo, da se 

upoštevajo mednarodne pogodbe, katere je Republika Slovenija podpisala in tudi v 

Državnem zboru ratificirala oziroma potrdila. Takšno nagnusno sprenevedanje je 

nedopustno in je bolje, da pripravljale tega osnutka zakona takšne laži izpusti iz uvoda. 

Pravni red, ki v vseh 26 letih naše samostojnosti velja v Republiki Sloveniji, je pisan na 

kožo kapitala in ne zanima ga prebivalstvo, ki je neposredno in posredno ogroženo od 

onesnaževalcev okolja oziroma kapitala. 

 

7. »obrazložitev« osnutka zakona – drugi odstavek 

 

Citat MOP, »Obrazložitev«, stran 2: 
»Nova spoznanja in vedno večja občutljivost družbe za problematiko varstva okolja sta razlog, da je bilo v okviru Evropske unije tudi 

po letu 2004 sprejetih več pravnih aktov, ki jih je bilo treba prenesti v slovensko zakonodajo, ali pa jim dati pravno podlago za njihovo 

izvajanje. Zaradi tega je bil tudi Zakon o varstvu okolja iz leta 2004 večkrat spremenjen in dopolnjen.« 

Izredno ponižujoč in nedopusten je začetek tega odstavka, ki ga je Ministrstvo za okolje 

zapisalo. Ministrstvo za okolje ali pa uradniki na tem ministrstvu in v organih v sestavi v 

26 letih samostojne Republike Slovenije ni nič spoznalo, kaj je problematično na področju 

varstva okolja, kajti če bi, bi imeli zakonodajo takšno kot se spodobi in državljani 

Republike Slovenije nebi se združevali v civilne iniciative, kajti zavedamo se kako 

sprevržena je dnevna politika in funkcionarji na zgoraj omenjenih institucijah ter 

posamezni uradniki, ki se podrejajo sprevrženim zahtevam nadrejenim in posledično 

ščitijo kapital, ne pa državljane. Državljani imamo takšnega sprenevedanja dovolj, sploh 

ob postavki, da nas izpostavljate, da smo »občutljivi na problematiko varstva okolja«, 

kajti ne zavedate pa se, da ste tudi vi del te občutljive družbe in tudi vi zavzeti za 

posledice onesnaženja okolja, katerega prav na ministrstvu dopuščate. 

 

8. »obrazložitev« osnutka zakona – tretji odstavek 

 

Citat MOP, »Obrazložitev«, stran 2: 
»Večkratno spreminjanje zakona, potreba po izboljšavi nekaterih veljavnih rešitev ter vključitev novih vsebin je narekovalo, da je 
Ministrstvu za okolje pripravilo osnutek novega, prenovljenega Zakona o varstvu okolja, ki ga daje v javno obravnavo. Osnutek 

prenovljenega zakona ostaja sistemsko in konceptualno enak veljavnemu, ministrstvo pa poudarja le nekatere pomembnejše 

spremembe ali dopolnitve veljavnega zakona.« 

Zakaj je Ministrstvo za okolje večkrat spreminjalo zakon, ga dopolnjevalo itd.? Odgovor 

je preprost, zato ker je zakonodaja izredno slabo pripravljena na tem področju! Ker ne 
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upoštevate mnenja državljanov, civilnih iniciativ in nevladnih organizacij ter evropskega 

pravnega reda in mednarodnih pogodb! Civilne iniciative podajamo pripombe na 

ministrstvo in organe v sestavi, zakaj se jih ne upošteva. Prav tako nas civilne iniciative na 

nobenem področju, pa čeprav gre za dobro namerne predloge, pa še zastonj, ne 

upoštevate, se iz nas norčujete, in smo zato prisiljeni, da podajamo pritožbe na evropske 

institucije, šele to vas potem zdrami, da je nekaj zelo hudo narobe v tej zakonodaji.  

 

Prav tako zakonodajalca, katerega koli zakona, ne izuči tudi dejstvo, da državne institucije 

medsebojno ne komunicirajo, kar se je pokazalo pri številnih katastrofah, ki so se zgodile 

v vsem tem času. Pa jih naštejmo le nekaj, kajti za vse bi bilo premalo prostora: 

Termoelektrarna Šoštanj, blok 6; Kemis, Velenje; Ekosistemi Zalog pri Novem mestu; 

Kafilerija KOTO, Zalog pri Ljubljani; številne bioplinske naprave po Sloveniji; Papir 

Servis v stanovanjskem naselju Vodmat in kasneje na Vevčah; Plastika Piskar, Ljubljana 

Zadobrova; Plastika Mesojedec, Ljubljana Zadobrova; skladišče razstreliva Kamnik; 

plinski terminali v Jadranu itd. itd. itd.  

 

V drugem stavku tega odstavka prizna Ministrstvo za okolje, da ni kaj dosti naredilo pri 

prenovi tega zakona. Večji del je ostal »sistemsko in konceptualno enak prejšnjemu«, 

ministrstvo le »poudarja nekatere pomembnejše spremembe in dopolnitve veljavnega 

zakona«… Pa se državljani Republike Slovenije oziroma tako kot nas uradniki in 

funkcionarji Ministrstva za okolje poimenujejo »občutljiva družba na problematiko 

varstva okolja«, ponovno sprašujemo, pa kdo se dela norca iz državljanov Republike 

Slovenije oziroma iz davkoplačevalcev, ki prav uradnikom in funkcionarjem 

zagotavljamo finančna sredstva za plače in posledično za nedelo, ki ga kažejo na številnih 

področjih, tudi na tem, da so nesposobni pripraviti nov, sodoben zakon, ki bo zaščitil 

državljane Republike Slovenije pred onesnaževalci in bo do teh ničelna toleranca: 

onesnaževanja pač ne sme biti!  

 

9. »obrazložitev« osnutka zakona – četrti odstavek 

 

Citat MOP, »Obrazložitev«, stran 2: 
»Ker zakon, ki ureja postopke insolventnosti, ne ponuja ustreznega okvira za reševanje problematike stečaja in prenosa odpadkov in 

onesnaženih nepremičnin na državo, Ministrstvo predlaga ustreznejšo ureditev stečaja podjetij, v katerih stečajni masi se nahajajo 
odpadki, nevarne snovi ali odlagališča odpadkov. Prav tako je predlagana sprememba veljavne ureditve na področju izdajanja 

okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj, zlasti glede sodelovanja javnosti in zainteresirane javnosti v upravnih postopkih in v smeri 

združevanja postopkov. Povsem na novo pa je urejeno vprašanje sanacije v preteklosti onesnaženih območij. Osnutek zakona določa 
predmet eventuelne sanacije (opuščena odlagališča odpadkov in industrijska območja ter onesnažene podzemne jame), odgovornost za 

sanacijo, postopek in način sanacije, vključno s finančnimi viri, ko bo morala država kot lastnica onesnaženih območij ali zaradi 

subsidiarne odgovornosti prevzeti breme sanacije nase.« 

Civilne iniciative v Sloveniji smo že mnogokrat poudarile, da sodelovanja (sploh 

konstruktivnega) med ministrstvi v Republiki Sloveniji ni. Kajti, če bi bilo sodelovanje, 

potem se nebi takšni zapisi v tem odstavku pojavljali. V oči pa zbode dejstvo, da podjetje, 

ki onesnažuje, gre v stečaj ali kakšno drugo obliko zaprtja podjetja, okoljske zadeve 

prenese na državo, pred tem pa je brez problema onesnaževal. To je nedopustno. 

 

Po 26. letnih samostojne države se problem onesnaženih območji v Sloveniji še vedno ni 

uredilo! To je nedopustno in to bi moralo že biti urejeno. Pa ne v Zakonu o varstvu okolja, 

pač pa v interventnih zakonih, ki bi točno določeno mesto, lokacijo (npr. Celjska kotlina; 

Mežiška kotlina itd.) pokrivalo in v njem bi morale biti zapisane vse naloge in kdo jih bo 

izvajali ter tudi za izvedeno delo v naslednjih 25 letih odgovarjal! 
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10. »obrazložitev« osnutka zakona – peti odstavek 

 

Citat MOP, »Obrazložitev«, stran 2: 
»V osnutku zakona so predlagane tudi spremembe in izboljšave na področju gospodarskih javnih služb varstva okolja, zlasti občinskih. 

Občinam pa so dane tudi nekatere nove pristojnosti, zlasti glede urejanja varstva pred hrupom in kakovosti zunanjega zraka.« 

Spet odstavek, v katerem zakonodajalec že v začetku pove, da gre zgolj za »predloge«, ki 

gospodarskim javnim službam, predlagajo spremembe in izboljšave. Ponovno 

poudarjamo, da mora biti do onesnaževalcev ničelna toleranca. Okolja se pač ne sme 

onesnaževati. Gospodarske javne službe, zlasti na področju odvoza odpadkov, se morajo 

prilagajati potrebam državljanov, ne pa kapitalu. Državljani smo še vedno v nemilosti, ko 

vidimo pravila gospodarskih javnih služb, zato ni čudo, da toliko odpadkov pristane v 

naravi. Zakonodajalec mora v zakonu zapovedovati določila, ki morajo dosledno veljati 

tudi za gospodarske javne službe. Ne pa, da ponovno dopušča neurejeno to področje in 

smo spet pri »predlogih«. Gospodarske družbe, kot njihovi posamezniki oziroma 

zaposleni, morajo biti kazensko odgovorni ob vseh kršitvah s svojim lastnim 

premoženjem oziroma, če ga nima, ga država terja od podjetja ali osebe do 25 let, od 

nastanka škode. Država mora predpisati, kakšne so normativne vrednosti onesnaževanja 

okolja s hrupom in kakovostjo zraka in ne občine. Zakonodaja pa naj velja za vse enako. 

Ne more in ne sme si vsaka občina prilagajati potrebe po svoje. 

 

11. »obrazložitev« osnutka zakona – šesti odstavek 

 

Citat MOP, »Obrazložitev«, stran 2: 
»Ministrstvo je prenovo zakona izkoristilo tudi za izboljšanje ali dopolnitev nekaterih veljavnih rešitev, pa tudi za manjše vsebinske in 

tehnične popravke, ki jih je narekovalo dosedanje izvajanje veljavnega zakona.« 

Ko človek prebere ta odstavek, se res ne čudi, zgornjim zapisom in znanju slovenščine. 

Ministrstvo je »prenovo zakona izkoristilo«. Oprostite uradniki in funkcionarji na 

Ministrstvu za okolje, zakon se ne pripravlja, zato, da se to priliko »izkoristi«, pač pa 

zaradi izredne nuje, kajti v 26 letih je bila vsa zakonodaja in podzakonski akti izredno 

slabo pripravljeni, zato je prihajalo tudi in še vedno prihaja do katastrof, ki jih vi na 

ministrstvu ne vidite. Zato ni treba izkoriščati trenutkov, ko bi nekaj postorili, ampak 

začnite resno delati. Državljani smo tisti, ki vas plačujemo! 

 

12. že iz samih obrazložitev Ministrstva za okolje in prostor v osnutku predlaganega novega 

zakona, s katerim se ponašajo, kot da bi šlo za nek nov dosežek ministrstva na področju 

okolja, bi lahko povedali, da gre za zakon, ki je proti okolju, proti življenjskemu prostoru 

državljanov Republike Slovenije in  proti državljanom. Spet smo na točki, ko se stranskim 

udeležencem v upravnih postopkih jemljejo oziroma krčijo temeljne ustavne pravice, ne 

spoštuje se mednarodnih, ratificiranih pogodb, poveličuje pa se kapital in z njim 

sprevrženo dejanje onesnaževanje okolja in zastrupljanja ljudi. 

13. zavajajoče je tudi dejstvo, da zakonodajalec (Ministrstvo za okolje in prostor) piše, da gre 

za osnutek novega zakona, dejstvo pa je, da spet, tako kot vedno do sedaj, zavaja javnost 

in ni pripravil novega zakona, temveč popravlja starega, ga malo spremeni, obrne vrstni 

red odstavkov, besede v stavkih premeče itd. Torej zavestno zavajajo javnost in 

dokazujejo zgoraj naštete nepravilnosti že ob pogledu na zakon, ki je izredno slab. Od tod 

pa lahko tudi razumemo, zakaj je v zakonu toliko slovničnih in drugih pravopisnih napak, 

te popolnoma napačno oštevilčenje. V bistvu pripravljavci tega osnutka zakona niso storili 
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nič in želijo državljane, davkoplačevalce Republike Slovenije spet žejne peljati preko 

reke. Toda žal ne bo šlo! 

14. v osnutku zakona je predlaganih nekaj sprememb, ki pa niso obrazložene. Kako lahko 

pripravljavec pripravlja nekaj, česar še sam sploh ne razume. No, državljani to razumemo, 

saj se vidi, da to delajo osebe, ki so skregani z realnim stanjem in se ne spoznajo na 

materijo, toda to ne opravičuje neopravičene porabe javnih sredstev, ki jih državljani 

dajemo za te uslužbence, ki ne naredijo ničesar. 

15. Civilne iniciative je zmotilo tudi dejstvo, da Ministrstvo za okolje in prostor pri pripravi 

tega osnutka zakona ni upoštevalo veljavne in že sprejete predpise, ki veljajo v Republiki 

Sloveniji. Da jih naštejemo: Resolucijo o normativni dejavnosti, Poslovnik Vlade 

Republike Slovenije, Aarhuško konvencijo itd.  

16. Kako resno se je lotilo ministrstvo priprave osnutka zakona in s tem zavestno želelo 

javnost izpodriniti iz vključevanja pri pripravi zakona, kaže dejstvo, da je zakon 

posredovan v javno obravnavo ravno v času počitnic. Tako je zakonodajalec zavestno 

kršil, da bi pri pripravi sodelovala širša javnost, saj ne daje možnosti niti, da bi državni 

sektor normalno sodeloval. Številne civilne iniciative smo podale predlog za podaljšanje 

roka, pa v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, uradniki niti toliko niso bili 

izobraženi, da bi vedeli, da morajo odgovoriti in si tem so priznali (molk organa), da 

imamo državljani Republike Slovenije prav, ko smo zahtevali iz takšnih ali drugačnih 

razlogov, da se rok za sprejem mnenj in pripomb podaljša. Vse to pa dokazuje tudi 

dejstva, ki so napisana v zgornjih točkah, osnutek zakona so pripravljale osebe, brez 

ustrezne strokovne izobrazbe in znanja, ne pa strokovnjaki in javnost. 

17. V zakonu bi moralo biti vneseno prav posebno poglavje, ki bi natančno obravnavalo 

naslednja področja: 

 hrup 

 smrad  

 vibracije oziroma tresljaji 

 svetlobno onesnaževanje 

 sevanje 

 azbestni odpadki 

 kafilerija 

 bioplinarne  

 kompostarne 

 onesnaževanja okolja (zrak, zemlja, voda) z nevarnimi snovmi 

 onesnaževanje okolja (zrak, zemlja, voda) z ne nevarnimi snovmi 

 divja odlagališča 

 gospodarske cone  

 industrijske cone 

 arheološka najdišča 

 varstvo naravne in kulturne dediščine 

 daljnovodi 

 plastika in mikroplastika  

 celinske vode (tako stoječe kot tekoče vode: ribniki, mlake in jezera ter studenci, 

potoki in reke) 

 mokrišča (barja, presihajoča jezera, močvirja) 

 tujerodne rastline  
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 ohranjanje biotske raznovrstnosti in 

 varovanje kulturne krajine. 

 

Vsako takšno področje, ki bi bilo v zakonu obravnavano, bi moralo natančno 

opredeljevati, kaj določen pojem pomeni. Za vse gospodarske subjekte pa bi morala 

veljati ničelna toleranca. Ob le eni prijavi kršenja okoljske zakonodaje, katero bi 

podpisalo vsaj deset polnoletnih oseb, pa bi se moralo podjetje takoj zapreti in popolnoma 

sanirati proizvodnjo, da okoljskih težav ne bi več prihajalo. Prav tako je treba natančno 

navesti, kako je z izplačilom odškodnin prizadetim in oškodovanim. 

 

Vsako podjetja ali pa podjetja, ki že z vpisom oziroma registracijo nakazujejo, da bi z 

njihovo dejavnostjo prišlo do onesnaženja, bi morala imeti okoljevarstvena dovoljenja, 

katera bi pridobila v postopku, kjer bi širša javnost morala obvezno sodelovati. 

 

V zgoraj omenjenih podjetjih bi se moralo nadzorovati njihovi oglaševalska kampanja in 

njihovi proizvodi, zlasti področje oglaševanja z neresničnimi in izredno zavajajočimi 

podatki na etiketah. Ob ugotovljenih kršitvah je nujno treba denarno kaznovati podjetje, 

ne samo z opozorili, kajti zavedati se je treba, da podjetje ali posameznik, zavaja z nekim 

razlogom (finančni dobiček, povišanje prodaje), ali pač, bo zato dobil še nagrado (eko 

nagrade, izdelek prijazen okolju, managerske nagrade itd.). 

 

Izrazi kot se sedaj pojavljajo v podzakonskih in tudi zakonskih aktih »mejna vrednost«, bi 

se moralo popolnoma črtati iz zakonodaje.  

 

V zakonu bi morale biti napisane natančne, hitre in učinkovite sankcije, kdor bi kršil 

ničelno toleranco na obravnavanih področjih.  

 

Vsa našteta področja bi morala imeti tudi podzakonske predpise, kjer bi se urejala zgolj 

specifična materija. 

 

18. V osnutku zakona tudi ni poglavja o delovanju inšpekcijske službe. Poglavje št. »X. 

Nadzor«, ki se v predlogu zakona pojavlja prvič in sicer na strani 133, govori o načrtih 

nadzora, nadzoru nad obrati itd. ne govori pa o tem, kako inšpektorji začnejo postopek, 

kdaj, na podlagi česa itd., čeprav vemo, da velja tu tudi Zakon o inšpekcijskem nadzoru in 

Zakon o splošnem upravnem postopku ter drugi zakoni ter podzakonski akti, ki pa jih 

uradniki na Inšpektoratu za varstvo okolja ne poznajo, kar dokazuje dosedanja praksa. Ko 

se krajani pritožijo zoper prekršek in navedejo tudi storilca prekrška, se inšpekcijske 

službe izgovarjajo druga na drugo o svoji pristojnosti. Še slabše pa je urejena 

komunikacija med občinskimi inšpektorji in med državnimi. Tako delo prenašajo drug na 

drugega, nihče nič ne stori, onesnaženje pa ostane, kateremu pa so izpostavljeni prav 

državljani. 

