
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: U-I-30/95 

Datum: 30.6.1995 

 

 

 

S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Društva ekologov Slovenije, Ljubljana, ter dr. Liljane 

Skrt - Krivec in drugih z Bleda na seji dne 30.6.1995 

 

s k l e n i l o : 

 

1. Pobudi Društva ekologov Slovenije in dr. Liljane Skrt - Krivec in drugih z Bleda za oceno ustavnosti 

in zakonitosti Odloka o sprejemu zazidalnega načrta obrtne cone Spodnje Gorje, morfološka enota "U-

B15" - območja "I.2. - Bled" (Uradni list RS, št. 79/94) se sprejmeta. 

 

2. Izvrševanje Odloka se do končne odločitve začasno zadrži. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

A. 

 

1. Društvo ekologov Slovenije v pobudi za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega zazidalnega 

načrta navaja, da gre za načrtovan in grob poseg v prostor, ki zaradi naravnih vrednot (izvirne vode, 

mokrišče in prispevno zaledje Blejskega jezera) zahteva mnogo bolj pretehtan pristop, kjer je poročilo 

o stanju okolja, kot ga določa Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 - v nadaljevanju; ZVO), 

izhodiščni dokument. Po njegovem mnenju sprejeti zazidalni načrt tudi ni usklajen s prostorskimi 

sestavinami Dolgoročnega plana Občine Radovljica in Srednjeročnega plana Občine Radovljica, 

oziroma njihovimi spremembami in dopolnitvami. V prvotnem besedilu dolgoročnega plana naj bi bilo 

sporno območje razvrščeno v prvo območje kmetijskih zemljišč, ki je z zakonom zaščiteno, v kasnejših 

spremembah pa so bila ta zemljišča mimo postopka spremembe planskih dokumentov prerazvrščena 

v drugo območje kmetijskih zemljišč. Društvo svoj pravni interes utemeljuje v 72. členu Ustave, poleg 

tega naj bi bilo tudi kot strokovno združenje dolžno opozoriti na nevarnosti, ki jih načrtovani poseg 

predstavlja za skupno naravno dediščino, ki jo mora v skladu s pozitivno zakonodajo ščititi država. 

 

2. Pobudi Društva se pridružujejo tudi dr. Liljana Skrt - Krivec in še 28 podpisnikov (trije so kasneje 

svoja soglasja k pobudi umaknili). Pobudniki menijo, da bi se z izvedbo obstoječega zazidalnega 

načrta poseglo v njihovo življenjsko okolje in pravico do zdravega življenjskega okolja, kar ni v skladu 

z 72. členom Ustave. 

 

3. Društvo ekologov Slovenije z vlogo z dne 15.5.1995 tudi predlaga izdajo začasne odredbe, s katero 

naj se v celoti zadrži izvrševanje izpodbijanega odloka. Na spornem območju naj bi že potekala 

gradbena dela, pobudnik pa tudi zatrjuje, da bodo zaradi izvrševanja tega predpisa nastale težko 

popravljive škodljive posledice v ranljivem zaledju Blejskega jezera, v naravovarstveno sedaj dokaj 

ohranjenem območju, kamor sodi tudi prispevno območje dveh najbolj vodnatih pritokov Blejskega 

jezera, ogrožena naj bi bila pomembna povirna močvirja in njihov živi svet, nazakonito pa naj bi bila 

spremenjena tudi namembnost kmetijskih zemljišč. 

 

4. Občina Bled v odgovoru na pobudo meni, da se z izpodbijanim odlokom ne bo neposredno poseglo 

v zdravo življensko okolje podpisanih krajanov, niti ne bodo neposredno prizadeti interesi Društva 

ekologov Slovenije, zato pobudnikom odreka pravni interes. Zazidalni načrt po navedbah Občine 

predstavlja prvi konkretni sanacijski poseg na območju industrijskega kompleksa, s katerim se bo 

posledično uredila kanalizacija celotnega območja ter zaščitil manjši vodni vir, potok Miščica, ki je 

speljan preko ribogojnice v Blejsko jezero. Pogoji Zazidalnega načrta so po navedbah nasprotnega 
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udeleženca v ekološkem pogledu izredno ostri, tako da ni nikakršne možnosti onesnaževanja okolice, 

vode in zraka. Ustavnemu sodišču glede na to predlaga, da zavrže obe pobudi, ker ni izkazan pravni 

interes pobudnikov. 

 

5. Glede usklajenosti s prostorskimi sestavinami Dolgoročnega in Srednjeročnega plana Občine 

Radovljica nasprotna udeleženka odgovarja, da je Občina Radovljica uskladila svoj dolgoročni plan z 

obveznimi izhodišči prostorskih sestavin republiškega dolgoročnega plana, kar naj bi bilo razvidno tudi 

iz odločbe Ustavnega sodišča z dne 17/5-1990 (U-I-9/87). Iz navedene dopolnitve (Uradni vestnik 

Gorenjske, št. 9/89) je po navedbah nasprotne udeleženke razvidno, da je bil dolgoročni plan občine 

usklajen z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dologoročnega plana SRS in sicer tudi v 

kartografskem delu kot njegovem sestavnem delu, torej tudi glede zasnove naravne in kulturne 

dediščine. 

