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1 Uvod 

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju Zavod) je v letu 2007 poleg 

rednih nalog, določenih in financiranih iz drţavnega proračuna, izvajal tudi vrsto dejavnosti, 

vezanih za različne projekte. Zaključil je dva velika projekta, kjer je bil vodilni partner, tako 

da so se tudi rezultati dela na teh projektih zgostili prav v preteklem letu.  

 

Ugotavljamo, da je bilo leto 2007 še pestrejše od predhodnih. Ţivahna gospodarska rast v 

drţavi, ki temelji preteţno na investicijah, povezanih s prostorom, je od Zavoda terjala velike 

napore. Vloga Zavoda v postopkih je vse zahtevnejša s strokovnega in pravnega vidika. 

Spreminjajoča zakonodaja na področju prostorskega planiranja naloge še oteţi. Zato je Zavod, 

vzporedno z vključevanjem v postopke, razvijal tudi enotnost metod in podpornih orodij na 

vseh področjih delovanja. Vse to z namenom, da procedure in strokovne odločitve znotraj 

Zavoda poenoti, poenostavi in strokovno čimbolj argumentira. Matrična organiziranost Zavoda 

je izrazito prispevala k tem rezultatom. Spreminjajoča zakonodaja na področju prostorskega 

načrtovanja je spremenila vlogo temeljnega instrumenta Zavoda – naravovarstvenih smernic. 

Zato smo začeli ustrezno prilagajati tudi njihovo vsebino in strukturo. 

 

Pomembna značilnost leta je tudi v tem, da smo vsa nova dognanja, pridobljena bodisi v 

okviru redne dejavnosti bodisi v okviru projektov, prenašali v operativno dejavnost na 

celotnem Zavodu. Vrsta delavnic, notranjih sestankov, navodil, kolegijev, izdaj internega 

glasila  kaţe usmeritev Zavoda, da neko pridobljeno znanje koristi šele, ko ga znamo 

uporabljati pri vsakdanjem delu. Organizacijo dela smo predstavili tudi na Ministrstvu za 

javno upravo ministru dr. Virantu in njegovi ekipi, ki je način dela zelo pohvalil. Hkrati je 

opozoril, da bi morebitna uvedba dvojnega vodenja, povzročila velike teţave in zmanjšala 

učinkovitost sistema. 

 

V okviru poslovnih funkcij je Zavod nadaljeval s stalnim zboljševanjem učinkovitosti. 

Financiranje Zavoda je bilo tekoče; konec leta se je Zavod tudi prvič zadolţil pri drţavnem 

proračunu za namene likvidnostnega financiranja projektov. 

 

Opaţamo, da je vpetost Zavoda v druţbo vse večja. Povpraševanje po naših storitvah narašča, 

vse več je tudi klicev posameznih ljudi, ki jih zanimajo vprašanja s področja varstva narave, 

kar tudi povečuje naš obseg dela. 
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2 Zakonske osnove 

V poglavju so našteti pomembnejši slovenski in mednarodni predpisi, ki opredeljujejo naše 

delo ali se z njim povezujejo. V posebnem podpoglavju na koncu je na kratko opisan 

prispevek Zavoda v postopkih sprejemanja predpisov v drţavi. 

2.1 Zakon o ohranjanju narave 

Zavod izvaja javno sluţbo ohranjanja narave v skladu z Zakonom o ohranjanju narave 

(Uradni list RS št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – Zdru-1; v nadaljevanju ZON). Zavod je 

vpisan v sodni register z dnem 14. 12. 2001 pod št. vloţka 1/35463/00, z delovanjem pa je 

začel 01. 01. 2002.  

 

V ZON-u je opredeljeno, da Zavod opravlja zlasti naslednje naloge ohranjanja narave: 

1. spremlja stanje ohranjenosti narave; 

2. zbira podatke o rastlinskih in ţivalskih vrstah, njihovih ţivljenjskih prostorih in 

ekosistemih v sodelovanju z izvajalci javnih sluţb na področju usmerjanja 

gospodarjenja z naravnimi viri; 

3. spremlja stanje biotske raznovrstnosti; 

4. pripravlja strokovne predloge ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti; 

5. evidentira in vrednoti dele narave; 

6. pripravlja strokovne predloge za določitev statusa naravnih vrednot in razvrstitve 

naravnih vrednot v naravne vrednote drţavnega in naravne vrednote lokalnega 

pomena; 

7. spremlja stanje naravnih vrednot; 

8. pripravlja strokovne predloge za ukrepe varstva naravnih vrednot lokalnega in 

drţavnega pomena; 

9. pripravlja strokovne predloge za zavarovanje; 

10. sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva naravnih vrednot drţavnega pomena; 

11. sodeluje pri pripravi načrtov upravljanja zavarovanih območij; 

12. upravlja z zavarovanimi območji, ki jih je ustanovila drţava, če je v aktu o 

zavarovanju tako določeno; 

13. sodeluje v postopku izbire koncesionarja iz 43. člena tega zakona; 

14. pripravlja strokovne predloge rdečih seznamov; 

15. izvaja strokovne naloge na področju ohranjanja narave v skladu s tem zakonom in 

drugimi predpisi; 

16. daje strokovna mnenja in soglasja s področja ohranjanja narave ter  

17. sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva sestavin biotske raznovrstnosti na 

ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih. 
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Zavod na podlagi javnega pooblastila opravlja naslednje naloge: 

1. pripravlja naravovarstvene smernice; 

2. upravlja baze podatkov o naravnih vrednotah in sestavinah biotske raznovrstnosti; 

3. daje mnenje iz 97., 104. in 153. člena tega zakona; 

4. skrbi za enotnost strokovnih metod in postopkov na področju ohranjanja narave; 

5. izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih nalog.  

 

Poleg nalog iz prejšnjih odstavkov opravlja Zavod tudi naslednje naloge:  

1. strokovno pomaga lastnikom naravnih vrednot in lastnikom zemljišč na zavarovanih 

območjih;  

2. sodeluje pri pripravi izobraţevalnih programov o ohranjanju narave na vseh ravneh 

izobraţevanja; 

3. skrbi za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave. 

 

S soglasjem ustanovitelja lahko Zavod opravlja tudi druge naloge. 

2.2 Drugi pomembnejši predpisi in dokumenti 

Delovanje Zavoda sloni tudi na vrsti drugih zakonskih in podzakonskih predpisov ter na 

programsko-političnih dokumentih s področja varstva okolja in varstva narave.  

V nadaljevanju je naštetih nekaj pomembnejših predpisov. 

2.2.1 Slovenski materialni predpisi  

 Zakon o zaščiti ţivali – ZZZiv (Uradni list RS, št. 20/04, 14/07), 

 Zakon o varstvu podzemnih jam – ZVPJ (Uradni list RS, št. 2/04), 

 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 33/07-(ZPNačrt)), 

 Zakon o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr., 33/07-

(ZPNačrt)), 

 Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 

 Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS, št. 17/81, 18/81-popr., 42/86, 

Uradni list RS, št. 8/90, 35/01), 

 Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96), 

 Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 20/98), 

 Zakon o Spominskem parku Trebče (Uradni list SRS,  št. 1/81, 42/86), 

 Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02),  

 Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 67/02, 36/03), 

 Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03, 47/04, 62/04, 111/05, 

120/06), 

 Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 110/07), 

 Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04), 

 Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06), 

 Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03), 

 Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04), 
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 Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03), 

 Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 

49/04, 110/04, 59/07), 

 Uredba o zavarovanih prosto ţivečih ţivalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 

109/04, 84/05), 

 Uredba o zavarovanih prosto ţivečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 

110/04), 

 Uredba o zatočišču za ţivali prosto ţivečih vrst (Uradni list RS, št. 98/02), 

 Uredba o ţivalskem vrtu in ţivalskem vrtu podobnem prostoru (Uradni list RS, št. 

37/03), 

 Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje 

(Uradni list RS, št. 78/06, 72/07), 

 Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98), 

 Uredba o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z ţivalskimi in rastlinskimi vrstami 

(Uradni list RS, št. 52/04), 

 Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline (Uradni list RS, št. 29/01), 

 Uredba o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03), 

 Uredba o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 107/04, 114/04-popr., 83/06), 

 Uredba o prepovedi voţnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95, 

28/95 in 35/01), 

 Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 

88/05), 

 Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 92/00, 56/06), 

 Pravilnik o uvrstitvi ogroţenih rastlinskih in ţivalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list 

RS, št. 82/02), 

 Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 

117/02, 53/05), 

 Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila (Uradni list 

RS, št. 43/02), 

 Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 

varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06), 

 Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06), 

 Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave (Uradni 

list RS, št. 87/05, 17/06, 21/07, 36/07), 

 Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi ţivali prostoţivečih vrst v ujetništvu (Uradni 

list RS, št. 90/01). 

2.2.2 Programsko-politični dokumenti 

 Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (ReNPVO) (Uradni 

list RS, št. 2/06),  

 Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (sprejeta na 55. seji Vlade, dne 

20.12.2001), 
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 Strategija upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos) v Sloveniji (sprejeta na 59. 

seji Vlade, dne 24.01.2002), 

 Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04), 

 Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje od 2007 

do 2013 (sprejet na 141. seji Vlade, dne 11.10.2007), 

 Resolucija o nacionalnem gozdnem programu (Uradni list RS, št. 111/07). 

2.2.3 Najpomembnejši predpisi EU s področja varstva narave 

 Direktiva Sveta o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto ţivečih ţivalskih in 

rastlinskih vrst – Direktiva o habitatih (92/43/EEC), 

 Direktiva Sveta o ohranjanju prosto ţivečih vrst ptic – Direktiva o pticah (79/409/EEC), 

 Uredba o trgovini s prosto ţivečo favno in floro (Council Regulation (EC) No. 338/97 

on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein), 

 Uredba komisije o implementaciji zgornje uredbe (Commission Regulation (EC) No. 

1808/2001 laying down detailed rules concerning the implementation of Council 

Regulation (EC) No. 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by 

regulating trade therein).  

2.2.4 Mednarodne konvencije in drugi dogovori 

 Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Uradni list SFRJ, št. 

56/74), velja na podlagi Akta o notifikaciji in nasledstva (Uradni list RS, MP
1
 št. 

15/92), 

 Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališče 

močvirskih ptic (Ramsar) (Uradni list SFRJ, MP št. 9/77), velja na podlagi Akta o 

notifikaciji in nasledstva (Uradni list RS, št. 15/92), 

 Konvencija o varstvu prosto ţivečega evropskega rastlinstva in ţivalstva ter njunih 

naravnih ţivljenjskih prostorov – Bernska konvencija (Zakon o ratifikaciji Konvencije 

o varstvu prosto ţivečega evropskega rastlinstva in ţivalstva ter njunih naravnih 

ţivljenjskih prostorov (Uradni list RS, št. 55/99, MP št. 17),  

 Konvencija o varstvu Alp – Alpska konvencija (Uradni list RS, št. 19/95, MP št. 5) in 

protokoli,  

 Konvencija o mednarodni  trgovini z ogroţenimi prosto ţivečimi  ţivalskimi in 

rastlinskimi vrstami (CITES) – Washingtonska konvencija (Zakon o ratifikaciji 

konvencije o mednarodni trgovini z ogroţenimi prosto ţivečimi ţivalskimi in 

rastlinskimi vrstami, spremembah konvencije ter dodatkov I, II, III in IV h konvenciji 

(Uradni list RS št. 110/99, MP št. 31)), 

 Konvencija o biološki raznovrstnosti, Rio de Janeiro, 1992 (Zakon o ratifikaciji 

konvencije o biološki raznovrstnosti; Uradni list RS 30/96, MP št. 7), 

 Konvencija za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja – 

Barcelonska konvencija (Uradni list RS, št. 102/02, MP št. 26), 

                                                 
1
 Mednarodne pogodbe. 
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 Zakon o ratifikaciji sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic 

(MOAEP) (Uradni list RS, št. 66/03, MP št. 16), 

 Konvencija o varstvu selitvenih poti vrst prosto ţivečih ţivali – Bonska konvencija 

(Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu selitvenih poti vrst prosto ţivečih ţivali 

(Uradni list RS, št. 72/98, MP št. 18)), 

 Evropska konvencija o krajini (Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o krajini 

(Uradni list RS, št. 74/03, MP št. 19)), 

 Sporazum o varstvu netopirjev v Evropi (Zakon o ratifikaciji sporazuma o varstvu 

netopirjev v Evropi (Uradni list RS, št. 102/03, MP št. 22)). 
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3 Izvajanje javne sluţbe ohranjanja narave  

Naloge in dejavnosti, ki jih po zakonu opravljamo kot javna sluţba, in naloge, ki jih 

opravljamo na podlagi javnega pooblastila, so raznolike in obseţne. Opravljeno delo v letu 

2007 v nadaljevanju povzemamo po posameznih vsebinsko zaključenih poglavjih. 

3.1 Zagotavljanje skladnosti strokovnega dela in razvoj 

metodologij  

Za zagotavljanje skladnosti metod strokovnega dela skrbijo (interne) delovne skupine, ki jih 

imenuje direktor Zavoda, in te so: 

 Skupina za strokovni razvoj Zavoda,  

 Skupina za ţivo naravo, 

 Skupina za favno in floro, 

 Skupina za nadgradnjo sistema naravnih vrednot, 

 Skupina za pripravo letnega programa dela in poročila, 

 Skupina za informatiko. 

 

Skupini za strokovni razvoj Zavoda, ki je glavno strokovno posvetovalno telo direktorja 

Zavoda, je v nadaljevanju posvečeno posebno poglavje. 

3.1.1 Skupina za strokovni razvoj Zavoda  

 

Temeljne naloge Skupine za strokovni razvoj so bile usmerjene v izboljšanje in zagotavljanje 

kakovosti strokovnega dela, sodelovanje pri vzpostavljanju sistema varstva narave ter v 

sprotno strokovno-svetovalno podporo odločitvam direktorja in sodelavcem. Skupina je delo 

opravljala na rednih mesečnih sestankih in sproti s sodelovanjem pri reševanju konkretnih 

primerov. Večino svojega časa je posvetila dvigu kakovosti strokovnega dela in izdelkov. 

 

Glavni poudarki dela so bili: 

 

1. Poglabljanje vsebine naravovarstvenih smernic in mnenj.  

Izvedli smo delavnico na temo naravovarstvenih smernic, naravovarstvenih mnenj in mnenj v 

okviru postopka CPVO. Na delavnici in tudi sprotni na sestankih smo preverili ustreznost 

vsebine naravovarstvenih smernic in naravovarstvenega mnenja ter vključenost smernic v 

postopke prostorskega načrtovanja. Ustreznost izdelkov smo testirali z obravnavo konkretnih 

smernic in mnenj. Jeseni, po sprejetju nekaterih novih predpisov, smo začeli s prilagajanjem 

vzorca smernic in mnenj novim predpisom.   

 

Ker nova prostorska zakonodaja predpisuje obravnavo upoštevanja naravovarstvenih smernic 

tudi pri mnenjih v okviru CPVO, smo sodelovanje Zavoda in vsebine II. mnenja v tem 

postopku obravnavali hkrati z naravovarstvenimi mnenji.  
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2. Skupina je obravnavala zahtevnejše primere v postopkih CPVO (LN obvoznica Škofljica, 

LN PC Komenda, DLN hitra cesta Ptuj – Markovci) ter s predlogi ustreznih strokovnih 

rešitev pri tem svetovala sodelavcem in direktorju.  

Primerjala je izvajanje zanemarljivega vpliva (1 %) v postopku presoje vplivov plana na 

varovana območja z nemškim modelom in obravnavala upoštevanje zahteve Pravilnika o 

presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja po sodelovanju biologa v 

pripravi presoje sprejemljivosti.  

 

3. Naravovarstvene smernice za rabo naravnih dobrin smo poglobljeno obravnavali na 

primerih izdaje koncesij za male hidroelektrarne. Določili smo metodologijo za vrednotenje 

vpliva odvzema vode in gradnje male HE na naravne vrednote in opredelitev varstvenih 

usmeritev. Sodelovanje med Inštitutom za vode, MOP-om in Zavodom je dobro, zato na tem 

področju nismo bili aktivni, smo pa MOP z dopisoma opozorili na sistemske teţave zaradi 

predpisov o metodologiji določanja ekološko sprejemljivega pretoka, ki še niso sprejeti, in na 

moţnosti nekaterih izboljšav postopka. Pripravili smo Pregled sodelovanja ZRSVN v 

postopkih sprejemanja programov in načrtov rabe ter v postopkih pridobivanja dovoljenj in 

koncesij  za rabo naravnih dobrin.  

 

4. Skupina za strokovni razvoj je sodelovala z Območno enoto Maribor pri pripravi predloga 

ukrepov in aktivnosti za varstvo naravnih vrednot lokalnega pomena v Občini Prevalje. V 

predlogu so navedeni tako ukrepi varstva narave (zavarovanje, pogodbeno varstvo itd) kot 

tudi druge aktivnosti, s katerimi lahko občina prispeva k varstvu naravnih vrednot na njenem 

območju (komunikacija, označitev, sanacija ipd.). 

 

Skupina je obravnavala še vrsto drugih aktualnih tem, kot so strokovni predlog ukrepa varstva 

za Ljubljansko Barje in za Kamniško-Savinjske Alpe, prekrivanje oţjih zavarovanih območij, 

vključevanje Zavoda v letne programe vodnogospodarskih posegov, kmetijske operacije in 

problematiko ohranjanja traviščnih habitatnih tipov ter drugo problematiko.  

Skupina je obravnavala tudi vlogo Zavoda in oblikovala aktivnosti Zavoda pri uresničevanju 

Drţavnega razvojnega programa in regionalnih razvojnih programov ter črpanju evropskih 

sredstev za doseganje  v programih zastavljenih ciljev. 

3.2 Naravovarstvene smernice in naravovarstvena mnenja  

Zakonska izhodišča za pripravo naravovarstvenih smernic in iz njih izhajajočih 

naravovarstvenih mnenj so navedena v ZON. Tudi v letu 2007 so bile naravovarstvene smernice 

eden najpomembnejših strokovnih izdelkov Zavoda. 

Veliko smo naredili za zagotavljanje enotnosti in izboljšanje kakovosti naravovarstvenih 

smernic. Poleg rednega pregledovanja izdelkov na Osrednji enoti smo pripravili in izvedli 

delavnico za pripravljavce naravovarstvenih smernic z območnih enot.  

Sprejemu novega Zakona o prostorskem načrtovanju in Operativnega programa – programa 

upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007 – 2013 je sledilo prilagajanje vzorcev 

naravovarstvenih smernic in izboljševanje teh vzorcev preko prvih primerov novih 

prostorskih načrtov in načrtov rabe naravnih dobrin. Vzorci bodo prešli v splošno uporabo v 

začetku leta 2008.  
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V prehodnem obdobju po sprejemu zakonodaje smo pripravljali naravovarstvene smernice za 

različne dokumente, ki so zahtevali specifičen pristop. Priprava smernic za nove planske akte 

zahteva več časa za pregledovanje osnutkov, priprava konkretnih usmeritev pa tudi 

obseţnejše preverjanje na terenu. Vzorec naravovarstvenih smernic za načrte upravljanja z 

vodami pa čaka na pripravo NUV-ov; 

 

Zaradi spremembe prostorske zakonodaje, ki v smernicah ne predvideva več prikaza stanja 

prostora, poenotenju kartografskih prilog naravovarstvenih smernic nismo dajali posebnega 

poudarka. Enoten sistem grafičnih prikazov je razvit v okviru ISN2K, ki pa vsebuje tudi 

geolocirano bazo izdelanih smernic za laţje sledenje, pripravo različnih poročil ter prostorsko 

predstavo opravljenega dela na področju naravovarstvenih smernic. Vzporedno z razvojem 

informacijskega sistema se je poenostavljal tudi delovni proces priprave naravovarstvenih 

smernic.  

 

V nadaljevanju so naštete kratice, ki označujejo akte, za katere so bile izdelane smernice
2
: 

PUP (prostorsko-ureditveni pogoji) 

ZN (zazidalni načrti) 

UN (ureditveni načrti) 

SPRO (strategija prostorskega razvoja občine) 

PRO (prostorski red občine) 

OLN (občinski lokacijski načrti) 

SPRS (strategija prostorskega razvoja Slovenije) 

PRS (prostorski red Slovenije) 

DLN (drţavni lokacijski načrti) 

DPO (dolgoročni plani občin) 

RZPR (regionalna zasnova prostorskega razvoja) 

GGN (gozdno-gospodarski načrti) 

GIMS (gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin) 

GIV (gospodarsko izkoriščanje vode) 

ARNKS (akti razglasitve nepremičnih kulturnih spomenikov) 

OPN (občinski prostorski načrt) 

OSPN (občinski strateški prostorski načrt) 

OPPN (občinski podrobni prostorski načrt) 

DPN (drţavni prostorski načrt) 

RPN (regionalni prostorski načrt) 

 

 

Tabeli pod 3.1 in tabela 3.2 prikazujejo pregled izdelanih naravovarstvenih smernic in 

naravovarstvenih mnenj za različne vrste občinskih prostorskih aktov po posameznih 

območnih enotah, oziroma izdelanih naravovarstvenih smernic za drţavne in skupne 

prostorske akte. Sledijo jim  besedila, v katerih vsaka območna enota izpostavi pomembnejše 

in zahtevnejše izdelave naravovarstvenih smernic.  

                                                 
2
 Vrsta smernic DPO (dolgoročni plani občin) se ne izdeluje več, zato smo ustrezna stolpca (za smernice in 

naravovarstvena mnenja) izvzeli iz tabele v nadaljevanju. 
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Tabela 3.1 Pregled izdelanih naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih mnenj
3 

za občinske prostorske akte 

 

 
 

 
 

 

Opomba: če so bile smernice izdelane hkrati za PRO in SPRO, so se vpisale pod SPRO. Število izdelanih smernic za PRO je 

v tabeli zato lahko manjše od realnega. 

 

Območna enota Celje 

V letu 2007 je na našem območju več občin pristopilo k spremembam in dopolnitvam strategij prostorskega 

razvoja; med zahtevnejše in obseţnejše naloge sodijo občine Trbovlje, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj, Vitanje in 

Kozje. Med občinskimi načrti velja izpostaviti urbanistične zasnove za Občino Radeče, krajinske zasnove za 

območje Krajinskega parka Golte, ureditveni načrt za Gornji Grad in občinski podrobni prostorski načrt za 

območje kamnoloma Liboje. Pri vseh navedenih občinskih prostorskih načrtih je bilo potrebno veliko 

usklajevanja in sprotnega reševanja, predvsem pri zahtevnejših načrtih, ki so vezani na strategije občin. 

 

Območna enota Kranj 

V letu 2007 smo pripravili naravovarstvene smernice za prostorske rede za Mestno občino Kranj ter občine 

Cerklje na Gorenjskem, Kamnik in Naklo. Prevladovale so naravovarstvene smernice k prostorskim izvedbenim 

aktom, kot so občinski lokacijski načrti in prostorski ureditveni pogoji za občine Radovljica, Kamnik, Cerklje na 

Gorenjskem, Jesenice, Bohinj, Lukovica, Naklo, Ţirovnica. V drugi polovici leta smo izdelali tudi smernice za 

občinske podrobne prostorske načrte za občini Kamnik in Radovljica ter za Mestno občino Kranj. Občine 

Cerklje na Gorenjskem (PUP), Lukovica, Jesenice in Radovljica so nas zaprosile za pripravo smernic k 

prostorskim izvedbenim aktom za območje, kjer nimamo naravovarstvenih vsebin, in kasneje tudi za 

naravovarstveno mnenje. Občine, za katere smo v letu 2006 pripravili naravovarstvene smernice k OLN-jem, so 

nas letos zaprosile za naravovarstvena mnenja (Šenčur, Lukovica, Radovljica, Ţirovnica). 

 

Območna enota Ljubljana 

V letu 2007 smo pripravili kar nekaj naravovarstvenih smernic za pripravo planskih aktov po novem 

prostorskem zakonu. Pri pripravi mnenj predvsem za OPPN, spremembe in dopolnitve OLN, OLN, PUP in ZN 

smo nekatere predlagane posege usklajevali z občinami in investitorji.  

 

                                                 
 
3
Mnenja k posameznemu tipu smernic označuje črka 'm' v imenu stolpca. 

2
 MOL - Mestna občina Ljubljana 
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Območna enota Maribor 

Veliko občin še ni pristopilo k pripravi novih strateških prostorskih dokumentov in še vedno spreminjajo in 

dopolnjujejo obstoječe in zastarele prostorske akte. Takšne so tudi občine Kidričevo, Hajdina in Zavrč, za katere 

smo izdelali smernice za DPO. Izdelali smo večinoma smernice za spreminjanje prostorsko ureditvenih pogojev 

(PUP) za območja celotnih občin (Ljutomer) ali pa samo za posamezne dele občin (za naselje Poljčane in za 

center naselja Slovenska Bistrica). Pri izdaji mnenj ob pregledu ustreznosti PUP običajno ni bilo večjih teţav ali 

obseţnejšega usklajevanja, saj občine in izdelovalci dokumentacije korektno upoštevajo naravovarstvene 

smernice. Smernice za UN smo izdelali za prenovo starega mestnega jedra v Ljutomeru in Športnega parka 

Ljudski vrt v Mariboru; pri obeh je bil poudarek na ohranitvi zavarovanih zelenih površin v urbanem okolju, kar 

smo dodobra uresničili  z metodo nadomeščanja starih nasadov z novimi, za kar je bilo v izvedbeni fazi potrebno 

dodatno in zelo poglobljeno sodelovanje in tudi spremljanje del na terenu. Smernice za izdelavo novih strateških 

dokumentov smo izdelali za večje število manjših novo nastalih občin na območju nekdanje občine Ptuj. V drugi 

polovici leta se je po spremembi zakonodaje pojavilo nekaj novih tipov prostorskih aktov, ki so nadomestili 

predhodne. Tako smo ţe izdelali večje število smernic za OPPN in OPN, kar pa je bilo razmeroma zamudno, saj 

se je bilo potrebno prilagoditi novim oblikam postopkov in strokovne obdelave gradiva za izdelavo smernic.      

 

Območna enota Nova Gorica 

Pripravili smo več naravovarstvenih smernic za različne prostorske dokumente. Naravovarstvene smernice za 

SPRO in PRO smo izdelali za občini Idrija in Nova Gorica. Nekaj smernic smo izdelali za spremembe in 

dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnih planov, med njimi tudi smernice za Občino Divača, ki zajemajo 

obseţno površino v vplivnem območju Regijskega parka Škocjanske jame. Nekatere od sprememb namenske 

rabe za šport in rekreacijo, turizem in infrastrukturo so z vidika varovanja Škocjanskih jam, ki so na seznamu  

svetovne dediščine UNESCO, izjemno problematične in smo jih odsvetovali. Pri izdelavi smernic je sodeloval 

tudi upravljavec Regijskega parka Škocjanske jame. 

Izrazito zahtevna je bila priprava smernic za OPN Bovec, tako zaradi številnih in obseţno načrtovanih posegov v 

varovanih območjih kot zaradi izdelave smernic v skladu z zahtevami nove zakonodaje. Ker je OPN izvedbeni 

akt, je bilo zaradi oblikovanja natančnejših pogojev in usmeritev nekatera območja načrtovanih posegov nujno 

terensko preverjati. Pri izdelavi smernic je sodeloval tudi upravljavec TNP, ker je velik del občine narodni park.  

Nekaj od načrtovanih posegov smo odsvetovali, kar je bilo potrebno tehtno utemeljiti. 

Posebej zahtevna so bila usklajevanja pri pripravi nekaterih naravovarstvenih mnenj. Od teh naj omenimo  

pripravo naravovarstvenega mnenja za OLN Damber III, kjer so bili potrebni številni usklajevalni sestanki. 

 

Območna enota Novo mesto 

V letu 2007 smo pripravili vrsto naravovarstvenih smernic za spremembe in dopolnitve prostorskih planskih 

aktov občin (Dolgoročni druţbeni plani, ZN, PUP-i), izdelali smo strategijo prostorskega razvoja Občine Trebnje 

in za isto občino še prostorski red. Tudi po novi zakonodaji smo izdelali kar nekaj smernic za OPPN-je in OPN-

je, med katerimi izpostavljamo OPPN kamnolom Vrhpeč (prej OLN Vrhpeč) kot najbolj problematičen (zaradi 

kraškega terena). Pri izdelavi teh smernic nam je bila v pomoč "Študija posledic širitve kamnoloma Vrhpeč na 

podzemne vode in tok reke Temenice", ki jo je po naročilu investitorja CGP Novo mesto izdelal Geologija, 

d.o.o., Idrija. Med OPN-ji je bila glede na število pobud in pregled terena zahtevna izdelava smernic za OPN 

Šentjernej. Priprava smernic je zahtevala več časa in terenskega dela, predvsem pri preverjanju pobud 

načrtovanih posegov znotraj varovanih območij. V postopku usklajevanj in pri pripravi naravovarstvenih mnenj 

smo uspeli nekatere predlagane posege uspešno uskladiti v prid varstvu narave. 