19. V osnutku zakona tudi ni omenjena vloga Nacionalnega inštituta za varstvo okolja. To je 

ključnega pomena, kjer bi moralo biti zavedeno, da tudi oni izvajajo postopke, ki so v 

pomoč ministrstvom, njihovim organom v sestavi ter inšpekcijskim službam. Prav tako bi 

morali delovati tudi njihovi laboratoriji, kateri so opremljeni za merjenje česar koli, a ker 

ni zakonske podlage, so rezultati neveljavni. Tudi v slovenski zakonodaji, sploh pa v tem 

zakonu, bi morali biti napisani vsi laboratoriji, ki izvajajo meritve in jih Republika 
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Slovenije, ki je ena izmed držav članic Evropske unije, tudi prizna. Prav tako bi moralo 

biti zavedeno, da se analize, ki jih posamezne civilne iniciative naročijo za merjenje v 

domačih ali tujih laboratorijih priznajo, stroške meritev pa plačajo onesnaževalci, katere 

pa mora izterjati Finančna uprava Republike Slovenije. 

20. Nikjer v osnutku ni zapisano, da bi moralo Ministrstvo za okolje, vlada ali občina, 

upoštevati glas stroke. Nikjer ni navedeno, da mora organ na podlagi stroke nekaj sprejeti 

ali spremeniti v zakonodaji. V civilnih iniciativah smo prepričani in menimo, da bi bilo  

modro in pravilno upoštevati stroko, zlasti vladajoča stran in ne samo uporabniki zakona. 

Državljani se najprej obrnemo na stroko, da nam ta pojasni za kakšno okoljevarstveno 

onesnaženje v določenih primerih gre in nato na podlagi trdnih dokazov, podajamo prijave 

na inšpekcijske službe. 

21. Povsod v Sloveniji  je ogromno napol ali pa v celoti razpadajočih objektov, ki so zelo 

nevarni za ljudi in okolje. Nikomur niso mar. Civilne iniciative menimo, da bi se morali 

vsi prizadevati za čisto, lepo urejeno okolje in to začeti izvajati pri sebi, v domačem 

okolju in nato to širiti. Ena od možnosti je, da če so lastniki brezbrižni do svojega imetja, 

bi morali v ta osnutek tega zakona vnesti tudi  določbe o razpadajočih objektih 

(stanovanjskih ali gospodarskih, privatnih, državnih ali poslovnih) in  namesto, da se 

pridobivajo nova zemljišča za gradnjo, bi se lahko uporabila že obstoječa, ki že imajo vso 

potrebno infrastrukturo, s tem pa bi lahko predvidena nova zemljišča, ki so največkrat 

kmetijska, uporabljala za samooskrbo prebivalstva. Tega v tem zakonu ni predvidenega, 

izgovarjanje zakonodajalca, da to ni njegovo področje ne zdrži in bi moral to absolutno 

takoj vključiti v zakon. 

22. V osnutku zakona tudi ni predvidena sanacija gradbenih jam. Zavedati se je treba, da se 

dobi za izgradnjo (česar koli) gradbeno dovoljenje, opravi se poseg, izkoplje jamo, na 

gradbišče navozi kup svinjarije in materiala, potem pa to kazi okolje. V okoljskem zakonu 

bi moralo biti to navedeno, predvidena sankcija, za izvajalca del, tudi če gre posameznik 

ali podjetje v stečaj. Grde in okolju škodljive gradbene jame kazijo ne samo kraj, pač pa 

tudi državo, kjer se odraža nesposobnost državnih uradnikov pri reševanju takšnih zadev. 

Zato predlagamo Ministrstvu za okolje in prostor, da to nemudoma uredi. 

23. V osnutku zakona tudi ni predvideno onesnaževanje z daljnovodi in sevanje, ki ga ti 

povzročajo. Danes je to pereč problem, ki ga je nujno treba rešiti. To pomeni, da je tudi to 

področje treba pod nujno vnesti v zakon in ga natančno obdelati. Izgovori, da to ni 

pristojnost Ministrstva za okolje in prostor so nedopustni, kar je pokazala že zadnja 

umestitev prenosnega daljnovoda Beričevo – Divača. 

24. Tretje poglavje ZVO (III. UKREPI VARSTVA OKOLJA) je zelo razčlenjeno, ni pa 

smiselne povezave. Izredno nepomembno je, da se nekaj razdeljuje in deli na številne 

dele, kajti s tem zamegli bistvo problema. Če zakonodajalec namerava določeno področje 

bolj strokovno obdelati, naj to uredi s podzakonskimi akti! 

25. Popolnoma nič drugačno ni IV. poglavje (PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE, 

OKOLJEVARSTVENA DOVLJENJA IN PRIJAVA DEJAVNOSTI). Poglavje 

zakonodajalec obravnava kar v stotih (100) členih in številnih podpoglavjih itd. ter kar na 

44. straneh. V bistvu pa ni zajete glavne materije, zaradi česar je to poglavje tudi zapisano. 

Vse kar je možno bi se lahko uredilo s podzakonskimi akti in za posamezne segmente 

onesnaževanja okolja (glej točko 15. teh pripomb) obdelalo. Končno bi imeli v Republiki 

Sloveniji pokrita vsa področja in ne bi se smelo dogajati, to kar se dogaja danes, da ob 

okoljskih katastrofah govorimo, da nimamo ustrezne zakonodaje, torej ni ne problema, ne 

odprave vzroka za problem… Tega si zakonodajalec ne sme privoščiti in mora natančno v 
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podzakonskih aktih opredeliti vsa področja, predvideti vse scenarije, tudi najbolj kritične 

in imeti mora izdelana natančna navodila varstva ljudi, živali, rastlin oziroma okolja v 

primeru takšnih nesreč. 

26. V osnutku zakona gre tudi za znatno kršenje oziroma krčenje pravic stranskih udeležencev 

v postopku. To je skrajno nedopustno. 

27. Poudariti je treba tudi, da gre za zelo sporno zakonsko ureditev, kajti pravice in 

obveznosti lahko določi le zakon, podzakonski predpisi pa lahko urejajo samo strokovna 

in tehnična vprašanja ter vsebujejo izrazito izvedbene določbe – tehnično dopolnjevanje, 

razčlenjevanje, opisovanje in razlago zakonskih določb. (Božo Grafenauer in Janez 

Brezni: Upravni postopek in upravni spor (GV Založba 2005, stran 22).  

 

Takšno je tudi mnenje še nekaterih uglednih strokovnjakov s področja upravnega prava . 

Tako na primer prof. dr. Tone Jerovšek v komentarju k Zakonu o splošnem upravnem 

postopku navaja: »Upravni organi in sploh izvršilni organi ter organi lokalnih skupnosti in 

nosilci javnih pooblastil morajo odločati v upravnih stvareh po zakonsko vnaprej 

predpisanem postopku. To izhaja iz ustavnega (legalitetnega) načela, ki določa, da je 

"Slovenija demokratična republika in pravna država" (1. in 2. člen ustave). Posamični akti 

in dejanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil 

morajo temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu (četrti odstavek 153. člena ustave). 

Poseben pomen pa ima tudi ustavno procesno jamstvo o enakem varstvu pravic, ki določa: 

"Vsakomur je zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in 

pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki 

odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih." Iz teh določb ustave-

izhaja, da morajo posamični "akti in dejanja izvršilne oblasti temeljiti na zakonu. Upravni 

organi pa opravljajo svoje delo na podlagi ustave in zakonov. Zelo pomembna naloga 

upravnih organov je prav vodenje upravnega postopka, ki torej temelji na ustavi in 

zakonu. To pomeni, da mora tako postopek odločanja o pravici oziroma obveznosti 

stranke kot tudi odločitev o pravici oziroma obveznosti sami temeljiti na z zakonom 

predpisanem postopku in na z zakonom določeni materialni pravici ali obveznosti. Pravice 

in obveznosti je mogoče oblikovati le po vnaprej predpisanem postopkovnem redu, ki 

zagotavlja varstvo interesov posameznika oziroma stranke in javnih koristi, ki jih ščiti 

država. To so torej ustavni temelji, ki terjajo, da je postopek odločanja organov države 

predpisan z zakonom. Ustavna deklaracija, da je Slovenija pravna država, omejuje organe 

države pri postopanju na način, ki ga določi zakon. Zato v postopku, izhajajoč iz načela 

zakonitosti, posamezen organ lahko odloča le v okvirih, ki mu jih določa zakon o 

postopku. Na področju upravnega postopanja v upravnih stvareh te okvire postavljajo 

ZUP in zakoni, ki urejajo posebne upravne postopke. Najbolj neposredno govori o 

obveznosti urejanja upravnega postopka z zakonom Ustava Republike Slovenije v 158. 

členu: "Pravna razmerja, urejena s pravnomočno odločbo državnega organa, je mogoče 

odpraviti, razveljaviti ali spremeniti le v primerih (ti primeri so primeri izrednih pravnih 

sredstev - opomba avtorja) in po postopku, določenih z zakonom." Samo na tem mestu se 

v ustavi omenja postopek, ki mora biti urejen z zakonom. Izredna pravna sredstva so sicer 

le del upravnega postopka, vendar to zadostuje za razlago, da so tudi drugi deli postopka 

lahko urejeni le z zakonom.« Bivši ZUP – SFRJ je dopuščal, da s nekatera vprašanja 

postopka uredijo s podzakonskim predpisom. Novi ZUP je podzakonsko urejanje 

postopka še dodatno omejil v interesu varstva strank. V posameznih členih dovoljuje, da 

se s podzakonskimi predpisi uredijo predvsem tehnična in organizacijska vprašanja 
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postopka, ne dovoljuje pa urejanje načinov ravnanja oziroma postopanja organa in 

stranke. Urejanje je možno samo v obsegu posebnega pooblastila v posameznem členu 

ZUP. Takšna pooblastila najdemo v posameznih določbah o uradni osebi: (28. in 29. 

člen), o procesni sposobnosti in zakonitem zastopniku (48. člen), o roku za odločbo (222. 

člen), o sklepu (227. člen), o izvršbi (289. člen). Te določbe kažejo na to, da se lahko od 

pravil ZUP odstopi in s podzakonskimi predpisi urejajo samo vprašanja, ki ne posegajo v 

procesni položaj stranke. To pa nadalje pomeni, da ZUP ali poseben zakon varuje vse 

temeljne procesne institute v interesu stranke, tako da stranki ne more biti okrnjena kakšna 

procesna pravica, ki jo je določil ZUP in za katero ni predvidel možnosti drugačnega 

urejanja s podzakonskim predpisom. Največkrat se v teh določbah dopušča s 

podzakonskim predpisom le izbira med alternativama, ki jih že določa ZUP. (komentar 

prof. dr. Toneta Jerovška, k Zakonu o splošnem upravnem postopku, str. od 26 do 28, 

Ljubljana, 1999). 

 

Tudi dr. Erik Kerševan navaja v knjigi Upravno procesno pravo (GV Založba 2005, stran 

22): »Postopek, ki je drugačen od postopka po Zakonu o splošnem upravnem postopku, 

lahko za posamezno upravno področje (v carinskih in davčnih stvareh, v inšpekcijskih 

stvareh, v zadevah varstva intelektualne lastnine, v razlastitvenih, komasacijskih in 

arondacijskih stvareh, v zadevah varstva konkurence itd.) predpiše samo posebni zakon, 

vendar ob pogojih, da je to potrebno za postopanje na takem upravnem področju in da so 

pravila posebnega upravnega postopka v skladu s temeljnimi načeli upravnega postopka. 

Praviloma bo poseben upravni postopek predpisal materialni zakon, s katerim država ureja 

pravna razmerja na določenem upravnem področju (3. člen ZUP). Na podlagi drugih 

(podzakonskih) predpisov ni mogoče predpisati posebnega upravnega postopka.« 

 

Naj ob tem še enkrat poudarimo, da je treba s podzakonskimi akti urediti strokovna in 

tehnična vprašanja, ki vsebujejo izrazito izvedbene določbe. Zato je treba iz osnutka 

zakona prenesti ves balast in ga urediti v podzakonskih aktih! 

 

28. Osebe, ki so pripravljale osnutek zakona bi bilo smiselno, da se jih pošlje na obnovitvene 

seminarje ali tečaje o poznavanju Zakona o splošnem upravnem postopku. Dejstvo je, da 

ti ki so pisali ta osnutek zakona ne ločijo dveh temeljnih pojmov, kot sta odločba in sklep: 

 

Odločbo lahko opredelimo kot listino, izdano v upravnem postopku s katero pristojni 

organ odloča o pravicah, obveznostih ali pravnih koristi posameznika ali pravne osebe 

oziroma druge osebe, ki je lahko stranka v upravnem postopku. 

 

Ko se v upravnem postopku konča ugotovitveni postopek in dokazovanje, se na podlagi 

zbranega gradiva in ugotovljenih dejstev pristopi k odločanju. Odločanje pomeni 

neposredno uporabo materialnega predpisa na ugotovljeno dejansko stanje konkretnega in 

posamičnega primera, rezultat tega pa je odločba. Izdaja odločbe je najpomembnejše 

dejanje v upravnem postopku. 

 

Sklep je posamični pravni akt, s katerim organ odloča o: 

- vprašanjih povezanih z upravnim postopkom in 

- postranskih vprašanjih povezanih z izvedbo postopka in se o njih ne odloča z odločbo. 
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Sklep praviloma izda uradna oseba, ki opravlja dejanja postopka, pri katerem je nastalo 

vprašanje, ki je predmet sklepa. Uradna oseba, ki je pooblaščena za odločanje ima pravico 

izdajati vse vrste sklepov, razen sklepe s katerimi se postopek konča. Določene sklepe 

lahko izda le v soglasju z uradno osebo, ki je pooblaščena za odločanje o stvari, pri 

zaprošenem organu pa s soglasjem predstojnika organa oziroma uradne osebe, ki je 

pristojna za odločanje v podobnih zadevah. Glede oblike in sestavnih delov sklepov pa 

načeloma velja, da morajo imeti enake sestavne dele kot odločba. 

 

29. Zelo sporno je tudi dejstvo, da bi bil postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja 

združeno s pridobivanjem gradbenega dovoljenja. To je sporno in ne more pravno zdržati. 

Torej bo investitor že začel graditi, ne da bi imel vsa potrebna dovoljenja. Sporno je tudi 

dejstvo, da gradbeno dovoljenje ima možnost podajanja pritožbe strankam v postopku, 

medtem ko je pri okoljevarstvenem soglasju možnost vložitve upravnega spora. 

30. Danes je izredno pereč problem onesnaževanje okolja s tujerodnimi vrstami tako na 

rastlinskem kot na živalskem področju. To onesnaževanje izpodriva kulturno krajino in 

vpliva na biotsko raznovrstnost. Prav v to področje bi morali biti vpleteni vsi deležniki: od 

državljanov, občin, podjetji, kot tudi državnih organov. To že rečeno večkrat do sedaj se v 

Sloveniji v zadnjih 26 letnih ni nič zgodilo na tem področju, ali pa izredno malo, nekatere 

občine ali bolje rečeno zavedni posamezniki sami poskušajo reševati te probleme, toda to 

ni dovolj. Zakonsko je treba urediti. Ne sme se izgovarjati, da bi to področje moralo 

urejati drugo ministrstvo, pač pa prav Ministrstvo za okolje in prostor, kajti s tujerodnimi 

rastlinami in živalmi se spreminja okolje, v katerem živimo. Stanje na terenu je 

katastrofalno. Če se takoj na tem področju ne bo začelo ukrepati, bo jutri ta problem 

merjen v milijonskih stroških, ki jih bomo morali davkoplačevalci nameniti za reševanje 

teh problemov. Zavedati se je treba, da se tu popolnoma spreminja biotska raznovrstnost 

in tudi kulturna krajina. 

 

Številne občine ali pa podjetja določene tujerodne vrste same zasajajo ob avtocestah ali ob 

drugih objektih, v parkih in drugih zelenih površinah, kajti očitno je, da se sploh ne 

zavedajo, kaj zasajajo ali pa ne poznajo rastlin oziroma ni poleg biologov ali drugih 

krajinskih arhitektov.  

 

Absurden je primer v Mestni občini Ljubljana, kjer so za zidom, ki je postavljen z 

namenom ublažitve hrupa, posadili oktovec, ki je tujerodna rastlina in se izredno hitro širi. 

Poleg tega pa občina zelo intenzivno sodeluje pri odstranjevanju tujerodnih rastlin in 

obenem ozavešča javnost o nevarnostih le teh. Mar ni to absurd? Kje je pri tem 

Ministrstvo za okolje. Prav tako se sprašujemo, zakaj tega ni v osnutku novega zakona. 

Problemi so, soočamo se z njimi, osnutek zakona pa je pripravljen zelo površno in ne 

zajame vsega kar bi moral takšen krovni zakon vsebovati. Številni se zato upravičeno 

sprašujemo, zakaj sprememba zakonodaje, če se nič ne spremeni. Prakse je dovolj, ljudje 

ves čas opozarjamo, ministrstvo pa ničesar ne stori. 

 

Prav z razmnoževanjem in širjenjem tujerodnih rastlin in živali se spreminja kulturna 

krajina in obenem tudi biotska raznovrstnost. Tu živeči eko sistemi niso / nismo 

prilagojeni na tujerodne rastline in živali. To vse pomeni dodaten poseg v naše okolje in 

katastrofe, ki se že dogajajo in se še bolj bodo. Vedno več je degradiranih površin, ki 

povzročajo izjemno škodo, a zakonodaje ni, ki bi to urejala. Primerov samo v občini 
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Ljubljana je ogromno, koliko je tega še v Sloveniji, zato krajani / državljani opravičeno 

pričakujemo, da se bodo prav s tem osnutkom zakona uredile tudi te spremembe. 

Pričakujemo, kako bo z ozaveščanjem javnosti, kaj bo država naredila, kaj občine, kaj 

posamezniki. Torej, v zakonu bi moralo pisati kako postopati s temi tujerodnimi vrstami. 

Kdo je usposobljen, da lahko goji te sorte, kdo jih lahko sploh prodaja, kako bo z 

ozaveščanjem javnosti, kje se lahko sadijo te rastline in če se sploh lahko sadijo na javnih 

površinah, kdo bo to nadzoroval… 

 

V zakonu pričakujemo tudi odgovor, kako od lastnikov parcel zahtevati, da začnejo z 

odstranjevanjem in kako sprožiti postopke zoper njih, če tega ne storijo. Prav bi bilo, da 

takšen ne odziv denarno kaznuje ter na njihove stroške očisti parcele. Kako postopati, če 

se vrsta siri naprej na sosednje parcele, zaradi ne odstranjevanja itd.  

