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ZDRUŽENJE ROVO 
Kandijska cesta 36 
Novo mesto 8000 

 

 

 

UPRAVNO SODIŠČE  

REPUBLIKE SLOVENIJE  

Fajfarjeva 33 

1000     LJUBLJANA  
  

 

Tožeča stranka: Združenje ROVO, Kandijska cesta 36, 8000 Novo mesto 

  

  

 

 

Tožena stranka:  Ministrstvo za okolje in prostor,  

                           Dunajska 48 

                           1000 Ljubljana 

  

  

T  O  Ž  B  A 

 

                   

                                                                                              

 

 

                                                                                             Zoper Odločbo in Sklep tožene stranke št.:  

                                                                                             35402-38/2017/27 z dne 19.11.2018         

 

 

 

 

 

Taksa v znesku 148,00€ plačana 
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I. 

Tožena stranka je dne 19.11.2018 izdala Odločbo in Sklep št.: 35402-38/2017/27 , da se: 

1. Odločba: Zahteva za izrek ničnosti okoljevarstbenega soglasja št. 35402-9/2017/60 z dne 

9.8.2017 se zavrne.   

in 

2. Sklep: Zahteva za odpravo in razveljavitev okoljevarstbenega soglasja št. 35402-9/2017/60 z 

dne 9.8.2017 po nadzorstveni pravici se zavrže. 

 

 

 

Dokaz:  

- Odločba in Sklep tožene stranke št.: 35402-38/2017/27 z dne 19.11.2018         

 

 

                                                                    II. 

 

  

Izpodbijana odločba in sklep sta po mnenju tožeče stranke nepravilna in nezakonita zaradi: 

 

1. nepopolne in napačne ugotovitve dejanskega stanja, 

2. napačne uporabe oziroma neuporabe materialnega predpisa, 

 

 

III. 

 

Nepopolna in napačna ugotovitev dejanskega stanja napadene odločbe: 

 

Tožeča stranka ugotavlja, da v napadeni odločbi tožena stranka ne obravnava izdanega 

okoljevarstvenega soglasja št. 35402-9/2017/60 z dne 9.8.2017 kot odločbo po ZUP, ki bi nalagala 

kakšno dejanje ali opustitev. 

Predmetno Okoljevarstveno soglasje št. 35402-9/2017/60 z dne 9.8.2017 nalaga vlagatelju zahteve za 

okoljevarstveno soglasje celo vrsto izvršljivih dejanj kot pogoj za gradnjo in pridobitev 

okoljevarstvenega dovoljenja, zato nastaja vtis, da tožena stranka ni seznanjena z vsebino predmetnega 

okoljevarstvenega soglasja. 

Kajti, če bi se natančno seznanila z vsebino soglasja, bi morala prepoznati celo vrsto dejanj, naloženih 

vlagatelju zahteve za okoljevarstveno soglasje. Okoljevarstveno soglasje se torej de facto izvršuje in ga 

ni moč klasificirati kot odločbo, ki ni obveznostna. Po logiki pravno-upravne službe tožene stranke je 

okoljevarrstveno soglasje očitno zgolj birokratska ovira, nekakšen ekoteroristični l'art pour l'artizem. 

Torej gre za eklatantno nepopolno in napačno, zakonsko izkrivljeno ugotovitev dejanskega stanja. 

Tožena stranka bi ob pazljivem prebiranju okoljevarstvenega soglasja enoznačno ugotovila, da bo 

predvideni obrat, za katerega je bilo izdano Okoljevarstveno soglasje št. 35402-9/2017/60 z dne 

9.8.2017, za svoje delovanje in v tehnološkem procesu uporabljal nevarne snovi, katerih rabo ali 

skladiščenje v 69. členu, 2. odstavek absolutno in enoznačno prepoveduje Zakon o vodah. 
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Zaradi tako izkrivljenega, nepopolno in napačno ugotovljenega stanja je sledila napačna uporaba 

oziroma neuporaba materialnega prava: 

 

Tožeča stranka vztraja, da je ob uporabi 2. točka prvega odstavka 279. člena ZUP ničnostni razlog  

podan, saj bi izvršitev te odločbe lahko povzročila kaznivo dejanje onesnaženja pitne vode. 

Tožeča stranka posebej opozarja, da je možnost onesnaženja pitne vode investitor, pridobitelj 

okoljevarstvenega soglasja, celo predvidel v presoji vplivov na okolje, vendar jo je ocenil kot 

zanemarljivo.  