 
Območna enota Piran 

Kljub nekoliko manjšemu številu smernic in mnenj so le ta od nas zahtevala posebno pozornost, saj se na 

obalnem območju načrtujejo večji infrastrukturni objekti, pa tudi številne gradnje apartmajskih, stanovanjskih in 

trgovskih kompleksov. Kar nekaj je takih, ki mejijo na območja, pomembna z vidika ohranjanja narave.  

Oblikovali smo smernice za gradnjo turističnih apartmajev neposredno nad mokriščem pri Sv. Nikolaju in za 

gradnjo trgovsko poslovnega kompleksa ob Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. V okviru priprave občinskega 

prostorskega načrta občine Piran smo izdelali strokovne podlage. 
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Tabela 3.2 Pregled izdelanih naravovarstvenih smernic za drţavne in skupne prostorske akte 

 

 
 

Območna enota Celje 

V letu 2007 izdelali dvoje smernic za drţavne lokacijske načrte. Kot zahtevnega je potrebno izpostaviti DLN za 

ureditev Savinje in zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša. Drug 

DLN pa je obravnaval območje Šmartinskega jezera v Občini Celje. 

 

Območna enota Kranj 

Pripravili smo smernice za drţavni lokacijski načrt za plinovod Vodice–Trojane, za kar so bili potrebni 

usklajevalni sestanki. 

 

Območna enota Ljubljana 

Izdelali smo naravovarstvene smernice za DLN za navezovalno cesto Jeprca–Staneţiče–Brod in DLN za 

letališče Cerklje ob Krki (nadomestno območje za odmetavanje tovora). 

 

Območna enota Maribor 

Med drţavnimi prostorskimi akti prevladujejo drţavni lokacijski načrti (DLN). Za tri od njih smo v lanskem letu 

izdelali naravovarstvene smernice. Med najzahtevnejše gotovo sodijo smernice za umestitev hitre ceste 

Slovenska Bistrica–Ormoţ v prostor, saj so bila v času njihove izdelave in še posebej po tem potrebna številna 

pojasnjevanja in usklajevanja. To je bilo potrebno zaradi načrtovanega poteka trase omenjene HC preko območja 

Natura 2000, EPO, naravne vrednote in zavarovanega KP. Za nadaljevanje gradnje AC Draţenci–Gruškovje smo 

zaradi dodatnih sprememb načrtov pripravili dopolnitev smernic. Za DV 110 kV Murska Sobota–Lendava, smo 

izdali tudi zaključno pozitivno naravovarstveno mnenje, pri čemer je potrebno poudariti, da je priprava tovrstnih 

mnenj izredno zahtevna, saj gre za celovit pregled zelo obseţne strokovne in postopkovne dokumentacije, ki je 

nastajala več let.   

 

Območna enota Nova Gorica 

Priprava naravovarstvenih smernic za načrt prostorskih ureditev za zavarovano območje Kobilarne Lipica je 

zahtevala premišljen pristop zaradi nekaterih od načrtovanih posegov,  hkrati pa natančno opredelitev pogojev in 

usmeritev za številne načrtovane posege. Območje kobilarne je namreč varovano območje z različnimi 

varstvenimi  statusi. 

 

Območna enota Novo mesto 

Med drţavnimi prostorskimi načrti velja zaradi obseţnosti in zahtevnosti terena izpostaviti izdelavo smernic za 

prenosni plinovod Bela Krajina, ki naj bi prečkal kar nekaj obseţnih območij Natura 2000, in za NSRAO Vrbina 

(lokacijo za nizko in srednje aktivne radioaktivne odpadke). 

 

Območna enota Piran 

Najpomembnejše je bilo sodelovanje v postopkih priprave drţavnih lokacijskih (prostorskih) načrtov za dva 

odseka hitre ceste (Jagodje–Lucija in Koper–Dragonja). Ker bo priključek k HC Jagodje–Lucija neposredno 

posegel tudi v drevored pinij na Valeti (naravna vrednota), je bil potreben poseben napor, da smo varianto 

optimizirali ter dosegli dogovor o varovalnih ukrepih in nadomestni zasaditvi. Dopolnili smo smernice za DPN 

za plinovod Ajdovščina–Lucija. Preko celotnega leta smo sodelovali na usklajevalnih sestankih za pripravo DPN 

za koprsko pristanišče. Sodelovanje je bilo vezano predvsem na usklajevanje rešitev za preprečitev ali 

zmanjšanje negativnega vpliva pristanišča na mokrišče Sv. Nikolaja, na ohranitev habitata ogroţene vrste hrošča 

Scarites terricola ob školjčni sipini pri Sv. Katarini in na ohranitev naravne vrednote Park pri objektu MORSa v 

Ankaranu.  
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Spodnja tabela prikazuje število izdelanih naravovarstvenih smernic za različne akte rabe 

naravnih dobrin po posameznih območnih enotah. Sledi ji besedilo, v katerem območne enote 

izpostavijo pomembnejše in zahtevnejše izdelave naravovarstvenih smernic.  

Tabela 3.3 Pregled izdelanih naravovarstvenih smernic za akte rabe naravnih dobrin in 

razglasitve nepremičnih kulturnih spomenikov. 

 
 

 
Območna enota Celje 

Med gozdnogospodarskimi načrti smo v letu 2007 izdelali načrte za gozdnogospodarske enote Velenje, Bohor, 

Planina in Šentjur. Izdelali smo pet naravovarstvenih smernic za izkoriščanje vode, med katerimi sta bili 

zahtevnejši smernici za malo hidroelektrarno (mHE) na vodotoku Ţep s pritoki in mHE na vodotoku Dreta. 

Ostale tri so se nanašale na plovbni reţim na reki Savi na območju Občine Sevnica, plovbo na motorni pogon na 

akumulacijskem jezeru hidroelektrarne (HE) Boštanj in urejanje plovbe na akumulaciji HE Blanca. Izdelane so 

bile tudi smernice za izkoriščanje mineralnih surovin, ki so se nanašale na izkoriščanje okrasnega kamna 

(logarski apnenec) v Občini Solčava. 

 

Območna enota Kranj 

Za izkoriščanje vode (mHE) smo izdelali štiri naravovarstvene smernice (Mošenik, Završnica in dvoje na Savi 

Dolinki). Dodatno smo argumentirali naravovarstvene smernice za gradnjo mHE na reki Kokri. Interes po 

izkoriščanju vode za pridobivanje električne energije se na Gorenjskem povečuje, zlasti na rekah. Velikokrat 

investitorji zaprosijo tudi za predhodno mnenje, preden sproţijo postopek pridobitve koncesije za rabo vode. 

Smernice za gozdnogospodarske načrte smo pripravili za območja Domţal, Blagovice in Tuhinja, posebej 

zahtevne so bile smernice za GGN Kranjska Gora, ki vključuje velik del Triglavskega narodnega parka. 

Naravovarstvena mnenja smo izdelali za GGN Pokljuka in Jelovica. 

Za rabo mineralnih surovin smo izdelali le smernice za kamnolom Lukovica. 

 

Območna enota Ljubljana 

Največ naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih mnenj smo pripravili za gospodarjenje z gozdovi. Pri tem 

je bilo med usklajevanjem potrebno opraviti kar nekaj terenskih ogledov s predstavniki Zavoda za gozdove. 

Število vlog za naravovarstvene smernice za male hidroelektrarne in za koncesijo za izkoriščanje voda se je 

glede na lansko leto nekoliko povečalo. 

 

Območna enota Maribor 

Smernice za pripravo GGN so zahtevnejše v vseh primerih, kjer so na obravnavanih območjih večji deleţi 

varovanih ali zavarovanih gozdnih območij. Pri pripravi naravovarstvenih mnenj pa opaţamo, da ni večjih 

problemov ali potreb po dodatnem usklajevanju, saj izdelovalci GGN dobro upoštevajo naravovarstvene 

smernice. V preteklem letu smo izdelali dvojne smernice za gospodarsko izkoriščanje kamnolomov na območju 

dolomitnih kamnin v doline Bele pri Poljčanah in dopolnili smernice za izkoriščanje proda v gramoznici Krapje. 

Pri obeh kamnolomih je šlo za novo območja, pri katerih se zaradi nekorektno izpeljanih predhodnih postopkov 

in navzkriţja interesov postopki podelitve koncesije in umestitve v prostor vlečejo ţe več let. Na splošno 

ugotavljamo, da se je interes za nove tovrstne objekte zmanjšal in je zato tudi manjše število tovrstnih smernic. 

Pri problematiki mHE je prišlo do ponovnega preverjanja številnih ţe izdelanih smernic in ugotavljanja njihove 

ustreznosti glede na uporabljena naravovarstvena merila.     
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Območna enota Nova Gorica 

Izdelali smo več smernic v postopkih za dodelitev vodne pravice (koncesije) za rabo vode (gradnja mHE) v 

Posočju. Vse predlagane lokacije za odvzem vode so načrtovane na pomembnejših delih varovanih območij, zato 

je bilo potrebno terensko preverjanje stanja narave na obravnavanih predelih. V nekaterih primerih smo 

dodelitev vodne pravice odsvetovali (mHe Trebušica  in mHe sotočje Kneţe in Bače).  

Izdelava smernic za gozdnogospodarske načrte je potekala po ustaljenem načinu in je vključevala tudi 

sodelovanje s predstavniki Zavoda za gozdove, terenska preverjanja in sprotna usklajevanja. Vse izdelane 

smernice so se nanašale na območja, ki so preteţno varovana. Pri pripravi smernic za GGE Idrija II. in GGE 

Otlica smo konkretne usmeritve za območja Natura 2000 pripravili ţe upoštevajoč podrobnejše usmeritve iz  

Operativnega programa upravljanja območij Natura 2000. 

Izdelali smo več naravovarstvenih mnenj k predlogom gozdnogospodarskih načrtov. Za nekaterih primere (GGE 

Baba-Debela Gora, Mašun in Baška grapa) so bila potrebna dodatna usklajevanja.  

 

Območna enota Novo mesto 

Izpostaviti ţelimo smernice za pripravo koncesij za rabo naravnih dobrin, in sicer mHE na reki Kolpi (2), Radulji 

in Krki. MHE  v Učakovcih bi zahtevala posege v nasprotju z varstvenim reţimom, zato smo podali tudi temu 

primerne konkretne usmeritve. Za kamnolom Soteska je bila celo sprejemljiva širitev kamnoloma na območje 

Natura 2000, ker niso zaznani bistveni vplivi na prisotne kvalifikacijske vrste. Izdelali smo obseţnejše smernice 

za GGN za območja Metlika, Straţa in Dolenjske Toplice. 

 

Spodnja tabela prikazuje število obravnavanih zahtevkov, za katere se je izkazalo, da priprava 

naravovarstvenih smernic ni potrebna. 

Tabela 3.4. Pregled izdanih izjav o nepotrebnosti izdelave naravovarstvenih smernic 

 

 
 

3.3 Strokovna mnenja in soglasja  

Skladno z zakonskimi obveznosti smo na Zavodu v letu 2007 izdelovali strokovna mnenja in 

soglasja. To so bila predvsem: 

 strokovna mnenja za gradnje in druge posege, za katere vodi postopek ARSO
4
 

(naravovarstvena soglasja, usklajevanja, tehnični pregledi in uporabna dovoljenja, 

okoljevarstvena soglasja), 

 strokovna mnenja v okviru celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), 

 strokovna mnenja in presoje v postopkih sprejemljivosti posega v naravo (PSP), 

                                                 
4
 Agencija Republike Slovenije za okolje. 
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 soglasja in mnenja na osnovi veljavnih občinskih aktov, ki neposredno predpisujejo 

izdajo soglasja ali mnenja, 

 predhodna mnenja pri gradnjah in dejavnostih,  

 mnenja pri pravnih poslih (promet z nepremičninami, sprememba namembnosti 

zemljišč) in  

 druga strokovna mnenja. 

 

Poleg priprave strokovnih mnenj smo poseben poudarek dali zagotavljanju njihove enotnosti 

in kakovosti. Zato je na osrednji enoti ţe tretje leto potekala analiza mnenj CPVO in PSP.  

 

Izpopolnjevanje na področju presoj sprejemljivosti je potekalo preko udeleţbe in sodelovanja 

na posvetih in kongresih v Sloveniji in tujini. Zavod je marca v Berlinu s prispevkom 

sodeloval na Evropski izmenjavi izkušenj s presojo sprejemljivosti na varovana območja, s 

sodelovanjem škotskih strokovnjakov pa je bil v reviji Varstvo narave objavljen tudi članek 

na temo primerjave izvajanja CPVO na Škotskem in pri nas. 

 

Zavod pri pripravi mnenj v postopku CPVO redno sodeluje s Sektorjem za CPVO  

Ministrstva za okolje in prostor, pa tudi z Direktoratom za prostor tekom priprave okoljskih 

poročil za drţavne prostorske načrte. 

 

Število mnenj in soglasij, izdanih v letu 2007 po posameznih območnih enotah Zavoda, je 

podano v naslednjih dveh tabelah. 

Tabela 3.5. Pregled števila izdanih mnenj (prva tabela), ter soglasij, prijav inšpekcij in             

odstopov vlog  (druga tabela). 

        Mnenja           

Enota 
101.a 

člen ZON 
(CPVO) 

101.c 
člen ZON 
(prevlada 

javne 
koristi) 

101.e 
člen ZON 

(»61. 
člen 

ZVO«) 

104. člen 
ZON 

(poseg v 
naravo) 

104.a 
člen ZON 

(PSP) 

105.a 
člen ZON 

(PSP) 

117. člen 
ZON 

občinski 
odloki za 

ZO 

drugi 
predpisi 

CE 26 0 1 1 4 119 48 1 0 

KR 18 0 0 7 8 151 97 6 30 

LJ 61 0 3 1 13 343 344 5 7 

MB 69 0 5 13 1 300 76 21 6 

NG 24 0 1 3 1 213 208 28 10 

NM 21 0 3 0 1 151 32 0 6 

PI 9 0 2 0 0 51 31 0 3 

OsrE 11 0 0 0 0 0 5 0 1 

Skupaj 239 0 15 25 28 1328 841 61 63 
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Območna enota Celje 

Kot ţe preteklo leto smo tudi v letu 2007 največ mnenj izdali v postopku pridobitve naravovarstvenih pogojev in 

naravovarstvenega soglasja. Precejšen deleţ teh mnenj se nanaša na presoje posegov v varovana območja, med 

katerimi vsekakor izstopa območje Regijskega parka Kozjanski park. Takoj za njim sledi območje KP 

Ponikovski kras; manjše število mnenj pa je bilo iz krajinskih parkov Logarska dolina in Kum. Večina teh mnenj 

se nanaša na novogradnjo, rekonstrukcijo ali dozidavo ţe obstoječih objektov, nadgradnjo kablovodov, 

rekonstrukcijo cest, postavitev telegrafskih postaj, sanacijo mostov. Med preostalimi mnenji smo opazili 

nekoliko povečano število mnenj za sanacije dreves, ureditve na vodotokih in druge manjše posege. Med mnenji 

za poseg v naravo prevladujejo mnenja za gozdne vlake, predvsem za območja Občine Solčava. V primerjavi z 

letom 2006 je malo manj mnenj povezanih s postopkom CPVO, med njimi pa vsekakor velja izpostaviti 

zahtevnejša mnenja za ribiško-gojitvene načrte. Druga so se v večini nanašala na prostorsko načrtovanje in 

gozdnogospodarsko načrtovanje. 

 

Območna enota Kranj 

V letu 2007 smo največ mnenj izdali po 117. in 105a. členu ZON-a, ki smo jih pripravili za ARSO v postopku 

izdaje naravovarstvenih soglasij. Med njimi je bilo izjemno veliko mnenj za območje Triglavskega narodnega 

parka. Prevladujejo mnenja za rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter zamenjave strešnih kritin na obstoječih 

objektih, manj je novogradenj. Med drugimi mnenji za posege v naravo so predvsem gradnje manj zahtevnih in 

zahtevnih objektov. Lani se je povečalo število mnenj za gradnjo vlak (104. člen ZON-a), ki jih pripravljamo za 

upravne enote, in mnenj za inšpekcijske sluţbe v postopkih za sanacijo zemljišč po 153. členu ZON-a. V 

postopkih sodelujemo z investitorji in načrtovalci posegov ter s pristojnimi sluţbami. Med njimi naj posebej 

omenimo Zavod za gozdove Slovenije in inšpekcijske sluţbe.  

 

Območna enota Ljubljana 

Predvsem je bilo veliko vlog fizičnih oseb in vlog za mnenja za naravovarstvena soglasja, nekatera tudi v 

postopkih, ki vključujejo presojo sprejemljivosti posega. Mnenja v okviru CPVO so posebej zahtevna; za 

nekatera mnenja so bila potrebna tudi usklajevanja in dogovori z investitorji oziroma s pripravljavci okoljskih 

poročil. Posebej smo se posvetili okoljskemu poročilu in pisanju mnenj za obvoznico Škofljica. Izpostaviti velja 

mnenja za legalizacije, ki se nam zdijo največkrat nepotrebna, saj je stanje na terenu ţe tako degradirano, da ne 

moremo popraviti škode, ki se je zgodila na območju z naravovarstenim statusom, tako da bi podali usmeritve 

oziroma omilitvene ukrepe. Na terenu smo opazili tudi nekaj nesprejemljivih posegov na območjih s statusom po 

ZON, kot  na  primer nedopusten poseg v Vranji jami, in nekaj nesprejemljivih posegov na Ljubljanskem barju. 

Takšne posege smo prijavili pristojni inšpekciji. S predstavniki inšpekcijskih sluţb smo se večkrat sestali in 

pogovorili o moţnem ukrepanju glede kršitev. 

 

Območna enota Maribor 

Število zaprošenih in izdanih mnenj iz leto v leto narašča. Delno zaradi izpopolnjevanja postopkov, v glavnem 

pa zaradi povečane investicijske aktivnosti na terenu. To se še posebej pozna v niţinskih predelih severovzhodne 

Slovenije. Največje število izdanih mnenj se nanaša na posamične manjše posege, za katere je potrebno pridobiti 

gradbeno dovoljenje, predhodno pa naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje (po 105a. členu). Ta 

mnenja se nanašajo na varovana ali zavarovana območja narave in praviloma vključujejo predloge pogojev, pod 

katerimi bi bilo mogoče poseg izvesti. Po številu je bistveno manj mnenj, ki se nanašajo na potrebo po izvedbi 

celovite presoje na okolje (CPVO), so pa ta mnenja veliko zahtevnejša in odgovornejša, saj zahtevajo posebna 

strokovna znanja ter podrobno poznavanje terena in pričakovanih posledic načrtovanih posegov. V skromnem 

številu se pojavljajo mnenja po 104. členu ZON, saj še ni bil sprejet predpis iz 3. odstavka tega člena, ki bi 

omogočil njegovo doslednejšo uporabo. Zaradi te pomanjkljivosti se mnogi izvedeni posegi v naravo sploh ne 

obravnavajo in tako izgubljamo pomemben del narave. Za Območno enoto Maribor je značilno razmeroma 

veliko soglasij po starejših občinskih odlokih. Število odstopov vlog se postopoma manjša, kar je posledica večje 

informiranosti strank o pravilnih pristojnostih drţavnih organov. Prijav inšpekcijskim sluţbam je malo, čeprav je 

kršitev po naši oceni bistveno več.  

 

Območna enota Nova Gorica 

Od izdelanih mnenj v različnih upravnih postopkih in za različne namene smo jih največ izdelali za postopek 

pridobitve naravovarstvenega soglasja, od katerih jih večina vključuje presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe 

posegov na varovana območja (PSP). Zahtevnejša mnenja so se nanašala na varovana območja Krasa, Julijskih 

Alp, Zgornje Idrijce ter rek Soče, Velike vode (Reke) in Idrijce. Nekajkrat so bila v fazi potrditve projektov za 

izdajo naravovarstvenega soglasja potrebna številna usklajevanja (sanacija razstavno-trgovskega objekta v 

Koncertni dvorani Postojnske jame in gradnja čistilne naprave v jami, postavitev filmskih objektov za snemanje 

filma na zavarovanem območju reke Soče na Čezsoških prodih, gradnja turističnega nastanitvenega kompleksa 

Boka na varovanem območju reke Soče in Boke, gradnja vodovoda Idrijska Bela–Idrija v krajinskem parku 
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Zgornja Idrijca). Posebej zahtevna je bila presoja sprejemljivosti vplivov gradnje čistilne naprave v Postojnski 

jami, saj še ne poznamo podobnega primera ne pri nas ne v svetu. 

Od zahtevnejših mnenj v postopkih celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) posebej omenjamo mnenje o 

sprejemljivosti vplivov izvedbe DLN oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja. Z 

načrtom so namreč predvideni posegi, ki bodo pomembno vplivali na varovana območja Škocjanskih jam, edino 

območje v Sloveniji, ki je uvrščeno na UNESCO-v seznam svetovne dediščine. Precej strokovnih mnenj se je 

nanašalo na posege v javno korist na varovanih območjih vzdrţevalna dela na vodotokih) in splošno rabo 

naravnih dobrin (krajše protipoţarne preseke). 

Nedovoljene posege v naravo, ki smo jih ugotovili med spremljanjem stanja, smo prijavili pristojni inšpekciji. 

Največ prijav se nanaša na neustrezno izvajanje posegov na vodotokih, od teh pa kar nekaj zaradi nespoštovanja 

koncesijskih pogodb za jemanje proda na reki Soči. 

 

Območna enota Novo mesto 

Prevladujejo mnenja v postopku pridobitve naravovarstvenega soglasja, predvsem so to mnenja PSP na 

območjih Nature 2000 ter na zavarovanih območjih Krajinskega parka Kolpa in Regijskega parka Kozjanski 

park. 

V večini mnenj smo podali omilitvene ukrepi, ki so temeljili na ekoloških zahtevah vrst in habitatnih tipov.  

Podajanje ukrepov na zavarovanih območjih je teţavno takrat, ko varstveni reţimi niso dovolj dorečeni. PSP za 

območje Regijskega parka Kozjanski park pa so večinoma brez omilitvenih ukrepov, saj gre največkrat  za 

gradnje zidanic na vinogradniških območjih. Izpostavimo naj PSP za gradnjo mHE na Dvoru, kjer je bil 

načrtovan nesprejemljiv odvzem vode na eni najvišjih lehnjakovih pregrad na reki Krki. Pri večini vlog za 

mnenja v postopku CPVO le-ta niso bila potrebna. Izjemi sta le mnenji CPVO za lokacijo čistilne naprave Krška 

vas (zaradi drstišča rib v izlivnem delu) ter za gradnjo infrastrukture ob Ţerjavinskem potoku, ki je habitat ţelve 

sklednice. Pri mnenjih z varstvenimi in razvojnimi usmeritvami za neposredno rabo vode je šlo za izdajo 

dovoljenj za odvzeme vode, predvsem za namakanje.  

 

Območna enota Piran 

Izdali smo številna mnenja, največ v okviru presoje sprejemljivosti posegov v naravo na območjih Natura 2000. 

Omeniti velja mnenji za izvedbo projektnih akcij (Monako) na Debelem rtiču in laguni Stjuţa. Veliko mnenj 

smo izdali tudi za posege v Luki Koper in njeni okolici (podaljšanje obstoječih pomolov, terminal za naftne 

derivate na drugem pomolu, vodno dovoljenje idr.). Posebej velja izpostaviti izdajo strokovnega mnenja oziroma 

stališča glede predlaganih obseţnih posegov na območju med Debelim rtičem in Lazaretom (hotelsko-

apartmajsko-stanovanjski kompleks, privezi idr.).  

Kar nekaj je bilo mnenj v zvezi s prodajo nepremičnin v zavarovanih območjih, predvsem na območju KP 

Strunjan in pa mnenj v zvezi z opravljanjem kmetijske dejavnosti (ureditve trajnih nasadov, zamenjave in 

prodaje zemljišč v lasti SKZG). Izdali smo tudi več mnenj za sanacije drevesnih in oblikovanih naravnih vrednot 

(park ob objektu MORS v Ankaranu, park Rastelli v Portoroţu, park na Debelem rtiču). Za izdajo mnenj in 

uskladitev načrtovanih del smo opravili več terenskih ogledov in posvetovanj z izvajalci (Zavod za gozdove 

Slovenije, komunalne sluţbe idr.). 

3.4 Biotska raznovrstnost  

Varstvo biotske raznovrstnosti vključuje zelo raznolike naloge, ki jih bomo predstavili v 

naslednjih podpoglavjih. 

3.4.1 Skupina za favno in floro 

Skupina za favno in floro je bila imenovana v letu 2004, v letu 2007 se je razširila z novimi 

strokovnjaki za ptice, kačje pastirje, plazilce in mahove. Namen skupine je izvajanje 

zahtevnejših strokovnih nalog za varstvo vrst in habitatnih tipov oziroma zagotavljanje 

povezave z zunanjimi strokovnjaki, ko je to potrebno. Naloge skupine so bile sprva vezane 

predvsem na naloge po uredbah o zavarovanih prosto ţivečih rastlinskih in ţivalskih vrstah 

ter habitatnih tipov. V letu 2006, predvsem pa 2007, pa so prevladale naloge, povezane z 

Naturo 2000.  

Posamezne naloge, opravljene v letu 2007, so podrobno opisane v naslednjih poglavjih. 
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Tabela 3.6. Seznam članov Skupine za favno in floro po območnih enotah in navedba ţivalskih 

ali rastlinskih skupin ('delovno področje'), ki jih pokrivajo  

 
Območna enota 

Ime in priimek Delovno področje 

Osrednja enota 

Vesna CAFUTA plazilci (brez morskih ţelv) 

Katarina DENAC ptice 

Igor DERŢEK bogomolke, koţekrilci in informacijska podpora 

mag. Martina KAČIČNIK  

JANČAR 

habitatni tipi (brez gozdnih, morskih in obmorskih ter 

jam), odgovorna koordinatorka za Naturo 2000 

Matej PETKOVŠEK mahovi 

mag. Andreja ŠKVARČ dvoţivke 

Damjan VRČEK vodja skupine, mehkuţci 

Celje 

Matej DEMŠAR gozdni habitatni tipi 

Tanja KOŠAR sladkovodne ribe, piškurji in  raki 

Kranj Sonja ROZMAN BIZJAK sesalci (brez netopirjev, kitov in delfinov) 

Ljubljana Nika HRABAR stenice 

Maribor 

Jurij GULIČ koconoge kure 

mag. Matjaţ JEŢ metulji 

Simona KALIGARIČ rastline (brez mahov) 

Martin VERNIK hrošči, mreţekrilci 

Nova Gorica 

Bojana FAJDIGA pijavke, mladoletnice, jamski organizmi in jame 

Irena KODELE KRAŠNA netopirji, kobilice 

Novo mesto 

Andrej HUDOKLIN ptice (brez koconogih kur) 

Dušan KLENOVŠEK kačji pastirji 

Piran mag. Robert TURK 
morski in obmorski habitatni tipi, morski organizmi, 

progasti goţ 

3.4.2 Varstvo vrst in habitatnih tipov  

Varstvo vrst smo izvajali predvsem s komunikacijo in strokovnimi mnenji. Člani skupine za 

favno in floro so pripravili 56 delnih mnenj, ki smo jih na Osrednji enoti sestavili v 28 

strokovnih mnenj po Uredbi o zavarovanju prosto ţivečih ţivalskih vrst in eno strokovno 

mnenje po Uredbi o zavarovanju prosto ţivečih rastlinskih vrst. Obseţnejša mnenja so 

podrobneje opisana pri poglavjih o delu območnih enot. 
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Zavod je v letu 2007 kot član Strokovne komisije za podporo pri načrtovanju upravljanja z 

velikimi zvermi in član Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi sodeloval 

pri pripravi Strategije ohranjanja in trajnostnega upravljanja z volkom (Canis lupus) v Sloveniji 

kot tudi pri pripravi Akcijskega načrta upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos) v 

Sloveniji za obdobje 2007–2011. Oba dokumenta sta trenutno na voljo na spletnih straneh MOP 

z namenom zbiranja morebitnih pripomb; sprejeta bosta najverjetneje jeseni 2008. 
 

Spremljali smo izvajanje vrstnih monitoringov za netopirje in ptice. Po pooblastilu ministra 

smo izvedli prvi del razpisa za monitoring izbranih vrst ptic na območjih Natura 2000. 

 

Pripravili smo projektne naloge za kartiranje habitatnih tipov za območja Banjščice, Bloščica, 

Bohor, Bohinjska Bistrica, Huda Luknja, Pohorje – vzhod, Slovenske Gorice in Sneţnik–

Gure. Projektne naloge so vključevale vsebinski del (besedilo), natančno mejo kartiranja in 

kalkulacijo stroškov. 

 

Ţe obstoječe podatke o kartiranjih habitatnih tipov smo poenotili in pripravili za prenos v 

informacijski sistem N2k (ISN2k). Pregledali smo vse kode in jih uskladili z dogovorjenim 

šifrantom, izvedli pa smo tudi osnovna testiranja topoloških pravil slojev kartiranj GIS. 

Poenotena kartiranja bodo dostopna javnosti preko prenovljenega naravovarstvenega atlasa, 

zaenkrat pa jih posredujemo kot informacijo javnega značaja. 