 

To niso zadeve, ki bi jih zanemarili in so velik problem v Republiki Sloveniji in to bi 

moral osnutek zakona vsekakor vsebovati. Primer: dresnik je treba v rastni dobi kositi na 

14 dni vsaj tri leta, da se pokažejo rezultati; kositi ga je treba v času vsaj od začetka aprila 

do konca oktobra. Zaradi vedno toplejših poletji in milih zim pa še večkrat. Treba je 

vedeti, da so nekatere od teh sort tudi škodljive za zdravje ljudi in živali, da ne omenimo 

nase kulturne krajine, kako izumira, saj so te vrste rastno v veliki prednosti pred našimi 

avtohtonimi vrstami. Vedno več je alergij in drugih bolezni, ki so povezane z dihali in ne 

nazadnje tudi s kožo. 

 

31. Presoja posledic novega zakona sploh ni objavljena. Zato o tej materiji ne strokovnjaki ne 

širša javnost ne ve ničesar. Zakonodajalec pa je dolžan, da to stori. 

32. Osnutek zakona ZVO-2 ne sledi namenu Aarhuške konvencije, prav tako ne zadošča 

določilom Resolucije o normativni dejavnosti in je tudi v neskladju z Navodilom o 

postopku sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov, ki lahko pomembneje vplivajo 

na okolje. 

33. Danes je izrednega pomena in v prihodnosti bo še bolj, področje ekosistemov celinskih 

voda. Celinske vode, ki jih delimo na stoječe in tekoče vode. Stoječe vode so jezera, 

ribniki in mlake. Tekoče vode so potoki, reke in veletoki. Posebni ekosistemi, ki 

predstavljajo prehod med vodnimi in kopenskimi ekosistemi, so mokrišča, kamor 

uvrščamo barja, presihajoča jezera in močvirja. V stoječih vodah ima pomembno vlogo 

plankton; tako fitoplankton (enocelične alge), ki je glavni proizvajalec, kot zooplankton 

(kotačniki, ličinke komarjev, raki ceponožci), ki se prehranjuje predvsem s 

fitoplanktonom. Na jezerskem dnu običajno uspevajo večje rastline, predvsem alge. Na 

jezerskem dnu živijo nekatere ličinke žuželk (npr. kačjih pastirjev in mladoletnic), 

pijavke, polži in školjke. Najpomembnejši plenilci stoječih voda so ribe pa tudi dvoživke 

(žabe in pupki). Za tekoče vode je značilen bolj ali manj hiter tok vode. Na osnovi tega 

ločimo različne pasove, ki jih imenujemo po prevladujoči vrsti rib, ki jih naseljuje. V 

Sloveniji prevladujejo: postrvji pas, lipenjski pas, mrenji pas, ploščičjev pas, liverkin in 

okunji pas itd.  

 

Od ekosistemov celinskih voda je odvisno življenje na zemlji. Ne smemo si zatiskati oči. 

Danes vemo, kako so reke onesnažene, njihova temperatura je previsoka, kajti v reke, 

potoke, ribnike itd. se izlivajo številne nevarne snovi. Ni še tri mesece od tega, ko se je 

katastrofa ne normalnih razsežnosti zgodila s potokom Tunjica, le mesec kasneje s Krko, 
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pa da ne govorimo o onesnaženosti reke Krupe in še bi lahko naštevali, tu so še glavni 

slovenski vodotoki: Sava, Ljubljanica, Savinja, Drava, Mura, Krka in Soča. To in še vrsto 

drugih zadev bi moral krovni zakon o okolju obravnavati, strokovna in tehnična vprašanja 

pa bi morala biti urejena s podzakonskimi predpisi. 

 

Pripombe na enostransko predlagan osnutek Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju: 

ZVO): 

1) v 1. odstavku 1. člena ZVO: odstavek je enak že veljavnemu zakonu, le da je 

zakonodajalec v besedilo vključil, da zakon ureja tudi področja programov in strategij na 

okoljevarstvenem področju. Ni pa eksplicitno napisal, da je vključuje, tudi civilne 

iniciative in nevladne organizacije pri odločanju v postopkih pridobivanja 

okoljevarstvenih soglasji (OVS) in okoljevarstvenih dovoljenj (OVD), zato predlagamo, 

da ministrstvo prvi odstavek dopolni z naslednjim besedilom ob koncu odstavka: »ter 

vključevanje civilnih iniciativ in nevladnih organizacij v postopke izvajanja zakonodaje 

ter izdajanja okoljevarstvenih dovoljenj in soglasji.« 

2) v 2. členu ZVO so vneseni samo kozmetični popravki tistega, kar piše že v veljavnem 

zakonu. Ni pa zapisano to, kar je najpomembnejše pri tem zakonu, »da se odpravijo vse 

kršitve, ki so se do dneva sprejema novega zakona pojavljala; da velja ničelna toleranca 

do onesnaževalcev in da se prične nemudoma sanacija zelo prizadetih okolji oziroma regij 

ter kaznuje onesnaževalce, saj morajo ti oziroma njihovi nasledniki plačati vso sanacijo.« 

Zato zakonodajalcu predlagamo razširitev tega člena še na nov odstavek, kjer bo napisano 

zgornje besedilo. 

3) 2. odstavek 2. člena ZVO spremeniti oziroma vnesti, kar je označeno z rdečo, in sicer: 

»Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki 

omogoča kratkoročne in dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost 

njegovega življenja ter biotsko raznovrstnost in skrb za njeno ohranjanje.« 

4) V 1. točki 2. odstavka 2. člena ZVO dodati: »ter poostren nadzor nad obremenjevalci 

okolja« 

5) V 3. odstavku 2. člena se doda nova točka 4: »izvaja poostren nadzor nad obremenjevalci 

okolja.« 

6) V 3. členu je treba nujno v točki 4 zapisati, »da v Republiki Sloveniji velja ničelna 

toleranca do onesnaževalcev«. Vse ostale podtočke je treba črtati. Do onesnaževanje ne 

sme priti! Pri vsakršnem onesnaževanju je treba takoj ukrepati z zaprtjem podjetja, ki 

onesnažuje okolje, dokler napak ne odpravi 100 %. 

7) 17. točko 3. člena je treba spremeniti, da se glasi: »Zainteresirana javnost je javnost, ki 

mora sodelovati v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja ali okoljevarstvenega 

dovoljenja, v skladu s tem zakonom oziroma z Aarhuško konvencijo«.  

8) V ZVO je treba vnesti novo besedilo v 1. odstavek 4. člena, ki se glasi: »Država in 

samoupravna lokalna skupnost (v nadaljnjem besedilu: občina) morata pri sprejemanju 

politik, strategij, programov, planov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju 

drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujati takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, 

ki pri zadovoljevanju potreb sedanje generacije upošteva enake možnosti zadovoljevanja 

potreb prihodnjih rodov in omogoča dolgoročno ohranjanje okolja, ki posledično vpliva 

na zdravje in kakovost ljudi.« 

9) Na strani 9 ZVO je treba 4. členu dodati nov odstavek, ki se glasi: »Nujno je treba 

spodbujati trajnostni razvoj, zato morajo biti zahteve varstva okolja vključene v pripravo 
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in izvajanje politik ter dejavnosti na vseh področjih gospodarskega, socialnega in 

družbenega razvoja.« 

10) V 1. odstavku 6. člena je treba ob koncu stavka dodati še naslednje besedilo: »v vseh 

fazah postopka.« 

11) Dodati je treba nov odstavek v 6. členu, ki se glasi: »(4)Državne inšpekcijske službe 

medsebojno sodelujejo v vseh fazah, ne glede za katero področje je katera inšpekcija prisotna. V 

aktiven nadzor so vključene tudi druge službe, ki delujejo na področju zdravja ljudi, živali in 

rastlin ter nacionalne laboratorijske službe.« 

12) V 2. odstavku 7. člena je treba dodati: »(2)Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in 

izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja, pri čemer se uporabljajo 

najboljše razpoložljive tehnike, dostopne na slovenskem, evropskem in mednarodnem 

trgu.« 

13) V 3. odstavku 7. člena je treba dodati: »(3) Za preprečevanje škodljivih učinkov na 

zdravje ljudi ali okolje se posegi v okolje usmerjajo tudi z dolgoročno naravnanimi 

priporočili in učinkovitimi ukrepi.« 

14) V 1. odstavku 8. člena je treba stavek nadaljevati z naslednjim besedilom: »oziroma po 

prej načrtovanih in strateško vodenih postopkih, če bi do nesreče lahko prišlo.« 

15) Sprememba 9. člena in njegovih odstavkov: 

 

»(1) Povzročitelj obremenitve je v celoti odgovoren za odpravo vira čezmernega 

obremenjevanja okolja in njegovih posledic skladno s tem zakonom ter odgovoren za 

povračilo vseh stroškov, ki nastanejo do tretjih oseb, ki sodelujejo pri odpravi vira 

čezmerne obremenitve okolja oziroma pri ekološki nesreči. 

 

(2) Povzročitelj obremenitve je v celoti odgovoren za preprečevanje in sanacijo posledic 

okoljske nesreče oziroma okoljske škode in za izvedbo ukrepov, potrebnih za ugotavljanje 

in sanacijo v preteklosti onesnaženega območja skladno s tem zakonom. 

 

(3) Povzročitelj obremenitve je v celoti odgovoren za obremenjevanje okolja tudi v 

primeru stečaja ali likvidacije skladno s tem zakonom. 

 

(4) Odgovornost iz prejšnjih odstavkov nosi tudi pravni naslednik povzročitelja, lastnik ali 

drug posestnik nepremičnine ali naprave skladno s tem zakonom in njegovi družinski 

člani do drugega kolena. 

 

(5) V primerih, določenih s tem zakonom, nosi enako odgovornost kot povzročitelj 

obremenitve tudi lastnik ali posestnik, občina in država, slednji, če ne ukrepata takoj, ko je 

bila prijavljena okoljska nesreča ali obremenitev.« 

 

V tem členu je potrebno tudi navesti, kako se bo ugotavljala okoljska škoda in izrekala 

sanacija povzročitve okoljske škode tistim onesnaževalcem, ki pred objavo stečaja 

prenesejo finančna sredstva na druge fizične osebe, pravne osebe ali prenakažejo sredstva 

v tujino. 

 

16) V 2. odstavku in 3. odstavku 10. člena se mora izbrisati beseda »lahko« in jo nadomestiti z 

besedo »mora«. 

17) V 11. členu je treba stavkom v odstavkih dodati določene besede: 
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»(1) Država je odgovorna za takojšnjo odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja in 

sanacijo onesnaženega območja, če te odgovornosti ni mogoče naprtiti povzročitelju ali 

lastniku nepremičnine ali posledic ni mogoče drugače odpraviti oziroma izvesti sanacije 

ali če to terjajo nujni ukrepi v javnem interesu. 

 

(2) Občina je subsidiarno odgovorna za takojšnjo odpravo posledic čezmerne obremenitve 

okolja zaradi odlaganja ostankov komunalnih odpadkov. 

 

(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzročitelj ali lastnik ugotovi kasneje, 

ima država pravico in dolžnost izterjati vračilo vseh stroškov odprave posledic čezmerne 

obremenitve okolja in sanacije onesnaženega območja. 

 

(4) Načelo subsidiarnega ukrepanja velja za državo tudi, ko je vir obremenjevanja okolja 

zunaj njenih meja, vprašanja o posledicah čezmerne obremenitve na območju Republike 

Slovenije pa s tujo državo, v kateri je vir, niso urejena. 

 

(5) Stroški subsidiarnega ukrepanja države ali občine morajo pokrivati tudi vse stroške 

odškodninskih zahtevkov oškodovancev zaradi posledic čezmerne obremenitve okolja.« 

 

Posamezni državni uslužbenci, ki so dali dovoljenja za obratovanje oziroma so izdali 

okoljevarstvena dovoljenja ali okoljevarstvena soglasja, so jih izdali mnogokrat na podlagi 

dokumentov, ki so jih pravne ali fizične osebe ali za njih pooblaščene družbe ali zavodi 

pripravile, podatke ali meritve pa prikrivale in/ali prirejale. 

 

18) V 13. členu je treba v stavkih odstavkov upoštevati vnesene spremembe: 

 

»(1) Okoljski podatki so javni. Organ, ki razpolaga z okoljskimi podatki mora posredovati 

okoljske podatke javnosti takoj, najkasneje pa v roku 24. ur, ko ti podatki nastanejo. 

 

(2) Vsakdo ima pravico dostopa do vseh okoljskih podatkov. Okoljski podatki morajo biti 

javno dostopni. 

 

(3) Javnost ima pravico sodelovati v postopkih sprejemanja predpisov, politik, strategij, 

programov, planov in načrtov, ki se nanašajo na varstvo okolja, skladno s tem zakonom in 

Aarhuško konvencijo. 

 

(4) Javnost ima pravico in mora sodelovati v postopkih, ki se nanašajo na plane, programe 

in posege v okolje v drugih državah, ki bi lahko vplivali na okolje v Republiki Sloveniji, 

skladno s tem zakonom in Aarhuško konvencijo. 

 

(5) Javnost ima pravico in mora sodelovati v postopkih izdajanja konkretnih pravnih 

aktov, ki se nanašajo na posege v okolje, skladno s tem zakonom in Aarhuško konvencijo. 

V primeru ne sodelovanja javnosti, država ne more sprejeti pravnih aktov, ki se nanašajo 

na posege v okolje.«  

 



 
 
 
 

Alpe Adria Green - mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Črna Gora, Severna Makedonija, 
Bosna in Hercegovina. V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu za zaščito okolja in v javnem interesu za zaščito narave.  

Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU.    
 Web: https://alpeadriagreen.wordpress.com/          E-pošta: info@alpeadriagreen.com         GMS: 051 311 450 

TRR: Sparkasse d. d.; SI56 3400 0101 4687 391, Addiko Bank d. d.: SI56 3300 0000 6508 788      Mat. št.: 1173120      DŠ: 78020239  

 

19) V 1. odstavku 14. člena je treba stavek nadaljevati z naslednjim besedilom: »in ima oseba 

ali podjetje pred posegom v okolje vsa ustrezna dovoljenja ter je javnost v postopkih 

pridobitve dovoljenj sodelovala in bila obveščena z izdanim dokumentom.« 

20) V 3. odstavku 15. člena je treba odstraniti piko, dodati vejico in nadaljevati z naslednjim 

besedilom: »v takšna območja je strogo prepovedano umeščanje gospodarskih in 

industrijskih con.« 

21) V 16. členu se spremenijo odstavki in se glasijo: 

 

»(1) Za uresničevanje pravice do zdravega življenjskega okolja lahko posameznica, 

posameznik, civilna iniciativa ali nevladna organizacija, pred upravno enoto,  

ministrstvom in/ali sodiščem zahteva, da nosilka ali nosilec posega v okolje (v nadaljnjem 

besedilu: nosilec posega) ustavi poseg, če bi ta lahko povzročil ali povzroča čezmerno 

obremenitev okolja ali če bi povzročil ali povzroča neposredno nevarnost za življenje ali 

zdravje ljudi, ali da se mu prepove začeti izvajanje posega v okolje, če je izkazana velika 

verjetnost, da bi povzročil takšne posledice. 

 

(2) Za varovanje pravice do zdravega življenjskega okolja kot posebnega področja je v 

skladu z zakonom pristojen tudi varuh človekovih pravic ter društva s statusom društva v 

javnem interesu in mednarodne okoljevarstvene organizacije.« 

 

Zakona, ki ureja področje nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji nimamo; če pa ga 

bomo imeli se sodelovanje v postopkih prizna le tistim NVO, ki so financirane s strani 

države, kar je v nasprotju s slovensko ustavo, saj smo demokratična država in je sodno 

varstvo zagotovljeno pred zakonom vsem v enaki meri.  

 

Če se za ustavitev ali prepoved posega v okolje zahteva preko sodišča, to pomeni 

dolgotrajnost postopka do onemoglosti, s tem delovišče z veliko gradbeno jamo, ki kazi 

okolje, zato je treba tu upoštevati tudi to dejstvo, da bi imela javnost možnost sodelovati 

že v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja na upravni enoti oziroma 

okoljevarstvenega dovoljenja ali okoljevarstvenega soglasja že na Ministrstvu za okolje in 

prostor oziroma organu v sestavi tega ministrstva.  

 

22) V 17. členu je treba upoštevati naslednje spremembe v odstavkih, zadnji (7 odstavek) pa 

je treba črtati iz predloga ZVO: 

 

»(1) Ministrstvo, druga ministrstva in pristojni organ občine morajo v postopku 

sprejemanja predpisov, ki lahko pomembno vplivajo na okolje, omogočiti javnosti 

seznanitev in aktivno sodelovanje z osnutkom predpisa in dajanje mnenj in pripomb, ki 

morajo biti upoštevana. 

 

(2) Za predpis, ki lahko pomembno vpliva na okolje, se šteje predpis, izdan na področju 

varstva okolja, ohranjanja narave, in upravljanja, rabe ali varstva delov okolja, vključno z 

ravnanjem z gensko spremenjenimi organizmi in varstvom pred ionizirajočimi sevanju ter 

jedrsko varnostjo, pa tudi drug predpis, za katerega je njegov pripravljavec v postopku 

sprejemanja ocenil, da pomembno vpliva na okolje. 
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(3) Organ iz prvega odstavka tega člena z javnim naznanilom v svetovnem spletu in 

medijih obvesti javnost o kraju, kjer je osnutek predpisa dostopen, načinu in času dajanja 

mnenj in pripomb, vendar pa ne v času počitnic ali praznikov. 

 

(4) Javnost ima pravico vpogleda in možnost dajanja mnenj in pripomb na osnutek 

predpisa v trajanju najmanj 90 delovnih dni, pri čemer se ta rok lahko skrajša na najmanj 

30 delovnih dni, če gre za manj pomembne spremembe predpisov iz drugega odstavka 

tega člena. 

