
 

 

 

Št. dokumenta: D-21/12       Zagorje ob Savi, 20.6.2012 

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
Dunajska 22 
1000 Ljubljana 

 

Zadeva: Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1E). 

Spoštovani! 

Na spletni strani MKO je bil pod številko 0071-7/2012 dne 7.6.2012 objavljen predlog Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1E). Rok za sprejem mnenj in pripomb je 

21.6.2012. Društvo EKO KROG v okviru postavljenega roka daje naslednjo pripombo na obravnavani 

osnutek. 

Obravnavani predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja v 6. členu omogoča 
imetnikom obstoječih dovoljenj, izdanih z rokom veljavnosti pet let, da lahko v 60 dneh od uveljavitve 
zakona od ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, zahtevajo podaljšanje svojih dovoljenj. Ministrstvo 
jim bo dovoljenja z izdajo odločbe podaljšalo, pri tem pa ne bo preverjalo, ali imetniki dovoljenj izpolnjujejo 
predpisane pogoje za obratovanje naprave ali obrata oz. izvajanje dejavnosti, torej pri podaljšanju 
okoljevarstvenih dovoljenj ne bo uporabljalo določb šestega odstavka 82. člena ((6) Okoljevarstveno 
dovoljenje se lahko podaljša, če naprava ob izteku njegove veljavnosti izpolnjuje pogoje, pod katerimi se 
okoljevarstveno dovoljenje podeljuje) oziroma šestega odstavka 86. člena ((6) Okoljevarstveno dovoljenje 
se lahko podaljša, če obrat ob izteku njegove veljavnosti izpolnjuje pogoje, pod katerimi se 
okoljevarstveno dovoljenje podeljuje) zakona iz prvega odstavka tega člena . 

Podaljševanje okoljevarstvenih dovoljenj, ne da bi se pri tem preverjalo, ali naprave oziroma obrati 
izpolnjujejo  predpisane pogoje za obratovanje, je v očitnem nasprotju z uzakonjenimi načeli preventive in 
previdnosti. Predlagani predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1E) 
torej v samem ZVO ustvari nasprotje med njegovimi temeljnimi načeli in predpisanimi postopki, ki (glede 
na 6. člen predloga) ne samo omogočijo kršenje teh načel, ampak jih celo predpišejo. 

EKO KROG zahteva sledečo dikcijo 2. odstavka 6.člena predloga Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1E): 

“(2) Ministrstvo spremeni veljavnost dovoljenja iz prejšnjega odstavka na obdobje desetih let od 
dneva njegove veljavnosti, pri čemer uporabi  določbe šestega odstavka 82. člena oziroma 
šestega odstavka 86. člena zakona iz prvega odstavka tega člena.« 

 
 

          Uroš Macerl  
          predsednik društva Eko Krog 
 
 
V vednost: 
 
- Urad varuha človekovih pravic 