 

Skupina za floro in favno se je vključila v proces ugotavljanja razpoloţljivosti podatkov in 

potrebne podrobnosti zajema podatkov za pripravo okoljskih poročil za drţavne prostorske 

načrte. Za podatke, ki jih je dolţno zagotavljati Ministrstvo za okolje in prostor, smo 

pripravili projektne naloge za javne razpise, ki jih izvaja ministrstvo. 

 

Tabela 3.7. Pregled strokovnih mnenj po Uredbah o zavarovanju prosto ţivečih rastlinskih in 

ţivalskih vrst 

 

 
 
Pojasnilo: za vsako območno enoto je podano število delnih mnenj, ki se sestavljajo v odhodne dopise, zato je 

število v zadnji vrstici tabele 'Skupaj vlog' manjše ali kvečjemu enako vsoti števil v stolpcu. 
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Območna enota Celje 

Pri varstvu zavarovanih vrst dvoţivk smo sodelovali na posvetu "Dvoţivke in ceste", ki je bil organiziran v 

okviru zaključka projekta "Varstvo dvoţivk v regiji Alpe–Jadran". Odgovarjali smo na klice občanov, ki so našli 

poškodovane osebke zavarovanih vrst in jih informirali o ustreznem ravnanju z njimi. Članica skupine za favno 

in floro z Območne enote Celje je sodelovala pri pisanju pripomb na osnutke podzakonskih aktov Zakona o 

sladkovodnem ribištvu. 

 

Območna enota Kranj 

Ob začetku leta smo pripravili pisno stališče za odvzem velikih zveri v letu 2007, vsa nadaljnja pisna stališča pa 

so se nanašala na volka, in sicer v enem primeru za označitev volkov s telemetrijsko ovratnico, v ostalih primerih 

pa je šlo za izredni odvzem.  

 

Območna enota Novo mesto 

Med strokovnimi mnenji, ki smo jih v letu 2007 pripravili za zavarovane vrste ptic, velja izpostaviti mnenji 

glede problematike koncentriranja krokarjev v okolici komunalne deponiji pri Grosupljem ter nelegalni poizkus 

naselitve sokola selca v okolico Nuklearne elektrarne Krško. 

3.4.3 Konvencija CITES  

Naloge, ki jih Zavodu kot strokovnemu organu nalagata predvsem konvencija CITES 

(Konvencija o mednarodni trgovini z ogroţenimi prosto ţivečimi ţivalskimi in rastlinskimi 

vrstami, (Uradni list RS, MP št. 31/99)) in Uredba o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z 

ţivalskimi in rastlinskimi vrstami (Uradni list RS, št. 52/04), se izvajajo redno in tekoče. Med 

strokovnimi nalogami so tudi v letu 2007 prevladovala strokovna mnenja: 

 o taksonomski določitvi osebkov, ki jih zadrţijo na carini; 

 o uvozu, izvozu in ponovnem izvozu osebkov; 

 o nadzoru reje in rejcev vrst CITES v Sloveniji. 

 

Z novim Pravilnikom o prosto ţivečih ţivalskih vrstah, za katere ni treba pridobiti dovoljenja 

za gojitev (Uradni list RS, št. 62/07), je delo Zavoda pri pripravi mnenj za gojitev ne–CITES 

vrst precej poenostavljeno. 

  

Za izvajanje v konvenciji CITES navedenih strokovnih nalog, povezanih z varstvom vrst in 

njihovo mednarodno trgovino (natančneje so določene v zgoraj navedeni uredbi), so bili v 

preteklem letu pristojni dr. Nika Debeljak Šabec, Vesna Cafuta in Damjan Vrček. Glede na to, 

da se obseg dela z leti konstantno povečuje in da je le to terminsko nepredvidljivo, je 

porazdelitev dela na več zaposlenih postala nujna. 

 

V letu 2007 se je Zavod udeleţil 40. in 42. srečanja Skupine za strokovno presojo v Bruslju; 

srečanja vodi Evropska komisija in so namenjena poenotenju strokovnih mnenj in vprašanj 

znotraj Evropske unije. Junija pa je v Haagu potekala tudi konferenca pogodbenic, ki sta se je 

z Zavoda udeleţila direktor in dr. Nika Debeljak Šabec. 
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Tabela 3.8. Pregled opravljenih nalog po konvenciji CITES 

 

 

3.4.4 Konvencija o biološki raznovrstnosti  

Zavod je v letu 2007 postavil spletno stran Posredovalnica informacij (angl. Clearing House 

Mechanism) po projektu, pripravljenem v letu 2006. Uporabili smo računalniško orodje EEA 

(European Environmental Agency), ki je namenjeno enotnemu oblikovanju te spletne strani v 

drţavah članicah EU. Udeleţili smo se izobraţevanja za upravljanje s stranjo v Kopenhagnu 

(Danska). Oblikovanje strani je potekalo s tehnično pomočjo romunskih izdelovalcev 

računalniške aplikacije. Zaprtje stare strani na streţniku MOP in nadomestitev z novo stranjo 

na streţniku EC, kjer lahko brezplačno gostujemo, bo ponovno izvedeno v letu 2008. 

 

Sodelavca Zavoda sta bila vključena v delovno skupino J2 – Biodiverziteta v sklopu priprav 

na predsedovanje Slovenije Svetu EU in na CBD COP9
5
, in sicer za področji morskih 

ekosistemov (Območna enota Piran) in posredovalnice informacij (Osrednja enota). V letu 

2007 smo se udeleţili pripravljalnih srečanj na CBD COP9 drţav članic EU v Bruslju in 

podpisnic konvencije o biološki raznovrstnosti v Parizu, kjer smo se vpeljali v način dela na 

mednarodnih srečanjih.  

 

Delovanje na področju morskih ekosistemov je bilo namenjeno predvsem spremljanju dosjeja 

o morski in obalni biotski raznovrstnosti ter aktivnostim na področju zavarovanih območij – 

oboje se navezuje na predsedovanje Republike Slovenije EU in pripravo na 9. konferenco 

drţav podpisnic Konvencije o biološki raznovrstnosti.  

Predstavnik Zavoda je sodeloval pri pripravi stališč Republike Slovenije za sestanke WPIEI
6
  

Sveta Evrope, za potrebe Ministrstva za zunanje zadeve, za srečanje o zavarovanih območjih 

WGPA-2
7
 in srečanje SBSTTA-13

8
, tj. pripravam na COP 9. Zato se je udeleţil srečanja, 

namenjenega oblikovanju kriterijev za opredelitev območij, pomembnih z vidika ohranjanja 

morske in obalne biotske pestrosti, na odprtih morjih in globokomorskem dnu ter srečanja za 

pripravo ustreznega dokumenta za srečanje SBSTTA-13. 

 

                                                 
5
 9. konferenca drţav podpisnic Konvencije o biološki raznovrstnosti  

6
 Delovna skupina za skupne okoljske zadeve – Working party for international environmental issues 

7
 2. srečanje delovne skupine za zavarovana območja – Working group for protected areas 

8
 13. srečanje pomoţnega telesa Konvencije o biološki raznovrstnosti za znanstveno, tehnično in tehnološko 

svetovanje – Subsidiary Body for Scientific, Technical and Technological Advice. 
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3.4.5 Druge mednarodne konvencije in direktive EU 

3.4.5.1 Vodna direktiva 

Zavod je vse leto spremljal aktivnosti na področju izvajanja Vodne direktive. 

Predstavnici Zavoda sta se jeseni 2007 udeleţili strokovnega srečanja,  ki ga je organiziral 

Inštitut za vode Republike Slovenije. Tema srečanja, ki je bilo zdruţeno z delavnico, je bila 

"Problematika vodnega okolja na porečjih in povodjih v Sloveniji". Strokovno srečanje je bilo 

namenjeno vsem nosilcem planiranja in večjim deleţnikom v prostoru, ki se pri svojem 

delovnem procesu ukvarjajo ali srečujejo s problematiko voda. Osrednja tema so bili načrti 

upravljanja z vodami. Naše sodelovanje je bilo aktivno, saj smo vodili delavnico na temo 

"Porečja Savinje" in rezultate delavnice tudi predstavili vsem udeleţencem. 

 

3.4.5.2 Barcelonska konvencija 

Predstavnik Zavoda se je v letu 2007 udeleţil rednega srečanja nacionalnih koordinatorjev 

Protokola o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti, sprejetega v okviru 

Barcelonske konvencije. Osrednja tema srečanja je bila obravnava aktivnosti drţav članic in 

sekretariata v minulem dvoletnem obdobju. Udeleţenci so poudarili predvsem nujnost 

opredeljevanja novih morskih zavarovanih območij ter učinkovitejše upravljanje z 

obstoječimi. Veliko pozornosti so namenili tudi uresničevanju posameznih akcijskih načrtov, 

sprejetih v okviru protokola. Celotno poročilo srečanja je na razpolago na naslovu 

http://www.rac-spa.org/telechargement/NFP/WG.308_14%20Rpt%20fin_ENG.pdf . 

Del aktivnosti je bil namenjen tudi sodelovanju pri pripravi poročila o izpolnjevanju 

obveznosti, ki izhajajo iz Barcelonske konvencije, ter organiziranju udeleţbe predstavnikov 

Republike Slovenije na delavnicah o kartiranju morskih travnikov in varstvu morskih ţelv. 

 

3.4.5.3 Direktiva o morski strategiji EU 

V letu 2007 s o bile aktivnosti pri nastajajoči Direktivi o morski strategiji EU omejene na 

občasna mnenja o dokončnem oblikovanju besedila direktive. Konec leta 2007 je bilo 

besedilo dokončno usklajeno, direktiva pa je tik pred sprejemom. 

3.4.5.4 Sporazum AEWA
9
 o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic 

Zavod je v skladu s sporazumom AEWA za MOP zbral in obdelal podatke za kosca (Crex 

crex), kostanjevko (Aythya nyroca) in beloglavko (Oxyura leucocephala). 

3.4.6 Ekološko pomembna območja  

Sistemsko delo na ekološko pomembnih območjih je bilo zaradi prioritetnih nalog na 

območjih Natura 2000, ki se z območji EPO sicer prekrivajo, po programu omejeno na redne 

analize izvajanja ukrepov SKOP in KOP na območjih.  

 

Pripravili smo pobudo za spremembo Uredbe o ekološko pomembnih območjih, ki ne 

zagotavlja ustreznega varstva, ter jo posredovali na MOP. 

 

http://www.rac-spa.org/telechargement/NFP/WG.308_14%20Rpt%20fin_ENG.pdf
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Podatkovna zbirka EPO, ki so jo pred leti izdelali zaposleni Zavoda, je bila prenesena v 

informacijski sistem N2k. Izkazalo se je, da je bila zbirka v informacijskem smislu zelo dobro 

organizirana, tako da ni bilo treba izvesti nobenih preoblikovanj podatkov. 

 

Območne enote Zavoda so na ekološko pomembnih območjih izvajale naloge, opisane v 

nadaljevanju, predvsem spremljanje stanja. 

 
Območna enota Celje 

Kot ţe pretekla leta poteka spremljanje stanja EPO v okviru priprav naravovarstvenih smernic in strokovnih 

mnenj. Na območju Volček in Dobja smo spremljali stanje mokrotnih travnikov (čas košnje, deleţ nepokošenih 

travnikov in gostoto poraščenosti z zdravilno strašnico) , da bi ugotovili pogoje za ohranitev ogroţenih vrst 

metuljev. Na območju EPO Vrhek – rastišče rumenega sleča smo opravili spremljanje stanja za izdelavo in 

postavitev informativne table. Na EPO Mirna smo izvedli spremljanje stanja med drstenjem rib in ugotavljanje 

prehoda rib po izgradnji ribje steze ter s tem spremenjenih pogojev za migracijo rib.  

 

Območna enota Kranj 

Priloţnostno smo spremljali stanje na nekaterih ekološko pomembnih območjih, ki so hkrati tudi naravne 

vrednote ali posebno varstveno območje (dolina Planik, Cegelnica pri Kranju, Češeniške in Prevojske gmajne). 

Označili smo rastišče Loeselove grezovke pri Bregu pri Ţirovnici.  

 

Območna enota Ljubljana 

V letu 2007 smo preverjali stanje EPO na terenu in dopolnjevali podatke. Po pregledu na terenu in pregledu 

podatkov v literaturi,  smo, v kolikor so območja zadostila kriterijem za EPO, območja  uvrstili med predlagane 

EPO. 

 

Območna enota Maribor 

Podrobnejše evidentiranje stanja EPO smo izvedli na EPO Razvanje (ID 46100), kjer smo opravili popis 

habitatnih tipov in zavarovanih vrst metuljev na izbranih travniških, grmiščnih in gozdnih površinah. Popis 

travniških habitatnih tipov in metuljev smo opravili na EPO Karavanke (ID 21300) v sklopu projekta Monako. V 

manjšem obsegu smo spremljali stanje travniških habitatov na območju Pece (EPO Kamniško Savinjske Alpe ID 

11300) in Pohorja (EPO Pohorje ID 41200) ter na obeh območjih v sodelovanju z LD in ZGS sodelovali pri 

načrtovanju in izvajanju čiščenja odvečne zarasti na traviščih.  

 

Območna enota Nova Gorica 

Spremljanje stanja delov EPO in dopolnjevanje baze smo izvajali večinoma priloţnostno, zlasti na juţnih 

obronkih Trnovskega  gozda, Nanoščici in Krasu. Precej novih podatkov o pojavljanju redkih, ogroţenih ali 

zavarovanih vrst v EPO Kras, Reka (Velika voda) smo pridobili na biološkem raziskovalnem taboru v Brkinih 

(Pregarje 07).  

 

Območna enota Novo mesto 

Priloţnostno smo spremljali stanje na nekaterih ekološko pomembnih območjih, ki so hkrati tudi naravne 

vrednote ali posebno varstveno območje. 

3.4.7 Območja Natura 2000 

Poglavje je razdeljeno na dve podpoglavji: strokovne vsebine in komunikacija območij 

Natura 2000.  

3.4.7.1 Območja Natura 2000 – strokovni del  

V letu 2007 je Slovenija prvič poročala po Direktivi o habitatih. Zavod je koordiniral izdelavo 

poročila. Zaradi obseţnosti in zahtevnosti smo nalogo obravnavali kot samostojni projekt, za 

katerega smo pripravili ustrezno časovnico, ki smo jo uskladili z MOP. Predviden zaključek 

                                                                                                                                                         
9
 Agreement on the Conservation of African Migratory Waterbirds 
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projekta je bil v juniju, vendar se je zaradi dodatne revizije poročila strokovne javnosti 

poročanje raztegnilo čez vse leto. 

Poročanje je sledilo navodilom EU; udeleţili smo se dveh zasedanj SWG
10

 Habitatnega 

komiteja. Na prvem smo v okviru tehnične delavnice tudi predstavili organizacijo poročanja v 

Sloveniji. Za zagotavljanje enotnosti metod smo organizirali dve delavnici za predstavnike 

Skupine za favno in floro, ki so izpolnjevali obrazce. Karte smo izdelali enotno na Osrednji 

enoti. Opravili smo tudi enotno kontrolo vseh obrazcev. Skupaj je bilo izpolnjenih 430 

obrazcev in pripravljenih 526 kart. Sodelovali smo na dveh predstavitvah poročanja oziroma 

poročila javnosti, ki jih je organiziral MOP. 

 

Zavod je zaključil pripravo sprememb Uredbe o območjih Natura 2000 po biogeografskih 

seminarjih. Pripravljeni so bili novi sloji GIS uredbe in seznam kvalifikacijskih vrst in 

habitatnih tipov za posamezna območja. Podatkovna zbirka SDF
11

 smo obnovili in je 

pripravljena za pošiljanje Evropski Komisiji, ko bo nova Uredba tudi sprejeta. Zbirka je bila 

analizirana v informacijskem smislu, dopolnjena z nekaterimi podatki, ki so bili do sedaj 

samo v angleščini, in vključena v informacijski sistem N2k. 

 

Izvedli smo obnovo conacije kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000 

povsod tam, kjer so bili na razpolago novi podatki. V reviji Varstvo narave smo objavili 

članek, ki obravnava teoretični pristop k izdelavi conacije, kot jo je izvedel Zavod, in 

primerjavo s pristopi, ki so jih uporabile druge organizacije. 

 

V okviru projekta LIFE smo razvili metodologija priprave načrtov upravljanja območij 

Natura 2000 (glej poglavje 4.1.1.). Izvedba petih načrtov upravljanja je v praksi pokazala 

precejšnje pomanjkljivosti zgolj teoretičnega geolociranja varstvenih usmeritev brez 

vključitve specifičnosti območja, poznavanja terena in druţbenih dejavnikov. Postopek 

geolociranja varstvenih usmeritev smo zato začasno prekinili.  

 

S pripombami smo sodelovali pri spremembah besedila Uredbe o območjih Natura 2000. 

 

V letu 2007 je bil sprejet Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000. 

Zavod se je aktivno vključil v pripravo programa s sodelovanjem na usklajevalnih sestankih 

in s pripravo pripomb. Po sprejetju smo ta program preučili in ga vključili v program dela za 

naslednje leto. 

 

Slovenija je v letu 2007 dobila prvi opomin Evropske komisije zaradi izrezanih delov 

posebnih območij varstva. Za MOP smo pripravili strokovno gradivo, ki je sluţilo kot osnova 

za odgovor Evropski komisiji. 

  

Zavod je konec leta 2007 organiziral dobro obiskan Posvet o monitoringu. Na posvetu so 

predavali zaposleni Zavoda in zunanji predavatelji. Posvet je zaokroţeno predstavil dosedanja 

prizadevanja pri monintoringih in nadaljnje načrte ter spodbudil nove povezave med 

Zavodom in organizacijami, ki izvajajo okoljski monitoring. 

                                                 
10

 Scientific Working Group 
11

 Standard data form 
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Območna enota Celje 

Spremljali smo stanje na različnih območjih, zlati pa na območjih z mokrotnimi travniki, kjer smo izvedli popise 

stanja med izletanjem kvalifikacijskih vrst metuljev, ter na območju vodotokov s kvalifikacijsko vrsto rak 

koščak.  

 

Območna enota Maribor 

Štirje delavci smo sodelovali z Osrednjo enoto pri pripravi prvega poročila o stanju rastlinskih in ţivalskih vrst 

ter njihovih habitatov in populacij za poročanje po Direktivi o habitatih. Nekoliko manj smo zbirali tudi terenske 

podatke o vrstah, in sicer o rastiščih Zoisove zvončice (Campanula zoiysii) na Raduhi, Olševi in Peci. Na istem 

območju smo spremljali stanje populacije črtastega medvedka (Callimorpha quadripunctaria), na območju 

Račkih ribnikov in glinokopnih jezer na Pragerskem pa smo spremljali stanje habitata in populacije štiriperesne 

marzilke (Marsilea quadrifolia). Na Pohorju in Veleniku smo spremljali stanje kvalifikacijskih vrst hroščev 

(Lucanus cervus, Rosalia alpina ), na Pohorju pa tudi redno spremljamo stanje barjanskih in traviščnih  

habitatnih tipov.  

   

3.4.7.2 Natura 2000 – komunikacija  

Komunikacija Nature 2000 je bila v letu 2007 ena izmed rednih in intenzivnih nalog, ki so jih 

izvajali sodelavci Zavoda, zadolţeni za komunikacijo. Delo je koordinirala Osrednja enota. 

Potekal je projekt "Krepitev implementacije Nature 2000 v Sloveniji – Komunikacijska 

podpora implementaciji Nature 2000". Zavod je bil eden izmed glavnih akterjev v tem 

projektu, nastopal je namreč kot deleţnik in kot ena izmed najmočnejših komunikacijskih 

institucij. Projekt je potekal do konca oktobra, v tem času pa so komunikatorji Zavoda kot 

slušatelji in predavatelji sodelovali na treh različnih modulih izobraţevanja, pri ustvarjanju 

nove spletne strani Nature 2000 in spletnega glasila o vsebinah Nature 2000 E-Natura, pri 

ustvarjanju strategije komuniciranja ter v intervjujih z deleţniki, kjer so komunikatorji 

predstavljali enega izmed deleţnikov. Prav tako so komunikatorji sodelovali pri pripravi 

dokumenta Identifikacija potreb komunikatorjev glede učenja, komuniciranja in promocijskih 

materialov. Posebej bi izpostavili udeleţbo na delavnici o komuniciranju vrst in habitatnih 

tipov v okviru Operativnega programa – programa upravljanja območij Natura 2000 in na 

izobraţevalnem srečanju komunikatorjev Nature 2000 z naslovom Organizacija in izvajanje 

Nature 2000 v Sloveniji.  

 

Ker smo v letu 2007 poročali po habitatni direktivi, smo poročanje sproti objavljali na spletni 

strani Zavoda in tako poskrbeli, da se je z vsebino lahko seznanila tudi najširša javnost. 

Ocenili smo, da je lahko tudi posredovanje informacij na spletni strani del komunikacije z 

deleţniki.  

Sicer pa je komunikacija Nature 2000 je še naprej potekala tudi na območjih krajinskih in 

narodnega parka. Nekateri parki so ţe prevzeli funkcijo komunikatorjev na terenu, v drugih so 

se o način komunikacije dogovarjali sproti. Ker je v parkih komunikacija Nature 2000 naloga 

upravljavcev parkov, se bodo ta prizadevanja nadaljevala tudi v bodoče.  

 

Naturo 2000 smo v letu 2007 predstavili naslednjim deleţnikom:   

 drţavnim institucijam  (vodarji, kmetijski svetovalci, gozdarji, …);  

 lokalnim skupnostim in njihovim sluţbam;  

 nevladnim organizacijam in društvom (turistična društva, planinska društva, lovske 

druţine, …);  
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 lastnikom zemljišč (lastniki zemljišč na posameznih območjih in kmetje, ki so 

vključeni v programe KOP);  

 splošni javnosti;  

 populaciji mladih (učenci, dijaki, študenti) in učitelji.  

 

Komunikacija slovenske Nature 2000 je v letu 2007 uspešno potekala tudi na mednarodnem 

nivoju, saj je kar nekaj zaposlenih na različnih strokovnih srečanjih in seminarjih v tujini s 

prezentacijami in plakati predstavilo Naturo 2000 v Sloveniji.  

 

V letu 2007 pa smo si tudi prizadevali za opredelitev statusa komunikatorja, in sicer: kdo in 

pod kakšnimi pogoji lahko to postane ter kakšne so njegove pristojnosti in vloge.   

 

V naslednji tabeli je podan seznam komunikatorjev Nature 2000 v letu 2007 po območnih 

enotah Zavoda. 

 
Tabela 3.9. Seznam komunikatorjev Nature 2000 po območnih enotah v letu 2007 

 
OE CE OE KR OE LJ OE MB OE NG OE MN OE PI OSR 

Mojca 

Tomaţič 

Metod 

Rogelj 

Vesna 

Juran 

mag. 

Matjaţ Jeţ 

Mirjam 

Gorkič 

Mira 

Ivanovič 

mag. 

Robert 

Turk 

Mateja 

Kocjan 

Matej 

Demšar 

Tadeja 

Šubic 

mag. Karin 

Gabrovšek 

Martin 

Vernik 

David 

Fučka 

Andrej 

Hudoklin 

Tina 

Trampuš 
 

Tomaţ 

Acman 

Dair 

Arimaspu 

mag. Lara 

Jogan 

Polak 

Andrej 

Grmovšek 

Irena 

Kodele 

Krašna 

Andreja 

Škedelj 

Petrič 

mag. 

Barbara 

Vidmar 

 

Tanja 

Košar 

Sonja 

Rozman 

Bizjak 

Boštjan 

Kepic 

Simona 

Kaligarič 

Bojana 

Fajdiga 

Mateja 

Kogelnik 
  

Ljudmila 

Strahovnik 
 

Karolina 

Rebernik 
Jurij Gulič 

Mojca 

Zega 

Janez 

Boţič 
  

Gregor 

Kalan 
  

Andreja 

Senegačnik 
 

Dušan 

Klenovšek 
  

   
Janko 

Urbanek 
    

 

Tabela 3.10 v nadaljevanju podaja pregled opravljenega dela za komunikacijo NATURE 2000, 

in sicer število opravljenih večjih predstavitev Nature 2000 deleţnikom. V tabelo je za leto 

2007 spet vključen stolpec, ki poroča o številu usposabljanj, katerih so se udeleţili sodelavci  

posameznih območnih enot. 
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Tabela 3.10. Pregled opravljenega dela za NATURO 2000 – števila izvedenih predstavitev 

NATURE 2000 deleţnikom. 

 
 

** Tega stolpca v končnem poročilu o opravljenem delu za leto 2006 ni bilo, saj tedaj ustrezna izobraţevanja 

niso potekala. 
 

Območna enota Celje 

Komunikacija območij Nature 2000 je v letu 2007 potekala intenzivno, v primerjavi z letom 2006 še obširneje. 

Za vsako komunikacijo smo se posebej pripravili, predvsem z odličnim slikovnim in kartografskim gradivom.  

Vsekakor smo območja Nature 200 intenzivneje komunicirali v okviru projekta Life, predvsem na območju 

Ličence oziroma ribnikov Petelinjek v Občini Slovenske Konjice in na območju rastišča velikonočnice v Občini 

Šentjur. Ţe drugo leto smo v okviru projekta "Ekorg"  o območjih Nature 2000 predavali generaciji učencem 7. 

razredov v Mestni občini Celje. Med pestrimi dogodki velja izpostaviti komunikacijo s Planinsko zvezo 

Slovenije v okviru programa "Varuh goske narave", predavanja lokalnim turističnim vodnikom Kozjanskega, 

čistilno akcijo z lovskim društvom Grmada v območju Natura 2000 Volčeke, predstavitev območij Nature v 

okviru ustanavljanja Regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe kmetijcem, vodarjem, gozdarjem, lokalnim 

skupnostim. Zavodu za ribištvo Slovenije smo predstavili conacijo območij Nature 2000. Ţe vsa leta, od 

sprejetja območij Nature 2000, predstavlja komunikacija naše vsakdanje delo, ki poteka ob najrazličnejših 

dogodkih, kot so sestanki, prostorsko načrtovanje, ob razstavah in terenskih ogledih. 

 

Območna enota Kranj 

Za lokalne skupnosti in osnovne šole na oziroma ob območju Jelovice smo v okviru projekta LIFE izvedli serijo 

predavanj. Lokalni osnovni šoli smo predstavili sistem Natura 2000 in območje Gozd Kranj–Škofja Loka. 

Sistem in lokalna območja Natura 2000 smo predstavili tudi Kmetijsko gozdarskemu zavodu Kamnik in 

učencem OŠ Mojstrana, Planinskemu društvu Ţelezniki in Ljubljana matica. 

 

Območna enota Ljubljana 

Naturo 2000 smo komunicirali po programu v pripravljenih predstavitvah. Največkrat smo območja Nature 2000 

in razloge za določitev le teh predstavili deleţnikom na usklajevalnih sestankih z občinami, vodarji, gozdarji in 

investitorji ter lastnikom zemljišč na terenu. 

Sodelovali smo na usposabljanju turističnih vodnikov za vodenje po Ljubljanskem barju (organizacija MOL) s 

predstavitvijo "Natura 2000 na Ljubljanskem barju" in imeli predavanje za osnovnošolce in starše na dnevu 

odprtih vrat OŠ Livada s predstavitvijo "Ţivljenje na Ljubljanskem barju: rastline in ţivali". MOL je pripravil 

izobraţevanje konjerejcev na Ljubljanskem barju, na katerem smo sodelovali s predstavitvijo "Raba travinja in 

ohranjanje biotske raznovrstnosti na Ljubljanskem barju". Pripravili smo strokovni prikaz na terenu 

"Spoznavanje habitatov ter za pokrajino primernih zelenih poljskih robov in mejic na njivskih površinah" v 

okviru obveznega izobraţevanja kmetov, vključenih v SKOP oz. KOP. Sodelovali smo na otvoritvi 

informacijske table o netopirjih v Ajdovski jami v okviru Evropske noči netopirjev. 

 

Območna enota Maribor 

V primerjavi z letom 2006 je zaradi zaključka večjega števila projektov komunikacija območij Natura 2000 

potekala manj intenzivno. Iz projektnih aktivnosti smo izvajali komunikacijske aktivnosti s partnerji in drugimi 

deleţniki samo še za območje Natura 2000 ob reki Muri v sklopu projekta BIO MURA. Zato smo lahko v letu 

2007 komunikacijo preusmerili na ostala prednostna območja in deleţnike. Predvsem smo komunikacijo kot 

orodje uporabili tudi v zahtevnejših primerih sodelovanja z javnostjo pri umeščanju večjih infrastrukturnih 

objektov v prostor, kot na primer pri gradnji hitre ceste Slovenska Bistrica–Ormoţ na območju Natura 2000 

Drava na širšem območju KP Šturmovci. Na pobudo Občine Slovenska Bistrica smo opravili predstavitev 
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Nature 2000 na območju upravne enote za Kmetijsko gozdarsko zbornico in lastnike zemljišč. V Rušah smo 

opravili predstavitev Nature 2000 vzhodnega Pohorja za sodelujoče pri projektu INTERREG Ka-Po. Ob 

otvoritvi razstave o Naturi 2000 v Dravogradu in Slovenski Bistrici smo izvedli predstavitev za javnost, v 

Dravogradu pa smo opravili še dodatno predstavitev za učence osnovne šole. V drugi polovici leta smo opravili 

tudi več predstavitev Operativnega programa upravljanja območij Natura 2000, kot na primer v Slovenj Gradcu 

za strokovne delavce ZGS.  