 

(5) Organ iz prvega odstavka tega člena preuči mnenja in pripombe javnosti in jih v 

primeru sprejemljivosti na primeren način upošteva pri pripravi predpisa, v svetovnem 

spletu pa najkasneje treh mesecih od uveljavitve predpisa objavi obrazloženo stališče, v 

katerem povzame mnenja in pripomb javnosti, ter navede razloge za upoštevanje oziroma 

njihovo neupoštevanje pri pripravi predpisa. Vsak pobudnik mnenja ali pripombe mora 

odgovor dobiti tudi pismeno, s podpisom osebe, ki je postopke vodila ter njegove 

nadrejene osebe, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Odgovor mora 

vsebovati tudi obrazložitev, zakaj določen predlog s strani civilne iniciative ali nevladne 

organizacije, ni bil sprejet oziroma, če je bil popravljen, ali dodan v celoti, z možnostjo 

pritožbe, v roku 14 delovnih dni od prejema takšnega obvestila, katerega mu posreduje 

pripravljavec zakona, oziroma sprememb zakona ali drugega predpisa.  

 

(6) Ministrstvo in pristojni organ občine mora omogočiti sodelovanje javnosti v skladu s 

prejšnjimi odstavki tudi v postopku priprave programov in strategij, določenih s tem 

zakonom.« 
 

23) V 18. členu je treba upoštevati naslednje spremembe in dodati nov (4. odstavek) odstavek, 

prejšnji 4 odstavek pa se spremeni v 5. odstavek: 

 

»(1) Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor) na predlog 

Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) sprejme Nacionalni program 

varstva okolja, ki vsebuje dolgoročne cilje, usmeritve in naloge na področju varstva okolja 

za dobo petih (5) let. Sprejme ga v roku enega leta od sprejetja tega zakona, pri pripravi pa 

sodeluje širša javnost ter strokovnjaki. 

 

(2) Nacionalni program varstva okolja pripravi ministrstvo v sodelovanju z drugimi 

ministrstvi, vsebuje pa zlasti: 

1. povzetek poročila o okolju iz prvega odstavka 281. člena tega zakona za obdobje 

zadnjih petih leti, 

2. obsežno poročilo o trenutnem stanju v Republiki Sloveniji, 

3. natančne usmeritve in strategije za prihodnost; jasne in uresničljive cilje ter naloge 

za uresničitev ciljev s konkretnimi finančnimi posledicami in načrti odprave 

okoljevarstvenih problemov 

4. cilje v določenem obdobju in ukrepe za njihovo uresničevanje ter zapise o 

konkretnih lokacijah reševanja okoljskih problemov 

5. usmeritve in ukrepe, ki izhajajo iz ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb 

in strategij ter programov EU, ki se nanašajo na varstvo okolja, in 

6. oceno potrebnih sredstev za izvedbo programa ter zagotavljanje njihovih virov. 
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(3) Nacionalni program varstva okolja vsebuje tudi Nacionalni program varstva narave po 

predpisih o ohranjanju narave. 

 

(4) Nacionalni program varstva okolja vsebuje tudi Nacionalni program za kulturo po 

predpisih o ohranjanju kulturne dediščine. 

 

(5) Vlada v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic in nevladnimi organizacijami 

pripravi poročilo o izvajanju Nacionalnega programa varstva okolja, ki je eden izmed 

sestavnih delov poročila o varstvu okolja iz prvega odstavka 281. člena tega zakona.« 

 

Natančno je treba ločiti pojme »Poročilo o varstvu okolja«, »Letno poročilo o varstvu 

okolja« in »Nacionalni program o varstvu okolja v Republiki Sloveniji«. Javnost ima v 

osnutku ZVO občutek, da zakonodajalec ne loči teh pojmov, kar pa ni nič čudnega, saj se 

vidi, da se je s predlogom osnutka ukvarjalo več oseb, ki so nato zbrano gradivo zmetale 

skupaj, ne da bi bilo gradivo pregledano, pravilno oštevilčeno in lektorirano. 

 

24) V 1. odstavku 19. člena mora zakonodajalec besedo »lahko« črtati in jo nadomestiti z 

besedo »mora« 

25) Iz 1. odstavka 20. člena mora zakonodajalec črtati besedno zvezo »lahko pa tudi občina« 

in dodati besedno zvezo: »sprejmejo občine in mestne občine« ter dodati nove odstavke z 

naslednjim besedilom: 

»(3) Pri pripravi občinskih operativnih programov varstva okolja morajo sodelovati tudi 

pristojna ministrstva, vsako iz svojega področja. Podati morajo svoje mnenje in pripombe.  

 

(4) Občina pri sprejetju občinskih operativnih programov varstva okolja dosledno 

upošteva navodila, usmeritve in mnenja pristojnih ministrstev ter jih vključi v svoje 

programe. 

 

(5) Občina ima lahko za izvajanje občinskih operativnih programov varstva okolja 

organizirane svoje inšpekcijske službe, ki pa morajo sodelovati z državnimi.« 

 

Zakon se piše zato, ker se z njim nekaj zapoveduje. Ta osnutek ZVO je pa tako mlačno 

napisan, kot bi bila to pravljica, ki so jo prebere za lahko noč in čez noč pozabi. Z besedo 

»lahko« zakonodajalec nič ne zapoveduje, zato je treba v celotnem zakonu to besedo 

nadomestiti z besedo »morati«. V zakonu se lahko predpiše za katere občine velja ta člen. 

Npr. člen ne velja za občine, kjer je prebivalstva manj kot 10.000 ljudi. 

 

26) V 2. in 7. odstavku 21. člena je treba za besedno zvezo »promet, infrastrukturo« dodati », 

kulturo, šolstvo, zdravstvo, šport,«. 

27) V 1. odstavku 22. člena se črta besedna zveza »lahko pa tudi občina in se smiselno 

nadomesti tako kot v 20. členu:  

 

»(1) Strategija prilagajanja na podnebne spremembe za svoje območje sprejmejo občine in 

mestne občine, ob smiselni uporabi določb 17. in 21. člena tega zakona.« 

 

28) Popravki za 23. člen ZVO: 
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»(1) Povzročitelj onesnaževanja mora izvesti ukrepe, potrebne za preprečevanje in 

zmanjšanje onesnaževanja, tako da njegove emisije ne prihajajo v okolje – ničelna 

toleranca.  

 

(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določi mejne vrednosti 

emisije, ki bi morda pri izrednih pogojih obratovanja naprave ali opravljanja dejavnosti 

bile presežene, stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja in s tem povezane 

enakovredne parametre ter tehnične ukrepe, pa tudi mogoče učinke celotne in skupne 

obremenitve okolja, zavezance za zagotavljanje izvajanja obratovalnega monitoringa iz 

274. člena tega zakona in njegov obseg ter podrobnejšo določitev večje spremembe 

naprave. 

 

(3) Vse naprave, ki lahko povzročajo obremenjevanje okolja, morajo pred pričetkom dela 

pridobiti okoljevarstveno dovoljenje  v skladu s tem zakonom. Podrobnejšo vsebino vloge 

za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, rok, do katerega mora upravljavec naprave 

vložiti vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in pridobiti okoljevarstveno 

dovoljenje, ter rok, do katerega mora upravljavec obstoječe naprave njeno obratovanje 

uskladiti z zahtevami, predpisanimi na podlagi prejšnjega odstavka, pripravi Vlada v 

predpisih iz prejšnjega odstavka.« 

 

In dodati nov odstavek št. 8: 

»(8) Strokovna ocena iz prejšnjega šestega (6) odstavka je sestavni del projekta za 

pridobitev kulturno-varstvenega soglasja, ki je predpogoj za pridobitev gradbenega 

dovoljenja, kadar je kulturno-varstveno soglasje zahtevano v skladu z zakonom, ki ureja 

kulturno dediščino.« 

 

29) V 5. točki 3. odstavka 24. člena je treba besedo »večji« zamenjati z besedo »vsaki«; v 6. 

točki 3. odstavka 24. člena je treba besedo »večje« črtati; v 4. odstavku 24. člena je treba 

vnesti besedo »vseh« med besedno zvezo »o vseh informacijah«; v 6. odstavku 24. člena 

je treba brisati besedo »večje«. 

30) 2. odstavek 25. člena ZVO je treba zamenjati z novim: 

 

»(2) Z ukrepi iz prejšnjega odstavka je treba dolgoročno zagotoviti zlasti ustrezno razdaljo 

med obratom in med stanovanjskimi območji, javnimi zgradbami in površinami, območji 

za rekreacijo, kmetijskimi zemljišči in krajinskimi ter državnimi parki  in, kolikor je 

mogoče, med obratom cesto in avtocesto, hitro cesto, cesto I. in II. reda, lokalno cesto in 

železnico.« 

 

Spremeni se 6. odstavek 25. člena, ki se glasi: 

»(6) Vlada določi merila za določitev najmanjše razdalje med obratom in območji iz 

drugega in tretjega odstavka tega člena, ne podlagi stroke, katero predhodno pozove 

Ministrstvo za okolje in prostor, da podajo strokovna merila.« 

 

31) V 28. členu ZVO se doda nov odstavek, ki se glasi: 
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»(3) Odpadki se ne smejo skladiščiti na prostem. Industrijske hale morajo biti primerno 

opremljene, zagotovljena pa mora biti tudi požarna varnost ter drugi pogoji, ki bi lahko 

bili vzrok za požar in/ali razlitje nevarnih snovi iz odpadkov.« 

 

32) V 1. odstavku 34. člena se odstrani pika in se nadaljuje besedilo »v sodelovanju z 

Ministrstvom za okolje in prostor ter stroko in poda soglasje pred objavo občinskega 

akta.« 

33) V 1. odstavku 37. člena se besedna zveza »v 15 delovnih dni« črta in se jo nadomesti z 

besedno zvezo »v enem (1) delovnem dnevu« 

34) V 2. odstavku 38. člena se številka »30« briše ven in se jo nadomesti z »desetih (10)« 

35)  V 2. odstavku 40. člena se doda ob koncu odstavka nov stavek, ki se glasi: »Stroške 

nosijo družbeniki in/ali njihovi družinski člani do deležev svojih vložkov v podjetje.« 

 

Podjetje ustvarja kapital in mora že takrat razmišljati, kaj se bo zgodilo, ko bo prenehalo 

obratovati. Zakaj bi stroške plačevala država oziroma davkoplačevalci, če so bili ti že tako 

prizadeti z dejavnostjo, ki jo je podjetje izvajalo, potem pa morajo biti še od koncu, ko gre 

podjetje v stečaj. To ja absurd.  

 

36) V 3. odstavku 44. člena se izbriše ločilo pika in se stavek nadaljuje: »in plačani vsi stroški, 

ki so pri tem nastali.« 

 

Tu se zastavi tudi vprašanje, kako postopek končati, če ni realnih možnosti, da se stečajni 

postopek konča. Časovno to pomeni, da se bodo postopki vlekli v nedogled. Tu je treba 

ostro nastopiti in hitro ukrepati. 

 

37)  V 1. odstavku 45. člena se spet stroški prenesejo na državo. To je nedopustno. Zakaj bi 

državljani plačevali to, kajti državljani smo žrtve industrijskih obratov, ki onesnažujejo. 

Tu je treba natančno napisati, da stroške nosijo lastniki podjetja, njegovi družbeniki in pa 

družinski člani z vsem svojim premoženjem! 

 

38) V 2. odstavku 46. člena se točka 9 spremeni v točko »10«, točka 9 pa ima naslednje 

besedilo: »9. sodelovanje z lokalnim prebivalstvom in civilnimi iniciativami ter« 

 

V Republiki Sloveniji poznamo stopnje izobrazbe in ne ravni izobrazbe. Temu primerno 

je treba popraviti tudi 4. odstavek 46. člena ZVO. Že večkrat smo opozorili na 

katastrofalno slovenščino v tem zakonu. Zato je nujno, da pri pripravi zakona sodelujejo 

tudi druga resorna ministrstva in lektorji! 

 

39) V 1. odstavku 51. člena je v besedno zvezo »vpogled v dokumentacijo« potrebno dodati 

besedo »celotno« in sicer »vpogled v celotno dokumentacijo« 

40) V 4. odstavku 53. člena je treba odstraniti piko in stavek nadaljevati z naslednjim 

besedilom: »in civilne iniciative ter posamezniki, ki izkažejo pravni interes.« 

 

Besedilo v 1. točki 5. odstavka 53. člena je treba popraviti tako, da se stavek glasi: »1. ima 

vsaj deset (10) polnoletnih oseb, ki imajo stalno prebivališče v občini, kjer bo izveden 

nameravani poseg ali obratovala naprava ali obrat, ali v občini, ki nanjo meji,« 
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V 6. odstavku 53. člena je treba besedo »člani« zamenjati z besedo »Osebe«.  

 

Združevanje državljanov v civilne iniciative ni povezano s članstvom, kajti civilne 

iniciative niso registrirane. Krajani pa za zbiramo točno zaradi določenega problema, ki se 

ga ne da rešiti in smo s skupnimi močmi bolj slišni. 

 

41) V 3. odstavku 54. člena je treba številko »5« zamenjati s številko »15«. 

42) V 7. točki 2. odstavka 59. člena je treba vnesti besedilo »ohranjanja kulturne dediščine« 

med besedno zvezo: »…ohranjanja narave, ..., urejanja voda…« 

43) Presojo vplivov na okolje morajo izdelati neodvisni strokovnjaki, ne pa politika in njim 

prilagojeni strokovnjaki oziroma fizične in pravne osebe, ki so podvržene korupciji. 

Seznam slednjih bi moral biti javno objavljen, prav tako tudi seznam neodvisni 

strokovnjakov – pripomba se nanaša na 69. člen ZVO 

44) 69. člen in 70. člen ZVO sta enako poimenovana – tu je treba zadevo urediti tako, da ne 

bo prihajalo do dvomov, ali gre za ena člen (potem naj bo to en člen) ali pa sta 

poimenovanja napačna 

45) Iz 1. odstavka 85. člena ZVO mora pripravljavec osnutka zakona črtati besedno zvezo 

»večjega obsega« in stavek nadaljevati z novim stavkom, ki se glasi: »Naprava se mora 

obvezno nahajati v objektu, ki je okolju sprejemljiv in iz katerega ne bi prihajalo do hrupa 

in uhajanja nevarnih snovi v okolje.« 

46) V 4. odstavku 86. člena ZVO je treba odstraniti ločilo »pika« in stavek nadaljevati z 

naslednjim besedilom: »in inšpekciji, pristojni za gradbene zadeve ter obvestiti širšo 

javnost.« 

47) V besedilo 88. člena je treba dodati besedno zvezo »celinske vode« in »ter zraka«, člen pa 

se glasi: 

 

»(1) Upravljavec mora vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz prejšnjega 

člena priložiti oceno možnosti onesnaženja tal, celinske in podzemne vode ter zraka z 

nevarnimi snovmi, ki se uporabljajo ali proizvajajo v napravi ali se iz nje izpuščajo, v 

primeru, da so preseženi pragovi letne prisotnosti nevarnih snovi in iz ocene izhaja 

možnost onesnaženja tal in podzemne vode z nevarnimi snovmi, pa izhodiščno poročilo. 

 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka upravljavec priloži vlogi za pridobitev 

okoljevarstvenega dovoljenja izhodiščno poročilo, če naprava leži na vodovarstvenem 

območju po predpisih o vodah. 

 

(3) Ocena možnosti iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati zlasti: 

1. popis nevarnih snovi in njihovo letno prisotnost, 

2. opis ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal, celinske in podzemne vode ter zraka, 

3. poročilo o fizičnem pregledu ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal, celinske in 

podzemne vode ter zraka, 

4. oceno stanja ukrepov za preprečevanje možnosti onesnaženja tal, celinske in podzemne 

vode ter zraka. 

 

(4) Upravljavec izvede fizičen pregled ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal, celinske 

in podzemne vode ter zraka z nevarnimi snovmi na napravi iz 85. člena tega zakona 
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najmanj vsakih pet let ter o tem pripravi poročilo iz 3. točke prejšnjega odstavka. Poročilo 

mora hraniti 15 let in mora biti dostopno javnosti. 

 

(5) Izhodiščno poročilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati vse podatke iz 

tretjega odstavka tega člena in podatke, na podlagi katerih je mogoče oceniti stanje okolja 

na območju naprave ob njenem zaprtju, zlasti pa podatke o: 

1. obstoječi rabi zemljišč na območju naprave in podatke o pretekli rabi teh zemljišč, če so 

ti na voljo, in 

2. kakovosti tal, celinske in podzemne vode ter zraka na območju naprave glede na 

možnost onesnaženja teh tal, celinske ali podzemne vode ter zraka z nevarnimi snovmi. 

 

(6) Vlada predpiše vsebino ocene možnosti onesnaženja tal, celinske in podzemne vode 

ter zraka, poročila o fizičnem pregledu ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal, celinske 

in podzemne vode ter zraka in izhodiščnega poročila, merila za določitev nevarne snovi, 

merila za izvedbo fizičnega pregleda ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in 

podzemne vode ter merila za ugotavljanje možnosti onesnaženja tal, celinske in podzemne 

vode ter zraka.« 

 

48) V 9. odstavku 92. člena ZVO je treba med besedno zvezo »in podzemne vode ter 

določi…« vnesti dve besedi in sicer »ter zraka in«, ki se nato smiselno glasi besedna 

zveza: »in celinske in podzemne vode ter zraka in določi…« 

49) V 92. členu ZVO je treba dodati nov odstavek, ki se glasi: »Obveznost poravnave 

obremenitve in sanacije v primeru stečaja poravna pravna ali fizična osebe, njegovi 

družbeniki ali sorodniki do drugega kolena.« 

 

Pri tem je treba v razmislek dati tudi predlog o ustanovitvi prav posebnega sklada, v 

katerega bi mesečno pritekal denar od podjetji in posameznikov, ki obremenjujejo okolje. 

V primeru, kot je zgoraj opisan, ob predpostavki, če res ne bi bilo možnosti, da pravna ali 

fizična oseba poravna obveznosti obremenitve in sanacije v primeru stečaja ali likvidacije, 

bi se ta sredstva črpala iz sklada. Tako proračun oziroma davkoplačevalci ne bi bili 

obremenjeni. 

