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akti razglasitve nepremičnih kulturnih spomenikov
Agencija RS za okolje
Cross‐Border Cooperation
Convention on Biological Diversity
Center za kartografijo favne in flore
celovita presoja vplivov na okolje
Dravske elektrarne Maribor
državni lokacijski načrti
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
državni prostorski načrt
dolgoročni plan občine
Evropska komisija
ekološko pomembno območje
Evropska unija (skupnost)
enota predvidenega efektivnega letnega časa polnozaposlenega delavca, 1700 ur
gozdnogospodarska enota
gozdno‐gospodarski načrti
gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin
gospodarsko izkoriščanje vode
gozdarsko okoljske in podnebne storitve
hidroelektrarna
habitatni tip
informacijski sistem
Inštitut za vode Republike Slovenije
javni zavod
jamarska zveza Slovenije
krajevna enota
kmetijsko gozdarska zbornica
kmetijsko okoljska plačila
krajinski park
lovsko upravljavsko območje
Morska biološka postaja, Nacionalni inštitut za biologijo
mala hidroelektrarna
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Mestna občina Ljubljana
Ministrstvo za okolje in prostor (pred oblikovanjem MKO)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
mednarodne pogodbe
naravni rezervat
naravni spomenik
naravna vrednota
območna enota
občinski lokacijski načrti
občinski prostorski načrt
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občinski strateški prostorski načrt
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regionalni prostorski načrt
Regijski park Škocjanske jame
Republika Slovenija
regionalna zasnova prostorskega razvoja
angl. site of community interest (posebno ohranitveno območje) oz. območje
Natura 2000, pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja rastlinskih
in živalskih vrst in njihovih habitatov (Direktiva o habitatih)
SKOP
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angl. special protected area (posebno območje varstva) oz. območje Natura 2000,
pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja ptic (Direktiva o pticah)
SPRO
strategija prostorskega razvoja občine
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strategija prostorskega razvoja Slovenije
TNP
Triglavski narodni park
UN
ureditveni načrt(i)
UNESCO angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo)
ZGS
Zavod za gozdove Slovenije
ZN
zazidalni načrti
ZON
Zakon o ohranjanju narave
ZPNačrt Zakon o prostorskem načrtovanju
ZRSVN
Zavod RS za varstvo narave
ZUPUDPP Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
ZZZS
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
WWF
World Wildlife Fund
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AKRONIMI POTEKAJOČIH PROJEKTOV v letu 2012
Akronim
ALPA
Amc Promo BID
GEOPARK
GLAVATE VRBE
IDSP
KARAVANKE
LIVEDRAVA
MedPAN North
MONAKO
Natura Branice
SEE RIVER
SI Natura 2000
Management
(PUN2000)
Viri življenja
WETMAN

Naslov projekta
Sonaravno upravljanje planin na varovanih območjih
Apis mellifera carnica ‐ bioindikator in promotor biodiverzitete
Vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto
Spodbujanje tradicije obrezovanja glavatih vrb in upravljanje s habitatom
puščavnika (Osmoderma eremita)
Izjemna drevesa severne Primorske
karavanke@prihodnost.eu ‐ Gospodarjenje z naravo v evropski regiji
prihodnosti
Riparian ecosystem restoration in the lower Drava river in Slovenia
Mreža zavarovanih morskih območij Sredozemskega morja – sever
Projekti v okviru Barcelonske in Alpske konvencije
Natura 2000 v dolini Branice
Sustainable integrated management of international river corridors in
SEE countries
Natura 2000 Management programme for Slovenia for the period 2014 –
2020
Kali, ribniki in izviri: Naša preteklost‐naša prihodnost
Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji
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1
1.1

IZKAZNICA ZAVODA
PODATKI O ZAVODU

1.1.1 Ime in sedež
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Kontakt: telefonska številka 01 2309 500
e‐naslov: zrsvn.oe@zrsvn.si
spletna stran: www.zrsvn.si
Matična številka: 1684884
Davčna številka: 53845285

1.1.2 Ustanovitelj
Republika Slovenija
Datum vpisa v sodni register: 14. 12. 2001

1.1.3 Namen ustanovitve
Zavod je bil ustanovljen za opravljanje dejavnosti javne službe ohranjanja narave in je
organizacija, pristojna za ohranjanje narave v Republiki Sloveniji. Izvaja tudi naloge na
podlagi javnega pooblastila. Podrobnosti so opredeljene v poglavju 7.2. »Javna služba
ohranjanja narave« v Zakonu o ohranjanju narave (ZON‐UPB2), Ur. list RS, št. 96, 30. 8. 2004.

1.2

DELOVANJE

1.2.1 Dejavnost
Zavod za varstvo narave spremlja stanje ohranjenosti narave, pripravlja strokovne predloge
ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti, evidentira in vrednoti dele narave, spremlja
stanje naravnih vrednot, pripravlja strokovne predloge za zavarovanje, daje strokovna
mnenja in soglasja s področja ohranjanja narave, pripravlja naravovarstvene smernice, skrbi
za enotnost strokovnih metod in postopkov na področju ohranjanja narave, sodeluje pri
pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju narave na vseh ravneh izobraževanja, skrbi
za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave. Vse naloge, ki jih Zavodu predpisuje
ZON, so opredeljene v 117. členu. Skladno s 118. členom ima Zavod pravico in dolžnost
zastopati interese ohranjanja narave v upravnih in sodnih postopkih.
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1.2.2 Organi Zavoda
Svet zavoda (3. mandat, do 19. 6. 2013) sestavljajo:
Franc Stanonik, predsednik, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
prof. dr. Mihael J. Toman, podpredsednik, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani,
Mladen Berginc, član,
mag. Jelka Kremesec Jevšenak, članica, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Tanja Košar, članica (predstavnica delavcev), Zavod RS za varstvo narave.
Direktor Zavoda (mandat do 21. 1. 2014) je: dr. Darij Krajčič.

1.2.3 Organizacija Zavoda
Zavod ima organizacijske enote, območne enote Zavoda, ki jih je sedem (v Ljubljani,
Mariboru, Celju, Novem mestu, Novi Gorici, Kranju in Izoli) in s katerimi pokriva celotno
območje države, ter Osrednjo enoto v Ljubljani, ki skrbi za poslovanje oz. administrativno‐
organizacijsko plat delovanja Zavoda ter za enotnost in razvoj metod strokovnega dela.
Organizacijsko strukturo Zavoda prikazuje spodnja shema.
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Območne enote vodijo:
Metod Rogelj, OE Kranj
Mojca Tomažič, OE Celje
Vesna Juran, OE Ljubljana
Simona Kaligarič, OE Maribor
Mirjam Gorkič, OE Nova Gorica
Mira Ivanovič, OE Novo mesto
mag. Robert Turk, OE Piran
Strokovne odseke na Osrednji enoti vodijo:
mag. Martina Kačičnik Jančar, Odsek za biotsko raznovrstnost
Gregor Danev, Odsek za naravne vrednote in ukrepe varstva
mag. Maruša Danev, Odsek za splošne zadeve
Kolegij direktorja sestavljajo poleg direktorja še zgoraj našteti vodje območnih enot ter vodji
obeh odsekov, sestaja se mesečno in obravnava ključna strokovna in poslovna vprašanja,
povezana z delom Zavoda.
Zavod je organiziran matrično, shema matrične organiziranosti Zavoda, organizacijskih enot
ter projektov, je podana na naslednji strani. Na shemi so navpično podane organizacijske
enote Zavoda z navedbo sodelavcev na način navedbe delovnega mesta, vodoravno pa
delovne skupine Zavoda (modro‐zeleno) in potekajoči projekti (rjavo). Na presečiščih je
sodelovanje posameznika v skupini ali projektu označeno z odebeljeno črtico, v primerih
vodij je na črtici izpisana beseda »vodja«.
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2

POROČILO DIREKTORJA ZAVODA

Leto 2012 je bilo z vidika upravljanja z Zavodom najzahtevnejše doslej. Poleg težav na
poslovnem delu je leto zaznamovala ploha postopkov, uvedenih s strani Evropske komisije
proti Sloveniji zaradi nespoštovanja Direktive o pticah in Direktive o habitatih. Na težave pri
spoštovanju teh direktiv smo resorno ministrstvo že več let opozarjali, a brez posebnega
uspeha. Tokrat je ministrstvo šlo korak naprej in podprlo širitev območij Natura 2000, kar je
bila ena od zahtev Evropske komisije. Obsežnemu delu pri pripravi strokovnega predloga
širitve je sledila zelo obsežna komunikacija in usklajevanja z občinami in Ministrstvom za
infrastrukturo in prostor. Pri usklajevanju je bilo temeljno izhodišče, da prisluhnemo
predlogom deležnikov in ugotovimo, če so le‐ti združljivi s strokovnimi kriteriji za določitev
območij Natura 2000. Če je temu bilo tako, smo predlogom ugodili, sicer pa ne, saj vemo, da
je območja mogoče določiti le na podlagi strokovnih naravovarstvenih razlogov. Tako smo
ugodili kar 2/3 občinskih predlogov, nekaterim delno, nekaj pa se jih ni dalo upoštevati.
Usklajevanja z MzIP so bila bistveno težja in so se zavlekla v leto 2013.
Vzporedno so potekali hudi pritiski na Zavod, zlasti v povezavi z Naturo 2000, in ti so
oteževali naše delo. Postopki, ki jih je uvedla Evropska komisija, so pokazali, da so bila
stališča Zavoda v vseh primerih pravilna. Kljub temu smo na Zavodu še naprej krepili in
poglabljali strokovno delo in to ne samo na področju biodiverzitete, ampak tudi na področju
evropskega pravnega sistema, pravne prakse in naravnih vrednot. Naravne vrednote ‐ drugi
steber slovenskega naravovarstva ‐ so v tem letu dosegle velik napredek. Zelo je napredovalo
metodološko delo na hidroloških naravnih vrednotah, prav tako smo dosegli velik napredek
na podatkovni zbirki naravnih vrednot.
Projekti, ki so postali sestavni del naše javne službe, so prinesli dodatne dobre
rezultate v Zavod in v okolje, kjer smo jih izvajali. Pomembno poslanstvo vseh naših
projektov je delo z ljudmi in lokalnimi skupnostmi ter drugimi deležniki. Zavod je zelo zaželen
projektni partner, z lokalnimi mrežami pa smo vzpostavili odlične medsebojne odnose. V
projektnih aktivnostih skupaj iščemo smeri nadaljnjega razvoja na podlagi naravnih danosti
in zagotavljanja ugodnega stanja vrst, habitatnih tipov in naravnih vrednot. Skupaj razvijamo
zgodbe. Z MGRT smo ugotovili, da so naši projekti točno takšni, kakršne potrebujemo za
naslednjo finančno perspektivo, zato so nas povabili, da jih skupaj z njimi promoviramo po
regijah. Dosežek, vreden vsega spoštovanja. To je tudi edina pot, da bodo sredstva naslednje
finančne perspektive učinkovito porabljena, zato bi si zavod pri tovrstnem delovanju zaslužil
najširšo podporo države.
Na poslovnem področju smo delovali brez na Vladi RS sprejetega programa dela in
finančnega načrta, kljub temu, da sta Zavod in Svet Zavoda svoje postopke pravočasno
izpeljala. Financirali smo se iz meseca v mesec, resorno ministrstvo je zamujalo s poravnavo
svojih obveznosti, zato smo imeli zamike pri izplačilu plač in materialnih stroškov. To nam je
tudi po nepotrebnem jemalo energijo, zmanjševalo učinkovitost in po vnašalo v naše vrste
negotovost. Zaradi ukrepov zmanjševanja stroškov v javnem sektorju smo na mehek način za
4% znižali število zaposlenih, financiranih iz proračuna, praktično nismo izplačevali nadur in
povečanega obsega del. Materialne stroške smo v primerjavi z letom 2011 znižali za skoraj
15% in z njimi pokrivali le še tekoče stroške (brez programskih). Investicij iz državnega
proračuna ni bilo. Za kakovostno izdelano Poročilo o delu za leto 2011 smo dobili priznanje
časnika Finance.
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RAZUMEVANJE NAŠE VLOGE V DRUŽBI, DRUŽBENA
ODGOVORNOST, SKRB ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ IN SKRB ZA
ZAPOSLENE

Zavod je neprofitna organizacija, ki se financira proračuna RS, v času krize so ta sredstva še
bolj skopo odmerjena kot prej. Proračun smo vedno oblikovali družbeno odgovorno in naši
zaposleni tudi zunaj zaposlitve večinoma živijo trajnostno ter tak način vnašajo tudi na
delovno mesto. Veliko zaposlenih je aktivnih v različnih nevladnih organizacijah, njihovi hobiji
so pogosto ekološko usmerjeni.
Čeprav je družbena odgovornost danes pojmovana predvsem kot odgovornost do soljudi, se
družbena odgovornost začne z odgovornostjo do okolja oz. narave. Pri tem smo zaposleni na
Zavodu RS za varstvo narave pionirji.

3.1

OKOLJE

Naš neposreden prispevek k varovanju narave in okolja ter družbeno odgovornost do
sodelavcev ustvarjamo na preproste, zaposlenim večkrat samoumevne in zato dosegljive
načine, ki ne pomenijo dodatnih stroškov. Tako smo tudi v letu 2012 izvajali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2

recikliranje (nadaljevanje iz prejšnjih let; ločujemo odpadke: papir, embalaža, steklo);
zbiranje odpadnih kartuš vseh tiskalnikov in naprav za faksiranje (podpora društvu
RDEČI NOSKI);
zbiranje odpadnih baterij;
uporaba lastnih bombažnih brisačk za brisanje rok v toaletah;
uporaba »opozorilnih« nalepk na različnih mestih (npr. pri tiskalnikih »Manj papirja,
enako strani. Tiskaj obojestransko!«, pri koritu v kuhinji »Vsaka kaplja šteje!«, pri
nekaterih stikalih za luč »Če je svetlo, ugasni luči.«);
zaposleni prostovoljno sodelujejo v akciji »Očistimo Slovenijo« in to tako s
strokovnim znanjem (glede primernosti časa in načina odstranjevanja divjih odlagališč
v naravi), kot tudi pri samih akcijah pobiranja odpadkov;
za službene poti po mestu spodbujamo zaposlene k uporabi javnih prevoznih
sredstev in v Ljubljani tudi uporabo storitve bicikelj.si;
nadaljevali smo s pripravo dokumenta »Prispevek Zavoda RS za varstvo narave k
nizkoogljični družbi«;
veliko število zaposlenih v prostem času vrtnari, nabira zelišča ali imajo doma
ekološke kmetije.

ŠPORT

Športne dejavnosti razumemo kot podporo bolj zdravemu in kakovostnemu življenju, kar je v
prvi vrsti koristno in pomembno za vsakega posameznika, poleg tega pa je zdrav sodelavec
tudi bolj zadovoljen sodelavec. V letu 2012 smo organizirali oz. smo spodbujali k udeležbi na
naslednjih športnih prireditvah:
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•
•

3.3

tretji športni dan ZRSVN v športnem parku v Vodicah (prvi je bil organiziran v letu
2010, sodelavci se ga udeležijo v svojem prostem času, tj. koristijo nadure oz.
vzamejo dopust);
DM tek za ženske (tretja udeležba, 3 tekačice ZRSVN).

PROSTOVOLJNE AKCIJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN ŠIRJENJA
POMENA VAROVANJA NARAVE V JAVNOSTI

Zavod v sklopu svoje redne in projektne dejavnosti pogosto organizira različne aktivnosti v
naravi. Le‐teh se v okviru službenega časa udeležuje minimalno število sodelavcev,
najpogosteje le tisti, ki aktivnost organizirajo oz. vodijo, večinoma je to v okviru t.i. zunanjih
projektov, za katere sredstva pridobimo izven javne službe. Ostali sodelavci Zavoda se teh
aktivnosti oz. prireditev udeležijo v svojem prostem času. V največji meri skušamo pritegniti
tudi druge organizacije, člane društev, pa tudi znance, prijatelje in družinske člane. V letu
2012 so bile najodmevnejše tovrstne aktivnosti (nekatere od njih so podrobneje opisane v
ustreznih poglavjih poslovnega dela poročila):
• prostovoljna naravovarstvena akcija: čiščenje pohorskih Planj;
• prostovoljna naravovarstvena akcija: čiščenje zarasti na Planiku;
• štetje koscev v Jovsih (pri vasi Kapele, Občina Brežice);
• štetje srednjih detlov v gozdu Dobrava (pri vasi Kapele, Občina Brežice);
• zbiranje podatkov (s strani javnosti – prostovoljcev oz. ljubiteljev narave) o opaženjih
ogroženih vrst hroščev (http://www.sporocivrsto.si/ – spletni portal je prispevalo
podjetje LUZ, d.d.);
• prostovoljno pisanje člankov za različne medije;
• prostovoljno sodelovanje v različnih izobraževalnih oddajah;
• sodelovanje pri evropski akciji opazovanja nočnih metuljev;
• sodelovanje pri Evropskih nočeh netopirjev;
• sodelovanje pri vodenih (izobraževalno‐osveščevalnih) pohodih na območju parkov in
drugih naravovarstveno pomembnih območij, ki jih organizirajo druge institucije ali
nevladne organizacije.

3.4

POSLOVNA ODLIČNOST

Zavod se ves čas trudi poslovati korektno, skladno z dobrimi poslovnimi običaji ter biti
prijazen do zaposlenih in do uporabnikov naših storitev.
Že od leta 2005 vodimo podatke o opravljenem delo v informacijskem sistemu, s pomočjo
katerega nato delo načrtujemo, izvajamo primerjalne analize ter merimo učinkovitost dela.
Naše dobre prakse v okvirih možnega širimo v okolje, predvsem k drugim organizacijam
javnega sektorja, ki izrazijo zanimanje in nas povabijo, da jim predstavimo naše pristope. V
letu 2011 smo z vnemo sodelovali z MOP pri ministrovi ideji vzpostavitve Delovodnika v
celotnem okolju ministrstva, žal pa je bila ideja v letu 2012 povsem opuščena. Smo pa
pripravili predavanje o informacijski podpori poslovnim odločitvam na ZRSVN za 19.
konferenci Dnevi slovenske informatike, ki je bila aprila v Portorožu.
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V letu 2012 smo na KPK oddali Načrt integritete Zavoda. Izdelali smo register poslovnih
tveganj. Dodelali in prečistili smo dikcije strateških usmeritev in ciljev delovanja Zavoda ter si
zamislili nov sistem kazalnikov za spremljanje doseganja ciljev. Kazalnike bomo v naslednjem
letu razvili ter kvantitativno opredelili.
Povabljeni smo bili k sodelovanju pri slovenski nagradi za poslovno odličnost (Urad za
meroslovje, MGRT) ter se udeležili uvodnega enodnevnega seminarja na to temo, vendar
smo ocenili, da spričo obsega zastavljenega dela v letu 2012 nimamo virov za angažma na
tem področju. Sodelujemo pa v komisiji nagrade za družbeno odgovornost Horus (Inštitut za
razvoj družbene odgovornosti iz Maribora).
V letu 2012 smo z letnim poročilom 2011 dosegli 2. mesto v skupini »druge organizacije« na
letnem tekmovanju časnika Financ za najboljše letno poročilo, kar je izjemen dosežek.
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POROČILO SVETA ZAVODA

V letu 2012 je bilo realiziranih šest sej Sveta Zavoda in sicer tri redne in tri korespondenčne
seje. Svet Zavoda je na sejah obravnaval realizacijo programa dela Zavoda in na ta način
sproti spremljal delo Zavoda. Na sejah je obravnaval tako strokovne kot poslovne teme,
vključno s kadrovskimi zadevami, spremljal pa je tudi delo na projektih in obravnaval njihove
rezultate. Na podlagi rebalansa proračuna je Svet potrdil Program dela in finančni načrt, ki pa
ni bil potrjen na Vladi RS. Na prvi seji v letu 2012 je Svet zaradi upokojitve razrešil vodjo
Območne enote Maribor in imenoval novega vodjo. Iz poročila o delu in finančnega poročila
za leto 2012 je razvidno, da je Zavod posloval uspešno, skladno z načeli dobrega gospodarja
in da je dosegel zastavljene cilje.
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UVOD

Poslovno poročilo podrobno opisuje aktivnosti, ki smo jih izvedli v letu 2012 in se v največji
meri nanašajo na naloge, ki nam jih določa ZON (javna služba in javno pooblastilo) in zaradi
katerih smo bili ustanovljeni. Poglavja v njegovem glavnem delu, »Izvajanju javne službe
ohranjanja narave«, vsebinsko tudi odražajo te naloge. S projektnim delom v vedno večjem
obsegu izvajamo naloge varovanja narave, za katere v okviru javne službe ni zadostnih
sredstev. V sklopu »Druge dejavnosti« poročamo še o naši aktivnosti, povezani s
sodelovanjem na različnih domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih, o sodelovanju
naših delavcev v različnih svetih drugih inštitucij in o izdaji strokovne periodike. V sklopu
»Poslovanje« opisujemo delovanje Zavoda na področju administracije, organizacije dela,
pravnih, kadrovskih in finančnih zadev, izobraževanja delavcev ter informacijskega sistema.
Priloge razkrivajo podrobnosti o opravljenem delu in se nanašajo na vsebinska poglavja, v
njih npr. podrobno poročamo o bibliografiji ipd (gl. kazalo). Z letošnjim letom smo poročilo
poživili z »zgodbami«, in sicer smo za štiri v tem letu zaključene projekte oblikovali enolistni
povzetek projekta (g. priloge 7 do 10).
Leto 2012 je potekalo relativno dobro in v skladu z načrtom dela, tj. najpomembnejše
zastavljene naloge smo izvedli. Intenzivnejše varčevanje je povzročilo, da smo opravili manj
terenskega dela, praktično opustili izobraževalne aktivnosti, predvsem take, ki bi terjale
sredstva, precej manj smo delovali na mednarodnem področju, vključno s tem, da smo naše
strokovne dosežke manj predstavljali na konferencah. Težave so se pokazale zlasti pri tistih
nalogah, kjer je bilo potrebno zagotoviti financiranje s strani ministrstva (nekaterih od teh
nalog, predvsem vezanih na zunanje izvajalce, nismo mogli izvesti), ali pa smo odvisni od
drugih zunanjih dejavnikov, predvsem od izvedbe aktivnosti s strani drugih organizacij.
Poudarki iz strokovnega dela Zavoda so nanizani v Poročilu direktorja.
Spremljevalne in podporne naloge iz t.i. poslovno‐administrativnega dela potekajo redno in
na ustaljen način. Pomanjkanje kadrov in sredstev je posebej problematično pri vzdrževanju
Naravovarstvenega atlasa, katerega nujno prenovo, vezano na IS ARSO, smo zamaknili na
konec leta (prenos plačila storitev v naslednje leto). V okvirih možnega priložnostno
predstavljamo naš način načrtovanja in poročanja javnosti in drugim organizacijam. Letos
smo pripravili prispevek o informacijski podpori poslovnim odločitvam na ZRSVN za
konferenco Dnevi slovenske informatike.
V letu 2012 smo z letnim poročilom 2011 dosegli 2. mesto v skupini »druge organizacije« na
letnem tekmovanju časnika Financ za najboljše letno poročilo, kar je izjemen dosežek. Odslej
– tudi za leto 2012 – bomo letno poročilo pripravljali v izboljšani oblikovno‐vsebinski obliki, ki
vsebuje vse zahtevane sestavne dele dobrega letnega poročila po priporočilih revizorjev., tj.
uvodni del, poslovni del, ki je vzporeden vsebinskemu poročilu o delu iz preteklih let,
računovodski del (prej ločeno finančno poročilo) ter kratek zaključni del. Uvodni del obsega
poleg poročila direktorja tudi poročilo Sveta Zavoda ter kratke zapise o naših prizadevanjih
za družbeno odgovornost, poslovno odličnost in trajnostni razvoj.
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6

ZAKONSKE OSNOVE

V poglavju so našteti pomembnejši slovenski in mednarodni predpisi, ki opredeljujejo naše
delo ali se z njim povezujejo. Prispevek Zavoda v postopkih sprejemanja predpisov v državi v
letu 2012 je na kratko opisan v podpoglavju 8.5.

6.1

ZAKON O OHRANJANJU NARAVE

Zavod izvaja javno službo ohranjanja narave v skladu z Zakonom o ohranjanju narave (Uradni
list RS št. 96/04 – ZON‐UPB2, 61/06 – Zdru‐1, 32/08 – odločba US, 8/10 ‐ ZSKZ‐B; v
nadaljevanju: ZON). Zavod je vpisan v sodni register z dnem 14. 12. 2001 pod št. vložka
1/35463/00, z delovanjem pa je začel 01. 01. 2002.
V ZON‐u je opredeljeno, da Zavod opravlja zlasti naslednje naloge ohranjanja narave:
spremlja stanje ohranjenosti narave;
1. zbira podatke o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih življenjskih prostorih in
ekosistemih v sodelovanju z izvajalci javnih služb na področju usmerjanja
gospodarjenja z naravnimi viri;
2. spremlja stanje biotske raznovrstnosti;
3. pripravlja strokovne predloge ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti;
4. evidentira in vrednoti dele narave;
5. pripravlja strokovne predloge za določitev statusa naravnih vrednot in razvrstitve
naravnih vrednot v naravne vrednote državnega in naravne vrednote lokalnega
pomena;
6. spremlja stanje naravnih vrednot;
7. pripravlja strokovne predloge za ukrepe varstva naravnih vrednot lokalnega in
državnega pomena;
8. pripravlja strokovne predloge za zavarovanje;
9. sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva naravnih vrednot državnega pomena;
10. sodeluje pri pripravi načrtov upravljanja zavarovanih območij;
11. upravlja z zavarovanimi območji, ki jih je ustanovila država, če je v aktu o zavarovanju
tako določeno;
12. sodeluje v postopku izbire koncesionarja iz 43. člena tega zakona;
13. pripravlja strokovne predloge rdečih seznamov;
14. izvaja strokovne naloge na področju ohranjanja narave v skladu s tem zakonom in
drugimi predpisi;
15. daje strokovna mnenja in soglasja s področja ohranjanja narave ter
16. sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva sestavin biotske raznovrstnosti na
ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih.
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;
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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 izobraževalnih programov o ohranjanju narave na vseh ravneh
izobraževanja;
3. skrbi za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave.
S soglasjem ustanovitelja lahko Zavod opravlja tudi druge naloge.

6.2

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 ohranjanja narave.
V nadaljevanju je naštetih nekaj pomembnejših predpisov.

6.2.1 Slovenski materialni predpisi
● Zakon o zaščiti živali – ZZZiv‐UPB2 (Uradni list RS, št. 43/07);
● Zakon o varstvu podzemnih jam – ZVPJ (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 ‐ Zdru‐1);
● Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 ‐ ORZVO187, 20/06, 39/06 ‐
UPB, 28/06 ‐ Skl. US, 49/06 ‐ ZMetD, 66/06 ‐ Odl. US, 33/07 ‐ ZPNačrt, 57/08 ‐ ZFO‐
1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12);
● Zakon o urejanju prostora – ZureP‐1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 ‐ popr., 58/03 ‐
ZZK‐1, 33/07 ‐ ZPNačrt, 108/09 ‐ ZGO‐1C in 80/10 ‐ ZUPUDPP);
• Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ‐ ZVO‐1B, 108/09,
80/10 ‐ ZUPUDPP, 43/11 ‐ ZKZ‐C, 57/12, 57/12 ‐ ZUPUDPP‐A, 109/12);
● Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS,
št. 80/10, 106/10 ‐ popr., 57/12);
● Zakon o Triglavskem narodnem parku – ZTNP‐1 (Uradni list RS, št. 52/10);
● Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96, 7/99 ‐ ZVKD,
110/02 ‐ ZGO‐1);
● 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, Uradni list SFRJ,
št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS ‐ stari, št. 8/90 ‐ ZSDZ, 10/91, Uradni
list RS/I, št. 17/91 ‐ ZUDE, Uradni list RS, št. 13/93, 110/02 ‐ ZGO‐1 in 119/02 ‐ ZON‐
A);
● Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 ‐ ZGO‐1, 2/04 ‐ ZZdrI‐A, 10/04 ‐ Odl.
US, 41/04 ‐ ZVO‐1, 57/08, 57/12);
● Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 ‐ UPB, 58/12);
● Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 ‐ Odl. US, 46/04 ‐ ZRud‐A,
47/04, 41/04 ‐ ZVO‐1, 45/04 ‐ ZVZP‐A, 62/04 ‐ Odl. US, 102/04 ‐ UPB, 92/05 ‐ ZJC‐B,
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111/05 ‐ Odl. US, 93/05 ‐ ZVMS, 120/06 ‐ Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 ‐ ZRud‐1,
76/10 ‐ ZRud‐1A in 20/11 ‐ Odl. US, 57/12);
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 ‐ Odl. US, 56/99 ‐ ZON, 67/02,
110/02 ‐ ZGO‐1, 115/06, 110/07, 8/10 ‐ ZSKZ‐B, 106/10);
Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 ‐ Odl. US, 17/08);
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);
Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09);
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št.
49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12);
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04,
84/05, 115/07, 32/08 ‐ odločba US, 96/08, 36/09, 102/11);
Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04,
110/04, 115/07, 36/09);
Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst (Uradni list RS, št. 98/02, 46/04,
39/08);
Uredba o živalskem vrtu in živalskem 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, 32/09, 95/11);
Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv (Uradni list RS, št. 58/11), Uredba o
varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98, 56/99 ‐ ZON, 41/04 ‐ ZVO‐1, 58/11);
Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami
(Uradni list RS, št. 39/08, 106/10, 78/12);
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,
71/08, 76/08, 77/10);
Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08);
Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95, 28/95,
56/99 ‐ ZON, 35/01, 41/04 ‐ ZVO‐1);
Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št.
88/05, 56/07, 29/09, 91/10);
Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09);
Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list
RS, št. 82/02, 42/10);
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, 38/10, 3/11);
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06,
58/09, 93/10);
Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis
lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 28/09, 12/10, 76/10, 76/11, 73/12);
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● Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu (Uradni list
RS, št. 90/01).

6.2.2 Programsko‐politični dokumenti
● Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (Uradni list RS, št.
2/06);
● Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (sprejeta na 55. seji Vlade, dne
20.12.2001);
● 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);
● Strategija ohranjanja volka (Canis lupus) v Sloveniji in trajnostnega upravljanja z njim
(sprejeta na 45. seji Vlade RS, dne 24.09.2009).

6.2.3 Najpomembnejši predpisi EU s področja varstva narave
● Direktiva Sveta o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in
rastlinskih vrst – Direktiva o habitatih (92/43/EEC);
● Direktiva Sveta o ohranjanju prosto živečih vrst ptic – Direktiva o pticah
(79/409/EEC);
• Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na
področju politike morskega okolja ‐ Okvirna direktiva o morski strategiji
(2008/56/EC);
● Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na
področju vodne politike – Vodna direktiva (2000/60/EC);
● Uredba o trgovini s prosto živečo 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).
●
Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: strategija EU za biotsko
raznovrstnost do leta 2020
(http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_
ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf) (03.05.2011)
●
Strategija Evropske unije za trajnostni razvoj
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l28
117_en.htm)
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6.2.4 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 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 živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih
naravnih življenjskih prostorov – Bernska konvencija (Zakon o ratifikaciji Konvencije o
varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih
življenjskih 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 ogroženimi prosto živečimi živalskimi in
rastlinskimi vrstami (CITES) – Washingtonska konvencija (Zakon o ratifikaciji
konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi 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);
● Zakon o ratifikaciji sporazuma o ohranjanju afriško‐evrazijskih selitvenih vodnih ptic
(Uradni list RS, št. 66/03, MP št. 16);
● Konvencija o varstvu selitvenih poti vrst prosto živečih živali – Bonska konvencija
(Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu selitvenih poti vrst prosto živečih živali
(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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7

IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE OHRANJANJA NARAVE

Naloge in dejavnosti, ki jih po Zakonu izvajamo kot javna služba in naloge, ki jih izvajamo na
podlagi javnega pooblastila, so raznolike in obsežne. Opravljeno delo povzemamo v
nadaljevanju po posameznih vsebinsko zaključenih poglavjih.

7.1

ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
RAZVOJ METODOLOGIJ

STROKOVNEGA

DELA

IN

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 favno in floro;
● Skupina za nadgradnjo sistema naravnih vrednot1;
● Skupina za geologijo2;
● Skupina za hidrološke naravne vrednote2;
● Skupina za pripravo letnega programa dela in poročila3;
● Skupina za informatiko4.
Z namenom učinkovitejše koordinacije vse obsežnejšega strokovnega dela sta na Osrednji
enoti Zavoda organizirana odsek za biotsko raznovrstnost ter odsek za naravne vrednote in
ukrepe varstva.
V nadaljevanju je opisano delovanje Skupine za strokovni razvoj Zavoda, ki je glavno
strokovno posvetovalno telo direktorja Zavoda, ter Skupine za favno in floro.

7.1.1 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 z namenom
izboljšanja kakovosti izdelkov. Skupina je delo opravljala na rednih sestankih in sproti s
sodelovanjem in svetovanjem pri reševanju konkretnih primerov. Za posamezne teme se je
skupina obrnila tudi na zunanje strokovnjake. Rezultati dela skupine so bili priporočila,
ugotovitve, sklepi ali kratka navodila oziroma usmeritve.
Skupina je sodelovala pri razvoju sistema naravnih vrednot, kjer je bil v letu 2012 poudarek
na hidroloških naravnih vrednotah in vrednotenju geoloških naravnih vrednot.
Pomemben poudarek dela je bil na pripravi gradiva o strokovnem nadzoru in svetovanju
znotraj Zavoda, v okviru katerega so bili preverjeni sistemi notranjega strokovnega nadzora
ter možnost strokovnega svetovanja sodelavcem za opravljanje nalog.
1

Skupina za nadgradnjo sistema naravnih vrednot zaradi intenzivnega delovanja skupin za geologijo in za hidrološke
naravne vrednote v letu 2011 ni delovala.
2
Delo skupine za hidrološke naravne vrednote in skupine za geologijo je natančneje opisano v poglavju 7.5.
3
Skupina se je v letu 2011 sestala na daljšem preglednem sestanku. Osredotočila se je na vprašanja, povezana z letnim
poročilom, na oceno zastavljenih letnih ciljev za leto 2012 ter na oblikovanje okvirnih kazalcev doseganja ciljev.
4
Delo skupine je posredno opisano v poglavju 9.5.
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Kot rezultat spremenjene prostorske zakonodaje smo sodelovali pri pripravi Splošnih
naravovarstvenih smernic in usmerjali delo Zavoda, predvsem glede upoštevanja 49. člena
Zakona o graditvi objektov in državnih prostorskih načrtov. Obravnavali smo tudi vlogo
zavoda pri pripravi lovsko‐upravljavskih načrtov.
V okviru rednega dela Skupine sta bila potrjena dva strokovna predloga za ukrepe varstva
naravnih vrednot:
• strokovni predlog za zavarovanje Ospa;
• strokovni predlog za zavarovanje rastišča Loeselove grezovke v Bohinjski Bistrici.
Sprotno je skupina obravnavala konkretna obstoječa zavarovana območja in težave, ki se pri
tem pojavljajo (npr. krajinski park Golte).
Skupini so bile predstavljene metodologije območnega monitoringa območij Natura 2000, in
sicer za vodotoke in travišče ter za barja.
Poglobljeno je bila obravnavana vloga Zavoda pri opredeljevanju novih ožjih zavarovanih
območij, tako na lokalni kot na državni ravni.
Skupina je izvedla redni letni sestanek z ARSO, na katerem so bile obravnavane teme za
boljše in učinkovitejše sodelovanje med inštitucijama v postopkih izdaje naravovarstvenih
pogojev in naravovarstvenih soglasij.
Problematika izvajanje vzdrževalnih in intervencijskih del na vodotokih je vsebina že iz leta
2011, a je ostala aktualna tudi v letu 2012. Obravnavana je bila na več sestankih, delo pa je
bilo usmerjeno v sodelovanje pri pripravi programov del na vodotokih.
Skupina je obravnavala tudi naslednje teme:
• Vloga Inšpektorata za okolje pri obravnavi nelegalnih posegov v naravo.
• Varstvo zavarovanih vrst v ekološko pomembnih območjih in izven območij narave
brez naravovarstvenega statusa.
• Problematiko umeščanja in dovoljevanja sončnih elektrarn.

7.1.2 Skupina za favno in floro
Skupina za favno in floro je strokovna delovna skupina, katere člani opravljajo naloge s
področja varstva vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov ter nudijo strokovno podporo
ostalim sodelavcem Zavoda. V letu 2012 je bila skupina nekoliko spremenjena. Nekatere
člane, ki niso več zaposleni na Zavodu, smo zamenjali z novimi, nekatere člane pa smo zaradi
obsega njihovega dela morali razbremeniti.
Preglednica 1: Seznam članov Skupine za favno in floro v letu 2012 po območnih enotah z navedbo živalskih
in rastlinskih skupin (»delovno področje«), ki jih pokrivajo

Območna
Ime in priimek
enota
Osrednja enota Damjan Vrček

Delovno področje

vodja skupine; mehkužci, pajkovci, enodnevnice, vrbnice,
bogomolke, kobilice, kožekrilci, plazilci (brez morskih želv),
sesalci (brez netopirjev ter kitov in delfinov)
Primož Glogovčan
metulji
Tadej Kogovšek
gozdni habitatni tipi
Martina Kačičnik Jančar habitatni tipi (brez morskih in gozdnih ter jam)

30

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2012

Celje
Kranj
Ljubljana
Maribor

Nova Gorica
Novo mesto
Piran

Matej Petkovšek
Tanja Košar
Andreja Škvarč
Karin Gabrovšek
Nika Hrabar
Jurij Gulič
Simona Kaligarič
Aleksander Koren
Martin Vernik
Bojana Fajdiga
Andrej Hudoklin
Barbara Kink
Robert Turk

mahovi
sladkovodni raki, sladkovodne ribe in piškurji
dvoživke, metulji, kačji pastirji, dvoživke
habitatni tipi (brez morskih in gozdnih ter jam)
stenice
koconoge kure
alge, lišaji, praprotnice, semenke
ptice (brez koconogih kur)
mrežekrilci, hrošči
jame in jamski organizmi, pijavke, mladoletnice
netopirji
dvoživke
morski habitatni tipi, spužve, mahovnjaki, mnogoščetinci,
morski raki, iglokožci, mahovnjaki, morske ribe in piškurji,
morske želve, kiti in delfini

Med nalogami največji del časa porabimo za strokovna mnenja za posege v populacije
zavarovanih vrst. Drug pomemben del nalog je spremljanje raziskav na vrstah, ki jih
pokrivamo. Sem sodi tudi pregled ustreznosti poročil o izvedenih monitoringih in svetovanje
sodelavcem na območnih enotah, katere vrste in kje potrebujejo prioritetno varstvo in
kakšno naj bo to varstvo. V letu 2012 smo začeli pripravljati tudi novo conacijo vrst na
območjih Natura 2000.
Delo skupine v letu 2012 je natančneje opisano v poglavju 7.4.1.

