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Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska 48
1000 Ljubljana
Ljubljana. 5.4.2017

Zadeva: Predlog za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave

Ministrstvu za okolje in prostor predlagamo vzpostavitev instituta varuha narave. ker menimo.
da obstaja potreba po neodvisnem institutu za varovanje koristi narave. kot jih opredeljuje
obstoječa zakonodaja.
Predlog:
Za 136. členom se doda novo poglavje 7.2a. Varuh narave in dodajo členi:
136a.
Za ohranjanje narave kot temeljnega pogoja zdravega življenjskega okolja je v skladu z
zakonom pristojen institut varuha okolja in narave kot samostojni institut.
Ohrazložitev:
Zakon o ohranjanju narave s svojimi podzakonskimi predpisi predstavlja implementacijo
J
Konvencije o ohranjanju biotske raznovrstnosti '. Direktive o habitatih2 in Direktive o pticah ,
to pa so tudi glavni mednarodni dokumenti. ki varujejo naravo in njeno biotsko raznovrstnost.
V mednarodnem prostoru je zaznati vsc več gibanja v smeri sklepanja dogovorov in
spreminjanja praks v smeri še večje zaščite narave kot take. saj je to pogoj človekovega
življenja. Obdobje. ko smo naravo kot družba jemali za samoumevni vir dobrin za človeka. je
mimo. Zaradi izgubljanja biotske raznovrstnosti in degradacije narave. so po svetu v teku
prizadevanja za varstvo narave na načine. drugačne kot doslej. V okviru globalne alianse za
pravice narave4, poteka v Evropi iniciativa5 za sprejem Direktive o zagotavljanju pravic
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narave"' Osnutek njenega besedila predvideva vzpostavitev varuha temeljnih pravic narave7• v
sodnih postopkih pa tudi posebej imenovane pravno usposobljene osebe. ki lahko v postopkih
zastopajo interese narave". Tudi Združeni narodi že več let posebno pozornost namenjajo
temu področju", na pobudo Bolivije. ki je prva na svetu sprejela Zakon o varovanju pravic
matere zemljelO.
Poseben institut varuha narave imajo že v Avstriji (Tirolski varuh okoljaii) in ta zastopa
interese narave in okolja kot stranka v postopkih. Njegova pooblastila ureja Naravovarstveni
zakon Tirolskel2 in Tirolski zakon o naravnih parkih 13. Konec leta 2007 so na Madžarskem
izvolili prvega okoljskega ombudsmanal4• ki so ga poimenovali Parlamentarni komisar za
••
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bo do Č e generacIJe' .
Iz detinicij naravc in okolja lahko vidimo. da narava širši. okolje pa o~ii pojem:
Okolje je tisti del narave. kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja (l.
točka 3. čelna Zakona u varstvu ukoljal6 ZVO.I);
arava je celota materialnega sveta in sestav z naravnimi zakoni med seboj povezanih ter
suodvisnih delov in procesov. Človek je sestavni del narave. (1.1. točka 3. člena ZVO.l l.
Deli okulja so tla. mineralne surovine. voda. zrak in živalske ter rastlinske vrste. vključno
z njihovim genskim materialom. Biotska raznovrstnost je biotska raznovrstnost po
predpisih o ohranjanju narave. (1.3. točka 3. člena ZVO.!)
Čeprav je glede na strukturo definicije l. točke lahko tudi razumeti. da so podtočke l. točke
razlagaine in da želi zakonodajalec za celoto vsega. kar na obdaja in česar del je človek.
uporabiti termin »okolje" oziroma gre za nomotehnične terminološke rešitve. Vendar je
nedvomno. da so deli okolja dejansko deli narave. biotska raznovrstnost pa nujni pogoj
zdravega življenjskega okolja skozi ohranjanje njenega ravnovesja (kot to določa 2. člen
Zakon o ohranjanju narave17, ZON). Varstvo narave in okolja po ZVO.! in ZON se tako
nanaša na l. varstvo okolja. pomembno za človekovo zdravje in 2. varstva biotske
raznovrstnosti same po sebi. To je jasno tudi iz detinicije 2. člena ZVO.I, ki pravi. da je
namen varstva okolja spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja. ki omogoča
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Draft Di rcclivc. Dnlft.nJr
.•Točka 58. preamhule
li Točka 57. preamhule ln definicija v 3. členu
htto:II\\'ww.hannonywithnatureun.org'
10 Lcy de Dercchos dc la madre Tierra No. 071. The law No 71 of rights of Mother Earth. besedilo v angleščini
il rtr :11 www.\\orlcl1.utlln:fund.org/Projccls/lnJicalors
..111othcrcilrtllh()livia.illml
Q

II http://www.tirl.kr-umwdtan\. •.altschaft. !?\'.athm waltscha tiircdlllichcr-au ftra"/geselzc'
12 Tirolcr Naturschutzgcsetzes
200S
https:l/www.ris.hka.gv.at.Gd
tcndeF assung. wxc'! Abfragc= LrT&Gcsclzcsnuml11cr=~O()O()~5~
l~Tirolt.,. Nationalparkgcsctz
https:!iwww.ris.bk<.t.gv.avGcltclldcFassung.
\Vxc'? Abfragc~LrT&Gcsctl:csnummcr=
14

I0000 I~7

http://www.<.lcccssinitiati\.c.org/hl()gl~()IO.Oj/cnvironrncntal-ol11hudsl11i.1l1-hungary