 

50) V 1. odstavku 94. člena ZVO je treba črtati besedno zvezo »največ devet mesecev« in jo 

zamenjati z besedno zvezo »en (1) mesec« 

51) V 95. členu se doda ob koncu nov odstavek, ki se glasi: »(18) Če upravljavec ne prijavi 

sprememb delovanja naprave v roku sedmih (7) dni, ki vpliva tako na okoljevarstveno 

dovoljenje in okolje, se mu izreče globa v skladu s prvim odstavkom 319. člena tega 

zakona.« 

52) V 11. odstavku 96. člena ZVO je treba odstraniti ločilo »pika« in stavek nadaljevati z 

besedilom: »ter obvesti javnost.« 

53) V 1. odstavku 97. člena se doda nova točka, ki se glasi: »3. če upravljavec naprave ni 

prijavil spremembe v skladu s 18. odstavkom 95. člena.« 

54) V 5. odstavku 97. člena ZVO je treba odstraniti ločilo »pika« in stavek nadaljevati z 

besedilom: »ter obvesti javnost.« 

55) V 4. odstavku 99. člena ZVO je treba odstraniti ločilo »pika« in stavek nadaljevati z 

besedilom: », inšpekciji, pristojni za gradbene zadeve in inšpekciji, pristojni za varstvo 

kulturne dediščine.« 
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56) Popraviti besedilo v 102. členu ZVO, ki se glasi: »Če se v postopku odloča o izdaji 

okoljevarstvenega dovoljenja za naprave, v katerih se sežigajo ali se sežigajo odpadki, 

melje plastika ali ponovno predeljujejo oziroma pridelujejo izdelki iz plastike in plastičnih 

mast ter barvil in arom ter kemikalij,  mora ministrstvo zagotoviti sodelovanje javnosti 

skladno z določbami 51. člena tega zakona.« 

57) Nesmiseln zapis je v 103. členu, ki se navezuje na 1. odstavek 101. člena ZVO. 

Okoljevarstveno dovoljenja izda Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) – to je 

postopek, ki poteka na prvi stopnji. Na okoljevarstveno dovoljenje se lahko poda pritožba 

na drugi stopnji, to je Ministrstvo za okolje in prostor. V 1. odstavku 101. člena piše, da 

ministrstvo odloči o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja – to ni res, odloči ARSO! 

Ministrstvo pa odloči na drugi stopnji, če sledila pritožba zoper izdano odločbo na prvi 

stopnji.  

 

Glede na zapisano je treba pod nujno smiselno popraviti 1. odstavek 101. člena! 

 

Prav tako je treba popraviti 17. odstavek 103. člena in smiselno zapisati: »Pritožba zoper 

odločbo izdano na drugi stopnji ni dovoljena, dovoljen pa je upravni spor, zanj pa veljajo 

določbe iz 58. člena tega zakona.« 

 

58) V 2. odstavku 105. člena ZVO je treba brisati ločilo »pika« in nato stavek nadaljevati z 

naslednjim besedilom: »ter po veljavnem kulturno-varstvenem soglasju.« 

59) V 3. odstavku 105. člena ZVO je treba brisati ločilo »pika« in nato stavek nadaljevati z 

besedilom: »,inšpekciji, pristojni za gradbena dela in inšpekciji, pristojni za kulturno 

dediščino.« 

60) V 3. odstavku 123. člena ZVO je treba brisati ločilo »pika« in ga nadomestiti z besedilom: 

»ter kulturno-varstveno soglasje.« 

61) V 2. odstavku 127. člena ZVO je treba brisati ločilo »pika« in ga nadomestiti z besedilom: 

»ter kulturno-varstveno soglasje.« 

62) V 3. odstavku 136. člena ZVO je treba brisati ločilo »pika« in ga nadomestiti z besedilom: 

»ter kulturno-varstveno soglasje.« 

63) V 4. odstavku 141. člena ZVO je treba brisati ločilo »pika« in dodati naslednje besedilo: 

»in obvesti javnost.« 

64) Popraviti besedilo v 4. odstavku 144. člena ZVO – poznavanje ZUP! 

65) V 1. odstavku 145. člena ZVO je treba popraviti številko »30« na številko »15« 

66) V 145. členu je treba dodati nov odstavek, ki se glasi: »(3) Če pristojna uradna oseba 

ministrstva ali inšpekcijskega organa ugotovi, da ni bila sporočena sprememba, se osebo 

obvesti in zahteva ureditev spremembe. Če odziva ni, se v roku 15 dni od prejetega 

poziva, izreče globa v skladu s 2. odstavkom 319. člena tega zakona in se z odločbo 

izbriše iz registra.« 

67) V 4. odstavku 147. člena se odstrani ločilo »pika« in se ga nadomesti z besedilom: »in 

obvesti javnost.« 

68) V 1. odstavku 148. člena se ob koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Če se lastnik 

odlagališča odpadkov naknadno ugotovi, pridobit status upravljavca, izreče pa se mu 

globa s 1. odstavkom 319. člena.« 

69) V 5. odstavku 149. člena ZVO se briše ločilo »pika« in se nadaljuje stavek: »in obvesti 

javnost.« 
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70) V 150. členu se doda nov odstavek številka 2, ki se glasi: »(2)Sanacijo okoljske škode je 

treba sanirati v roku petih (5) let od uveljavitve tega zakona za celjsko regijo, mežiško 

regijo, Zasavje in idrijsko regijo. Povzročitelje je treba pozvati k odpravi posledic in jim 

naložiti globo, zaradi ogrožanja javnega zdravja ljudi, živali in rastlin.« 

71) V 3. odstavku 151. člena je treba zamenjati besedo »zavarovanih« z besedo »vseh« 

72) V 1. in 2. odstavku 152. člena ZVO je treba besedo »zavarovanim« črtati iz odstavkov 

73) V 152. členu je treba dodati nov odstavek, ki se glasi: »(5) Okoljska škoda je tudi škoda, 

ki je povzročena ljudem, njihovemu imetju in njihovemu zdravju.« 

 

Bivši 5. odstavek pa postane 6. odstavek 152. člena ZVO. 

 

74) V 1. odstavku 157. člena je treba v besedno zvezo »nevladna organizacija iz prvega 

odstavka…« vključiti besedno zvezo »ter civilna iniciativa«; besedna zveza se nato glasi: 

»nevladna organizacija ter civilna iniciativa iz prvega odstavka…« 

75) V 1. odstavku 159. člena je treba brisati številko 30 in jo nadomestiti s število »50« 

76) V 159. členu je treba dodati nov odstavek, ki se glasi: »(2) Odgovornost za okoljsko škodo 

pa ne zastara, če so ljudje opozarjali na njen nastanek, pa povzročitelj ter pristojne 

državne službe niso ukrepale. Povzročitelju se izreče globa v skladu s 1. odstavkom 319. 

člena tega zakona, povrniti pa mora vse stroške zdravljanja in rehabilitacijo prizadetim 

osebam ter jim povrniti odškodnino.« 

77) V 1. odstavku 162. člena se briše ločilo »pika« in se nadaljuje z besedilom: »ter javnost.« 

78) V 2. odstavku 163. člena ZVO se briše beseda »država« in se jo nadomesti z besedno 

zvezo: »družbeniki povzročitelja ali njegovi sorodniki do drugega kolega sorodstvenih 

vezi.« 

79) V 1. odstavku 164. člena ZVO je treba brisati ločilo »pika« in ga nadomestiti z besedilom: 

»(celjska regija, mežiška dolina, idrijska regija, Zasavje).« 

80) V 7. odstavku 168. člena je treba odstraniti ločilo »pika« in nadaljevati z besedilom: »ali 

gospodarsko območje.« 

81) V 1. odstavku 182. člena je treba brisati ločilo »pika« in ga nadomestiti z besedilom: », ki 

je javno dostopno.« 

82) V 187. členu je treba dodati nov odstavek, ki se glasi: »(5) Uradne osebe se na sklad 

premesti iz ministrstva, pristojnega za okolje; če je uradnikov premalo, pa se jih 

prerazporedi iz drugih ministrstev.  Novega zaposlovanja ni.« 

83) V 206. členu je treba dodati nov odstavek, ki se glasi: »(5) Uradne osebe se na sklad 

premesti iz ministrstva, pristojnega za okolje; če je uradnikov premalo, pa se jih 

prerazporedi iz drugih ministrstev.  Novega zaposlovanja ni.« 

84) V 220. členu je treba pojasniti, kaj je to »zrakoplov« in natančno navesti, kaj vse je 

zakonodajalec mislil z besedo »zrakoplov« (npr. letalo, balon, motorni zmaj, modelarska 

letala, zračna ladja itd.) in katere vsebine se bodo urejale v tem zakonu in katere so že 

urejene ali pa bi morale biti v Zakonu o letalstvu. 

85) V 2. odstavku 268 člena je treba napisati, katero ministrstvo je to. 

86) 19. odstavek 278. člena je treba začeti z naslednjim odstavkom: »Register se vodi kot 

javna knjiga. …« 

87) V 1. odstavku 281. člena ZVO je treba črtati besedno zvezo »najmanj vsako četrto leto« in 

jo nadomestiti z besedo »vsako leto« 

88) V 3. odstavku 281. člena je treba besedo »drugo« črtati 
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89) V 5. odstavku 281. člena se črta beseda »četrto« in besedna zveza », lahko pa tudi« in se 

jo nadomesti z veznikom »in« 

90) V 1. odstavku 285. člena ZVO je treba brisati ločilo »pika« in nadaljevati poved: »,v 

sodelovanju z drugimi inšpekcijskimi službami, na državni in mestni ravni, kjer se delo 

medsebojno prepleta.« 

91) V 2. odstavku 285. člena je treba med besedno zvezo »varstvo pri delu, varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, …« dodati besedo »kulturo«; nova besedna zveza se 

glasi: »varstvo pri delu, kulturo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, …« 

92) V 3. odstavku 285. člena se odstrani ločilo »pika« in se stavek nadaljuje z naslednjim 

besedilom: »v sodelovanju z drugimi inšpekcijskimi službami.« 

93) V 286. členu ZVO je treba dodati dva nova odstavka, ki se glasita: 

 

»(5) Inšpekcijski nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. 

 

(6) Inšpekcijski nadzor se lahko izvaja 24 ur na dan, vse dni v letu.« 

 

94) V 1. odstavku 312. člena ZVO je treba dodati še nov stavek, ki se glasi: »Podatek je 

objavljen tudi na spletni strani ministrstva, pristojnega za okolje.« 

95) V 1. odstavku 314. člena ZVO je treba dodati dve novi točki (7 in 8), ki se glasita: 

 

»7. obremenjevanjem okolja s smradom v okolje in 

  8. obremenjevanjem okolja z nedovoljenimi PM delci.« 

 

96) V 1. odstavku 315. člena je treba brisati besedno zvezo »najmanj peto« in jo nadomestiti s 

z »vsaj VII. …«  

97) »X. KAZENSKE DOLOČBE« - Katero poglavje je to X ali XI? 

98) Globe: členi od 316 do 319 – so prenizke, glede na škodo, ki jo povzročitelji povzročijo 

tako ljudem, živalim, kot okolju. Življenje (ljudi, živali, rastlin, okolja) je neprecenljivo, 

zato bi morale biti okoljske škode izrečene v globah tako visoke, da bi bilo vsakemu 

podjetniku ali posamezniku v interesu, da kupi čistilne naprave, filtre itd. in ne povzroča 

škode, kajti zavedati bi se moral že v naprej, ali se bo sploh upal onesnaževati okolje. 

99) V 1. odstavku 319. člena je treba dodati nove točke, ki se glasijo: 

 

»5. če krši 18. odstavek 95. člena tega zakona 

  6. če krši 3. odstavek 145. člena tega zakona 

  7. če krši 1. odstavek 148. člena tega zakona in 

  8. če krši 2. odstavek 159. člena tega zakona.« 

 

100) V 1. odstavku 321. člena je treba dodati ob koncu besedila še stavek, ki se glasi:  

»Izdana koncesija je javna.« 

101) V 1. odstavku 322. člena se odstrani ločilo »pika« in se poved nadaljuje: », ki je 

javen.« 

102) V 1. in 2. odstavku 334. člena se besedna zveza »ZVO-1.v« in »ZVO-1« obvezno 

briše in se zapiše »tega zakona.« 

 

Svoje pripombe utemeljujemo z argumenti in pojasnili v prvem delu dopisa (od 1. od 12. 

strani), s komentarji in predlogi zapisanimi v drugem delu od strani13 do 25 in zahtevamo, da: 



 
 
 
 

Alpe Adria Green - mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Črna Gora, Severna Makedonija, 
Bosna in Hercegovina. V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu za zaščito okolja in v javnem interesu za zaščito narave.  

Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU.    
 Web: https://alpeadriagreen.wordpress.com/          E-pošta: info@alpeadriagreen.com         GMS: 051 311 450 

TRR: Sparkasse d. d.; SI56 3400 0101 4687 391, Addiko Bank d. d.: SI56 3300 0000 6508 788      Mat. št.: 1173120      DŠ: 78020239  

 

1. se vse opombe, pripombe, mnenja, soglasja, predloge vnesene v zakon, ki so označeni z 

rdečo barvo, 

2. se smiselno uporabljajo določila drugih zakonskih predpisov  

3. je treba popraviti vse slovnične in pravopisne napake 

4. je treba dosledno upoštevati oštevilčenja, da ne bi po sprejetju zakona prihajalo do 

nejasnosti  

5. se v zakon vnesejo poglavja o obratih, ki se ukvarjajo z apnom, cementom, plastiko, 

kavčukom, vnetljivimi snovmi, kemikalijami, nevarnimi snovmi in barvami, 

bioplinarnami, kompostarnami in kafilerija 

6. ni jasno opredeljeno sodelovanje resornega ministrstva z drugimi javnimi službami, ki so 

nujno potrebne ob nesrečah (reševalci, gasilci, laboratoriji, neodvisni strokovnjaki itd.) 

7. je mnogo zapisov, da se bodo določena poglavja urejala s podzakonskimi akti – 

zahtevamo, da je natančno opredeljeno, kaj se bo urejalo in kako in, da se v roku šestih (6) 

mesecev od uveljavitve tega zakona pripravijo vsi podzakonski akti, v skladu s pojasnili 

dr. Toneta Jerovška, dr. Erika Kerševana ter drugih pravnih strokovnjakov; vaše 

uslužbence pa pošlje na izobraževanje o osnovnih pravnih zadevah, 

8. v zakonu pogrešamo vrednosti izplačil prizadetim osebam, ki so žrtve nesreč in 

onesnaženja okolja, ki jih s svojim delovanjem oziroma malomarnim delovanjem 

povzročajo pravne osebe in samostojni podjetniki v obratih in drugih podjetjih, ki 

onesnažujejo okolje 

9. v zakonu pogrešamo tudi vrednosti izplačil osebam (pravnim in fizičnim), ki jih imajo, 

zaradi obratov in podjetji, ki onesnažujejo okolje (zrak, tla in zeljo ter vodo, tudi 

podzemno) 

10. ker gre pri izdajanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasji, koncesij, odločb itd. za 

številna nedovoljena pravna dejstva, je treba v zakon obvezno vključiti tudi Računsko 

sodišče in Komisijo za preprečevanje korupcije. 

 

Prepričani smo, da boste naše pripombe, nasvete in mnenja v celoti upoštevali. Vaše odločitve 

nam prosim sporočite na naš elektronski naslov . Pri pripravi tega predpisa in drugih 

predpisov želi naša mednarodna okoljska organizacija Alpe Adria Green ter ostale civilne 

iniciative aktivno sodelovati. Še vedno se zavzemamo za podaljšanje roka za predložitev 

pripomb in mnenj na ta osnutek zakona. 

 

Prepričani smo, da boste to upoštevali, saj ne želimo, da bo javnost spet izključena, kot je bila 

pri pripravi tega osnutka zakona, iz katerega je mogoče razbrati, da je bil sestavljen po delih, 

ki pa so ga pisale in pripravljale osebe, ki se na tematiko, zelo malo, ali pa nič, ne spoznajo. 

Glede na izredno kratek čas za posredovanje pripomb in mnenj, katerega niste želeli 

podaljšati, nismo mogli obdelati vseh stališč, ki bi jih sicer pripravili še bolj strokovno, smo 

pa zapisali vse smernice, katere morate obvezno upoštevati. 
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D) Pripombe na člene osnutka ZVO-2 z dne 30. 12. 2021: 

 

1. Prvi odstavek 1. člena – zapis »obremenjevanjem« - podrobno zapišite, kakšnim 

obremenjevanjem 

2. Prvi odstavek 1. člena – zapis »trajnostni razvoj« - kje je definicija? 

3. Prvi odstavek 1. člena – zapis je skropucalo nekih pojmov, ki se berejo lepo, nimajo pa 

globljega pomena in gre za eno veliko zavajanje javnosti, kako jo ogoljufati na tem 

področju, da se bo lahko okolje in narava še bolj onesnaževala! – obvezno popravit 

4. Drugi odstavek 1. člena – »delno se prenaša naslednje direktive v slovenski pravni red« - 

super spet se bo delalo tako kot do sedaj – obvezno popravit 

5. Prvi odstavek 2. člena – definicija je popolnoma napačna »s tem zakonom se spodbuja in 

usmerja takšen družbeni razvoj …« Ministrstvo za gospodarstvo je tisto, ki daje spodbude 

in usmerja družbeni razvoj, medtem ko Ministrstvo za okolje in prostor skrbi s svojimi 

ukrepi, da ne bi prišlo do zlorabe okolja in prostora, predvsem pa uničenje narave ter 

posledično zdravja ljudi, živali in rastlin. Tu se vidi, da ste na MOP popolnoma pomešali 

pristojnosti in da resnično ne veste, kaj delate. Zakaj ne vprašate nas nevladen 

organizacije, kot pa da sami pripravljate zakonodajo, katero pač ne znate, ker ne vidite 

problemov. Kje je vključeno tu Ministrstvo za zdravje. Seveda morajo biti vključeni tudi 

drugi resorji, da ne bi prišlo do problemov, kot je Magna Hoče, pa Stadion Ljubljana itd.  

6. Drugi odstavek 2. člena: pod prvo točko ste zapisali »preprečitev in zmanjšanje 

obremenjevanja okolja« - kdaj pa ste na vašem ministrstvu že kaj preprečili? Katastrofe se 

ves čas dogajajo, »samovžigi« gum, smeti, razlitje nevarnih odpadkov itd. – zakaj pa tega 

niste preprečiti, pa čeprav ste jim izdali okoljevarstveno soglasje za delo v objektu brez 

gradbenega dovoljenja, postavljenega na črno? Kdo se tu dela norca in iz koga? 

7. Druga točka drugega odstavka 2. člena: »ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja« - 

ohranjali ga boste? Uničili ste ga, popolnoma ga je treba sanirati, ne pa ohranjati. Kaj pa 

vam je? Poglejte Mežiško in Zgornjesavsko dolino, pa območje nekdanje Cinkarne Celje, 

pa Anhovo, Zasavsko regijo itd. Tako boste pustili? Da vsa ni sram. Črtajte to svinjarijo in 

jo ustrezno strokovno popravite, ali pa se pojdite učit slovenski jezik! 