7.2

NARAVOVARSTVENE
MNENJA

SMERNICE

IN

NARAVOVARSTVENA

Zakonska izhodišča za pripravo naravovarstvenih smernic in iz njih izhajajočih
naravovarstvenih mnenj so navedena v ZON. Tudi v letu 2012 so bile naravovarstvene
smernice eden najpomembnejših strokovnih izdelkov Zavoda.
Pri pripravi naravovarstvenih smernic za prostorske načrte je bil v letu 2012 poudarek na
usklajevanju predlogov občinskih prostorskih načrtov, pri čemer je bilo zaključenih tudi nekaj
zahtevnejših in dolgotrajnih postopkov. Zahtevna usklajevanja so bila potrebna tudi pri
pripravi nekaterih občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Težje naravovarstvene smernice
in mnenja za državne prostorske načrte so se v letu 2012 nanašali predvsem na DPN za
hidroelektrarne. Pripravili smo smernice za 3 HE na Srednji Savi ter HE na Muri ter podali
končno naravovarstveno mnenje za HE Brežice. Zahtevnost nekaterih DPN je zahtevala veliko
usklajevanja in sodelovanja tudi izven formalnih postopkov. V letu 2012 je ZRSVN preko
sklepov Vlade RS s področja sprejemanja DPN dobil tudi nekatere izredne naloge, ki jih je
opravil v s sklepi določenih rokih, v drugih primerih pa je za potrebe realizacije sklepov Vlade
RS nudil strokovno podporo MKO. Vsakoletno interno poglabljanje kakovosti in enotnosti
metod dela je bilo zato v letu 2012 namenjeno obravnavi DPN (izvedena interna delavnica).
Sprememba zakonodaje s področja urejanja prostora je nekoliko spremenila postopke in
pristojnosti, tako na primer ZRSVN ne opravlja več formalne naloge nosilca urejanja prostora
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za državne prostorske načrte, še vedno pa pri postopkih sodeluje kot strokovna podpora
MKO s pripravo naravovarstvenih smernic in mnenj. Sprememba Zakona o prostorskem
načrtovanju je nosilcem urejanja prostora naložila obvezno pripravo splošnih smernic, ki jih
je ZRSVN izdelal in objavil na svojih in spletnih straneh MKO.
V letu 2012 smo za namene enotnosti metod dela pri pripravi prostorskih smernic pregledali
reprezentativni vzorec in ugotovili, da se interna navodila in vzorci ustrezno upoštevajo.
V letu 2012 smo pripravili 26 naravovarstvenih smernic za sektor gozdarstva, od tega 17
naravovarstvenih smernic na kompleksnih območjih Natura 2000, kjer so bile izdelane ali
posodobljene že obstoječe conacije in 9 naravovarstvenih smernic, za katere zaradi
majhnega obsega območij Natura 2000 ni bilo potrebno izvesti združevanja con.
Naravovarstvene smernice so bile na delavnicah ali sestankih usklajene z nosilci priprave
gozdnogospodarskih načrtov. Usklajevalne delavnice z ZGS so bile organizirane glede na
potrebo po usklajevanju NS in sicer za območja: Pohorje (GGE Lobnica), Goričko (GGE
Goričko obrobje), Trnovski gozd (GGE Kanomlja, GGE Trnovo), Snežnik‐Pivka (GGE
Okroglina). V sklopu sprejetja GGN za GGE Jelovica je bil organiziran sestanek z lastniki
gozdov (SKZG in Ljubljanska nadškofija), katerim so bile predstavljene naravovarstvene
smernice. Organizirana je bila tudi delavnica znotraj ZRSVN z nosilci izdelave
naravovarstvenih smernic za GGN GGE. V letu 2012 je bil oblikovan standardiziran
obrazec naravovarstvenega mnenja za GGN GGE, po katerem je bilo izdelanih 23
naravovarstvenih mnenj. Na podlagi pregledov GGN za GGE so bili pripravljeni predlogi za
spremembo vzorca izdelave GGN za GGE, ki so bili usklajeni z Zavodom za gozdove.
Z MKO in ZZRS smo sodelovali v postopku priprave ribiškogojitvenih načrtov za ribiške
okoliše, za katere smo v letu 2012 izdelali 12 naravovarstvenih smernic. Od skupno 67
ribiških okolišev v Sloveniji smo tako v letu 2011 in 2012 izdelali 45 naravovarstvenih
smernic5.
Z MKO smo sodelovali pri oblikovanju vzorca uredbe za koncesijske akte za obstoječa
termalna kopališča in pri pripravi naravovarstvenih smernic.
Za izvedbo dopolnilnega ukrepa DUDDS24: Opredelitev načina izvedbe ukrepov na močno
preoblikovanih vodnih telesih Donave in močno preoblikovanih vodnih telesih Jadranskega
(http://www.izvrs.si/
morja
v
okviru
NUV
nismo
pregledovalnik_vtpv/pregledovalnik_vtpv.php?pregled=dopolnilni&dopolnilni_ukrep=DUDS24)
6
izdelali naravovarstvenih smernic . Sodelovali smo s koncesionarji, IzVRS in Sektorjem za
vode MKO v okviru priprave procesnega načrta za izvedbo obravnavanega ukrepa.

5

Zaradi zamude ZZRS in MKO pri sprejemanju načrtov ribiškega upravljanja bomo v letu 2013 izdelali še
preostalih 22 naravovarstvenih smernic za ribiškogojitvene načrte. Na pobudo naročnika MKO bomo izdali še
67 strokovnih mnenj o upoštevanju naravovarstvenih smernic v ribiško‐gojitvenih načrtih in 1 naravovarstveno
mnenje o upoštevanju naravovarstvenih usmeritev v 12 ribiških območjih.
6

MKO in IzVRS nista še začela izvajati nalog na tem dopolnilnem ukrepu.
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Redne naloge7:
• pripravljene naravovarstvene smernice in naravovarstvena mnenja za prostorske akte
v skladu z Zakonom o ohranjanju narave;
•

pripravljenih 38 naravovarstvenih smernic za načrte rabe naravnih dobrin (gozdarstvo
in ribištvo), ki so pomembni za ohranjanje habitatnih tipov in vrst, kvalifikacijskih za
območja Natura 2000;

•

izveden proces usklajevanja naravovarstvenih smernic na kompleksnih območjih
Natura 2000 in poglobitev sodelovanja z ZGS, ZZRS in MKO;

•

zagotovljena enotnost metod pri izdelavi naravovarstvenih smernic za prostorsko
načrtovanje ter pregledovanje naravovarstvenih smernic na Osrednji enoti s
poudarkom na državnih prostorskih načrtih;

•

spremljanje zakonodaje in prilagajanje našega dela spremembam na področju
prostorskega načrtovanja;

•

izboljšana strokovnost naravovarstvenih smernic in izvedba internega izobraževanja
za njihove pripravljavce, izboljšanje kvalitete usmeritev in nadgradnja v iskanju
alternativnih rešitev v obliki delavnice.

Razvojne naloge:
•

pripravljene splošne smernice za ohranjanje narave skladno z ZPNačrt;

•

Sodelovanje s koncesionarji, IzVRS in Sektorjem za vode MKO v okviru priprave
procesnega načrta za izvedbo dopolnilnega ukrepa DUDDS24: Opredelitev načina
izvedbe ukrepov na močno preoblikovanih vodnih telesih Donave in močno
preoblikovanih vodnih telesih Jadranskega morja;
vsebinska nadgradnja naravovarstvenih smernic s poudarkom na smernicah na
kompleksnih območjih Natura 2000;

•
•

izdelan standardiziran obrazec naravovarstvenih mnenj za GGN GGE in sodelovanje z
ZGS pri pripravi vzorca za GGN GGE.

Projektne naloge:
• V okviru projekta WETMAN so bili izvedbeni ukrepi iz naravovarstvenih izhodišč za
upravljanje s pilotnimi območji še dodatno vključena v naslednje smernice rabe
naravnih dobrin: GGN za GGO Maribor, GGN za GGO Slovenj Gradec, GGN za GGO
Celje, LUN za LUO Pohorje, GGN za GGE Lobnica, GGN za GGE Osankarica; GGN za
GGE Dolinsko, GGN za GGE Adlešiči, RGN za Črnomaljski in Lendavski RGN
(WETMAN?);
• Pripravili smo analizo namenske in dejanske rabe prostora ter pobud za spremembo
namenske rabe na pilotnem območju SLO Drava (SEE RIVER).

7

Vse konkretne izvedbene naloge, ki so v tem in naslednjih poglavjih naštete v skupinah redne naloge, razvojne
naloge ali projektne naloge, nam služijo kot neposredni kazalci izvedenosti letnega programa. V posebni tabeli,
kjer so zbrane vse te naloge, jih ovrednotimo že tekom leta ter nato ob pripravi letnega poročila.
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Dvodelna preglednica 3.2 prikazuje število izdelanih naravovarstvenih smernic in
naravovarstvenih mnenj za različne vrste občinskih prostorskih aktov po posameznih
območnih enotah.
Preglednica 2: Pregled izdelanih naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih mnenj8 za občinske
prostorske akte
Enota
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
OsrE
Skupaj

DPO
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Enota
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
OsrE
Skupaj

mDPO
3
0
0
2
0
0
0
0
5

OLN
0
0
0
2
0
2
0
0
4

PUP
2
0
0
4
0
0
0
0
6

mPUP
3
3
0
6
0
0
0
0
12

mOLN
1
1
0
2
0
0
0
0
4

ZN
0
1
0
0
0
0
0
0
1

SPRO
0
0
0
0
0
0
0
0
0

mZN
0
2
1
0
0
1
0
0
4

UN
0
0
0
0
0
0
0
0
0

mUN
0
2
0
0
0
0
0
0
2

OPN
3
4
3
15
3
1
0
0
29

mOPN
2
2
6
17
4
0
0
0
31

mSPRO
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PRO
0
0
0
0
0
0
0
0
0

mPRO
0
2
0
0
0
0
0
0
2

OSPN
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OPPN
2
7
3
13
6
3
2
0
36

mOPPN
4
11
7
10
9
3
3
0
47

mOSPN
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pojasnila k tabeli:
Večina izdelanih smernic za občinske prostorske akte je vrste OPN in OPPN (desni štirje stolpci v zgornji tabeli), skladno z
veljavno zakonodajo.
Prostorski načrti vrst: DPO, PUP, ZN, UN, OLN, SPRO, PRO se nanašajo na staro zakonodajo. Dokler vse občine ne bodo
izdelale vseh dokumentov prostorskega načrtovanja skladno z novo zakonodajo, se bodo posamezne tovrstne smernice ali
naravovarstvena mnenja še pojavljali.
Prostorski akti vrste OSPN (desna dva stolpca v spodnji tabeli) se zelo redko izdelajo posebej, saj večina občin pripravi
strateški del načrtovanja v okviru OPN, kar je skladno z veljavno zakonodajo.

Sledijo besedila, v katerih vsaka območna enota izpostavi pomembnejše in zahtevnejše
izdelave naravovarstvenih smernic.
Območna enota Celje
Med smernicami za občinske prostorske načrte izpostavljamo smernice za OPN občine Štore in občine Šoštanj
ter nekaj dopolnitev za OPN Gornji Grad za območje kamnolom Lenat. Izdelali smo kar precejšnje število
smernic za nižje plane: OPPN, spremembe in dopolnitve PUP in ZN. Med zahtevnejšimi so bile smernice za PUP
in odprti prostor v občini Zreče. Pripravili smo tudi smernice za večje število OPPN (Tabor, Zreče, Šentrupert –
Trnava, Hrastnik, Prebold, Rogaška Slatina, …). V primerih zahtevnejših in obsežnejših prostorskih ureditev so se
občine z nami predhodno usklajevale, še posebej v fazi priprave okoljskega poročila. Za nekatere od postopkov
smo izdali tudi končno naravovarstveno mnenje.

Območna enota Kranj
Dopolnili smo smernice za OPN Občine Bohinj in Občino Jezersko. Izdali smo naravovarstvena mnenja k
občinskim prostorskim načrtom za občine Cerklje na Gorenjskem, Mengeš (neusklajeni naravovarstveno
mnenje in mnenje o ustreznosti OP) in Trzin (spremembe le izvedbenega dela OPN). Z Mestno občino Kranj smo
se usklajevali glede umeščanja železniške proge in obvoznice, za občino Moravče pa glede umeščanja
kamnolomov. Z občino Kamnik smo se usklajevali o bodočem razvoju Velike planine. Prevladovale so smernice

8

Mnenja k posameznemu tipu smernic označuje črka m v imenu stolpca.
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in mnenja za občinske podrobne prostorske načrte v občinah Radovljica, Kranjska Gora, Trzin in Tržič (smernice
in mnenje za OPPN Dovžanova soteska med zahtevnejšimi) in Preddvor.

Območna enota Ljubljana
V tem letu je bil poudarek na usklajevanju predlogov občinskih prostorskih načrtov za občine. Imeli smo kar
nekaj usklajevalnih sestankov, nato smo na podlagi pregleda obširne dokumentacije pripravili naravovarstvena
mnenja in mnenje o sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za OPN za občine: Dobrova ‐ Polhov
Gradec, Velike Lašče, Kočevje, Ivančna Gorica, Borovnica, Škofljica, Vodice, Ribnica, Škofja Loka, Dol pri
Ljubljani in Kostanjevica na Krki. V letu 2012 smo izdelali naravovarstvene smernice k osnutku sprememb in
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana ‐ izvedbeni del. Pripravili smo kar nekaj
naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih mnenj k občinskim podrobnim prostorskim načrtom za
komunalne in infrastrukturne ureditve, stanovanjska območja, turizem in šport. V nekaterih primerih so bili
potrebni usklajevalni sestanki.

Območna enota Maribor
Izdelali smo naravovarstvene smernice za OPN za občine Rače‐ Fram, Sv. Jurij, Lovrenc na Pohorju, Zavrč,
Šentilj, Črna na Koroškem, Cerkvenjak, Duplek, Gorišnica, Gornja Radgona in kar precej smernic za spremembe
in dopolnitve starejših prostorskih aktov občin. Več postopkov OPN se je zaključilo z izdajo naravovarstvenih
mnenj. Tako so se zaključili tudi nekateri zelo zahtevni postopki, kot na primer OPN Majšperk, pri katerem smo
obravnavali izjemno veliko pobud ter zaradi novih vlog občine izdelali 3 dopolnitve naravovarstvenih smernic in
OPN občin z Goričkega, kjer smo sodelovali v zahtevnih usklajevanjih predvsem s kmetijskim sektorjem. Izdelali
smo tudi veliko smernic za različne OPPN, ki urejajo predvsem območja za turizem in šport, komunalne in
infrastrukturne ureditve ali stanovanjska območja, veliko teh postopkov smo zaključili z izdajo
naravovarstvenega mnenja. Intenzivno smo sodelovali z občinami in pripravljavci planov v številnih
usklajevanjih posameznih ureditev in pobud. Neprestano je treba bdeti nad ustreznim upoštevanjem okoljskih
poročil pri pripravi aktov.

Območna enota Nova Gorica
Izdelali smo naravovarstvene smernice za OPN Občine Divača in smernice za spremembe in dopolnitve OPN
za občine Postojna, Idrija, Divača ter za več OPPN (Park vojaške zgodovine v Pivki, Središče Pivke, Vodovodna v
Novi Gorici, Faletovše v Idriji, Pod hribom v Ilirski Bistrici).
Nadaljevali smo usklajevanja v postopkih sprejemanja OPN za občine: Vipava, Divača, Herpelje‐Kozina,
Kobarid, Miren‐Kostanjevica in Ilirska Bistrica.
Z naravovarstvenim mnenjem smo zaključili usklajevanja za OPN občin Kanal ob Soči in Šempeter‐Vrtojba ter
za več OPPN (Goričica, Veliki Otok in Na Lokvi v občini Postojna, Park vojaške zgodovine in Središče Pivke v
občini Pivka ter Rožna v občini Idrija.

Območna enota Novo mesto
V tem letu bi med prostorskimi dokumenti izpostavili smernice za OPPN PIC Brezina na območju naravne
vrednote Šentlenart – glinokopi. Zaradi dela uničene NV na območju predmetnega prostorskega akta je sledilo
tudi večkratno usklajevanje in definiranje dejavnosti v prostoru.
Po stari prostorski zakonodaji smo izdelali tudi dvoje smernice za OLN Brusnice, s katerim se ureja manjše
naselje v vznožju Gorjancev in izdali dve mnenji za zazidalne načrte. Neformalno smo usklajevali tudi OPN
Semič v zvezi z namensko rabo obstoječih objektov na Kočevskem rogu, OPN Brežice zaradi sprememb
namenske rabe na območju Kozjanskega parka in OPN Žužemberk zaradi posegov na območju Natura 2000 in
NV Krka.

Območna enota Piran
Aktivnosti v zvezi z naravovarstvenimi smernicami so bile namenjene predvsem posameznim občinskim
podrobnim prostorskim načrtom oz. njihovemu usklajevanju z zahtevami varstva naravnih vrednot in
ohranjanja biotske raznovrstnosti. Med temi velja omeniti predvsem OPPN Kaštel v Portorožu, kjer je bilo
potrebnega veliko usklajevanja za zagotavljanje varstva drevoreda platan (naravna vrednota), OPPN Oltra, ki
posega v območje neposrednega zaledja slanega travnika pri sv. Nikolaju v Ankaranu (Natura 2000) ter OPPN
Sermin II, ki je v neposredni bližini NR Škocjanski zatok.
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Preglednica 3 prikazuje število izdelanih naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih
mnenj za državne in skupne prostorske akte.
Preglednica 3: Pregled izdelanih naravovarstvenih smernic za državne in skupne prostorske akte
Enota
SPRS mSPRS
DPN
mDPN PRS mPRS
RPN mRPN
CE
0
0
1
4
0
0
0
0
KR
0
0
1
2
0
0
0
0
LJ
0
0
2
1
0
0
0
0
MB
0
0
2
4
0
0
0
0
NG
0
0
4
2
0
0
0
0
NM
0
0
3
1
0
0
0
0
PI
0
0
0
0
0
0
0
0
OsrE
0
0
0
0
0
0
0
0
Skupaj
0
0
13
14
0
0
0
0
Pojasnila k tabeli:
V preteklih letih so v tej tabeli bili tudi stolpci, ki so ustrezali smernicam za akte vrste DLN in RZPR. Le‐ti so se izdelovali po
stari zakonodaji, od leta 2011 dalje jih ni več, zato smo ustrezne stolpce iz te tabele pobrisali.
Akti vrste SPRS in PRS se v letu 2012 niso pripravljali oz. spreminjali. Gre za akte, ki se spreminjajo na daljša, večletna
obdobja, zato so v posameznem letu v teh stolpcih večinoma ničle.
RPN: v letu 2012 se občine niso odločile za skupne priprave prostorskih načrtov z drugimi občinami, zato za to vrsto
prostorskih aktov ni bilo vlog za naravovarstvene smernice.

Sledijo besedila, v katerih vsaka območna enota izpostavi pomembnejše in zahtevnejše
izdelave naravovarstvenih smernic.
Območna enota Celje
Med smernicami za državne prostorske načrte velja posebej poudariti DPN za HE Renke, HE Trbovlje in HE
Suhadol na srednji Savi, ki smo jih pripravili skupaj z območno enoto Ljubljana in Osrednjo enoto. Po
usklajevanjih smo izdali naravovarstveno mnenje za DPN za plinsko parno elektrarno v Termoelektrarni
Trbovlje, DPN za prenosni plinovod R25A/1 Trojane ‐ Hrastnik ter DPN Velenje jug do priključka Slovenj Gradec
jug, v sodelovanju z OE Maribor.

Območna enota Kranj
Med bolj zahtevnimi naravovarstvenimi smernicami so bile smernice za DPN daljnovod 2x110 kV Kamnik‐
Visoko. Območna enota je sodelovala v postopku analize smernic DPN za železniško progo Ljubljana‐Kranj‐
Jesenice. Konec leta 2012 smo sodelovali z nosilcem postopka v fazi študije variant za DPN prenosni plinovod
M10 Vodice – Rateče (dopolnitev smernic skupaj s TNP v zaključni fazi). Izdelali smo naravovarstveno mnenje
na DPN prenosni plinovod R26 Krašnja – Kresnice skupaj z območno enoto Ljubljana in naravovarstveno mnenje
k DPN prenosni plinovod R297B Šenčur – Cerklje na Gorenjskem.

Območna enota Ljubljana
Izdelali smo smernice za naslednje DPN: za izgradnjo daljnovoda 2x110 kV RTP Kočevje ‐ Črnomelj za DPN G2‐
102 Robič‐Kalce‐Logatec, na odsekih Hotedršica, Godovič in Spodnja Idrija, za preložitev regionalne ceste
Podrošt ‐ Češnjica skozi Železnike in ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti
Železnikov in DPN za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol na srednji Savi. Na podlagi pregleda dokumentacije in
nekaterih usklajevanj smo pripravili več naravovarstvenih mnenj in mnenj o sprejemljivosti vplivov plana na
varovana območja.

Območna enota Maribor
V letu 2012 smo z izdajo naravovarstvenih mnenj zaključili zahtevna in dolgotrajna postopka priprave DPN za
vodnogospodarsko ureditev Dravinje od Stogovcev do Koritnega in DPN za daljnovod 2x400kV na odseku
Cirkovce‐Pince. Oba DPN umeščata ureditve na več varovanih območij, zaradi vplivov pa so bili določeni obsežni
omilitveni ukrepi. Izdali smo tudi naravovarstvene smernice za DPN za HE Hrastje Mota na Muri, v katerih smo
podali tudi opozorilo, da pričakovanih vplivov izvedbe plana verjetno ne bo mogoče omiliti do stopnje, da bi bili
sprejemljivi. Izdelali smo še naravovarstveno mnenje za DPN za preložitev ceste G1 ‐ 2/1313 Ormož ‐ Središče
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ob Dravi za izvennivojsko križanje z železniško progo v Središču ob Dravi in v sodelovanju z OE Celje NM za DPN
Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug.

Območna enota Nova Gorica
Izdelali smo smernice za DPN za novo železniško progo Trst‐Divača/slovenski del, za DPN za cesto Robič‐Kalce‐
Logatec na odsekih Hotedršica, Godovič in Spodnja Idrija, za DPN za rekonstrukcijo dela DV 2x110 kV Gorica‐
Divača (odsek Renče) ter dopolnitve smernic za DPN za AC na odseku Postojna/Divača‐Jelšane. Priprava slednjih
je bila še posebej zahtevna saj varianta trase načrtovane AC poteka v bližini zavarovanega območja
Škocjanskih jam, ki so varovane kot UNESCO‐va svetovna naravna dediščina.
Z naravovarstvenim mnenjem smo zaključili postopek sprejemanja DPN za obvoznico Tolmin ter za DPN
Osrednje vadišče Slovenske vojske, kjer so bila potrebna obsežnejša usklajevanja.
V okviru sprejemanja sprememb in dopolnitev DLN II. tir železniške proge Divača‐Koper so potekala zahtevna
usklajevanja v zvezi z načrtovanim posegom v območju krajinskega parka čez sotesko Glinščice.

Območna enota Novo mesto
Z naravovarstvenim mnenjem je bilo zaključeno dolgotrajno usklajevanje DPN HE Brežice, izdali smo mnenje za
DPN državna cesta A2 Novo mesto – Maline, ki poteka čez Gorjance ter mnenje za DPN daljnovod in RTP
Brestanica – Hudo. Med smernicami za DPN so bile izdelane le ene za RTP Dobruška vas. V sodelovanju z OE LJ
smo izdelali naravovarstvene smernice za DPN daljnovod Črnomelj – Kočevje. Prvotne smernice so bile v
nadaljevanju postopka še dvakrat dopolnjene.

Območna enota Piran
V letu 2012 smo z OE Nova Gorica sodelovali pri sprejemanju in usklajevanju sprememb in dopolnitev DLN II. tir
železniške proge Divača‐Koper. Veliko usklajevanja je bilo potrebnega tudi v zvezi z vodnimi zadrževalniki,
načrtovanimi v okviru DLN Hitra cesta Koper ‐ Dragonja.

Preglednica 4 prikazuje pregled izdelanih naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih
mnenj za akte rabe naravnih dobrin in razglasitve nepremičnih kulturnih spomenikov.
Preglednica 4: Pregled izdelanih naravovarstvenih smernic za akte rabe naravnih dobrin in razglasitve
nepremičnih kulturnih spomenikov
Enota
GGN
mGGN
GIMS mGIMS GIV
mGIV
LUN
mLUN ARNKS mARNKS
CE
5
2
0
0
1
0
0
0
0
0
KR
2
3
2
0
2
0
0
0
0
1
LJ
8
6
1
0
4
0
0
0
2
0
MB
8
5
0
0
1
0
0
0
0
0
NG
6
5
0
0
0
0
0
0
0
0
NM
2
4
2
0
0
0
0
0
0
0
PI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OsrE
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
Skupaj
31
25
5
2
8
1
0
0
2
1
Pojasnila k tabeli:
LUN: Naravovarstvene smernice za 15 lovsko upravljavskih načrtov smo izdelali v letu 2011, pripravljajo se na 10 let, zato v
letu 2012 teh smernic ni bilo.
mLUN: V letu 2012 ni bilo vlog za tovrstna naravovarstvena mnenja.

Sledijo besedila, v katerih vsaka območna enota izpostavi pomembnejše in zahtevnejše
izdelave naravovarstvenih smernic.
Območna enota Celje
Izdelali smo smernice za GGN GEE Vransko, Šmarje, Nazarje in Sevnica ter smernice za obnovo GGN GGE
Rogaška Slatina. V letu 2012 smo izdelali le ene smernice za rabo vode za proizvodnjo električne energije na
vodotoku Ljubija.
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Območna enota Kranj
V letu 2012 smo dokončali naravovarstvene smernice za GGE Jelovica; usklajevalna delavnica je bila izvedena
spomladi. Sledilo je še usklajevanje z večjimi lastniki zemljišč in glavnim izvajalcem del, ki pokriva večinski del
območne enote ZGS Bled. S tem smo vzpostavili tudi prakso prihodnjega sodelovanja. Izdelali smo
naravovarstvene smernice za GGE Besnica. Smernice za GGE Notranji Bohinj so bile izdelane, opravili smo tudi
usklajevalno delavnico, v začetku 2013 bomo izvedli še usklajevanje z lastniki in izvajalcem del.
Naravovarstvena mnenja smo pripravili za GGE Preddvor in Jezersko.
Pripravili smo troje smernic za ribiškogojitvene načrte, in sicer za kranjsko, bistriško in bohinjsko območje.
Pripravili smo tudi dvoje naravovarstvenih smernic za podelitev koncesij za rabo vode, večinoma za male HE v
zgornjem delu Gorenjske.

Območna enota Ljubljana
Pripravljene so bile naravovarstvene smernice za GGN GGE: Litija‐Šmartno, Dobrepolje, Obora Smuka‐Stari log,
Preserje‐Rakitna, Kolpa, Bloke, Vače, Selca. Pregledali smo tudi predloge za GGN GGE Gotenica, Mala gora,
Mokrec, Grosuplje, Polje, Iška‐Otave ter izdali mnenja. Pri tem je bilo med usklajevanjem potrebno opraviti kar
nekaj terenskih ogledov s predstavniki ZGS. Pripravili smo več naravovarstvenih smernic v postopku izdaje
koncesijskih aktov za rabo vode, med njimi izstopajo naravovarstvene smernice za pripravo koncesijskih aktov
za rabo naplavin pred izdajo koncesije za odvzem naplavin iz Save, rabo vode za proizvodnjo električne energije
in rudarsko pravico. Pri nekaterih je bilo potrebno usklajevanje. V prejšnjem letu smo pripravili predhodne
smernice za osnutke RGN za Cerkniški in Ribniški ribiški okoliš. Pripravili smo tudi naravovarstvene smernice pri
postopku, ki ga vodi ZVKDS za začasno razglasitev Hotela Tivoli za kulturni spomenik lokalnega pomena in za
razglasitev Trga republike v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena.

Območna enota Maribor
Izdelali smo naravovarstvene smernice za gozdnogospodarske načrte za GGE Dolinsko, GGE Goričko obrobje,
GGE Selnica, GGE Lobnica, GGE Radlje ‐ levi breg. Z izdajo naravovarstvenega mnenja smo zaključili sodelovanje
v postopku priprave gozdno gospodarskih načrtov za GGN Črna na Koroškem, GGN Destrnik, GGN Boč, GGN
Remšnik, GGN Dolinsko. Vsi ti GGN vključujejo upravljanje območij Natura 2000. Izdelane so bile upravljavske
cone za ekološko omrežje Natura 2000, Skupina Mura. NS za GGN Dolinsko in GGN Lobnica so bile dopolnjenje
z vsebinami upravljavskih načrtov projekta WETMAN. Izdelali smo še smernice za gospodarsko izkoriščanje
vode ‐ MHE na Mutski Bistrici.

Območna enota Nova Gorica
Izdelali smo smernice za gozdnogospodarske načrte za GGE Goriško in Brkini II ter za GGE Kanomlja, Trnovo,
Nanos‐Hrušica in Okroglina, ki so pretežno oz. v celoti v območjih Natura 2000. Usmeritve v smernicah so bile
pripravljene tudi z namenom usmerjanja gozdnega gospodarjenja na način upravljanja območij Natura 2000 v
delih, ki se nanašajo na gozd.
Z naravovarstvenim mnenjem smo zaključili sodelovanje v postopku sprejemanja načrtov za GGE Brda, Dole
nad Idrijo, Goriško, Planina‐Golobičevec in Pivka jama‐Grmada.
Sodelovali smo v postopku sprejemanja letnih načrtov za lovskoupravljavska območja (Notranjsko, Primorsko,
Zahodno visoko kraško in Triglavsko LUO).

Območna enota Novo mesto
Izdelali smo dvoje smernice za izdajo koncesijskega akta za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin za
obstoječi kamnolom Hrast pri Vinici v občini Črnomelj in za širitev obstoječega kamnoloma Bučka v občini
Škocjan. Izdelane so bile tudi naravovarstvene smernice za GGN GGE Trebnje II. ter GGN GGE Adlešiči, s
katerimi smo znatno prispevali k sooblikovanju gospodarjenja z gozdovi na območjih Nature 2000. Prav tako
smo v letošnjem letu izdali pozitivno naravovarstveno mnenje na predlog GGN GGE Šentjernej, GGN GGE
Mehovo, GGN GGE Novo mesto – jug ter GGN GGE Pišece.

Naslednja preglednica prikazuje število obravnavanih zahtevkov, za katere se je izkazalo, da
priprava naravovarstvenih smernic ni potrebna. V drugem stolpcu pa je podano število
posredovanih strokovnih izhodišč za načrtovanje. Informacije v teh dokumentih so sicer
podane v obliki naravovarstvenih smernic, vendar ne gre za uradni postopek, ampak le za
predhodno podajanje informacij.
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Preglednica 5: Pregled izdanih izjav o nepotrebnosti izdelave naravovarstvenih smernic
Izdelava
NS v
smernic
neuradnem
Enota
ni bila
postopku
potrebna
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
OsrE
Skupaj

7.3

13
12
20
24
1
4
7
0
81

0
0
3
0
0
2
0
0
5

STROKOVNA MNENJA IN SOGLASJA

Večino strokovnih mnenj smo v letu 2012 izdelali v postopku presoje sprejemljivosti posegov v
okviru naravovarstvenega soglasja ter dovoljenja za poseg v naravo, od tega veliko mnenj na
širših zavarovanih območjih. Strokovno in časovno najzahtevnejša so mnenja v postopku
CPVO; okoljska poročila so še vedno metodološko neustrezna, strokovno pomanjkljiva in
vsebinsko preobsežna. V mnogih primerih je potrebnih več zavrnitev in ponovnih pregledovanj
poročila. Eno od zahtevnejših mnenj je bilo mnenje za DPN HE Mokrice, kjer je bilo zaradi
obsežnih vplivov na ekosistem ugotovljeno, da bo povzročena okrnitev narave, zato je bilo
okoljsko poročilo dopolnjeno s predlogom izravnalnih ukrepov. H kompleksnosti mnenja je
prispevala še negotovost v zvezi z opredelitvijo območja Natura 2000 Spodnja Sava, kar bi
lahko odločilno vplivalo na potek postopka.
Tudi na postopke izdaje strokovnih mnenj so vplivale spremembe prostorske in gradbene
zakonodaje, ki se jim je bilo treba prilagoditi.
V letu 2012 smo naredili pregled vseh osmih letnih programov dela javne službe na
vodotokih in zanje pripravili strokovno mnenje z naravovarstvenimi usmeritvami. S
sektorjem za vode in IzVRS smo se dogovorili za pripravo skupnih delavnic s predstavniki
ARSO, Sektor Urejanje voda in koncesionarji. Izvedena je bila ena delavnica v okviru projekta
Glavate vrbe z ARSO Celje in IzVRS, na kateri je bil predstavljen NUV in problematika urejanja
vodotokov.
Glede na spremembe Zakona o vodah smo MKO, ARSO in IzVRS opozorili na problematiko
izdajanja strokovnih mnenj za rabo vode, posebej za rabo vode za pridobivanje električne
energije. Za to rabo smo pred spremembo zakonodaje izdajali naravovarstvene smernice.
Redne naloge:
• priprava naravovarstvenih mnenj v postopku priprave prostorskih aktov in drugih aktov
rabe naravnih dobrin, ki vključujejo mnenje na drugi stopnji presoje sprejemljivosti;
• priprava strokovnih mnenj v okviru celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) na vseh
stopnjah presoje;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

priprava strokovnih mnenj in presoj sprejemljivosti posegov (PSP) v postopku
naravovarstvenega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo;
priprava drugih strokovnih mnenj za gradnje in druge posege v postopku
okoljevarstvenega soglasja in rabe naravnih vrednot;
priprava mnenj na osnovi veljavnih občinskih aktov, ki neposredno predpisujejo izdajo
soglasja ali mnenja ter izdajanje soglasij;
priprava predhodnih mnenj pri gradnjah in dejavnostih;
priprava mnenj pri pravnih poslih (promet z nepremičninami, sprememba
namembnosti zemljišč);
priprava drugih strokovnih mnenj (npr. mnenja pri vlogah za financiranje projektov iz
kohezijskih skladov, mnenja na območjih, ki izpolnjujejo pogoje za posebna območja
varstva, ipd.);
izboljševanje kakovosti vseh strokovnih mnenj s posebnim poudarkom na mnenjih v
okviru celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) ter presojah in mnenjih v postopkih
presoje sprejemljivosti posega v naravo (PSP);
sodelovanje strokovnjakov znotraj Zavoda ter sodelovanje s pristojnimi službami v
postopkih CPVO in PSP;
sodelovanje z Direktoratom za prostor MZIP in drugimi inštitucijami pri razvijanju dobre
prakse v postopkih sprejemanja prostorskih dokumentov ter rabe naravnih dobrin.

Razvojne naloge:
• poudarek na izboljšanju kvalitete naravovarstvenih usmeritev in omilitvenih ukrepov
za izvedbo vodnih objektov, naprav, ureditev in vodnogospodarske infrastrukture
(navezava na dopolnilni ukrep NUV DDU 15
http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/pregledovalnik_vtpv.php?pregled=dopolnilni&dopolnilni_ukr
ep=DDU15);

•
•

strokovna podpora MKO pri zagotavljanju in poglabljanju kvalitete okoljskih poročil;
narejena je bila obsežna analiza okoljskih poročil s poudarkom na omilitvenih
ukrepih, zlasti nadomestnih habitatih;
sodelovanje z MKO in ARSO v procesu zmanjševanja administrativnih ovir in
reševanja problematike spremembe gradbene zakonodaje.

Preglednica 6: Pregled števila izdanih mnenj (zgornja preglednica), ter soglasij, prijav inšpekcij in odstopov
vlog (spodnja preglednica)

Enota

CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
OsrE
Skupaj

Mnenja
101.c člen
101.e člen
101.a člen
ZON
občinski
ZON (»61. 104.a člen 105.a člen 117. člen
drugi
ZON
(prevlada
odloki za
člen
ZON (PSP) ZON (PSP)
ZON
predpisi
(CPVO)
javne
ZO
ZVO«)
koristi)
26
0
0
89
0
9
219
40
31
0
5
155
0
24
219
23
28
0
6
212
8
17
421
45
62
0
8
119
22
18
795
85
21
0
1
123
5
16
670
61
18
0
2
93
0
4
290
20
7
0
2
32
0
4
56
7
6
0
0
8
0
0
0
0
199
0
24
92
2670
831
35
281

40

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2012

Enota
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
OsrE
Skupaj

Soglasje
1
0
0
61
0
0
0
0
62

Prijava
inšpekciji
6
6
9
9
6
0
1
0
37

Odstop
vloge
38
24
10
73
36
1
10
26
218

Pojasnilo k tabeli:
Tudi v letu 2012 ni bil izpeljan noben postopek prevlade javne koristi, zato so v ustreznem stolpcu v zgornji tabelah ničle.