Tožeča stranka opozarja, da določilo 332. člena 1. odstavek Kazenskega zakonika ne predvideva 

kategorije »zanemarljiva možnost« , ampak, navajamo:«Kdor…povzroči nevarnost za tako poškodbo 

ali uničenje, s tem da s kršitvijo predpisov….« 

Obrazložitev tožene stranke,… »da v konkretnem primeru ne gre za obveznostno odločbo, saj 

okoljevarstveno soglasje glede na njegovo naravo zgolj pravno učinkuje in se torej ne izvršuje,…« je 

blago rečeno skrajno nenavadna in predstavlja, v kolikor bi se v vsakodnevni praksi tej obrazložitvi 

sledilo, zelo nevaren precedens. Po tej obrazložitvi se okoljevarstvenih soglasij ne izvršuje, ker zgolj 

pravno učinkujejo in niso izvršljiva. Taka opredelitev upravne službe drugostopenjskega organa 

pomeni, da bodo vsa neizvajanja določb v okoljevarstvenih soglasjih odslej nesankcionirana, saj po 

definiciji te službe niso izvršljiva. Čemu so potem okoljevarstvena soglasja z ZVO sploh naložena? 

 

 

IV. 

 

Nepopolna in napačna ugotovitev dejanskega stanja v napadenem sklepu: 

 

Tožena stranka tožeči stranki odreka legitimacijo za vložitev zahtevka za odpravo in razveljavitev 

odločbe po nadzorstveni pravici, pri tem pa se ne preizkusi vsebine oziroma razloga za vložitev 

zahtevka in ne ugotavlja dejanjskega stanja glede možnosti in nevarnosti za onesnaženje pitne vode za 

300.000 prebivalcev. Dejansko stanje je, da gre za eklatantno kršitev 69. člena Zakona o vodah, za 

rabo nevarnih snovi na vodovarstvenem območju, ki lahko povzroči onesnaženje vira pitne vode za 

okoli 300.000 prebivalcev zadevnega VVO. Pravica do pitne vode je zapisana v Ustavo RS. 

Po logiki in pristopu upravno pravne službe tožene stranke bo v hipotetičnem primeru najave izlitja 

nevarnih snovi najprej preverila legitimacijo prijavitelja, in v kolikor je prijavitelju ne bo priznala, ne 

bo ukrepala, morebitni katastrofi navkljub. Skratka, samo stranka s pravno legitimacijo po staliču 

upravne službe tožene stranke lahko zahteva odpravo nevarnosti za okoljsko katastrofo, v tem primeru 

s poročilom o vplivih na okolje prepoznano nevarnost za onesnaženje z Ustavo RS zaščitene pitne 

vode kot človekove pravice na VVO v občini Hoče-Slivnica. 

Tožeča stranka meni, da gre za neetično rabo določil ZUP, pa tudi za izmikanje doložnostnemu 

ravnanju zaradi očitne nezakonitosti upravne odločbe, tj. Okoljevarstvenega soglasja št. 35402-

9/2017/60 z dne 9.8.2017. 

Težeča stranka je prepričana, da ima zaradi statusa stranske udeleženke v postopku izdaje 

okoljevarstvenega dovoljenja istemu investitorju, ki mu je bilo izdano Okoljevarstveno soglasje št. 

35402-9/2017/60 z dne 9.8.2017, aktivno legitimacijo za zahtevo za pravni preizkus vseh izdanih 

upravnih aktov v postopkih pred pričetkom postopka za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, saj je 

vsak naslednji upravni akt dejansko nezakonit, če izhaja in temelji na predhodnem nezakonitem 

upravnem aktu. 
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V. 

 

Glede na navedeno so po prepričanju tožeče stranke podani razlogi za izpodbijanje upravnega akta, in 

sicer po 1., 2. in 3. tč. I. odst. 27. čl. ZUS-1, zato tožeča stranka naslovnemu sodišču predlaga, da  

      

r a z s o d i : 

 

 

1. Ugodi se tožeči stranki tako, da se v celoti odpravi upravni akt Odločba in Sklep tožene stranke št.: 

35402-38/2017/27 z dne 19.11.2018  in zadevo vrne toženi stranki v ponovni postopek in odločanje. 

 

 

 

 

V Novem mestu, 23.12.2018                                                         Tožeča stranka: 

                                                                                                      zakoniti zastopnik 

                                                                                               Zlatko Resman, predsednik 

 

 

 

 

Prilogi:  

- Odločba in Sklep Tožene stranke št.: 35402-38/2017/27 z dne 19.11.2018           

 

  

 

Priglašamo stroške sodne takse  

in administrativnih stroškov 

v višini 250,00 za povračilo v 

primeru ugodne razsodbe 

 

 

 