 

6. V zvezi s postopkom sprejemanja izpodbijanega zazidalnega načrta nasprotna udeleženka navaja, 

da je bil postopek izpeljan v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

7. Ministrstvo za okolje in prostor v mnenju z dne 22.6.1995, ki mu prilaga tudi mnenja Uprave RS za 

varstvo narave, Zavoda RS za prostorsko planiranje in Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo, med 

drugim navaja, da je občinska skupščina dopolnitve družbenega plana v letu 1989 sprejela brez 

mnenja medresorske komisije, s čimer naj bi bili kršeni določili 49. in 50. člena Zakona o urejanju 

prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89 - v nadaljevanju: ZUreP). Sam zazidalni načrt naj bi bil 

sprejet brez programa priprave prostorskega izvedbenega akta, kot ga določata 34. in 35. člen Zakona 

o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/93, 47/93, 18/84, 37/85, 29/86 in 

Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93 - v nadaljevanju: ZUN). Uprava RS za varstvo narave meni, da 

izdelovalec zazidalnega načrta ni pridobil pozitivnega mnenja z vidika varovanja voda na 

obravnavanem območju. Območje Spodnjih Gorij sodi med zadnje ohranjene povirne dele Blejskega 

jezera, kjer varovanje vodnih virov zaledne jezerske vode zahteva celovit interdisciplinaren pristop 

reševanja. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano navaja, da so zemljišča na območju, za 

katero je izdelan Zazidalni načrt obrtne cone Spodnje Gorje, opredeljena po Zakonu o kmetijskih 

zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81, 1/86 in Uradni list RS, št. 9/90, 5/91, 46/92 - odl. US in 

58/95 - odl. US - v nadaljevanju: ZKZ-79) in z veljavnimi planskimi akti Občine Radovljica in Republike 

Slovenije kot temelj proizvodnje hrane v Republiki Sloveniji (10. člen Zakona) ter razvrščena v prvo 

območje kmetijskih zemljišč (11. člen Zakona). 

 

B. 

 

8. Pobudnik Društvo ekologov Slovenije utemeljuje svoj pravni interes v 72. členu Ustave, po katerem 

ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja, in navaja, da je kot 

strokovno združenje dolžno opozoriti na nevarnosti, ki jih načrtovani poseg predstavlja za skupno 

naravno dediščino. 

 

Pravni interes je po stališču Ustavnega sodišča podan tedaj, ko je očitno, da gre za pobudnikov lastni, 

torej konkretni interes, ko torej izpodbijani akt ali njegova določba posega v posameznikove interese, 

ki jih pravo priznava in varuje. Po načelnem stališču Ustavnega sodišča imajo različna združenja 

državljanov ustavno zahtevani pravni interes za vložitev pobude le v primerih, če se posega v njihove 

pravice (npr. lastninska pravica, pravica do zbiranja in združevanja), ne pa v primerih, ko menijo, da 

uveljavljajo splošen interes. Po ZVO pa zagotavljajo varstvo okolja v okviru svojih pristojnosti oziroma 

pravic in obveznosti med drugimi subjekti varstva okolja tudi strokovna in druga združenja ter druge 

nevladne organizacije za varstvo okolja (3. točka 4. člena). Ker gre v konkretnem primeru za društvo, 

ki je ustanovljeno za varstvo okolja in je glede na ZVO tudi subjekt varstva okolja, je Ustavno sodišče 

zavzelo stališče, da ekološkim društvom prizna pravni interes za izpodbijanje predpisov, ki posegajo v 

področje, za katero so ustanovljena. 

 

9. Pobudniki dr. Liljana Skrt - Krivec in sopodpisniki prav tako utemeljujejo svoj pravni interes z 72. 

členom Ustave, češ da izpodbijani zazidalni načrt posega v njihovo življenjsko okolje. Ustavno sodišče 

sodi, da pobudniki v konkretnem primeru izkazujejo pravni interes. Na podlagi 72. člena Ustave ima 

vsakdo pravico do zdravega življenjskega okolja. Ustavna določba kot programska državi nalaga skrb 

za zdravo življenjsko okolje in ji še posebej nalaga, da v ta namen določi pogoje in načine za 
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opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti. Posameznikov interes, da se preprečujejo škodljivi 

posegi v prostor, pri tem ni omejen samo na ožje okolje, v katerem živi, ali na preprečitev minimalne 

škode, temveč je gotovo širši. Ustavno sodišče meni, da lahko v določenih primerih posameznik ali 

skupina oseb v imenu skupine ljudi, ki je prizadeta, vloži pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti. 

Posameznik utrpi morda manjšo škodo, toda če se upošteva škoda, ki jo utrpijo ljudje kakšnega 

področja, je lahko škoda velika. V primeru ugotovljenega neustreznega posega v prostor, še posebno 

v prostor, ki se nahaja na spornem območju, so po mnenju Ustavnega sodišča lahko prizadete tudi 

pravice širšega kroga oseb in ne samo oseb, ki so neposredno, kot npr. lastniki spornega zemljišča ali 

mejaši, prizadeti s spornim odlokom. 

 

10. V nadaljnjem postopku bo Ustavno sodišče predvsem ocenilo, ali je izpodbijani odlok v skladu z 

Ustavo (predvsem z 72. in 73. členom) z določbami 11. člena ZKZ-79, določbami 49. in 50. člena 

ZUreP ter ali je bil sprejet v skladu z določbami ZUN, predvsem z določbami 34. do 39. člena. 

 

11. Ustavno sodišče sme na podlagi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) 

do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja 

lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Ustavno sodišče ocenjuje, da bi z izvrševanjem 

izpodbijanega odloka, glede na to, da gre za predvidene posege v izredno občutljiv prostor, lahko 

nastale težko popravljive škodljive posledice, zato je odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa. 

 

12. Glede na navedeno je Ustavno sodišče pobudi sprejelo in do končne odločitve zadržalo izvršitev 

Odloka. 

 

C. 

 

13. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 26. in 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču v 

sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Lovro 

Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno. 

 

 

P r e d s e d n i k 

dr. Tone Jerovšek 