Sledijo besedila, v katerih vsaka območna enota izpostavi pomembnejše in zahtevnejše
izdelave strokovnih mnenj.
Območna enota Celje
Večji delež mnenj smo izdelali v postopku izdaje naravovarstvenga soglasja in dovoljenja za poseg v naravo, ki
vključujejo tudi presojo sprejemljivosti izvedbe posegov na varovana območja. Največ mnenj se nanaša na
zavarovano območje Kozjanskega parka, krajinskega parka Ponikovski kras, Logarska dolina in krajinski park
Kum. Med posegi so gradnje vseh vrst kot stanovanjski in gospodarski objekti, infrastruktura (ceste, vodovodi,
kanalizacija, daljnovodi…), meteorološke postaje itd. Imeli smo kar nekaj vlog za opredelitev do Qes za različne
rabe vode kot je gojenje rib, MHE, pitno vodo, namakanje. Med zahtevnejšimi mnenji je potrebno poudariti
mnenje za gradnjo povezovalne ceste in mostu čez Savinjo v Občini Rečica ob Savinji, različna mnenja za
reševanje poplavne varnosti v Mestni občini Celje in v občini Laško – Marijagraški ovinek. Pri tem velja posebej
izpostaviti usklajevanja s projektantom. Prav tako je bilo zahtevnejše mnenje za objekt Tuš Oil Trbovlje.
Posebno pozornost smo namenili tudi mnenjem za vzdrževalna dela na vodotokih, v okviru katerih smo izdali
več strokovnih mnenj za čiščenje prodišč na Savinji. V posameznih primerih smo izdali tudi več predhodnih
strokovnih mnenj izven postopkov na zaprosilo investitorjev.

Območna enota Kranj
Omenimo naj CPVO OPPN Rova‐jug, za katerega je na podlagi uradnega opomina Evropske Komisije po Direktivi
o habitatih MKO ponovno sprožil postopek presoje sprejemljivosti in je kljub obstoječim podatkom o
prisotnosti kvalifikacijske vrste Natura 2000 zaradi dodatnih raziskav v vegetacijski sezoni postopek priprave
okoljskega poročila še vedno v teku. Prav tako ni zaključen postopek CPVO OPPN območje suhega vodnega
zadrževalnika Tunjica, saj je bila opredelitev ZRSVN, da se počaka na zaključek postopka OPN Komenda, ki tudi
še ni zaključen.
Zavod je bil vključen v več postopkov za izdajo okoljevarstvenega soglasja. Med njimi bi izpostavili mnenje v
postopku izdaje soglasja za infrastrukturo na delu območja Poslovne cone Komenda. Postopek se je začel že
leta 2008 in po več pritožbah in sodbi upravnega sodišča ponovno vrnjen v postopek na ARSO, ki je ponovno
odločil v prid naravi.
Občasno smo poročali Ministrstvu za kmetijstvo in okolje o postopku dovoljevanja gradnje Biatlonskega centra
na Pokljuki, glede katerega je sprožen postopek Evropske Komisije.
Med presojami sprejemljivosti posegov je povečano število vlog za različne infrastrukturne vode, povečuje se
delež vlog za vrtine in naprave v zvezi s geotermalno energijo, izrazito pa se je povečalo število vlog za presoje
za gradnjo gozdnih vlak, cest in krčitev. Številna mnenja so se nanašala na posege v Triglavskem narodnem
parku. Največ problematičnih posegov je bilo v zvezi z dokazovanjem prave (dejanske) funkcije objekta in pa z
dokazovanjem prvotnega stanja, kadar je šlo za posege, ki se urejajo z uredbo o prostorsko ureditvenih pogojih
za sanacijo degradiranega prostora na območju parka. Pri teh primerih smo dobro sodelovali z upravljavcem in
ZVKDS. Med obravnavanimi vlogami naj omenimo vloge za kolesarske poti državnega kolesarskega omrežja, ki
so predvsem z vidika krajine in vidne podobe naravnih vrednot zaradi asfaltiranja problematične in bi tudi tu bil
smiseln medresorski konsenz.
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V začetku leta 2012 smo podali mnenje oz. smernice k Letnemu programu dela javne službe na vodotokih (za
območje zgornje Save) za več deset posegov.

Območna enota Ljubljana
Pripravili smo veliko število mnenj v zvezi z naravovarstvenimi soglasji, veliko tudi v postopkih, ki vključujejo
presojo sprejemljivosti posega. Potrebno je bilo kar nekaj usklajevanj in dogovarjanj s predstavniki projektantov
in lokalnih skupnosti. Posebno veliko truda smo namenili za mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na
okolje v zvezi z industrijsko cono na Vrhniki. Zaradi nekaterih slabo pripravljenih okoljskih poročil, ki so v
postopkih CPVO pripravljena s strani različnih izvajalcev, porabimo ogromno časa za pojasnila in večkratna
pregledovanja dopolnitev ponovno poslanih okoljskih poročil v zvezi z mnenji o ustreznosti okoljskega poročila
in presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja. Na podlagi naših prijav smo se s
predstavniki inšpekcijskih služb večkrat sestali in pogovorili o možnem ukrepanju glede kršitev. Izdali smo tudi
nekaj mnenj v zvezi s prodajo nepremičnin na varovanih območjih. Povečalo se je število strokovnih mnenj, v
katerih smo se opredeljevali do izračuna ekološko sprejemljivega pretoka (Qes).

Območna enota Maribor
Največ strokovnih mnenj smo izdelali v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja in dovoljenja za poseg v
naravo, saj se v obsežnih varovanih območjih kot so Goričko, Pohorje, Mura, Drava, nahaja tudi veliko naselij,
kjer so posegi najštevilčnejši. Predvsem za umestitev in pogoje izvedbe raznih infrastrukturnih objektov smo
imeli številna usklajevanja s projektanti. Obsežna in dolgotrajna so tudi usklajevanja vzdrževalnih del na
vodotokih, pri čemer posamezni investitorji vztrajno poskušajo zaobiti pridobitev soglasij oziroma dovoljenj. V
dolgotrajnem usklajevanju smo oblikovali način izvedbe sanacije Črneškega zaliva v Dravogradu, z investitorjem
DEM pa smo intenzivno sodelovali pri načrtovanju sanacijskih del na nekaj drugih akumulacijskih bazenih HE na
Dravi. Intenzivno smo sodelovali z inšpekcijskimi službami, predvsem v Pomurju, kjer je bila večina naših prijav
tudi ustrezno obravnavana, še vedno pa niso končani postopki v zvezi z nepravilnostmi obratovanja mHE na
potokih na Pohorju in Kozjaku.

Območna enota Nova Gorica
Večino strokovnih mnenj smo izdelali v postopku naravovarstvenega soglasja ter dovoljenja za poseg v naravo
in vključujejo tudi presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe posegov na varovana območja. Zahtevna mnenja so
obravnavala načrtovane posege v varovanih območjih Julijskih Alp (zlasti v TNP), Krasa, Zgornje Pivke in
Vipavske doline ter v varovanih območij Škocjanskih jam in Postojnskega jamskega sistema. V veliko primerih
gre za obsežne posege kot npr. gradnja različnih infrastrukturnih objektov ter za urejanje vodotokov,
vzdrževanje agromelioracijskih kompleksov, gradnjo grajenih gozdnih vlak, ipd, kjer je bilo potrebno
preverjanje stanja v naravi ter usklajevanje z načrtovalci posegov (npr. obnova turistične infrastrukture v Tihi in
Šumeči jami ter Veliki dolini v Škocjanskih jama). Usklajevanja so bila potrebna tudi v nekaterih primerih v fazi
potrditve projektov za izdajo naravovarstvenega soglasja (npr. rekonstrukcija ceste Dolenja Trebuša‐Želin,
kamp v Podbeli, mHE Knežca). Zahtevnejša je bila priprava mnenj v postopkih CPVO o ustreznosti in skladnosti
OP in o sprejemljivosti vplivov (npr. za DPN za prenosni plinovod Kalce‐Jelšane, za OPN občin Vipava, Renče‐
Vogrsko, Divača, Ilirska Bistrica, Herpelje‐Kozina). Izdelali smo tudi več mnenj o vplivih predvidenih projektov
na območja NATURA 2000 (npr. oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice, čiščenje odpadnih vod v porečju reke
Vipave, rekonstrukcija ceste Bača‐Dolenja Trebuša itd.). Več mnenj smo izdelali v zvezi z rabo vode na naravnih
vrednotah v postopkih pridobivanja vodnega dovoljenja. Nekaj mnenj smo izdelali tudi za različne načrtovane
prireditve v varovanih območjih.
V naravi ugotovljene neustrezne posege v varovanih območjih smo prijavili pristojni inšpekciji za naravo (npr.
nedovoljeni posegi v območje naravnega spomenika Soča s pritoki in naravne vrednote Nanos).

Območna enota Novo mesto
Med številnimi strokovnimi mnenji v postopku naravovarstvenih soglasij na varovanih območjih so bili še vedno
prevladujoči posegi z nebistvenim vplivom za gradnjo, rekonstrukcijo ali legalizacijo enostavnih gospodarskih
objektov, predvsem v RP Kozjansko. Izdanih je bilo kar nekaj mnenj na različnih vodotokih za vzdrževalna dela
in za gradnjo hidroloških merilnih postaj za površinske vode.
Časovno in strokovno so bila zahtevnejša mnenja po 105. in 117. členu ZON za urejanje vstopno‐izstopnih mest
na reki Kolpi v sklopu projekta Curs Colapis, kjer je bilo načrtovanih 35 vstopno‐izstopnih mest. Ta so terjala
urejanje obvezne infrastrukturne ureditve z nujno opremo, ki je bila za določene lokacije načrtovana v
nasprotju s sprejetimi varstvenimi režimi Krajinskega parka Kolpa. Na podlagi usklajevanj in izdanih omilitvenih
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ukrepov so se načrtovane lokacije prilagodile pogojem in je bilo možno celostno urediti z upoštevanjem
omilitvenih ukrepov le okoli 14 lokacij. Ostale lokacije so se uredile le kot vmesna postajališča z označevalnimi
tablami.
Veliko časa smo potrebovali za pripravo mnenj CPVO na II. stopnji, ker so bila okoljska poročila strokovno
pomanjkljiva in vsebinsko preobsežna. Za OPN Brežice, Trebnje, Žužemberk in Semič so bila tako potrebna
večkratna usklajevanja in nato ponovna pregledovanja. Strokovno najbolj kompleksno ter komunikacijsko
najbolj zahtevno je bilo usklajevanja pri potrjevanju ustreznosti okoljskega poročila in njegovega dodatka v
okviru DPN HE Mokrice. Zaradi predvidenih bistvenih vplivov posega na nekatere vrste in posledično okrnitev
narave je bilo okoljsko poročilo dopolnjeno s predlogom izravnalnih ukrepov vzpostavitve drugih območij,
pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti in je bilo nato izdano pozitivno mnenje.

Območna enota Piran
Izdaja mnenj je bila vezana zlasti na presojo sprejemljivosti posegov na obeh obsežnih območjih Natura 2000 –
Kras in Slovenska Istra ter na območjih krajinskih parkov Strunjan in Sečoveljske soline. Na območju Kraškega
roba in porečja Dragonje je bila večina mnenj izdana v zvezi z gradnjo infrastrukture, stanovanjskih in
gospodarskih objektov, turističnih kmetij ter z vzpostavljanjem trajnih nasadov – vinogradov in oljčnikov, na
območju KP Sečoveljske soline pa predvsem v zvezi s sanacijami solinskih nasipov in vplivom na slanoljubne
združbe in vrste. Precej aktivnosti je bilo namenjene izdajanju mnenj v zvezi z rabo vode, tako na vodotokih –
merilne postaje, ribogojnice, namakanje, kot tudi na morju.

7.3.1 Porazdelitev mnenj po oceni vpliva posega
Strokovnim mnenjem v postopkih presoje sprejemljivosti posegov v naravo na varovana
območja dodelimo ocene vplivov posega, pri čemer ocene pomenijo:
A – ni vpliva oz. pozitiven vpliv
B – nebistven vpliv
C – nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov)
D – bistven vpliv
E – uničujoč vpliv
Za tiste maloštevilne primere, kjer ne moremo dodeliti ene od navedenih petih ocen,
uporabimo opisa »ocena vplivov ni potrebna« ali »ostalo«.
Na sliki v nadaljevanju je grafično podana primerjava med porazdelitvijo števila mnenj po
navedenih ocenah za leta 2010, 2011 in 2012.
Slika 1: Primerjava med porazdelitvijo števila mnenj po navedenih ocenah za leta 2010, 2011 in 2012
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V primerjavi z letom 2010, ko smo podatke o oceni začeli voditi, je bil v letu 2011 odstotek
mnenj z oceno A znatno večji na račun mnenj z ocenami C, D in E. Čeprav so ocene odvisne
od učinkov posega in od prostorske umestitve posegov, je takšen rezultat lahko tudi
posledica našega aktivnega delovanja na dvigu kvalitete dela in na poenotenju pristopov.
Tudi v letu 2012 se takšen trend nadaljuje; še vedno je približno dve tretjini posegov takšnih,
ki nimajo bistvenih vplivov na varovana območja in zanje ni treba predpisovati omilitvenih
ukrepov. Skladno z rezultati analize iz leta 2011, ki je identificirala nekaj vrst posegov s
praviloma neškodljivimi vplivi na varovana območja, ZRSVN še vedno teži k zmanjšanju
administrativnih ovir s predlogom, da bi preko take posege izločili iz presoje.

7.4

BIOTSKA RAZNOVRSTNOST

Varstvo biotske raznovrstnosti vključuje zelo raznolike naloge (v skladu z ZON), ki jih bomo
predstavili v naslednjih podpoglavjih.

7.4.1 Varstvo vrst in habitatnih tipov
Skupina za favno in floro je bila v letu 2012 obnovljena. Nekatere člane, ki niso več zaposleni
na Zavodu, smo zamenjali z novimi, nekatere pa smo zaradi obsega njihovega dela morali
razbremeniti.
V letu 2012 je skupina redno pripravljala strokovna mnenja o posegih v zavarovane prosto
živeče rastlinske in živalske vrste (glej preglednico 7). Obravnavali smo 18 vlog za posege v
populacije zavarovanih prosto živečih vrst, na katere smo pripravili 27 strokovnih mnenj.
Strokovna mnenja se pripravljajo za posamezno taksonomsko skupino. Taksonomska skupina
je lahko posamezna vrsta ali pa višji takson. Pri rastlinah se mnenja večinoma nanašajo na
posamezne vrste, pri živalih pa so to predvsem razredi ter redovi (npr. vloga za raziskovanje
dvoživk, kačjih pastirjev, obročkanje ptic). V primeru, da se vloga nanaša na več različnih
taksonomskih skupin, se za eno vlogo pripravi več strokovnih mnenj, za vsak takson po eno.
Strokovna mnenja se nato združijo v odhodne dopise, ki jih je enako število, kot je bilo
prispelih vlog.
Med bolj odmevnimi zadevami sta v letu 2012 bila odstrel velikih zveri in kormoranov.
Poleg mnenj o posegih v populacije zavarovanih vrst smo izdelali tudi mnenje o izrednem
odstrelu divjih prašičev v Zahodnem visoko kraškem lovsko upravljavskem območju in
njegovem vplivu na zavarovane vrste.
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Preglednica 7: Pregled števila strokovnih mnenj po uredbah o zavarovanju prosto živečih rastlinskih in
živalskih vrst, ter skupno število obravnavanih vlog.
Uredba o zavarovanih
Uredba o zavarovanih
Enota
prosto živečih rastlinskih prosto živečih živalskih
vrstah
vrstah
CE
0
0
KR
0
0
LJ
0
0
MB
0
0
NG
0
0
NM
0
0
PI
0
0
OsrE
3
24
Skupaj vlog
3
15
Opomba 1: Za vsako območno enoto je podano število strokovnih mnenj, ki se sestavljajo v odhodne dopise, zato je število
v zadnji vrstici preglednice »Skupaj vlog« manjše ali kvečjemu enako vsoti števil v stolpcu. (Za posamezno vlogo namreč
tipično pripravimo več kot eno strokovno mnenje.) Vsota vseh posamičnih mnenj po enotah (CE do OsrE) je 27.
Opomba 2: Večino strokovnih mnenj izdamo na Osrednji enoti Zavoda, predvsem zaradi racionalizacije postopka priprave
mnenj in velike obremenjenosti članov Skupine za favno in floro, ki so pretežno z območnih enot in sodelujejo pri vsebini
mnenj.

Zavod je sodeloval tudi v obeh telesih za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi, v
Strokovni komisiji za podporo pri načrtovanju upravljanja z velikimi zvermi in v Delovni
skupini za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi. Zavod je bil prav tako udeležen pri
pripravi odgovora na pilot EU o volku in sodeloval pri nadaljnjem izvajanju nekaterih akcij v
okviru projekta SloWolf.
Zavod bi v preteklem letu moral nadaljevati koordinacijo delovne skupine zunanjih
strokovnjakov za obnovitev tipologije habitatnih tipov in pripravo strokovnih osnov za
spremembo Uredbe o habitatnih tipih, vendar za njeno delo ni bilo zagotovljenih finančnih
sredstev, zato se skupina ni sestajala. Iz istih razlogov ni bil natisnjen terenski priročnik z
obnovljeno tipologijo habitatnih tipov Slovenije, saj MKO ni uspelo priskrbeti finančnih
sredstev. Na Zavodu smo pripravili projektne naloge za razpis za kartiranje habitatnih tipov,
vendar MKO razpisa ni izvedel. Zavod zaradi strogih varčevalnih ukrepov tudi ni izvedel
izobraževanja za prepoznavanje habitatnih tipov za zaposlene.
Zavod je tudi v letu 2012 nudil podatke zaključenih kartiranj habitatnih tipov zunanjim
uporabnikom. Kartiranja so na voljo na spletni strani Zavoda. Podatkov kartiranj v letu 2012
nismo vključevali v podatkovno zbirko Naravovarstvenega atlasa, saj je Naravovarstveni atlas
v fazi prenove, ki se je začela konec leta 2012.
V letu 2012 je prenehala delovati interdisciplinarna skupina, ki je pripravljala vsebine za
akcijski načrt varstva zavarovanih vrst rib, ki bi obravnaval problematiko velikega kormorana
in plenjenja rib. Zavod je o tem pripravil izčrpno poročilo, ki je bilo poslano na MKO, v njem
pa je tudi pojasnjeno, katere podatke je še potrebno pridobiti, da se lahko pripravi strokovne
podlage za akcijski načrt.
Zavod je od zunanjih izvajalcev uspel pridobiti nekaj podatkov v vrstah, ki smo jih v
sodelovanju z zunanjim izvajalcem digitalizirali in pripravili za uporabo preko internih profilov
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Naravovarstvenega atlasa. Interne profile s temi podatki smo odprli tudi za upravljavce
zavarovanih območij, MKO in ARSO. Organizirali smo dve izobraževalni delavnici za delo s
podatki.
V letu 2012 smo v projektu Amc Promo BID dopolnili popis invazivk na območju Koritnega in
izvedli odstranjevanje invazivk na območju Koritnega in sotočja Kokre in Rupovščice pri
Kranju. Pri tem smo sodelovali z Društvom za varstvo okolja Bled ter s študenti in dijaki BC
Naklo. Nadaljevali smo z akcijami odstranjevanja japonskega dresnika, in sicer redno košnjo
1x tedensko, spremljali smo stanje na območju, kjer je rastišče dresnika pokrito s črno folijo,
s pomočjo literature pa smo preučevali druge metode za odstranjevanje te vrste.
Glavate vrbe so pomemben habitat za hrošča puščavnika (Osmoderma eremita), zato smo v
občini Šmarje pri Jelšah izvedli popis in obrezovanje glavatih vrb ter popis puščavnika. Ob
tem so bile izvedene še štiri delavnice z naravovarstveno, vodarsko in kmetijsko stroko.
Zavod je zagotavljal posredovanje slike s podvodne kamere z območja naravnega spomenika
Rt Madona na svetovni splet, vse dokler ni zmanjkalo denarnih sredstev, zaradi strogih
varčevalnih ukrepov. Zadnje posredovanje slike je trajalo do 9. 10. 2012. Nadaljuje se
spremljanje stanja habitatnih tipov na območju naravnega spomenika.
V okviru projekta MONAKO je bila zaključena študija »Analiza kriptobentoških
mikrohabitatov v slovenskem morju in opredelitev njihove vloge pri ocenjevanju stanja
biotske raznovrstnosti«, ki jo je naredil Nacionalni inštitut za biologijo – morska biološka
postaja Piran.
V projektu Viri življenja, ki se je s koncem marca 2012 zaključil, je Zavod nudil strokovno
podporo vodilnemu partnerju pri dokončanju skupne strategije upravljanja z vodnimi viri ter
pripravi pilotnih načrtov upravljanja za tri določene vodne vire. Prav tako smo vsem
partnerjem nudili strokovno podporo pri vseh delovnih fazah obnove vodnih teles. S
strokovnimi nasveti smo usmerjali naročnike in izvajalce obnovitvenih del. Kot nosilec naloge
Register vodnih virov na projektnem območju smo s sodelovanjem hrvaškega partnerja
opravili še zadnje terenske popise vodnih virov in celostno uredili register. Vsak vodni vir je v
registru predstavljen z najpomembnejšimi geografskimi podatki, priloženi pa so tudi rezultati
popisov flore in favne ter kartografsko gradivo.
Izvedli smo redne naloge, kot so bile napovedane v našem programu dela za leto 2012:
• Skupina za favno in floro je bila obnovljena;
• Pripravljali smo strokovnih mnenja in stališč po uredbah o zavarovanih prosto živečih
vrstah rastlin in živali;
• Sodelovali smo v obeh skupinah za upravljanje velikih zveri, ki jih vodi MKO;
• Pripravili smo projektne naloge za razpis za kartiranje habitatnih tipov;
• Pregledali smo podatkov kartiranj iz leta 2011, jih postavili na spletno stran in
pripravili za vključitev v Naravovarstveni atlas.
Nobena od napovedanih razvojnih nalog zaradi strogih varčevalnih ukrepov ni bila izvedena.
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Izvedli smo projektne naloge9, kot so bile napovedane v našem programu dela za leto 2012:
• Odstranitev invazivnih tujerodnih vrst na območju Koritnega in sotočja Kokre in
Rupovščice pri Kranju (Amc Promo BID);
• Odstranjevanje japonskega dresnika, in sicer z redno košnjo 1x tedensko oz. vsaka 2
tedna, spremljanje stanja na območju, kjer je rastišče dresnika pokrito s črno folijo
ter preučevanje drugih metod za odstranjevanje te vrste (Amc Promo BID);
• Obrezovanje glavatih vrb v občini Šmarje pri Jelšah (Glavate vrbe);
• Popis glavatih vrb in puščavnika v občini Šmarje pri Jelšah (Glavate vrbe);
• Spremljanje stanja habitatnih tipov v NS Rt Madona (Inform. sist. Tržaški zaliv);
• Posredovanje slike podvodne kamere v NS Rt Madona na svetovni splet (Inform. sist.
Tržaški zaliv);
• Priprava Skupne strategije upravljanja z vodnimi viri v Beli krajini (Viri življenja);
• Nadzor obnove kalov v Beli Krajini (Viri življenja).
7.4.1.1 Konvencija CITES
Naloge, ki jih Zavodu kot strokovnemu organu nalagata konvencija CITES in Uredba o
ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami (Ur. l. RS 39/2008,
106/10), se izvajajo redno in tekoče. Med strokovnimi nalogami so v letu 2012 prevladovala
strokovna mnenja o:
• nadzoru gojitve in gojiteljev zavarovanih vrst in vrst CITES v Sloveniji;
• uvozu in izvozu osebkov;
• taksonomski določitvi osebkov, ki jih zadržijo na carini.
Preglednica 8: Pregled opravljenih nalog po konvenciji CITES
Naloga
Podajanje strokovnih mnenj po konvenciji CITES
Ogled zaseženega materiala
Ogled bivalnih razmer, ustanov za gojenje in umetno razmnoževanje vrst
Zbiranje podatkov o stanju slovenskih vrst, vključenih v trgovino
Sodelovanje na Konferenci pogodbenic Konvencije
Sodelovanje v strokovnih odborih Konvencije (sestanki)
Sodelovanje v strokovnih odborih EU (sestanki)
Sodelovanje na regionalnih sestankih strokovnih odborov EU

Število izvedb
40
0
9
0
0
0
0
0

Zaradi strogih varčevalnih ukrepov se Zavod v letu 2012 ni udeleževal mednarodnih
sestankov in strokovnih odborov. Kljub temu smo vestno opravljali ostale naloge, ki nam jih
nalaga konvencija CITES. Še naprej izvajamo oglede gojitev in nadzorujemo poteke rej. V letu
2012 smo začeli pripravljati tudi bazo o gojitvi ujed v Sloveniji, katere namen je zagotoviti
večji nadzor nad gojitelji in lastništvi ptic. Izgradnja baze je v zaključni fazi in bo dokončana
do konca februarja 2013.
Izvedli smo redne naloge, kot so bile napovedane v našem programu dela za leto 2012:
• priprava strokovnih mnenj o vplivu uvoza in izvoza na stanje ohranjenosti vrst v
naravi;
9

Tu in v vseh naslednjih poglavjih, kjer je vključen odlomek »projektne naloge«, zaradi večje preglednosti ter lažjega
spremljanja na koncu vsake alineje v oklepaju navajamo akronim projekta.
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•
•
•
•

spremljanje gojitev, bivalnih pogojev, oskrbe in usposobljenosti gojiteljev za gojitev;
strokovna determinacija zadržanih osebkov in osebkov v preiskovalnih postopkih;
sodelovanje z upravnim organom pri nalogah, povezanih z izvajanjem konvencije
CITES;
mednarodno sodelovanje s strokovnimi organi za izvajanje konvencije CITES drugih
držav.

V programu 2012 napovedanih rednih nalog, ki zgoraj niso omenjene, nismo izvedli, saj zanje
nismo prejeli nobene vloge.
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Izvedli smo razvojno nalogo, napovedano v našem programu dela za leto 2012:
• Izdelava baze o gojitvi ujed10.
7.4.1.2 Konvencija o biološki raznovrstnosti
Varstvo biotske raznovrstnosti izvajamo preko varstva vrst in habitatnih tipov, z varstvom
ekološko pomembnih območij (poglavje 7.4.2) in območij Natura 2000 (poglavje 7.4.3)
Zavod je tudi tekom leta 2012 spremljal delovanje Pomožnega telesa za znanstveno,
tehnično in tehnološko svetovanje Konvencije o biološki raznovrstnosti – SBSTTA, v skladu s
prilogo III k sklepu držav pogodbenic Konvencije št. COP VIII/10 in poslovnikom Pomožnega
telesa. Nadaljevali smo tudi z aktivnostmi nacionalne kontaktne točke CHM10 ter
aktivnostmi za spletno stran Posredovalnica informacij Konvencije o biološki raznovrstnosti
(http://chm.zrsvn.si/), v skladu s sklepom pogodbenic Konvencije št. COP X/15.
7.4.1.3 Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (Bonnska konvencija),
Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča
močvirskih ptic (Ramsarska konvencija), Konvencija o varstvu prosto živečega
evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov
(Bernska konvencija) in Konvencija o varstvu Alp (Alpska konvencija)
Obveznosti, ki izhajajo iz naštetih konvencij, izpolnjujemo predvsem z izvajanjem nalog, ki se
nanašajo na varstvo vrst in habitatnih tipov, z varstvom ekološko pomembnih območij
(poglavje 7.4.2) in območij Natura 2000 (poglavje 7.4.3). Redno spremljamo dogajanja v zvezi
s konvencijami in njihovimi telesi, vendar se zaradi strogih varčevalnih ukrepov mednarodnih
srečanj in sestankov udeležujemo skrajno okrnjeno.
V letu 2012 se je zaključil projekt Karavanke, katerega cilji so bili ohraniti biotsko pestrost,
omogočati trajnostni razvoj in uresničevati cilje Alpske konvencije v praksi.
7.4.1.4 Barcelonska konvencija
Zavod RS za varstvo narave – OE Piran je nacionalni koordinator Protokola o posebej
zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti Sredozemskega morja (SPA protokol).
Aktivnosti v letu 2012 so bile namenjene predvsem spremembam dodatkov k protokolu v
zvezi z novimi dognanji o ogroženosti hrustančnic ter pregledu trenutnega stanja na projektu
Strateški akcijski načrt za biotsko raznovrstnost (SAP BIO).
7.4.1.5 Vodna direktiva
V letu 2012 smo s Sektorjem za vode MKO in z IzVRS nadaljevali sodelovanje pri izvedbi
ukrepov NUV in pri izvedbi projektov (SEE RIVER, LIVEDRAVA, WETMAN). Pri območjih s
posebnimi zahtevami11 NUV je ZRSVN pomagal pri predstavitvah in komunikaciji vsebin, ki so
povzete iz naravovarstvenih smernic. V projektih smo na konkretnih primerih s partnerji
različnih strok razvijali nove metode upravljanja z vodami v Sloveniji.

10

Naloga je v času pisanja poročila (januar 2013) v zadnji fazi izdelave.
Območja s posebnimi zahtevami so tista območja (v povezavi z vodami), za katera predpisi določajo
dopolnilne cilje in zahteve zaradi njihovega varstva. Natančneje so določena z Uredbo o podrobnejši vsebini in
načinu priprave načrta upravljanja voda (Uradni list RS, št. 26/06).
11
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7.4.1.6 Direktiva o morski strategiji EU
Zavod RS za varstvo narave je z nosilcem aktivnosti v zvezi z morsko strategijo (IzVRS) ter
podizvajalcem za deskriptorje ugodnega okoljskega stanja, vezane na biotsko raznovrstnost
(NIB – Morska biološka postaja) sodeloval pri oblikovanju začetne presoje stanja morskega
okolja.

7.4.2 Ekološko pomembna območja
Kot v preteklih letih tudi v letu 2012 sistematično delo na ekološko pomembnih območjih
(EPO), posebej tam, kjer se ne prekrivajo z območji Natura 2000, zaradi premajhne
kadrovske zasedbe Zavoda ni bilo mogoče.
Glede na to, da še ni sprejetja spremembe Uredbe o območjih Natura 2000, tudi še ni
pripravljen strokovni predlog za dopolnitev Uredbe o ekološko pomembnih območjih.
Območne enote Zavoda so na območjih EPO priložnostno spremljale stanje in izvedle
nekatere ciljne naloge, kot je razvidno iz spodnjih navedb.
Območna enota Celje
Na ekološko pomembnem območju Sava od Radeč do državne meje se je stanje po zaključku gradnje zgornjih
elektrarn na spodnji Savi pričelo umirjati. Največ naših aktivnosti na tem območju je bilo v zvezi z zasaditvami
obrežne vegetacije, umestitvami ribiških dejavnosti in kolesarskih stez. Skladno z uresničevanjem ukrepov iz
NUV, za močno preoblikovana vodna telesa, smo z upravljavci elektrarne HE Vrhovo (Savske elektrarne
Ljubljana d.o.o.) na sestanku uskladili lokacije za izvedbo posegov.

Območna enota Kranj
Stanje smo spremljali priložnostno. Pri posegih v prostor na območjih EPO smo se v nekaterih primerih povezali
z investitorji z namenom dodatnega usmerjanja posega, tako da bi le‐ta imel kar najmanjši vpliv na naravo.
Sprotno smo dopolnjevali podatke o zavarovanih rastlinskih in živalskih vrstah.

Območna enota Ljubljana
V preteklem letu smo preverjali stanje EPO na terenu, največkrat ob pregledovanju območij Natura 2000.
Največ usmeritev v zvezi z EPO je bilo podanih v postopku pridobivanja mnenj in smernic.

Območna enota Maribor
Na več EPO so določeni tudi drugi naravovarstveni statusi območij in smo tam spremljali stanje hkrati z
monitoringom teh drugih vsebin (NV, varovana območja). Na ostalih območjih EPO smo stanje spremljali
večinoma priložnostno, predvsem ob pripravi naravovarstvenih smernic in strokovnih mnenj v zvezi z
načrtovanimi posegi in dejavnostmi. Intenzivneje smo zbirali podatke o ogroženih in zavarovanih vrstah in
njihovih habitatih v sklopu aktivnosti pri projektih (npr. WETMAN).

Območna enota Nova Gorica
Spremljanje stanja delov EPO smo izvajali priložnostno, zlasti ob pripravi naravovarstvenih smernic in
strokovnih mnenj v zvezi z načrtovanimi ali odvijajočimi posegi in dejavnostmi (spodnja Vipavska dolina, Nadiža
s pritoki, Soča, Idrijca s pritoki, Kras, Snežnik‐Pivka, Notranjski trikotnik). Spremljanje stanja v EPO Mlake pri
Vipavi smo izvajali in ga s poročilom tudi zaključili v sklopu dogovorjenega »naravovarstvenega nadzora« zaradi
delovanja strelišča.
Nadaljevali smo z urejanjem dokumentacije pisnih podatkov in študij za posamezna območja.
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Območna enota Novo mesto
Spremljanje stanja na EPO je potekalo hkrati s pripravo naravovarstvenih smernic in strokovnih mnenj. Nekaj
novih podatkov o ogroženih in zavarovanih vrstah in njihovih habitatih smo zbrali v okviru projekta WETMAN v
okolici Vinice.

Območna enota Piran
Spremljanje stanja biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih je bilo neposredno povezano s
pripravo smernic za posamezne OPPN in z oblikovanjem mnenj v zvezi s presojo sprejemljivosti posameznih
posegov v prostor.

