
 
 
 
 

PROGRAM  
 

2. konference Okolje in človekove pravice:  
Sodelovanje javnosti v okoljskih zadevah - teorija in praksa  

 
Brdo pri Kranju, 19. maj 2010 

 
 
 

8.00 – 9.00 Registracija udeležencev 
  

Uvodni nagovori 
Dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije 
Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja človekovih pravic 
Dr. Janez Potočnik, komisar za okolje Evropske komisije (video posnetek 
nagovora) 

9.00 – 9.30 

Dr. Roko Žarnić, minister za okolje in prostor 
  

PRVI SKLOP Moderatorka: mag. Kornelija Marzel 
Uporaba Aarhuške konvencije s strani institucij Evropske unije - izkušnje 
evropskega varuha človekovih pravic: Vukašin Lončarević, pravni strokovni 
sodelavec, Evropski varuh človekovih pravic 
Razvoj pravne ureditve sodelovanja javnosti na Madžarskem in vloga novega 
okoljskega ombudsmana: Sándor Fülöp, parlamentarni ombudsman za prihodnje 
generacije, Madžarska 
Deželni okoljski zagovornik in njegov prispevek k sodelovanju javnosti v okoljskih 
zadevah: mag. Ute Pöllinger, okoljska zagovornica zvezne dežele Štajerske, 
Avstrija 

09.30 – 11.00 

Razprava 
  

ODMOR  
11.00-11.10  

  
DRUGI SKLOP Moderatorka: mag. Kornelija Marzel 

Sodelovanje javnosti v skladu z Aarhuško konvencijo: dr. Jerzy Jendrośka, 
upravni družbenik in izredni profesor, Univerza Opole in Odbor za izpolnjevanje 
Aarhuške konvencije 
Zavedanje o pomenu zdravega življenjskega okolja - praksa Varuha človekovih 
pravic RS: mag. Kornelija Marzel, namestnica varuhinje človekovih pravic 
Dostop do okoljskih informacij po Zakonu o dostopu do informacij javnega 
značaja v teoriji in praksi: Kristina Kotnik Šumah, namestnica informacijske 
pooblaščenke 
Dostop do okoljskih podatkov, sodelovanje javnosti v postopkih izdaje 
okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj: mag. Adrijana Viler Kovačič, svetovalka 
generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje 
Zaničljiv odnos do javnosti na primeru izdaje okoljevarstvenega dovoljenja 
Lafarge cementu: Boštjan Pihler, Eko Krog 

11.10 – 13.00 

Razprava 
  

13.00 – 14.30 Kosilo 
  
  
  
  
  
  



 
  
  
  
  
  

TRETJI SKLOP Moderatorka: Martina Ocepek 
Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje in dostop do okoljskih podatkov: Brigita 
Čanč in Živa Bobič Červek, Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor 
za varstvo okolja in ohranjanje narave Mestne občine Maribor 
Organiziran upor civilne družbe kot omejitveni dejavnik širitve "umazane" 
industrije in edini garant za implementacijo Aarhuške konvencije: Boris Šuštar, 
Civilna iniciativa Celje 
Aarhuška konvencija v Republiki Sloveniji: dr. Samo Kopač, v. d. generalnega 
direktorja Direktorata za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor 
Izkušnje Koalicije za Triglavski narodni park pri komuniciranju civilne družbe z 
državnimi organi v Sloveniji: mag. Matjaž Jeran, Koalicija za TNP 
Sodelovanje javnosti pri umeščanju prenosnih daljnovodov v prostor: mag. Aleš 
Kregar, sektor za prenosno omrežje, Elektro - Slovenija  

14.30 – 16.00 

Razprava 
  

ODMOR Oblikovanje skupin za delavnice 
16.00 – 16.15  

  
DELAVNICE  

Delavnica 1: Prosti dostop do okoljskih informacij: Karel Lipič, predsednik Zveze 
ekoloških gibanj Slovenije - ZEG 
Delavnica 2: Sodelovanje javnosti v postopkih izdaje okoljevarstvenih soglasij in  
dovoljenj: mag. Adrijana Viler Kovačič, svetovalka generalnega direktorja 
Agencije Republike Slovenije za okolje 

16.15 – 17.00 

Delavnica 3: Sodelovanje javnosti v okoljskih zadevah v lokalni skupnosti: mag. 
Ivan Plevnik, Regionalna razvojna agencija za Koroško 

  
ZAKLJUČNE 
UGOTOVITVE 

 

17.15 – 18.00 Zaključne ugotovitve moderatorjev in vodij delavnic poda varuhinja človekovih 
pravic 

 
 
 
V času konference bodo v preddverju konferenčne dvorane razstavljeni izdelki Zavoda za 

gluhe in naglušne Ljubljana.  


