
Poročilo o poteku Okoljske pravne klinike v študijskem letu 2012/2013 

Okoljska pravna klinika je začela z delovanjem v študijskem letu 2012/2013, kot pilotna 

pravna klinika v sodelovanju med Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij 

(PIC), Katedro za mednarodno pravo in Inštitutom za javno upravo pri Pravni fakulteti v 

Ljubljani. Mentorice pravne klinike so doc. dr. Vasilka Sancin, mag. Tanja Pucelj Vidović, 

Senka Vrbica in as. mag. Maša Kovič Dine. 

Na podlagi osebnega razgovora, je bilo k sodelovanju v Okoljsko pravno kliniko povabljenih 

10 študentk oziroma študentov, 3. in  4. letnika ter absolventi Pravne fakultete v Ljubljani.  

V okviru letošnje pilotne Okoljske pravne klinike, smo si za temo izbrali preučevanje 

možnosti pravnega varstva volkov v Sloveniji na nacionalni, evropski in mednarodni ravni.  

Čeprav je volk zavarovana vrsta tako v Sloveniji, kot na ravni EU, naša zakonodaja ni 

ustrezno implementirala evropske zakonodaje in volkovi se odstreljujejo zaradi razlogov, ki 

so v nasprotju s pomembno evropsko direktivo na tem področju, Habitatno direktivo.  

Do boljšega razumevanja te karizmatične živalske vrste, nam je s svojim predavanjem 

pomagal priznan strokovnjak na tem področju g. Miha Krofel, univerzitetni diplomiran 

biolog, asistent na Biotehniški fakulteti, predvsem pa aktiven član projekta SloWolf, ki je prvi 

obsežen projekt o volku v Sloveniji.  

Mednarodni vidik, predvsem na območju ZDA, nam je s svojim predavanjem obrazložil g. 

Jan Hasselman, odvetnik organizacije Earthjustice v ZDA in v letošnjem študijskem letu tudi 

gostujoči predavatelj na Pravni fakulteti v Ljubljani pri predmetu Climate change.  

Ker je pravo varstva okolja tesno povezano s človekovimi pravicami, smo imeli priložnost 

spoznati delo Varuha človekovih pravic v Sloveniji. Predvsem so bile za nas zanimive 

kršitve človekovih pravic na področju okolja in prostora, v povezavi s človekovo pravico do 

zdravega življenjskega okolja.  

Z obiski pri okoljskih nevladnih organizacijah, kot so Focus, Greenpeace v Sloveniji, 

Slovenski E-forum, Umanotera, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije 

(DOPPS), smo se študenti lahko pobližje seznanili z delom okoljskih nevladnih organizacij in 

z načini njihovega delovanja.  Obiskali smo tudi Pravno–informacijski center nevladnih 

organizacij v Ljubljani (PIC), kjer bomo kot prostovoljci nudili pravno pomoč še v prihodnje, 

pri aktualnih okoljskih problematikah, kot so pitna voda, sežigalnice komunalnih odpadkov, 

postopek TEŠ6, okoljska škoda, vožnja z vozili v naravi, zelene športne prireditve, 

daljnovodi, itd. Pri PIC pa smo pridobili tudi dodatne informacije o nevladnem sektorju, 

posebej položaju okoljskih nevladnih organizacij ter splošnem stanu varstva okolja v 

Sloveniji.  

V okviru naših rednih srečanj, ki so potekala od februarja do aprila v prostorih Okoljskega 

centra, smo se s problematiko pravnega varstva slovenskega volka seznanili s preučevanjem 

slovenske, evropske in mednarodne zakonodaje ter drugih dokumentov, ki se dotikajo izbrane 

teme.   

Po preučitvi zbranega gradiva, smo se lotili sistematičnega reševanja problema.  



Naša osrednja naloga je bila napisati pismo Evropski komisiji, ki je v letu 2012 na 

Republiko Slovenijo naslovila pismo, z željo po pojasnilih v zvezi z ohranjanjem ugodnega 

statusa volkov v Sloveniji. S pismom Evropski Komisiji smo želeli opozoriti na dejansko 

stanje populacije volkov v Sloveniji ter dopolniti, na nekaterih mestih, šibka pojasnila 

slovenske vlade v odgovoru Evropski komisiji.  

Na nacionalni ravni, smo posredovali pisma Zavodu za gozdove in Zavodu Republike 

Slovenije za varstvo narave, ki podata strokovno mnenje za sprejem Pravilnika o odvzemu 

osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (v nadaljevanju 

Pravilnik), s katerim se vsako leto določi število osebkov volka za odstrel, pri čem prihaja do 

kršitev prava Evropske unije. S poslanimi pismi, smo s strokovnimi argumenti, poskušali 

pokazati nepravilnosti v njihovih stališčih, ki so podlaga za sprejem Pravilnika, predvsem pa 

neskladje naše zakonodaje z evropsko, do katere pride zaradi sprejetja omenjenega Pravilnika. 

S pismom Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, smo podali pripombe na obstoječo zakonodajo 

in nekatere nepravilnosti, ki smo jih zaznali pri svojem delu. Gre predvsem za nepravilnosti 

glede postopka sprejemanja Pravilnika in neskladnost Uredbe o zavarovanih prostoživečih 

živalskih vrstah z Direktivo sveta o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih 

in rastlinskih vrst. Izrazili smo željo po zgodnejšem vključevanju civilne družbe v postopek 

sprejema Pravilnika, kar je tudi v skladu z Aarhuško konvencijo. Podali smo tudi pobudo za 

umik pridržka k Bernski konvenciji.  

Eden večjih ciljev delovanja klinike je bilo napisati ustavno pobudo za začetek postopka za 

oceno ustavnosti na Ustavnem sodišču. Le to bomo v sodelovanju z zainteresiranim društvom 

vlagateljem vložili praviloma še to študijsko leto.  

S svojimi aktivnostmi smo poskušali vplivati tudi na ozaveščanje in mnenje javnosti, ki 

je  zaradi pomanjkljivih informacij o vedenju in naravi volkov izredno izkrivljeno. Ta cilj 

bomo dosegli preko objav naših rezultatov in ugotovitev v raznih publikacijah, kot so Pravna 

praksa, Delo ter na internetnih straneh, tudi v obliki organizacije peticij in posebnega posveta. 

Okoljska pravna klinika predstavlja odlično priložnost za praktično delo in nadgradnjo znanja 

o okoljskem pravu (v povezavi z mednarodnim pravom), ki postaja vse bolj pomembna 

pravna panoga tako v EU kot v Sloveniji. Strokovnjaki s področja okoljskega prava so danes 

iskan kader, saj gre za hitro razvijajočo se panogo.  

Delo pri pravni kliniki je sicer prostovoljno, vendar pa študentje pridobijo bogate izkušnje in 

nova poznanstva, ki jim bodo v prihodnosti z malce samoiniciative prišli še kako prav.  

Sodelovanje v kliniki priporočamo prav vsakemu študentu, ki je pripravljen svoj prosti čas 

posvetiti pridobivanju izkušenj in novih znanj, kar mu bo v nadaljnji karieri predstavljalo 

referenco ter širilo obzorja na njegovi poklicni poti. 

 