7.4.3 Območja Natura 2000
Poglavje je razdeljeno na dve podpoglavji: strokovne vsebine in komunikacija območij Natura
2000.
7.4.3.1 Območja Natura 2000 – strokovni del
V letu 2012 smo večino časa posvetili trem nalogam. MKO je začel voditi postopek
spreminjanja in dopolnjevanja Uredbe o območjih Natura 2000, ki naj bi bil zaključen do
konca leta 2012. Zavod je pripravil seznam spremenjenih in dopolnjenih območij s
kvalifikacijskimi vrstami in habitatnimi tipi ter posodobljenimi mejami že obstoječih območij.
Vsa območja in kvalifikacijske vrste so bila usklajena s Strokovnim odborom za vsebine
Direktive o pticah in Direktive o habitatih. Ker je imelo delo za posodobitev Uredbe o
območjih Natura 2000 prednost pred ostalimi nalogami, smo poročanju Evropski Komisiji po
Direktivi o habitatih in Direktivi o pticah posvetili nekoliko manj časa. Poročili je namreč
potrebno odposlati v letu 2013.
Priprava novega Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014‐2020 se je
začela konec leta. Zakasnitvi je botroval zamik začetka projekta SI Natura 2000 Management
(PUN2000), ki se izvaja v okviru finančnega mehanizma LIFE+ Evropske unije. Zavod v njem
sodeluje kot partner. Kljub temu, da se je projekt z zamudo začel šele novembra 2012, so
bile že izvedene nekatere začetne aktivnosti. Izvedli smo interno uvodno delavnico projektne
skupine, na kateri smo predstavili projekt in se dogovorili o reviziji con vrst in habitatnih
tipov za potrebe izdelave nove priloge 4.2. V sklopu projektne akcije A1 smo začeli izvajati
analize ciljev in ukrepov iz obstoječega OPN2k 2007‐2013. Pripravili smo tudi sestanke z
vsemi partnerji, določili načrt dela in vsebino analize. Izdelali smo strokovni predlog
umestitve ukrepov GOPS v PRP za naslednjo finančno perspektivo (2014‐2020) in ga
predstavili Sektorju za gozdarstvo, MKO ter v Bruslju na mednarodni medsektorski delavnici
z naslovom Forest and Natura 2000 – Opportunities and chalenges. Pregledali in dopolnili
smo metodologijo za pripravo sloja conacija. Sloj s približno 1800 poligoni bo obnovljen v
letu 2013.
V letu 2012 smo nadaljevali z izvajanjem programa upravljanja območij Natura 2000 za
obdobje 2007‐2013. Izvajanje je potekalo preko naravovarstvenih smernic (gl. poglavje 7.4).
Zavod redno sodeluje z MKO pri pripravi novega Programa razvoja podeželja za obdobje
2014‐2020. Za MKO smo pripravili strokovni predlog za ukrepe varstva biotske raznovrstnosti
v novem PRP 2014‐2020. Zelo intenzivno smo sodelovali tudi pri ozelenitvi skupne kmetijske
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politike, pripravili smo tipologijo krajinskih prvin. Delo na navzkrižni skladnosti se je začelo v
drugi polovici leta in se še nadaljuje, pripravljena bodo nova navodila za krajinske prvine, ki
se varujejo preko navzkrižne skladnosti.
Evropska komisija je posodobila strukturo zbirke podatkov SDF in pripravila novo aplikacijo
za urejanje podatkov. Za posredovanje in urejanje slovenskih podatkov je zadolžen Zavod. V
letu 2012 smo tako dopolnili podatke, jih prilagodili za uporabo omenjene aplikacije in
posredovali Evropski Komisiji.
Novembra 2012 je bil že izveden tradicionalni letni strokovni posvet slovenske
naravovarstvene stroke. Tema posveta je bila prostovoljstvo v naravovarstvu.
Zaradi strogih varčevalnih ukrepov se Zavod ni udeleževal vseh sestankov strokovnih skupin
Koordinacijske skupine za biotsko raznovrstnost in naravo v EU, v katere je imenovan.
Udeležili smo se le najbolj nujnih sestankov, ki so bili ključni za izvajanje tekočih nalog.
Zavod je sodeloval tudi pri pripravi odgovorov za pilote EU o obvoznici Škofljica in o
postavitvi vetrnih elektrarn na Volovji rebri ter pri pripravi obrazložitvenega odgovora na
pisni opomin po Direktivi o pticah.
V letu 2012 smo pripravili tudi štiri projektne naloge za razpis monitoringov za kvalifikacijske
vrste v območjih Natura 2000. Pripravljene so bile strokovne naloge za ptice, netopirje,
hrošče in metulje.
Večina terenskega dela je bila vezanega na različne projekte. Tako smo opredelili stanje
populacij leščurja in morskega datlja ter habitatnih tipov morski travniki in podmorski
grebeni na območju naravnega rezervata Strunjan, nadaljevali s spremljanjem uspešnosti
gnezdenja kozače in koconogega čuka v nameščenih gnezdilnicah na Jelovici, skupaj z
lokalnim prebivalstvom pa smo izvedli tudi popise vrst na območju Dolina Branice. Ponovno
smo prešteli velikonočnice na Boletini in popisovali Kosce v Jovsih ter srednje detle v Dobravi
(poprojektne aktivnosti LIFE‐after‐LIFE).
Delo na projektih je bilo usmerjeno tudi v ustrezno upravljanje območij Natura 2000. Tako
smo v preteklem letu v okviru projektov oblikovali usmeritve za usmerjanje obiska v NR
Strunjan, na območju Dolina Branice smo določili in demonstrirali ustrezne kmetijske prakse
oz. ukrepe, na Jelovici smo spremljali uspešnost ukrepov v zvezi z zagotavljanjem naravi
prijaznega prometnega režima in pripravili poročilo, na Pohorju pa smo spremljali število
obiskovalcev in njihovo pojavljanje na barjih.
Projekt WETMAN je v letu 2012 prešel k izvedbi ukrepov za zagotavljanje ugodnega
ohranitvenega stanja na projektnih območjih. Tako so bili pripravljeni dokumenti »Osnove za
upravljanje pilotnih območij« Pohorska barja, Mura Petišovci, Vrhe, Gornji kal ter Planik ter
izveden set delavnic za pripravo načrta upravljana za pilotno območje Zelenci. Pridobljena so
bila soglasja in dovoljenja za izvedbo del na terenu, izvedena je bila revitalizacija kala Krivača
(območje Gornji kal) in izbran izvajalec za dela na pilotnem območju Mura Petišovci.
Odstranjevali smo tudi zarast na pilotnih območjih Planik in Gornji kal ter na pohorskem
barju Javorski vrh in začeli z odstranjevanje zarasti na Klopnovrških barjih ter na Vrheh.
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Izlovljene so bile ribe iz kala Hrast (Gornji kal) in iz mrtvice Muriša (Mura Petišovci). Na
pohorskih barjih je bilo obnovljenih 1703 metrov lesenih pešpoti, še vedno pa spremljamo
tudi število in časovno dinamiko obiskovalcev na treh lokacijah. Na pohorskih barjih na dveh
lokacijah ter na Planiku s piezometri spremljamo nivo talne vode.
S prvimi aktivnostmi smo začeli tudi pri projektu Riparian ecosystem restoration in the lower
Drava river in Slovenia (LIVEDRAVA), kjer je Zavod prav tako partner in ki se je začel v
septembru 2012. Najprej smo izvedli vrsto sestankov projektne skupine z namenom
uskladitve poteka dela. Izvedli smo tudi sestanek z VGB Maribor ter pripravili shemo načrta
dela in nabor deležnikov na projektnem območju.
Oktobra 2012 se je začel tudi projekt Sustainable Integrated Management of International
River Corridors in SEE Countries (SEE RIVER), pri katerem je Zavod partner. Izvedenih je bilo
več kabinetnih in terenskih sestankov ter delavnic z IzVRS v zvezi z delom na slovenskem
projektnem območju ob Dravi. Opredelili smo meje rečnega koridorja pilotnega območja SLO
Drava, ki so strokovno in terensko preverjene. Pripravljene so podatkovne baze območij z
naravovarstvenim statusom na pilotnem območju SLO Drava.
V projektu Sonaravno upravljanje planin na varovanih območjih (ALPA) smo v preteklem letu
pripravili načrt enotnega izvajanja projekta (povezava aktivnosti in pristopov dela na
avstrijski in slovenski strani), izdelali osnutek smernic za revitalizacijo planin, izdelali
socioekonomske analize planin ter zasnovali upravljavske načrte in skupaj s partnerjem
Občino Zreče pripravili načrt za odstranjevanje zarasti na območjih Korošica in Pohorje.
Z letom 2012 se je končalo tudi poprojektno obdobje LIFE‐after‐LIFE. V zadnjem letu
njegovega izvajanja smo še izvedli monitoring košnje na območju Jovsi, izvedli košnjo in
odstranitev grmovja na Boletini in pregledali označevalne table. Metodološka dokumenta
»Vodnik« in »Varstvene usmeritve«, ki sta bila pripravljena v okviru LIFE projekta sta se
uporabljala in nadgrajevala v projektih (npr. WETMAN).
Aktivnosti na območjih Natura 2000, ki so tudi zavarovana območja, so opisana v poglavju
7.7.
Izvedli smo redne naloge, kot so bile napovedane v našem programu dela za leto 2012:
• Priprava strokovnega predloga za spremembo Uredbe o območjih Natura 2000;
• Vzdrževanje podatkovne zbirke SDF v Naravovarstvenem atlasu:
• Organizacija strokovnega posveta;
• Sodelovanje na sestankih strokovnih skupin Koordinacijske skupine za biotsko
raznovrstnost in naravo v EU, ki so bili nujni za tekoče delo Zavoda;
• Priprava štirih projektnih nalog za razpis monitoringov kvalifikacijskih vrst hroščev,
metuljev, ptic in netopirjev.
Izvedli smo razvojne naloge, kot so bile napovedane v našem programu dela za leto 2012:
• Sodelovanje z MKO pri pripravi programa upravljanja območij Natura 2000 za
obdobje 2014‐2020;
• Izdelava analiz za pripravo priloge programa upravljanja območij Natura 2000 za
obdobje 2014‐2020;
• Pregled in dopolnitev metodologije za pripravo sloja conacija;
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•
•
•
•

Priprava novih podatkovnih zbirk za upravljanje novih podatkov v zvezi s programom
upravljanja območij Natura 2000 in poročanjem;
Sodelovanje z MKO pri pripravi Programa razvoja podeželja za obdobje 2014‐2020;
Preveritev in dopolnitev prenosa zbirke SDF v nov format in posredovanje Evropski
komisiji;
Spremljanje in uvajanje nove sodne prakse v zvezi z Naturo 2000 v delo Zavoda.

Izvedli smo projektne naloge, kot so bile napovedane v našem programu dela za leto 2012:
• Opredelitev stanja populacij leščurja in morskega datlja ter habitatnih tipov morski
travniki in podmorski grebeni v Naravnem rezervatu Strunjan (MedPAN North);
• Izvedba skupinskih popisov vrst na območju Dolina Branice (Natura Branice);
• Spremljanje uspešnosti gnezdenja kozače in koconogega čuka na Jelovici (MONAKO);
• Štetje velikonočnice na Boletini (LIFE‐after‐LIFE);
• Štetje kosca v Jovsih (LIFE‐after‐LIFE);
• Monitoring srednjega detla v Dobravi (LIFE‐after‐LIFE);
• Spremljanje uspešnosti ukrepov v zvezi s prometnim režimom na Jelovici (MONAKO);
• Spremljanje številčnosti ter časovne razporeditve obiskovalcev na treh lokacijah na
pilotnem območju Pohorje – barja (WETMAN);
• Nadzor košnje in odstranjevanja grmovja na Boletini (LIFE‐after‐LIFE);
• Nadzor varovanja rastišča velikonočnice na Boletini v času cvetenja (LIFE‐after‐LIFE);
• Nadzor pokošenosti travnikov v Jovsih (LIFE‐after‐LIFE);
• Priprava priporočil za usmerjanje obiska morskega dela Naravnega rezervata Strunjan
(MedPAN North);
• Določitev ustreznih kmetijskih praks oz. ukrepov na območju Natura 2000 Dolina
Branice (Natura Branice);
• Izdelava poročila o ukrepih v zvezi s prometnim režimom na Jelovici (MONAKO);
• Pridobitev vseh dovoljenj in soglasij za izvedbo del na terenu (6 naravovarstvenih
soglasij, 9 dovoljenj za poseg v naravo, 7 vodnih dovoljenj, 7 dovoljenj za izvajanje
del v gozdovih s posebnim statusom, 7 drugih sektorskih dovoljenj, 41 dovoljenj od
lastnikov zemljišč, 1 odločba o ureditvi meje in parcelaciji) (WETMAN);
• Izvedba revitalizacije kala Krivača na pilotnem območju Gornji kal in uspešna izvedba
postopka izbora izvajalca za dela na pilotnem območju Mura Petišovci (WETMAN);
• V okviru akcije Odstranjevanje zarasti smo le‐to odstranili na:
o Pohorskem barju Javorski vrh (1ha) v okviru dveh prostovoljnih akcij ter pričeli z
odstranjevanje zarasti na Klopnovrških barjih,
o na pilotom območju Planik (1ha) v okviru dveh prostovoljnih akcij,
o na pilotnem območju Gornji kal: na kalih Kršeljivec in Krivača (1,23ha),
o pričeli z deli na pilotnem območju Vrhe (WETMAN);
• Izlov rib iz kala Hrast na pilotom območju Gornji kal ter iz mrtvice Muriša na pilotnem
območju Mura Petišovci (WETMAN);
• Izgradnja 1703 m lesenih pešpoti na pilotnem območju Pohorska barja (Lovrenška
jezera 664m, Ribniško jezero bog 175m, Črno jezero 864m) ter izgradnja poti na
Črnem jezeru, ki je bila izvedena v okviru prostovoljnih akcij Slovenske vojske,
Planinskega društva Slovenska Bistrica ter Turističnega društva Lipa Kebelj
(WETMAN);
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•
•
•

Zagotovitev aktivnejše uporabe informacijske sobe v Kapelah in opazovalnega stolpa
v Jovsih (LIFE‐after‐LIFE);
Izdelava strokovnih osnov za upravljanje projektnega območja Dolina Branice (Natura
Branice);
Priprava dokumentov »Osnove za upravljanje pilotnih območij« Pohorska barja, Mura
Petišovci, Vrhe, Gornji kal ter Planik v seriji delavnic s strokovno javnostjo, sektorji ter
drugimi lokalnimi deležniki ter izvedba seta delavnic za pripravo načrta upravljanja za
pilotno območje Zelenci (WETMAN).

Sledijo besedila, v katerih vsaka območna enota izpostavi pomembnejše prispevke k
strokovnim vsebinam Nature 2000.
Območna enota Celje
Sodelovali smo pri dopolnjevanju omrežja Natura 2000, predvsem za ribe (utemeljevanju območij na spodnji in
srednji Savi ‐ načrtovane elektrarne).

Območna enota Kranj
Pri pripravi predloga spremembe Uredbe o območjih Natura 2000 smo z Osrednjo enoto sodelovali pri
določanju vsebin in mej za posamezna območja. Precej strokovnih podatkov smo pridobili v okviru projektov
Monako, Amc Promo BID in Wetman. Pri slednjem smo sredi priprave načrtov upravljanja za območji Zelenci in
Planik. Stanje na območjih N2000 smo spremljali priložnostno na naslednjih območjih: Zelenci, Planik, mokrišče
Podhom, Jelovica, gozd Kranj‐Škofja Loka, Koritno in Bodešče.

Območna enota Ljubljana
Sodelovali smo pri strokovnem opredeljevanju predlogov Nature 2000. Na podlagi monitoringa netopirjev, ki ga
je za MKO izvajal CKFF, smo vzpostavili stik z lastniki stavb in na terenu s komunikacijo reševali probleme.

Območna enota Maribor
Veliko novih podatkov o stanju kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov smo pridobili ob načrtnih evidentiranjih
na pilotnih območjih projekta Wetman na Muri in na Pohorju, pa tudi ob akciji zbiranja podatkov o pojavljanju
izbranih vrst hroščev. Izdelali smo upravljavske cone za območje Natura 2000, Mura.

Območna enota Nova Gorica
Spremljanje stanja smo izvajali večinoma priložnostno v okviru drugih nalog, zlasti v okviru priprave strokovnih
mnenj in naravovarstvenih smernic. Izvajali smo ga na območjih: Julijske Alpe, Trnovski gozd—južni rob in
Nanos, Javorniki‐Snežnik, Snežnik‐Pivka, Dolina Vipave, Dolina Branice, reka Nadiža s pritoki, Soča z Volarjo,
Dolina Reke, Notranjski trikotnik ter Kras.
Načrtno spremljanje stanja smo izvajali in zaključili na območju Mlak pri Vipavi v okviru dogovorjenega
monitoringa zaradi zgrajenega strelišča.
Zaradi ugotovitev monitoringa (DOPPS, 2009) smo nadaljevali z aktivnostmi za zmanjšanje potencialnih
negativnih vplivov na populacijo velike uharice na območju Vipavske doline (sodelovanje z Planinskim društvom
Vipava).
Na Planinskem polju smo izvajali aktivnosti z namenom varstva rastišča morske čebulice, ki je edino v Sloveniji
in na območju EU.

Območna enota Novo mesto
Aktivno smo sodelovali pri strokovnem dopolnjevanju omrežja Natura 2000. Večja je bila aktivnost zaradi
načrtovanja HE Mokrice in HE Brežice, predvsem pri določitvi in utemeljevanju novega območja na spodnji Savi.
Izveden je bil monitoring stanja ključnih kvalifikacijskih vrst (srednji detel, kosec) na SPA Kozjansko‐Dobrava
Jovsi, ki je v primeru kosca pokazal trend upadanja, pri srednjem detlu pa stabilnost populacije.
Na območju SCI Gornji kal so se pričele v sklopu projekta Wetman aktivnosti zagotavljanja ugodnega stanja
želve sklednice.
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Območna enota Piran
Strokovno delo v zvezi z območji Natura 2000 je bilo v glavnem neposredno povezano z različnimi posegi in
dejavnostmi oz. s presojo teh posegov in dejavnosti na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe. Tudi v letošnjem
letu velja omeniti posege in načrte v neposredni okolici NR Škocjanski zatok (obrtna cona, cesta Koper –
Dragonja) ter različne posege na območju Kraškega roba in porečja Dragonje. Predstavnik OE je sodeloval pri
oblikovanju končnih predlogov sprememb uredbe o območjih Natura 2000.

7.4.3.2 Natura 2000 – komunikacija
Komunikacija Nature 2000 se tesno prepleta s strokovnimi nalogami Zavoda ‐ postopki
usklajevanj in sprejemanja prostorskih dokumentov, načrtov rabe naravnih virov ter priprava
sektorskih načrtov. Del komunikacije Nature 2000 izvajamo skozi številna izobraževanja, tako
šolajoče se mladine kot tudi splošne javnosti.
V letu 2012 smo skupaj s pripravo strokovnega dela povečanja območij Nature 2000
načrtovali tudi komunikacijske aktivnosti. Komunikacija je od razgrnitve razširitve območij
Nature 2000 konec oktobra do konca leta potekala intenzivno, po naprej določenem načrtu.
Število predstavitev Nature 2000 deležnikom po območnih enotah je podano v preglednici 9.
Tedensko so se vodje območnih enot, vodja odseka za biotsko raznovrstnost in sodelavka s
področja odnosov z javnostmi sestajali s pomočjo videokonferenc, poročali o komunikacijah,
odzivih med deležniki in javnosti ter v medijih, ter uskladili usmeritve za nadaljnje
komuniciranje. Komunikacijo z deležniki smo zaradi količine območij omejili na komunikacijo
z občinami ter komunikacijo z mediji. V tem času so se zgodile tudi poplave, kar so nekateri
izkoristili za napad na Naturo 2000 in na Zavod.
Preglednica 9: Pregled števila predstavitev Nature 2000 deležnikom konec leta 2012
Enota
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
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OsrE
Skupaj

Predstavitev
NATURE 2000
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Komunikacija Nature 2000 ter naravovarstva v širšem smislu je tudi sestavni del projektov
(WETMAN, Viri življenja, Natura 2000 v dolini Branice in drugih), ki so se izvajali v letu 2012.
Sledijo besedila, v katerih vsaka območna enota izpostavi pomembnejše prispevke h
komunikaciji Nature 2000 v letu 2012.
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Območna enota Celje
V procesu sprememb omrežja Natura 2000 smo opravili komunikacijo s predstavniki občin Zreče, Radeče,
Slovenske Konjice, Vitanje, Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju, Mestno občino Celje ter telefonsko z občino
Hrastnik in Trbovlje. Na sestankih smo obrazložili predvidene dopolnitve ter nudili strokovno pomoč in
obrazložili nove predloge. Prav tako smo predstavljali območja Natura 2000 občasno, posebej ob delovnih
sestankih, povezanih s prostorskimi dokumenti in posegi v naravo. S Centrom za kartografijo favne in flore, ki je
izvajalec monitoringa za netopirje, smo sodelovali pri iskanju učinkovitih komunikacijskih orodij za ohranitev
zatočišč netopirjev v cerkvenih stavbah. Glede na neuspešno komunikacijo z upravljavcem cerkve na
Partizanskem vrhu smo izvedli terenski ogled z inšpektorico za okolje, ki je na podlagi ugotovitev s terena in
zakonskih podlag izdala opozorilo.

Območna enota Kranj
Predlog spremembe uredbe o območjih Natura 2000 smo predstavili devetim občinam ter nekaterim
posameznikom – investitorjem. Predstavitve območij Natura 2000 smo izvajali tudi tekom leta, ob različnih
priložnostih in najširšemu krogu ljudi, še posebej intenzivno pa ob dogodkih v sklopu posameznih projektov
(WETMAN, AMC Promo Bid). Nadaljevali smo z dobrim sodelovanjem z Zavodom za gozdove (OE Bled),
predvsem glede urejanja prometa na Jelovici.

Območna enota Ljubljana
Največkrat smo območja Nature 2000 in razloge za določitev le‐teh predstavili deležnikom na usklajevalnih
sestankih v zvezi z prostorskim načrtovanjem in mnenji, ki smo jih imeli z občinami, vodarji, gozdarji in
investitorji ter lastniki zemljišč na terenu. Sodelovali smo pri komuniciranju v zvezi z novimi predlogi Natura
2000. S tem v zvezi smo izvedli več sestankov in predstavitev občinam.

Območna enota Maribor
Najobsežnejše predstavitve območij Natura 2000 smo opravili v zadnjih dveh mesecih leta, ko smo občinam
predstavili predlog sprememb uredbe o posebnih varstvenih območjih. Največ odziva smo prejeli od koroških
občin in občin ob Dravi in ob Muri. Poglobljeno zanimanje so pokazale tudi občine Majšperk in Cerkvenjak.
Predlagane spremembe uredbe za območja Natura 2000 v severovzhodni Sloveniji vključujejo nekaj tehničnih
popravkov obstoječih meja, pa tudi obsežnejše spremembe meje oziroma določitev novih območij (npr.
vzhodni in zahodni Kozjak, Slovenske Gorice). Predstavitve območij Natura 2000 smo izvajali tudi tekom leta, ob
različnih priložnostih in najširšemu krogu ljudi, še posebej intenzivno pa ob dogodkih v sklopu posameznih
projektov (WETMAN, ALPA, GEOPARK). Nadaljevali smo z dobrim sodelovanjem z Zavodom za gozdove (OE
Maribor, OE Murska Sobota in OE Črna na Koroškem) in se dogovorili za intenzivnejše sodelovanje tudi z KGZS
Murska Sobota.

Območna enota Nova Gorica
Zainteresiranim občinam (Tolmin, Kobarid, Pivka, Postojna, Renče‐Vogrsko, Šempeter‐Vrtojba, Miren‐
Kostanjevica, Nova Gorica, Sežana, Ilirska Bistrica in Brda) smo pojasnjevali konkretne predloge razširitve ter
zbirali pripombe na predlagano širitev.
Tekom leta smo predstavljanje območij Natura 2000 izvajali večinoma priložnostno v sklopu različnih
sestankov, povezanih predvsem s sprejemanjem prostorskih dokumentov in posegi v naravo ter v okviru
sestankov s strankami. Komuniciranje s posameznimi lastniki oz. upravljavci zemljišč, zlasti v zvezi z
sprejemljivostjo različnih rab in s tem povezanih posegov, postaja ustaljena praksa. Nadaljujemo z dobrim
sodelovanjem s Zavodom za gozdove (OE Postojna, OE Tolmin in OE Sežana), Ministrstvom za obrambo in
Slovensko vojsko. Posebne predstavitve Nature 2000 smo pripravili predstavnikom Slovenske vojske in tujim
strokovnjakom s področja varstva okolja v vojski ter na OŠ Vogrsko in na Ljudski univerzi Nova Gorica.

Območna enota Novo mesto
Ob pripravi strokovnega predloga sprememb in dopolnitev območij Nature 2000 smo novembra in decembra
opravili komunikacije s predstavniki občin Brežice, Črnomelj, Metlika, Mokronog‐Trebelno, Novo mesto, Semič,
Šentjernej, Škocjan, Trebnje in Žužemberk. V večji meri je šlo za zahtevke, da se meja uskladi s podrobno
namensko rabo stavbnih zemljišč po sprejetih OPN. Več zahtevkov se je nanašalo na večje krčitve novih in starih
območij Natura 2000 (Krka s pritoki, Bela krajina, Kočevsko, Vrbina, Krakovski gozd – Šentjernejsko polje) in
celo njihovi izločitvi (Trebnje, spodnja Sava, Marindol), ker so se prekrivala z razvojnimi interesi in urbanimi
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conami posameznih občin. Med letom smo območja Natura 2000 predstavili določenim šolam, društvom in v
sklopu projektnih predstavitev (WETMAN, Viri življenja).

Območna enota Piran
Komuniciranje Nature 2000 je bilo vezano predvsem na izdana mnenja in smernice, na postopke oblikovanja
strokovnih podlag za OPN občine Izola ter na izvajanje aktivnosti v okviru projekta »Morski datlji? Ne, hvala.« in
projekta MedPAN North. V okviru slednjega je bil pripravljen osnutek zgibanke o morskih kvalifikacijskih vrstah
in habitatnih tipih.

7.5

NARAVNE VREDNOTE

Na področju naravnih vrednot smo tudi v letu 2012 nadaljevali z dopolnjevanjem zapisov v
bazi podatkov Naravovarstvenega atlasa, ki se je začelo v letu 2011. Dopolnjevanje podatkov
je temeljilo na spremljanju stanja naravnih vrednot in na oblikovanih metodologijah
vrednotenja posameznih zvrsti NV. Prednostno smo dopolnjevali podatke za drevesne,
geološke in hidrološke NV. Zavodu je v letu 2012 uspelo celovito dopolniti zapise v bazi
podatkov za 2333 NV in na terenu pregledati 705 (12%12) NV. Konec leta 2012 smo tako imeli
v bazi dopolnjenih 3676 zapisov NV, kar pomeni, da smo v letih 2011 in 2012 dopolnili 62%
vseh NV brez jam. V letih od 2006 do 2012 je bilo na terenu pregledanih 72,6% NV11.
Zastavljene cilje, tako iz naslova pregleda naravnih vrednot na terenu, kot iz naslova
posodobitve podatkov v NVA, smo dosegli.
Nadaljevalo se je delo na področju vrednotenja geoloških in hidroloških NV. Skupina za
geologijo je končala strokovno nalogo Metodologija vrednotenja geoloških naravnih pojavov.
Kriteriji za posamezna merila vrednotenja so predstavljeni v elaboratu, ki je bil potrjen s
strani skupine za strokovni razvoj in kolegija direktorja ter posredovan na MKO. Skupina za
hidrološke NV je pripravila kriterije meril vrednotenja za hidrološke naravne pojave,
elaborat, v katerem bo predstavljena metodologija vrednotenja, pa bo izdelan v začetku leta
2013.
Na področju drevesnih NV se je izdelala podrobnejša analiza dreves, ki je bila podlaga za
dopolnitev podatkov o drevesnih NV v bazi NV. Konec leta 2012 je bilo tako v bazi NV
celovito obdelanih 79% drevesnih NV. Maja 2012 je bila baza drevesnih NV posredovana
Zavodu za gozdove Slovenije. Ker nam Zavod za gozdove Slovenije ni posredoval podatkovne
zbirke izjemnih dreves, ni bila izvedena revizija elaborata vrednotenja izjemnih dreves.
Revizija bo izvedena, ko bomo prejeli podatke.
Na področju geomorfoloških podzemeljskih NV (jame) Zavod ni pripravil Poročila o stanju
jam za leto 2012, saj je podatke o jamah iz jamskega katastra prejel šele konec novembra
2012, v mesecu decembru pa je bila prioriteta nadgradnja Naravovarstvenega atlasa (baza
NV). Poročilo o jamah bo Zavod pripravil v januarju 2013. Je pa v letu 2012 Zavod pripravil
predlog strokovnega mnenja glede na režim vstopa v jame na podlagi prejetega poročila o
stanju podzemeljskih jam v letu 2011 ter podatkov monitoringa netopirjev in jamskih
hroščev, kot to zahteva 10. člen Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04).

12

Podatek se nanaša na število NV brez jam.
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V sklopu strokovne pomoči upravljavcem zavarovanih območij je Zavod nudil strokovno
pomoč upravljavcem pri ocenah izhodiščnega stanja naravnih vrednot v okviru priprave
načrtov upravljanja ZO ter spremljal izvajanje spremljanja stanja NV na ZO in pridobljene
podatke vnesel v Naravovarstveni atlas.
V letu 2012 je začela nastajati Brošura o naravnih vrednotah, namenjena splošni javnosti.
Stanje NV smo spremljali tudi v okviru projektne naloge za območje predlaganega
čezmejnega geoparka Karavanke.
Izvedli smo redne naloge, kot so bile napovedane v našem programu dela za leto 2012:
• Zbranih je bilo 1141 internih predlogov za spremembo Pravilnika o določitvi in
varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 70/06) na podlagi kriterijev vrednotenja
drevesnih, geoloških NV in hidroloških NV, ter terenskega preverjanja stanja NV (brez
jam);
• dopolnjeni so bili podatki za 2333 NV v bazi Naravovarstvenega atlasa;
• 705 terensko pregledanih NV, ki so v Registru naravnih vrednot (prednostno
drevesne, geološke in hidrološke NV).
Izvedli smo razvojne naloge:
• izdelana metodologija vrednotenja geoloških naravnih pojavov, v strokovni nalogi
predstavljeni kriteriji za posamezna merila vrednotenja;
• izdelani metodologija in kriteriji vrednotenja za posamezna merila vrednotenja
hidroloških naravnih pojavov;
• analiza podatkov o drevesnih NV;
• nadgradnja Naravovarstvenega atlasa ‐ izboljšali smo funkcionalnost
Naravovarstvenega atlasa (prenova bo končana v letu 2013);
• priprava osnutka brošure o naravnih vrednotah;
• sodelovanje z ZGS pri vključevanju izjemnih dreves v GGN GGE (pripravljen predlog
popravka vzorca za GGN za GGE);
• pripravili smo predlog strokovnega mnenja glede na režim vstopa v jame na podlagi
prejetega poročila o stanju podzemeljskih jam v letu 2011 ter podatkov monitoringa
netopirjev in jamskih hroščev, kot to zahteva 10. člen Zakona o varstvu podzemnih
jam (Uradni list RS, št. 2/04);
• ker s strani MKO in MKO‐ARSO ni bilo pobude, Zavod MKO in MKO‐ARSO ni nudil
strokovne pomoči na temo razvojnih nalog v zvezi z vzpostavitvijo mehanizmov
varstva in pogojev rabe naravnih vrednot ‐ pogodbeno varstvo in skrbništvo ter
koncesije.
Izvedli smo projektne naloge, kot so bile napovedane v našem programu dela za leto 2012:
• Spremljali smo stanje NV na območju predlaganega čezmejnega geoparka Dežela
Karavanke.
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Preglednica 9: Število NV, ki so jih območne enote Zavoda pregledale v 7 letih (2006–2012)13
Število
NV brez

Število
pregledanih
NV

Število
pregledanih
NV

Število
pregledanih
NV

Delež
pregledanih
NV

jam

2006 ‐ 2010

2011

2012

2012 v %

CE

640

622

30

147

23,0

KR

742

943

57

45

6,1

LJ

1254

1162

80

100

8,0

MB

1458

1304

114

121

8,3

NG

1093

993

95

111

10,2

NM

505

642

49

135

26,7

PI

195

381

13

46

23,6

Skupaj

5887

6047

438

705

12,0

OE

Sledijo besedila, v katerih vsaka območna enota izpostavi pomembnejše dosežke na
področju naravnih vrednot.
Območna enota Celje
Na območni enoti sta bili dve sodelavki vključeni skupino za pripravo metodologije geoloških in hidroloških
naravnih vrednot. Posebno pozornost smo namenili pregledu in vpisovanju drevesnih naravnih vrednot,
geoloških in tudi hidroloških. V manjši meri smo pregledali tudi naravne vrednote drugih zvrsti, dopolnjevali in
popravljali bazo NV v NVA, tako v vsebinskem kot grafičnem delu. Pri tej nalogi je še posebej pomembno
poznavanje terena, zato smo opravili tudi večje število terenskih ogledov. V sodelovanju s predstavnico
Kozjanskega parka smo opravili spremljanje stanja narave na zavarovanem območju.

Območna enota Kranj
Posebno pozornost smo namenili pregledovanju drevesnih, geoloških in hidroloških naravnih vrednot. V letu
2012 smo dokončali pregledovanje baze drevesnih naravnih vrednot, ki je sedaj v celotni urejena. Na območni
enoti sta dve sodelavki aktivno sodelovali pri pripravi metodologij vrednotenja naravnih vrednot, in sicer v
geološki ter v hidrološki skupini. Na terenu smo v letu 2012 pregledali 45 naravnih vrednot. Pri spremljanju
stanja naravnih vrednot utečeno sodelujemo tudi z Javnim zavodom Triglavski narodni park. V letu 2012 smo
pregledali, uredili in osvežili tudi klasično kartotečno zbirko podatkov o naravnih vrednotah.

Območna enota Ljubljana
Na terenu smo preverili stanje okoli sto naravnih vrednot, jih vsebinsko in grafično obdelali ter podatke vnesli v
Naravovarstveni atlas. Pri drevesnih in geoloških naravnih vrednotah smo skladno z elaboratoma opravili tudi
vrednotenje. Predstavnici območne enote sta sodelovali pri pripravi metodologije vrednotenja geoloških in
hidroloških naravnih pojavov. V sklopu strokovne pomoči upravljavcem zavarovanih območij v okviru
spremljanja stanja naravnih vrednot smo s predstavnicama JZ KP Ljubljansko barje opravili terenski dan na
temo spremljanje stanja in vrednotenje šotišč na Ljubljanskem barju.

Območna enota Maribor
Pregledali smo vse botanične, zoološke in ekosistemske NV in dobro polovico drevesnih naravnih vrednot. Dva
sodelavca sta člana strokovnih skupin za pripravo tipologije in vrednotenja geoloških in hidroloških naravnih
vrednot. Za pregled naravnih vrednot in tudi za posege je bilo opravljenih več terenskih ogledov. S strokovnimi
13

Od leta 2006 do vključno leta 2010 je bilo skupno število NV brez jam 6577, s spremembami Pravilnika o
določitvi in varstvu naravnih vrednot leta 2010 se je število NV brez jam zmanjšalo za 10 % in je znašalo 5887.
Podatki za leto 2011 in 2012 tako izhajajo iz skupnega števila NV brez jam 5887.
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usmeritvami in intenzivnim sodelovanjem z občinami smo sodelovali pri izvedbi sanacijskih del na številnih
drevesih, ki so naravne vrednote (npr. Kosirnikova lipa v Modražah, hrast v Mislinji, Fikejeva lipa, Jurševa tisa,
Švajgerjeva lipa, Urkova lipa, idr). Z OE Celje smo sodelovali pri vrednotenju geoloških NV na njihovem
območju.

Območna enota Nova Gorica
Nadaljevali smo s spremljanjem stanja NV skladno s programom. Na območju Triglavskega narodnega parka ter
Regijskega parka Škocjanske jame sta pri spremljanju stanja sodelovala tudi upravljavca.
S pristojnimi občinami in lastniki se vključujemo v urejanje oz. reševanje različnih problemov, vezanih na
naravne vrednote (npr. jame Divje babe, kal Globočaj, Rafutski park, Mlake).
Izvajali smo redno spremljanje stanja NV pri različnih posegih v Posočju (npr. razširitev in obnova ceste Žaga‐
Kobarid). Sodelovali smo pri aktivnostih za varovanje in predstavitev zoglenelega debla hrasta na levem bregu
struge reke Soče pod Gabrjami. Predstavnici naše enote sodelujeta v skupinah za geološke (vodja skupine) in za
hidrološke naravne vrednote.

Območna enota Novo mesto
V letu 2012 je bila v celoti urejena baza drevesnih in geoloških naravnih vrednot. Večina le teh je bila tudi terensko
pregledanih. Celovito smo obdelali tudi naravne vrednote, ki so bile predmet obnov v okviru projekta Viri življenja.
Sodelovali smo v skupinah za hidrološke in geološke naravne vrednote. V okviru skupine za hidrološke naravne
vrednote je bil na našem območju izveden terenski dan, na katerem smo v praksi preizkušali merila vrednotenja za
vodotoke.
V sodelovanju s predstavniki Kozjanskega parka in Krajinskega parka Kolpa smo opravili spremljanje stanja na
nekaterih NV v postopku mnenj PSP.

Območna enota Piran
Sodelovali smo v skupinah, ki sta se ukvarjali z natančnejšo opredelitvijo hidroloških in geomorfoloških naravnih
vrednot in pri tem precej pozornosti namenili reševanju posameznih metodoloških dilem v zvezi s tipi,
vrednotenjem in opisovanjem. Dva terenska dneva, namenjena razreševanju metodoloških pristopov pri
oblikovanju opisov in opredeljevanju vrednotenja naravnih vrednot, sta bila organizirana na območju OE.

7.6

SPLOŠNO SPREMLJANJE STANJA OHRANJENOSTI NARAVE

Spremljanje stanja narave smo izvajali na varovanih območjih narave (naravne vrednote,
EPO, območja Natura 2000, zavarovana območja) pa tudi izven območij s statusom. Izvajali
smo ga predvsem priložnostno, najpogosteje ob opravljanju drugih nalog, kot je izdelava
naravovarstvenih smernic in strokovnih mnenj. Izjema je načrtno spremljanje stanja naravnih
vrednot na podlagi vsakoletnega načrtovanega števila pregledanih, ki je opisano v poglavju
7.5. Poudarke v zvezi s spremljanjem stanja za posamezne vrste (varovanih) območij narave
smo podrobneje predstavili v predhodnih vsebinskih poglavjih.
Na sliki 3.11 so prikazani deleži delovnega časa, ki smo ga porabili za teren po posameznih
organizacijskih enotah (območne enote, Osrednja enota), ter skupaj za vse območne enote
in skupaj za Zavod.

61

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2012

5,5%

7,1%

9,4%
7,2%

2,0%

1,8%
1,4%

1,8%

4,0%

5,3%

4,1%

5,0%

KR

6,0%

7,6%

CE

8,0%

6,9%

8,6%
7,1%

10,0%

7,9%
8,4%

12,0%

11,3%

10,5%
11,4%

14,0%

12,1%

Slika 2: Pregled deležev časa, porabljenega za terensko delo, po območnih enotah Zavoda in za celoten Zavod

0,0%
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Pojasnilo: Za vsako območno enoto je prikazan delež časa, porabljenega za terensko delo pri vseh nalogah, od celotnega
delovnega časa, brez odsotnosti.

Primerjava s preteklim letom pokaže, da smo v letu 2012 v celoti (zadnja dva stolpca na sliki,
oznaka »ZRSVN«) za terensko delo porabili manj delovnega časa kot v preteklem letu (2011:
7,1%, 2012: 5,5%), in sicer tako na območnih enotah (2011: 9,4%, 2012: 7,2%), kot tudi na
OsrE (2011: 1,8%, 2012: 1,4%). Situacija je zaskrbljujoča, saj v okviru javne službe na terenu
preverjamo stanje praktično le pri sistematičnem pregledovanju naravnih vrednot, ter v
okviru nujnih primerov pri izdelavi naravovarstvenih smernic ter strokovnih mnenj. Kot že v
letu 2011 tudi v letu 2012 opažamo, da vedno več nujno potrebnega terenskega dela odpade
na zunanje projekte.

7.7

DEJAVNOSTI, VEZANE NA ZAVAROVANA OBMOČJA,
VKLJUČNO S PRIPRAVO STROKOVNIH PREDLOGOV

Izvedli smo redne naloge, kot so bile napovedane v našem programu dela za leto 2012:
• Sodelovali smo pri pripravi načrtov upravljanja zavarovanih območij (predvsem TNP,
KP Ljubljansko barje) in novelaciji aktov o zavarovanju državnega pomena (NR
Škocjanski zatok);
• Izdelali smo strokovne podlage in sodelovali pri novelaciji akta o zavarovanju
»Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju Občine Mozirje (Ur.l.SRS, št 27/87)«;
• Izdelali smo strokovne podlage za pogodbeno varstvo naravne vrednote udornica
Osp in strokovne podlage za zavarovanje Glinščice za naravni spomenik in
vrednotenje starega odloka Spominskega parka revolucionarnih tradicij v
Domžalah za katerega smo ugotovili, da ni pomembnejših naravovarstvenih
vsebin;
• Na področju novelacije akta o zavarovanja Kozjanskega RP nismo izvajali
aktivnosti, ker so bile aktivnosti na MKO ustavljene;
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•
•

Sodelovanje pri reševanju problematike zavarovanega območja Jezerca z okolico
na Bobovku pri Kranju ter Oble Gorice in Volčjega hriba v Radovljici;
ARSO smo oddali 9 popravkov meja starejših zavarovanih območij.