8. Tretja točka drugega odstavka 2. člena: »trajnostna raba naravnih virov« - naravni viri so: 

premog, nafta, les itd. torej pomeni, da bomo tudi v prihodnje to še vedno, brez problemov 

uporabljali. Ali ste na MOP že slišali za pojem brezogljična družba? Verjetno še ne, če bi, 

potem takšnih neumnosti ne bi pisali! 

9. Četrta točka drugega odstavka 2. člena: »zmanjšanje rabe energije …« Kako pa si na 

MOP to zamišljate? Zmanjšati bo treba rabo energije in povečati rabo obnovljivih virov 

energije. Zakaj povečati rabo obnovljivih virov energije, če v prvem delu stavka zapišete, 

da se bo zmanjšala raba energije? Ste morda pozabili napisati kakšen pridevnik? Ah, saj 

vas razumemo, na MOP-u se javni uslužbenci še niso učili slovnice. 

10. Peta točka drugega odstavka 2. člena in druga točka tega člena sta si izključujoči – najprej 

boste ohranjali, se pravi nič spreminjali, sedaj pa boste odpravljali posledice 

obremenjevanja okolja – zanimivo? Kaj bi se zgodilo piscu tega besedila, če bi tega še 

enkrat prebral in poslušal neumnosti, ki jih je zapisal. Torej bo MOP odpravljal napake 

podjetji, ki so se storile do danes in so povzročile okoljsko škodo. MOP pa vemo, da je 

nesposoben, iz tega izhaja, da bo MOP nekomu naročil, plačevali pa bomo državljani za 
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napake podjetji, ki so delale včeraj, danes in jutri katastrofalne napake, ki imajo trajne 

ekološke posledice.  

11. Šesta točka drugega odstavka 2. člena – »povečanje snovne učinkovitosti proizvodnje in 

potrošnje«. Zanimivo? MOP bo povečal snovno učinkovitost proizvodnje (proizvodnja, ki 

obratuje s pomočjo obnovljivih virov energije – da pojasnimo MOP-u, ker očitno ne ve, 

kaj to pomeni) … Aja? To je področje gospodarstva, MOP pa je dolžan, da pripravi take 

načrte razvoja in posledično kazni, da podjetje, ki ne bo sledilo zakonodaji, ne bo moglo 

poslovati oziroma sploh biti odprto. MOP se nima pravice vtikati na področje drugega 

resorja, mora pa za področje svojega resorja predpisati take regulative, da ne bo okolje in 

narava oškodovana! Ali vam to ni jasno? 

12. Sedma točka drugega odstavka 2. člena – »opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih 

snovi« - ta alineja je kontradiktorna – najprej se bo opuščano, nato pa nadomeščalo 

uporabo nevarnih snovi – ampak nevarne snovi bodo še vedno nevarne, tudi če jih 

opuščaš, saj jih boš z nečem drugim nadomestil, mar ne? 

13. Prva točka tretjega odstavka 2. člena – »spodbuja se proizvodnjo in potrošnjo …«; 

proizvodnje MOP ne spodbuja, to je področje drugega resorja; MOP mora dati takšne 

regulative, da bo proizvodnja in potrošnja usmerjena k takšnim proizvodom, ki ne bodo 

obremenjevali okolja in zdravja ljudi; tista proizvodnja, ki ne bo sledila tem regulativam, 

bo dobila visoke kazni in bo propadla. Na proizvajalcih je sedaj, ali boso investirali v 

zdravje ljudi in okolja, ali bodo propadli. To je dejstvo in MOP bi moral pripraviti 

ustrezne regulative na tem področju, ne pa »prazne slame klatiti«, ki se lepo bere, ne 

pomeni pa nič! 

14. Druga točka tretjega odstavka 2. člena – MOP posega na področje gospodarstva; MOP 

mora prepovedati tehnologijo, ki obremenjuje okolje – to je to! 

15. Tretja točka tretjega odstavka 2. člena – »plačuje onesnaževanje in raba naravnih virov« - 

vrhunska trditev: KDO PLAČUJE ONESNAŽEVANJE??? PREPOVEDATI GA JE 

TREBA! Subjekti, ki bodo samo pomislili, da bi onesnaževali okolje, morajo čez noč 

propasti, zato ker mora MOP pripraviti takšne kazni, da nihče na onesnaževanje okolja ne 

bi niti pomislil. Kaj ste storili s to dikcijo na MOP? NIČ! Tisti, ki je do sedaj onesnaževal 

okolje, je bil opomnjen ali pa je plačal manjšo kazen in delal naprej! Napačno! Tisti, ki to 

počne, mora propasti – takoj! MOP pa s takšno dikcijo dovoljuje onesnaževanje tudi v 

prihodnje – bravo! O slovnici ne bi pisali. 

16. Četrti odstavek 2. člena je zelo nejasno definiran in bi bilo smiselno, da se ga razdeli v dva 

odstavka. 

17. 3. člen – pojmi – na osmih (8) straneh, se pravi na štirih (4) listih so zapisani pojmi, ki se 

uporabljajo v tem zakonu. Že večkrat smo omenili, da bi tudi osnutek zakona morali 

pregledati lektorji. V tem členu je ogromno napak, nejasnih razlag pojmov; oštevilčenje 

pa je prav katastrofalno, tako da bralca zakona popolnoma zavede, kam določeni pojmi 

spadajo. 

18. 16. točka 3. člena govori jo javnosti – kaj je to javnost lepo in razločno brez nekaj 

odvečnih fraz govori Slovar slovenskega knjižnega jezika in smiselno bi bilo, da se 

uporabi ta definicija. 

19. 17. točka 3. člena govori o nevladnih organizacijah – definicija je popolnoma napačna. 

Nevladne organizacije delujejo po Zakonu o nevladnih organizacijah. Tam je tudi 

zapisano, kako je s področji pokrivanja in statusom nevladne organizacije v javnem 

interesu. Na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah pa posamezen resor sprejme 

pravilnik o delovanju oziroma podeljevanju statusa v javnem interesu in nikakor ne more 
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to urejati ZVO-2, kar pomeni, da MOP posega v materijo drugega resornega ministrstva, 

ki je pristojno za delovanje nevladnih organizacij.  

20. Druga točka 17. točke 3. člena govori o zainteresirani javnosti – MOP je dolžno, da 

zagotovi takšne regulative, da ne bo prišlo do ogrožanja katerega koli prebivalca v 

Republiki Sloveniji in ne samo »zainteresirane javnosti za okoljske odločitve zaradi 

varstva pravice do zdravega življenjskega okolja. 

21. Prva točka prvega odstavka 4. člena govori, kdaj se določbe tega zakona ne uporabljajo – 

to je absolutno treba črtati, saj tudi takrat, ko se zgodi ekološka katastrofa, naj bo to 

nesreča ali kar koli drugega, morajo še toliko bolj veljati določbe tega zakona. Tako se 

samo zagotavlja, da je še več kršiteljev, kot so bili že do sedaj, posledice pa plačujemo 

davkoplačevalci oziroma državljani. 

22. Četrti odstavek 4. člena – po nesreči delati analize presoje vplivov na okolje je 

nesmiselno. Prej jih je treba delati in preprečevati nesreče, ne pa po nesrečah. Kdo jih bo 

delal? MOP? Za denar davkoplačevalcev? MOP mora naročiti analize, povzročitelj pa 

plačati! 

23. V 18. členu je treba že v prvem odstavku navesti, da mora povzročitelj še preden začne z 

obratovanjem izvesti vse ukrepe, da ne bi prihajalo do onesnaževanja. 

24. Iz drugega odstavka 18. člena je treba napisati, da mejnih vrednosti ni, ker je potrebno, da 

ne pride do onesnaževanje. Tu mora prevladovati nična toleranca. 

25. V tretjem odstavku 18. člena je treba spremeniti, da vlada v predpisih določa vse naprave 

oziroma pravni subjekti, da imajo okoljevarstveno dovoljenje. 

26. V četrtek odstavku 18. člena je treba za vsakega upravljavca naprave določiti, pod 

kakšnimi pogoji mora delati, da ne pride do okoljevarstven katastrofe. 

27. V sedmem odstavku 18. člena je treba zapisati, da morajo imeti vse naprave, ki se na novo 

postavljajo pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, tudi okoljevarstveno soglasje in 

strokovna ocena ni dovolj. Naprave se lahko postavljajo le na območjih, kjer je zemljišče 

komunalno urejeno. 

28. V osnutku tega zakona (19. člen) je treba ves čas pisati tako, da bi se morebitne nesreče že 

v kali zatrle in absolutno prepovedovale ter predpisati strožje kazni, v primeru, da bi do 

tega prišlo. Nedopustno je, da bi govorili, da vlada določa vrste, količine itd. nevarnih 

lastnosti, saj se moramo zavedati, da vlada dela politično in ne strokovno. 

29. V 20. členu je zapisano, da lahko vlada Evropski komisiji predlaga, da se določena 

nevarna snov izbriše iz seznama nevarnih snovi. Lahko. Toda v Evropi so bolj ozaveščeni 

o okoljski škodi, kot pri nas in do česa takšnega ne more priti, zato je ta člen čisti absurd.  

30. V 21. členu je zapisano, da mora povzročitelj upoštevati prepovedi. Še vedno do sedaj ni 

nikoli nihče ničesar upošteval in jih tudi nič v zvezi s tem členom ne zanima, tudi če pride 

(poudarek je na ČE) inšpektor, povzročitelji plačajo minimalno kazen in delajo naprej. Že 

v uvodu smo povedali, da je treba vsakega, ki se ukvarja s kakršno koli dejavnostjo že ob 

začetku obratovanja njegovo proizvodnjo temeljito pregledati in mu izdati okoljevarstveno 

dovoljenje. 

31. V 22. členu so zapisane splošne določbe kako ravnati z odpadki. Vse lepo in prav, toda ne 

glede na to je v tretjem odstavku zapisan čisti absurd »na katerih je predpisan poseben 

režim«, ne glede na to, ali je nekje predpisan poseben režim, je že v naprej treba določiti, 

kako v točno določeni proizvodnji ravnati z odpadki, ne šele potem, ko pride do ekološke 

škode. Ker se že danes to ne upošteva, smo priča, da proizvodnje zgradbe nimajo niti 

gradbenega dovoljenja, postavljene so na komunalno neurejenem območju itd. Vi pa 

pravite, da velja to le za eno območje. Poglejmo primer: Ekosistemi Celje – podjetje ima 
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svoj sedež v Celju. Tam nikogar ne ogroža, ne onesnažuje, toda njegovi obrati, ki so 

razpršeni po Sloveniji (Zalog pri Novem Mestu) pa povzročajo ekološko katastrofo za 

celo Slovenijo – onesnažena je voda, zrak in podzemni svet. 

32. Drugi odstavek 22. člena govori, za koga se členi od 22. do 54. člena ne uporabljajo. 

Zmotno. Ko pride do ekološke katastrofe so spuščajo številni strupeni plini, onesnažujeta 

se zemlja in voda s strupnimi plini in tudi za te primere (12 ste jih zapisali v treh 

odstavkih) bi morala veljati določila oziroma členi, ki jih vi zavestno izpuščate. To je tisto 

o čemer mi ves čas govorimo, da bi moral imeti vsak proizvodni obrat, tudi trgovine, 

skladišča itd. okoljevarstveno dovoljenje, saj že danes vemo, da lahko pride do ekološke 

katastrofe (v primeru požara, razlitja tekoči itd.). 

33. Četrti odstavek 23. člena govori o hierarhiji ravnanja z odpadki. Vsak odpadek je lahko 

nevaren odpadek tako za ljudi, kot naravo, zato se ne more govoriti o hierarhiji, pač pa o 

stopnji nevarnosti.  

34. V 24. členu je govora o pravilih ravnanja z odpadki. Dejstvo je, da odpadki nastanejo in je 

treba zagotoviti takšno zakonodajo, da se ž v naprej ve v proizvodnji ali trgovini oziroma 

drugi dejavnosti, kako bodo povzročitelji ukrepali, da ne bi prišlo do ekološke katastrofe z 

odpadki, ki so posledica njihove proizvodnje oziroma dejavnosti. 

35. 25. člen tega osnutka zakona ogovori o okoljevarstvenem dovoljenju in potrdilo. 

Popolnoma nesmiselno je, da se v zakonu omenja potrdilo. Tega je treba iz zakona črtati, 

kajti to samo zavaja proizvajalce, trgovce in druga, ki ravnajo z odpadki. Vsak se bo 

skliceval, da ni vedel, da rabi okoljevarstveno dovoljenje in bo imel za svojo dejavnost le 

potrdilo. Ko bo prišlo do ekološke katastrofe, pa se bomo spet spraševali, kako je to 

mogoče. V tem členu bi bilo smiselno, da se omeni tudi osebe, ki na svojem privatnem 

dvorišču »zbirajo« nevarne odpadke, avtomobile in druge neprimerne odpadke, ki kazijo 

okolico, obenem pa povzročajo veliko ekološko škodo. Sedaj se zoper takšne fizične 

osebe ni ukrepalo, ker ni bilo nobene zakonske podlage. Če ima fizična oseba na svojem 

dvorišču dva ali več osebna vozila, ki sta neregistrirana oziroma nevozna, je treba 

povzročitelja oglobiti in mu naložiti kazen takojšnjega odvoza. Naša okoljevarstvena 

organizacija se strinja s tretjim odstavkom 25. člena, da mora imeti vsaka pravna ali 

fizična oseba pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje. Absolutno pa se ne strinjamo od 

petega do sedmega odstavka tega člena, kjer je govora o izjemah. Na področju varstva 

okolja ni izjem. 

36. 26. člen bi moral bolj natančno določati prepovedi in tudi navodila za občine; vsekakor pa 

bi moralo biti to urejeno v že v tem osnutku zakona in ne prepuščati občinam. Te bodo ali 

pa ne bodo nič storile na tem področju. Morda kakšna večja občina bo postavila tablo, če 

bo na občinskem zemljišču, za ukrepe pa se bo sklicevala na državo in državni 

inšpektorat. 

37. V 27. členu osnutka tega zakona končno spregovorite o stranskih proizvodih. Lahko se 

zgodi, da glavni proizvod nima stranskih učinkov na okolje, jih pa ima stranski proizvod. 

Zato je absolutno treba, da ima vsak proces okoljevarstveno dovoljenje, v katerem se 

izreče dovoljenje za celotne proces, ne samo za glavni produkt, pač pa tudi vse stranske 

produkte. 

38. S 28. členom napačno pojasnite pojem »prenehanje statusa odpadka«. Res se lahko nek 

odpadek uniči ali uporabi za kaj drugega, dejstvo pa je, da tudi iz odpadka dobimo nov 

predmet ali nov produkt, ki lahko ponovno kaže vse znake odpadka. Tako nikoli ne 

moremo govoriti, da nek odpadek ni več odpadek. 
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39. Že nekajkrat smo v teh pripombah omenili, da vlada predpisuje to in ono zadevo. V 

zakonu mora biti natančno določeno, da pristojno ministrstvo za okolje in prostor 

predpišeta podzakonski akt, ki bo določeno področje urejeval. V tem členu spet prenašate 

odgovornost na vlado in spet bo šlo za politične odločitve, nikakor pa ne za strokovne ali 

znanstvene. Temu ostro nasprotujemo. V vladi sedijo politične osebe, ki se res ne 

spoznajo na merila, kdaj je nek odpadek odpadek oziroma ni.  

40. 30. člen osnutka ZVO 2 je čisti absurd. Najprej določate, da vlada poskrbi, kdaj ima 

odpadek status odpadka, potem pa v nadaljevanju zakona sami to urejate.  

41. Tudi, ko določen odpadek izgubi status odpadka (31. člen) lahko nov proizvod, ki nastane 

iz nekega drugega odpadka, proizvede ali nastane nov odpadek oziroma snov, ki je 

potrebna pri proizvodnji odpadka v nov proizvod, lahko povzroči onesnaženje. 

42. 32. člen še nikoli ni bilo in niti nikoli ne bo, da bi tisti, ki povzroča odpadke »moral 

zagotoviti njihovo obdelavo«. Tega v realnem svetu ni, zato si ne smemo zatiskati oči. 

Nikoli ni bila ista pravna ali fizična oseba, ki bi odpadek proizvedla tudi v vlogi osebe 

(fizične ali pravne), da bi odpadek uporabila za nekaj drugega. Tu se pojavijo novi pravni 

subjekti, ki kršijo zakonodajo. Zato še enkrat poudarjamo, da bi morale imeti tako fizične 

kot pravne osebe okoljevarstvena dovoljenja. 

43. V 33. členu spet vključujete vlado, ko je govor o stroških ravnanja z odpadki. Vsak, ki 

povzroča v proizvodnjam procesu odpadke odgovarja zanje in za njihovo predelavo 

oziroma uničenje. Če gre za odlagališča, pa je predlagana doba 30 let, bistveno prekratka. 

Poglejmo danes Cinkarno Celje – smo se kaj naučili? 

44. Zakaj rabimo še eno agencijo, čeprav imamo že ARSO, za katerega vemo, da dela 

popolnoma nestrokovno. Sedaj bi pa imeli še Javno agencijo za trg, varnost prometa in 

potrošnikov (46. člen). 

45. Register proizvajalcev ali ga rabimo, saj imamo že AJPES. Vsak, ki dobi status pravne 

osebe ali status samostojnega podjetnika, mora poskrbeti za plačilo ekološke takse, saj 

tudi če dela v pisarni, povzroča obremenitev za okolje. To je dejstvo in mimo tega ne 

moremo. Tisti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, pa morajo (brez izjem) imeti okoljevarstvena 

dovoljenja.  

46. 52. člen osnutka zakona govori o cenah storitev gospodarske javne službe. Tu mora 

država poskrbeti za določeno regulativo, tako bomo spet priča nenormalnim razlikam med 

občinami oziroma regijami. Dejstvo pa je, da je treba odpadke odvažati in s tem 

preprečevati razširjenost številnih kužnih ali drugih bolezni, ki jih lahko povzročajo 

glodavci, ptiči ali pa naravni pojav (dež), ki spira odpadke v podtalnico, reke, kraške jame 

itd. 

47. V 54. členu govorite o dialogu. Dialoga danes med MOP, Inšpektoratom in ARSO-m ni, 

kako bo šele z novo agencijo. Spet tu omenjate NVO v povezavi s 237. členom, v katerem 

zapišete, da moramo NVO, ki imamo status dejavnosti v javnem interesu izobraževati in 

vzgajati. Oprostite NVO nismo izobraževalne ustanove. 