 

Območna enota Nova Gorica 

Območja Natura 2000 smo predstavljali načrtno po programu kot tudi priloţnostno. Slednje smo izvajali v 

sklopu različnih sestankov, vključno z nenačrtovanimi srečanji z lastniki zemljišč na območjih Natura 2000 ob 

različnih priloţnostih.  

Obseţnejše predstavitve smo opravili v sodelovanju s Kmetijsko pospeševalno sluţbo v okviru izobraţevanj 

programa SKOP (Pivka),  na posvetu o Naturi 2000 (Tolmin) ter v okviru projekta 1001 kal. Predstavitve smo 

izvedli tudi za občane občin Tolmin (knjiţnica Tolmin) in Nova Gorica (Muzejski večeri na Kromberku). 

Območje Nanoščice smo predstavili domačinom in članom društva Drobnovratnik.  

Sodelavcem Zavoda za gozdove, Območne enote Tolmin, smo predstavili usmeritve, ki izhajajo iz Operativnega 

programa upravljanja z območji Natura 2000 z namenom čimbolj učinkovitega sodelovanja pri nastajanju 

gozdnogospodarskih načrtov. Predstavnikom Slovenske vojske, Ministrstva za obrambo ter različnim izvajalcem 

del smo večkrat predstavili območje Trnovski gozd–Nanos s poudarkom na vrstah, ki jih varujemo na Mlakah. 

Odzvali smo se povabilu zamejskih agrarnih skupnosti in na njihovem srečanju v Trstu predstavili omreţje 

Natura 2000 v Sloveniji s poudarkom na območju Krasa ter sistem varovanja teh območjih po naši zakonodaji. 

V Budanjah smo organizirali različne aktivnosti ob Evropski noči netopirjev, kjer smo jim poleg pomena varstva 

netopirjev predstavili tudi pomen območja Natura 2000 Trnovski gozd–Nanos za ohranitev dveh pomembnih 

kolonij (velikega in juţnega podkovnjaka). Delavnice in predavanja so bila zelo dobro obiskana in tudi medijsko 

odmevna. Komunikacijo smo izvajali tudi v okviru biološko-raziskovalnega tabora v Brkinih (Pregarje 2007). 

 

Območna enota Novo mesto 

Največ komunikacije smo opravili na območju projekta Life v Jovsih in Kapelah, saj smo v letu 2007 uspešno 

zaključili številne akcije, v katere so bili vpleteni različni deleţniki. V javnosti je bila odmevna komunikacija o  

ogroţanju gnezd velikih ujed v okolici Kostanjevice. Veliko truda je bilo vloţeno v komunikacijo problematike 

Gorjancev, v prvi polovici leta predvsem zaradi ohranjanja gorjanskih košenic, v drugem delu pa so potekale 

številne dejavnosti zaradi groţenj s posegi na gozdnatem območju Kobile. Pri tem smo uspešno povezovali 

različne deleţnike (ZGS, občinske sluţbe, nevladne organizacije in splošno javnost). Podobno odmevna je bila 

komunikacija pri groţnjah lehnjakovim pragovom na Krki na Dvoru. Poleg interventnih komunikacij zaradi 

groţenj raznolikim območjem je potekala utečena komunikacija za občinske strukture, izobraţevalne ustanove 

(osnovne šole, univerza za tretje ţivljenjsko obdobje) in ob posebnih priloţnostih (dan voda, priprava projekta 

LIFE+). Izvedli smo tudi načrtovane komunikacije z določenimi lokalnimi skupnostmi (Šmarješke Toplice, 

Škocjan, Mokronog Trebelno). Dobro sprejeta je bila tudi komunikacija za ohranitev rastišča rumenega sleča v 

Brusnicah.  

 

Območna enota Piran 

Aktivnosti komuniciranja Nature 2000 v letu 2007 so bile omejene predvsem na priloţnostno komunikacijo;  

območja in vrste Natura 2000, ki se nahajajo v KP Strunjan, pa smo posebej izpostavili pri predstavitvi parka in 

strokovni ekskurziji ob vsakoletni prireditvi praznik kakijev.    

3.5 Naravne vrednote  

Na naravnih vrednotah (NV) je v letu 2007 potekalo splošno spremljanje stanja. Območne 

enote Zavoda morajo v obdobju 2006–2015 vsako leto pregledati 10 % vseh NV, ki se 

nahajajo znotraj njihovega območja. Splošno spremljanje stanja se navezuje na naravne 

vrednote brez geomorfoloških podzemeljskih NV, torej jam, katerih stanje spremljajo 

jamarska društva, upravljavci zavarovanih območij ter ostala društva in javni zavodi, ki imajo 

dovoljenje ministrstva za raziskovanje v jamah.  
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Preglednica 1: Število NV, ki so jih območne enote Zavoda pregledale v letu 2007 in 2006 

  

Število NV brez jam 

(Pravilnik NV 70/06) 

centroid znotraj OE 

 

Število 

pregledanih 

NV v 

2006 

Število 

pregledanih 

NV v 

2007 

Deleţ 

pregledanih NV 

v  

2007 

(%) 

Deleţ 

pregledanih NV 

v  

2006 in 2007  

(%) 

CE 670 150 93 13,9 36,3 

KR 838 145 153 18,3 35,6 

LJ 1422 140 162 11,4 21,2 

MB 1625 264 188 11,6 27,8 

NG 1200 151 104 8,7 21,3 

NM 621 64 86 13,8 24,2 

PI 201 37 83 41,3 59,7 

Skupaj 6577 951 869 13,2 27,7 

 

V letu 2007 so območne enote pregledale 869 naravnih vrednot, kar pomeni dobrih 13 % vseh 

NV, ki niso geomorfološke podzemeljske NV. V obdobju dveh let je cilj spremljanja stanja 

NV preseţen za skoraj 8 %. Povečan obseg pregledanih NV v letih 2006 in 2007 je predvsem 

posledica intenzivnega dela na področju vrednotenja drevesnih naravnih vrednot. 

 

V prvem polletju smo prejeli Poročilo o jamah za leto 2005 in leto 2006, ki ga je izdelal 

Inštitut za raziskovanje Krasa (IZRK). Zavod je izdelal podrobnejšo analizo poročil in je na 

podlagi zaključkov sestankov neformalne strokovne Skupine za jame v sodelovanju z 

Notranjskim muzejem, Agencijo RS za okolje (ARSO) in IZRK izdelal strokovni predlog s 

seznamoma jam, za katere bo potrebno skleniti pogodbo o skrbništvu ali sprejeti uredbo o 

koncesiji in koncesijsko pogodbo. Strokovno mnenje se je do konca leta 2007 dopolnilo še z 

nekaterimi podatki vmesnih poročil o monitoringu populacij netopirjev, ki ga je v letu 2007 

izvajal CKFF. V letu 2008 bodo v strokovno mnenje vključeni tudi rezultati končnega 

poročila o monitoringu populacij netopirjev. Poleg tega je Zavod izdelal tudi strokovni 

predlog reţima vstopa v jame za vse nove jame iz poročila o jamah 2006 in določil jame, 

katerim naj se dosedanji reţim vstopa v jamo spremeni. Oba strokovna predloga z vsemi 

dopolnitvami smo predali MOP. 

 

V sklopu intervencij je jeseni 2007 potekala vseslovenska akcija čiščenja jam v organizaciji  

Jamarske zveze Slovenije. Zavod je kot plačnik akcije nadzoroval izvedbo, koordiniral 

medijsko promocijo akcije ter sodeloval pri medijskih objavah in pripravi plakata o pomenu 

jam. Šest jamarskih društev je očistilo šest jam na območju štirih območnih enot Zavoda.   

 

V decembru 2007 smo izdelali osnutek letnega poročila o stanju zaprtih jam, kot to zahteva 

Zakon o varstvu podzemnih jam (ZVPJ). Poročilo bo sestavni del poročila o stanju jam, ki ga 

bo Zavod izdelal v začetku leta 2008. 

 

V letu 2007 smo izdelali celovito analizo drevesnih naravnih vrednot in na podlagi analize 

izdelali osnutek strokovne naloge na temo vrednotenja drevesnih naravnih vrednot. Osnutek 

naloge bomo letos predstavili Skupini za strokovni razvoj Zavoda in širši strokovni javnosti. 
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V letu 2007 smo v okviru pripravniške naloge izdelali osnutek strokovne naloge na temo 

vrednotenja ekosistemskih naravnih vrednot – gozdnih rezervatov. Osnutek naloge bomo v 

letu 2008 predstavili Skupini za strokovni razvoj Zavoda in širši strokovni javnosti. 

 

Strokovno nalogo vrednotenja geoloških naravnih vrednot – minerali v letu 2007 zaradi 

povečanega obsega dela na drugih področjih nismo uspeli izdelati. Izdelali smo grobi osnutek 

vrednotenja, ki bo v letu 2008 sluţil kot dobra osnova za nadaljnje delo na področju 

geologije. 

 

Z ARSO smo s strokovnim mnenjem sodelovali pri spremembi grafične meje geološke 

naravne vrednote na območju novogoriške območne enote. ARSO je junija predlog realiziral. 

 

Začeli smo razvijati metodologijo presojanja vplivov posegov na naravne vrednote na primeru 

malih hidroelektrarn in jo predstavili Inštitutu za vode. 

 

V okviru projekta LIFE III smo v letu 2007 veliko časa vloţili v izdelavo informacijske baze 

naravnih vrednot v sklopu ISN2k ter v samo čiščenje zapisov v dosedanji zbirki podatkov.  

 
Območna enota Celje 

V letu 2007 smo preverili 93 naravnih vrednot, največ v okviru terenskih ogledov za pripravo naravovarstvenih 

smernic za prostorske akte in opravljenih terenskih ogledov za posege. Pregledali smo predvsem tiste naravne 

vrednote, katerih podatki so bili starejšega datuma, pomanjkljivi ali ţe dlje časa niso bili preverjeni na terenu 

(rastišča dlakavega sleča, ekosistemske naravne vrednote – gozdni rezervati, geološke naravne vrednote, jame, ki 

imajo tudi status Nature 2000 ter oblikovane naravne vrednote). V okviru naloge "Drevesne naravne vrednote" 

smo na območni enoti pregledali 23 drevesnih naravnih vrednot, ki niso imele izmerjenega obsega.  

 

Območna enota Kranj 

V letu 2007 smo spremljali stanje 153 naravnih vrednot. Zaradi preverjanja, ali zadostijo merilom za naravne 

vrednote (meritve obsegov), smo ponovno izmerili nad 60 drevesnih naravnih vrednot. V okviru pripravniške 

naloge smo pregledali vse ekosistemske naravne vrednote, nekdanje gozdne rezervate. Ostale naravne vrednote 

smo spremljali v okviru izdelave naravovarstvenih smernic, mnenj za posege in inšpekcijskih postopkov ter v 

okviru strokovnih podlag za Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe (Velika planina). Presegli smo načrtovani 

deleţ 10 %. Evidentirali smo nekaj novih naravnih vrednot. 

 

Območna enota Ljubljana 

Preverili smo stanje 162 naravnih vrednot. Med drugim smo sistematično pregledovali stanje drevesnih naravnih 

vrednot in na podlagi ogleda dopolnjevali bazo. Ugotovljene popravke in dopolnitve smo vnesli v bazo naravnih 

vrednot. Evidentirali in ovrednotili smo nekaj delov narave posameznih objektov, predvsem dreves, ki smo jih 

zaradi njihovih lastnosti predlagali za naravne vrednote.  

 

Območna enota Maribor 

Pregledali smo 188 naravnih vrednot, kar je skladno z letnim načrtom. Preglede smo večinoma opravili ob 

obiskih zaradi priprave strokovnih mnenj ali smernic ali zaradi zahtev lastnikov ali drugih uporabnikov. Na 

območju občin Selnica ob Dravi in Meţica smo opravili celovit pregled vseh NV z namenom, da v naslednjem 

letu izdelamo strokovne podlage za pripravo ukrepov njihovega ohranjanja. Ob tem smo preverili in obnovili vse 

podatke o stanju in lastnostih NV in v večini primerov tudi obnovili fotodokumentacijo. Za Občino Dravograd 

smo pripravili predlog označitve petih pomembnejših NV, kar pa namerava občina izvesti v letu 2008.  

 

Območna enota Nova Gorica 

Načrtno smo obdelali 104 enot naravnih vrednot ter nadaljevali s pregledom tistih, za katere so podatki najbolj 

zastareli. Delo smo opravljali večinoma priloţnostno ob pripravi naravovarstvenih smernic in strokovnih mnenj. 

Sistematično smo pregledali  stanje večjega števila drevesnih naravnih vrednot. Pregledane naravne vrednote se 

nahajajo večinoma na območju Krasa, Matarskem podolju ter v dolini reke Reke (Velike vode). Na podlagi 

celotnega pregleda smo za izpis predlagali  9 naravnih vrednot. 

Z namenom ustreznega varovanja številnih geoloških naravnih vrednot v Občini Idrija smo podprli idejo o 

ustanovitvi Geoparka Idrija ter sodelovali pri aktivnostih, povezanih z ustanovitvijo tega geoparka. 
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Območna enota Novo mesto 

Preverili smo stanje 86 naravnih vrednot, preteţno ob terenskih ogledih za pripravo smernic in mnenj. 

Sistematično smo pregledovali stanje drevesnih naravnih vrednot in ugotovili, da številne ne dosegajo meril 

vrednotenja in smo jih predlagali za izbris; nekaj objektov je na novo predlaganih za vpis v register.. 

Ugotovljene popravke in dopolnitve smo vnesli v bazo naravnih vrednot, ki jo vodimo na enoti. Rezultat 

nekaterih terenskih ogledov so bili tudi določeni predlogi za sanacijo, ki so jo lokalne skupnosti celo izvedle. 

 

Območna enota Piran 

Pregledali smo 40 % vseh naravnih vrednot, dodatno pa evidentirali tudi več novih, predvsem v sklopu priprave 

strokovnih podlag za občinski prostorski načrt Občine Piran. Drevesne naravne vrednote smo pregledali v celoti 

in na terenu pridobili manjkajoče podatke, ki smo jih vpisali v IS N2k. 

3.6 Splošno spremljanje stanja ohranjenosti narave  

Tudi v letu 2007 smo spremljali stanje narave na varovanih območjih (naravne vrednote, EPO, 

območja Natura 2000, zavarovanih območjih) vključno s spremljanjem stanja izven območij s 

statusom. Spremljanje stanja smo izvajali predvsem priloţnostno, najpogosteje ob izvajanju 

drugih nalog, kot so izdelava naravovarstvenih smernic, strokovnih mnenj in drugih nalog.  

 

Tabela 3.11. Pregled opravljenih ogledov območij v sklopu naloge spremljanja stanja 

ohranjenosti narave - število terenskih ogledov po območnih enotah. 

 

 
 

 
Območna enota Celje 

V letu 2007 smo v primerjavi z 2006 opravili večje število splošnega spremljanja stanja. Redno smo spremljali 

stanje na območju soteske Savinje pri Igli, kjer je potekala rekonstrukcija ceste. 

 

Območna enota Kranj 

Natančneje smo si ogledali spremembe in 'škodo' po jesenskem neurju v Bohinju in gradnjo skladiščno 

distribucijskega centra v Lukovici. 

 

Območna enota Maribor 

Za sistematično spremljanje stanja ob izvajanju drugih nujnih nalog ni bilo dovolj časa.  

 

Območna enota Nova Gorica 

Od sistematičnega spremljanja stanja narave pri posegih v naravo sta bili posebej zahtevni spremljanji stanja pri 

gradnji vojaškega poligona Mlake ter gradnji objektov za snemanje filma na reki Soči, vključno z samim 

snemanjem. Oboje je zahtevalo vsakodnevna prisotnost, kar je bilo posebej teţavno in obremenjujoče. Pri  

gradnji strelišča smo opravili preko 250 ur 'nadzora' in bistveno prispevali k čim manjšemu vplivu gradnje na 

naravo ter k uspešnosti izvedenih nadomestnih ukrepov (ureditev nadomestnega habitata). Povzetek naših 

aktivnosti, ki smo jih izvajali pogodbeno, smo zbrali v poročilu, ki smo ga oddali investitorju posegov 

(Ministrstvo za obrambo). 
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Obseţnejša spremljanja stanja narave smo izvajali v Posočju, in sicer v predelu gradnje črpalne elektrarne Avče, 

pri odpravljanju posledic plazov in podorov,  črpanju gramoza ter pri gradnji hitre ceste Razdrto–Podnanos. 
Pri spremljanju stanja ugotavljamo številne kršitve in nedovoljena poseganja v naravo, ki jih tudi prijavljamo 

pristojni inšpekciji. 

 

Območna enota Novo mesto 

Nekoliko pogostejša so bila spremljanja stanja območij ohranjanja narave, kjer so se izvajali posegi – po potrebi 

smo podali konkretne usmeritve izvajalcem del. Spremljanje stanja izvajamo tudi skupaj s predstavniki 

upravljavcev voda, kmetijci in gozdarji. 

 

Območna enota Piran 

Posebej velja omeniti spremljanje gradnje priključka avtoceste v Luko Koper, na stiku območja pristanišča z 

Naravnim rezervatom Škocjanski zatok, in pa več ogledov in dogovorov glede izgradnje motokros proge na 

ekološko pomembnem območju Dragonja – porečje, na katerih smo dosegli dogovor, da se v neposredni bliţini 

vzpostavi nadomestni habitat. 

3.7 Dejavnosti, vezane na zavarovana območja, vključno s 

pripravo strokovnih podlag  

Dejavnosti, vezane na zavarovana območja, so predvsem: sodelovanje z upravljavci (pri tistih 

zavarovanih območjih, ki upravljavca imajo), svetovanje lastnikom zemljišč znotraj 

zavarovanih območij, priprava strokovnih podlag za različne ukrepe varstva narave (predvsem 

zavarovanje in začasno zavarovanje) ter sodelovanje z MOP pri opredeljevanju in 

razreševanju različnih strokovnih in upravljavskih problemov v zavarovanih območjih. 

 

Pri zavarovanih območjih, za katere upravljavci še niso določeni, je Zavod pri zagotavljanju 

priprave naravovarstveno sprejemljivih rešitev konkretnih upravljavskih problemov sodeloval 

z ustanovitelji in drugimi deleţniki. V dogovoru z MOP je Zavod v letu 2007 izpeljal nekatere 

upravljavske aktivnosti na območju KP Strunjan, ki so natančneje opisane spodaj, v delu 

namenjenem Območni enoti Piran, ter v celoti predstavljene v posebnem poročilu. 

 

V letu 2007 velja posebej izpostaviti sodelovanje Zavoda pri pripravi osnutka novega Zakona 

o Triglavskem narodnem parku. Na MOP-u so ustanovili Komisijo za pripravo zakona, v 

kateri sodeluje predstavnik Zavoda (direktor). Pri nastajanju osnutka sodelujeta območni enoti 

Kranj in Nova Gorica, ki sta pripravili vsa potrebna strokovna gradiva, ki zadevajo mejo 

parka, območje vpliva na park ter oţja zavarovana območja. Le-ta so ţe zavarovana, vendar 

na podlagi zastarelih pravnih aktov, večinoma občinskih. Glede na to je bilo potrebno opraviti 

analizo in vrednotenje obstoječih območij ter pripraviti predlog,usklajen z novimi spoznanji 

in dejanskim stanjem v prostoru. Pri nastajanju osnutka zakona obe enoti sodelujeta pri 

reševanju različnih strokovnih vprašanj in nudita  strokovno podporo Komisiji. 

3.7.1 Zavarovana območja 

Zakonska določila za izvajanje nalog, povezanih z zavarovanimi območji, so navedena v 

ZON. Posamezne območne enote Zavoda so na tem področju v letu 2007 opravile spodaj 

opisane naloge. 
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Območna enota Celje 

V letu 2007 je potekalo intenzivno delo na vsebinah in procesu ustanavljanja Regijskega parka Kamniško- 

Savinjske Alpe. Skupina, ki jo sestavljajo predstavniki območnih enot Celje in Kranj, je intenzivno sodelovala 

pri predstavitvah strokovnih podlag za Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe. V marcu smo imeli predstavitev 

strokovnih podlag vsem sektorjem, občinam in upravnim enotam na območju obravnave. V jesenskih mesecih pa 

je potekalo sodelovanje in predstavljanje posameznim občinam in ţupanom skupaj z nosilcem naloge, MOP 

(Sektor za zavarovana območja) in koordinatorjem Logarsko dolino, d.o.o. V decembru smo pričeli tudi s 

pripravo dopolnitev ţe obstoječih strokovnih podlag, predvsem v delu besedila, ki se nanaša na omejitve in 

kartografski prikaz varstvenih območij ter spremembo meje v Občini Preddvor. Dobro sodelovanje se je 

nadaljevalo v Občini Ţalec v zavarovanem območju ribniki Vrbje in Krajinskem parku Ponikovski kras ter s 

Kozjanskim parkom.  

 

Območna enota Kranj 

Z Območno enoto Celje in MOP smo sodelovali pri predstavljanju strokovnih podlag za zavarovanje Regijskega 

parka Kamniško-Savinjske Alpe lokalnim skupnostim in zainteresirani javnosti. 

Z Občino Kranjska Gora smo se dogovarjali o problematiki upravljanja naravnega rezervata Zelenci in uredili 

dodatnih 600 metov pešpoti. 

Vključili smo se v pripravo tez osnutka zakona o Triglavskem narodnem parku, kjer smo nekajkrat sodelovali s 

Komisijo za pripravo zakona o Triglavskem narodnem parku. 

 

Območna enota Ljubljana 

Stanje spremljamo tudi v zavarovanih območjih, kjer ni upravljavcev. Odkrili smo kar nekaj kršitev pri posegih, 

predvsem v Rakovem Škocjanu. Sodelujemo z upravljavci zavarovanih območij, in sicer z MOL (Krajinski park 

Tivoli, Roţnik in Šišenski hrib), ki so začeli s pripravo upravljavskega načrta, v katero smo vključeni. 

 

Območna enota Maribor 

Z upravljavcem KP Goričko smo v letu 2007 pričeli intenzivno sodelovanje za pripravo načrta upravljanja. Za to 

smo pripravili vse relevantne naravovarstvene vsebine ter sodelovali na tematskih delavnicah in delovnih 

sestankih strokovnega sveta Zavoda. Za zavarovana območja v Mestni občini Maribor smo organizirali sestanek 

z ţupanom in predstavili potrebe in moţnosti upravljanja lokalnih zavarovanih območij. Za isto občino smo v 

sklopu OPVO
12

 pripravili tudi predlog ukrepov za upravljanje in ohranjanje NV in KP. Povečane aktivnosti so 

bile v KP Šturmovec ter z Občino Markovci in kmeti tega območja zaradi povečanega interesa po intenziviranju 

rabe travniških površin v parku.  

 

Območna enota Nova Gorica  
Z upravljavcem Triglavskega narodnega parka in Parka Škocjanske jame smo sodelovali pri izvajanju različnih  

nalog (naravovarstvene smernice, strokovna mnenja itd) in pri reševanju različnih strokovnih zadev. Na 

zavarovanih območjih brez upravljavca smo zainteresiranim lastnikom zemljišč svetovali  v različne namene 

(moţnost prostorskih posegov, prodaja zemljišč in posredovanje drugih informacij). Z Občino Idrija smo 

sodelovali pri pripravi celostne ureditve naravnega spomenika Divjega jezera – Muzeja v naravi in zasnovali 

nadaljnje aktivnosti za realizacijo projekta. 

 

Območna enota Novo mesto 

Na zavarovanih območjih v letošnjem letu nismo izvajali večjih aktivnosti, razen na območju Jovsov. Izvedli 

smo primopredajo vseh pomembnejših gradiv Krajinskega parka Kolpa upravljavcu parka z namenom, da bo 

imel za uvodno delo osnovna strokovna izhodišča za upravljanje območja. Upravljavcu KP Kolpa smo predali 

tudi upravljanje Šokčevega dvora v Ţuničih. 

  

Območna enota Piran 

Kot običajno smo sodelovali z upravljavcema Škocjanskega zatoka in Sečoveljskih solin, pri čemer je bil 

poudarek predvsem na predstavitvi obeh območij in pa na problematiki posegov v neposredni bliţini ali na meji 

območij (gradnja cest, industrijskih con, trgovskih centrov…).  

V letu 2007 je bil velik del aktivnosti namenjen nekaterim upravljavskim vsebinam na območju KP Strunjan. Na 

osnovi dogovora z MOP smo preko celotne poletne sezone, pa tudi pred in po njej, intenzivno spremljali stanje v 

parku z vidika števila obiskovalcev območja, števila plovil (sidranje v NR) in vozil (parkiranje, degradacija 

habitatnih tipov), ter evidentirali številne druge probleme in teţave, vezane na bodoče upravljanje krajinskega 

parka. Na terenu smo bili prisotni dnevno, pri čemer smo ob navedenem spremljanju stanja veliko pozornosti 

namenili tudi stikom z domačini in drugimi deleţniki. V začetku novembra smo s stojnico in različnimi 

                                                 
12

 Občinski program varstva okolja 
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publikacijami na temo ohranjanja narave sodelovali na vsakoletnem prazniku kakijev, pripravili pa smo tudi dve 

predstavitvi parka ter voden sprehod po obeh naravnih rezervatih. Aktivnosti v KP Strunjan, vključno z rezultati 

spremljanja stanja in opredelitvijo ogroţenosti varstvenih ciljev zavarovanega območja, smo podrobneje 

predstavili v posebnem poročilu. 

 

3.7.2 Priprava strokovnih podlag za ukrepe varstva narave  

Zavod je v letu 2007 dokončal pet strokovnih podlag za ukrepe varstva narave (gl. tabelo 

3.13),  in sicer štiri za zavarovanje ter eno za začasno zavarovanje (gl. tabelo 3.12). Od teh je  

bila izdelava treh strokovnih podlag napovedana v letošnjem programu dela, dve pa smo 

pripravili dodatno. Podrobnosti so podane v opisih pri posameznih območnih enotah spodaj 

ter v prilogi 2. 

 

Tabela 3.12. Pregled števila izdelkov za izvajanje ukrepov varstva narave 

 

 
 

Tabela 3.13. Pregled realiziranih strokovnih podlag, napovedanih v programu dela za 2007 

 

Enota 

Napovedane 

strokovne podlage za 

2007 

Končane strokovne 

podlage 
Deleţ realizacije 

CE 0 0 - 

KR 1 1 100% 

LJ 1 1 100% 

MB 1 1 100% 

NG 0 1*  

NM 0 0 100% 

PI 0 1  

OsrE 0 0  -  

Skupaj 3 5 167% 
 

*Strokovne podlage so bile pripravljene v sodelovanju z območno enoto Kranj. 

 
Območna enota Celje 

V letu 2007 smo v marcu predstavili strokovne podlage za Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe vsem 

ključnim deleţnikom, to je predstavnikom kmetijcev, gozdarjev, vodarjev, upravnih enot in občin. V novembru 

2007 smo skupaj z nosilcem naloge MOP, Sektorjem za zavarovana območja, ter koordinatorjem naloge 

Logarsko dolino, d.o.o., sodelovali na predstavitvah po posameznih občinah. Posebne predstavitve smo opravili 
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tudi za deleţnike pašne skupnosti na Veliki planini in za upravljavce ţičnic na Veliki planini (Zakladi narav). V 

decembru smo začeli s pisanjem dopolnitev strokovnih podlag za Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe.  

 

Območna enota Kranj 

Dopolnili smo pripravo strokovnih podlag za Jezerca na Bobovku. Z lastniki in MOP smo se dogovorili, da se 

postopek priprave novega akta začne v letu 2008. Z lastniki smo tudi okvirno opredelili posege, ki so moţni v 

okviru sedanjega odloka o zavarovanju, za katere bodo kandidirali na sredstva Interreg. V okviru priprave 

novega Zakona o TNP smo pripravili strokovno gradivo za posodobitev zavarovanj naravnih spomenikov in 

naravnih rezervatov na območju občin Gorje, Bled, Bohinj in Kranjska gora. 

 

Območna enota Ljubljana 

V skladu s terminskim planom, ki ga je pripravil MOP, pripravljamo strokovne podlage za zavarovanje 

Ljubljanskega barja, in sicer smo pripravili Strokovna izhodišča za varstvo narave v Krajinskem parku 

Ljubljansko barje, na podlagi katerih je potekalo usklajevanje. MOP je podal pripombe in nekatera pojasnila;  

nato smo pripravili Strokovne podlage za ustanovitev Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki smo jih večkrat 

dopolnili, ter jih predstavili ţupanom in predstavnikom občin na tem območju. Sodelovali smo na tematskih 

delavnicah o ustanavljanju KP Ljubljansko barje z vodarji in kmetijci. 