Izvedli smo razvojne naloge, ki so bile napovedane v našem programu dela za leto 2012:
• Nadaljevali smo sodelovanje z MKO pri iskanju sistemskih rešitev za upravljanje
ožjih in širših zavarovanih območij brez upravljavca;
• Sodelovanje z MKO pri predpisu o krajinski tipologiji in o pravilih ravnanja v
Triglavskem narodnem parku, ki so povezana z varstvom krajinske pestrosti (3.
odstavek 23. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku);
• Sodelovali smo na sestankih z MKO, DOPPS na temo dogovora o koordinaciji
projekta ustanovitve Biosfernega območja Mura–Drava. Ker MKO ni uradno
določil koordinatorja naloge na temu področju nismo izvajali nalog;
• Sodelovali smo s Skupino za Pohorje in skupaj pripravili pobudo o ustanovitvi
Regijskega parka Pohorje, sodelovali pri konkretizaciji projektov v sklopu Vizije
Pohorje 2030 (imeli smo sestanke na MGRT, MKO), pridobili smo pismo podpore
MGRT za izvedbo projektov neposredne odobritve vstopnih info‐centrov v bodoči
park RP Pohorje, sodelovali smo z MKO pri pripravi gradiva za Vlado RS na temo
ustanovitve javnega zavoda Regijskega parka Pohorje (gradivo v letu 2012 ni bilo
oddano na Vlado RS).
Izvedli smo projektne naloge:
• Za potrebe izdelave načrta upravljanja NR Zelenci smo izvedli: delavnico SWOT in
Vizija ter sektorsko delavnico (usklajevanje naravovarstvenih izhodišč), imeli
bilateralne sestanke s sektorji in ostalimi deležniki, pripravljene so strokovne
podlage za upravljanje (analiza stanja, usmeritve za habitatne tipe in vrste in
geolocirane usmeritve za ukrepe) (WETMAN);
• Sklenitev dogovora s profesionalnimi ribiči v zvezi z opravljanjem ribolova na
območju krajinskega parka Strunjan in predvsem naravnega rezervata Strunjan
(MedPAN North);
• Analiza javnega mnenja v zvezi z uporabo priveznih mest kot alternativo sidranju ter
izvedba razpisa za pilotno postavitev priveznih mest na območju naravnega
spomenika Debeli rtič (MedPAN North);
• Spremljanje turističnega obiska (morje, kopno) na območju NS Debeli rtič (MedPAN
North);
• Izdelali smo strokovne podlage za območje predlaganega čezmejnega geoparka
Karavanke in jih oddali na UNESCO komisijo (GEOPARK);

7.7.1 Zavarovana območja
V letu 2012 smo nadaljevali z intenzivnim sodelovanjem z upravljavci zavarovanih območij in
lokalnimi skupnostmi pri problematiki novelacije starih odlokov o zavarovanju lokalnega
pomena, podrobnosti so podane v nadaljevanju po posameznih območnih enotah.
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Območna enota Celje
Nadaljevali smo s sodelovanjem z upravljavcem zavarovanega območja Regijski park Kozjanski park ter
ribnikom Vrbje v Žalcu. Z ostalimi zavarovanimi območji smo sodelovali le priložnostno.

Območna enota Kranj
Pri sprejemanju Uredbe o NR Zelenci smo sodelovali pri končnem oblikovanju vsebine uredbe ter meje
območja. Z Občino Radovljica in MKO in smo iskali rešitve glede sprememb oziroma ukinitve odloka za
zavarovanje Oble Gorice in Volčjega hriba in prenosa zavarovanja na državno raven. nadaljevali smo s
strokovno podporo MKO pri pripravi uredbe o zavarovanju območja Bobovek. Z Občino Domžale smo se
dogovorili o spremembi odloka o spominskem parku Domžale. V slednjem postopku smo pripravili vrednotenje
območja. Za Dovžanovo sotesko smo pripravili strokovna izhodišča za konkretne ureditve. Za območje TNP smo
pripravili predloge in pripombe k osnutku načrta upravljanja in se udeležili predstavitve predloga v Stari Fužini.
S strokovno službo TNP smo sodelovali pri obravnavi konkretnih primerov urejanja in poseganja v parku.

Območna enota Ljubljana
Sodelovali smo z upravljavci zavarovanih območij (MOL ‐ Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib) in KP
Ljubljansko barje, ki so začeli s pripravo upravljavskega načrta, v katero smo vključeni ter z upravljavci KP
Ljubljansko barje, Notranjskega regijskega parka in Kozjanskega regijskega parka pri aktualnih tekočih zadevah.

Območna enota Maribor
Nadaljevali smo sodelovanje z Javnim zavodom KP Goričko in pripravili predstavitev problemov pri sprejemanju
planskih aktov občin na območju KP. Sodelovali smo pri sprotnem reševanju zahtevnejših vlog za posege v
prostor in iskali možne rešitve za obravnavo neprimernih posegov v prostor, kot so sončne in bioplinske
elektrarne. V sklopu 9. Evropskih noči nočnih metuljev smo izvedli tradicionalno skupno opazovanje nočnih
metuljev v KP Goričko.

Območna enota Nova Gorica
Sodelovali smo z upravljavcem Triglavskega narodnega parka(TNP) in Regijskega parka Škocjanske jame (RPŠJ)
pri izvajanju različnih nalog (naravovarstvene smernice, strokovna mnenja, itd.) ter pri reševanju različnih
strokovnih zadev. Z upravljavcem TNP smo sodelovali pri pripravi upravljavskega načrta. S koncesionarjem
Postojnskega in Predjamskega jamskega sistema smo sodelovali pri pripravi letnega načrta izvajanja koncesije
in načrta ureditve jame ter pri konkretnih ureditvah in prireditvah v jamah.
Sodelovali smo z Jamarskim društvom Sežana, ki trenutno skrbi za jamo Vilenica v zvezi z ureditvijo turistične
infrastrukture ter Jamarskim društvom Divača v zvezi z Divaško jamo.
Na zavarovanih območjih brez upravljavca smo zainteresiranim lastnikom zemljišč dajali pojasnila zlasti v zvezi s
pravili ravnanja ter prodajo nepremičnin.
Z namenom učinkovitejšega varstva NS Gozd Panovec smo vključeni v posebno komisijo, ki načrtno usmerja
aktivnosti in gospodarjenje.

Območna enota Novo mesto
Z Javnima zavodoma Krajinski park Kolpa in Regijski park Kozjanski park smo sodelovali pri reševanju vlog za
posege v prostor v postopku pridobivanja naravovarstvenih soglasij in z KPK pri spremljanju stanja naravnih
vrednot v okviru naloge izpopolnjevanje baze naravnih vrednot. Nekoliko tesnejše sodelovanje je steklo le z RP
Kozjanki park pri prezentaciji gnezdišča čebelarja na Bizeljskem (ponatis zloženke) in iskanju rešitve za
upravljanje območja, ki jo ponuja g. Antolovič s postavitvijo gostinsko‐turističnega objekta na obrobju naravne
vrednote v okviru priprave OPN Brežice.
Z upravljavcem KP Lahinja smo vodili razgovor v zvezi z načinom upravljanja parka in možnostih projektnega
sodelovanja.

Območna enota Piran
Nadaljevali smo z uspešnim sodelovanjem z upravljavci NR Škocjanski zatok, KP Strunjan in KP Sečoveljske
soline tako na formalni ravni, skozi odbore parkov, kakor tudi na vsebinski. Pri NR škocjanski zatok je bila glavna
pozornost namenjena usklajevanju meje rezervata in teksta novega pravnega akta o zavarovanju, pri KP
Strunjan je bilo sodelovanje povezano v največji meri s problematiko izvajanja upravljavskih nalog, pri KP
Sečoveljske soline pa je bilo sodelovanje posebej intenzivno v zvezi z izvajanjem projekta Malih term in pa v
zvezi s sanacijo solinske infrastrukture.
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7.7.2 Priprava strokovnih predlogov za ukrepe varstva narave
Preglednici spodaj prikazujeta število izdelkov za izvajanje ukrepov varstva narave in
realiziranih strokovnih predlogov (za podrobnosti glej Prilogo 2).
Preglednica 10: Pregled števila izdelkov za izvajanje ukrepov varstva narave za leto 2012
Vrsta varstva

Enota

Obnova
delov
narave

Začasno
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Zavarovano
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0
0
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0
0

Glede na to, da smo v programu dela napovedali pripravo le enega strokovnega predloga,
izdelali pa smo tri, je realizacija v tem delu letos 300%.
V nadaljevanju so podane podrobnosti po posameznih območnih enotah. Tu so omenjene
tudi analize, pregledi stanja in/ali priprave dokumentov, ki vsebinsko sovpadajo s
strokovnimi predlogi, vendar pa ne gre za izdelke, ki bi natanko sodili pod opredelitev
preglednice 10.
Območna enota Celje
Izdelali smo strokovne podlage in sodelovali pri novelaciji akta o zavarovanju »Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje (Ur.l.SRS, št 27/87) – KP
Golte«;

Območna enota Kranj
Na pobudo občine Bohinj smo pripravili strokovne podlage za ukrepe varstva za rastišče Loeselove grezovke v
Bohinjski Bistrici, ki pa niso bile še oddane na MKO. Za občino Domžale smo pripravili vrednotenje Spominskega
parka revolucionarnih tradicij, v okviru katerega smo ugotovili, da na zavarovanem območju ni pomembnih
naravovarstvenih vsebin, ki bi zahtevale posebno varstvo v okviru zavarovanega območja.

Območna enota Ljubljana
Na pobudo občine smo pripravili predlog zavarovanja za drevesne naravne vrednote lokalnega pomena v občini
Zagorje, ki bo oddan na MKO v začetku leta 2013.

Območna enota Nova Gorica
Pripravili smo strokovne podlage za zavarovanje Glinščice za naravni spomenik in ga posredovali Ministrstvu za
kmetijstvo in okolje. Postopek zavarovanja se najverjetneje ne bo nadaljeval, območje je namreč že
zavarovano z odlokom na občinskem nivoju.
Na pobudo Občine Pivka in v dogovoru z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje smo začeli s pripravo strokovnega
predloga za zavarovanje območja presihajočih jezer Zgornje Pivke in dela Javornikov v občini Pivka.
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Območna enota Piran
V letu 2012 smo dokončno oblikovali strokovni predlog za uvedbo pogodbenega varstva naravne vrednote Osp
– udornica in ga predali ministrstvu.

7.7.3 Priprava drugih strokovnih izhodišč
Poleg priprave strokovnih predlogov za zavarovanje je vedno več dela tudi na pripravi drugih
strokovnih izhodišč, ki so po vsebini podobna strokovnim predlogom. Posebej pogosto gre za
rezultate projektnega dela ali za mednarodne statuse oz. sisteme.
Območna enota Maribor
Območna enota Maribor je v okviru čezmejnega projekta Vzpostavitev čezmejnega GEOPARKA med Peco in
Košuto sodelovala pri oddaji strokovne podlage za čezmejni GEOPARK Karavanke in preverjanju prispelih
pripomb s strani Komisije UNESCO.
Z Osr.E. smo sodelovali na sestankih z MKO, DOPPS na temo dogovora o koordinaciji projekta ustanovitve
Biosfernega območja Mura–Drava. Ker MKO ni uradno določil koordinatorja naloge na temu področju nismo
izvajali nalog.

Območna enota Nova Gorica
Z Občino Idrija in ostalimi partnerji smo sodelovali v postopku ocenjevanja Geoparka Idrija za vstop v Evropsko
mrežo geoparkov.
Izdelali smo strokovne podlage »Preverjanje možnosti izvedbe geoparka na Krasu« v okviru čezmejnega
projekta Kras‐Carso ter pripravili strokovna izhodišča za programsko zasnovo za izvedbo »živega muzeja Krasa
na Gropajski gmajni.

7.8

STROKOVNI NADZOR NAD IZVAJANJEM NARAVOVARSTVENIH
NALOG

Zakonska izhodišča za izvajanje nalog, povezanih s strokovnim nadzorom, so:
• 117. člen Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS št. 96/04 – ZON‐UPB2), na
osnovi katerega Zavod na podlagi javnega pooblastila opravlja strokovni nadzor nad
izvajanjem naravovarstvenih nalog, in
• 48. člen Zakona o varstvu podzemnih jam (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 varstva
narave v Sloveniji.
Tudi v letu 2012 smo nadaljevali z nalogami, ki zagotavljajo:
• usklajen strokovni razvoj in delo znotraj Zavoda (Skupina za strokovni razvoj, Skupina
za favno in floro, Skupina za geologijo, Skupina za hidrološke naravne vrednote);
• razvijanje in vzdrževanje enotnih pristopov k reševanju nalog in problemov ter
razvijanje enotnih metodologij naravovarstvene stroke, skladno s strokovnimi
izhodišči. Pri tem posebej omenjamo sodelovanje z upravljavci zavarovanih območij, s

66

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2012

•

7.9

poudarki na določenih vsebinah, npr. spremljanje stanja naravnih vrednot, priprava
načrtov upravljanja;
širjenje naravovarstvenega pogleda in pristopa na druge subjekte in širšo družbo. S
tem v zvezi razvijamo aktivno in stalno sodelovanje s strokovnimi službami zlasti na
področju gozdarstva, urejanja voda, kmetijstva, varstva kulturne dediščine ter s
Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Obveščanje javnosti o delu Zavoda smo v letu 2012 izvajali načrtno z namenom osveščanja
različnih javnosti o pomenu naravovarstva. Obveščanje ali odnosi z javnostmi so se prepletali
v javnem delu in skozi projekte. Izkoristili smo vsa razpoložljiva orodja in komunicirali z vsemi
našimi deležniki.

7.9.1 Ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave
V letu 2012 smo izvedli vse načrtovane naloge ozaveščanja javnosti o pomenu ohranjanja
narave, ki so se prepletale v smislu izvajanja projektov in javne službe.
Izvedli smo redne naloge skladno z letošnjim programom dela:
• ozaveščanje javnosti o biotski raznovrstnosti in o pomenu ohranjanja narave;
• priprava novinarskih konferenc ob pomembnih dogodkih in ob posameznih okoljskih
dnevih;
• izdaja sporočil za javnost ob dogodkih in dosežkih Zavoda;
• pisanje člankov o varstvu narave za posamezne novinarske hiše;
• priprava odgovorov na novinarska vprašanja;
• priprava različnih dogodkov ob obiskih domačih in tujih gostov ali institucij;
• organizacija, vodenje in usmerjanje dogodkov;
• organizacija, priprava in sodelovanje na sejmih;
• spremljanje objav o delu Zavoda v medijih in obveščanje notranje javnosti o
prispevkih s področja varstva narave;
• redno vzdrževanje in ažuriranje spletne strani Zavoda.
Izvedli smo razvoje naloge skladno s programom dela:
• promoviranje varstva narave in odgovornega odnosa do narave kot dela družbene
odgovornosti;
• širjenje dosega publikacij Zavoda.
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Preglednica 11: Objave v medijih ter izvedena predavanja in predstavitve za različne javnosti

Enota
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI

OsrE

Avtorski
prispevek

6
4
3
5
8
40
3
1
70

Intervju

Sodelovanje
pri
novinarskem
prispevku

Sporočila za
javnost

Tiskovna
konferenca

Predstavitev

3
0
0
0
2
3
3
11
22

4
4
0
0
17
8
9
6
48

0
0
0
1
0
0
0
11
12

0
0
0
0
0
0
0
2
2

24
6
4
5
6
2
3
9
59

Skupaj
Opomba: Glej tudi Prilogo 4, kjer so podrobneje navedeni naši pomembnejši avtorski prispevki.

Izvedli smo projektne naloge, kot so bile navedene v programu dela, ter načrtovani program
tudi presegli:
• 2 tiskovni konferenci (WETMAN);
• 13 dogodkov namenjenih ozaveščanje splošne javnosti (WETMAN);
• 6 dogodkov za predšolsko in šolsko mladino ter srednje šole(WETMAN);
• Predstavili smo projekt WETMAN, mokrišča ter problematiko vnašanja invazivnih
tujerodnih vrst v mokrišča na sejmu Narava Zdravje, 4 razstave (WETMAN);
• 5 prispevkov na televiziji oziram radiu, 32 člankov v tiskanih medijih (WETMAN);
• snemanje dokumentarnega filma in treh kratkih spotov (WETMAN);
• redno vzdrževanje in ažuriranje spletne strani (WETMAN);
• sprotno posodabljanje informacij o poteku projekta na spletni strani Zavoda
(MedPAN North);
• pripravili in/ali sodelovali smo pri pripravi številnih objav (Večer, Delo, Kleine Zeitung,
ORF, RTV SLO, Koroški radio, Dnevnik, Vӧlkermarkt) (GEOPARK);
• organizirali ustanovni sestanek strokovnega sveta Geoparka Karavanke ter ob tem
izvedli novinarsko konference in objave v medijih (GEOPARK);
• predstavitev Geoparka Karavanke na okrogli mizi Geoparki Slovenije, ki ga je
organizirala Sekcija za geološko dediščino Slovenskega geološkega društva
(GEOPARK);
• izvedba Geo‐projektnega dne Voda in kamen – neločljivo povezana dela narave z OŠ
Črna na Koroškem (GEOPARK);
• otvoritev TIC Topla in rudarske zbirke na Lešah (GEOPARK);
• intervju na Koroškem radiu v Sredini sredici(GEOPARK);
• priprava in izvedba tedna Geoparka Karavanke 2012 in ob tem novinarska
konferenca, objave v medijih, in različni dogodki na terenu. Skupaj je bilo na
celotnem območju izvedenih 16 različnih dogodkov. Tedna Geoparka oz. aktivnosti se
je v okviru le tega udeležilo 650 udeležencev s celotnega območja (GEOPARK);
• izdelan načrt Označevalne infrastrukture za območje Geoparka Karavanke
(GEOPARK);
• izdelani načrti animacije za posamezne označitvene točke Geoparka Karavanke
(GEOPARK);

68

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2012

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

izvedena strokovna ekskurzija v geopark v tujini (GEOPARK);
predstavitev projekta na specializiranem sejmu, slovenski geološki konferenci in na
Evropski konferenci geoparkov (GEOPARK);
predstavitev Geoparka Karavanke na Dnevu evropskega sodelovanja(GEOPARK);
Dinozavri ‐ izumrlo življenje na Zemlji, predstavitev teme geo‐projektnih dni za šolsko
leto 2012/2013 za vzgojiteljice in učiteljice GEOPARK);
priprava akcijskega načrta in nabora deležnikov projekta na pilotnem območju SLO
Drava (SEE RIVER);
komuniciranje smo z lastniki zemljišč na območjih, kjer se razraščajo invazivne
tujerodne vrste (AMC Promo BID
posneli smo 15‐minutni dokumentarni film o varovanih vrstah na območju Natura
2000 Branica (NATURA BRANICE);
objavili smo številne članke v medijih (NATURA BRANICE);
izdali smo razglednice (NATURA BRANICE);
projekt smo zaključili s prireditvijo, na kateri smo poleg rezultatov projekta javnosti
premierno predvajali tudi dokumentarni film (NATURA BRANICE);
na zaključni tiskovni konferenci v organizaciji vodilnega partnerja smo predstavili
aktivnosti Zavoda in izzive, ki so se pokazali pri realizaciji projekta (Viri življenja);
obveščanje splošne in strokovne javnosti o izvedenih projektnih aktivnostih
(prispevki, članki) (Viri življenja);
izvedena prva tiskovna konferenca (Glavate vrbe);
prireditev za lastnike ob koncu obrezovanja vrb 2011/2012 (Glavate vrbe);
izvedba foto‐natečaja in 5 delavnic za OŠ v regiji (Glavate vrbe);
izvedba 4 delavnic za stroko in lastnike (Glavate vrbe)
promocija in obveščanje javnosti v zvezi z obrezovanjem vrb (Glavate vrbe);
izvedene delavnice z OŠ Šmarje pri Jelšah na učni poti (Glavate vrbe);
spremljanje izvajanje dobre prakse obrezovanja vrb 2012 (Glavate vrbe);
izvedba delavnic uporabnosti vrb (Glavate vrbe);
priprava člankov in spletnih strani o projektu (Glavate vrbe);
predstavitve projekta za javnost (kmečka tržnica, Barbarin sejem, Kozjansko jabolko,
društva (Ajda, TOD Ponikva), strokovno srečanje ZRSVN) (Glavate vrbe);
organizirali in izvedli smo tri delavnice za pripravo Med‐sektorsko in mednarodno
usklajenih priporočil za širjenje avtohtonih medonosnih rastlin in zatiranje invazivnih
tujerodnih vrst (Invazivk) (AMC Promo BID);
projekt in problematiko invazivnih tujerodnih vrst v povezavi s čebelarstvom smo
predstavili na Upravnem odboru Čebelarske zveze Gorenjske (AMC Promo BID);
aktivna komunikacija s čebelarji na temo invazivk v čebelarstvu (AMC Promo BID);
vse akcije v projektu so bile podprte z medijskim poročanjem, tako je bil objavljen
prispevek o odstranjevanju invazivk na Koritnem na TV Slovenija in dva prispevka v
Gorenjskem glasu oz. njegovi prilogi Deželne novice ter en prispevek v Delu (AMC
Promo BID);
izvedli smo prvo prostovoljno akcijo odstranjevanja zarasti na Pohorju, vključno z
izvedbo terenske novinarske konference (ALPA);
pripravili smo Celostno grafično podobo projekta ALPA (ALPA);
organizirali smo ekskurzijo za kmete z območja Korošice v Avstrijo (ALPA);
pripravili in ažurno skrbeli smo za spletno stran projekta ALPA (ALPA);
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nadaljevanje ozaveščanja javnosti v zvezi z morskimi datlji s poudarkom na
sodelovanju z deležniki in distribucijo razstave o morskih datljih (MONAKO);
izobraževanje lokalnih vodnikov v okviru projekta Naravni Bohinj, sodelovanje na
festivalu alpskega cvetja (MONAKO).

V nadaljevanju so podane podrobnosti po posameznih območnih enotah.
Območna enota Celje
Z razstavo »Kje so tiste mejice k'so včasih bile?« smo se predstavili v Kulturno umetniškem društvu Štore, v
občini Šmarje pri Jelšah ter v hotelu Planja na Rogli. V okviru projekta Ekorg, Mestne občine Celje, smo
učencem 7. razredov OŠ predstavili vsebine varstva naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti v širši okolici in
tudi regiji. V okviru projekta Glavate vrbe smo na kmečki tržnici v občini Šmarje pri Jelšah predstavili projekt in
njegove aktivnosti. Prav tako smo za učence 6. razredov izvedli ekskurzijo ob Šmarskem potoku ter predstavili
projekt v Kozjanskem parku s predavanjem »Glavate vrbe, okras naših potokov« ter izdali dokument dobre
prakse z naslovom »Kaj moram vedeti kot lastnik ali upravljavec priobalnega zemljišča ob vodotoku 2. reda?«. V
okviru naravoslovnega dne smo sodelovali s predstavitvijo na OŠ Polule na temo »Savinja – naravna vrednota in
življenjsko okolje vrst vezanih na vodni in obvodni prostor« ter na OŠ Glazija izvedli predstavitev z naslovom
»Živim z naravo«. V sodelovanju z občino Zreče smo pripravili besedilo za dve informativni tabli v okviru
projekta »Srčkova učna pot«. V organizaciji zveze za tehnično kulturo Slovenije smo sodelovali na
raziskovalnem taboru Rogla 2012, ki je potekal meseca avgusta. Na občinskem svetu občine Rečica ob Savinji
smo predstavili območje Natura 2000 in projektno idejo »Savinja pri Šentjanžu«.

Območna enota Kranj
Razstave Mokrišča, Zarica in Narava Blejskega kota smo predstavili v kranjski Mestni knjižnici, na Brdu pri
Kranju, BŠC Naklo, OŠ Križe, Srednji turistični šoli Radovljica, Srednji ekonomski šoli Radovljica, Gimnaziji Kranj
in OŠ A.T. Linhart v Radovljici. Dijakom programa naravovarstveni tehnik BC Naklo in Biološkemu krožku
Gimnazije Kranj smo pripravili predstavitev dela Zavoda. Za knjižico z naslovom Udin boršt, ki jo je pripravila
Občina Kranj smo pripravili besedilo in slikovno gradivo. Sodelovali smo pri načrtu za čiščenje invazivnih
tujerodnih vrst v Natura 2000 območju in na območju naravnih vrednot v Trzinu (do realizacije zaradi snega žal
še ni prišlo). Z občinsko glasilo občine Trzin smo pripravili prispevek o razširjenosti močvirske logarice v občini
Trzin, rastline, ki je simbolizirana v občinskem grbu. Redno smo poročali o izvajanju projektov v katerih
sodelujemo: WETMAN, Monako, AMC Promo BID in pripravljali druge priložnostne novinarske prispevke. V
okviru projekta Monako smo natisnili knjižico z naslovom V Rovtih nad Jesenicami – narava in človek ustvarjata
biotsko pestrost.

Območna enota Ljubljana
Tako na terenu kot tudi ob drugih srečanjih s predstavniki lokalnih skupnosti, društev ter posamezniki smo se
pogovarjali in poudarjali pomen naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ter njihovo varstvo po ZON. Z
občino Cerknica smo se pogovarjali o predstavitvi in upravljanju pomembnejših naravnih vrednot v občini
Cerknica: Cerkniško jezero, Rakov Škocjan in Križna jama. Na strokovnem srečanju ZRSVN smo predstavili
naravovarstveno akcijo na podlagi katere je nastala knjižica za najmlajše " Žabica je rešena". Za glasilo Glasnik in
Naš Časopis smo pripravili prispevek »Ljubljansko barje in mejice« ter prispevek »Pobrskajte naravo po
internetu«. V zvezi z akcijo »Noč netopirjev 2012« smo pripravili izjavo za javnost.

Območna enota Maribor
Številne aktivnosti za obveščanje javnosti so potekale v sklopu projektov, ki se izvajajo na območju OE Maribor.
Poleg številnih prispevkov v lokalnih in državnih medijih smo organizirali odmevne, zelo dobro obiskane
prostovoljne akcije na Pohorju (čiščenja lesne zarasti na planjah na Ostruščici in barjih na območju Petelinovega
vrha). Najbolj kompleksna in tudi množično obiskana prireditev, ki smo jo izvedli v so‐organizaciji s partnerji
projekta Geopark, je bil Teden Geoparka Karavanke 2012. Izvedene so bile delavnice, strokovna predavanja,
terenski ogledi, dan odprtih vrat idr za različne ciljne skupine, s poudarkom na prebivalcih Geoparka Karavanke.
Poleg tega smo nadaljevali s predstavitvijo območja Natura 2000 Pohorje s pomočjo razstave. Sodelovali smo
pri pripravi oddaj Slovenski vodni krog za reke Dravo, Dravinjo in Pesnico. V sodelovanju s šolami smo izvedli
Geo‐ projektni dan Voda in kamen – neločljivo povezana dela narave, na OŠ Črna na Koroškem, naravoslovne
dneve na DOŠ Lendava, Zg. Kungota in OŠ Martin Konšak Tezno ter pripravili spoznavanja naravoslovnih in
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naravovarstvenih vsebin Stražuna z EKO Vrtcem Tezno. S številnimi občinami smo sodelovali pri aktivnostih za
ohranitev pomembnih, zavarovanih dreves. Po poplavah Drave in njenih pritokov smo sodelovali v več radijskih
in televizijskih oddajah, kjer smo predstavljali pomen ohranjanja naravovarstveno pomembnih območij tudi z
vidika preprečevanja škode. Intenzivno smo sodelovali z različnimi nevladnimi organizacijami in društvi in tudi s
strokovnimi organizacijami.

Območna enota Nova Gorica
Sodelovali smo pri organizaciji dogodkov v zvezi z praznovanjem dneva reke Soče, ki se je odvijalo v občini
Tolmin. Ministru pristojnemu za naravo smo izročili pismo o nameri praznovanja reke Soče, ki so ga podpisali
vsi župani posoških občin. V okviru tega smo sodelovali na prireditvah in v novinarskih prispevkih različnih
medijev. Opravili smo več predstavitev o pomenu varstva narave širši javnosti (v Kobaridu in Ajdovščini, na OŠ
Vogrsko in Renče, Ljudska univerza Nova Gorica, itd.). V Lavričevi knjižnici v Ajdovščini smo ob dnevu mokrišč
predavali o Soči med povirji in izlivi ter na posvetu o vetrni eroziji o pomenu obmejkov z vidika biotske
raznovrstnosti. Z občino Idrija smo sodelovali pri pripravi prireditve »Pomlad v Geoparku Idrija« v okviru katere
je bila tudi otvoritev obnovljene poti in pojasnjevalnih tabel ob Divjem jezeru. V okviru terenskega dela
Geokonference v Mežici smo predstavili naravne vrednote v Geoparku Idrija. Z različnimi deležniki smo
sodelovali pri usmerjanju vsebin, ki se nanašajo na področje ohranjanja narave, v okviru priprav zasnov
projektov za pridobivanje evropskih sredstev. S Turističnim društvom Vogrsko in Občino Renče – Vogrsko smo
sodelovali na predstavitvi Zbornika v okviru projekta Po poteh brigadirjev ob Lijaku. Z usmeritvami sodelujemo
pri odvijanju projekta KRAS zlasti pri vsebinah povezanih z Geoparkom ter preko delovne skupine Strokovna
projektna skupina za oblikovanje celovite prostorske zasnove matičnega Krasa. Aktivno sodelujemo z Oddelkom
za geologijo NTF Univerze v Ljubljani in ZRC SAZU Inštitutom za raziskovanje krasa pri obravnavanju različnih
strokovnih vsebin. Sodelovali smo v različnih novinarskih prispevkih v zvezi z aktualnimi temami varstva narave
na območju, ki ga pokrivamo (ureditev območja naravnega spomenika Divje jezero, Geopark Idrija, vetrna
elektrarna Volovja reber, širitev NATURA območij, itd.).

Območna enota Novo mesto
Opravili smo več predstavitev o pomenu varstva in ohranjanja narave širši javnosti. V okviru projektov Viri
življenja in WETMAN (Gornji kal) smo komunicirali z javnostjo in deležniki na več načinov: preko spleta,
neposredno na terenu, preko kratkih obvestil o potekajočih in načrtovanih aktivnostih ter preko dogodkov, ki
smo jih organizirali na območjih izvajanja projekta. Na prošnjo Kmetijske šole Grm smo za program
naravovarstveni tehnik izvedli naravoslovni dan za program naravovarstveni tehnik, kjer smo spremljali stanje
naravnih vrednot (Krka, Kettejev drevored, Ragov log) na območju mestnega jedra Novo mesto. Na pobudo
KGZS, KGZ Novo mesto smo se s predavanji o naravi prijaznem kmetovanju na območjih Natura 2000 Krakovski
gozd – Šentjernejsko polje ter naravni vrednoti reka Temenica vključili v njihov izobraževanje lastnikov
kmetijskih zemljišč. Društvu gorjanske košenice smo predstavili naravovarstvene vsebine Gorjancev s
poudarkom na ohranjanju košenic, Društvu za oživitev mestnega jedra Brežic pa aktualne teme varstva narave
na pragu mesta. Za tednik Dolenjski list in Vrelec – glasilo občine Dolenjske Toplice smo napisali več krajših
prispevkov v okviru dolgoletnih rubrik o naravni dediščini.

Območna enota Piran
Javnost smo sproti obveščali o dejavnostih in aktivnosti območne enote kakor tudi o stališča Zavoda v zvezi s
posegi na območja z naravovarstvenim statusom. Mediji so se ponovno zelo dobro odzvali na redno letno
akcijo, namenjeno ohranitvi rastišča klasnate tavžentrože in obmorskega lanu na mokrišču pri sv. Nikolaju. Zelo
intenzivno je bilo sodelovanje z mediji tudi v sklopu zadnjega leta projekta Morski datlji? Ne hvala!, tudi zaradi
večjih postavitev razstave »Nevidne vezi« in sodelovanja na sejmih in prireditvah, namenjenih gostinskim in
turističnim delavcem.

7.9.2 Naravovarstvene akcije (razstave, označevalne table, brošure in druge
akcije)
V letu 2012 smo načrtovali številne naravovarstvene akcije (publikacije, table, idr.) in jih tudi
uspešno izvedli.
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Preglednica 12: Pregled števila izvedenih naravovarstvenih akcij: razstave, publikacije ter označitve in druge
akcije
Enota
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
OsrE
Skupaj

Označitve in
druge akcije

Publikacija

Razstava

6
0
4
5
4
2
2
0
23

2
0
1
0
4
1
0
0
8

4
2
0
1
0
0
5
1
13

V letu 2012 so bile v okviru projektov izvedene tudi naslednje aktivnosti, ki so po vsebini
enake ali podobne opredelitvi naravovarstvenih akcij:
• priprava in uskladitev lokacije in vsebine informativnih tabel z vodilnim partnerjem. V
skladu s tem izveden terenski ogled predvidenih lokacij (LIVEDRAVA);
• izdelan in izdan učni pripomoček (knjižica in zgoščenka) v slovenskem in nemškem
jeziku Geopark Karavanke: Zabavno, poučno, nič mučno (GEOPARK);
• izdali smo publikacijo o varovanem območju in varovanih vrstah v angleškem jeziku
(NATURA BRANICE);
• v Črnomlju smo postavili razstavo fotografij ter likovnih in literarnih del
osnovnošolskih otrok na temo vodnih virov (Viri življenja);
• izdelali smo strokovne osnove za table ob obnovljenih vodnih virih (Viri življenja);
• pripravili smo dokument dobre prakse (Glavate vrbe);
• pripravili smo deklaracijo o sonaravnem ravnanju z obrežno vegetacijo ob Šmarskem
potoku (Glavate vrbe);
• pripravili smo zloženko Glavate vrbe (Glavate vrbe);
• pripravili smo plakate projekta Glavate vrbe(Glavate vrbe);
• sodelovali smo pri pripravi koledarja 2013 (Glavate vrbe);
• vzpostavljena je bila učna pot ob Šmarskem potoku (Glavate vrbe);
• izvedli smo odstranjevanje invazivk na območju Koritnega in sotočja Kokre in
Rupovščice pri Kranju v sodelovanju z Društvom za varstvo okolja Bled ter s študenti
in dijaki BC Naklo (AMC Promo BID);
• sodelovali smo pri pripravi projektne zloženke o medonosnih in invazivnih rastlinah
(AMC Promo BID);
• izdelali smo dva plakatna panoja (»pingvina«) (ALPA);
• potovanje razstave »Nevidne vezi« in predstavljanje problematike varstva ogrožene
vrste in morskega ekosistema (MONACO);
• izdaja zgibanke »Divje jezero, moč narave in vzdušje miru« (MONACO).
V nadaljevanju so podane podrobnosti po posameznih območnih enotah.
Območna enota Celje
Skupaj z občino Šmarje, Razvojno agencijo Sotla, domačini in prostovoljci smo izvedli zavarovanje dela brežine
Šmarskega potoka z vrbovim popletom in vrbovimi količki. Ob obeležitvi Dneva Menine smo sodelovali s
plakati, zloženkami in brošurami na temo varstva narave. V sodelovanju s Planinskim društvom Kum smo izvedli
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akcijo izkopavanja kranjske lilije na območju načrtovane gradnje bencinskega servisa Trbovlje ter ponovno
zasaditev na podobnih rastiščih na območju Kuma. V okviru projekta Glavate vrbe smo izvedli delavnico in
srečanje z lastniki zemljišč ob Šmarskem potoku, otvorili učno pot ob Šmarskem potoku in jo predali v uporabo
ter izdelali predstavitvene plakate na temo projekta in obrežne vegetacije. Izdana je bila zloženka »Glavate
vrbe«. Na območju Natura 2000 v Mestni občini Celje smo skupaj s podjetjem Simbio d.o.o., Lovsko družino
Grmada in prostovoljci izvedli naravovarstveno akcijo čiščenja in odstranjevanja vegetacije na delu območja.

Območna enota Kranj
V sklopu projektov WETMAN, Monako in AMC Promo BID smo izvedli večje število aktivnosti, ki so
predstavljene v poročilih k omenjenim projektom. S Turističnim društvom Visoko in Občino Šenčur smo s
tablami opremili geološko učno pot Kokra ter zgradili geološko piramido. Z Občino Cerklje na Gorenjskem smo
postavili informativne table za območje Natura 2000 Olševek v Velesovem in Češnjevku. Dogovorili in pripravili
smo prestavitev poškodovanega gnezda štorklje na Mlaki pri Kranju. Gnezdo zaradi neugodnih vremenskih
razmer še ni bilo prestavljeno. V sodelovanju z razvojno agencijo Ragor Jesenice smo popisali prisotnost divjega
petelina, ruševca in belke ter zavarovanih rastlinskih vrst na treh planinah v Karavankah. Za posamezne planine
smo pripravili usmeritve za izvajanje načrtovanih posegov in dejavnosti.

Območna enota Ljubljana
Pripravili smo gradivo za izhodiščne informativne table v okviru prenove naravoslovno učne poti v zavarovanem
območju Rakov Škocjan in interpretativno tablo "Hraški mlaki sta vir življenja". Izdali smo knjižico z ilustracijami
» Žabica je rešena«. Aktivno smo se udeležili Mihaelovega sejma na Blokah na stojnici skupaj s TD Bloke in
Zavodom Symbiosys. Imeli smo strokovno vodenje ekskurzije z naslovom Pisan barjanski mozaik, ki jo je
organiziral javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje po Ljubljanskem barju. V sodelovanju CKFF smo
organizirali naravovarstveno akcijo ‐ čiščenje gvana v Cerkvi Imena Marijinega v Goriči vasi in predavanje ob
Mednarodni noči netopirjev 2012. Udeležili smo se dogodka Teden gozdov v organizaciji Gozdarskega inštituta
in ZGS s stojnico z informacijskim gradivom in komunicirali z obiskovalci o vlogi ZRSVN pri načrtovanju in
izvajanju gozdnogospodarskih del. Sodelovali smo na izobraževanju z naslovom Zeleni objem Ljubljane: varstvo
in pomen narave v osrednjeslovenski regiji, za pridobitev licence turističnega vodnika.

