
 

PROGRAM  
 

 
9:00  Uvodni nagovori 
 

Dr. France Cukjati, predsednik Državnega zbora 

Dr. Zdenka Čebašek – Travnik, varuhinja človekovih pravic  

Dr. Silvo Žlebir, generalni direktor Agencije RS za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor 

Vida Ogorelec Wagner, direktorica Umanotere, Slovenske fundacija za trajnostni razvoj 

 
9:20  Predstavitve I 

 
Okolje in človekove pravice – ombudsmani in Varuh človekovih pravic 
Jernej Rovšek, namestnik generalne sekretarke, Varuh človekovih pravic RS 
 
Pristojnosti Varuha človekovih pravic 
Martina Ocepek, svetovalka Varuha I, Varuh človekovih pravic RS 
 
Aarhuška konvencija: od velikih pričakovanj do streznitve 
Vida Ogorelec Wagner, direktorica, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 
 
Sodelovanje pri sprejemanju odločitev 
Boštjan Vernik, vodja oddelka za diskriminacijo, Varuh človekovih pravic RS 
 

10:00  Odmor za kavo 
 
10:20  Predstavitve II 
 

Celovita presoja vplivov na okolje in vključevanje javnosti  
mag. Vesna Kolar Planinšič, sekretarka, vodja sektorja za celovito presojo,  
Ministrstvo za okolje in prostor RS 
 
Sodelovanje v postopkih izdaje okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj 
mag. Adrijana Viler Kovačič, svetovalka generalnega direktorja,  
Agencija RS za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor RS 
 
Možnosti sodelovanja v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj  
Sonja Ristanovič, sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor RS 
 
Primer: Trnova pot DOPPS-a do sodelovanja v upravnem postopku izdajanja 
okoljevarstvenega soglasja za vetrno elektrarno Volovja reber 
Tomaž Jančar, koordinator Koalicije za Volovjo reber 

 
Razprava 
 

11:25  Predstavitve III 
 

Dostop do informacij javnega značaja na področju okolja. Civilna družba res dovolj 
koristi zakonske možnosti tudi v praksi? 
Nataša Pirc Musar, informacijaska pooblaščenka, Informacijski pooblaščenec RS 
 
Primer: Informacije javnega značaja: od zakonskega imperativa do iluzije 
Boštjan Pihler, Eko Krog - društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo 

 
Razprava 



 
 
12:10  Odmor za kosilo 
 
13:30  Predstavitve IV 
 

Inšpekcija za okolje in naravo in njene pristojnosti 
Tatjana Bernik, direktorica inšpekcije za okolje in naravo, Inšpektorat za okolje in prostor RS 
 
Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak 
dr. Boštjan Podkrajšek, vodja laboratorija za ekologijo in toksikologijo,  
Zavod za varstvo pri delu d.d. 
 
Primer: Občina Kamnik in prizadeti prebivalci Duplice že osem let nemočni v boju za 
čistejši zrak (TISA, Piroliza) 
Anton Tone Smolnikar, župan, Občina Kamnik 

 
Razprava 

 
14:25  Zaključek posveta z delavnico za izdelavo priporočil * 
 
 
* Na delavnicah po zaključku posveta (predvidoma med 15. in 17. uro) bodo udeleženci pod vodstvom  

moderatork Vide Ogorelec Wagner in Natalije Vrhunc oblikovali priporočila za izboljšanje razmer na 
področju okolja v povezavi s človekovimi pravicami. 

 
Vsebina delavnic: 

1. Načrtovani posegi (na ravni načrtovanja in na ravni postopkov) 
2. Obstoječi objekti in emisije (dostop do podatkov) 

 
Potek delavnic: 

1. evidentiranje problemov, 
2. določitev prioritet, 
3. oblikovanje priporočil za izboljšanje stanja (V nekaj dneh po posvetu bomo priporočila 

dokončno oblikovali in jih posredovali pristojnim organom in vsem udeležencem posveta). 
 
 

 