15hltll:l/jno.hu/cn/'!&mCllu=hoIl1C :hiljc eden i7mcd štirih parlamentarnih omhudsmano\'. vendar je leta 2012 sprememba
ustave prinl."'Slatudi spremembo pozicije tega ombudsmana - okoljski ombudsman je samo namestnik generalnega
(lmbudsmana. htlp:!!W\'\\'. futurcjusticc.(lfg'hll1g/gucst-colllrihuti()llian-Cxamplc-gucst
-p(1sll
" Uradni list RS. št. 41/04. 17106 - ORZVOI87. 20/00. 4WOO- ZMctD. 06/06- odI. US. 33107 - ZPNačrt. 57108 - ZFO-I A.
70/08. IOX/09. IOX/09 - ZPNačrt-A. 48/12. NPIlIO. 571t 2. 92113. 56ft 5. 102/15. 30116
" Uradni list RS. št. 50/99. 31/00 - pop' .. 119/02.41104. Ol/OO- ZDru-1. 8/10 - ZSKZ-Il. 46114

dolgoročne pogoje za človekovo zdravje. počutje in kakovost njegovega življenja ter
ohranjanje biotske raznovrstnosti. Vendar pa je logično za človeka. kot dela narave. ključno
stanje narave. torej tudi njena biotska raznovrstnost in ravnovesje.
72. člen Ustave RS se nanaša na varovanje okolja. pomembno za človekovo zdravje. saj ima
po tem določilu vsakdo pravico do zdravega življenjskega okolja. Čeprav ta člen ne sodi v
poglavje Ustave o človekovih pravicah. je to pravico Ustavno sodišče izenačilo s človekovimi
pravicami. to pomeni. da gre pravico »človeka«. Biotske raznovrstnosti in njenega ravnovesja
pa Ustava RS ne varuje tako neposredno (2. in 3. odstavek 70. člena. 73. člen in 4. odstavek
72. člena). Za varovanje pravice do zdravega življenjskega okolja je po ZVO-I pristojen tudi
varuh človekovih pravic (2. odstavek 14. člena). ki je institut. ki ga vzpostavlja že Ustava RS
l8
v 159. členu. podrobneje pa določa Zakon o varuhu človekovih pravic . Torej Ustava daje
težišče varovanju okolja. kot človekove pravice do zdravega življel1ja in tudi biotske
raznovrstnosti narave. v kolikor je to implicitni del tega človeku namenjenega okolja. ne pa
tudi varovanju narave same po sebi. S tem predlogom želimo zapolniti to vrzel v varstvu. saj
varovanje narave same po sebi zagotavlja tudi zdravo življenjsko okolje za človeka.
Ohranjanje narave vidimo tako kot neobhoden pogoj za izpolnjevanje pravice do zdravega
življenjskega okolja.
Ohranjanje narave v njenem bistvenem delu - biotski raznovrstnostI In njenem glavnem
mehanizmu ohranjanju naravnega ravnovesja je določeno na zakonski ravni (ZON). za
njegovo izvajanje pa je zadolžen Zavod RS za varstvo narave (ki pa je institucija pod okriljem
Ministrstva za okolje in prostor). Pravico varovanja narave v postopkih pa imajo tudi društva
s statusom delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave. Vse večja
pomembnost in nujnost varovanja narave same po sebi in za zagotavljanje primernega
bivalnega okolja prihodnjih generacij. telja. da država vzpostavi dodatne mehanizme
neodvisnega nadzora izvajanja varovanja in ohranjanja narave.
Iz določila 159. člena Ustave RS izhaja. da se lahko z zakonom za posamezno področje
določijo posebni varuhi pravic državljanov. Temeljna pravica posameznika v skrbi za zdravo
življenjsko okolje zase in za bodoče generacije je. da (se) varuje narava (njena biotska
raznovrstnost skozi ohranjanje naravnega ravnovesja). saj je naravno ravnovesje, s katerim se
ohranja biotska raznovrstnost kot bistvo narave. dejanski temeljni pogoj zdravega
življenjskega okolja za človeka. Posameznik, ki živi v družbi ima tako pravico zahtevati, daje
družba urejena na tak način. da se bo zagotavljal osnovni pogoj njegovega življenja - to je
tudi varovanje narave same. Zato bi bilo potrebno vzpostaviti institut varuha narave, ki bi v
odnosu do države lahko posredoval v imenu interesa ohranjanja narave (ki je naše skupno
dobro), saj narava nima svojega glasu.19 Da je varovanje biotske raznovrstnosti in naravnega
ravnovesja pravica posameznika v smislu pravice varovanja osnovnih pogojev za obstoj
življenja. bi lahko utemeljili tudi z ustavno zagotovljenimi pravicami človeka. ki se nanašajo
na varstvo njegovega življenja in dostojanstva: Človekovo življenje je nedotakljivo (17. člen):
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Vsakdo Ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. (34. člen); Zagotovljena je
nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti. njegove zasebnosti ter osebnostnih
pravic (35. člen).
Glede na pravno podlago. ki jo ponuja 159. člen Ustave RS predlagamo. da se vzpostavi
institut varuha narave kot samostojni institut varuha okolja in narave (izločitvijo pooblastila
za varstvo pravice do zdravega življenjskega okolja iz obstoječega instituta varuha človekovih
pravic in razširitev pooblastil na varovanje narave (potrebna tudi sprememba ZVO-l);

Ta predlog podpisujejo predstavniki sledečih organizacij:
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Podpisano v Ljubljani, dne 5. 4. 2017
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