Območna enota Maribor
V letu 2012 smo nadaljevali z izvedbo naravovarstvene akcije Izdelava in postavitev kovinskih nosilcev,
namenjenih za gnezdenje belih štorkelj Ciconia ciconia. Izdelanih je bilo 9 kovinskih nosilcev, ki smo jih
nameščali na lokacijah, kjer so bila gnezda bele štorklje ogrožena. Z namestitvijo nosilcev so bila sanirana
gnezda Puževci, Žabjak, Križevci, Veščica, Zamarkova,Tešanovci. Pri izvedbi akcije smo sodelovali z lokalnimi
skupnostmi, lastniki zemljišč in lokalnimi elektrodistribucijskimi podjetji. V sklopu projektov NATREG, GEOPARK
in WETMAN smo izvedli še večje število drugih akcij, ki so predstavljene v poročilih k omenjenim projektom.
Med odmevnejšimi so bile akcije čiščenja pohorskih planj, ki so se jih poleg predstavnikov ZGS udeležili številni
prostovoljci in akcije obnove brunčanih poti na Črnem jezeru in na Lovrenških barjih, kjer je poleg
predstavnikov ZGS prav tako sodelovalo veliko prostovoljcev ter dve enoti Slovenske vojske. Poleg teh smo
izvedli še nekaj manjših akcij, na primer postavitev in otvoritev table NV Mura (Sladki vrh) in otvoritev table KP
Mariborsko jezero (Limbuško nabrežje). Poleg samih ureditev je za naše akcije bistveno to, da aktivno
sodelujemo z lokalnimi skupnostmi in iščemo nove priložnosti za sodelovanje.

Območna enota Nova Gorica
Obnovili smo pojasnjevalno tablo pri naravni vrednoti Raški prelom. Sodelovali smo pri postavitvi
pojasnjevalnih tabel na Slavniku in izdelali pojasnjevalno tablo za območje NATURA 2000 Trnovski gozd‐Nanos.
Sodelovali smo pri sanaciji stanja Jame 1 pri Planinski jami. Sodelovali smo pri organizaciji Biološkega tabora
ERZELJ 2012 in izdali smo Zbornik Biološkega tabora KODRETI 2010 in KODRETI 2011. Organizirali smo
sanacijsko‐vzdrževalna dela na lipi v Predjami ter sanacijske posege v območju rastišča. V okviru sodelovanja pri
projektu "Obujamo spomine ‐ puščamo sledi" smo pripravili prispevek za Zbornik, za zgibanko ter pojasnjevalne
table ob tematski pešpoti. Na prireditvi ob izidu zbornika smo predstavili naš prispevek Lijak, potok, regulacija,
ohranjanje narave.

Območna enota Novo mesto
Na območju Gornjega kala v Hrastu pri Vinici smo že četrto leto zapored organizirali naravovarstveno akcijo
prenašanja dvoživk preko lokalne ceste. Pred pričetkom parjenja smo postavili 400 metrov varovalne ograje na
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obeh straneh ceste. K prenašanju in spremljanju vrstne pestrosti dvoživk smo privabili krajane, člane RD
Črnomelj ter številne učence osnovnih in srednjih šol. Prenesli smo nekaj čez 5.000 dvoživk, na cesti mimo kala
pa je bilo v celotnem času izvajanja akcije povoženih le okoli 30 dvoživk. V okviru projekta WETMAN smo
organizirali izlov neavtohtonih vrst rib iz Gornjega kala, kamor smo privabili veliko število ribičev in ostale
zainteresirane javnosti. Za naravno vrednoto Hrastovec – izviri na območju občine Trebnje je bila izdelana
razlagalna tabla. Pripravili smo tudi vsebine za obnovo tabel na Resslovi poti (Krakovski gozd) in naravne
vrednote Vidovec – Zdenc. Izvedeni sta bili tudi tradicionalni akciji: štetje srednjega detla v Dobravi in popis
kosca v Jovsih, ki potekala v okviru LIFE after LIFE na nekdanjem pilotnem območju Dobrava – Jovsi.

Območna enota Piran
Pripravili smo potrebne tekstualne in grafične podlage za obnovo informativne table na temo plezanja na
Kraškem robu »Kraški rob – domovanje številnih ptic«, poškodovane v lanskem požaru. Obnovo table je
financirala mestna občina Koper. Na območju slanega travnika pri sv. Nikolaju smo v sodelovanju z Mestno
občino Koper obnovili dotrajane informativne in usmerjevalne table. Razstava »Nevidne vezi«, pripravljena v
okviru projekta Morski datlji? Ne hvala! in problematika, povezana z varstvom morskih datljev sta bili
predstavljeni izolski in piranski knjižnici, na fakulteti za turistične študije v Portorožu in na nekaterih prireditvah,
povezanih z gostinsko in turistično dejavnostjo.

7.9.3 Izpolnjevanje določil Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
V spodnji preglednici so preštete vloge za dostop do informacij javnega značaja po
posameznih notranjih organizacijskih enotah. Kot vsako leto jih navajamo v dveh kategorijah:
ugodeni in zavrnjeni primeri. V letu 2012 zavrnjenih primerov ni bilo.
Preglednica 13: Število rešenih vlog na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Enota

CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
Osrednja
Skupaj

Ugodene Zavrnjene

2
11
4
3
4
5
0
13
42

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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8

DRUGE DEJAVNOSTI

V tem poglavju so predstavljeni t.i. zunanji projekti (projekti, za katera vsaj del sredstev pride
od drugje, tj. ne iz državnega proračuna), sodelovanje v različnih (zunanjih) telesih (kot je
npr. Svet Zavoda za gozdove Slovenije), aktivne udeležbe na konferencah in drugih
strokovnih srečanjih ter.

8.1

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 2012.
8.1.1

Potekajoči projekti

Izvedene konkretne projektne aktivnosti v 2012, smo z namenom prikaza vpetosti projektov
v delo Zavoda prenesli v ustrezna vsebinska poglavja, kar je novost, ki smo jo uvedli v letu
2011. Tako so poglavjem: Varstvo vrst in habitatnih tipov, Območja Natura 2000, Naravne
vrednote, Dejavnosti, vezane na zavarovana območja, vključno s pripravo strokovnih
predlogov ter Ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave na koncu dodani alinejski
odstavki »projektne naloge«, na koncu vsake od alinej pa je zaradi preglednosti in
povezljivosti v oklepaju naveden akronim projekta, od katerega alineja prihaja.
8.1.1.1 Finančni mehanizem LIFE – Narava
•

Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji (WETMAN) (1.2.2011‐
31.1.2015)

Projekt WETMAN se izvaja v okviru finančnega mehanizma LIFE+ Evropske unije. Zavod ima v
njem vlogo vodilnega partnerja. V projektu kot parterji sodelujejo Inštitut za vode RS, Zavod
ta ribištvo RS, Zavod za gozdove RS, Občina Ruše, Občine Kranjska gora in Radio televizija
Slovenija. Cilj projekta je izboljšanje oz. vzpostavitev ugodnega stanja habitatov osmih
tarčnih kvalifikacijskih vrst Natura 2000 in šestih tarčnih kvalifikacijskih habitatnih tipov
Natura 2000 vezanih na mokriča ter dvig ozaveščenost javnosti o pomenu mokrišč.
V letu 2012 smo v okviru projekta poleg aktivnosti, ki so bile naštete v predhodnih vsebinskih
poglavjih, izvedli še 14 sestankov z Občinami, 5 sestankov z Kmetijsko gozdarsko zbornico
Slovenije, 6 sestankov z Skladom kmetijskih in gozdnih zemljišč Slovenije ter vrsto sestankov
za lovskimi in ribiškimi družinami ter planinskimi in drugimi lokalnimi društvi.
•

Natura 2000 Management plan for Slovenia 2014 – 2020 (SI Natura2000
Management) (20.08.2012‐31.3.2015)

Projekt SI Natura 2000 Management (oznaka na logotipu projekta: PUN2000) se izvaja v
okviru finančnega mehanizma LIFE+ Evropske unije. Zavod v projektu sodeluje kot partner. V
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okviru projekta bo pripravljen program upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji za novo
finančno perspektivo 2014 – 2020. Zavod sodeluje v večini aktivnosti, ki jih vodi MKO in je
nosilec pregleda izvajanja ukrepov in ciljev programa za obdobje 2007‐2013 ter naloge
določitve varstvenih ciljev programa za obdobje 2014 – 2020. Začetne aktivnosti na projektu
imajo 2‐3 mesečno zamudo zaradi težav MKO pri pridobitvi pogodbe med MKO in Brusljem, ki
je bila podpisana 15. novembra 2012.
•

Riparian ecosystem restoration in the lower Drava river in Slovenia (LIVEDRAVA)
(1.9.2012‐31.8.2017)

Prijavitelj je DOPPS, Zavod sodeluje kot partner14. Glavni cilji projekta so: ohranjanje in
povečanje populacij vrst Natura 2000, in sicer kvalifikacijskih vrst ptic, rib in hroščev in
habitatnih tipov, ki so trenutno v neugodnem stanju, ob spodnjem toku reke Drave, in to
skozi obnovitve, upravljanje in izboljšanje habitatov ter vzpostavitev varovanih območij;
doseganje pozitivnih vplivov na vrste in habitatne tipe Natura 2000 skozi dolgoročno
trajnostno upravljanje voda v spodnjem toku reke Drave, skupaj z zagotavljanjem poplavne
varnosti; izboljšanje sodelovanja med deležniki s skupnim izvajanjem dejavnosti;
izobraževanje in ozaveščanje javnosti o območjih Natura 2000 in pomenu ohranjanja narave
ob reki Dravi ter projektnih dejavnosti.

8.1.1.2 Evropsko teritorialno sodelovanje – CILJ 3
8.1.1.2.1 Transnacionalno sodelovanje – Program Jugovzhodna Evropa
● Sustainable Integrated Management of International River Corridors in SEE Countries
(SEE RIVER)(1.10.2012‐30.9.2014)
Vodilni partner projekta je Inštitut za vode RS, v njem sodeluje 26. inštitucij s področja
upravljanja voda, varstva narave, energetike in prostorskega planiranja iz 12 držav Srednje in
Jugovzhodne Evrope. Zavod sodeluje kot partner pri pripravi splošno uporabnega orodja s
katerim bo mogoče doseči izboljšanje integralnega upravljanja z mednarodnimi rekami in
prostorom ob njih. V sklopu projekta se bo ob vključevanju deležnikov izvedel prenos ter
testiranje orodja na petih projektnih območjih na reki Dravi (Italija, Avstrija, Slovenija,
Hrvaška in Madžarska) ter na ostalih projektnih rekah: Soča (Slovenija), Neretva (BiH),
Bodrog (Slovaška), Prut (Romunija) in Vjosa (Albanija). Zavod v projektu vodi aktivnost
evalvacije orodja in pripravo poprojektnih idej za celoten projekt. Udeležili smo se
pripravljalnega in začetnega srečanja mednarodnih projektnih partnerjev (Bolzano in Dunaj).

8.1.1.2.2 Transnacionalno sodelovanje – Program MEDITERAN
•

Mreža zavarovanih morskih območij Sredozemskega morja – sever (MedPAN North)
(1.7.2010‐30.6.2013)

14

V zvezi z izvajanjem in financiranjem projekta se pojavljajo težave, projekt ocenjujemo kot tvegan, zato bi
bilo možno, da Zavod v nadaljevanju odstopi od projekta.
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Aktivnosti so bile namenjene vsem petim delovnim sklopom in so potekale v skladu s
terminskim planom, vključno s študijo, namenjeno oceni stanja Natura 2000 vrstam in
habitatnim tipom na območju NR Strunjan. Pomemben del aktivnosti je bil namenjen
udeležbi na forumu sredozemskih morskih zavarovanih območij, sestankoma projektnega
sveta ter zbiranju gradiva, oblikovanju koncepta, teksta in oblike zgibanke o morskih
kvalifikacijskih habitatnih tipih in vrstah. Izdelan je bil osnutek poročila o dejavnostih v zvezi s
spremljanjem stanja turističnega obiska na območju Debelega rtiča, vključno z analizo
vprašalnikov na temo sidranja oz. uporabe priveznih mest

8.1.1.2.3 Čezmejno sodelovanje Slovenija–Avstrija
•

Gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti (karavanke@future.eu)
(1.5.2009 ‐ 30.04.2012)

Prijavitelj projekta je BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, v projektu pa je
sodelovalo 15 partnerjev iz Slovenije in Avstrije. Cilj projekta je bil predvsem ohranjati
biotsko pestrost, omogočati trajnostni razvoj in uresničevati cilje Alpske konvencije v praksi.
V času trajanja projekta smo izvedli vse aktivnosti in investicije ter s projektnimi partnerji
dosegli zastavljene cilje.
V letu 2012 smo se udeležili zaključne ekskurzije na Zelenico, srečanja partnerjev, zaključne
konference v Kranju, pripravljali smo vsebine za zaključno publikacijo Karavanke eno
pogorje‐veliko možnosti, podpisan je bil sporazum o ustanovitvi Združenja prijateljev
Karavank in oddano zaključno partnersko poročilo.
Predstavniki ustanoviteljev združenja smo na prvem srečanju po končanem projektu
decembra 2012 pripravili delovni načrt za leto 2013 in določili poslovnik.
Projekt je zaključen, zgodba v sliki in besedi je v Prilogi 9.
•

Vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto‐ Geopark Karavanke
(GEOPARK) (1.9.2010‐31.8.2013)

Vodilni partner projekta »Vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto«, ki se je
uradno začel izvajati 1. septembra 2010, je Podzemlje Pece d.o.o. Zavod je v projekt vključen
kot projektni partner. Projekt poteka v okviru Operativnega programa Slovenija – Avstrija
2007 – 2013. V letu 2012 smo izvajali številne predvidene aktivnosti. Aktivno smo izvajali
delovni sklop »Raziskave in razvoj«, katerega nosilec je ZRSVN. Naravovarstvene‐ geološke
strokovne podlage so bile dopolnjene, izdelan je bil Načrt označevalne infrastrukture,
aktivno pa se izdeluje še načrt animacije za posamezne predstavitvene točke. V delovnem
sklopu »Izgradnja podporne infrastrukture« smo nudili strokovno podporo projektnim
partnerjev pri vsebinah (priprava vsebin, idej,…). V okviru tega sklopa so bile v letu 2012
dokončane INFO točka TIC Topla in Info točka Smrekovec, odprta je bila rudarska zbirka na
Lešah. V sklopu »Komuniciranje« ZRSVN koordinira in aktivno sodeluje pri novinarskih
konferencah, izdelavi komunikacijskega načrta ter nudimo strokovno podporo in pomoč pri
pripravi gradiv (zloženke, brošura, spletna stran, film, izvaja dogodke za različne ciljne
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skupine, organizira teden Geoparka in predstavitve na sejmih). V okviru delovnega sklopa 4
smo sodelovali na številnih sestankih operativne skupine ter pripravili vsebinsko ter finančno
poročilo. Projekt Geopark se zaključuje 31. avgusta 2013.
•

Apis mellifera carnica ‐ bioindikator in promotor biodiverzitete (Amc Promo BID)
(1.10.2010‐31.12.2013)

Zavod v projektu sodeluje kot partner. Osnovni namen projekta je ohranjanje biodiverzitete
in naravnih virov z med‐sektorskim povezovanjem okoljevarstvenih in naravovarstvenih
institucij/organizacij s čebelarji kot uporabniki naravnega življenjskega prostora. Dejavnosti
so usmerjene predvsem v območja Natura 2000 in območja, ki predstavljajo druge
naravovarstvene in ekološko pomembne površine v Sloveniji in na avstrijskem Koroškem. S
projektom želimo raziskati vpliv invazivnih tujerodnih vrst na posamezne habitatne tipe in
biodiverziteto določenega območja ter vpliv invazivk na čebele. Tekom projekta bomo
ugotovili, kateri načini odstranjevanja invazivk so za posamezna območja najučinkovitejši. V
letu 2012 smo izvedli vse načrtovane aktivnosti, največ časa pa smo posvetili različnim
metodam odstranjevanja invazivk in izvedbi delavnic za pripravo Med‐sektorsko in
mednarodno usklajenih priporočil za širjenje avtohtonih medonosnih rastlin in zatiranje
invazvik.
Poleg aktivnosti, vključenih v projektnih alinejah predhodnih vsebinskih poglavij, smo se v
letu 2012 udeležili strokovnega srečanja v Celovcu, kjer smo predstavili aktivnosti v zvezi z
invazivkami na projektu, na strokovnem srečanju ZRSVN smo predstavili projektne aktivnosti,
s študenti BC Naklo pa smo sodelovali pri pripravi raziskovalne naloge.
•

Sonaravno upravljanje planin na varovanih območjih (ALPA)

Projekt smo začeli izvajati v marcu. Zavod je vodilni partner projekta (vključeni sta območni
enoti CE in MB), sodelujeta še dva slovenska partnerja in štirje avstrijski. Cilji projekta so
revitalizacija pašnih planin v pilotnih varovanih območjih, vpeljava kriterijev za trajnostno
upravljanje planin, razvoj kakovostne trajnostne turistične storitve ter spodbuditi trženje
lokalnih proizvodov, razviti okolju prijazne načine upravljanja planin ter sistem certificiranja
ukrepov trajnostnega ravnanja.
Poleg aktivnosti, vključenih v projektnih alinejah predhodnih vsebinskih poglavij, smo s
prispevkom o povezovanju deležnikov na Pohorju sodelovali na konferenci Projektni forum
2012, Mreženje mrež.

8.1.1.2.4 Čezmejno sodelovanje Slovenija–Hrvaška
•

Kali, ribniki in izviri: Naša preteklost‐naša prihodnost (Viri življenja)
(1.10.2009 ‐ 31.3.2012)

Projekt Viri življenja se je izvajal v okviru programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija‐
Hrvaška, Zavod pa je v projektu sodeloval kot partner. V letu 2012, ko se je projekt s koncem
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marca tudi zaključil, je Zavod nudil strokovno podporo vodilnemu partnerju pri dokončanju
skupne strategije upravljanja z vodnimi viri ter pilotnih načrtov upravljanja za tri določene
vodne vire. Prav tako smo vsem partnerjem nudili strokovno podporo pri vseh delovnih
fazah, predvsem pri obnovi vodnih teles in pripravi tiskovin. S strokovnimi nasveti smo
usmerjali naročnike in izvajalce obnovitvenih del, hkrati pa smo tudi sami izvedeli nova
dejstva o določenih vodnih telesih. Kot nosilec naloge Register vodnih virov na projektnem
območju smo s sodelovanjem hrvaškega partnerja opravili še zadnje terenske popise vodnih
virov in celostno uredili register. Vsak vodni vir je v registru predstavljen z
najpomembnejšimi geografskimi podatki, priloženi pa so tudi rezultati popisov flore in favne
ter kartografsko gradivo. Aktivno smo tudi sodelovali pri pripravi vsebin za učne liste in
opremo učnih poti. Vse navedene aktivnosti so terjale veliko komunikacije z vsemi parterji in
veliko mero samoiniciative.
Projekt je zaključen, zgodba v sliki in besedi je v Prilogi 8.

8.1.1.3 4. os Programa razvoja podeželja 2007 ‐ 2013 (projekti LEADER)
•

Natura 2000 v dolini Branice (01.08.2011‐31.08.2012)

Projekt je potekal v okviru prijave LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa.
Njegov osnovni namen je bilo seznanjanje prebivalcev območja, pa tudi širše javnosti, z
omrežjem Natura 2000 in značilnostmi varovanih vrst območja Natura 2000 Dolina Branice.
Nosilec projekta je bila novogoriška območna enota Zavoda RS za varstvo narave, vanj pa so
bili vključeni še trije lokalni partnerji: Hiša posebne sorte Vid Sorta s.p, Kulturno društvo
Karla Štreklja Komen in Center za razvoj podeželja TRG Vipava. V okviru projekta smo izvedli
številne delavnice, naravoslovne dneve in skupinske popise, na katerih so domačini in
obiskovalci doline spoznavali varovane vrste. Organizirali smo medobčinsko tekmovanje
osnovnošolcev o poznavanju območja Natura 2000 in varovanih vrst, izdelali smo strokovna
izhodišča za načrt upravljanja in jih na poljuden način predstavili v publikaciji »Natura 2000 v
dolini Branice«, ki bo lastnikom zemljišč in drugim deležnikom v pomoč pri upravljanju tega
območja.
Projekt je zaključen, zgodba v sliki in besedi je v Prilogi 7.
•

Spodbujanje tradicije obrezovanja glavatih vrb in upravljanje s habitatom puščavnika
(Osmoderma eremita) (Glavate vrbe) (1.1.2012 – 30.4.2013)

Nosilec projekta je Zavod RS za varstvo narave, projektna partnerja sta Občina Šmarje pri
Jelšah in Razvojna agencija Sotla. Projekt spodbuja tradicijo obrezovanja glavatih vrb ob
Šmarskem potoku, ohranja naravno krajino in identiteto Obsotelja in Kozjanskega. S
projektom ohranjamo tradicionalno prakso obrezovanja glavatih vrb, ki ima pozitivne učinke
za varstvo narave in varstvo kmetijskih površin. Z dobro kmetijsko prakso zagotavljamo
varovanje mednarodno varovanega habitata ogrožene vrste hrošča puščavnika. Cilj projekta
je tudi prenos aktivnosti na druge vodotoke.
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•

Izjemna drevesa severne Primorske (IDSP)
(1.8.2012 – 31.5.2013)

Nosilec projekta je Zavod za gozdove Slovenije OE Tolmin, partnerja pa Zavod za varstvo
narave Slovenije in LTO Sotočje. Namen projekta je popularizacija sonaravnega
gospodarjenja in rabe gozdov ter trajnostih oblik turizma, s čimer se bo prispevalo k
popestritvi turistične ponudbe severne Primorske. V okviru tega bodo predstavljena tudi
nekatera izjemna drevesa severne Primorske. Zavod bo pričel s svojimi aktivnostmi v letu
2013.

8.1.1.4 Drugi viri financiranja
8.1.1.4.1 Sporazum z Uradom za mednarodno sodelovanje Kneževine Monako: Projekti v
okviru Barcelonske in Alpske konvencije (2010‐2012)
Sporazum o sodelovanju s Kneževino Monako se je z letom 2012 zaključil. V skladu s tem so
bile v minulem letu zaključene še zadnje aktivnosti in dejavnosti predvidene v zadnjem letu
veljavnosti sporazuma. Nacionalni inštitut za biologijo – morska biološka postaja Piran je
zaključila študijo »Analiza kriptobentoških mikrohabitatov v slovenskem morju in opredelitev
njihove vloge pri ocenjevanju stanja biotske raznovrstnosti«. Predavanje in razstavo smo
pripravili za dijake novomeškega šolskega centra GRM, študente in mentorje Višje turistične
in gostinske šole Maribor, študente Fakultete za turistične študije v Portorožu, Turistice,
obiskovalce ljubljanskega Sejma Narava‐zdravje ter domačine in obiskovalce Izole (Dnevi
domačih pedočev) in Pirana (mestna knjižnica Piran). S srednjo gostinsko in turistično šolo
Izola smo ponovno sodelovali v projektnem tednu (predavanje in terenski dan na školjčiščih
in naravnem spomeniku Debeli rtič). Z razstavo in prispevkom »Interpreting out of sight
issues to change consumer behaviour« smo se udeležili letne konference mednarodnega
združenja Interpret Europe, ki je potekala v italijanski Pisi na temo ‐ Caring for nature and
culture: interpretation as a management tool. Priključili smo se projektu za promocijo
gojenih školjk mediteranskih klapavic (Okusi morje, Gastro projekt d.o.o. iz Kopra) ‐ za
njihove stranke smo pripravili predavanje z naslovom »Zakaj klapavice in ne datlji?«. V
novembru smo se s prispevkom »Trajnostni razvoj v gostinstvu: Morski datlji? Ne, hvala.«
udeležili mednarodne konference Biotehničnega izobraževalnega centra Ljubljana z
naslovom »Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu«, v okviru katere je izšel
zbornik prispevkov. Ob koncu leta pa smo o problematiki osveščali gostince na Strokovnem
srečanju gostincev v Portorožu, ki je potekalo v organizaciji Obrtne zbornice Slovenije,
Sekcije za gostinstvo in turizem.
V okviru projekta Naravni Bohinj smo izvedli dve tridnevni srečanji za usposabljanje bodočih
interpretatorjev narave in krajine za območje Julijskih Alp. Usposabljanje smo pripravili v
sodelovanju s TNP in Turizmom Bohinj, k izvedbi programa pa pritegnili številne predavatelje
za področja interpretacije narave, kulturne dediščine in krajine. Izvedli smo dvodnevno
mednarodno interpretatorsko delavnico v okviru Mednarodnega festivala alpskega cvetja v
Bohinju, ki je bila letos namenjena predvsem interpretatorjem in vodnikom, zaposlenim v
zavarovanih območjih, potekala pa je z namenom opredelitve ocene stanja in možnosti za
izboljšanje njihovega dela. Organizirali smo tudi strokovno ekskurzijo v Posočje, kjer so
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udeleženci spoznali interpretacijo v koritih Tolminke, ob Lepeni ter vodenje po Soški poti v
organizaciji TNP.
V letu 2012 se je v okviru projekta zadnjič izvajal monitoring gnezdilnic kozače in koconogega
čuka na Jelovici. Monitoring sta izvedla Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
ter Nacionalni inštitut za biologijo. V letu 2012 sta bili od 63 gnezdilnic zasedeni dve
gnezdilnici. V obeh je gnezdila kozača. Primerjalno je bila v letu 2011 zasedena samo ena. V
prihodnje pričakujemo, da se bo zasedenost gnezdilnic povečala.
Dokončali smo analizo prometa na Jelovici s Poročilom o vplivu prometa na divjega petelina
in gozdnega jereba, ki sta bila v okviru projekta v letu 2011 tudi popisana. V poročilo smo
vključili tudi Predlog usmerjanja prometa na Jelovici. Predlog smo uskladili z Zavodom za
gozdove Slovenije ter ga na delavnici predstavili tudi občinam, večjim lastnikom gozdov ter
gozdarski inšpekciji.
Projekt obnove turističnih poti ob Divjem jezeru in postavitev tabel je bila javnosti
predstavljena v aprilu v sklopu tridnevne prireditve Pomlad v Geoparku Idrija. Ob Divjem
jezeru so številne prisotne nagovorili idrijski župan Bojan Sever, direktor ZRSVN dr. Darij
Krajčič, direktorica Mestnega muzeja Idrija ga. Ivana Leskovec ter direktor Geoparka Idrija
Sebastjan Poljanec. Prireditev so popestrili učenci OŠ Idrija. V sklopu projekta smo v 5000
izvodih natisnili tudi zgibanko z naslovom Divje jezero, moč narave in vzdušje miru.
Projekt je zaključen, zgodba v sliki in besedi je v Prilogi 10.

8.1.2

Oddane projektne prijave

Zavod je v letu 2012 spremljal objave razpisov in se udeleževal predstavitev različnih
Operativnih programov in razpisov za pridobitev evropskih ali drugih sredstev na temo
ohranjanje biodiverzitete in varstvo naravnih vrednot.
Zavod se je kot nosilec oz. partner v letu 2012 vključil v sledeče projektne prijave:
8.1.2.1 Finančni mehanizem LIFE+ Okolje
•

Waste Treatment in Remote Areas (WASTRA)

Zavod RS za varstvo narave sodeluje v projektu kot partner, nosilec projekta je družba Unior
d.d. Namen projekta je uvedba sodobnih pristopov trajnostnega upravljanja z odpadki in
odpadnimi vodami v turističnih centrih, kateri ležijo v hribovskih in gorskih območjih in so
obenem del prostora z visoko naravovarstveno vrednostjo. Poglavitna partnerska vloga
Zavoda RS za varstvo narave je usmerjena v okoljsko vzgojo in priprava dveh dokumentov:
Analiza naravovarstvene pomembnosti vodnega omrežja/mokrišč na projektnem območju
Rogla; Smernice potencialnega tveganja z odpadnimi vodami in odpadki na naravovarstveno
pomembna območja v gorski in hribovski krajini. Pričetek projekta naj bi bil 01.09.2013,
zaključek pa 31.08.2016.
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8.1.2.2 Evropsko teritorialno sodelovanje – CILJ 3
8.1.2.2.1 Čezmejno sodelovanje Slovenija Hrvaška
•

Vzpostavitev podpornega sistema ukrepov za trajnostno gospodarjenje s travniškimi
sadovnjaki (Od čebelice do jabolka)

Zavod RS za varstvo narave sodeluje v projektu kot partner, nosilec projekta pa je Javni zavod
Kozjanski park. Namen projekta je povečati prizadevanja za povečanje deleža sonaravne
pridelave sadja in čebelarjenja in na ta način prispevati k ohranjanju narave, biološke
raznolikosti in varovanju krajinske pestrosti. Poglavitna partnerska vloga Zavoda RS za
varstvo narave bo vzpostavitev omrežja hotelov za žuželke znotraj zavarovanega območja.
Projekt naj bi se pričel 01.01.2013 in bo trajal do 31.03.2014.

8.1.3

Poprojektne aktivnosti

Za zaključene projekte, katerih nosilec je bil Zavod, smo v omejenem obsegu (v okviru
možnosti) izvajali poprojektne aktivnosti.
8.1.3.1 LIFE NATURA 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem (LIFE)
Leto 2012 je bilo zadnje leto izvajanja poprojektnih aktivnosti, zaobseženih v načrtu LIFE‐
after‐LIFE. Poleg aktivnosti, vključenih v projektnih alinejah predhodnih vsebinskih poglavij,
je bilo izvedeno tudi čiščenje in urejanje učne poti Petelinjek ter delno pregledano stanje
označevalnih tabel na projektnih območjih.
8.1.3.2 NATREG ‐ Kako upravljati (za)varovana območja narave, da bodo postala priložnost
za trajnostni razvoj
V začetku leta 2012 je projekt NATREG prejel nagrado Naša Slovenija 2011 za izjemne dosežke
na področju izobraževanja in usposabljanja na področju ohranjanja kulturne dediščine ter
krajine in za zgledne uspešne programe ozaveščanja javnosti.
Kot poprojektne aktivnosti projekta NATREG se na Pohorju izvajata projekta WETMAN in ALPA
ter izvaja aktivnosti v okviru Sklada za ohranjanje narave Pohorje.
Nadaljevali smo s predstavitvami rezultatov projekta in s sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi
pri umestitvi Vizije in akcijskega načrta za pilotno območje Pohorje v regionalne razvojne
programe za naslednje finančno obdobje EU (2014‐2020). S Skupino za Pohorje smo imeli
sestanke na MGRT za izvedbo projektov v sedanji finančni perspektivi in pripravili smo tudi
projektne predloge za naslednjo finančno perspektivo. Sodelovali smo z MKO pri pripravi
gradiva za Vlado RS na temo ustanovitve javnega zavoda Regijskega parka Pohorje (gradivo v
letu 2012 še ni bilo oddano na Vlado RS).
S Skladom za ohranjanje narave Pohorje smo soorganizirali raziskovalni tabor na Rogli.
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8.2

SODELOVANJE V ZUNANJIH STROKOVNIH IN DRUGIH TELESIH

Spodnja preglednica prikazuje sodelovanje delavcev Zavoda v zunanjih (tj. organiziranih izven
Zavoda) strokovnih in drugih telesih, kot so sveti, strokovni sveti, komisije, podkomisije,
delovne skupine in odbori.
Preglednica 14: Pregled števila teles, v katerih sodelujejo zaposleni
Vrsta telesa
Delovna skupina
Enota

d
1
1
2
2
2
1
1
6
16

CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
OsrE
Skupaj
Pojasnilo:
d ‐ domače telo,
m ‐ mednarodno telo.

m
0
0
0
1
1
0
0
4
6

Komisija

d
0
0
0
2
1
1
1
2
7

Odbor

m
0
0
0
0
0
0
0
2
2

d
0
1
1
0
0
0
4
3
9

Strokovni svet

m
0
0
0
0
0
0
3
1
4

d
0
1
0
1
1
0
2
1
6

m
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Svet

d
0
0
0
4
0
3
0
0
7

m
0
0
0
0
1
1
0
0
2

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 2011.
Območna enota Celje
Območna enota ima dva predstavnika v svetu ZGS, Območni enoti Nazarje in Celje. Sodelavka sodeluje v
odboru projekta Ekorg Mestne občine Celje in predstavnica enote sodeluje v Nadzornem odboru za Operativni
program za razvoj ribištva v RS 2007 – 2013.

Območna enota Ljubljana
Območna enota ima predstavnika v Svetu ZGS, v Območni enoti Ljubljana in Kočevje. Sodelujemo tudi v
Strokovnem svetu Javnega zavoda KP Ljubljansko barje. Predstavnica z naše enote je tudi članica Nacionalnega
odbora za dediščino pri SNKU.

Območna enota Maribor
Predstavniki Območne enote Maribor so sodelovali v Svetih ZGS OE Slovenj Gradec, OE Maribor in OE Murska
Sobota. Predstavniki OE delujejo tudi kot člani Regionalnega razvojnega sveta statistične regije Podravje,
Mednarodne delovne skupine za pripravo Akcijskega plana za Colias myrmidone, Projektne skupine za uvrstitev
Stare trte na seznam Unescove svetovne dediščine, Projektne skupina za izvedbo projekta "Varovanje okolja na
mestnem in primestnem območju Radelj ob Dravi" in kot člani Projektnega sveta projekta LIFE »Življenje
ponoči«.

Območna enota Nova Gorica
S predstavniki smo sodelovali v Svetih Zavoda za gozdove v OE Tolmin, Postojna in Sežana, v Strokovni
skupini za Geopark Idrija, v Komisiji za Panovec, v Strokovni projektni skupini za oblikovanje celovite
prostorske zasnove matičnega Krasa ter v Delovni skupini za pripravo kandidature za vpis Dinarskega krasa na
UNESCO Seznam svetovne dediščine.
Kot član slovenske delegacije sodelujemo v Nadzornem odboru za izvajanje Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija‐Italija 2007‐2013.
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Območna enota Novo mesto
Predstavnika sodelujeta kot člana v Svetih ZGS OE Brežice in Novo mesto. Ena predstavnica delujejo tudi kot
članica odbora Regionalnega razvojnega sveta statistične regije jugo vzhodne Slovenije, en sodelavec pa je član
komisije MKO za preverjanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje.

Območna enota Piran
V letu 2012 smo nadaljevali s sodelovanjem v svetih in odborih zavarovanih območij (NR Škocjanski zatok, KP
Strunjan in KP Sečoveljske soline), v medresorski komisiji za plinske terminale, v nacionalnem odboru
Medvladne oceanografske komisije (IOC), v nadzornem odboru IPA Adriatic in v nadzornem odboru Programa
CBC Slovenija – Italija 2007 – 2013 ter v upravnem odboru združenja upravljavcev sredozemskih morskih
zavarovanih območij MedPAN.

8.3

AKTIVNE UDELEŽBE NA STROKOVNIH SREČANJIH DOMA IN V
TUJINI, PRIPRAVA STROKOVNIH POSVETOV TER DRUGO
MEDNARODNO SODELOVANJE

V letu 2012 smo zaradi varčevanja skrbno izbirali konference in strokovna srečanja, kjer smo
predstavljali svoje delo. Odzvali smo se predvsem vabilom, kjer je bila udeležba brezplačna in
kjer pot ni predstavljala večjega stroška.

8.3.1 Aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih doma in v tujini
Preglednica 15 prikazuje število aktivnih udeležb na domačih in mednarodnih strokovnih
srečanjih, pod preglednico pa so nekatere od teh posebej izpostavljene po posameznih
območnih enotah.
Preglednica 15: Pregled aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih
domače
Enota

konferenca

CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
OsrE
Skupaj

1
1
0
2
3
0
1
1
9

strokovno
srečanje
1
1
0
2
3
0
1
1
9

mednarodno
pasivna
udeležba
0
0
0
1
1
0
0
0
2

konferenca
0
2
0
3
3
0
4
0
12

strokovno
srečanje
0
1
0
1
1
0
2
1
6

pasivna
udeležba
0
2
0
0
0
0
0
0
2

V nadaljevanju območne enote izpostavljajo pomembnejše prispevke, ki so jih predstavili na
konferencah v letu 2012.
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Območna enota Celje
Predstavnica območne enote je sodelovala na 12. Strokovnem posvetu društva Podružničnih šol Slovenije s
predstavitvijo »Voda ni samo zame«. V državnem svetu smo na temo »Hidroelektrarne – razvojna priložnost za
slovensko energetiko in gospodarstvo« predstavili predstavitev »Varstvo narave in obnovljivi viri energije«.

Območna enota Maribor
Sodelavci OE Maribor smo s prispevki sodelovali na mednarodni 11. evropski geopark konferenci na
Portugalskem, na posvetih Novi raziskovalni pristopi v oljkarstvu in Mreženje mrež: Projektni forum 2012, ter
na mednarodnem simpoziju Ekosistemske storitve reke Mure. Na 23. Mišičevem vodarskem dnevu 2012 v
Mariboru smo predstavili naravovarstveni pogled na poplave, načrtovanje rabe prostora in poplave. Ob
sodelovanju s partnerji projekta Geopark in Geološkega zavoda smo pripravili, in na njej tudi sodelovali,
odmevno in izjemno dobro sprejeto konferenco o geoparkih z naslovom Izmenjava izkušenj in primerov dobrih
praks v Mežici.

Območna enota Nova Gorica
S prispevki smo sodelovali na mednarodnih konferencah in posvetih. Na 11. konferenci Evropske mreže
geoparkov smo sodelovali v soavtorstvu s prispevkom o Geoparku Idrija » The Idria Geopark‐ from the Exeprts
Idea to final Realisation with Partners« in na geokonferenci v Mežici v soavtorstvu s prispevkom »Preverjanje
možnosti izvedbe geoparka na Krasu«. S prispevkom »Nature conservation in Slovenia with some exemples
from military areas« smo sodelovali na strokovnem srečanju (Integrated training area management)
predstavnikov Slovenske vojske in tujih strokovnjakov s področja varstva okolja v vojski. S prispevkom Jamski
led v Veliki ledeni jami v Paradani, Slovenija (Cave Ice in Velika Ledena Jama v Paradani, smo sodelovali na 5.
delavnici o ledenih jamah (The 5th Int. Workshop on Ice Caves (IWIC V)) v Italiji.
Sodelovali smo tudi na okrogli mizi ob dnevu reke Soče s prispevkom Izkušnje pri posegih in dejavnostih v
strugi Soče (občinski prostorski načrti, posegi v vodo, upravljanje z reko ...).