 

Območna enota Maribor 

V začetku leta 2007 smo zaključili in oddali strokovne podlage za spremembo zavarovanja KP Rački ribniki– 

Poţeg. Območje je ţe zavarovano od leta 1992z občinskih odlokom, na pobudo MOP pa smo izdelali strokovne 

podlage za zavarovanje z drţavno uredbo. Do obravnave strokovnih podlag v letu 2007 še ni prišlo. Za občino 

Prevalje smo v sodelovanju s SSR in MOP izdelali vzorčni primer strokovnih podlag za ukrepe varstva naravnih 

vrednot na lokalnem nivoju.  

 

Območna enota Nova Gorica 

V okviru priprave novega Zakona o TNP smo pripravili strokovno gradivo za posodobitev zavarovanj naravnih 

spomenikov in naravnih rezervatov na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin. 

 

Območna enota Piran 

Na pobudo MOP smo oblikovali predlog za začasno zavarovanje habitata ogroţene vrste hrošča Scarites 

terricola.   

3.8 Strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih nalog  

Zakonska izhodišča za izvajanje nalog, povezanih z strokovnim nadzorom, so: 

 117. člen  Zakona o ohranjanju narave (ZON-UPB2, Uradni list RS št. 96/04), na 

osnovi katerega Zavod na podlagi javnega pooblastila opravlja strokovni nadzor nad 

izvajanjem naravovarstvenih nalog, in 

 48. člen Zakona o varstvu podzemnih jam (ZVPJ, Uradni list RS št. 2/2004), na osnovi 

katerega Zavod opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem  nalog,  ki se izvajajo na 

podlagi javnega pooblastila na podlagi tega zakona.  

  

Strokovni nadzor zagotavljata sistem organizacije Zavoda in organizacija področja 

naravovarstva v Sloveniji. 

 

V letu 2007 so bile na tem področju opravljene različne naloge za: 

 zagotavljanje usklajenega strokovnega razvoja in dela znotraj Zavoda (Skupina za 

strokovni razvoj, Skupina za favno in floro), 

 razvijanje in vzdrţevanje enotnih pristopov k reševanju nalog in problemov ter 

razvijanje enotnih metodologij naravovarstvene stroke, skladno s strokovnimi in 

naravnimi izhodišči, 

 širjenje naravovarstvenega pogleda in pristopa na druge subjekte. 
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3.9 Obveščanje javnosti   

Zavod RS za varstvo narave je tudi v letu 2007 skrbel za čim večjo prepoznavnost Zavoda in  

našega dela v širši javnosti ter si gradil pozitivno podobo. 

3.9.1 Ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave 

V letu 2007 izvajali celovito komuniciranje z vsemi javnostmi in pri delu z različnimi 

javnostmi uporabljali različna komunikacijska orodja: 

 sporočila za javnost,  

 odgovori novinarjem,  

 intervjuji, 

 predstavitve,  

 novinarske konference,  

 promocijsko gradivo (zgibanke, knjige, plakati,…),  

 organizacija razstav,  

 organizacija dogodkov,  

 urejanje spletne strani Zavoda itd. 

 

Rezultate dela z mediji smo merili s pomočjo spremljanja objav na področju naravovarstva. V 

letu 2007 je bil Zavod omenjen v vseh medijih 420-krat, kar pomeni več kot eno objavo na 

delovni dan.  

Novinarjem smo posredovali 30 sporočil za javnost, pripravili in vodili smo šest novinarskih 

konferenc. Delo z mediji se je močno povečalo, saj je izjemno veliko število zaposlenih na 

Zavodu v tem letu dalo izjave, pisalo avtorske članke in sodelovalo v intervjujih oziroma 

novinarskih prispevkih. Ena izmed območnih enot je celo pripravila dve prilogi časopisa, ki 

pokriva primorsko regijo.  

Vse leto smo sproti aţurirali spletno stran Zavoda.  

Ob naravovarstveno pomembnih dnevih (dan habitata, dan mokrišč, dan zemlje,…) smo 

organizirali različne dogodke, na katere smo povabili splošno, zainteresirano in strokovno 

javnost ter medije.  

Zavod se je udeleţil sejma Narava – Zdravje, na katerem smo predstavili delo Zavoda in Naturo 

2000. S tem smo še dodatno prispevali k prepoznavnost institucije v javnosti. 

Pri pripravi označevalnih, informativnih in pojasnjevalnih tabel smo pregledali vsa besedila, 

skladno z dobro prakso interpretacije narave. Prav tako smo pregledali vse zgibanke, ki so 

namenjene različnim javnostim in tudi splošni javnosti.  

Zavod je uspešno sodeloval in komuniciral tudi z ostalimi strokovnimi institucijami in 

utrjeval svoj ugled med njimi.  



 39 

Tabela 3.14: Objave v medijih ter izvedena predavanja in predstavitve za različne javnosti 

 

 

3.9.2 Naravovarstvene akcije (razstave, označevalne table, brošure in 

druge akcije) 

Za leto 2007 smo načrtovali najrazličnejše akcije (razstave, publikacije, table, idr.) in tudi vse  

uspešno izvedli. Izjema je le razstava "Narava nas spremlja povsod", ki smo jo postavili na 

dveh gimnazijah. Smo pa izvedli precej dodatnih, nenačrtovanih akcij. Sredi leta smo dobili 

sredstva tudi za intervencije in tako uspešno izvedli še osem intervencij, večinoma smo 

sanirali drevesa in postavili vrata v nekaterih jamah. V obeh primerih je šlo za naravne 

vrednote drţavnega pomena. 

Akcije smo izvedli tudi v okviru projektov (LIFE, Inerreg) in s sponzorskimi sredstvi 

(Kneţevina Monako) ter s sredstvi, za katera so se območne enote same dogovorile z 

lokalnimi skupnostmi ali društvi. 

Tabela 3.15. Pregled števila izvedenih naravovarstvenih akcij: razstave, publikacije ter 

označitve in druge akcije 

 

 
 

Realizacija za leto 2007 načrtovanih naravovarstvenih akcij je podrobno prikazana v prilogi 3. 
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Območna enota Celje 

V letu 2007 smo postavili kar nekaj označevalnih in informativnih tabel, med katerimi je potrebno omeniti 

izdelavo označevalnih tabel za Tajno jamo 1 in za rastišče rumenega sleča Vrhek ter informativne table za 

zavarovano območje Ţički grobeljnik v Občini Slovenske Konjice. V Mestni občini Celje smo pripravili in 

odkrili table ob zavarovanih drevesih. V Občini Šentjur nam je uspelo sofinancirati postavitev začasne 

usmerjevalne ograje za dvoţivke ob Slivniškem jezeru. Med akcijami posebno mesto zavzemata vgradnja 

zaščitnih vrat na vhod v Tajno jamo 1 v Občini Polzela in izdelava zgibanke "Na obisku v naravi", pri kateri je 

bila Območna enota Celje nosilec in koordinator akcije na Zavodu. Ob dnevu habitata smo v Mercator centru 

Celje pripravili razstavo in večdnevne delavnice, namenjene predvsem osnovnošolcem.  

 

Območna enota Kranj 

V sodelovanju z Mestno občino Kranj smo obnovili table v kanjonu Kokre. Izdelali smo opozorilni tabli za 

rastišče Loeselove grezovke pri Bregu, ki je ogroţeno zaradi voţnje z motornimi kolesi. Tabel še nismo 

namestili, ker še vedno nismo prejeli soglasja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. 

Zaradi pomanjkanja sredstev ni prišlo do označitve naravnih vrednot in območij Natura 2000 v Občini Mengeš 

ter območja Cegelnice pri Kranju. 

V sodelovanju z občino Trţič smo zamreţili vhod v rudnik Sv. Ana na Podljubelju. Sodelovali smo pri pripravi 

vodnika po Karavankah z naslovom "Po poteh Ovčarja Marka". 

 

Območna enota Ljubljana 

Zavod, Naturo 2000 in različne projekte Zavoda smo zelo uspešno predstavili na sejmu Narava-Zdravje na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Predavali smo na terenu za udeleţence 3. pohoda po Ljubljanskem barju 

(organizator MOL) v Koslerjevi gošči, imeli smo učno uro za učence od prvega do četrtega razreda OŠ Livada z  

naslovom "Ţivali in rastline Ljubljanskega barja", sodelovali smo pri izdelavi tabel "Grajski grič - karbonski 

fosili na Ljubljanskem gradu"; ob medijski predstavitvi čistilne akcije Dobimo se na Barju, ki jo je organizirala 

Infoterra, d.o.o.,smo imeli predavanje z naslovom "Bogastvo Ljubljanskega barja: ga bomo znali ohraniti?"; na 

Občini Škofljica pa smo za člane TD Škofljica in predstavnike občine imeli predstavitev z  naslovom "Ali 

ţelimo ohraniti Ljubljansko barje?"; v sklopu izobraţevanja za turistične vodnike po Ljubljanskem barju smo 

pripravili predavanje z naslovom "Ljubljansko barje kot ekosistem".  

 

Območna enota Maribor 

Izvedli smo tri označitve naravnih vrednot v naravi. Na Plešivškem mlinu in pri Potočnikovem potoku smo 

postavili samostojno stoječe označevalne table. V pritličju razglednega stolpa na Lovrenških jezerih smo v 

sodelovanju s podjetjem Unior Zreče zamenjali stare in uničene table z novo izdelanimi in posodobljenimi 

šestimi tablami, ki so pritrjene na notranjo leseno steno stolpa. Za vzhodne Haloze, ki so območje Natura 2000,   

smo izdelali informativno zloţenko, v kateri so v sliki in besedi predstavljeni biseri narave tega sicer manj 

znanega dela Slovenije. Zloţenka je izšla v slovenskem in angleškem jeziku, pripravljena pa je tudi hrvaška 

izdaja. Med ostalimi akcijami omenjamo še prestavitev dveh gnezd štorkelj, in sicer v Miklavţu na Dravskem 

polju in v Zgornji Senarski. V obeh primerih je bil zamenjava potrebna zaradi neustreznih razmer na stari 

lokacijo, gnezdenje na novih lokacijah pa je bilo uspešno in potrjeno z opazovanji tekom poletja 2007.  

 

Območna enota Nova Gorica 

Dokončali smo obnovo pojasnjevalnih tabel naravnih spomenikov v Trnovskem gozdu, ţal pa smo ţe konec leta  

izvedeli, da sta vsaj dve od novih tabel ponovno poškodovani. Obnovili smo pojasnjevalno tablo pri geološki 

naravni vrednoti flišni konglomerat v Trnovem pri Ilirski Bistrici ter obnovili in posodobili pojasnjevalno tablo 

ob  lipi v Rutu, ki je ena največjih lip v zahodni Sloveniji. Izdelali smo pojasnjevalno tablo za naravni spomenik 

Krčnik v Brdih. Izvedli smo aktivnosti za postavitev pojasnjevalne table pri geološki naravni vrednoti Odtisi 

stopinj zgornje triasnih ţivali na Godoviču. 

Izvedli smo sanacijsko vzdrţevalne posege na več lipah (na Ivanjškovi lipi v Zadlogu, na lipi v Koritih). 

Sodelovali smo pri obnovi kovinskih vrat naravne vrednote Račiška pečina in postavili pojasnjevalno tablo. V 

sodelovanju z IZRK ZRC SAZU smo organizirali tudi odmeven in dobro obiskan dan odprtih vrat Račiške 

pečine. Izvedli smo tudi interventno akcijo zaprtja  vhoda  v Jamo Strţen. 

V sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije smo v Pregarjah izvedli biološko raziskovalni tabor, ki se 

ga je udeleţilo 37 osnovnošolcev in srednješolcev iz različnih delov Slovenije. Pod strokovnim vodstvom 

mentorjev so raziskovali širše območje Brkinov, doline Reke in Matarskega podolja. Poleg tradicionalnih vsebin 

(ptice, netopirji, kobilice, dvoţivke, kačji pastirji, geologija) smo se letos posvetili tudi etnologiji, arheologiji in 

umetniškemu ustvarjanju. Dobrodošla novost je bila tudi skupina, ki se je posvetila spremljanju stanja naravnih 

vrednot na omenjenem območju. Pokazala se je kot zelo uspešna in nameravamo jo vključiti tudi v naslednje 

podobne tabore. Izdelali smo tudi Zbornik poročil z Biološko-raziskovalnega tabora Novaki 2006.  

 



 41 

Območna enota Novo mesto 

V letošnjem letu smo izvedli bistveno več akcij, kot smo jih načrtovali. K temu so prispevale predvsem 

aktivnosti in prošnje določenih lokalnih skupnosti (TIC Metlika, TD Vigred Metlika, Gostinstvo in turizem 

Metlika), ki so posamezne akcije finančno tudi podprle. Omenimo naj le označitve: Bajer–Potoki, Grički kal, 

Štritovsko jezero, reka Krka. V sklopu poti Kučer smo izdelali table: reka Kolpa ter pripravili ponatis table o 

ogroţenih ribah v reki Kolpi. Vse lani izdelane table imajo tudi angleški prevod. Našli smo tudi sponzorja za 

tablo Štorklje v Beli krajini v Zemlju. Izvedli smo tudi interventne sanacije dreves: Turška lipa v Vrhpolju, 

Baragova lipa, Nujčev hrast. Sodelovali pa smo tudi pri sanaciji kala v Zagozdacu. Zanimiva je predstavitev 

porodniške kolonije netopirjev v obnovljeni cerkvi sv. Duha v Črnomlju, pri kateri smo sodelovali z Občino 

Črnomelj. Vredno je omeniti tudi razstavo o Krajinskem parku Kolpa, kjer je Zavod prispeval  vrsto posnetkov 

in sodeloval pri konzultacijah in celotni zasnovi izvedbe in postavitev. 

 

Območna enota Piran 

V leto 2007 smo pripravili vsebino za interpretativne table za Naravni spomenik Jezeri v Fiesi. Izdelavo in 

postavitev tabel je financirala Občina Piran. Septembra so bile v izdelavo predane tudi table o naravnih 

vrednotah v stenah Kraškega roba in o omejitvah pri plezanju in pohodništvu. Pripravili smo tudi nove table za 

označitev reke Dragonje. Reka sicer ni več zavarovana, vendar pa je zaradi precejšnjega obiska območja 

označitev naravne vrednote še vedno smiselna. Izdelavo novih tabel je financirala Mestna občina Koper. 

V sklopu sodelovanja s Kneţevino Monako smo izdali zgoščenko Ogroţene vrste in habitatni tipi v slovenskem 

morju. Na prazniku kakijev v Strunjanu smo obiskovalcem predstavili KP Strunjan in organizirali strokovno 

vodenje po parku.  

3.9.3 Izpolnjevanje določil Zakona o dostopu do informacij javnega 

značaja  

V spodnji tabeli so preštete vloge za dostop do informacij javnega značaja po posameznih 

notranjih organizacijskih enotah. Razdelili smo jih v dve kategoriji: ugodeni in zavrnjeni 

primeri.  

 

Tabela 3.16. Število rešenih zahtevkov na podlagi Zakona o dostopu do  

informacij javnega značaja. 
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3.10  Pripombe Zavoda v postopkih sprejemanja predpisov in 

predlogi Zavoda za izvrševanje veljavnih predpisov 

Zavod je v letu 2007 sodeloval v postopkih sprejemanja naslednjih predpisov oziroma 

sprememb predpisov in podal: 

 pripombe k osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu 

– ZDLov-2; 

 pripombe k osnutku nove Uredbe o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z 

ţivalskimi in rastlinskimi vrstami; 

 pripombe k predlogom pravilnikov s področja ribištva: Pravilnik o opravljanju 

strokovnega izpita za ribogojca, Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za 

ribiškega čuvaja, Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega gospodarja, 

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova (pravilniki so 

bili sprejeti in objavljeni v Uradnem listu RS, št. 99/07) ter Pravilnik o načrtovanju v 

ribištvu in Pravilnik o ribiškem katastru, evidencah in poročanju v ribištvu, 

 pripombe k osnutku Operativnega programa – programa upravljanja območij Natura 

2000 za obdobje od 2007 do 2013 (sprejet na 141. seji Vlade, dne 11.10.2007). 

 

Zavod je s pripombami sodeloval pri oblikovanju tez osnutka novega Zakona o Triglavskem 

narodnem parku.  

Poleg tega je Zavod na Ministrstvo za okolje in prostor kot predlog za izvrševanje ţe 

veljavnih predpisov naslovil posebno pobudo za odpravo nedoslednosti v Pravilniku o presoji 

sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list 

RS, št. 130/04, 53/06). 
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4 Druge dejavnosti  

V tem poglavju so predstavljeni t.i. 'zunanji' projekti (projekti, za katera vsaj del sredstev 

pride od drugje, tj. ne iz drţavnega proračuna), sodelovanje v različnih (zunanjih) telesih (kot 

je npr. Svet Zavoda za gozdove Slovenije), aktivne udeleţbe na konferencah in drugih 

strokovnih srečanjih ter izobraţevanje delavcev Zavoda v letu 2007. 

4.1 Zunanji projekti s področja varstva narave  

Zavod se je kot nosilec, partner oziroma svetovalec vključeval tudi v zunanje projekte (glej 

Prilogo 6: Pregled sodelovanja Zavoda v zunanjih projektih). V spodnjem besedilu so podane 

aktivnosti Zavoda v zunanjih projektih za leto 2007. 

4.1.1 Projekti v teku 

4.1.1.1 Projekt LIFE III – Narava: Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in 

informacijski sistem  

Triletni projekt LIFE se je iztekel 31. 12. 2007. Vse zastavljene cilje smo dosegli, pri mnogih 

projektnih akcijah pa smo naredili še več, kot je bilo načrtovano. V zadnjem projektnem letu so 

bili poudarki predvsem na:  

1. Izdelavi informacijskega sistema za Naturo 2000 v Sloveniji (IS N2k), ki tudi 

nadomešča dosedanji Naravovarstveni atlas – portal za nudenje podatkov, vezanih na 

naravovarstvo, najširši javnosti. Pri izvedbi te zahtevne akcije je bilo ključnega pomena 

sodelovanje z ARSO. Sistem je postavljen na informacijski opremi ARSO, katerega je 

bila  sredstvi projekta tudi dopolnjena.  

2. Dokončanju in dodelavi Podrobnejših načrtov upravljanja za petih pilotnih projektnih 

območij Natura 2000 (Boletina, Jovsi in Dobrava, Jelovica in Ratitovec, Sneţnik in 

Pivška dolina, Petelinjek (del Ličence)).  

3. Izdaji brošur o projektnih območjih še v angleškem jeziku ter usmerjeni distribuciji vseh 

v projektu izdelanih informativnih materialov izbranim naslovnikom.  

4. Izvedbi zemeljskih del na vodotoku Šica v Jovsih ter spremljanju posledično 

spremenjenih hidroloških razmer na območju.  

5. Postavitvi in otvoritvi interaktivne naravoslovne učne poti okrog ribnikov Petelinjek.  

6. Pripravi zaključnih dogodkov, vključno z novinarsko konferenco ob koncu projekta, 

informiranju javnosti in medijev o doseţenih rezultatih in projektnih dogodkih ter 

pripravi zaključnih projektnih poročil. 

 

Več o projektu je na voljo na spletni strani http://www.zrsvn.si/life, v projektnem Poročilu za 

splošno javnost (ki je tudi na voljo na navedeni spletni strani) ter v zaključnem poročilu 

projekta za EC, katerega rok je 31. 3. 2008 in ki bo seveda posredovano tudi sofinancerju - 

MOP. 

http://www.zrsvn.si/life
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4.1.1.2 1001 kal – 1001 zgodba o ţivljenju  

Decembra smo zaključili s projektom 1001 kal – 1001 zgodba o ţivljenju, ki je trajal dve leti 

in pol. Vse zastavljene cilje smo izpolnili, nekatere celo presegli.  

V letu 2007 smo izvedli drugi seminar za varuhe kalov, ki je potekal štiri petkove popoldneve 

v maju in se ga je udeleţilo preko 30 slušateljev. Obnovili smo šest kalov in v sodelovanju z 

lokalnimi skupnostmi izvedli štiri slavnostne otvoritve. O obnovljenih kalih smo izdali 

zgibanke, ki predstavljajo posamezne kale in njihov pomen v prostoru nekoč in danes. 

Navezali smo stike z varuhi kalov v Italiji in uspešno izpeljali skupno akcijo čiščenja kala na 

Gočah. V februarju smo ob svetovnem dnevu mokrišč razglasili rezultate natečaja 1001 kal, 

na katerega je prispelo 286 prispevkov različnih zvrsti. Najboljša dela smo nagradili in 

razstavili v Osnovni šoli Kostanjevica na Krasu. Razstavo del smo ponovili še na treh 

primorskih šolah. V Pliskovici smo izvedli delavnico za otroke iz vrtca Seţana, v Komnu pa 

za študente Univerze v Novi Gorici. Projekt in pomen ohranjanja kalov z vidika ohranjanja 

biodiverzitete smo predstavili na OŠ Vipava in v vrtcu Vipava. O poteku projekta in njegovih 

rezultatih smo objavljali prispevke v različnih medijih, poleg tega so se novinarji odzvali 

našim vabilom in o projektu obseţno poročali. Ob zaključku projekta smo v Pliskovici 

organizirali javno predstavitev rezultatov projekta in strokovno srečanje na temo obnove 

kalov in problema vnosa tujerodnih vrst. Predstavili smo tudi publikacije, ki so izšle tekom 

projekta. Poleg zgibank o kalih smo izdali tudi zbornik del prispelih na natečaj, knjiţico o 

kalih in posneli oddajo o pomenu in obnovi kalov.  

 

4.1.1.3 Mreţa upravljavcev zavarovanih morskih območij v Sredozemskem morju  

Projekt je potekal v okviru programa pobude Skupnosti Interreg III C cona jug, prijavitelj in 

vodilni partner je bila nevladna organizacija WWF Francija. V letu 2007 se je predstavnik Zavoda 

udeleţil dveh delavnic. Prvo je organiziral Narodni park Cabrera na temo upravljanja s habitati in 

vrstami (Management of habitats and species). V oktobru pa je na otoku Porquerolle v 

Franciji potekala zaključna delavnica projekta, kateri je sledila še prva konferenca 

sredozemskih morskih zavarovanih območij. Zaključna delavnica projekta MedPAN je bila 

namenjena predvsem pregledu vseh aktivnosti, izpeljanih v treh letih projekta, in diskusiji o 

morebitnem nadaljevanju povezave, tako v okviru morebitnega bodočega projekta v okviru 

pobude Interreg, kot tudi z vzpostavitvijo neodvisne, stalne povezave/mreţe sredozemskih 

zavarovanih območij – predstavili so tudi zaključke študije o moţnostih nadaljnjega obstoja 

povezave. Vsi partnerji projekta MedPAN so si bili edini, da bi bilo potrebno vztrajati na 

nadaljevanju povezave. Pri tem bi morala ta zasledovati podobne cilje, kot so bili zastavljeni v 

okviru projekta, tj. skupnemu reševanju konkretnih upravljavskih problemov morskih 

zavarovanih območij in iskanju mehanizmov za učinkovitejše varovanje morskega ekosistema 

in ohranjanje njegove biotske pestrosti.  

 

4.1.1.4 Informacijski sistem o stanju morskega okolja v Trţaškem zalivu  

Projekt poteka v okviru pobude Skupnosti Interreg III A Slovenija–Italija 2000–2006, prijavitelj 

pa je Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran. Zaradi nekaterih tehničnih in 

organizacijskih teţav je bil zaključek projekta prestavljen na pomlad 2008. V letu 2007 je Zavod 

uspel izvesti le naročilo elektro-optičnega konverterja, medtem ko je kabel za povezavo podvodne 

kamere na morskem dnu pred rtom Madona naročila Morska biološka postaja.  
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4.1.1.5 Natura 2000 za boljšo kakovost ţivljenja  

Projekt, ki poteka v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG III A Slovenija–Italija 

2000–2006  in  katerega nosilec je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, je v 

zaključni fazi. Zavod (območni enoti Nova Gorica in Piran ) sodeluje kot partner. V projektne 

aktivnosti smo bili vključeni po potrebi in smo sodelovali s svetovanjem. 

 

4.1.1.6 Ohranimo ţelvo v slovenskem morju  

Aktivnosti na projektu Ohranimo ţelvo v slovenskem morju so v letu 2007 mirovale, saj dogovor 

med druţbo Petrol, d.d., in MOP ni bil sklenjen. Kljub temu se je sodelovanje z ribiči nadaljevalo, 

četudi ne tako intenzivno kot prejšnja leta. Proti koncu leta so stekli pogovori o ponovni sklenitvi 

dogovora za leto 2008. 

 

4.1.1.7 Priprava informacijskih protokolov za sestavine biotske pestrosti v Sloveniji  

Predvideno je bilo, da bo Zavod v projektu sodeloval kot svetovalec, vendar pa prijavitelji 

vsebine projekta, kjer naj bi mi sodelovali, še niso izvedli. 

 

4.1.1.8 Projekt "Prehodni vir: Okrepitev izvajanja Nature 2000 v Sloveniji" 

Projekt komunikacijske podpore Naturi 2000 je sledil štirim ciljem: 

 doseganje vidnosti ekološke mreţe Natura 2000; 

 umeščanje ohranjanja biodiverzitete med ključne razvojne priloţnosti Slovenije; 

 opremljena in usposobljena mreţa komunikatorjev; 

 pripravljenost deleţnikov za sodelovanje v ohranjanju biodiverzitete znotraj Nature 2000. 

 

Nosilec projekta, ki je potekal od oktobra 2006 do oktobra 2007, je bil MOP, izvajalec pa 

Pristop, d.o.o. Šlo je za komunikacijski projekt, v okviru katerega so med drugim merili 

prepoznavnost Nature 2000, spremljali medije, organizirale različne delavnice, pripravljali 

komunikacijsko strategijo, spremenili spletno stran Natura 2000 in elektronski časopis e-

natura ipd. Zavod je v projektu sodeloval kot deleţnik in kot komunikator na terenu. Delo 

zaposlenih Zavoda pri tem projektu je opisano v poglavju 3.4.7.2.   

 

4.1.1.9 Čezmejno sodelovanje pri upravljanju, ohranjanju in raziskovanju dinarske 

populacije risa (DinaRis) 

V letu 2007 so potekale 3 delavnice za izdelavo predloga strategije za skupno slovensko-

hrvaško upravljanje z risom, in sicer dve na Mašunu in ena v Crnem Lugu na Hrvaškem (v 

NP Risnjak). Na prvi delavnici sta sodelovala dva, na naslednjih dveh pa en predstavnik 

Zavoda. V okviru priprave predloga strategije je bila predstavnica Zavoda zadolţena za 

vodenje priprave besedila o vključevanju javnosti in o problematiki škod, ki jih povzroča ris. 
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4.1.1.10 Varstvo biodiverzitete reke Mure (BIOMURA) 

Zavod kot partner sodeluje v projektu, financiranem iz programa LIFE IV – Narava, katerega 

prijavitelj je Inštitut za vode RS. Projekt poteka od 1.10.2006 do 1.10.2011. Namen projekta je 

zagotoviti obstoj naravnih virov in biodiverzitete, to je vzpostaviti boljše ekološke dejavnike za 

delovanje mokrišč in vzdrţevanje habitatne strukture območja reke Mure med visokovodnimi 

nasipi med vasmi Bunčani, Dokleţovje, Iţakovci, Krapje, Melinci. Zavod sodeluje  pri 

načrtovanju in izvedbi aktivnosti za oţivitev rokavov Mure in vzpostavljanja pogojev za 

ustrezno višino gladine vode ter pri izvedbi delavnic s komunikacijo Nature 2000. V letu 2007 

je Zavod sodeloval pri drugem terenskem ogledu reke Mure, hidroloških meritvah, prvi 

regionalni delavnici, izdaji zgibanke BIOMURA in 2. številki glasila BIOMURA. 

 

4.1.1.11 Projekti v okviru Barcelonske in Alpske konvencije  

Velik del aktivnosti v letu 2007 smo namenili sklenitvi novega dogovora o sodelovanju s 

Kneţevino Monako, v katerem predvideli celo vrsto aktivnosti, ki jih bosta do leta 2009 izvajala 

Zavod in pa Triglavski narodni park. Dogovor je bil v maju uspešno sklenjen. V nadaljevanju 

smo zato pristopili k realizaciji aktivnosti, predvidenih za leto 2007. Izdali smo zgoščenko o 

ogroţenih vrstah in habitatnih tipih v slovenskem morju, pripravili dokumentacijo za ureditev 

dostopov na NS Debeli rtič, izpeljali smo razpis in zatem tudi pripravljalna dela za sanacijo 

breţin Stjuţe ter opravili prvo fazo kartiranja morskih habitatnih tipov izven zavarovanih 

območij.  

V Jeseniških Rovtih smo s pomočjo Območne enote Maribor kartirali negozdne habitatne tipe, 

orhideje in metulje. Spomladi smo aktivno predstavljali film "Narcise brez kraja, narcise 

vsepovsod". Predstavili smo ga na TV Slovenija in dveh gorenjskih lokalnih televizijah. 

