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Zadeva: Zahteva za vklju čitev stranskega udeleženca v upravne postopke, ki s o 
povezani s prostožive čimi vrstami ptic 

 
 
 
Spoštovani! 
 
S to vlogo vas prosimo, da nas vključujete v vse upravne postopke, ki ustrezajo spodaj 
naštetim merilom. V nadaljevanju podajamo tudi potrebno utemeljitev pravnega interesa. 

Vsebina zahteve 
1. Prosimo vas, da nas kot stranskega udeleženca vključujete v vse upravne postopke, ki 

so kakorkoli povezani s pticami; 
2. posebej, vendar ne izključno, navajamo primer upravnih postopkov, s katerimi se 

dovoljuje poseganja v populacije ptic, ki spadajo med divjad; 
3. izrecno, vendar ne izključno, vas prosimo, da nas vključujete v vse upravne postopke, v 

katerih se izdajajo dovoljenja za izredni odstrel sivih vran v času, ko nanje lov sicer ni 
dovoljen; 

4. izrecno vas prosimo, da nas vključujete v vse upravne postopke povezane s 
sokolarstvom; 

5. prosimo vas, da to vlogo obravnavate tudi v smislu poizvedbe, če pri vas teče kakšen 
upravni postopek, ki ustreza zgornjemu opisu; 

6. v postopke, ki se še niso začeli, pa se bodo zaželi v prihodnje,  nas prosimo vključujte v 
skladu s 44. čl. ZUP. 

Utemeljitev pravnega interesa 
7. Poslanstvo in namen delovanja DOPPS je varstvo ptic in njihovih habitatov. Navedeno je 

definirano v 3. čl. statuta društva1. 

                                                
1 Statut DOPPS je dostopen na spletni strani: http://www.ptice.si/images/stories/slike_statika/statut_dopps.pdf  



8. DOPPS je z odločbo ministra za okolje in prostor št. 01410-8/20062 z dne 11.9.2006 
pridobil status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave. V 
skladu s 3. odst. 137. čl. ZON ima društvo, ki pridobi ta status, pravico zastopati interese 
ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih. V skladu s sodno prakso 
Upravnega sodišča je navedeni člen treba tolmačiti v smislu, da društvu, ki pridobi ta 
status, pripada položaj stranskega udeleženca v upravnem postopku. Glej npr. sodbo št. 
U 528/2006-153 z dne 29.6.2006.  

9. V pravnem redu Evropske Unije je varstvo ptic posebej urejeno v Direktivi o pticah4. Ta 
Direktiva prinaša vrsto omejitev pri poseganju v populacije ptic in v njihove habitate. S 
sodelovanjem v postopkih želi DOPPS prispevati k kvaliteti in pravilnosti sprejetih 
odločitev, pomembnih za ohranjanja varovanih vrst ptic. 

10. Posebej vas želimo opozoriti na 260.čl.ZUP, ki v 9. točki določa, da se upravni postopek 
obnovi, če osebi, ki bi morala biti udeležena v postopku kot stranka ali stranski 
udeleženec ni bila dana možnost udeležbe v postopku. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tomaž Jančar 
varstveni ornitolog 

 
 

 
 
Poslano 2. marca 2009: 

- po klasični pošti s povratnico na zgornji naslov 
- in v vednost na naslednje elektronske naslove: 

o MKGP: saso.novinec@gov.si  
o ZGS: zgs.tajnistvo@zgs.gov.si 
o ZRSVN: zrsvn.oe@zrsvn.si 

                                                
2 Odločba o podelitvi statusa je dostopna na spletni strani: 
http://www.ptice.si/images/stories/slike_novice/december_2008/mop-_odlocbastatusjavniinteresdopps.pdf  
3 Sodba št. U 528/2006-15 je dostopna na spletni strani: 
http://www.volovjareber.si/gradivo/kronologija/20060629_UPRAVNOSODISCESODBADOPPSSTRANKAVPOST
OPKUVEnaVR.pdf  
4 Direktiva Sveta z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EGS) 


