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Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38. a člena Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 21/12, 47/13,
12/14 in 90/14) ter 42., 130. in 142. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS. št. 24/06, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju ZUP), na zahtevo stranke, v zadevi
celovite presoje vplivov na okolje za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 20212027, Društvu za preučevanje rib Slovenije, Polanškova 24, 1231 Ljubljana-Črnuče, naslednji

SKLEP
1. Ugodi se zahtevi Društva za preučevanje rib Slovenije za priznanje statusa stranskega
udeleženca v postopku celovite presoje vplivov na okolje Strateškega načrta skupne
kmetijske politike za obdobje 2021-2027.
2. V tem postopku ni bilo stroškov.
Obrazložitev
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na
okolje (v nadaljevanju: ministrstvo) je na zahtevo pripravljavca plana, Direktorata za kmetijstvo
pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prejeto dne 1. 8. 2019, vodi postopek
odločanja o obveznosti celovite presoje vplivov na okolje za plan - Strateški načrt skupne
kmetijske politike za obdobje 2021-2027.
Ministrstvo je dne 30. 1. 2020 po e-pošti z naslova dprslovenije@gmail.com prejelo zahtevo
Društva za preučevanje rib Slovenije, Polanškova 24, 1231 Ljubljana-Črnuče, ki ga zastopa
Andreja Slameršek, predsednica, za odobritev položaja stranskega udeleženca pri izvedbi
celovite presoje vplivov na okolje Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje
2021-2027. Zahtevi je bila priložena odločba št. 215-27/2019/4 z dne 25. 3. 2019, s katero je bil
citiranemu društvu podeljen status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na
področju ohranjanja narave.
Na podlagi tretjega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ,
21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKO; v nadaljevanju: ZVO) ima pravico udeležbe v postopkih
odločanja po ZVO nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na podlagi zakonov, ki
urejajo ohranjanje narave ali varstvo ali rabo naravnih dobrin ali kulturne dediščine in pridobi
status nevladne organizacije po tem zakonu. Pristojni minister z odločbo podeli status nevladni
organizaciji, ki izpolnjuje pogoje iz 152. člena tega zakona.
Kot sledi iz 155. člena ZVO, lahko nevladne organizacije sodelujejo v postopkih skladno z
določbami ZVO. Postopek celovite presoje vplivov na okolje, ki se vodi na podlagi ZVO pri
ministrstvu, sestavljajo:
•
odločanje o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (40. člen ZVO),
•
ugotavljanje ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana (42.
člen ZVO),
•
potrditev sprejemljivosti vplivov izvedbe plana (46. člen ZVO).

Skladno s 142. členom ZUP je bilo dne 3. 2. 2020 o zgoraj citirani zahtevi po e-pošti obveščeno
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pozvano, da v roku 8 dni ministrstvo
obvestijo, ali Društvu za preučevanje rib Slovenije pravico do vstopa v postopek oporekajo.
Dne 14. 2. 2020 so po e-pošti z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sporočili, da
Društvu za preučevanje rib Slovenije, Polanškova 24, 1231 Ljubljana-Črnuče, vključitve v
postopek celovite presoje vplivov na okolje za Strateški načrt skupne kmetijske politike za
obdobje 2021-2027 ne oporekajo. Posebne obravnave zato ni bilo treba razpisati.
S tem je sklep utemeljen.
Skladno s 83. členom ZUP in ker stranka ni izrecno zahtevala fizične vročitve sklepa,
vročitev opravi elektronsko.

se

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in
sicer s pisno vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče
Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana.

Postopek vodila:
Katarina Celič, sekretarka
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generalna direktorica
Direktorata za okolje
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