Udeleţili smo se kontaktne oddaje na temo ohranjanja rastišč narcis. Film smo predstavili tudi 

na sejmu Narava – Zdravje. V sodelovanju z avstrijskim partnerjem smo izdali brošuro 

"Ohranjanje rastišč narcisnih travnikov in biotske raznovrstnosti v Karavankah" in organizirali 

ekskurzijo na Golico.  

 

4.1.1.12 Drugi manjši projekti  

Zavod je kot zunanji svetovalec sodeloval v projektu Skupni informacijski sistem o 

učinkovitosti ukrepov za izboljšanje okolja – JEDIS, projektu snemanja filma Princ Kaspijan, 

projektu izgradnje strelišča v Mlakah in drugih projektih.  

4.1.2 Načrtovani projekti – v letu 2007 oddane projektne prijave  

4.1.2.1 Biotska pestrost Slovenije – ponos prihodnjih generacij 

V okviru EEA Grants (Norveški finančni mehanizem) smo kot nosilec prijavili projekt, ki je 

načrtovan za obdobje januar 2009–december 2010. Projekt je sestavljen iz dveh delov, v okviru 

katerih ţelimo preveriti stanje naravnih vrednot v delu Gorenjske in opredeliti tista mesta na 

rečnih koridorjih Natura 2000, ki predstavljajo ugodno ohranitveno stanje za habitate 

kvalifikacijskih vrst rib. Iz pridobljenih podatkov bomo pripravili oceno najbolj ogroţenih 

območij in pripravili usmeritve za njihovo varstvo. 
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4.1.2.2 Ribnik Vrbje – zelena prihodnost 

V okviru EEA Grants (Norveški finančni mehanizem) je Zavod partner v projektu, katerega 

prijavitelj je Razvojna agencija Savinja. Namen projekta je turistična obogatitev ribnika Vrbje 

ter reke Savinje in njenega nabreţja od Šempetra do Levca, z vključevanjem vsebin ohranjanja 

narave. 

 

4.1.2.3 Conservation and Management of Wetlands in Slovenija – Best Practices Guide 

and Database of Species and Habitats (WETMAN) 

V drugi polovici leta 2007 je Zavod kot prijavitelj pripravil projektno prijavo na finančni 

mehanizem LIFE+ 2007, katerega uradni razpis EU je izšel 2.10.2007. Zavod je pripravil 

projektno prijavo z naslovom "Conservation and Management of Wetlands in Slovenija – 

Best Practices Guide and Database of Species and Habitats" z akronimom WETMAN. Zavod 

je prijavo dokončno uskladil z MOP in mu končno prijavo oddal 10.01.2008. Bistvo projekta, 

pri katerem bo sodelovalo tudi špansko ministrstvo za okolje, je priprava priročnika za 

upravljanje mokrišč v Sloveniji ter priprava podrobnih dokumentov za upravljanje mokrišč na 

projektnih območjih, izvedba terenskih naravovarstvenih akcij za izboljšanje stanja mokrotnih 

habitatnih tipov, več aktivnosti, namenjenih promociji naravovarstva in osveščanju javnosti, 

vključno s postavitvijo informacijskega središča ter snemanjem filmov z naravovarstveno 

tematiko. 

4.1.2.4 Osnovanje upravljanja z minoritetnimi gozdnimi habitatnimi tipi v Sloveniji 

V okviru finančnega mehanizma LIFE+ se je Zavod prijavil kot pridruţeni sodelavec 

(partner) v projekt, katerega prijavitelj je Zavod za gozdove Slovenije. 

 

4.1.2.5 Development of information tools to improve the effectiveness of the Habitats 

Directive in Europe (AGRINAT) 

V okviru finančnega mehanizma INTERREG IVC se je Zavod prijavil kot partner v projektu 

Development of information tools to improve the effectiveness of the Habitats Directive in 

Europe (AGRINAT), katerega prijavitelj je regija Perugia (Italija). Cilj projekta je 

uresničevanje zahtev Direktive o habitatih na področju kmetijstva. Zavod bo sodeloval s 

promocijo območij Natura 2000 na kmetijskih površinah in z nekaterimi konkretnimi 

akcijami na dveh izbranih projektnih območjih Natura 2000. 

 

4.1.2.6 Sodelovanje v okviru skupine MATRIOSCA (Alpe-Adria-Pannonia) 

Zavod je v letu 2007 pripravil osnutek projektne prijave z naslovom "Spatial and 

Development Planning Methods for Sustainable, Nature Friendly Regional Development" 

(NATREG). Pri pripravi osnutka je Zavod sodeloval na delavnicah skupine MATRIOSCA v 

Ljubljani in Gradcu ter organiziral sestanek na sedeţu Zavoda. Osnutek predstavlja 

predhodno pripravo na pripravo prijave projekta razpisa INTERREG IVB (transnacionalni 

projekti) Jugovzhodna Evropa, ki bo objavljen v drugi polovici leta 2008. 

Delavci se tudi redno udeleţujejo predstavitev programov financiranja iz nove finančne 

perspektive 2007–2013, na osnovi katerih bo moţno pridobivati sredstva za nove projekte. 
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4.2 Sodelovanje v zunanjih strokovnih in drugih telesih  

Spodnja tabela prikazuje sodelovanje delavcev Zavoda v zunanjih strokovnih in drugih 

telesih, kot so sveti, strokovni sveti, komisije, podkomisije, delovne skupine in odbori. 

Tabela 4.1. Pregled števila teles, v katerih sodelujejo zaposleni 

 

 

 Opomba: V tabeli pomeni 'd' domače telo, 'm' pa mednarodno telo. 

 

V nadaljevanju območne enote izpostavljajo pomembnejša sodelovanja, tj. naštejejo nekatera 

telesa, v katerih so delovali sodelavci Zavoda oziroma izpostavijo pomembne aktivnosti, ki so 

jih kot člani teh teles izvedli v letu 2007. 
 

Območna enota Celje 

Sodelujemo v Svetu Zavoda za gozdove, v območnih enotah Celje in Nazarje. 

 

Območna enota Kranj 

Sodelujemo v Svetu Zavoda za gozdove v območnih enotah Kranj in Bled. 

 

Območna enota Ljubljana 
Sodelujemo v Svetu Zavoda za gozdove, v območnih enotah Ljubljana in Kočevje. V začetku leta se nam je 

končal mandat v centralnem Svetu Zavoda za gozdove. Sodelujemo še v Strokovnem svetu za ustanovitev 

Krajinskega parka Ljubljansko barje, v Komisiji za javni razpis za sofinanciranje projektov in aktivnosti na 

območju Ljubljanskega barja za leti 2007 in 2008 izvedenih s strani nepridobitnih interesnih skupin in zdruţenj 

(MOP) ter še v dveh svetih: v Svetu za ustanovitev KP Radensko polje in v Strokovnem svetu projekta  

LIFE06NAT/SLO/000069 "Presihajoče Cerkniško jezero". 

 

Območna enota Maribor 

Naši predstavniki redno sodelujejo na sejah Sveta Zavoda za gozdove v treh območnih enotah, in sicer v Slovenj 

Gradcu, Murski soboti in Mariboru, dodatno pa še v centralnem Svetu Zavoda za gozdove Slovenije. Ostala 

članstva so vezana na manj aktivna telesa, kjer so seje sklicane bolj poredko. Strokovno zahtevno je tudi 

sodelovanje našega predstavnika v nevladni organizaciji EUROSITE, saj se je tudi letos udeleţil redne letne 

skupščine oktobra v Belgiji in specializirane delavnice za pripravo osnutka načrta upravljanja novembra na 

Finskem.   

 

Območna enota Nova Gorica 

Sodelujemo v Svetu Zavoda za gozdove, v območnih enotah Tolmin, Postojna in Seţana, v  Upravnem odboru  

Interreg III A Slovenija Italia, v Komisiji za izročitev jamske infrastrukture in drugih stvari, ki sluţijo rabi 

naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, in v Komisiji za izvedbo javnega razpisa 

za podelitev koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski in Predjamski jamski sistem. Sodelujemo pri 

aktivnostih  Skupine za jame.  
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Območna enota Novo mesto 

Sodelujemo v Svetu Zavoda za gozdove Slovenije, v območnih enotah Novo mesto in Breţice, in v Svetu 

Belokranjskega muzeja  Metlika. 

 

Območna enota Piran 

Ob ţe ustaljenem sodelovanju v Odboru KP Sečoveljske soline, delovni skupini za sprejemanje EU Direktive o 

morski strategiji in skupnem Upravnem odboru INTERREG III A Slovenija-Italija, velja posebej izpostaviti 

sodelovanje v skupini CBD J2, povezani s predsedovanjem Republike Slovenije EU in s pripravo na 9. 

konferenco drţav podpisnic Konvencije o biološki raznovrstnosti. Sodelovanje v skupini CBD J2 je namenjeno 

predvsem spremljanju dosjeja o morski in obalni biotski raznovrstnosti ter aktivnostim na področju zavarovanih 

območij. 

 

Osrednja enota 

Direktor Zavoda je od leta 2005 član delovne skupine za pripravo in izvedbo slovenskega Nacionalnega 

gozdnega programa, od leta 2006 član Strokovne komisije za pripravo Zakona o Triglavskem narodnem parku, 

ter član Nadzornega odbora za Program razvoja podeţelja za RS 2004-2006. Od januarja 2007 je direktor član 

delovne skupine za uresničevanje ciljev ter pripravo operativnih odgovorov na strategije Razvojnega načrta in 

usmeritve slovenskega turizma 2007–2011 in član Programskega sveta za ustanovitev Krajinskega parka 

Ljubljansko barje. Med zaposlenimi na Osrednji enoti sta član Strokovne komisije za podporo pri načrtovanju 

upravljanja z velikimi zvermi in članica Projektne skupine za spremljanje biotske raznovrstnosti – pripravo, 

koordinacijo in udeleţbo na 9. zasedanju pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti; predstavnico imamo 

v delovni skupini Društva za proučevanje dvoţivk in plazilcev, ki je tudi članica mednarodne ţirije na 

Mednarodni biološki olimpijadi (IBO) in vodja slovenske ekipe ter članica Komisije za pripravo srednješolskih 

tekmovanj iz znanja biologije; dve delavki sta bili imenovani za 'IT koordinatorki' za 'on-line' poročanje po 17. 

členu Direktive o habitatih. 

4.3 Aktivne udeleţbe na strokovnih srečanjih doma in v tujini, 

priprava strokovnih posvetov ter drugo mednarodno 

sodelovanje  

Delo in znanje, ki ga imajo strokovnjaki na Zavodu, smo poskušali tudi v letu 2007 

učinkovito predstavljati na številnih domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih in 

konferencah oziroma kongresih.  

4.3.1 Aktivne udeleţbe na strokovnih srečanjih doma in v tujini 

Tabela 4.2 prikazuje pregled števila aktivnih udeleţb na domačih in mednarodnih strokovnih 

srečanjih, pod tabelo pa so nekatere od teh posebej izpostavljene po posameznih območnih 

enotah. 
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Tabela 4.2. Pregled aktivne udeleţbe na strokovnih srečanjih  

 
 

 

Območna enota Celje 

Predstavnica Zavoda se je udeleţila strokovnega srečanja v Ljubljani z naslovom "Problematika vodnega okolja 

na porečjih in povodjih v Sloveniji", ki ga je organiziral Inštitut za vode RS. Na strokovnem srečanju smo 

aktivno sodelovali in vodili delavnico na temo porečja Savinje ter udeleţencem tudi predstavili zaključke 

delavnice. 

 

Območna enota Kranj 

Sodelovali smo na dveh mednarodnih delavnicah na temo velikih zveri, in sicer o upravljanju s populacijami 

velikih zveri na območju Slovenije in Hrvaške ter za predstavitev smernic za upravljanje velikih zveri na nivoju 

populacij. Udeleţili smo se mednarodnega dneva gora v organizaciji Planinske zveze Slovenije, delavnic 

"Naravna in kulturna dediščina kot razvojni potencial" v organizaciji Biotehniške fakultete ter urbanistične 

delavnice na Bledu, kjer smo predstavili problematiko varstva narave v povezavi s prostorskih načrtovanjem. 

 

Območna enota Maribor 

Predstavniki naše enote so bili aktivno udeleţeni na mednarodni konferenci v organizaciji EUROSITE v Belgiji 

na temo upravljanja območij Natura 2000 in o Trajnostnem upravljanju reke Drave v Mariboru, na 

mednarodnem strokovnem srečanju EUROSITE na Finskem, ter brez prispevka na regionalni konferenci o 

geološki dediščini, ki je potekala v Ljubljani. Aktivno smo sodelovali tudi na ornitološkem strokovnem 

posvetovanju v organizaciji DOPPS in strokovnem posvetovanju slovenskih geologov, ki sta potekali v   

Ljubljani.    

 

Območna enota Nova Gorica 

Sodelovali smo na 7. konferenci Evropske mreţe geoparkov na Škotskem v Ullapoolu s prispevkom "Idrija  

geopark Iniciative in Slovenia". Z istim prispevkom smo sodelovali tudi na mednarodni delavnici v francoskem 

geoparku Haute de Provence.  

S posterjem "Problematika  ohranjanja geoloških profilov in izdankov v naravi" smo sodelovali na strokovnem 

srečanju  slovenskih geologov v Ljubljani. S posterjem "Geological Heritage in Idrija Mercury Mine" smo 

sodelovali na mednarodni konferenci ProGeo v Ljubljani. 

 

Območna enota Novo mesto 

S prispevkom smo se udeleţili svetovnega kongresa International Association for Landscape Ecology (IALE) na 

Nizozemskem. 

 

Območna enota Piran 

V letu 2007 smo se udeleţili 3. sredozemske konference o morski vegetaciji (3
rd

  Mediterranean Symposium on 

Marine Vegetation), s prispevkom "Cystoseira communities in the Slovenian coastal area and their importance 

for fish fauna". S prispevkom  "Jadransko morje - spremembe nad in pod vodno gladino, vidne in nevidne" se je 

udeleţil 1. Mednarodnega srečanja ţupanov Adriatika. Na zaključni konferenci projekta CAMP Slovenija smo 

sodelovali s prispevkom "Aerofotosnemanje kot orodje pri kartiranju habitatov obalnega pasu", na 11. 

geološkem taboru pa s prispevkom "Geologija in naravovarstvo". Na strokovnem srečanju Društva za ohranjanje 

naravne dediščine Slovenije smo v sklopu predavanj "Narava kot vrednota" predstavili delo "Naravovarstveno 

vrednotenje flišnih klifov". 

 



 51 

Osrednja enota  
S prispevkom smo se udeleţili Svetovne konference o sovah (World Owl Conference) v organizaciji BirdLife 

Netherlands & Centre for Biological Diversity na Nizozemskem ter  9. mednarodnega simpozija o pravnih 

vidikih trajnostnega razvoja evropskih gozdov (9th International Symposium on Legal Aspects of European 

Forest Sustainable Development) v Armeniji. Sodelovali smo tudi na konferenci NatureServe Conservation 

Conference 200: Discovery, Innovation and Action v ZDA ter s prispevkom Slovenian approach to management 

of Natura 2000 sites na konferenci v Bosni. O našem poročanju po habitatni direktivi smo se predstavljali na 

konferenci v Berlinu v Nemčiji. V Sloveniji smo organizirali in tudi aktivno sodelovali s prispevkom 

(Monitoring v varstvu narave) na Posvetu o monitoringu.  

4.3.2 Priprava strokovnih posvetov  

Na področju varstva narave sta monitoring oziroma spremljanje stanja sestavni del vseh 

dokumentov in programov, katerih vsebina je varovanje in ohranjanje vrst, habitatov, 

ekosistemov, zavarovanih območij ter biološke raznovrstnosti nasploh. Zato smo na Zavodu 

novembra organizirali posvet na temo monitoringa.  

Na posvetu smo se dotaknili tako monitoringa nekaterih ţivalskih vrst (ptice, hrošči, netopirji) 

kot tudi ekosistemskega oziroma upravljavskega vidika (monitoring voda, gozdov in 

monitoring kmetijsko okoljskih ukrepov). Tema in predlagani program sta bila več kot 

zanimiva; posveta se je udeleţilo preko 90 udeleţencev. 

Zanimive razprave, ki so sledile predavanjem, so potrdile, da je bil posvet potreben, saj smo 

skupaj odgovorili na številna vprašanja, podali tehtna razmišljanja, predvsem pa pripravili 

teren za nadaljnje delo. Ugotovili smo, da samo izvajanje monitoringa ne zadostuje. 

Ključnega pomena je, da je monitoring del sistema ohranjanja narave.   

 

Od 5. do 9. septembra je v Mestnem muzeju Ljubljana v okviru 12. regionalne konference o 

varstvu geološke dediščine v jugovzhodni Evropi in letnega sestanka ProGEO, delovne 

skupine 1, potekalo mednarodno strokovno srečanje »Geološka dediščina v naših rokah«.  

Konferenco je organiziralo Slovensko geološko društvo v sodelovanju z Zavodom RS za 

varstvo narave, Agencijo RS za okolje in Geološkim zavodom Slovenije. Na konferenci se je 

zbralo več kot 70 strokovnjakov iz 15 drţav jugovzhodne Evrope, vključno z vabljenimi gosti 

iz Velike Britanije in Nemčije ter predstavniki Mednarodne zveze za geoznanosti (IUGS).  

Glavna tema konference je pregled stanja mednarodno pomembnih geoloških vrednot 

“Geosites” v jugovzhodni Evropi in raba geološke dediščine pri izvajanju akcij ozaveščanja v 

mednarodnem letu planeta Zemlja. Konferenca je potekala v znamenju Mednarodnega leta 

planeta Zemlja, pod geslom Znanosti o Zemlji za družbo, ki jo je skupščina Zdruţenih 

narodov na pobudo IUGS razpisala za leto 2008. Rezultati konference bodo osnova za še 

konkretnejše delo in oblikovanje skupne vizije razvoja in prihodnjih dejavnosti na področju 

varovanja geoloških in geomorfoloških naravnih vrednot v drţavah jugovzhodne Evrope. 

 

4.3.3 Drugo mednarodno sodelovanje 

V okviru projekta LIFE smo bili na strokovni ekskurziji v Španiji, kjer smo navezali delovne 

stike s kolegi s španskega ministrstva za okolje v Madridu. Na strokovni ekskurziji Zavoda v 

Srbijo, ki je opisana v poglavju 4.4, smo obiskali srbski zavod za varstvo narave v Beogradu. 

Nadaljevalo se je tudi strokovno-pedagoško sodelovanje na področju gozdarstva z Univerzo v 

Beogradu. V okviru izdelave informacijskega sistema IS N2k smo vzpostavili sodelovanje s 
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sorodno ameriško inštitucijo NatureServe. V letošnjem letu s pobrateno inštitucijo na 

Škotskem, Scottish Natural Heritage, nismo pripravili strokovnih srečanj, smo pa 

posamezniki med seboj po potrebi v delovnih stikih.  

Zavod s posameznimi vsebinami sodeluje na COP 9 (Conference of the Parties) v povezavi s 

Konvencijo o Biodiverziteti. Ker v tem času Slovenija predseduje EU, je Ministrstvo za 

okolje in prostor kot izvajalec predsedovanja pooblastilo dva naša sodelavca za »pokrivanje« 

dveh strokovnih tem. S tem v zvezi sta se sodelavca v letu 2007 udeleţevala usklajevalnih 

sestankov v okviru EU na svoje teme v Bruslju in na SBSTA (Subsidiary Body on Scientific, 

Tehnical and Tehnological advice), ter WGRI (Working group on the Review of 

Implementation) v Parizu.   

4.4 Izobraţevanje delavcev Zavoda in sodelovanje na 

posvetovanjih  

Zavod veliko pozornosti posveča izobraţevanju delavcev tako na strokovnem kot tudi na 

spremljajočih področjih delovanja (računalniška izobraţevanja, jezikovni tečaji, izobraţevanja 

s področja poslovanja, vodenja in podobno). Zaposleni se udeleţujejo izobraţevanj doma in v 

tujini. Poudariti je treba, da vse več izobraţevanj na strokovnem in splošnem področju 

pripravi in organizira Zavod z lastnimi kadrovskimi viri. 

Tabela v nadaljevanju po območnih enotah prikazuje število zaposlenih, ki so se v letu 2007 

udeleţili tečajev in drugih izobraţevanj
13

. 

 

Tabela 4.3. Pregled števila udeleţencev na jezikovnih in računalniških tečajih ter  

drugih izobraţevanjih in ekskurzijah 

 

Območna 

enota 

Tečaji tujih  

jezikov 

Računalniški  

tečaji 

Druga 

izobraţevanja in 

posvetovanja 

Strokovne 

ekskurzije 

CE 0 0 45 9 

KR 0 1 27 6 

LJ 0 0 35 6 

MB 0 1 48 4 

NG 0 0 45 6 

NM 0 0 31 5 

PI 0 0 28 3 

OsrE 0 7 102 21 

Vsota 0 9 361 60 

 

V letu 2007 so se zaposleni Zavoda udeleţili več delavnic in seminarjev, ki so navedeni v tabeli. 

 
Tabela 4.4. Pregled izobraţevanj, katerih so se v letu 2007 udeleţili sodelavci Zavoda 

 

datum kraj naslov 
število 

udeleţencev 

v organizaciji Zavoda 

strokovna izobraţevanja 

15.2.2007 OsrE Delavnica skupine FF- Poročanje po Direktivi o 12 

                                                 
13

 Pod 'druga izobraţevanja' je všteto tudi izobraţevanje s področja varstva pri delu in poţarnega varstva. 



 53 

habitatih 

29.5.2007 OsrE 
Delavnica skupine FF- Zaključno poročanje po 

Direktivi o habitatih 
12 

9.8.2007 LJ- LUZ Delavnica za izobraţevanje za uporabo IS 7 

28.9.2007 LJ- LUZ Delavnica za izobraţevanje za uporabo IS 9 

8.-11.9.2007 Srbija Strokovna ekskurzija ZRSVN 48 

23.-29.9.2007 Španija Strokovna ekskurzija v okviru projekta LIFE 12 

10.10.2007 OsrE Delavnica Naravovarstvene smernice 23 

22.11.2007 Ljubljana Posvet o monitoringu 24 

18.12.2007 LJ- ARSO Delavnica za izobraţevanje za uporabo IS 11 

21.12.2007 Strunjan Strokovno srečanje ZRSVN 73 

v organizaciji zunanjega izvajalca 

strokovna izobraţevanja 

12.-16.1.2007 Ljubljana Nadaljevalni tečaj za ArcGIS 9.2 5 

27.2.2007 Ljubljana Seminar: "Kako napisati dober projekt:7 OP EU" 1 

5.3.2007 Ljubljana Seminar: Norveški finančni mehanizem 1 

26.3.2007 Ljubljana Posvetovanje slovenskih geologov 3 

27.3.2007 Podsreda Strokovni posvet Prostorska identiteta 1 

30.3.2007 Ljubljana 

Komuniciranje Nature 2000 (v okviru projekta 

Komunikacijska podpora implementaciji Nature 

2000) - Modul 1 "Organizacija in izvajanje Nature 

2000 v Sloveniji" 

31 

April, maj, 

november 
Ljubljana 

Usposabljanje delavcev s področja varnosti in zdravja 

pri delu 
70 

11.-12.4.2007 Ljubljana 
Seminar Celovita presoja vplivov na okolje – 

primerjava med angleškim in slovenskim pristopom 
10 

13.4.2007 Pohorje 

Komuniciranje Nature 2000 (v okviru projekta 

Komunikacijska podpora implementaciji Nature 

2000)- Modul 2  

4 

19.4.2007 Postojna "Komuniciranje- kaj, kdaj, kje, komu, kako, zakaj?" 8 

19.-20.4.2007 Ljubljana 
XXV. Gozdarski študijski dnevi: podnebne 

spremembe- vpliv na gozd in gozdarstvo 
6 

17.-20.5.2007 Ljubljana 
Delavnica za raziskovanje in monitoring gozdnih vrst 

netopirjev 
1 

11.5.2007 Otočec Komuniciranje Nature 2000 (v okviru  2 

23.5.2007 Kranj projekta Komunikacijska podpora  7 

15.5.2007 
Šmarješke 

toplice 

implementaciji Nature 2000)- Modul 3 "Kako 

izboljšati komuniciranje?" 
12 

25.5.2007 Celje  7 

23.5.2007 Portoroţ Računalniško izobraţevanje - NT konferenca 1 

30.5.-3.6.2007 Mallorca 

Delavnica projekta MedPAN: Varovanje habitatov in 

vrst ter ohranjanje biotske raznovrstnosti v 

sredozemskih morskih zavarovanih območjih 

1 

14.6.2007 Ljubljana 
Seminar: Novosti na področju prostorskega 

načrtovanja 
2 

14.6.2007 Ljubljana 
Seminar: Izvajanje postopkov javnih naročil- 'manjše 

vrednosti' po ZJN-2 
1 

20.6.2007 Ljubljana 
Seminar za usluţbence javnopravnih oseb, ki delajo z 

dokumentarnim gradivom 
2 

5.9.2007 Ljubljana ProGEO 12. Konferenca 7 

20.-21.9.2007 Ljubljana Posvet Javni zavodi 1 

1.10.-

5.10.2007 

Azori, 

Portugalska 

Delavnica o morskih zavarovanih območjih (open 

ocean waters, deep sea) 
1 

18.10.2007 Bled 
Seminar: Načrtovanje donosov pri mnogonamenskem 

gospodarjenju z gozdovi 
2 

23.10.2007 Ljubljana Računalniški tečaj za prog. orodje InDesign 2 
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5.-6.11.2007 
Poljče pri 

Begunjah 

Strokovno usposabljanje za naravovarstvene 

nadzornike 
2 

13.11.2007 Ljubljana Posvet Okolje in človekove pravice 2 

12.12.2007 Postojna 
Posvet ob stoletnici uvedbe kontrolne metode v 

sneţniških gozdovih 
5 

5.12.2007 Ljubljana Računalniško izpopolnjevanje za Windows Server08  1 

 

Septembra 2007 je bila za zaposlene Zavoda izvedena večdnevna strokovna ekskurzija v 

Srbijo, katere cilj je bil spoznavanje naravovarstveno pomembnih območij v Srbiji  in 

navezava stikov z upravljavci posameznih parkov ter obisk sorodne institucije  - Zavoda za 

zaštitu prirode Srbije z namenom izmenjave informacij o delu in dogovorov o sodelovanju v 

bodoče.  

V septembru smo izvedli interni razpis za dodelitev sredstev za jezikovne tečaje in za 

dodelitev šolnin za podiplomski študij. Za dodelitev sredstev za jezikovne tečaje ni bila 

sklenjena nobena pogodba o izobraţevanju, za podiplomski študij pa sta bili sklenjeni dve 

pogodbi (ena z dodelitvijo sredstev).   

Na področju izobraţevanja je zelo pomembno tudi področje usposabljanja za delo mladih 

zaposlenih, katerega sta v letu 2007 zaključila dva delavca. Zavod je v letu 2007 v dveh 

terminih pripravil strokovni izpit, ki sta ga opravila dva delavca. 

Zavod je v letu 2007 omogočil opravljanje obvezne študijske prakse petim dodiplomskim in 

podiplomskim študentom, prav tako sta na Zavodu dva oziroma tri tedne gostovala študenta 

gozdarske fakultete iz Beograda, ki sta pripravljala seminarsko oziroma diplomsko nalogo. 

4.5 Izdajanje strokovne periodike  

Zavod je v letnem načrtu predvidel izdajo štirih številk internega glasila N-vestnik in pripravo 

revije Varstvo narave.  

4.5.1 Glasilo Zavoda  

V letu 2007 smo skladno s načrtom dela izdali štiri številke internega glasila N-vestnik, za 

katerega članke prispevajo izključno sodelavci Zavoda in ki je v celoti pripravljen v okviru 

institucije. Glasilo so prejemali zaposleni, kolegi z MOP, vsi parki v Sloveniji, različne 

nevladne organizacije in društva. Glasilo je na voljo tudi na spletnih straneh Zavoda, občasno 

pa so nas poklicali zainteresirani posamezniki, ki smo jim glasilo posredovali.  

V štirih številkah smo med drugim predstavili strokovne vsebine, vse večje dogodke in 

sodelavce obveščali o izvedbah projektov. V vsaki številki N-vestnika je bila najmanj ena 

stran posvečena projektu LIFE, kar je nadomestilo posebni novičnik projekta. Glasilo hkrati 

pomeni tudi obliko interne komunikacije med zaposlenimi. 

4.5.2 Revija "Varstvo narave"  

Zavod je obnovil izhajanje revije Varstvo narave. V obsegu 9 člankov smo izdali dvajseto 

številko. Posebej je treba poudariti, da so dva članka pripravili zaposleni Zavoda, enega v 

sodelovanju s partnersko organizacijo Scottish Natural Haritage. Revija je izšla v nakladi 500 
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izvodov, ki je bila ţe skoraj v celoti distribuirana knjiţnicam, organizacijam, ki so povezane z 

varstvom narave in ostalim zainteresiranim. Revija je dostopna tudi na spletni strani Zavoda. 
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5 Poslovanje  

Aktivnosti, opisane v tem poglavju, se večinoma nanašajo na delo Osrednje enote. Gre bodisi 

za koordinacijo strokovnega dela na nivoju celotnega Zavoda bodisi za splošne aktivnosti 

poslovodstva, ki so značilne za vsako delovno organizacijo: finančno-računovodske,  

kadrovske in pravne naloge, koordinacija nabav, investicij in vzdrţevanja ter vzdrţevanje in 

razvoj informacijskega sistema Zavoda. Določen del nalog organizacijske, pravne narave ipd. 

izvajajo tudi po posameznih območnih enotah Zavoda, predvsem vodje enot in njihovi 

namestniki.  