Območna enota Piran
V minulem letu smo s strokovnim prispevkom na temo ekosistemskih uslug in urbanih obremenitev (Škocjanski
zatok NR: maintaining and enhancing ecosystem services despite urban pressures) sodelovali na konferenci
Water&Wetlands in the Mediterranian: from Grado to Agadir in na strokovnem srečanju Sečovlje salina as a
scientific and educational basin. S prispevkom na temo naravovarstvenih vsebin, usmeritev in ukrepov smo
sodelovali na mednarodni arhitekturni delavnici Izola East Waterfront. Pomen interpretacije v odnosu med
varstvom narave in spreminjanjem potrošniških navad (Interpreting out of sight issues to change consumer
behaviour) je sodelavka predstavila na strokovnem srečanju Caring for nature and culture: Interpretation as a
management tool. Prav tako smo na temo interpretacije pripravili in vodili srečanje interpretatorjev in vodnikov
v zavarovanih območjih. Pomembnost sodelovanja varstva narave in kmetijstva smo poudarili v prispevku na
strokovnem srečanju na temo novih raziskovalnih pristopov v oljkarstvu. S prispevkom o trajnostnem razvoju v
gostinstvu in preprečevanju nezakonite ponudbe in potrošnje morskega datlja smo sodelovali na srečanju
Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu.

8.3.2 Priprava strokovnih posvetov
V novembru smo organizirali tradicionalni letni posvet slovenske naravovarstvene stroke.
Naslov je bil »Prostovoljstvo v naravovarstvu«. Na posvetu smo osvetlili možnosti upravljanja
manjših območij Natura 2000 z vključevanjem prostovoljcev.

8.3.3 Drugo mednarodno sodelovanje
Zaradi varčevalnih ukrepov se nismo udeležili niti srečanj evropskega združenja
naravovarstvenih institucij ENCA, tudi tradicionalne strokovne izmenjave s škotskim
Zavodom, SNH – Scottish Natural Heritage, nismo izvedli.
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8.3.4 Strokovno srečanje Zavoda RS za varstvo narave
Strokovno srečanje Zavoda je potekalo ob koncu leta 2012 v obliki okrogle mize. Gostje so
bili prof. dr. Mihael J. Toman, prof. dr. Dušana Plut, dr. Luka Omladič in Marjana Dermelj.
Pred tem se je predstavila še Območna enota Ljubljana z uprizoritvijo dela »Žabica je
rešena«. Strokovno srečanje je bilo izvedeno z minimalnimi stroški.

8.4

IZDAJANJE STROKOVNE PERIODIKE

V letu 2012 smo izdali interno glasilo N‐vestnik ter revije Varstvo narave.

8.4.1 Glasilo Zavoda
V letu 2012 smo na Zavodu pripravili in natisnili štiri številke (št. 33 – 36) internega glasila N‐
vestnik, po eno konec vsakega trimesečja. Glasilo je bilo posredovano zaposlenim na ZRSVN
ter nekaterim drugim institucijam s področja naravovarstva (MKO, ARSO, uprave zavarovanih
območij, partnerji v projektih). Glasilo je dostopno tudi na spletni strani Zavoda.

8.4.2 Revija Varstvo narave
Izdali smo 26. številko revije Varstvo narave. Revija je izšla v nakladi 500 izvodov, ki so bili
distribuirani knjižnicam, naravovarstvenim organizacijam in zainteresirani javnosti. Zaposleni
na Zavodu so bili avtorji treh strokovnih člankov.

8.5

SODELOVANJE
PREDPISOV

ZAVODA

V

POSTOPKIH

SPREJEMANJA

Zavod je v letu 2012 sodeloval v postopkih sprejemanja predpisov, in sicer pri pripravi gradiv
pred začetkom uradnih postopkov sprejemanja predpisov ali je sodeloval v medresorskem
usklajevanju oz. je podal pripombe k naslednjim predpisom:
• Strategija razvoja Slovenskega turizma 2012 ‐ 2016 (v medresorskem usklajevanju),
• Prvi in drugi osnutek Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo 2060 (v
predhodnem neuradnem postopku in v postopku pridobitve pripomb in predlogov
javnosti),
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt‐B)
(v medresorskem usklajevanju in v postopku pridobitve pripomb in predlogov
javnosti),
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO‐1D) (v
medresorskem usklajevanju in v postopku pridobitve pripomb in predlogov javnosti),
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•

•
•
•
•

•

•

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev
državnega pomena v prostor (ZUPUDPP‐A) (v medresorskem usklajevanju in v
postopku pridobitve pripomb in predlogov javnosti),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV‐1B) (v postopku pridobitve
pripomb in predlogov javnosti),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO‐1E) (v
medresorskem usklajevanju in v postopku pridobitve pripomb in predlogov javnosti),
Prehodni nacionalni načrt o industrijskih emisijah (v postopku pridobitve pripomb in
predlogov javnosti),
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z
nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 5/13 ) (v postopku pridobitve pripomb in
predlogov javnosti),
Osnutek programa upravljanja rib v celinskih vodah Slovenije za obdobje 2010 ‐ 2021
(v predhodnem neuradnem postopku in v postopku pridobitve pripomb in predlogov
javnosti),
Osnutek vzorca uredbe za koncesijske akte za obstoječa termalna kopališča (v
predhodnem neuradnem postopku).
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9

POSLOVANJE

Aktivnosti, opisane v tem poglavju, se večinoma nanašajo na delo Osrednje enote. Gre bodisi
za koordinacijo dela na nivoju celotnega Zavoda, bodisi za splošne aktivnosti poslovodstva, ki
so značilne za vsako delovno organizacijo: finančno‐računovodske, kadrovske in pravne
naloge, izobraževanje delavcev Zavoda, koordinacija nabav, investicij in vzdrževanja ter
vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Zavoda. Določen del nalog iz tega poglavja
izvajajo tudi po posameznih območnih enotah Zavoda, predvsem vodje enot in njihovi
namestniki.
Leto 2012 je bilo zaznamovano s težavami pri zagotavljanju likvidnostnih sredstev s strani
Ministrstva za kmetijstvo in okolje, saj je kljub sklenjeni pogodbi o financiranju javne službe
ohranjanja narave prihajalo do zamud pri obravnavanju in izplačevanju zahtevkov za stroške
dela in za materialne stroške.
V letu 2012 Vlada RS ni sprejela Finančnega načrta Zavoda zato nam je Zakladnica EZR države
ustavila financiranje projektov. Poleg omenjene težave so dodatne težave pri zagotavljanju
likvidnostnih sredstev za izvajanje projektov povzročale tudi zamude pri pregledovanju
projektnih poročil.
Težave smo imeli pri zagotavljanju sredstev zaradi dela na projektu PUN2000 »SI Natura
2000 Management«, ki se je pričel izvajati že avgusta 2012 in za katerega do pisanja tega
poročila še nismo prejeli podpisane pogodbe s strani vodilnega partnerja Ministrstva za
kmetijstvo in okolje. Poudarjamo, da si Zavod vsakodnevno prizadeva k čimprejšnjemu
podpisu pogodbe, ki je podlaga za nakazilo denarnih sredstev. Sredstva bodo omogočala
nadaljevanje izvajanja projekta, ki se zaradi opisanih težav izvaja z zamudo.
V nadaljevanju so zgoraj omenjene aktivnosti za leto 2012 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.

9.1

SPLOŠNE IN ORGANIZACIJSKO‐ADMINISTRATIVNE ZADEVE

V letu 2012 so ‐ kot običajno ‐ potekale aktivnosti za poenotenje in urejanje zadev ter
racionalnejše delovanje na splošnem področju.
Realizirali smo šest sej Sveta Zavoda in šest kolegijev direktorja, ki so prešteti v preglednici
16.
Preglednica 16: Pregled sej Sveta Zavoda in kolegijev direktorja
Seje
Redne
Korespondenčne
Kolegiji direktorja
Skupaj

Število
3
3
6
12
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9.2

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI

Zavod upravlja s poslovnimi prostori OE Nova Gorica v Novi Gorici na Delpinovi 16. V letu
2012 smo prostore skrbno vzdrževali brez finančnih vlaganj. Druge poslovne prostore, ki jih
uporabljamo ima zavod v najemu.

9.3

PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE

V letu 2012 je bil na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ sprejet Pravilnik o
spremembi in dopolnitvi Pravilnika o letnem dopustu delavcev ZRSVN. Sprejet je bil tudi
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu
RS za varstvo narave.
Izvajali smo naslednje stalne naloge: svetovanje in tolmačenje na podlagi poznavanja
predpisov, posredovanje besedil predpisov, pregledovanje pogodb (pogodb o delu,
prodajnih pogodb, pogodb o vzdrževanju, ipd.), priprava ali pregledovanje aneksov k
pogodbam in odpovedi pogodb, pregledovanje pogodb o avtorskem delu, pomoč in podpora
pri reševanju postopkovnih in vsebinskih vprašanj v okviru priprave strokovnih mnenj,
priprava pooblastil za ustne obravnave in seje, 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, 119/07, 95/11).
Opravili pa smo tudi naslednje naloge: pregled osnutkov pogodb z nosilci oziroma prijavitelji
projektov, pogodb o delu in gradbenih pogodb v okviru izvajanja projektov, priprava sklepov
o ustanovitvi projektnih skupin in drugih sklepov ter sodelovanje pri pripravi drugih
dokumentov za potrebe projektov; svetovanje v postopkih javnega naročanja; priprava
pritožb v upravnem postopku; naloge v zvezi s procesnimi dejanji v pravdni zadevi in drugo.
Na področju kadrovskih zadev smo izpeljali postopke zaposlitve zaradi izvajanja projektov.
Pripravili smo sklepe s področja organizacijsko‐kadrovskih zadev, pooblastila, sklepe o
imenovanju, izvedli vse potrebne naloge v zvezi z nekaterimi postopki po delovno‐pravni
zakonodaji ter rešili več vlog delavcev za uveljavljanje pravic.

9.3.1 Analiza kadrovanja in kadrovska politika
Poglavje se nanaša na »Navodilo« [2], 11. točka 16. člena.
Na Zavodu je bilo na dan 31.12.2012 zaposlenih 68 ljudi (od tega 4 zaposlitve za polovični
delovni čas, kar pomeni, da je bilo 66 zaposlitev za polni delovni čas), ki delajo na javni službi.
Število zaposlenih v letu 2012 se je v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2011 zmanjšalo,
kar je razvidno tudi iz Preglednice 17.
Povprečno število zaposlenih v letu 2012 je bilo 81, vključno z zaposlenimi za določen čas na
projektih in ostalimi zaposlenimi za določen čas. Zaradi racionalne rabe virov se
administrativni kader na območnih enotah zaposluje le za polovični delovni čas.
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Preglednica 17: Realizacija kadrovskega načrta
1. Zaposleni, ki jih financira
MKO
Št. zaposlenih na dan 31. 12.
2012 (a+b) (FTE)
a) Št. zaposlenih za določen
čas
b) Št. zaposlenih za nedoločen
čas
Št. zaposlenih s krajšim
delovnim časom
Število napredovanj v plačne
razrede
Število premestitev

I. – IV.
TR

V. TR

VI. TR

VII. TR

2

64

VIII. TR

IX. TR

Skupaj
66
0

2

64

66

4

4
0
0

Število upokojitev

1

Število nadomestnih zaposlitev
zaradi upokojitev
Število odpovedi pogodb o
zaposlitvi
2. Število zaposlenih, ki so
financirani iz drugih virov,
navedite vir: projektno delo,
javna dela (FTE)
3. Skupaj število zaposlenih na
dan 31. 12. 2012 (1+2) (FTE)

1
0

1

1

2

15

17

4

79
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Preglednica 18: Realizacija zasedenosti delovnih mest

Naziv DM

direktor JZ
visoki naravovarstveni svetnik
naravovarstveni svetnik
višji naravovarstveni svetovalec
naravovarstveni svetovalec
strokovni sodelavec (JN,...) VII/1
informatik VII/1
strokovni sodelavec VII/1
poslovni sekretar VI
Skupaj

Število
sistem. DM

Število
zasedenih DM
na dan
31.12.2011

1
9
20
22
12
1
1
1
3
70

1
9
20
21
12
1
1
1
2
68

Predvideno
število
zasedenih DM
na dan
31.12.2012
1
8
20
21
12
1
1
1
2
67

Število
zasedenih DM
na dan
31.12.2012
1
8
20
21
11
1
1
1
2
66

Preglednica 18 prikazuje razliko med sistemiziranimi in zasedenimi delovnimi mesti v Zavodu.
V Preglednici 17, Realizacija kadrovskega načrta in Preglednici 18, Realizacija zasedenosti
delovnih mest je štet tudi delavec, ki mu v času od 1.10.2012 do 30.09.2013 mirujejo pravice
in obveznosti iz delovnega razmerja (suspenz pogodbe o zaposlitvi zaradi neplačanega
prostovoljnega dela v državah nerazvitega sveta).
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Zavod je v letu 2012 za določen čas zaposloval izključno za izvajanje projektov. Poudarjamo,
da v letu 2012 zaradi zelo omejenih sredstev za plače nismo nadomeščali vseh daljših
bolniških odsotnosti in tudi ne podaljševali nekaterih pogodb za določen čas. V letu 2012 sta
dve delavki odšli na porodniški dopust in 2 delavca na dopust za nego in varstvo otroka.
Zavod ima zaradi čim učinkovitejšega obvladovanja nalog uveljavljeno matrično strukturo
ravnalne funkcije, kar pomeni da so ustanovljene različne projektne in delovne skupine. Na
ta način je optimizirana izkoriščenost kadrovskih virov.
Treba je opozoriti, da ima Zavod na podlagi zakonodaje in mednarodnih obveznosti države
vsako leto več obveznih nalog in sedanje število zaposlenih ne zadostuje za izpolnjevanje
vseh nalog redne dejavnosti ohranjanja narave.
Plače so se izplačevale skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, regres je bil
izplačan v skladu s 176. členom ZUJF, redna delovna uspešnost se zaradi sprejetega Zakona o
interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize v letu 2012 ni izplačevala, prav tako se niso
izvedla napredovanja.
Zavod je varčevalne ukrepe izrazito izvajal na področju plač in sicer Zavod ni nadomeščal
vseh daljših začasnih odsotnosti, ni podaljševal pogodb za določen čas in tudi izplačilo nadur
je bilo v minimalnem obsegu, prav tako pa tudi niso zasedena vsa delovna mesta določena s
Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu, sredstva za plače
pa zagotavljal tudi iz drugih virov financiranja, predvsem iz projektov. Posebej je treba
poudariti, da so sredstva za plače za redno dejavnost v obsegu, kot je navedeno v Preglednici
19, zadostovala zgolj zaradi zagotovitve dodatnih sredstev iz projektov.
Preglednica 19: Realizacija stroškov dela
Sredstva
MKO‐redna
dej. 2012
(2)

Drugi viri
sredstev
2012 (3)

Skupaj
sredstva
2012
(4=2+3)

Tržna
Delež
dejavnost
MKO
2012
v%
(5=1‐4)

Realizacija stroškov dela

SKUPAJ
FN 2012
(1)

a) plače in dodatki

1.912.043

1.697.145

206.492

1.903.637

0

0

0

0

18.550

14.605

3.945

18.550

0 78,73

145.070

132.258

12.812

145.070

0 91,17

0

0

0

0

2.832

327

2.505,00

2.832

od tega dodatki za delo v posebnih pogojih
b) regres za letni dopust
c) povračila in nadomestila
d) sredstva za delovno uspešnost
e) sredstva za nadurno delo
f) drugi izdatki (odpr., jub.n., solid.p... itd.)

8.406 88,76
0

0

X

X

0 11,55

12.196

10.391

0

10.391

SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)

1.805

0,00

2.090.692

1.854.726

225.754

2.080.481

10.211 88,71

g) Skupaj bruto plače (a+d+e)

1.914.876

1.697.472

208.998

1.906.470

8.406 88,65

h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)

175.816

157.254

16.757

174.011

1.805 89,44

i) Skupaj prispevki, davek, premije
pokojninskega zavarovanja (j+k)

340.641

304.606

34.680

339.287

1.354 89,42

2.431.332

2.159.333

260.435

2.419.767

11.565 88,81

SKUPAJ 2. (g+h+i)
j) prispevki

310.339

274.917

34.068

308.985

1.354 88,59

k) premije pokojninskega zavarovanja

30.301

29.690

612

30.301

97,98

struktura virov financiranja stroškov dela v %

100,00

88,81

10,71

0,48 88,81
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Preglednica 20: Izobrazbena struktura (stanje december 2012)
Območna
enota
Celje
Kranj
Ljubljana
Maribor
Nova Gorica
Novo mesto
Piran
Osrednja enota
Projekti
SKUPAJ (število)
(odstotek)

biologija/
kemija
2
3
6
3
3
3
2
8
5
35
40,2%

gozdarstvo
1
1
1
3
1
0
0
3
2
12
13,8%

geografija
2
1
1
1
2
0
0
1
4
12
13,8%

geologija
0
1
1
1
2
1
0
1
0
6
8,0%

krajinska
arhitektura
1
0
1
0
0
0
1
0
0
3
3,4%

DRUGO
1
1
0
1
0
0
0
7
8
18
20,7%

SKUPAJ
7
7
10
9
8
4
3
20
19
87*
100%

*vključen je tudi delavec, ki je bil zaposlen preko javnih del in delavec, ki mu mirujejo pravice in obveznosti iz delavnega razmerja.

Preglednica 21: Struktura glede na stopnjo izobrazbe
doktorat
magisterij
univerzitetna izobrazba visokošolska in manj
število
4
15
56
12
odstotek
4,6%
17,2%
64,4%
13,8%

SKUPAJ
87*
100%

*vključen je tudi delavec, ki je bil zaposlen preko javnih del in delavec, ki mu mirujejo pravice in obveznosti iz delavnega razmerja.

V Preglednicah 20 in 21 je prikazana izobrazbena struktura zaposlenih glede na vrsto in
stopnjo izobrazbe. Iz Preglednice 20 lahko razberemo poleg izobrazbene strukture tudi
število zaposlenih na javni službi in projektih oziroma zaposlenih za določen čas. Tudi iz
števila zaposlenih na projektih lahko vidimo močno vpetost Zavoda v projekte, saj je
približno 20% ljudi v Zavodu zaposlenih na projektih. Zavod poskuša peljati kadrovsko
politiko na način, da spodbuja vodje projektov k iskanju novih projektov.
Zavod je imel v letu 2012 zaposlenega enega delavca preko javnih del. Stroški dela so bili
financirani s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Mestne občine Kranj. Delo preko
študentskega servisa se je zgolj za potrebe projektov izvajalo v zelo majhnem obsegu.

9.3.2 Izobraževanje delavcev Zavoda in udeležba na seminarjih
Zavod veliko pozornosti posveča izobraževanju delavcev tako na strokovnem kot tudi na
spremljajočih področjih delovanja (računalniška izobraževanja, jezikovni tečaji, izobraževanja
s področja poslovanja, vodenja in podobno), vendar glede na dejanske potrebe. Zaposleni se
udeležujejo izobraževanj doma in v tujini. Poudariti je treba, da vse več izobraževanj na
strokovnem in splošnem področju pripravi in organizira Zavod z lastnimi kadrovskimi viri, s
čimer se varčevalni ukrepi izvajajo tudi na tem področju.
V letu 2012 so se zaposleni Zavoda udeležili več delavnic in seminarjev iz različnih vsebinskih
področij, ki so navedeni v preglednici 22.

92

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2012

Preglednica 22: Pregled izobraževanj, katerih so se v letu 2012 udeležili sodelavci Zavoda
datum

kraj

naslov

število
udeležencev

v organizaciji Zavoda
05.01.

LJ ‐ OsrE

Delavnica skupine za geologijo

11

15.02.

LJ ‐ OsrE

Delavnica sodelavcev ZRSVN, ki pokrivajo NS za GGN GGE

10

27.03.

LJ ‐ OsrE

Delavnica skupine za hidrološke NV

10

19.04.

LJ ‐ OsrE

Terenska delavnica skupine za hidrološke NV

9

22.05.

LJ ‐ OsrE

Delavnica »Državni prostorski načrti«

19

13.06.

LJ ‐ OsrE

Delavnica skupine za hidrološke NV

8

22.08.

LJ ‐ OsrE

Delavnica za obnovitev in dopolnitev metodologije conacije

15

27.09.

LJ ‐ OsrE

58

16.10.

LJ ‐ OsrE

12

23.10.

LJ ‐ OsrE

Naravovarstveni forum in sejem projektov
Uvodna delavnica za analizo stanja Natura 2000 vrst in
habitatnih tipov
Terenska delavnica skupine za hidrološke NV

25.10.

LJ ‐ OsrE

Terenska delavnica skupine za geologijo

11

14.11.

LJ ‐ OsrE

Strokovni posvet »Prostovoljstvo v naravi«

11

20.12.

LJ ‐ OsrE

Strokovno zaključno srečanje ZRSVN 2012

52

12

v organizaciji zunanjega izvajalca
14.02.
22.02.‐ 23.02
07.03.‐10.03
02.04.

Ljubljana
Vrhnika,
Poček,
Postojna
Kopenhagen

GGN za GGE Dolinsko

2

Konferenca ITAM

2

Delavnica »Hands‐on training Art.17 & Atr.12 reporting

1

GGN za GGE Obora Smuka‐Stari log

2

Delavnica »Prvi posvet s kmeti na območju Korošice v okviru
projekta Alpa«

4

GGN za GGE Jelovica

3

09.05.

Ljubljana
Dolina
(Dovžanova
Soteska)
Ljubljana

21.05.

Ljubljana

Strokovno srečanje Gozd in les

1

13.06.

Ljubljana

GGN za GGE Lobnica

5

18.06.

Ljubljana

3

20.07.

Podsreda

GGN za GGE Kolpa
Udeležba na okrogli mizi "Natura 2000 kot priložnost za (zeleni)
turizem in lokalni razvoj"

25.04.

1

01.10.

Gornja
Radgona
Ljubljana

12.10.

Kopački Rit

22.10.

Ljubljana

22.10.

Ljubljana

23.‐24.10.

Ljubljana

21.11.

Mežica

GEO konferenca

5

22.11.

Mežica

1

07.12

Kromberk

Mednarodna konferenca o Geoparkih
Udeležba na srečanju lokalne mreže in posvetovalnega odbora
projekta SUSTCULT

11.12.

Ljubljana

GGN za GGE TRNOVO in GGN za GGE Kanomlja

1

14.12.

Ljubljana

Usklajevalna delavnica za GGN GGE Okroglina in GGN za GGE
Nanos hrušica

2

30.08.

Udeležba na posvetu »Krajina v harmoniji«

1

Izobraževanje »Varstvo pri delu«

1

Strokovna ekskurzija Slavonija

1

GGN za GGE Bloke
Predavanje »Kako komunicirati z zaposlenimi v času krize in velikih
sprememb«
Usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom

2

1

2

1
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Na področju izobraževanja je zelo pomembno tudi področje usposabljanja za delo mladih
sodelavcev. Na Zavodu je v letu 2012 prakso opravljala ena študentka.

9.4

FINANČNE IN RAČUNOVODSKE ZADEVE

Veliko dela na finančnem področju smo posvetili izdelavi Finančnega načrta za leto 2012.
Svet Zavoda (3. mandat) je na 12. seji dne 7.12.2011 potrdil finančni načrt. V maju je bil
sprejet Rebalans proračuna RS za leto 2012, ki je Zavodu močno zmanjšal sredstva za leto
2012. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje nam je v začetku julija naložilo naj pripravimo nov
Program dela s finančnim načrtom za leto 2012, ki ga je Svet Zavoda sprejel na 5.
korespondenčni seji dne 16.7.2012. Finančnega načrta za leto 2012 Vlada RS do danes še ni
potrdila, kar je imelo za posledico ustavitev likvidnostnih posojil, ogroženo je bilo tudi
izvajanje projektov (večina projektov, ki jih je v letu 2012 izvajal Zavod, je bilo financiranih s
finančnimi instrumenti EU, pri katerih je problem prehodnega financiranja. Zavod je za
zagotovitev prehodnih sredstev financiranja in s tem nemotenega izvajanja projektov najel
likvidnostno posojilo pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države in je zaradi
zadolžitve preko koledarskega leta pridobil tudi soglasje Ministrstva za finance).
Zavod je imel za financiranje redne dejavnosti javne službe ohranjanja narave z MKO
sklenjeno pogodbo (pogodba in trije aneksi), na podlagi katere so se izstavljali mesečni
zahtevki za nakazila sredstev. Kot je bilo že omenjeno, smo imeli težave na strani MKO in za
usklajevanja je bilo porabljenega ogromno časa. Po pogodbi in aneksu za obdobje od
januarja do junija 2012 smo imeli premalo sredstev. Sklenjen je bil nov aneks k pogodbi, nato
pa je prihajalo do zamud pri obravnavanju in izplačevanju zahtevkov. Kljub podpisani
Pogodbi o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave, za Zavod ni bilo
zagotovljenih sredstev, zato je prihajalo do zavrnitev ter zamud pri izplačilih zahtevkov.
Zaradi neizplačil je Zavod imel likvidnostne težave že od meseca junija (težave pri plačilu
tekočih položnic, neizplačilo plač 5. v mesecu) tako na redni dejavnosti kot tudi na projektih.
Pogodba za financiranje investicij za razliko od preteklih let, ni bila sklenjena.
Računovodstvo Zavoda je v 2012 vodil zunanji računovodski servis, podjetje Certera
Računovodska družba d.o.o. Komuniciranje in nadzor nad računovodskim servisom poteka
preko Osrednje enote, ki je med drugim opravila naslednje računovodske naloge:
● evidentiranje in revidiranje prejetih računov in dobropisov;
● izstavljanje računov in zahtevkov;
● 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;
● redno spremljanje denarnega toka projektov.
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Skladno s Pravilnikom o oddaji javnih naročil ZRSVN smo opravili naslednje postopke javnih
naročil, o katerih se na Osrednji enoti vodi enotna evidenca:
Preglednica 23: Pregled javnih naročil
Vrsta javnega naročila
Javna naročila z razpisom (nad 40.000 €)
Javna naročila male vrednosti
(od 20.000 € do 40.000 €)
Javna naročila male vrednosti do 20.000 €
Skupaj

število
3
3
77
83

Javna naročila smo, skladno s Programom dela, izvedli tako za potrebe izvajanja javne službe
kot za izvajanje projektov.

9.4.1 Ocena poslovanja
Zavod uporablja za opravljanje dejavnosti premoženje, ki je v lasti ustanovitelja, to je
Republika Slovenija. Dejavnosti so financirane iz proračunskih sredstev RS, sredstev
projektov, financiranih iz EU in drugih projektov, ter v zelo majhni meri iz sredstev od
prodaje blaga in storitev na trgu. Ustanovitelj zagotavlja sredstva za opravljanje javne službe
ohranjanja narave, vendar zagotovljena sredstva ne zadostujejo za opravljanje vseh zakonsko
ali z drugimi predpisi določenih nalog. V Preglednici 24 je pripravljen prikaz stroškov po
vrstah dejavnosti, iz katerih so tudi zagotovljeni viri financiranja. V primerjavi s preteklim
letom so stroški materiala in storitev redne dejavnosti (JS) v letu 2012 manjši za 15 %.
Preglednica 24: Pregled stroškov po vrstah dejavnosti za leto 2012
STROŠKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI
Opis
JS
PROJEKTI
Stroški materiala in storitev
476.497
320.935
Stroški dela
2.159.333
260.434
SKUPAJ
2.635.830
581.369
Stroški investicij
0
42.117
SKUPAJ Z INVESTICIJAMI
2.635.830
623.486

TRG
31.506
11.565
43.071
9.058
52.129

Skupaj
828.938
2.431.332
3.260.270
51.175
3.311.445

Iz analize podatkov za leto 2012 lahko ugotovimo (Preglednica 25), da so se celotni prihodki
kot odhodki v primerjavi z letom 2011 zmanjšali za malo manj kot 23 odstotkov. To je
posledica zmanjševanja Proračunskih sredstev RS v letu 2012, poleg tega pa se je v letu 2012
zaključilo nekaj projektov, aktivnosti novih projektov pa so se začele šele proti koncu leta,
zato je obseg prihodkov in odhodkov posledično manjši.
Preglednica 25: Pregled poslovanja za leti 2012 in 2011
Opis
Celotni prihodki
Celotni odhodki vključno z davkom od dohodka
Presežek prihodkov nad odhodki

2012
3.265.055
3.260.270
4.785

2011
4.234.220
4.233.691
529

Indeks
2012/2011
77,11
77,01
904,54

Zavod je tudi v letu 2012 nadaljeval z izvajanjem varčevalnih ukrepov, tako tistih predpisanih
s strani Vlade RS (Zakona za uravnoteženje javni financ), kot tudi posebnih ukrepov Zavoda in
tudi iskanjem dodatnih virov financiranja (predvsem projekti), tudi za izvajanje nalog javne
službe ohranjanja narave. Varčevalni ukrepi so se izvajali na vseh področjih, ki so podrobneje
opisani pri posameznih vsebinskih poglavjih, in sicer 9.3.1, 9.3.2 in 9.4.5. Na podlagi
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dolgoletnega izvajanja varčevalnih ukrepov in optimizacije organiziranosti delovanja,
manjšanje obsega sredstev za izvajanje redne dejavnosti Zavoda praktično ni več možno.
9.4.1.1 Računovodski kazalniki
V nadaljevanju so prikazani računovodski kazalniki, primerjalno z letom 2011, da je razvidno
gibanje posamičnih gospodarskih kategorij.
Kazalnik gospodarnosti poslovanja:
prihodki
Kazalnik gospodarnosti = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
odhodki
4.234.220
Kazalnik gospodarnosti za leto 2011 = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 1,00
4.233.438
3.265.055
Kazalnik gospodarnosti za leto 2012 = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 1,00
3.259.934

Kazalnik celotne gospodarnosti poslovanja nam pove razmerje med celotnimi prihodki in
celotnimi odhodki. Kazalnik je v primerjavi s preteklim letom enak in kaže na uravnoteženost
med prihodki in odhodki.
Temeljni kazalnik stanja financiranja – stopnja dolgoročnosti financiranja:
vsota dolgoročnih dolgov
stopnja dolgoročnosti financiranja = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
obveznosti do virov sredstev

284.786
stopnja dolgoročnosti financiranja za leto 2011 = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 0,27
1.057.791
242.181
stopnja dolgoročnosti financiranja za leto 2012 = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 0,27
883.632

S tem kazalnikom je predstavljena stopnja financiranja dolgoročne narave. Nizka vrednost
kazalnika kaže na to, da imamo v pretežni meri dolgoročne vire financiranja samo za
pokrivanje osnovnih sredstev, za vse ostalo pa je potrebno zagotoviti kratkoročno
financiranje.
Kazalniki stanja investiranja:
a) Stopnja osnovnosti investiranja
osnovna sredstva
stopnja osnovnosti investiranja = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
sredstva
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267.206
stopnja osnovnosti investiranja za leto 2011 = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 0,25
1.057.791
237.686
stopnja osnovnosti investiranja za leto 2012 = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 0,27
883.632

Kazalnik prikazuje delež osnovnih sredstev v celotnih sredstvih. Upoštevajoč osnovna
sredstva po knjigovodski vrednosti znaša ta delež konec leta 2012 27 odstotkov.
b) Stopnja odpisanosti opreme in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
popravek vrednosti opreme in neopr. sr.
stopnja odpisanosti osnovnih sredstev = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
nabavna vrednost opreme in neopr. sr.
489.926
stopnja odpisanosti opreme za leto 2011 = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 0,68
719.111
579.622
stopnja odpisanosti opreme za leto 2012 = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 0,74
781.452

Kazalnik prikazuje stopnjo odpisanosti osnovnih sredstev, ki znaša konec leta 2012 že 74
odstotkov, kar kaže, da bo moral Zavod v prihodnjih letih vlagati v osnovna sredstva zaradi
zagotavljanja nemotenega delovanja Zavoda.

c) Stopnja kratkoročnosti investiranja
vsota obratnih sredstev + kratk. fin. naložbe + akt. časovne razm.
stopnja kratk. investiranja = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
sredstva
790.585
stopnja kratk. investiranja za leto 2011 = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 0,75
1.057.791

645.946
stopnja kratk. investiranja za leto 2012 = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 0,73
883.632

Kazalnik prikazuje delež kratkoročnih sredstev v celotnih sredstvih, ki znaša v Zavodu na dan
31.12.2012 73 odstotkov.
Kazalnik vodoravnega finančnega ustroja – kratkoročni kazalnik:
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kratkoročna sredstva
kratkoročni kazalnik = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
kratkoročne obveznosti
790.585
kratkoročni kazalnik 2011 = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 1,02
773.005
645.946
kratkoročni kazalnik 2012 = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 1,01
641.451

Kazalnik prikazuje pokritost obveznosti s kratkoročnimi sredstvi na dan 31.12.2012. Ker je
vrednost kazalnika večja od ena, kaže na sposobnost pokritja obveznosti s kratkoročnimi
sredstvi.

9.4.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Poglavje se nanaša na Navodilo [2], 8. točka 16. člena.
Zavod nima zaposlenega računovodje, ampak računovodske zadeve izvaja zunanji
računovodski servis, ki opravlja naloge v skladu s Pogodbo o vodenju računovodskih storitev.
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, prav tako pa zaradi potreb
zadolževanja za projekte zagotavljamo tedensko 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, s čimer se zagotavlja ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti.
Vzpostavljena so poslovnoizidna (stroškovna) mesta, za katera se ugotavljajo prihodki in njim
prisojeni neposredni in posredni stroški. Prihodki in odhodki se dosledno razporejajo na
dejavnost javne službe in tržno dejavnost na podlagi objektivno opravičenih sodil, ki temeljijo
na načelih stroškovnega računovodstva.
Posebno mesečno poročilo o sredstvih za plače, izpis bruto plač po zaposlenih s
pripadajočimi plačnimi razredi, izpis premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za
javne uslužbence po zaposlenih in izpis realiziranih materialnih stroškov pošljemo vsak
mesec skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev za financiranje javne službe ohranjanja
narave na MKO. O poslovanju Zavoda se redno poroča na sejah Sveta Zavoda.
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Podatki za izplačilo plač se pripravljajo na Osrednji enoti na podlagi podatkov o prisotnosti
(delovne ure, bolniške odsotnosti, letni dopust in druge odsotnosti). Pri plačah se izplačujejo
tudi vsi stroški na podlagi potnih nalogov (dnevnice, kilometrine in podobno). Izplačila
stroškov na podlagi potnih nalogov za delavce na območnih enotah odobrijo vodje enot, za
člane odsekov in posebnih delovnih skupin vodje skupin, za člane projektne skupine vodja
projekta, za vodje enot, skupin in preostale delavce Osrednje enote, ki niso vključeni v
odseka ali posebne delovne skupine, pa potne naloge odobri 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. Podatki o
višini povračil prevoza na delo in z dela se kontrolirajo na Osrednji enoti.
Ker računovodski servis izvaja tudi plačilni promet, je znotraj Zavoda zagotovljeno revidiranje
in podpisovanje prejetih računov s strani pooblaščene osebe Zavoda, predhodno pa jih
parafira oz. odobri tudi vodja projekta, če gre za listine, ki se nanašajo na projekt. Zaradi
boljšega pregleda in v izogib morebitnim nejasnostim se že 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 in naravovarstvena svetnica, ki opravlja finančne
naloge. 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.
Vsi dokumenti s finančnimi posledicami (naročilnice, razne pogodbe in drugo) se izdajajo na
Osrednji enoti, podpisuje pa jih samo direktor. Pri izvajanju javnih naročil se uporablja
Protokol postopkov javnega naročanja.
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 (strokovni sodelavec za javna naročila, kakovost, varno delo).
Podrobnejše poslovanje na finančnem in računovodskem področju je določeno tudi s
Pravilnikom o računovodstvu Zavoda RS za varstvo narave. Le‐ta omogoča še preglednejše in
kakovostnejše delovanja Zavoda na finančnem področju.
Skladno s 100. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 110/02 – ZDT‐B, 56/02 ‐ ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 –
ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) Zavod redno izvaja revizijo poslovodenja. V
preteklosti je Zavod izvedel revizijo plačnega dela, evidentiranje prisotnosti in odsotnosti,
izdatkov za službena potovanja in javna naročila za leto 2007. Revizija je pokazala, da Zavod
na teh področjih deluje v skladu z obstoječo zakonodajo in internimi akti Zavoda ter da ni
bilo odkritih pomanjkljivosti in da se notranje kontrole izvajajo učinkovito. Za vsa področja je
bilo ugotovljeno, da gre za majhna ali neznatna tveganja.
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V letu 2011 pripravljenemu ter v letu 2012 na PKK posredovanemu registru koruptivnih
tveganj in tveganj drugih neetičnih ravnanj oz. Načrtu integritete smo v letu 2012 dodali še
register poslovnih tveganj (gl. tudi poglavje 9.4.4.)

9.4.3 Notranja revizija in druge vrste revizij
Zavod je za leto 2012 izvedel notranjo revizijo računovodskih izkazov in nadaljeval z
izvajanjem priporočil do sedaj izvedenih revizij. Končno revizorsko poročilo bo izdelano do
konca februarja 2013.
Poudariti je treba tudi dodatne zunanje kontrole in revizije, ki se izvajajo zaradi izvajanja
projektov, saj vse stroške pri projektih, financiranih iz finančnih mehanizmov EU, preverijo in
odobrijo tudi finančne kontrole pristojnih institucij (npr. Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Za projekte,
financirane iz finančnih mehanizmov EU, se izvajajo kontrole na kraju samem in različne
druge revizije. V letu 2012 je bila tako izvedena revizija projekta Natreg (program
transnacionalnega sodelovanja JV Evropa), na podlagi naključnega vzorčenja projektov, pri
čemer niso bile ugotovljene nepravilnosti. Na projektu karavanke@prihodnost.eu (program
evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija – Avstrija) je bila izvedena tudi kontrola na
kraju samem, ki prav tako ni ugotovila nepravilnosti. Doslej tudi na drugih projektih ni bilo
ugotovljenih nepravilnosti.

