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Predmet:

Zahteva za vključitev stranskega udeleženca v upravne postopke povezane s
celovito presojo vplivov na okolje za Gozdno gospodarski načrt Šentjernej

Spoštovani!
Posredujemo vam zahtevo za vključitev našega društvo kot stranskega udeleženca v vse upravne
postopke povezane s celovito presoje vplivov na okolje za območje gozdnega rezervata Kobile na
Gorjancih.
Podrobna opredelitev zahteve
Zahteva se nanaša na (1) upravni postopek celovite presoje vplivov gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Šentjernej na okolje in na (2) upravni postopek »skrininga«, tj.
ugotavljanja, če je celovita presoja vplivov na okolje za ta načrt sploh potrebna1.
V izogib nesporazumom, da ne bi bila naša zahteva razumljena narobe, ali če smo navedli zmotni
naziv gozdarskega načrta, našo zahtevo dodatno pojasnjujemo: zahteva se nanaša na vse
upravne postopke, ki ustrezajo kateremu od v nadaljevanju naštetih meril:
1. zahteva se nanaša na vse upravne postopke, ki so povezani z območjem gozdnega
rezervata Kobile v mejah, preden je bila za zahodni del območja znižana stopnja varstva2;
območje je na sliki spodaj zamejeno z rdečo črto (v nadaljevanju: območje Kobile);
2. zahteva se nanaša na vse upravne postopke ki se nanašajo na gozdnogospodarsko
načrtovanje na območju Kobile.
Prosimo, da nas obvestite, če se je kateri od naštetih upravnih postopkov že začel ter da nas
vključite kot stranskega udeleženca v naštete upravne postopke, takoj, ko se bodo začeli.
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Upravni postopek skrininga je treba razumeti v smisli »Faze ena« kot je opisana v metodološkem gradivu Evropske
komisije »Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites« iz leta 2001, glej strani 17 do 21:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
2
Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, Uradni list RS št. 88/2005 z dne 4.10.2005.

Utemeljitev
Poslanstvo in namen delovanja DOPPS je varstvo ptic in njihovih habitatov. Navedeno je
definirano v 3. čl. statuta društva3.
DOPPS je z odločbo ministra za okolje in prostor št. 01410-8/20064 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 528/2006-155 z dne 29.6.2006.
Območje Kobile sodi med najbolje ohranjene gozdove v Sloveniji in je bilo do zmanjšanja eden
največjih gozdnih rezervatov pri nas. Območje Kobile je eno najpomembnejših območij za
belohrbtega detla v Sloveniji, belohrbti detel pa sodi med najbolj ogrožene vrste ptic pri nas.
Seznanjeni smo bili, da je bilo območje Kobile v denacionalizacijskih postopkih vrnjeno pravnim
naslednikom nekdanjega lastnika. Seznanjeni smo bili tudi, da obstaja interes po sečnji na
območju Kobile. Videti je, da je bil status gozdnega rezervata na zahodnem delu območja Kobile
odpravljen prav z namenom omogočiti sečnjo.
V DOPPSu smo prepričani, da je območje Kobile eden najdragocenejših območij ohranjene narave
v Sloveniji, ki ga je treba ohraniti. Verjamemo tudi, da je gospodarsko izkoriščanje lesa na območju
v nasprotju s cilji Natura 2000 območja Gorjanci-Radoha in da zato sečnje na območju ni mogoče
dovoliti.
S svojim sodelovanjem v upravnih postopkih želimo prispevati h karseda kakovostnemu odločanju.
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Statut DOPPS je dostopen na spletni strani: http://www.ptice.si/images/stories/slike_statika/statut_dopps.pdf
Odločba o podelitvi statusa je dostopna na spletni strani:
http://www.ptice.si/images/stories/slike_novice/december_2008/mop-_odlocbastatusjavniinteresdopps.pdf
5
Sodba št. U 528/2006-15 je dostopna na spletni strani:
http://www.volovjareber.si/gradivo/kronologija/20060629_UPRAVNOSODISCESODBADOPPSSTRANKAVPOSTOPKUV
EnaVR.pdf
4

Skrining
V postopku gozdnogospodarskega načrtovanja na območjih Natura 2000 je po našem mnenju
posebej pomembno, da se ustrezno izpelje upravni postopek skrininga. Za območje Kobile smo
prepričani, da gozdnogospodarski načrt, ki bi na območju predvidel sečnjo ne more biti tretiran v
smislu načrta »ki je neposredno povezan z upravljanjem območja ali zanj potreben6«. Za dodatno
argumentacijo glej poglavje 3.1.2. na strani 18 metodološkega gradiva Evropske komisije7

Lepo pozdravljeni!

Tomaž Jančar
varstveni ornitolog

Poslano v vednost:
• Zavod za gozdove Slovenije, osrednja enota in območna enota Novo mesto;
• Zavod RS za varstvo narave, osrednja enota in območna enota Novo mesto;
• Sabina Čemernik, Gregorčičva 21, 1000 Ljubljana, pravna zastopnica lastnikov zemljišč;
• Gozdarska zadruga Slovenj Gradec d.o.o., Jože Jeromelj, Celjska cesta 7, 2380 Slovenj
Gradec, oskrbnik gozdov
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3. odstavek 6. člena Habitatne direktive
Evropska komisija (2001): »Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites«:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
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