V nadaljevanju so zgoraj omenjene aktivnosti za leto 2007 na kratko opisane v petih 

podpoglavjih: splošne in organizacijsko-administrativne zadeve, upravljanje s poslovnimi 

prostori, pravne in kadrovske zadeve, finance in računovodstvo ter informatika in elektronski 

sistemi. 

5.1 Splošne in organizacijsko-administrativne zadeve  

V letu 2007 so kot običajno potekale aktivnosti za poenotenje in urejanje zadev ter 

racionalnejše delovanje na splošnem področju.  

Realizirali smo pet sej Sveta Zavoda in osem kolegijev direktorja, ki so prešteti v tabeli 5.1. 

 
Tabela 5.1. Pregled sej Sveta Zavoda in kolegijev direktorja 

 
Seje Število 

Redne 4 

Korespondenčne 1 

Kolegiji direktorja 8 

Skupaj 13 

 

V letu 2007 se je iztekel mandat direktorju Zavoda dr. Dariju Krajčiču, ki je bil ponovno 

imenovan za obdobje štirih let.  

Stalno se redno tehnično vzdrţuje vozni park Zavoda in skrbi za ustrezne dokumente.  

Skladno z elaboratom o varnosti pri delu in poţarno varnostjo je bilo izvedeno teoretično 

usposabljanje in preizkus znanja delavcev, zdravniški pregledi ter druge aktivnosti za 

izvrševanje predpisov s tega področja. Pooblaščeni zunanji izvajalec za področje varstva pri 

delu je na petih območnih enotah Zavoda opravil elektro meritve in meritve mikroklime 

poslovnih prostorov oziroma posameznih delovnih mest ter pregledal gasilne aparate, 

hidrante, poţarne rede, načrte evakuacij, javljalnike poţarov in varnostno razsvetljavo. 

V začetku leta se je Območna enota Maribor preselila v nove prostore. 

Intranetni portal, ki omogoča vnos in pregledovanje podatkov, vezanih na poslovanje Zavoda, 

smo v letu 2007 stalno uporabljali, neposredno iz njega izhajajo zbirne tabele tega poročila od 

tabele 3.1 do tabele 4.2. V letu 2007 smo strokovno dodelali nekaj šifrantov ter dodali 'Pomoč' 

tabelam v aplikaciji 'Baza za Poročilo o delu' in vsem stranem v aplikaciji 'Pošta'. V letu 2007 

se je nadaljevalo poenoteno urejanje arhivov v Zavodu.  

Postopka priprave Poročila o delu Zavoda in Programa dela Zavoda (za naslednje leto) sta 

potekala po utečenih tirnicah, v koordinaciji Skupine za pripravo letnega programa dela in 

poročila. 
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5.2 Upravljanje s poslovnimi prostori  

Zavod upravlja s poslovnimi prostori Območne enote Nova Gorica (Nova Gorica, Delpinova 

16). Poskrbeli smo za redno vzdrţevanje prostorov ter opravili tudi investicijsko vzdrţevalna 

dela pisarniških prostorov z zamenjavo dotrajanih klimatskih naprav, zamenjavo in adaptacijo 

električne instalacije in razsvetljave, obnovitvijo in zamenjavo obrabljenega parketa ter 

pisarniške opreme. 

Zavod je do 11.10.2007 upravljal tudi z domačijo in pripadajočim sadovnjakom Šokčev dvor 

v Ţuničih, kjer so se izvajala redna vzdrţevalna dela. Z navedenim datumom je upravljanje 

Šokčevega dvora prešlo na Krajinski park Kolpa. 

5.3 Pravne in kadrovske zadeve  

V letu 2007 so bili sprejeti Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti Zavoda RS za 

varstvo narave, Pravilnik o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest v Zavodu RS za varstvo narave in dve spremembi Pravilnika o razporeditvi 

delovnega časa v Zavodu RS za varstvo narave. 

Izvajali smo naslednje stalne naloge: svetovanje in tolmačenje na podlagi poznavanja 

predpisov, posredovanje besedil predpisov, pregledovanje pogodb (najemnih, prodajnih, 

pogodb o vzdrţevanju, pogodb o avtorskem delu, pogodb o delu, pogodb z nosilci oziroma 

prijavitelji projektov ipd.) in priprava aneksov k pogodbam.  

Opravili pa smo tudi naslednje naloge: priprava pripomb k predlogom predpisov; 

zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja v skladu z Zakonom o dostopu do 

informacij javnega značaja – ZDIJZ-UPB2, (Uradni list RS, št. 51/06; 117/06 – ZDavP-2) in 

Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 

76/05); nadgrajevanje sistema varstva osebnih podatkov; sodelovanje pri vzpostavitvi 

delovanja javnega zavoda Krajinski park Kolpa in primopredajo; priprava osnutkov različnih 

pogodb za potrebe projekta LIFE in drugih projektov; izvrševanje Uredbe o upravnem 

poslovanju; postopki javnega naročanja ter svetovanje v primeru kršitev pogodb nasprotne 

stranke in drugo.  

Na pravnem področju se je določeno število delovnih ur posebej namenjalo za pomoč in 

podporo pri reševanju postopkovnih in vsebinskih vprašanj v okviru priprave strokovnih mnenj. 

Na področju kadrovskih zadev smo izpeljali več postopkov zaposlitve zaradi nadomestnih 

zaposlitev. Pripravili smo več pogodb o zaposlitvi oziroma aneksov k pogodbam o zaposlitvi 

zaradi spremenjenih okoliščin, sporazumov in obvestil o prenehanju pogodb o zaposlitvi, več 

sklepov s področja organizacijsko-kadrovskih zadev, pooblastil, sklepov o imenovanju (zlasti 

za vodje skupin), navodil direktorja o določitvi nalog ter interni razpis za izobraţevanje in 

pogodbe o izobraţevanju; organizirali smo strokovne izpite za delavce na usposabljanju; rešili 

smo več vlog delavcev za uveljavljanje pravic. 

5.3.1 Analiza kadrovanja in kadrovska politika 

Poglavje se nanaša na 'Navodilo' [Viri - 2], 11. točka 16. člena. 
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Na Zavodu je bilo na dan 31.12.2007 zaposlenih 66 ljudi (od tega 4 zaposlitve za polovični 

delovni čas, kar pomeni, da je bilo 64 zaposlitev za polni delovni čas), ki delajo na javni sluţbi.  

Na projektih je bilo v letu 2007 zaposlenih 5 ljudi. Število zaposlenih na nalogah redne 

dejavnosti ohranjanja narave je bilo v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 večje za dva 

zaposlena. Povprečno število zaposlenih v letu 2007 je bilo 71, vključno z zaposlitvami za 

določen čas in zaposlitvami na projektih. Zaradi racionalne rabe sredstev se administrativni 

kader na območnih enotah zaposluje le za polovični delovni čas.  

Zaposlitve na projektih kaţejo aktivno vključevanje Zavoda tudi na tem področju, štiri od 

šestih zaposlitev na projektih so za nedoločen čas (zahteva projekta), ena pa za določen. 

Zavod je v letu 2007 zaposloval za določen čas, in sicer za nadomeščanje delavk na 

porodniški, daljših bolniških odsotnosti, koriščenja pravice do krajšega delovnega časa zaradi 

starševstva ali delne upokojitve in zaradi začasno povečanega obsega dela (le v izjemnih 

primerih). V letu 2007 so 4 delavke odšle na porodniški dopust, nadaljevalo pa se je 

nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti. Poudariti je treba, da nismo izvedli vseh 

nadomeščanj. Svet Zavoda je bil seznanjen z zaposlitvami za določen čas. 

 
Tabela 5.2. Izobrazbena struktura 

 

Območna          krajinska      

enota biologija gozdarstvo geografija geologija arhitektura DRUGO SKUPAJ 

Celje 2 1 2 0 1 1 7 

Kranj 2 1 1 1 0 1 6 

Ljubljana 5 1 1 1 1 1 10 

Maribor 4 3 1 1 0 1 10 

Nova Gorica 3 1 2 3 0 0 9 

Novo mesto  3 1 0 1 0 0 5 

Piran 2 0 0 0 1 0 3 

Osrednja enota 9 1 1 0 0 5 16 

Projekti 3 1 0 0 0 1 5 

SKUPAJ  33 10 8 7 3 10 71 

(odstotek) 46% 14% 11% 10% 4% 14% 100% 

 
Tabela 5.3. Struktura glede na stopnjo izobrazbe 

 

  doktorat magisterij 

univerzitetna 

izobrazba 

visokošolska  

in manj SKUPAJ 

število 3 10 52 6 71 

odstotek 4,2% 14,1% 73,2% 8,5% 100% 

 

V Tabelah 5.2 in 5.3 so pri vseh izračunih upoštevane zaposlitve za nedoločen čas z 

direktorjem in zaposlitvami na projektih 

5.4 Finančne in računovodske zadeve  

Veliko dela na finančnem področju smo posvetili izdelavi finančnega načrta za leto 2007. 

Finančni načrt je Svet Zavoda (2. mandat) potrdil na 9. seji Sveta Zavoda, Vlada RS pa ga je 

potrdila na 129. redni seji.  
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Zavod je imel za financiranje redne dejavnosti javne sluţbe ohranjanja narave z MOP 

sklenjeno pogodbo (Pogodba in trije aneksi), na podlagi katere so se izstavljali mesečni 

zahtevki za nakazila sredstev. Posebna pogodba in aneks k tej pogodbi je sklenjena za 

financiranje investicij.  

Večina projektov, ki jih je v letu 2007 izvajal Zavod, so bili financirani s finančnimi instrumenti 

EU, pri katerih se pojavlja problem prehodnega financiranja. Večina teh projektov je 

financiranih po sistemu povračil stroškov (tudi več kot šest mesecev) in je bilo potrebno 

zagotoviti prehodna likvidnostna sredstva. Zavod je zato oddal vlogo na Ministrstvo za finance 

in bil s Sklepom o določitvi roka za vključitev Zavoda RS za varstvo narave v sistem enotnega 

upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi (Uradni list RS, št. 61/07) vključen v enotno 

upravljanje likvidnosti enotnega zakladniškega računa drţave in s tem pridobil moţnost najetja 

kredita po ugodnejših finančnih pogojih (obrestnih merah) kot pri poslovnih bankah. 

 

Računovodstvo Zavoda vodi zunanji računovodski servis, podjetje CILJ Druţba za poslovno 

svetovanje, d.o.o. Komuniciranje in nadzor nad računovodskim servisom poteka preko 

Osrednje enote, ki je doslej med drugim opravila naslednje računovodske naloge: 

 evidentiranje in revidiranje prejetih računov in dobropisov (1573), 

 izstavljanje računov (66), 

 vodenje gotovinske blagajne in dvigi gotovine, 

 vodenje evidence prihodkov in stroškov posameznih projektov in akcij, 

 priprava podatkov za plače, 

 obračunavanje potnih nalogov, 

 posredovanje izplačilnih seznamov in administrativnih prepovedi bankam, 

 revidiranje in posredovanje zahtevkov za 'refundacije' ZZZS,  

 določitev inventarnih številk novim osnovnim sredstvom. 

 

Javna naročila smo skladno s programom dela izvedli tako za potrebe izvajanja redne 

dejavnosti kot za izvajanje projektov, in sicer za investicije (računalniška in programska 

oprema, pohištvo, ...) in opravljanje storitev in dobavo raznega blaga in materialov (storitve 

vzdrţevanja, čiščenja, opravljanje fotografskih storitev, dobava pisarniškega materiala...).  

 

Opravili smo naslednje postopke javnih naročil, o katerih se na Osrednji enoti vodi enotna 

evidenca: 

 
Tabela 5.4. Pregled javnih naročil 

 
Vrsta javnega naročila število 

Javna naročila z razpisom 0 

Javna naročila male vrednosti - 

naročilnice 

127 

Javna naročila male vrednosti - 

pogodbe 

15 

Skupaj 142 
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5.4.1 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

Poglavje se nanaša na 'Navodilo' [Viri -  2], 8. točka 16. člena. 

 

Zavod nima zaposlenega računovodje, ampak računovodske zadeve izvaja zunanji 

računovodski servis. Računovodski servis za Zavod opravlja naslednje naloge:  

 vodenje glavne knjige in dnevnika, 

 vodenje analitične evidence obveznosti do dobaviteljev, 

 vodenje analitične evidence terjatev do kupcev, 

 vodenje analitične evidence opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih 

dolgoročnih sredstev, 

 vodenje blagajniškega dnevnika, 

 priprava mesečnih zahtevkov za izplačilo sredstev financiranja dejavnosti javne sluţbe 

ohranjanja narave in zahtevkov za financiranje investicij, 

 izračuni plač,  

 opravljanje plačilnega prometa, 

 priprava izdanih računov, 

 mesečno poročanje o uspešnosti poslovanja, 

 mesečno poročanje o uspešnosti poslovanja – po načelu denarnega toka, 

 obračun davka na dodano vrednost, 

 letni obračuni za potrebe odmere dohodnine in potrebe ZPIZ, 

 izdelava letnih računovodskih izkazov v skladu z veljavno zakonodajo, ob upoštevanju 

Zakona o računovodstvu, podzakonskih predpisov, Slovenskih računovodskih standardov 

in načel, splošnih računovodskih predpostavk ter računovodskih politik, ki jih definira 

naročnik, 

 izdelava obračuna davka od dobička v skladu z davčno zakonodajo, 

 letni izpisi obveznega knjigovodskega arhiva. 

 

Zavod na začetku koledarskega leta pripravi finančni načrt, ki je narejen na podlagi poročila 

preteklega leta in načrtovanih sprememb v prihodnjem letu. Izvajanje finančnega načrta 

spremljamo mesečno po načelu nastanka poslovnega dogodka, zagotavljamo pa tudi 

spremljanje po načelu denarnega toka. V finančnem načrtu in rednem mesečnem poročilu 

uporabljamo kontni načrt, ki ga predpisuje Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, 

proračunske uporabnike in osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02 s spremembami). 

Mesečno spremljamo porabo vseh načrtovanih odhodkov in prihodkov, poročilo pa vsebuje pri 

posameznem kontu podatek o načrtovanih odhodkih (prihodkih) za tekoče leto, porabo sredstev 

in indeks porabe med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi. Na ta način natančno spremljamo 

stanje in po potrebi tudi omejimo porabo sredstev na določenem kontu. Računovodski servis 

mesečno pripravi posebno poročilo o sredstvih za plače (bruto plače, prispevki delodajalca, 

davki, povračila in nadomestila). Vse vrste poročil se pripravljajo ločeno za redno dejavnost in 

ločeno po posameznih projektih. 

Redna mesečna poročila po načelu nastanka poslovnega dogodka in posebno mesečno poročilo o 

sredstvih za plače, količnike in premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne 
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usluţbence pošljemo vsak mesec skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev za financiranje javne 

sluţbe ohranjanja narave na MOP. O poslovanju Zavoda se redno poroča na sejah Sveta Zavoda. 

Podatki za izplačilo plač se pripravljajo na Osrednji enoti na podlagi podatkov o prisotnosti 

(delovne ure, bolniške odsotnosti, letni dopust in druge odsotnosti), ki jih morajo območne 

enote poslati do 10. v mesecu. Delovna uspešnost se dodeljuje na podlagi Pravilnika o delovni 

uspešnosti delavcev Zavoda RS za varstvo narave, ocenjuje pa na vsake tri mesece (za pretekle 

tri mesece). Pri plačah se izplačujejo tudi vsi stroški na osnovi potnih nalogov (dnevnice, 

kilometrine in podobno). Izplačila stroškov na osnovi potnih nalogov za delavce na območnih 

enotah odobrijo vodje enot, za člane posebnih delovnih skupin vodje skupin, za vodje enot, 

vodje skupin in preostale delavce Osrednje enote pa direktor. Obračun potnih nalogov se 

pripravi na Osrednji enoti in se skupaj s podatki za plače posreduje računovodskemu servisu. V 

sklop podatkov za plače sodijo tudi višine povračil prevoza na delo in z dela, katere se tudi 

skupaj z ostalimi podatki pošlje v računovodski servis.  

Ker računovodski servis izvaja tudi plačilni promet, je znotraj Zavoda zagotovljeno revidiranje 

in podpisovanje prejetih računov s strani pooblaščene osebe Zavoda (svetovalka za finančne 

zadeve). Preden se računi pošljejo v računovodski servis, jih pregleda tudi direktor. Zaradi 

boljšega pregleda in v izogib morebitnim nejasnostim se ţe na Osrednji enoti na račun napiše 

številka konta in stroškovno mesto (če gre za strošek na projektu). 

Gotovinsko poslovanje opravljamo preko Nove Ljubljanske banke, d.d., podpisnik oziroma 

pooblaščena oseba Zavoda je direktor oziroma svetovalka za finančne zadeve.  

Gotovinska blagajna je na Osrednji enoti, blagajniški dnevnik Zavoda pa vodi računovodski 

servis. Pred posameznim nakupom z gotovino si morajo na območnih enotah pridobiti soglasje 

direktorja. Sprejet je tudi sklep o višini blagajniškega maksimuma (104,32 €).  

Vsi dokumenti s finančnimi posledicami (naročilnice, razne pogodbe in drugo) se izdajajo na 

Osrednji enoti,  podpisuje pa jih samo direktor.   

Nakup osnovnih sredstev izvajamo po finančnem načrtu. Le v izjemnih primerih se nabavijo 

tudi druga sredstva, vendar se za nakup le-teh pridobi soglasje Sveta Zavoda. Evidenca 

opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev se vodi v 

računovodskem servisu, inventarne številke za novo nabavljena sredstva pa se določijo na 

Osrednji enoti (sodelavec za splošno-tehnične zadeve).  

Podrobnejše poslovanje na finančnem in računovodskem področju je določeno tudi s 

Pravilnikom o računovodstvu v Zavodu RS za varstvo narave. Le-ta omogoča še preglednejše in 

kakovostnejše delovanja Zavoda na finančnem področju. 

Pooblaščen notranji revizor je na Zavodu v začetku leta 2007 skladno s 100. členom Zakona o 

javnih financah (Uradni list RS, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) opravil revizijo obstoja in 

učinkovitosti delovanja notranjih kontrol plačnega dela in evidentiranja prisotnosti in odsotnosti 

na delu v letu 2006. S pregledom je bilo ugotovljeno, da Zavod ni podvrţen pomembnejšim 

tveganjem in je stanje zadovoljivo. V letu 2007 smo v Zavodu postopno začeli izvajati tudi 

priporočila notranjega revizorja in s tem še izboljšali poslovanje. V letu 2005 je imel Zavod 

natančen pregled proračunskega inšpektorja, ki ni odkril nepravilnosti. 

Poudariti je treba tudi dodatne zunanje kontrole, ki se izvajajo zaradi izvajanja projektov, saj 

vse stroške pri projektih financiranih iz EU finančnih mehanizmov preverijo in odobrijo tudi 

finančne kontrole pristojnih institucij (npr. Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in 

regionalno politiko). Projekt LIFE, opisan v poglavju 4.1.1.1 tega poročila, pa zahteva tudi 

letno zunanjo revizijo projekta. V dosedanjih letnih (vmesnih) revizijah je bilo ugotovljeno, 

da so vse opravljene akcije v projektu in v finančnem poročilu razkriti stroški povezani z 

aktivnostmi, določenimi v glavni pogodbi in dokumentaciji za projekt LIFE – Natura 2000.  

Pri revidiranju finančnih poročil pa ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 
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5.4.2 Investicijska vlaganja 

Poglavje se nanaša na 'Navodilo' [Viri -  2], 11. točka (drugi del) 16. člena. 

 

Investicijska sredstva so namenjena nakupu osnovnih sredstev, predvsem računalniške in 

druge opreme s področja informatike, pisarniškega pohištva in opreme, opreme za tiskanje in 

razmnoţevanje in druge opreme (fotoaparati in druge manjše naprave). Financirani so iz 

različnih virov: proračun RS, projekti, odprodaja osnovnih sredstev, sredstva, pridobljena na 

trgu. Sredstva iz proračuna RS za investicijske nabave znašajo le 28 % vseh sredstev, 

namenjenih investicijskim nabavam Zavoda v letu 2007. 

 

Investicijska vlaganja na področju informatike, financirana iz proračuna RS, so na kratko 

opisana v poglavju 5.5 in znašajo 60 % vseh proračunskih sredstev za investicije.  

Večino ostalih proračunskih sredstev pa smo namenili nakupu manjkajočega pisarniškega 

pohištva. 

Zavod upravlja poslovne prostore, v katerih je Območna enota Nova Gorica, kot je opisano v 

poglavju 5.2. 

Skladno s programi projektov, ki jih izvaja Zavod, je  bilo v letu 2007 kar 69 % vseh  

investicijskih nabav financiranih iz t.i. projektnih sredstev in so na kratko opisane v okviru 

posameznih projektov  (poglavje 4.1). 

Sredstva za investicijske nabave v višini 3 % smo pridobili tudi s prodajo storitev na trgu. 

5.5 Informatika in elektronski sistemi  

Na področju informatike je delo v letu 2007 potekalo na ustaljeni način. Sprotno pomoč 

uporabnikom izvaja edini zaposleni informatik na Osrednji enoti, Skupina za informatiko, v 

kateri z minimalnim časovnim vloţkom sodeluje po en sicer strokovni delavec z vsake 

območne enote, pa pomaga pri vsakodnevnih računalničarskih zagatah na območnih enotah 

oz. posreduje teţave informatiku. Zahtevnejša vzdrţevalna dela izvaja zunanji servis, podjetje 

Arne, računalniški sistemi, d.o.o. 

V okviru rednih posodobitev računalniškega sistema smo nabavili predvideno količino 

osebnih računalnikov in drugega drobnega računalniškega inventarja.  

Najpomembnejša pridobitev letošnjega leta je napeljava optične povezave Osrednje enote 

Zavoda v optično omreţje ARNES, ki je izvedena preko najema vodov podjetja UPC 

Telemach, d.d.o., ter dvig paketov ADSL oziroma sprememba dosedanjih paketov ADSL v 

pakete VDSL pri podjetju Siol-Telekom, d.d. Ta posodobitev je bila nujna zaradi vzpostavitve 

informacijskega sistema IS N2k v okviru projekta LIFE in je bila tudi preteţno izvedena s 

projektnimi sredstvi.  

Druga pomembna posodobitev in razširitev je prav tako povezana s projektom LIFE, gre pa 

za nadgradnjo in dokup licenc programske opreme ArcGIS proizvajalca ESRI. Dosedanji 

nabor licenc programa ArcView smo spremenili tako, da je posamična licenca, vezana na 

fizični ključ, le še po ena  na vsaki enoti, poleg tega pa je vsem uporabnikom Zavoda na voljo 

še šest plavajočih licenc tega programa, po ena licenca programa ArcEditor ter ena licenca 

ekstenzije ArcSpatial, ki omogoča zahtevnejše analize prostorskih podatkov. 
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6 Pregled doseţenih ciljev in rezultatov 

Poglavje se nanaša na točke 16. člena Navodila [Viri -  1], ki niso vključeni v poglavja v 

dosedanjem besedilu poročila. 

 

4. točka (ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev), 5. točka (nastanek morebitnih 

nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela), 6. točka (ocena 

uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseţenimi cilji iz poročila preteklega leta ali 

več preteklih let) in 9. točka (pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 

doseţeni, vključno s seznamom ukrepov in terminskim načrtom za doseganje) 16. člena 

Navodil:  

 

Zavod je v letu 2007 dosegel v programu dela za leto 2007 zastavljene cilje, nekatere od teh je 

celo presegel. V Programu smo opredelili strateške in letne cilje. Pri opisu realizacije 

uporabljamo za strateške izraz ravnano po, za letne pa izraz realizirano. 

 

Ravnanje v skladu s strateškimi cilji: 

 strokovna organizacija MOP s področja varstva narave, kar pomeni stalno 

poglabljanje kakovosti strokovnega dela;  

 pokrivanje terena, s čimer bomo strokovna dognanja in zakonska pooblastila 

kakovostno izvajali na terenu; 

 projektna naravnanost, kar pomeni na eni strani strmenje k projektnemu organiziranju 

dela, kjer je to smiselno in moţno, po drugi strani pa kandidiranje na domačih in 

mednarodnih razpisih za projekte z naravovarstveno vsebino, ki dopolnjujejo 

dejavnosti v okviru javne sluţbe, financirane iz proračuna; 

 mednarodno sodelovanje, ki bo krepilo strokovno delo Zavoda in povečevalo njegovo 

prepoznavnost doma in v tujini; 

 

Realizacija letnih ciljev: 

 stalna strokovna krepitev Zavoda, zlasti skozi izvajanje najzahtevnejših nalog in 

izobraţevanje; 

 korektno vodenje in spremljanje projektov ter določitev načina prehodnega 

financiranja projektov (enotni zakladni račun); 

 zagotavljanje enotnosti metod dela na vseh področjih; 

 preverjanje pravilnosti in standardiziranosti podatkovnih zbirk in dopolnjevanje le-teh; 

 aktivna udeleţba na omejenem številu mednarodnih strokovnih srečanj in navezava 

novih delovnih stikov (npr. špansko ministrstvo za okolje); 

 aktivno sodelovanje pri pripravah na predsedovanje Slovenije Evropski skupnosti v 

letu 2008; 

 dopolnjevanje strateških razvojnih usmeritev Zavoda; 

 intenzivno delo na pridobljenih projektih;  

 oziranje za novimi projekti, vključno z aktivnim sodelovanjem Zavoda pri pripravi 

projektov v okviru regionalnih razvojnih programov ter oddajo prijave projekta 

LIFE+. 



 64 

Na podlagi zgornjega pregleda ocenjujemo, da Zavod zelo presega določeno kakovost in 

strokovnost sprejetega letnega programa dela, ter tudi, da za več kot 10% presega realizacijo 

letnega programa dela po obsegu in strukturi, določeni za izvajanje javne sluţbe oziroma 

nalog v javnem interesu.   

 

10. točka 16. člena Navodil: ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga 

področja. 

 

Zavod ima preko dokumenta Naravovarstvene smernice pomemben vpliv na načrtovanje in 

urejanje prostora v drţavi. Pri tem je vodilo trajnostni razvoj in skrb za ohranjanje posebej 

vrednih delov narave, posebej tistih, ki so varovani v skladu s slovensko in/ali evropsko 

zakonodajo. V letošnjem letu so bile spremembe zakonodaje na tem področju še posebej 

ţivahne, Zavod pa se jim je sproti prilagajal.  

Aktivnosti, ki jih izvajamo pod naslovom 'komunikacija', predstavljajo obveščanje in 

izobraţevanje javnosti o pomenu varovanja in ohranjanja narave ter pomenijo pripravo 

pogojev za uveljavljanje evropskih direktiv s področja ohranjanja narave v praksi. 

Ocenjujemo, da smo bili tudi letos na tem področju uspešni, širjenju zavesti o pomenu 

ohranjene narave pa se posebej temeljito lahko posvetimo v okviru izvajanja projektov, kar 

smo v letu 2007 tudi počeli. Z našim delovanjem vplivamo na inštitucije in posameznike, s 

tem pa na vse segmente druţbenega ţivljenja. 

S projektom LIFE je Zavod vzpostavil nove dimenzije medsektorskega sodelovanja, pri 

čemer je potrebno posebej izpostaviti sodelovanje z Zavodom za gozdove Slovenije, pri 

pripravi metodologije za upravljanje gozdnatih območij Nature 2000 preko obstoječega 

sistema gozdarskega načrtovanja. 

Z delom na drugih projektih (npr. 1001 kal) Zavod prenaša naravovarstvene vsebine v 

najširši, zlasti lokalni prostor, in s tem močno vpliva na smeri razvoja lokalnih okolij. S tem 

se učinki delovanja Zavoda posredno prenašajo tudi na regionalno, drţavno in mednarodno 

raven. 
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7 Priloge 

Priloga 1: Primerjava med predvideno in realizirano porabo 

delovnega časa za leto 2007  
 

Spodnja grafa prikazujeta primerjavo med predvideno in realizirano porabo delovnega časa po 

nalogah za leto 2007. Na prvem grafu je primerjava izraţena v urah, na drugem pa v odstotkih.  

Podana je tudi tabela 7.1, v kateri je zapisana primerjava med načrtom in realizacijo v urah in 

v odstotkih po posameznih nalogah.  
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Tabela 7.1: Primerjava med načrtom in realizacijo v urah in v odstotkih po posameznih nalogah 

za leto 2007. 