48. Pri 54. členu govorite tudi o varstvu potrošnikov. Imamo organ varstva potrošnikov, ki pa 

ne odgovarja vsem deležnikom enakovredno, pač pa le svojim članom. Torej, če se 

posameznik ali pa skupina posameznikov znajde pred problemom, moramo to plačati in 

vstopiti v zavod (Zavod za varstvo potrošnikov). Kako zavajajoče! 

49. V 55. členu govorite o standardih? Jih Slovenija ima? 

50. Že v naslednjem členu, to je 56. pa govorite o standardih kakovosti okolja. Spet je vse 

preneseno na vlado, ki naj bi določila območja, kjer naj bi veljali posamezni standardi. 
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Zakaj pa to že ni storila, saj imamo ogromno območji, ki jih je treba sanirati, a jih bomo 

po tem zakonu »spregledali«? 

51. Res je, da vlada lahko določi razrede in stopnje za določeno območje (57. člen), če 

govorimo o državnem prostorskem načrtu. Pri občinskih prostorskih načrtih pa ne vlada 

ne ministrstvo pristojno za okolje nimata prav veliko besed. Ravno zaradi tega danes 

prihaja do številnih območji, kjer se odgovornost za odpravo onesnaženja prelaga iz enega 

subjekta na drugega, ob predpostavki, da pravni subjekt več ne obstaja. 

52. Šele s tem zakonom začnete govoriti o »območjih okoljskih omejitev« (58. člen); šele 

sedaj bo govora šele o območjih, ni pa znano, kako se boste lotili sanacije teh območjih, ki 

so degradirana, kjer je umrlo veliko državljanov, zaradi nespameti države v zadnjih 30. 

letih, čeprav smo nevladne organizacije na to ves čas opozarjale. 

53. 59. člena osnutka ZVO 2 govori o degradiranem območju. Absurd, ki ste ga zapisali pa je: 

»vlada lahko del okolja ali posamezno območje s predpisom določi kot degradirano 

okolje«. Lahko? Ali sploh veste, koliko območji v Republiki Sloveniji je degradiranih. Vi 

pa pišete »lahko«; zahtevamo, da to takoj črtate in že v zakon umestite vsa degradirana 

območja in rešitve, kako jih boste v naslednjih petih (5) letih sanirali. 

54. 60. člen zakona govori o čezmejnem sodelovanju. Če ne bi bilo naše mednarodne 

okoljevarstvene organizacije, bi danes Plinski terminal v Žavljah že stal in tako 

onesnaževal severno Jadransko morje. Vi na ministrstvu pa se iz nas okoljevarstvenikov 

delate norca, ko govorite, kako naj bi Slovenija opozarjala sosednje države, če bi 

onesnaženost okolja segala preko meja.  

55. Subsidiarno ukrepanje države in občine (61. člen) seveda potem, ko bi se že zgodila 

ekološka katastrofa – zakon mora biti tako napisan, da preprečuje ekološke katastrofe, ne 

pa da dela država in občina načrte sanacije, če pride do katastrofe in potem »odpravlja 

posledice čezmerne obremenitve«. To je absurd, kar ste zapisali. 

56. Sodelovanje javnosti mora biti vedno zagotovljeno pri pripravi predpisov, nikakor pa se 

ne strinjamo s petim odstavkom 62. člena, ko govorite, da občina objavi poziv k 

sodelovanju javnosti v lokalnem časopisu. To mora biti objavljeno na spletni strani občine 

in v mediju (časopisu), ki je dostopen vsem državljanom Republike Slovenije. 

57. V 63. členu govorite o ukrepih v primeru okoljske nesreče. Kot vemo iz prakse in to v 

predlogu zakona spet delate, povzročitelj okoljske nesreče še nikoli ni obvestil organe 

obveščanja o okoljski nesreči. Če ne bi bilo državljanov in NVO, bi povzročitelj okoljske 

nesreče, to skril pred javnostjo.  

58. Tako v 63. členu kot 64. členu govorite o okoljski nesreči; zakon bi moral biti pisan tako, 

da do nesreče sploh ne bi prišlo. Tako pa je pisan v smeri, da se nesreča zgodi, potem pa 

se bo razmišljalo, kako ukrepati. Na tem mestu zahtevamo, da se ta del spremeni in se 

okoljske nesreče preprečujejo in do njih sploh ne pride. 

59. 65. člen govori o stečaju pravne osebe, ki povzroči okoljsko nesrečo, ali pa ima ogromno 

odpadkov. Da se vse prepiše na državo – 1. odstavek 65. člen – je absurd. Država mora 

zagotoviti, da podjetje, ki začne s takšno proizvodnjo deponira pri SID banki večjo 

količino denarja, ki ostane državi v primeru stečaja, da se odpravi okoljska katastrofa, ki 

jo je podjetje zagrešilo. 

60. Skrbnik varstva okolja naj bi bila oseba po 66. členu tega osnutka zakona, katero naj bi 

imel proizvajalec zaposleno. Dejstvo pa je, da to ne bo nikoli zaživelo, ker je že v zakonu 

zapisano »mora imeti«, namesto, da bi pisalo »obvezno imeti« in kakšno stopnjo 

izobrazbe mora ta oseb imeti. Naštetih pa je le 12. nalog, ki naj bi jih ta oseba 
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izpolnjevala. Namesto, da bi bilo vključeno vsakoletno obvezno izobraževanje takšnih 

oseb. 

61. V Sloveniji smo znani po tem, da na proizvode natisnemo vsemogoče znake, ki jih niti ne 

razumemo, kaj šele, da bi jih spoštovali. Lepo je zapisano v 67. členu, a kaj ko se to 

nobenega proizvajalca ne dotakne, niti ne ve kaj določen znak pomeni.  

62. Že sedaj smo imeli v Sloveniji določene prepoznavne sisteme SIQ, ki pa so bili le zato, da 

so jih podjetja imela, ne da bi vedela sploh kaj pomenijo; dobila pa so jih zato, ker so za 

njih plačala. Povsem enako se bo zgodilo z vašim predlogom v 68. členu zakona. 

63. 70. člen govori o sodelovanju javnosti pri sprejemanju predpisov – vse lepo in prav. To 

imate že sedaj urejeno, imate pa tudi zapisano, da mora javnost plačati, če želi sodelovati 

pri sprejemanju občinskih prostorskih načrtov. Celo predpisano imate od 0 do 300 €. 

Večje občine so to izkoristile in sedaj, če želi javnost sodelovati, mora za vsak predlog 

oziroma pobudo najprej plačati, potem lahko poda mnenje, ki pa ni rečeno, da bo tudi 

upoštevano. Ali je to sodelovanje javnosti? Smo si vsi enakopravni? Kje pa so načela? 

64. O tem, da države in občine rade razlaščajo (71. člen), zlasti fizične osebe, je znan 

vsakodnevni pojav v Sloveniji. Nikoli pa se še ni zgodilo, da bi država stopila na stran 

fizične osebe, ki ne dovoli posega v prostor, čeprav se zakonodajalec, ministrstvo ali pa 

vlada zavedate, da ima prav. Spomnite se primera napačno zgrajenega industrijskega 

kanala C0. Kaj je ministrstvo storilo? NIČ. Kaj je storil ARSO? NIČ. Kaj inšpekcijske 

službe? NIČ. Preden takšne neumnosti pišite, rešite primere, ki jih morate. 

65. Pri sprejemanju Nacionalnega programa varstva okolja naj bi sodelovala tudi javnost. 

Javnost v tem zakonu tolikokrat omenjate, da verjamemo, da želite javnosti marsikaj 

prekriti. Kaj pa to pomeni, da ministrstvo preuči pripombe in jih na »primeren« način 

upošteva (četrti odstavek 74. člena)? NVO bomo spet dajali pobude, vi pa jih ne boste 

upoštevali. To nam je zelo znano. 

66. Program varstva okolja občine (75. člen) – govori o programu, ki ga sprejmejo mestne 

občine, ki že tako in tako delajo po svoje, ne da bi se posvetovale z meščani kaj šele z 

državo.  

67. O okoljskih izhodiščih nikoli nismo nikomur verjeli (76. člen). Tudi tokrat je tako. Gre za 

skupek lepo napisanega papirja, ki pa je neobvezujoč in namenjen le samemu sebi. Priloga 

k tem okolskim izhodiščem so tudi presoje vplivov na okolje (77. člen). Te izdelajo 

podjetja, ki so podkupljiva in presoje opravijo tako, da so vsi zadovoljni. Kako bi pa bilo, 

če bi država določila neodvisne presoje, ki bi jih moralo podjetje plačati? Seveda bi bilo 

ogromno negodovanja in spet se ne bi nič storilo.  

68. Pri okoljskih poročilih (78. in 79. člen) je isto kot pri pripravi celovite presoje na okolje. 

Temu v NVO ne verjamemo. Mnenju na takšno poročilo s strni NVO (80. člen) pa na 

ministrstvu sploh ne verjameta. 

69. Spet smo pri sodelovanju javnosti (81. člen). Tudi če nas takšno podjetje seznani, pa 

vemo, da ne bo, nas NVO nihče ne bo upošteval. 

70. V IV. poglavju POSEGI V OKOLJE v členih od 88. do 94. člena pišete le o pripravi 

poročila in kaj vse naj bi takšno poročilo imelo. Vsi ti členi so zapisani po sistemu »papir 

vse prenese«. Tudi tokrat je. Kajti vse je lepo zapisano, vse v mejah normale, na 

ministrstvu nihče ničesar ne preračunava, ko pa vlagatelj oziroma stranka v postopku 

prejme okoljevarstveno dovoljenje, pa dela 100 % po svoje. Zgoraj posredovane pripombe 

bi morali, kot pripravljavec zakonodaje upoštevati in zagotoviti takšno zakonodajo, da 

podjetju niti na pamet ne bi prišlo, da bi kršil zakonodajo in onesnaževal okolje. Tako pa 
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mu zakonodajalec ves čas ponuja možnost, da se sam odloči, kaj bo delal in kako, na 

podlagi tega pa mu MOP izda okoljevarstveno soglasje ali okoljevarstveno dovoljenje. 

71. Tudi tokrat ima javnost (97. člen in 113. člen) možnost vpogleda v okoljevarstveno 

soglasje oziroma dovoljenje. 

72. Ne strinjamo se z dvema odstavkoma 129. člena osnutka ZVO 2, v katerem govorite o 

stranki v postopku. Zahtevamo, da se doda nov odstavek, ki naj se glasi: »(3) Stranka v 

postopku je lahko nevladna organizacija, ki izkaže svoj interes.« 

73. V 133. členu zahtevamo, da se doda tretji odstavek, ki naj se glasi: »(3) Pravico 

zainteresirane javnosti v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obrat iz 131. 

člena mora obvezno imeti tudi nevladna organizacija, ki izkaže svoj interes.« 

74. Glede prenehanja obrata oziroma dokončno prenehanje obrata (člena 138. in 139.) smo že 

pisali, pod točko 59. naših pripomb. Vi tu v predlogu zakona pišete neke obrabljene fraze. 

Nekdo, ki se danes loti dela ali proizvodnje, kjer prihaja do onesnaževanja, se dobro 

zaveda, da bo moral imeti veliko kapitala. Seveda namerava ta kapital vlagati, zato da bo 

povečal svoj kapital, na pa zato, da ob ohranjal okolje in naravo čisto. Zato morajo biti 

vložki na banki tako visoki, da se lahko odpravijo vse posledice, preden dejansko preneha 

delovati obrat. 

75. Seveda se lahko podjetja tudi združujejo, prav tako tudi postopki, toda to je vse samo 

krinka za delovanje nečednih poslov, saj se vsakemu pravnemu subjektu gre le zato, da 

ima okoljevarstveno soglasje oziroma okoljevarstveno dovoljenje. Država bi morala 

takšnih združevanjem narediti konec, ne pa tako kot je v predlogu zakona v 140. členu. 

76. V 142. členu je spet veliko nasprotji: pravna oseba, ki gre v stečaj ali preneha obratovati 

in ima odlagališče odpadkov, tega odstrani šele na podlagi inšpekcijske odločbe (2. 

odstavek). Zakaj inšpekcija? To bi se moralo vedeti, kako takšne stvari dejansko potekajo 

že ob ustanovitvi takšnega podjetja, ne pa na koncu, ko takšne pravne osebe ni več in 

smeti pusti za seboj. Spet vse na ramenih davkoplačevalcev. Zakaj? 

77. Javno pooblastilo – ja, ARSO ga ima in vidimo, kako to ne funkcionira. Sedaj pa 

nameravate ustanoviti še eno agencijo in tudi njej dati javno pooblastilo. Spet bomo pri 

razpršenosti odločanja in spet bo tu kader, ki ne zna voditi postopkov, da o strokovnosti 

sploh ne govorimo, če že vi na ministrstvu ne znate pripraviti enega zakona lepo v 

slovenskem jeziku, o oštevilčenju pa ne bi govorili. 

78. V VI. poglavju zakona govorite o spremljanju stanja okolja in informacij o okolju (členi 

od 146. do 153.). Monitoringi so se izvajali in se bodo. Vprašanje je, kako so ti natančni in 

kdo je naročnik. Če je država naročnik, plačnik pa nekdo, ki onesnažuje okolje, ga bo ta 

kmalu nehal. Če pa je obrtno, pa je ogromno nepravilnosti. Redni monitoringi, ki se 

vsakodnevno izvajajo pa so tako na ramenih plačila davkoplačevalcev. 

79. Register varstva okolja naj bi vodilo ministrstvo (154. člen). Kako lepo zapisano, potem 

pa ko iščemo kakšen verodostojen podatek, se izgovarjate en na drugega, sistem pa vam 

ne dela. Bo v prihodnje drugače? 

80. V informacijske sisteme okolja je država že veliko vložila (155. člen), verjamemo, da bo 

tako tudi v prihodnje, kaj pa imamo državljani od tega, če ne moremo priti do informacij, 

ki bi morale biti javne. Zakaj skrivnosti? Koga ščitite? Bomo res po sprejetju tega zakona 

imeli boljše obveščanje o okoljskih podatkih (156. člen)? 

81. Dostop do okoljskih podatkov so javno dostopni, če to določa ta zakon (160. člen) ali 

zakon s področja informacija javnega značaja. V temu členu pa so v drugem odstavku 

navedeni, kaj se sme javnosti posredovati. Med drugim tudi informacije, ki se nanašajo na 

področje drugih resorjev in zakonodajalec tako zavestno zavaja javnost. Spet pa prikriva 
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podatke, ki bi morali biti javni, pa se povzročitelj okoljske škode, sam odloča, kaj bo 

posredoval javnosti in kaj ne. Torej govorimo o okoljskih podatki, ki nosijo stopnjo 

tajnosti. Pred seboj imamo osnutek zakona o varstvu okolja, mar ne? 

82. VII. poglavje govori o Odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode 

(členi od 161. do 171.) – že večkrat smo poudarili, da je treba preprečevati s takšno 

zakonodajo in politiko, da do ekološke škode sploh ne pride. Tu pa se kar v 10. členih 

govori o postopkih, kdaj je kdo kriv, kdo plača posledice, kakšne vrste posledic poznam 

itd. Pisanje zaradi pisanje, ki je sami sebi namen. 

83. Sledi poglavje VIII. Ekonomski in finančni instrumenti varstva okolja, ki se razteza vse od 

171. člena do 230. člena in govori finančnih instrumentih, ki bi urejali to področje, da ne 

bi prihajalo do onesnaževanja okolja. Spodbujalo »eko« naložbe, okoljske dajatve itd. 

Poglavje je zelo obsežno, a pisano zgolj nekaterim na kožo. Do opravičenosti eko naložb, 

ne bodo prišli državljani, ki že sedaj težko preživijo, onesnaževalci pa bodo to izkoristili 

sebi v prid, saj se tako in tako požvižgajo na zakonodajo. Danes delujejo pod enim 

imenom, jutri pod drugim in okoljevarstveno dovoljenje oziroma okoljevarstveno soglasje 

imajo le za eno dejavnost. Prav v teh členih bi morali biti bolj natančni in dvigniti dajatve 

za povzročitelje okoljske obremenitve na tako visoko stopnjo, da bi lahko državljani prišli 

pod zelo ugodnimi krediti do možnosti, da tudi sami spremenijo svoje domove v ekološke 

naložbe ter se ogrevajo z energenti, ki so naravi prijazni. Kaj pa sanacije objektov? Spet 

smo na začetku – za državljane nihče ne pomisli, samo ko se pobirajo davki, da se takšne 

neumnosti izvajajo, kot so zapisane v tem poglavju. 

84. 231. člen je treba nemudoma brisati ven. Tu je zapis, da lahko NVO pred sodiščem 

zahtevajo, da nosilec posega v okolje ustavi poseg, če gre za ogrožanje zdravja ljudi ali 

onesnaževanje okolja. Pravico do zdravega okolja pa preusmerjajo na varuha človekovih 

pravic. To je zakonsko nedopustno. Danes ARSO izdaja okoljevarstvena dovoljenja 

oziroma okoljevarstvena soglasja. Če jih bo v prihodnje nova agencija, je to I. stopenjski 

organ in II. stopenjski organ je ministrstvo. MOP pa s tem členom zavestno hoče obiti 

zakonodajo in delati po svoje ter takoj NVO napotiti na sodišče. Če ta člen ostane, bo naša 

mednarodna okoljevarstvena organizacija sprožila postopek pred evropskim sodiščem. 

Nihče nam ne more ukrasti ali izogniti se načelom pravne države, ki so zapisane tudi v 

Ustavi Republike Slovenije.  

85. Pri X. poglavju je spet govora o gospodarskih javnih službah, ki jih ustanovijo občine 

oziroma in / ali ministrstvo pristojno za okolje in prostor. Tu se določene stvari »pometejo 

pod preprogo«, tako da navzven lepše zgleda, da ima Slovenija določene stvari urejene. Pa 

poglejmo kafilerijo. Imamo eno in kako ona dela? Gre samo za dobiček, ni pa ji mar za 

ljudi in naravo. Gre za specifiko javnih služb iz 232. člena, zato bi moral zakonodajalec 

bolj podrobno opisati delo.  

86. Enako kot pri prejšnjem členu je tudi pri 233. členu. Zakonodajalec govori le splošno o 

občinskih gospodarskih javnih službah, kaj naj bi te izvajale, ne pa kako in kakšne so 

sankcije, če to ne delajo v skladu z zakonodajo. Danes vemo, do kakšnih nepravilnosti 

prihaja, ko ta izročajo svoje dejavnosti v izvajanje podizvajalcem. 

87. XI. Poglavje govori o organizacijah na področju varstva okolja: zakonodajalec predvideva 

Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja in strokovni svet. Iz zapisanega 234. člena ni 

mogoče razbrati za koliko organizacij gre, ali pa so vezniki postavljeni popolnoma 

napačno.  

88. Prvi odstavek 234. člena govori, da gre za politični organ, ki pomaga ministru svetovati 

pri presoji politik na področju varstva okolja. Politika in varstvo okolja ne gresta skupaj! 
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89. Drugi odstavek 234. člena govori o sestavi tega sveta, ki ima 14. članov. Kdo pa bo 

plačeval toliko članov, če so ti politično imenovani in svetujejo ministru. Popolnoma 

napačna odločitev. Če se že imenuje svet, naj tega sestavljajo trije neodvisni strokovnjaki 

iz področja okolja, narave in nevladnega sektorja.  

90. Zakonodajalec v tretjem odstavku 234. člena predvideva šest članov sveta iz vrst 

strokovnjakov, štirje predstavniki NVO in ostali iz gospodarstva. Dejstvo je, da to ne bo 

funkcioniralo, ker spet prevlada gospodarstvo ter politika nad okoljem in naravo. 

91. Naloge sveta so zapisane v 235. členu – samo vprašanje zakonodajalcu, zakaj pa ima 

ministrstvo javne uslužbence, da bodo morali člani sveta te naloge opravljati. Absurd in 

zahtevamo, da se to briše ven. 

92. Delo strokovnega sveta je zapisano v 236. členu. Spodbujal naj bi prijazne proizvode. 

Popolnoma napačno razmišljanje. Zakonodajalec mora zagotoviti z zakonom takšne 

spodbude, da ne bo prihajalo do kršitev na področju varstva okolja ter preprečitev 

ekoloških katastrof.  

93. 237. člen govori o delovanju NVO v javnem interesu. Že prvi odstavek tega člena je 

nejasen, govori namreč o »preseganju uresničevanja interesov njenih članov ali 

ustanoviteljev«. To je treba zbrisati! NVO na področju varstva okolja smo organizirani 

zato, da ščitimo okolje in opozarjamo na okoljske katastrofe, ki jih javni uslužbenci na 

MOP, ARSU in Inšpektoratu za okolje NE VIDIJO. 

94. Katastrofalna je tudi tretja točka drugega odstavka 237. člena, ki govori, da mora 

okoljevarstvena organizacija imeti zaposlena vsaj dve osebi. Nevladne organizacije smo 

prostovoljci, ki se združujemo v društvo, zaradi skupnih interesov, ne pa zato, da bi 

ustvarjali dobiček. Zato zahtevamo, da se to nemudoma izbriše iz predloga zakona! 

95. NVO smo organizirani kot društva in se financiramo iz članarino članov društva. Zato 

zahteve, da imamo v zadnjih dveh letih vsaj 10.000 € premoženja je popolnoma 

nesprejemljivo, saj nismo gospodarski subjekt, ki rabi 7.000 €, da se ustanovi. Tu naša 

nevladna organizacija ne bo popuščala in odločno zahtevamo, da se četrta točka drugega 

odstavka 237. člena nemudoma izbriše! 

96. Delovanje društev je javno in vsa poročila so javno dostopna preko sistema AJPES. Zato 

zahtevamo, da se nemudoma odstrani tretji odstavek 237. člena, saj lahko ministrstvo po 

javno dostopnih podatkih pridobi informacije, ki jih rabi in je ta zapis skrajno diktatorski! 

97. Nevladne organizacije smo ljudje, kjer se prostovoljno združujemo. Nihče, niti ministrstvo 

pa ne more zahtevati stopnje izobrazbe, zato je to izredno diskriminirano in zahtevamo, da 

se briše četrti odstavek 237. člena, ki govori o zavodih na področju varstva okolja. 

98. Prav tako zahtevamo, da se računovodski izkazi brišejo iz 237. člena (peti odstavek), saj 

lahko zakonodajalec te informacije, če jih res rabi, kar težko verjamemo, pridobi iz javnih 

evidenc preko Finančne uprave Republike Slovenije. 

99. Šesti odstavek 237. člena je v nasprotju s prvim odstavkom 231. člena, zato ga je potrebno 

nemudoma zbrisati. Nevladne organizacije imamo pravico, da sodelujemo v postopkih in 

nam je to zagotovljeno z Aarhuško konvencijo, katero je podpisala tudi Slovenija in jo 

ratificirala. Ne bomo dovolili, da se boste tako poigravali z nami, ki vidimo za kršitve, jih 

občutimo, vi pa ne storite prav ničesar za varstvo našega okolja! 

100. XII. Poglavje govori o usposobljenosti oseb, ki bodo v podjetjih imela varstveni 

nadzor. Oseb se ne sme usposabljati, ker pač že morajo imeti ustrezno izobrazbo, jim je pa 

potrebno znanje nadgrajevati. 
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101. Nasprotujemo celotnemu 240. členu, ki govori o preizkusu usposobljenosti. Kot test 

usposobljenosti mora ta biti pismen in ne da se glasuje. Saj nismo na modnem 

tekmovanju! 

102. Prav tako nasprotujemo 241. členu, ki govori, da je potrdilo o usposabljanju lahko 

veljavno za določen ali nedoločen čas. Zahtevamo, da je potrdilo za določen čas in se ga 

vsake dve leti obnavlja.  

103. Nasprotujemo 242. členu v vseh treh odstavkih. Oseba, ki mora na usposabljanje, 

mora sama nositi stroške. Ali ni vas sram? Ste morda mislili, da jih bo krilo podjetje, iz 

katerega posameznik prihaja? Ne. Torej vse na pleča preprostih ljudi, ki imajo v 

proizvodnjah procesih že tako nizke plače.  

104. V XIII. Poglavju govorite o nadzoru, seveda inšpekcijskem in finančnem nadzoru. Kot 

prvič imate že danes popolnoma nepristojno inšpekcijsko službo, brez kakršnega koli 

znanja. Kot drugič ste ministrstvo, ki je pristojno za okolje in prostor in NIKAKOR NE 

ZA FINANČNE ZADEVE! »Le čevlje sodi naj Kopitar!« 

105. S členi 244. in 245. se ne strinjamo. Zakaj bi moral inšpektor moral predhodno 

napovedati. Zato ker načrtno želite, da bi se še naprej prekrivale nepravilnosti, zaradi 

katerih prihaja do ekoloških katastrof in nepravilnosti v proizvodnji ter posledično 

onesnaževanje okolja ter zdravja ljudi. Omenjena člena je treba v vseh točkah popraviti in 

ne smeta biti napisana za kršitelje zakonodaje! 

106. Zakonodajalec uporabi novo pravno dikcijo »usklajen inšpekcijski nadzor« - aha, 

sedaj se boste pa še usklajevali s kršitelji? 

107. Ne razumemo, zakaj v 247. členu pišete o ukrepih. Zakon bi moral biti tako napisan, 

da do kršitev ne bi prihajalo, kajti vsi bi veseli, da se bo ob kršitvi, objekt, obrat, trgovina 

itd. preprosto zaprlo. Konec debate, tako pa kar kličete, da kršitelji zakonodaje kršijo to 

tudi v prihodnje. 

108. Kot zakonodajalec uvajate nov subjekt »okoljevarstvena nadzorna služba«, ki se lepo 

bere in to je tudi vse. Namesto, da bi zapisali, da imajo nadzorniki možnost, da hodijo po 

terenu in prijavljajo vse kršitve, ki jih opazijo ter v kritičnih primerih tudi izdajo ustno 

odločbo, ki učinkuje takoj, o zaprtju obrata, ki onesnažuje. Zahtevamo, da ta naš predlog 

upoštevate. 

109. Pogoji za okoljevarstvene nadzornike – 254. člen – imajo peto stopnjo izobrazbe. 

Veste, če bi otroke v vrtcu vprašali, kdo onesnažuje bi znali bolje pokazati, kot pa, da vi 

takšne neumnosti pišete. Vseh pet odstavkov tega člena je treba nemudoma popraviti. 

110. In prišli smo do konca: XIV. poglavje govori o posebnih določbah, kot so lastnina, 

upravljanje in varstvo naravnih dobrin. Oprostite gospoda na ministrstvu, to so zadeve, ki 

jih je treba vnesti v prvo poglavje ne pa v zadnje! Kot NVO to zahtevamo in želimo, da to 

tudi upoštevate.  

111. Zadnje poglavje osnutka ZVO 2 XV. govori o kazenskih odločbah. Absolutno je treba 

to nemudoma popraviti in v prvem odstavku, zapisati, da se prepove proizvodnja in jo tudi 

ustavi za toliko časa, da so vse kršitve odpravljena ter kršitelju naloži plačilo globe v 

višini 1.000.000 €. Onesnaževanje okolja se ne more meriti v €, zato morajo biti kršitelji 

strogo kaznovani ali pa celo imeti 50 letno prepoved odprtja novega obrata. 
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Komentarji na temeljna načela: 2. del I. poglavja osnutka ZVO2: 

5. člen – zapisali ste, da naj bi država in občina (lokalna samoupravna skupnost) skrbeli za 

trajnostni razvoj pri sprejemu politik in strategij; to ne drži, ker nevladne organizacije ne 

smemo sodelovati in se naših predlogov ne upošteva; država bi morala vzpostaviti takšne 

mehanizme, da pravnim in fizičnim osebam ne bi prišlo niti na pamet, da bi kršili zakonodajo 

in ogrožali tako svoje zdravje, kot zdravje širše populacije državljanov. 

6. člen – krožno gospodarstvo – država bi morala dati možnost, da se to izvaja 100 % in ne 

dopustiti odprtja podjetja ali česar koli drugega, če pravna oseba nima natančno izdelanega 

toka krožnega gospodarstva (primer: izdelovalec pralnih strojev že v teku proizvodnje 

načrtuje kam bo šla embalaža, ko bo njegov produkt kupila fizična oseba; prodajalec mora 

poskrbeti, da kupcu pripelje produkt, odstrani starega in ga odpelje na zakonsko določeno 

območje, kjer ga razstavijo; papirnata embalaža gre v ponovno obdelavo, plastika v mletje 

itd.); če tega ni natančno opisanega v zakonodaji in se posledično ne izvaja, potem bomo še 

naprej videvali odpadke na rečnih brežinah, v jamah itd. Tega pa ni zapisanega v tem 

predlogu zakona 

7. člen – o načelu celovitosti več kot očitno ne veste kaj to sploh pomeni; poglejte Mežiško 

dolino – je kod od vas vprašal po 50 letih, kako se bo sanirala; je kdo vprašal ljudi, zakaj 

zbolevajo tako množično za rakom … Ne. V osnutku zakona pa pišete o kakovosti življenja 

ljudi in njihovem preživetju. Je to preživetje? 

8. člen – načelo sodelovanja govori o sodelovanju države, lokalne skupnosti in tistih, ki 

množično kršijo pravila. Nevladnih organizaciji tu ni, ker nam želite zapreti usta, da bodo 

tisti, ki okolje onesnažujejo, v korist dobička, to še naprej počeli. Kaj ste do danes storili na 

Ministrstvu za okolje in prostor? Sprenevedate se, ustanavljate agencije, kjer uradniki nimajo 

pojma, kaj delajo, pred našimi očmi pa se dogajajo ekološke katastrofe. Ne enkrat na leto, 

vsak dan – zakaj? Ker vi to, zakonodajalci dopuščate. Spomnimo se ekološke katastrofe na 

Vrhniki (Kemis), koga je ministrstvo takrat obvestilo o katastrofalni nesreči – okoliške ljudi? 

Ne. Okoliške občine? Ne. Okoliške države? Ne. Nevladne organizacije bomo še naprej 

opozarjale na nepravilnosti v zakonodaji in njenem izvajanju ter ministrstvo, zaradi 

nesmiselnih regulativ prijavljalo na evropske institucije. Ne bomo dovolili, da bi nas s takšno 

zakonodajo obšli. 

9. člen – načelo preventive govori o mejnih vrednostih: namesto, da bi se te zviševale, jih vi 

(MOP) znižujete in s tem kršite državno zakonodajo ter uničujete zdravje državljanov 

Republike Slovenije. Ministrstvo, ki bi moralo strogo držati pravila v svojih rokah, pa bo 

izdajalo priporočila pravnim osebam, da bodo kršili zakonodajo. 

10. člen – o načelu previdnosti je skoraj nemogoče pisati, kajti na MOP tega pojma ne 

poznate. V sosednjih državah imajo za določene tehnike ali pa proizvode prepoved, pri nas v 

Sloveniji tega ni, zato tuja podjetja lahko počnejo kar koli želijo in vi ne ukrepate. Boste pa 

sledili načelu previdnosti. Naj vas spomnimo na Petišovce, pa črpanje plina na zelo, zelo 

sporen način. Kje je tu previdnost? 

11. člen – odgovornost povzročitelja okoljske katastrofe – a res? Kaj pa ste storili s 

Kemisom? Poleg tega, da nima niti ustrezne gradbene dokumentacije, o okoljski ne bi 

govorili? Nič niste storili! Kemis še danes dela, so dobili okoliški prebivalci odškodnine? Ne. 

Kaj pa Slovenske železnice, pa hrup? Se kateremu državljanu plačali odškodnino, zaradi 

psihičnih težav, motenja spanca itd. Ne. Tisti, ki povzroča katastrofe je samo odgovoren, 

nikjer pa ni zapisano, da je treba preden začne povzročati katastrofe, da sploh ne dobi 

dovoljenja, da do tega ne bi prišlo, da mora imeti proizvodnjo takšno, da se varuje zdravje 

ljudi, ki tam delajo, zdravje okoliških prebivalcev, ne onesnaževanje narave v najširšem 
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pomenu besede. Zakaj ni v tem členu zapisano, da pred izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, 

morajo dovoljenje izdati tudi nevladne organizacije, pa ne tiste, ki jih vi podkupujete. 

12. člen – plačilo za obremenjevanje – zakaj pa se potem spreminja ta zakon? Danes vemo, da 

nihče še nikoli ni plačal za obremenjevanje okolja. Naj vas spomnimo na Cinkarno Celje, pa 

Ekosisteme Celje, pa kafilerijo Ljubljana, pa … V tem členu ste zapisali takšne neumnosti, da 

prav spodbujate podjetja, da naravo obremenjujejo, vse v korist dobička. Finančna jamstva? 

Kaj ste nori? Kakšna jamstva, takšno proizvodnjo je treba takoj prepovedati in podjetje 

zapreti! 

13. člen – načelo subsidiarnega ukrepanja – no, no, no … spet smo državljani tisti, ki bomo 

pravnim osebam, ki bodo kršile zakonodajo plačevali odpravo sanacij. Ko pride do ekološke 

katastrofe nihče ni nič kriv, nobenega krivca se ne najde, nihče ničesar ne ve, nihče ničesar ne 

sliši, nihče ničesar ne pove … No, dajte no s takšnimi. Ko se podjetje registrira pove kakšno 

dejavnost bo opravljal. Tu morajo biti na delu takoj, še preden dobi dovoljenje pristojne 

inšpekcije, ki nadzorujejo celotno »zgodbo inovativnega podjetnika oziroma pravne osebe«. 

Poglejte podjetje ML Surovine Ljubljana. Izdali ste jim dovoljenje za skladiščenje, ne pa kaj 

skladiščijo. Pa so vozili pepel iz TE-TOL Ljubljana na odprt travnik le 4 kilometra stran. 

Pepel pa je raznašalo po okolici. Kaj ste storili? Nič, danes to naprej počnejo. Rabite še 

kakšne primer: Kranj, Anhovo, Postojna, Jesenice itd. 

14. člen – načelo spodbujanja je na ramenih države in občine, ki spodbuja javne službe k 

varstvu okolja. Lepo. Kaj pa tiste pravne osebe, ki niso pravne osebe javnega prava? Država 

pa skrbi za ozaveščanje z letaki … Bravo! Res ste fenomeni. Kaj res ne razumete kaj pomeni 

to načelo? Včasih se res sprašujemo, ali sploh veste kaj pišete ali ima kakšen smisel, da vam 

mi pišemo pripombe, ali ne bi bilo bolj smiselno, da vas kar prijavimo pristojnim službam 

doma in v tujini, saj dokazujete, da ne razumete pojmov, kaj šele načel! 

15. člen – načelo javnosti je v drugem odstavku tega člena popolnoma zgrešeno: vsak ima 

pravico do okoljskih podatkov po ustavi, dostopu do informacij javnega značaja in zakonu. 

Definicijo »v skladu s tem zakonom« brišite ven, saj najprej pišete kako naj javnost sodeluje 

pri pripravi predpisov in okoljskih problemih, potem pa nas omejujete s tem. Slovnične 

napake popravite. Ima pa javnost pravico sodelovati v drugih državah – a res? Če se nevladne 

okoljske organizacije ne bi medsebojno povezovale, se na ravni države nikakor ne smemo 

vmešavati v politiko posamezne države, razen slovenskega MOP, ki to lahko počne. Katera 

direktiva je to? 

16. člen – vsak poseg v okolje pomeni za okolje obremenitev. Zato prvi odstavek tega člena 

brišite. Vsak objekt, ki se postavlja v okolje, ne glede na to ali je postavljen v gospodarski ali 

industrijski coni, še slabše je to kar se zadnje čase počne: postavitev objektov na kmetijska 

zemljišča (Magma, Hoče pri Mariboru), morajo imeti okoljevarstveno dovoljenje. Vsak poseg 

v naravo škodi okolju – povečan promet, onesnaževanje itd.  

17. člen – pri načelu ekološke funkcije lastnine je treba v četrtek odstavku tega člena namesto 

besede »ali« uporabiti veznik »in«. 

 

 

Na celoten zakon smo podali ogromno pripomb. Lahko potegnemo črto in rečemo, da je zelo 

slab zakon. Pred štirimi leti smo vam pisali in zahtevali, da vsaj zakonodajo pišejo osebe, ki 

znajo slovenski jezik, če tega ne znajo, dajte vsaj lektorirat. Prosimo vas, naj bodo pri pisanju 

tudi matematiki, ki vas bodo učili šteti, saj nas državljane prisilite, da podajamo pripombe na 

oštevilčenje, ki je zavajajoče in popolnoma v nasprotju z matematiko. In končno, naj pri 

pripravi zakonodaje sodelujejo tudi informatiki. Oblika je katastrofalna. 
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Zahtevamo, da naše pripombe upoštevate.  

 

Za zdravje nas in naših zanamcev se gre! 

 

S spoštovanjem,  

 

       Vojko Bernard, 

       predsednik AAG 
 

                                                                                                  