Naloga 
Program 2007 

(ure) 

Program 2007 

(%) 

Realizacija 2007 

(ure) 

Realizacija 2007 

(%) 

Ekološko pomembna območja 1734 1,4% 365 0,3% 

NATURA 2000  21799 18,0% 22043 19,0% 

Naravne vrednote 6885,4 5,7% 7722,5 6,7% 

Strokovne podlage 1664 1,4% 2116 1,8% 

Naravovarstvene smernice 16778 13,8% 11367 9,8% 

Spremljanje stanja –  splošno 3615 3,0% 2267 2,0% 

Strokovna mnenja 8748 7,2% 12244,5 10,6% 

Projekti 16853 13,9% 17681 15,3% 

Zavarovana območja 3649 3,0% 3692,5 3,2% 

Strokovna srečanja, seminarji, 

konference 1886,6 1,6% 2747 2,4% 

Varstvo vrst 1174 1,0% 1031,5 0,9% 

Varstvo HT 970 0,8% 182,5 0,2% 

Mednarodne konvencije (tudi 

CITES) 1880 1,6% 1763 1,5% 

Metodologije in razvoj 1127 0,9% 594 0,5% 

Tečaji, izobraževanja 3154 2,6% 2924,5 2,5% 

Publikacije, razstave, akcije 4148 3,4% 2831,5 2,4% 

Stiki z javnostjo, predstavitve 5953 4,9% 5524 4,8% 

Baze in dokumentacija 2198 1,8% 1767,5 1,5% 

Informatika 2380 2,0% 2537 2,2% 

Administracija 6000 4,9% 6326,5 5,5% 

Pravne naloge 1160 1,0% 1374 1,2% 

Finance 600 0,5% 520 0,4% 

Poslovanje 3165 2,6% 2769,5 2,4% 

Kadrovske zadeve 495 0,4% 370 0,3% 

Vodenje in organizacija dela 3214 2,7% 3063 2,6% 

 

Vsota 121230 100,0% 115824 100,0% 
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Priloga 2: Pregled realizacije strokovnih podlag  
 

V tabeli spodaj je po območnih enotah podan podroben pregled realizacije za leto 2007 predvidenih strokovnih podlag. 

 

OE 
Ime območja/ 

kraj/objekt 
Plan/ Izdelek Realizacija 

Datum 

oddaje 
Nosilec Prejemnik 

KR 

Jezerca na 

Bobovku pri 

Kranju 

Strokovne podlage za zavarovanje 

jezerc na Bobovku pri Kranju 

Strokovne podlage za zavarovanje 

jezerc na Bobovku pri Kranju – 

končane strokovne podlage 

10.1.2007 Metod Rogelj MOP 

LJ 
Ljubljansko 

Barje 

Strokovne podlage za ustanovitev 

Krajinskega parka Ljubljansko barje 

Strokovne podlage za ustanovitev 

Krajinskega parka Ljubljansko barje – 

pripravljena izhodišča, strokovne 

podlage in njihova dopolnitev 

19.7.2007 
mag. Karin 

Gabrovšek 
MOP 

MB 
Rački ribniki - 

Poţeg 

Strokovni predlog zavarovanja KP 

Rački ribniki - Poţeg 

 

Strokovni predlog zavarovanja KP 

Rački ribniki – Poţeg – končan 

strokovne podlage 

 

26.3.2007 mag. Matjaţ Jeţ MOP 

NG, 

KR 

Triglavski 

narodni park 
Izdelek ni bil planiran v programu 2007 

Oţja zavarovana območja v TNP – 

končana naloga 

 

25.7.2007 Mirjam Gorkič MOP 

PI 

Ankaran -  

ţivljenjski 

prostor hrošča 

Scarites 

terricola 

 

Izdelek ni bil planiran v programu 2007 

Strokovne podlage za začasno 

zavarovanje ţivljenjskega prostora 

hrošča Scarites terricola 

 

13.8.2007 
mag. Robert 

Turk 
MOP 
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Priloga 3: Pregled realizacije naravovarstvenih akcij  
 

V tabeli je po območnih enotah in po vsebini podan pregled realizacije akcij v letu 2007. 

Tabela obsega s programom dela za leto 2007 predvidene akcije, kot tudi akcije, ki smo jih 

izvedli v okviru projektov ali s pomočjo sponzorsko ali kako drugače pridobljenih sredstev. 

Za akcije, ki v programu dela niso bile predvidene, a smo jih v letu 2007 izvedli, piše 

'Dodatno' v stolpcu 'Realizacija/opombe'. Med akcije smo umestili tudi intervencije, ki smo 

jih izvedli v letu 2007. 

 

 

RAZSTAVE 

ObmE Naslov Realizacija/opombe 

CE Razstava ob svetovnem dnevu habitata Realizirano LIFE 

LJ Predstavitev Zavoda na sejmu Narava-zdravje Realizirano 

NG 

Razstava fotografij netopirjev v Budanjah Realizirano – dodatno 

Razstava najboljših prispevkov natečaja 1001 kal v 

Kostanjevici na Krasu  
Realizirano – Interreg 

Razstava s projekta 1001 kal v Vipavi Realizirano – Interreg 

NM Razstava Krajinski park Kolpa Realizirano – dodatno 

OSR 
Razstava Narava nas spremlja povsod na dveh  

gimnazijah 
Realizirano 

 

PUBLIKACIJE 

CE Zgibanka Bonton o ravnanju v naravi Realizirano 

Brošura Ličenca in ribniki Petelinjek, lesket sredi 

Dravinjskih goric 
Realizirano LIFE 

Brošura Boletina, kjer domuje velikonočnica Realizirano LIFE 

MB 
Zgibanka Narava vzhodnih Haloz – slovenska, 

hrvaška, nemška 
Realizirano 

 

NG 

Zbornik Novaki 2006 Realizirano 

Brošura Sneţnik – Izjemna raznolikost narave Realizirano LIFE 

Brošura Jelovica, zavetje tišine Realizirano LIFE 

Knjiga 1001 kal 1001 zgodba o ţivljenju Realizirano – Interreg 

Zgibanka Okrogla voda Realizirano – Interreg 

NM 

Zloţenka Netopirji na podstrehi Sv. Duha Realizirano – dodatno 

Brošura Jovsi in Dobrava – biser narave Posavja Realizirano  – LIFE 

Zloţenka Opazovalni stolp ob učni mlaki v Jovsih Realizirano – LIFE 

Zloţenka Naravoslovna informacijska soba Kapele Realizirano – LIFE 

Zloţenka Sto ekocelic v gozdu Dobrava Realizirano – LIFE 

Delovni list Drevesa z dupli Realizirano – LIFE 

Ovoj za delovne liste Spoznavanje narave ob koščevi 

poti 
Realizirano – LIFE 

OSR 

Izdaja revije Varstvo narave Realizirano 

Brošura Ličenca in ribniki Petelinjek Realizirano – LIFE 

Brošura Jelovica, zavetje tišine Realizirano – LIFE 

Informacijski list o projektu v angleščini Realizirano – LIFE 

Vodnik vsebin za pripravo podrobnejših načrtov 

upravljanja območij Natura 2000 
Realizirano – LIFE 

Usmeritve za ohranjanje in vzpostavitev ugodnega 

stanja vrst in habitatnih tipov v območjih Natura 2000 

v Sloveniji 
Realizirano – LIFE 

Priprava in tiskanje koledarja Realizirano – LIFE 

Priprava in tiskanje šolskega urnika Realizirano – LIFE 

Priprava in tiskanje šolskega zvezka Realizirano – LIFE 
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OZNAČITVE IN DRUGE AKCIJE 

CE 

Postavitev začasne ograje za dvoţivke ob Slivniškem 

jezeru 
Realizirano 

 

Izdelava tabel za rastišča Ţičkega grobeljnika 
Realizirano 

 

Izdelava označevalne table na zavarovanem območju 

Tajna jama 
Realizirano  – dodatno 

Vgradnja vrat na vhod Tajne jame Realizirano – intervencija 

Izdelava tabel in postavitev naravoslovne učne poti 

Petelinjek 
Realizirano LIFE 

 

KR 

Obnova table v kanjonu Kokra 
Realizirano 

 

Izdelava označevalnih tabel rastišča loeselove 

grezovke 
Realizirano – dodatno 

Preureditev ţeleznih rešetk na vhodu v jamo Sv.Ana Realizirano – intervencija 

 

MB 

Izdelava tabel na območju Natura 2000 – Plešivški 

mlin 
Realizirano 

Izdelava tabel na območju Natura 2000 – Potočnikov 

potok  
Realizirano – dodatno 

NG 

Obnova table lipa v Rutu Realizirano 

Obnova table Trnovo-profil flišnega konglomerata Realizirano 

Filmski prispevek o kalih Realizirano 

Izdelava označevalnih tabel v naravnem spomeniku 

Krčnik 
Realizirano – dodatno 

Izdelava pojasnjevalne table Fosilni odtisi stopinj v 

Godoviču 
Realizirano – dodatno 

Postavitev vrat na vhod jame Račiška pečina Realizirano – dodatno 

Sanacija lipe v Koritih Realizirano – intervencije 

Sanacija lipe v Svetem Realizirano – intervencije 

Sanacija Ivanjškove lipe Realizirano – intervencije 

Izdelava in montaţa vrat na vhod jame Strţen Realizirano – intervencije 

Izdelava označevalnih tabel na Sneţniku Realizirano LIFE 

Pohod od kala do kala Realizirano Interreg 

 

NM 

Izdelava označevalnih tabel Zagraški log Realizirano 

Izdelava označevalnih tabel Štritovsko jezero Realizirano 

Izdelava označevalnih tabel Grički kal Realizirano – dodatno 

Izdelava označevalnih tabel Reka Kolpa  Realizirano – dodatno 

Izdelava tabel Bele štorklje v beli krajini  Realizirano – dodatno 

Izdelava tabel Ogroţene ribe v reki Kolpi Realizirano – dodatno 

Sanacija lipe v Gorenjem Vrhpolju Realizirano – intervencije 

Sanacija lipe v kneţji vasi Realizirano – intervencije 

Sanacija Nujčevega hrasta Realizirano – intervencije 

Izdelava označevalnih tabel na območju Jovsov Realizirano LIFE 

Priprava naravoslovnega filma Dobrava in Jovsi Realizirano LIFE 

PI 

Priprava interaktivne publikacije Ogroţene vrste in 

habitatni tipi v slovenskem morju 
Realizirano  

Izdelava tabel za naravni spomenik Jezeri v Fiesi Realizirano – dodatno  

Izdelava označevalnih tabel naravne vrednote Dragonja Realizirano – dodatno 

OSR 

Priprava in izvedba naravoslovne ekskurzije v okviru 

natečaja za najboljši plakat 
Realizirano LIFE 

Priprava posterja IALE 2007 Realizirano LIFE 
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Priloga 4: Bibliografija Zavoda RS za varstvo narave za leto 2007  
 

V spodnji tabeli je seznam v publikacijah in tiskanih medijih objavljenih avtorskih prispevkov 

zaposlenih na Zavodu RS za varstvo narave.  

 

 Priimek Ime, (drugi avtorji); Naslov prispevka, Revija, letnik, str. od–do, kraj, leto 

1 Boţič Janez; Postovka (Falco tinnunculus), Dolenjski list; april 2007   

2 Boţič Janez; Lešnica; Dolenjski list; september 2007   

3 Boţič Janez; Gozdni rezervati izginjajo, Dolenjski list, oktober 2007  

4 Cernatič - Gregorič Anica; Korita in most, Primorske novice, december 2007   

5 Fajdiga Bojana; Medicinska pijavka, Primorske novice, februar 2007   

6 Fajdiga Bojana; Mokrišča, Primorske novice, februar 2007  

7 Fajdiga Bojana; Poročilo botanično-ekološke skupine, Biološko-raziskovalni 

tabor Novaki 2006, december 2007 

8 Fučka David; Prvi korak je narejen, Notranjsko Kraške novice, julij 2007   

9 Fučka David; Projekt Natura 2000 v Sloveniji - Upravljavski modeli in 

informacijski sistem, Sneţnik, julij 2007  

10 Galičič Mirjam, Djokič Tjaša; Natura 2000 v Sloveniji - upravljavski modeli in 

informacijski sistem; Zbornik projektov LIFE III – Narava, MOP, Ljubljana 

oktober 2007 

11 Grmovšek Andrej; Ruško Pohorje, IUCN South Eastern European e-Bulletin; 

marec 2007  

12 Hudoklin Andrej (z dr. Boris Krištufek, Dušan Pavlin); Bober (Castor fiber) v 

Sloveniji; Scopolia No 59: 1–41 (2006); januar 2007 

13 Hudoklin Andrej; Narava se spreminja, Dolenjski list, februar 2007  

14 Hudoklin Andrej; Marčnice sredi februarja, Dolenjski list, marec 2007  

15 Hudoklin Andrej; Bela pastirica, Dolenjski list, marec 2007 

16 Hudoklin Andrej; Zacvetele so orlice, Dolenjski list, maj 2007 

17 Hudoklin Andrej; Travniški sadovnjaki so zatočišče rastlinskih in ţivalskih vrst, 

Priročnik visokodebelnih sadnih dreves, KGZS Zavod Novo mesto, junij 2007 

18 Hudoklin Andrej; Švicarska štorklja v Dobravi, Dolenjski list, junij 2007 

19 Hudoklin Andrej; Orel belorepec na Dolenjskem, Dolenjski list, september 2007 

20 Hudoklin Andrej; Dolenjske jame kot naravne vrednote, Dolenjski kras 5, 

september 2007 

21 Hudoklin Andrej; Natura 2000 in dolenjski kras, Dolenjski kras 5, september 

2007 

22 Hudoklin Andrej; Kraljica Roga, Dolenjski list, oktober 2007   

23 Hudoklin Andrej; Belohrbti detel v Kobili, Dolenjski list, november 2007 

24 Hudoklin Andrej; Poljska vrana Corvus frugilegus ponovno gnezdi v Sloveniji, 

Acrocephalus 28 (132), str. 35–36, november 2007 

25 Hudoklin Andrej; Temenica v Luknji, Dolenjski list, december 2007 

26 Jeţ Matjaţ; Poročilo o preučevanju nočnih metuljev (Lepidoptera) v Lovrencu 

na Pohorju; Raziskovalni tabor študentov biologije Lovrenc na Pohorju, 

november 2007 

27 Jeţ Matjaţ (v Cilenšek M. in Dabič V.; Planinski vodnik, Po gorah severovzhodne 

Slovenije) Vreme, rastlinstvo, ţivalstvo, zavarovana območja severovzhodne 

Slovenije, str. 40–51, Planinska zaloţba Slovenije, Ljubljana, november 2007. 

28 Klemenčič Tina, MacLennan Sandy; Appropriate assessment of the impact of 
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plans implemented in nature on protected areas in Slovenia and Scotland, 

Varstvo narave, Letnik 20, str. 5–18, Ljubljana, oktober 2007 

29 Klenovšek Dušan; Rjava lipovka, Dolenjski list, januar 2007 

30 Klenovšek Dušan; Navadna jarica, Dolenjski list, februar 2007 

31 Klenovšek Dušan (z Lipovšek Matej); Prispevek k pregledu taksonov oz 

oblikovnega kroga širokolistne močvirnice (Epipactis helleborine s.l.), str. 

241–252, Annales, februar 2007  

32 Klenovšek Dušan; Štorklje se vračajo, Dolenjski list, marec 2007 

33 Klenovšek Dušan; Kranjski šebenik, Dolenjski list, maj 2007   

34 Klenovšek Dušan; Breguljka, najmanjša lastovka, Dolenjski list, junij 2007 

35 Klenovšek Dušan; Alpski kozliček, Dolenjski list, julij 2007  

36 Klenovšek Dušan (z. Brečko Branko); Kobilar, vuga..., Svet ptic; str. 32–33, 

oktober 2007 

37 Klenovšek Dušan; Štritovsko jezero, Naši koraki, oktober 2007  

38 Klenovšek Dušan; Veliki srakoper, Dolenjski list, november 2007  

39 Krajčič Darij (z Stefanovič Ana, Medarevič Milan); Upravljanje područjima 

Natura 2000 kroz planove gazdovanja šume, Diplomsko delo – somentorstvo, 

Beograd, 2007 

40 Maher Igor; 1001 kal, Primorske novice, februar 2007  

41 Maher Igor; 1001 kal, Primorski dnevnik, februar 2007  

42 Maher Igor; Luţe, ki so vstale v ţivljenje, Primorske novice, december 2007 

43 Petkovšek Matej; Conacija območij Natura 2000 v Sloveniji, Varstvo narave, 

Letnik 20, str. 19–34, oktober 2007  

44 Polutnik Mateja, Tomaţič Mojca; Po poteh naravne in kulturne dediščine od 

Pohorja do Bohorja, Vodnik, RA Kozjansko, september 2007 

45 Rogelj Metod; Varstvo narcisnih travnikov v Jeseniških rovtih, Ohranjanje 

narcisnih travnikov in biotske pestrosti v karavankah, Arge Naturschutz,  

december 2007 

46 Strahovnik Ljudmila; Natural heritage, Tourist sights in the municipality of 

Polzela, Turistično društvo Polzela, april 2007 

47 Strahovnik Ljudmila; Naravne znamenitesti, Vodnik po Celju, ARGOS, junij  

2007 

48 Stupar Martina, Zega Mojca; Problematika ohranjanja geoloških profilov in 

izdankov v naravi, Razprave poročila, 18. posvetovanje slovenskih geologov, 

Oddelek za geologijo, Ljubljana, marec  2007 

49 Stupar Martina (z Reţun Bojan.); Geological heritage in the Idrija Mercury 

mine; Book of abstract, Geological Heritage in the South-Eastern Europe, 

Ljubljana, september 2007 

50 Stupar Martina (z Reţun Bojan, Hlad Branka.); Idrija Geopark Iniciative in 

Slovenia,  European Geoparks Network, Ullapool, Scotland , september 2007 

51 Škedelj - Petrič Andreja; Kraške piramide, Dolenjski list, april 2007  

52 Škedelj - Petrič Andreja; Zagraški log, Dolenjski list, julij 2007 

53 Škedelj - Petrič Andreja; Zagraški log, Naši koraki, julij 2007  

54 Škedelj - Petrič Andreja; Litiotidne školjke ob Sušici, Dolenjski list, avgust 2007 

55 Škedelj - Petrič Andreja; Kelherjeva repnica, Dolenjski list, november 2007 

56 Šubic Tadeja; Urejen netopirjem prijazen vhod, Trţičan, junij 2007 

57 Šubic Tadeja; Sledi ledenih dob - fosilna savska struga, Proteus 3/70, str. 110–

114, november 2007 

58 Trampuš Tina; Ţivljenjsko okolje: Sestoji morskega metličja, Primorske novice, 
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februar 2007 

59 Trampuš Tina; Česar ne poznamo, ne moremo imeti radi, Primorske novice, 

december 2007 

60 Turk Robert; Bodo ribe tudi jutri?, Primorske novice, januar 2007 

61 Turk Robert; Dragonja, Ţivi svet porečja Dragonje , december 2007 

62 Turk Robert; Countdown 2010 - Odštevanje do leta 2010, Primorske novice, 

december 2007 

63 Vidmar Barbara; Zaliv Sv. Jerneja, Primorske novice, februar 2007 

64 Vidmar Barbara; Klifi - varuhi nedotaknjene narave, Primorske novice, april 

2007 

65 Vidmar Barbara; Ekološko pomembno območje: Jezeri v Fiesi, Primorske 

novice, november 2007 
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Priloga 5: Seznam prispevkov na domačih in mednarodnih 

strokovnih srečanjih ter konferencah v letu 2007  
 

V spodnji tabeli se nahaja seznam prispevkov na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih 

ter konferencah, katerih so se v letu 2007 s svojimi prispevki udeleţili sodelavci Zavoda.  

 

1.  
Kaligarič Simona; Trajnostno upravljanje območja reke Drave; Trajnostno upravljanje 

porečja reke Drave; Maribor; februar 2007 

2. 
Turk Robert; Cistoseria Communities in the Slovenian Costal sea and their importance for 

fish fauna; Third Mediterranean Symposium on Marine Vegetation; Marseille, Francija; marec 

2007 

3. 
Zega Mojca, Bedjanič Mojca, Martina Stupar, poster Problematika ohranjanja geoloških 

profilov in izdankov v naravi in Analiza miocenskih sedimentnih kamnin iz cerkve Matere 

boţje pomočnice na Ptujski gori; 18. srečanje slovenskih geologov; Univerza v Ljubljani, 

Ljubljana; marec 2007 

4. 
Klemenčič Tina; Practial experiance of habitats assessment in Slovenia; European exchange 

of experiance on the assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites 

according to article 6(3) and 84) of the Habitates directive (92/43/EEC); Berlin, Nemčija; marec 

2007 

5. 
Gulič Jurij; Uporabnost franciscejskih katastrov v ornitologiji: GIZ analiza na primeru 

območja Pohorja; Letna skupščina DOPPS; DOPPS, Ljubljana; april 2007 

6. 
Krajčič Darij, Danev Gregor; Managing areas of great natural biodiversity in forests (natura 

2000 sites)trough forest management plans in Slovenian and Serbian forests; 9
th 

International Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustainable development; 

Zikatar, Armenia; junij 2007 

7. 
Galičič Mirjam, Hudoklin Andrej; Jovsi – the cultural landscape and a sanctuary of 

endangered species; IALE World Congress 2007; Wageningen, Nizozemska; julij 2007 

8. 
Stupar Martina; poster Geological Heritage in Mercury Mine in Idija; Progeo, 12. regionalna 

konferenca za JV Evropo, Ljubljana; september 2007 

9. 
Stupar Martina; Idrija Geopark Iniciative in Slovenia; Sedma konferenca Evropske mreţe 

geoparkov, Ullapool, Škotska; september 2007 

10. 
Klemenčič Tina; Slovenian approach to management of Natura 2000 sites; Protection of 

Biodiversity of the Sava River Basin Floodplains; Bardača, Bosna; september 2007 

11. 
Likar Sonja, Martina Kačičnik Jančar, Galičič Mirjam; The Natura 2000 Information System 

for Slovenia; Nature Serve Conservation Conference 2007, Denver, Colorado; oktober 2007 

12. 
Vernik Martin, Kaligarič Simona, Košar Tanja; Management of wide Natura 2000 area with 

mutual sectors cooperation SPA&pSCI Drava case; Eurosite AGM rehabilitation of Natural 

Areas; Blankenberge, Belgija; oktober 2007 

13. 
Denac Katarina; Habitat selection of Scops Owl (Otus scops) on Ljubljansko barje (central 

Slovenia) in 2004-2006; World Owl Conference; Groningen, Nizozemska; oktober 2007 

14. 
Košar Tanja, Gregor Kalan; A restoration of favourable Pasque flower (Pulsatila grandis) 

habitat and  a solution for its long term management; Eurosite Annual Conference 2007 

Rehabilitation of natual Areas; Blankerberge, Belgija; oktober 2007 

15. 
Stupar Martina; Idrija Geopark; Izmenjava dobrih praks pri ustanavljanju geoparkov Haute de 

Provence; Digne les Bains, Francija; november 2007 

16. 
Škvarč Andreja; Monitoring v varstvu narave; Posvet o monitoringu; ZRSVN, Ljubljana; 

november 2007 
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Priloga 6: Pregled sodelovanja Zavoda v zunanjih projektih v letu 2007  
 

 Naslov Program 
Obdobje 

 
Nosilec 

Vloga 

ZRSVN 

Odgovorna oseba v 

ZRSVN 

1 

Projekt LIFE III – Narava: Natura 2000 v 

Sloveniji – upravljavski modeli in 

informacijski sistem 

LIFE III - Narava 
1.1.2005– 

31.12.2007 
ZRSVN nosilec Mirjam Galičič 

2 
Varstvo biodiverzitete reke Mure 

(BIOMURA) 
LIFE III – Narava 

1.10.2006– 

1.10.2011 
Inštitut za vode RS 

OE MB 

partner  
Janko Urbanek 

3 1001 kal – 1001 zgodba o ţivljenju 
INTERREG III A 

Slovenija-Italija 

1.6.2005– 

15.12.2007 
ZRSVN nosilec 

Irena Kodele 

Krašna 

4 
Mreţa upravljavcev morskih zavarovanih 

območij v Sredozemlju   

Skupnosti INTERREG III 

C cona jug 

01.01.2005– 

31.12.2007 
WWF-Francija 

OE PI 

partner 
Robert Turk 

5 
Informacijski sistem o stanju morskega 

okolja v Trţaškem zalivu 

INTERREG III A 

Slovenija-Italija 

01.01.2006– 

31.12.2007 

Nacionalni inštitut za 

biologijo  

OE PI 

partner 
Robert Turk 

6 Natura 2000 za boljšo kakovost ţivljenja 
INTERREG III A 

Slovenija-Italija 

01.01.2006 

–31.12.2007 

Društvo za opazovanje 

in proučevanje ptic 

Slovenije 

OE NG 

partner 
Mirjam Gorkič 

7 

Čezmejno sodelovanje pri upravljanju, 

ohranjanju in raziskovanju dinarske 

populacije risa (DinaRis) 

INTERREG III A, 

Sosedski program 

Slovenija–Madţarska–

Hrvaška 

1.10.2006– 

15.2.2008 

Društvo za ohranjanje, 

raziskovanje in 

trajnostni razvoj 

Dinaridov 

OsrE 

partner 

Nika Debeljak 

Šabec 

8 
Projekt v okviru Barcelonske in Alpske 

konvencije 

Sporazuma o sodelovanju s 

Kneţevino Monako 

01.01.2007– 

31.12.2009 
ZRSVN nosilec 

Robert Turk, Metod 

Rogelj 

9 Ohranimo ţelvo v slovenskem morju Petrol, d.d  ZRSVN nosilec Robert Turk 

10 
Projekt " Komunikacijska podpora 

implementaciji Nature 2000 v Sloveniji" 

Transition facility 

(Prehodni vir) 

1.9.2006– 

30.9. 2007 
MOP 

OsrE 

partner 
Mateja Kocjan 

11 
Priprava informacijskih protokolov za 

sestavine biotske pestrosti v Sloveniji 
Ciljni raziskovalni projekt 2006–2013 

Gozdarski inštitut 

Slovenije in Biološki 

inštitut ZRC SAZU 

OsrE 

partner 
Martina Kačičnik 
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Priloga 7: Pojavljanje Zavoda v medijih  
 

Graf prikazuje število objav v medijih, v katerih je bil omenjen Zavod.   
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8 Viri in literatura  

1. Zakon o ohranjanju narave, Uradni list RS, št. 96/04. 

2. Navodilo o pripravi zaključnega računa drţavnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in 

posrednih uporabnikov proračuna, Uradni list RS, št. 12, 23. 2. 2001. 

3. Program dela Zavoda za leto 2007. Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, marec 

2007. 
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Poročilo o delu Zavoda RS za varstvo narave za leto 2007, Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, februar 2008. 

Številka dokumenta: 8-VI-762/2-O-06/MG 

Idejna zasnova poročila o delu Zavoda RS za varstvo narave: dr. Darij Krajčič, direktor. 

Vodenje priprave poročila o delu za leto 2007: dr. Mirjam Galičič. 

Delovna skupina za pripravo letnega programa dela in poročila: Mojca Tomaţič, Mirjam Gorkič, Janko Urbanek, dr. 

Mirjam Galičič.  

Uvod: dr. Darij Krajčič. 

Poglavja so poleg vodij območnih enot pisali in urejali: Tina Klemenčič, Gregor Danev, Martina Kačičnik Jančar, 

Damjan Vrček, Mateja Kocjan, Maruša Šerjak (tudi koordinacija odstavkov sodelavcev na projektih), Nina Kavčnik, 

dr. Mirjam Galičič. 

Pri zbiranju podatkov o opravljenem delu so v koordinaciji vodij območnih enot sodelovali vsi zaposleni na Zavodu. 

Za pravilnost posamičnih tabelaričnih podatkov za območno enoto jamčijo vodje območnih enot, ki so tudi prispevali 

območne poudarke v vsakem od poglavij: Mojca Tomaţič (OE Celje), Metod Rogelj (OE Kranj), Vesna Juran (OE 

Ljubljana), mag. Matjaţ Jeţ (OE Maribor), Mirjam Gorkič (OE Nova Gorica), Mira Ivanovič (OE Novo mesto), mag. 

Robert Turk (OE Piran). Kontrolo tabelaričnih podatkov na Osrednji enoti izvajajo: Tina Klemenčič, Mateja Kocjan, 

Primoţ Pevec, Karmen Tehovnik, Martina Kačičnik Jančar, Damjan Vrček. 

Priprava zbirnih tabel: Alojz Kordiš, Maruša Šerjak tabela 4.3. do tabela 5.4.)  in Damjan Vrček (del tabele 3.10.). 

Priprava prilog po vrsti od 1 do 8: Mirjam Galičič, Tina Klemenčič, Mateja Kocjan, Mateja Nose Marolt, Mateja 

Kocjan, Maruša Šerjak, Mateja Kocjan. 

Urejanje: Tjaša Djokić in Nina Uratarič. 

Lektoriranje in oblikovanje naslovnice: Nina Uratarič. 

Končna redakcija: dr. Mirjam Galičič  