9.4.4 Izjava o oceni notranjega nadzora
Zavod je tudi za leto 2012 izpolnil Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava je
bila izpolnjena na podlagi samoocenitve direktorja in računovodskega servisa in ugotovitev
revizijskih služb (nadzorni organi EU za posamezne projekte). Zavod je v letu 2012 izvajal
notranje kontrole na ustaljeni način in jih še dopolnjeval, predvsem pri kontroli izvajanja
projektov, saj se je obseg poslovanja v primerjavi z letom 2011 povečal prav na račun
projektov. Z vzpostavljenim sistemom notranjih kontrol in rednim izvajanjem le‐teh Zavod
obvladuje tveganja, ki so na podlagi ugotovitev različnih zunanjih revizorjev majhna,
Ustreznost sistema notranjih kontrol izhaja tudi iz poročila Urada za nadzor proračuna za
projekt Viri življenja, ki ni izdal nobenih priporočil. V letu 2012 je Zavod na Urad za
preprečevanje korupcije oddal Register koruptivnih tveganj in tveganj drugih neetičnih
ravnanj, pri čemer smo tveganja tudi ocenili. Skladno z običaji dobrega poslovanja je bil
izdelan Register poslovnih tveganj ter ocenjena tveganja.

9.4.5

Investicijska vlaganja

Poglavje se nanaša na 'Navodilo' [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 razmnoževanje, druge opreme (fotoaparati in druge manjše naprave) in posodobitvi
voznega parka. Financirani so iz različnih virov: proračun RS, projekti, odprodaja osnovnih
sredstev, sredstva, pridobljena na trgu.
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V letu 2012 z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ni bila sklenjena pogodba o investicijah,
zato se je nabava osnovnih sredstev financirala le iz projektov in iz sredstev pridobljenih na
trgu. Nadaljevali so se varčevalni ukrepi na področju vlaganj v osnovna sredstva zato je
Zavod nabavil le najnujnejša sredstva (računalniki). Iz projektov je bil financiran nakup
fotografske opreme, projektorja in računalnika za enote na katerih se izvajajo projekti.
Investicijska vlaganja na področju informatike so na kratko opisana v poglavju 9.5.
Zavod upravlja poslovne prostore, v katerih je Območna enota Nova Gorica, kot je opisano v
poglavju 9.2.

9.5

INFORMATIKA IN ELEKTRONSKI SISTEMI

Informacijski sistem Zavoda (strojna oprema) je bil v letu 2012 obnovljen v minimalnem
obsegu (le zamenjava desetih najstarejših osebnih računalnikov). Strežniške opreme nismo
nadgrajevali, čeprav bo to glede na zasedenost strežniškega prostora in starost opreme
kmalu nujno potrebno. Pri preučevanju možnosti nadaljnjega varčevanja smo navezali stik s
ponudnikom računalništva v oblaku in preko podrobne opredelitve ponudbe ugotovili, da je
informacijski sistem Zavoda dejansko optimiziran tako rekoč do konca. Uvedli smo sistemsko
blokado portalov najpogosteje uporabljanih družbenih omrežij za vse sodelavce, kar je
prineslo še dodatno zmanjšanje težav z delovanjem osebnih računalnikov. Kljub takšnemu
nepopularnemu »posegu« ni pritožb s strani sodelavcev glede informacijskih storitev.
Zunanji izvajalec, ki skrbi za zahtevnejše sestavne dele informacijskega omrežja, izvede
enkrat letno celovite preglede opreme po vseh območnih enotah, na Osrednji enoti, kjer je
nameščena strežniška oprema, pa dvakrat letno. Sedaj ob vsakem pregledu pripravi tudi
pisno poročilo o stanju, vključno s priporočili. V tem letu smo od priporočil izvedli le tisto, kar
je bilo možno narediti v okviru pavšalnih vzdrževalnih ur.
V letu 2012 zaradi manjšega proračuna od predvidenega nismo podaljšali vzdrževalne
pogodbe za programje ArcGIS s podjetjem Gisdata. To nam lahko povzroči težave pri
delovanju Naravovarstvenega atlasa, saj ARSO, kjer je NVA nameščen, redno nadgrajuje
opremo ArcGIS. V drugem letu delovanja strežniškega razdeljevanja licenc ArcGIS se je
ponovno potrdilo, da z obstoječih številom licenc shajamo (do povpraševanja, večjega od
ponudbe, pride le nekajkrat letno). Tudi ta optimizacija prispeva k varčevanju.
Skupina za informatiko je v letu 2012 delovala predvsem na področju poenotenja opreme in
pospeševanja uporabe naprav Garmin za sprotno določanje lege objektov v naravi na vseh
območnih enotah. Pripravljena so bila navodila za izvoz podatkov iz NVA na napravo Garmin
pred terensko službeno potjo, ter za uvoz podatkov v GIS po vrnitvi s terena, kar prispeva k
racionalizaciji dela in zmanjševanju napak, saj koordinat ni potrebno ročno vnašati v IS.
Ostala izmenjava informacij med člani skupine je potekala sproti, po telefonu in elektronski
pošti.
V letu 2012 zaradi nerazpoložljivosti sredstev nismo izvajali niti sprotnega vzdrževanja
Naravovarstvenega atlasa. Šele proti koncu leta smo (ob prenosu izdatka na naslednje leto)
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končno začeli s prenovo sistema NVA, kar je nujno zaradi prenove celotnega IS na ARSO. V
kolikor prenova ne bi bila zagotovljena tudi na naši strani, bi NVA, ki je postal ključno orodje
pri najpomembnejših delovnih nalogah Zavoda (Natura 2000, naravne vrednote,
naravovarstvene smernice, strokovna mnenja) prenehal delovati. Prav tako zaradi
pomanjkanja sredstev nismo nadaljevali z dopolnjevanjem NVA z zunanjimi podatki o
rastlinskih in živalskih vrstah.
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10

PREGLED DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV

Poglavje se nanaša na tiste točke 16. člena Navodila [2], ki niso vključene v poglavja v
dosedanjem besedilu poročila (5.3.1, 5.4.1 in 5.4.2).
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 doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več
preteklih let) in 9. točka (pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi,
vključno s seznamom ukrepov in terminskim načrtom za doseganje) 16. člena Navodil
Zavod je v letu 2012 dosegel v programu dela zastavljene cilje, razen tistih, ki so vezana na
aktivnosti, za katere ni bilo zagotovljenih finančnih sredstev. Nekateri cilji so bili celo
preseženi. Strateške usmeritve temeljijo na Nacionalnem programu varstva okolja in vlogi, ki
jo daje Zavodu področna zakonodaja. Vključene so smernice EU ter mednarodnih organizacij
glede pomena trajnostnega razvoja.
V Programu dela smo opredelili strateške usmeritve in letne cilje. Pri opisu realizacije
uporabljamo za strateške izraz »ravnano po«, za letne pa izraz »realizirano«.
Ravnanje v skladu s strateškimi usmeritvami:
A. Razvijanje slovenske naravovarstvene stroke, skladno z mednarodnimi trendi in
usmeritvami EU, ter izmenjava znanja (ravnano po);
B. Skrb za slovensko naravo, posebej za njene najvrednejše dele, ter spremljanje stanja
(ravnano po);

C. Prenašanje našega znanja in filozofije varstva narave v družbo, s poudarkom na
dojemanju načel trajnosti (ravnano po);
D. Delovati poslovno odlično in družbeno odgovorno ter deliti izkušnje in dobre prakse z
drugimi organizacijami (ravnano po);
Realizacija ciljev Zavoda v letu 2012:
1 Izboljšati stanje podatkovnih zbirk (kvaliteta, zanesljivost, ažurnost podatkov) in
dostopnost do podatkov (cilj prispeva k strateškim usmeritvam: B, C) (realizirano in
preseženo15);

2 Z naravovarstvenimi izhodišči angažirano sodelovati pri izpolnjevanju zakonskih zahtev
in pripravi nacionalnih programov in politik (cilj prispeva k strateškim usmeritvam: B, C)
(realizirano in preseženo);

3 Spremljati stanje v naravi in izvajati naravovarstvene aktivnosti na terenu (cilj prispeva k
strateški usmeritvi B) (realizirano16)

15

Preseženo pri pregledovanju NV in izboljšanju podatkovne zbirke NV; nerealizirano v delu prenova NVA, ker
ni bilo sredstev.
16
Predvsem v okviru projektov. V okviru javne služne je bilo zaradi varčevanja še manj kontrol stanja narave kot
v preteklih letih.
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4 V družbi povečati zavest o pomenu ohranjene narave in vzdržne rabe naravnih virov
(cilj prispeva k strateški usmeritvi C) (realizirano)

5 Prispevati k izboljšanju upravljanja (za)varovanih območij (cilj prispeva k strateški usmeritvi
B) (realizirano)

6 Razvijati metode za varovanje slovenske narave (cilj prispeva k strateški usmeritvi A)
(realizirano)

7 Korektno načrtovati, spremljati in poročati o opravljenem delu, ter ravnati skladno s
pravnim redom (cilj prispeva k strateški usmeritvi D) (realizirano in preseženo17)
8 Povečati nivo znanja sodelavcev (za kvalitetnejše in bolj učinkovito delo) (cilj prispeva k
strateškim usmeritvam: A, D) (delno realizirano18)

9 Ohraniti ali še izboljšati pozitivno vzdušje v kolektivu (motiviranost, konstruktivnost,
kreativnost) kot ključno podlago za učinkovito ter zadovoljstva polno delo (cilj prispeva
k strateški usmeritvi D) (realizirano)

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic. V
letu 2012 je Zavod cilje dosegal primerljivo s preteklimi leti, tj. odlično.
Na podlagi zgornjega pregleda in podrobnih podatkov in informacij v predhodnih poglavjih
tega poročila, izhaja, da Zavod zelo presega določeno kakovost in strokovnost sprejetega
letnega programa dela za izvajanje javne službe oziroma nalog v javnem interesu, ter tudi, da
za več kot 10 % presega realizacijo letnega programa dela po obsegu in strukturi, določeni za
izvajanje javne službe oziroma nalog v javnem interesu.
10. točka (ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja) Navodil
Zavod ima preko dokumenta naravovarstvene smernice pomemben vpliv na načrtovanje in
urejanje prostora v državi. 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. Vedno več občin in prostorskih načrtovalcev se vedno bolj povezuje z nami že
predhodno, pred začetkom uradnih postopkov za pripravo prostorskih dokumentov, s čimer
o naravovarstveno pomembnih območjih dobijo informacije pravočasno ter jih lahko
ustrezno upoštevajo, tako da je delo vseh deležnikov na koncu lažje. Nadaljevali in krepili
smo sodelovanje s sektorji: gozdarstvo, kmetijstvo, ribištvo in turizem.
Aktivnosti, ki jih izvajamo pod naslovom 'komunikacija', predstavljajo obveščanje in
izobraževanje javnosti o pomenu varovanja in ohranjanja narave (pri tem je v skladu s
politiko EU poudarek na Naturi 2000) ter pomenijo pripravo pogojev za uveljavljanje
evropskih direktiv s področja ohranjanja narave v praksi. Tudi letos smo na tem področju
naredili veliko v okviru projektov. Posebej je potrebno poudariti naš angažma pri
posredovanju informacij glede spremembe območij Natura 2000 v sodelovanju z MKO,
predvsem občinam. S svojim delovanjem vplivamo na inštitucije in posameznike, s tem pa na
vse segmente družbenega življenja.
17

Dosežena dobra uvsrtitev na tekmovanju za najboljše letno poročilo.
Pridobivanje in izmenjava znanja je bila zaradi varčevanja omejena in manjša, kot je bilo načrtovano in bi bilo
potrebno.
18
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Z delom na projektih in naravovarstvenih akcijah 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, državno in mednarodno
raven. V letu 2012 smo s projektoma WETMAN in ALPA posebej prisotni na območju
Pohorja, kjer povezujemo deležnike ter skupaj z drugimi strokami (gozdarstvo, turizem) ter z
lokalnimi oblastmi nadaljujemo razvoj naravi prijazne lokalne ponudbe in turizma, vzporedno
z ustreznim upravljanjem naravovarstveno pomembnih območij.
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3. Poročilo o delu Zavoda za leto 2011. Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, julij 2012.
4. Program dela Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave za leto 2012. Zavod RS za
varstvo narave, Ljubljana, julij 2012.
5. Izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta za l. 2013, MKO, dopis št.
35602‐13/2013/9, 22.1.2013.
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PRILOGE
PRILOGA 1: PRIMERJAVA MED PREDVIDENO IN REALIZIRANO
PORABO DELOVNEGA ČASA ZA LETO 2012
Spodnja grafa prikazujeta primerjavo med predvideno in realizirano porabo delovnega časa
po nalogah za leto 2012. Na prvem grafu je primerjava izražena v urah, na drugem pa v
odstotkih.
Slika 3: Predvidena in realizirana poraba delovnega časa po nalogah za leto 2012, v urah
30000
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25000
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15000
10000
5000
0
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Slika 4: Predvidena in realizirana poraba delovnega časa po nalogah za leto 2012, kot delež celotne kvote ur
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Ugotovimo lahko, da smo v programu dela na nivoju Zavoda v povprečju relativno dobro
predvideli razrez delovnega časa po posameznih delovnih nalogah. Več časa smo porabili za
nalogo Naravne vrednote, kar se odraža tudi v dobrih delovnih rezultatih; podatki so namreč
temeljito prečiščeni in dopolnjeni.
Zaradi strogega varčevanja in skladno z vladnimi usmeritvami smo bistveno manj časa kot v
preteklih letih namenili izobraževanju.
Spodnja preglednica podaja še številsko primerjavo med načrtom in realizacijo v urah in
deležu celotnega načrtovanega in realiziranega delovnega časa, ki odpade na posamezno
nalogo.
Preglednica 26: Primerjava med načrtom in realizacijo v urah in v odstotkih po posameznih nalogah za leto
2012
Program 2012
Realizacija 2012
Naloga
Ure
Delež
Ure
Delež

Ekološko pomembna območja
NATURA 2000
Naravne vrednote
Strokovni predlogi
Naravovarstvene smernice
Območja brez naravovarstvenga statusa
Strokovna mnenja
Projekti
Zavarovana območja
Strokovna srečanja, konference
Varstvo vrst
Varstvo HT
Mednarodne konvencije in direktive
Metodologije in razvoj
Tečaji, izobraževanja
Naravovarstvene akcije
Odnosi z javnostmi
Baze in dokumentaristika
Informatika
Administracija
Pravne naloge
Finance
Poslovanje
Kadrovske zadeve
Vodenje in organizacija dela
Vsota

425
28048
15859
860
16620
698
11496
23592
3643
1570
1424
278
840
810
3440
3132
6415
721
2320
8136
1310
1860
2775
1250
4100
141622

0,3%
19,8%
11,2%
0,6%
11,7%
0,5%
8,1%
16,7%
2,6%
1,1%
1,0%
0,2%
0,6%
0,6%
2,4%
2,2%
4,5%
0,5%
1,6%
5,7%
0,9%
1,3%
2,0%
0,9%
2,9%

409
27902
18451
846
13596
312
10634
26149
3067
1261
1309
16
715
665
1578
1571
6827
1054
1963
8112
1306
1990
2230
796
3824

0,3%
20,4%
13,5%
0,6%
10,0%
0,2%
7,8%
19,1%
2,2%
0,9%
1,0%
0,0%
0,5%
0,5%
1,2%
1,2%
5,0%
0,8%
1,4%
5,9%
1,0%
1,5%
1,6%
0,6%
2,8%

136582
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PRILOGA 2: PREGLED REALIZACIJE STROKOVNIH PREDLOGOV
V preglednici je po območnih enotah Zavoda podan podroben pregled realizacije strokovnih
predlogov v letu 2012.
Preglednica 27: Pregled realizacije strokovnih predlogov
Območna Ime območja/
Plan/ Izdelek
Realizacija
enota
kraj/objekt
Strokovne
podlage
za
pripravo
Strokovne podlage za
sprememb in
pripravo sprememb in
dopolnitev
dopolnitev Odloka o
Odloka
o
razglasitvi
naravnih
razglasitvi
znamenitosti
ter
naravnih
CE
KP Golte
kulturnih in zgodovinskih
znamenitosti
spomenikov na območju
ter kulturnih
občine
Mozirje
–
in
sprememba varstvenega
zgodovinskih
režima KP Golte v občini
spomenikov
Ljubno
na območju
občine
Mozirje
Uredba
o
Škocjanski
zavarovanju
Uredba o zavarovanju
PI
zatok
NR Škocjanski NR Škocjanski zatok
zatok

NG

Glinščica

Strokovne
podlage
za
zavarovanje
Glinščice

Strokovne podlage za
zavarovanje Glinščice

Datum
oddaje

Nosilec

Prejemnik

23.5.2012

Tomaž
Acman,
Mojca
Tomažič,
Tanja
Košar

Občina
Mozirje,
MKO

28.9.2012

Barbara
Vidmar

MKO

14.6.2012

Anica
Cernatič
Gregorič,
Mirjam
Gorkič,
David
Fučka

MKO
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PRILOGA 3: PREGLED REALIZACIJE NARAVOVARSTVENIH AKCIJ
V preglednici je podan pregled realizacije naravovarstvenih akcij v letu 2012. Preglednica
obsega s programom dela za leto 2012 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 2012 izvedli, piše v zadnjem stolpcu
preglednice 'dodatno'. Navedene so tudi nekatere druge aktivnosti ozaveščanja javnosti
(publikacije, razstave).
Preglednica 28: Označitve, samostojne publikacije, ostale akcije, intervencije in ostale aktivnosti ozaveščanja
javnosti

Območna
enota
CE
CE
CE
LJ
LJ
KR
MB
MB
MB
MB
NG
NM
NM
NM
NM
OSR
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

Naravovarstvena akcija
OZNAČITVE
Snežna jama (označitev)
Dobrina (označitev)
Priprava učne poti s tablami in spremljajočimi
publikacijami na Šmarskem potoku
Interpretacijska tabla (označitev) za naravno vrednoto
Hraše‐ribniki ter publikacija o žabah za najmlajše
Priprava gradiva za osnovno tablo učne poti v Rakovem
Škocjanu
Ureditev učne poti ob Kokri (Visoko – Hotemaže) –
priprava vsebin
Izdelava načrta animacije in označevalne infrastrukture
(projekt GEOPARK)
Priprava vsebin za informacijske table (projekt GEOPARK)

Realizacija
Ni realizirano*
Ni realizirano*
Realizirano
Realizirano
Realizirano
Realizirano

V izvajanju** (realizirano
po planu)
V izvajanju** (realizirano
po planu)
Označitev NV Mura (Sladki vrh)
Realizirano ‐ dodatno
Označitev KP mariborsko jezero
Realizirano ‐ dodatno
Obnova table Raški prelom
Realizirano ‐ dodatno
Hrastovec ‐ izvir Korita (označitev)
Realizirano
Zalog‐glinokopi‐učna pot
Ni realizirano*
Obnova tabel na Resslovi poti v Krakovskem gozdu
Realizirano ‐ dodatno
Označitve v sklopu projekta Viri življenja (priprava Realizirano
strokovnih vsebin za informacijske table, sodelovanje pri
ureditvi učnih poti)
Priprava informativnih in interpretacijskih tabel za V izvajanju** (realizirano
pilotna območja projekta WETMAN
po planu)
DRUGE AKCIJE
Postavitev (obstoječe) razstave Mejice v Občini Štore
Realizirano
Volčeke ‐ čiščenje, prostovoljna akcija
Realizirano
Postavitev (obstoječe) razstave Mavrični travniki v
Kozjanskem parku
Prestavitev gnezda za štorkljo v Mestinju
Realizirano
Štetje velikonočnice na Boletini
Realizirano
Izdelava arboristične ocene in najnujnejša sanacija ‐
Ni realizirano*
drevored lip na Sveti planini
Prostovoljna akcija ‐ Čiščenje zarasti na Pohorskih
Realizirano – projekt
planjah
ALPA
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KR
KR
LJ
LJ
LJ
LJ
MB
MB

Groblje ‐ sanacija drevoreda
Zelenci in pritok Nadiže (kakovost vode)
Čistilna akcija ob evropski noči netopirjev v Goriči vasi in
publikacija o netopirjih
Čiščenje zaraščenih površin v Črni dolini pri Grosuplju
(Ohranjanje barjanskega okarčka ‐ nadgradnja
intervencije iz leta 2011)
Čiščenje zaraščenih površin na območju Strajanovega
brega
Čiščenje rastišča dinarske smiljke (Cerastium dinaricum)
na Snežniku
Izdelava 9 podstavkov za gnezda bele štorklje
Čiščenje pohorskih planj‐ Projekt ALPA/Sklad za naravo
Pohorje

MB

Prostovoljna akcija ‐ urejanje poti na Pohorju

MB

Prostovoljna akcija ‐ Čiščenje zarasti na Pohorju

MB
NG
NG
NG
NG
NM
NM
NM
NM
PI
PI
CE
CE
LJ
MB
NG
NG
NG
CE

CE

Ohranitev traviščih habitatov na območju Plešivškega
mlina – odstranitev zarasti
Jama 1 pri Planinski jami – sanacija stanja (čiščenje jame
– odpadki, napisi)
Natura 2000 ‐ pojasnjevalna tabla na Nanosu
Ureditev poti in ograj v NS Divje jezero
Organizacija sanacije Obljubkovega hrasta v Drnovku
Cundrovec‐Kasteličev hrast (sanacija in označitev)
Trška gora ‐sanacija lipe1 (sanacija in označitev)
Popis srednjega detla in kosca
Gornji kal ‐ prenašanje dvoživk
Slani travnik Sv Nikolaj ‐ odstranjevanje tujerodnih
invazivnih vrst
Slani travnik Sv. Nikolaj – obnova dotrajanih tabel
PUBLIKACIJE
Zloženka Glavate vrbe
Dokument dobre prakse ali kaj moram vedeti kot lastnik
ali upravljalec priobalnega zemljišča ob vodotoku 2. reda
Knjižica Žabica je rešena!
Zabavno, poučno, nič mučno (učni pripomoček ‐ knjižica
in CD) ter Spass und Lehnen ohne Mühe (učni
pripomoček ‐ knjižica in CD) – Geopark Karavanke
Brošura Natura 2000 v dolini Branice
Zbornik Biološko raziskovalni tabor »Kodreti 2010 in
Kodreti 2011
Film Dolina Branice in Natura 2000
RAZSTAVE
Glavate vrbe in obrežna vegetacija (projektni plakati)
Mokrišča in projekt WETMAN – Univerzitetna knjižnica
Maribor
Kje so tiste mejice k so včasih bile – Kulturni dom Štore,

Ni realizirano*
Realizirano
Realizirano
Ni realizirano*

Ni realizirano*
Realizirano
Realizirano
Realizirano
Realizirano – Projekt
WETMAN
Realizirano – projekt
WETMAN
Ni realizirano*
Realizirano
Realizirano
Realizirano – projekt
Monako
Realizirano ‐ dodatno
Ni realizirano*
Ni realizirano*
Realizirano
Realizirano
Realizirano
Realizirano
Realizirano
V elektronski obliki
Realizirano
Realizirano

Realizirano
Realizirano
Realizirano
Prva postavitev
Prva postavitev
Ponovna postavitev
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KR

MB

PI

Zadružni dom Šmarje, Hotel Planja, Pohorje
obstoječe razstave
Narava med Radovljico in Bledom ‐ Mesta Knjižnica Ponovna postavitev
Kranj, OŠ Križe, Gimnazija Kranj, BC Naklo, Srednja obstoječe razstave
turistična šola Radovljica, OŠ T.A. Linharta Radovljica
Natura 2000 in rastlinstvo Pohorja – Muzej Slovenj
Gradec
Razstava Nevidne vezi – Višja šola za gostinstvo in
turizem Maribor, Center biotehnike in turizma GRM,
Dnevi domačih pedočev v Izoli, Mestna knjižnica Piran,
srečanje gostincev OZS

Ponovna postavitev
obstoječe razstave
Ponovna postavitev
obstoječe razstave

* Nekatere akcije niso bile realizirane, zaradi znižanja sredstev namenjenih
** Nekatere aktivnosti v projektih so vezane na daljše časovno obdobje in se v letu 2012 še niso zaključile
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PRILOGA 4: AVTORSKI ČLANKI, OBJAVLJENI V RAZLIČNIH MEDIJIH V
LETU 2012
V spodnji preglednici je seznam v publikacijah in tiskanih medijih objavljenih avtorskih
prispevkov zaposlenih na Zavodu RS za varstvo narave v letu 2012.
Preglednica 29: Seznam v publikacijah in tiskanih medijih objavljenih avtorskih prispevkov zaposlenih na
Zavodu
1.
Bajc Klavdij, Cernatič Gregorič Anica, Lijak, potok, regulacija, ohranjanje narave, Zbornik »Obujamo
spomine – puščamo sledi«, maj 2012
2.
Fajdiga Bojana, Kocjan Mateja, Martin Vernik, Ste morda videli hrošča?, Občinsko glasilo na stičišču
treh svetov, julij 2012
3.
Fajdiga Bojana, Kocjan Mateja, Vernik Martin, Ste morda videli hrošča?, Kraški obzornik, avgust
2012
4.
Fajdiga Bojana, Kocjan Mateja, Vernik Martin, Ste morda videli hrošča?, Burja, september 2012
5.
Gabrovšek Karin, Ljubljansko barje in mejice, Naš časopis, oktober 2012
6.
Gabrovšek Karin, Ljubljansko barje in mejice, Glasnik, november 2012
7.
Galičič Mirjam, Informacijska podpora poslovnim odločitvam na Zavodu RS za varstvo narave,
Zbornik prispevkov Ustvarimo nove rešitve, april 2012
8.
Gulič Jurij, Šabec Debeljak Nika, Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji/
Lesena brunčana pot na območju Lovrenških jezer, Naša občina, december 2012
9.
Gulič Jurij, Obnova lesenih (brunčanih) poti na območju Ribniškega jezera, Ribniške novice, maj
2012
10.
Gulič Jurij, Šabec Debeljak Nika, Obnova lesenih (brunčanih) poti na območju Pohorja, Viharnik,
junij 2012
11.
Gulič Jurij, Spremljanje in načrtovanje vzdržnega obiska v (za) varovanih območjih na primeru
Pohorja, Varstvo narave, december 2012
12.
Gulič Jurij, Sonaravno upravljanje planin na varovanih območjih, Naša občina, december 2012
13.
Hrabar Nika, »Pobrskajte« naravo po internetu, Naš časopis, februar 2012
14.
Hudoklin Andrej, Temenica v Luknji, Dolenjski list, januar 2012
15.
Hudoklin Andrej, Globočica, Glasilo občine Dolenjske Toplice, februar 2012
16.
Hudoklin Andrej, Zimski gost: velika bela čaplja, Glasilo občine Dolenjske Toplice, januar 2012
17.
Hudoklin Andrej, Nesreča male uharice, Glasilo občine Dolenjske Toplice, februar 2012
18.
Hudoklin Andrej, Otovski breg, Dolenjski list, februar 2012
19.
Hudoklin Andrej, Ledena jama na Jelenici, Glasilo občine Dolenjske Toplice, april 2012
20.
Hudoklin Andrej, Poljske vrane v Brežicah, Dolenjski list, april 2012
21.
Hudoklin Andrej, Izliv Sušice onesnažen, Glasilo občine Dolenjske Toplice, april 2012
22.
Hudoklin Andrej, Neobičajna lokacija gnezda, Dolenjski list, maj 2012
23.
Hudoklin Andrej, Okno, Glasilo občine Dolenjske Toplice, junij 2012
24.
Hudoklin Andrej, V Jovsih vse manj koscev, Dolenjski list, junij 2012
25.
Hudoklin Andrej, Menkov potok, Glasilo občine Dolenjske Toplice, julij 2012
26.
Hudoklin Andrej, Mestne sove, Dolenjski list, julij 2012
27.
Hudoklin Andrej, Pozabljeni topliški izviri, Glasilo občine Dolenjske Toplice, julij 2012
28.
Hudoklin Andrej, Preroška lipa v Meniški vasi, Glasilo občine Dolenjske Toplice, september 2012
29.
Hudoklin Andrej, Zakaj je Jazbina zaprta?, Dolenjski kras, september 2012
30.
Hudoklin Andrej, V izviru Žibrščice, Dolenjski kras, september 2012
31.
Hudoklin Andrej, V izviru Žibrščice, Dolenjski kras, september 2012
32.
Hudoklin Andrej, Ilenič Tine, Izvir jamske školjke, Dolenjski kras, september 2012
33.
Hudoklin Andrej, Presetnik Primož, Varstvo ogroženih jamskih zatočišč netopirjev na Dolenskem,
Dolenjski kras, september 2012
34.
Hudoklin Andrej, Zaskrbljujoče stanje habitata človeške ribice na Dolenjskem, Dolenjski kras,
september 2012
35.
Hudoklin Andrej, Studenci v Kočevskih Poljanah, Glasilo občine Dolenjske Toplice, oktober 2012
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Hudoklin Andrej, Lesna sova, Glasilo občine Dolenjske Toplice, november 2012
Hudoklin Andrej, Raki v topliški dolini, Glasilo občine Dolenjske Toplice, november 2012
Hudoklin Andrej, Barigle brod, Vrelec, december 2012
Hudoklin Andrej, Velika bela čaplja, Dolenjski list, december 2012
Ivanovič Mira, Jetrasta cevača – čudo narave, Dolenjski list, december 2012
Kačičnik Jančar Martina, Nature conservation information system in Slovenia, Management of
Environmental Quality: An Internatio, avgust 2012
Kalan Gregor, Tudi za redčenje in odstranjevanje obvodne vegetacije je potrebno dovoljenje,
Šentjurske novice, januar 2012
Kalan Gregor, Za redčenje in odstranjevanje obvodne vegetacije je potrebno dovoljenje, Utrip
Savinjske doline, januar 2012
Kalan Gregor, Štorklji v Šentjurju že pospravljata gnezdo, Portal Občine Šentjur, april 2012
Kalan Gregor, Štorklji v Šentjurju že urejata gnezdo, Šentjurčan, april 2012
Kodele Krašna Irena, Natura Branice, Ajdovske novice, junij 2012
Kodele Krašna Irena, Žabja Svatba, Goriška, februar 2012
Kodele Krašna Irena, Išče se živ!, Ajdovske novice, junij 2012
Kodele Krašna Irena, Film »Dolina Branice in Natura 2000«, avgust 2012
Košar Tanja, Voda ni samo zame, Zbornik Voda je življenje, april 2012
Petkovšek Matej, Nature conservation information system in Slovenia, Management of
Environmental Quality: An Internatio, avgust 2012
Simčič Matej, Kal v Pribincih, Dolenjski list, februar 2012
Simčič Matej, Pomagajmo dvoživkam – Gornji kal v Hrastu pri Vinici, Dolenjski list, marec 2012
Simčič Matej, Rožnodoljski bajer, Dolenjski list, marec 2012
Simčič Matej, Topličica, Dolenjski list, junij 2012
Simčič Matej, Vrhovske vrtače, Dolenjski list, julij 2012
Simčič Matej, Z želvo od kala do kala (projekt Wetman), Belokranjec, avgust 2012
Simčič Matej, Kal Krivače – neskončna bogatost življenja, Dolenjski list, september 2012
Strajnar Sara, Hrabar Nika, Močvirska logarica še krasi Pšatine loge, Slamnik, junij 2012
Škvarč Andreja, Educating about nature conservation, sustainable development and social
reponsibility through an interactive and experiental approach, Zbornik prispevkov IRDO
konference 2012, april 2012
Škvarč Andreja, Mokrišče Planik – skrivnostni biser narave, Mengšan, februar 2012
Škvarč Andreja, Bedjanič Matjaž, Novi podatki o kačjem potočniku (Ophiogomphus cecilia) iz
osrednje Slovenije, Erjavecia, oktober 2012
Štruc Sebastjan, Šabec Debeljak Nika, Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji/
Lesena brunčana pot na območju Lovrenških jezer, Naša občina, december 2012
Štruc Sebastjan, Šabec Debeljak Nika, Obnova lesenih (brunčanih) poti na območju Ribniškega
jezera, Ribniške novice, maj 2012
Štruc Sebastjan, abec Debeljak Nika, Obnova lesenih (brunčanih) poti na območju Pohorja,
Viharnik, junij 2012
Štruc Sebastjan, Spremljanje in načrtovanje vzdržnega obiska v (za) varovanih območjih na
primeru Pohorja, Varstvo narave, december 2012
Štruc Sebastjan, Sonaravno upravljanje planin na varovanih območjih, Naša občina, december
2012
Šubic Tadeja, Naravavna vrednota Sp. jezersko‐nahajališče lehnjaka in njeno ohranjanje, januar
2012
Vidmar Barbara, Usluge narave ali koliko je vreden Škocjanski zatok?, Primorske novice, marec
2012
Vidmar Barbara, Rastline in živali so spet našle svoj življenjski prostor (Usluge narave ali koliko je
vreden Škocjanski zatok), Primorske novice, marec 2012
Vidmar Barbara, Volkovi, ušivec in druge skrivnosti Slavnika, Primorske novice, maj 2012
Žitnik Denis, Baragova lipa, Dolenjski list, februar 2012
Žitnik Denis, Skroš – pozabljena drevesna vrsta, Dolenjski list, maj 2012
Žitnik Denis, Graden in bukev pri Kurbinih dragah, Dolenjski list, september 2012
Žitnik Denis, Ragov log – mestni gozd, Dolenjski list, oktober 2012
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76.
77.
78.

Žitnik Denis, Jesensko cvetenje divjih kostanjev v Kettejevem drevoredu, Dolenjski list, oktober
2012
Žitnik Denis, Rjava lipovka, Dolenjski list, november 2012
Žitnik Denis, Visokodebelni travniški sadovnjaki, Dolenjski list, december 2012
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PRILOGA 5: SEZNAM PRISPEVKOV NA DOMAČIH IN MEDNARODNIH
STROKOVNIH SREČANJIH TER KONFERENCAH V LETU 2012
V spodnji preglednici se nahaja seznam prispevkov na domačih in mednarodnih strokovnih
srečanjih ter konferencah, katerih so se v letu 2012 s svojimi prispevki udeležili sodelavci
Zavoda.
Preglednica 30: Seznam prispevkov na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih in konferencah
1. Bajc Klavdij, Fučka David; Vetrozaščitni pasovi z vidika biotske raznovrstnosti; Erozije v kmetijstvu; KGZS
– Kmetijsko gozdarski zavod Slovenije, Ajdovščina, maj 2012.
2. Bedjanič Mojca, Rojs Lenka; Geopark Karavanke; Geoparki Slovenije; Sekcija za geološko dediščino
Slovenskega geološkega društva; Ljubljana, marec 2012.
3. Bedjanič Mojca, Rojs Lenka; Geopark Karavanke/Karawanken – Geo adventures in the cross‐ border
geopark between Slovenia and Austria; 11. Geopark konferenca Arouca Geopark; EGN; Arouca;
Portugalska; september 2012.
4. Danev Gregor; Upravljanje z (za)varovanimi območji na Pohorju – Park Pohorje; Kako lahko država
prispeva k udejanjanju celovite vizije za Pohorje 2030?; ZRSVN, MGRT, Skupina za Pohorje; Maribor;
februar 2012.
5. Danev Gregor; Slovenia – Strategic Approach to Integration and Funding; Stakeholder workshop:
Forests and NATURA 2000: Opportunities and Challenges; EC‐DG Agriculture and Rural Developement,
DG Environement; Bruselj; Belgija; december 2012.
6. Fajdiga Bojana, Klemenčič Tina, Juran Vesna, Žitnik Denis; Nature Conservation in Slovenia with some
Examples from Military Areas; Integrated Training Area Managment; Slovenska vojska; Vrhnika; februar
2012.
7. Grmovšek Andrej, Krajčič Darij, Simona Kaligarič, Koren Aleksander, Verbič Simon; Raba prostora,
varstvo narave in poplave; Vodno‐gospodarski biro Maribor; 23. Mišičev vodarski dan 2012; Maribor;
december 2012.
8. Gulič Jurij; Povezovanje deležnikov v skupno razvojno mrežo za Pohorje; Mreženje mrež: Projektni
forum 2012; Slovensko združenje za projektni management; Zreče; maj 2012.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

Jež Matjaž; Dnevni metulji (Lepidoptera) trajnih nasadov; Novi raziskovalni pristopi v oljkarstvu;
Univerza na Primorskem, ZNS; Portorož; februar 2012.
Jež Matjaž; Ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev reke Mure; Mednarodni simpozij
Ekosistemske storitve reke Mure; Regionalna razvojna agencija Mura; Murska Sobota; maj 2012.
Kaligarič Simona, Krajčič Darij; Kocjan Mateja, Rojs Lenka, Plohl Suzana; Geopark Karavanke –
predstavitev, vodenje in organizacija konference; Emerging new Geoparks in Europe – sharing
knowledge & good examples; ZRSVN, Podzemlje Pece, Geološki zavod Slovenije, Slovenska nacionalna
komisija za UNESCO, IGCP odbor; Mežica; november 2012;
Košar Tanja; Voda ni samo zame; 12. Strokovni posvet Društva podružničnih šol Slovenije, OŠ Sava
Kladnika, Studenec; april 2012.
Košar Tanja; Varstvo narave in obnovljivi viri energije; Hidroelektrarne – razvojna priložnost za
slovensko energetiko in gospodarstvo; Državni Svet, Zveza društev za biomaso Slovenije; Ljubljana;
oktober 2012.
Rojšek Danijel; Izkušnje pri posegih in dejavnostih v strugi Soče (občinski prostorski načrti, posegi v
vodo, upravljanje z reko…); Okrogla miza ob dnevu reke Soče; Občina Tolmin in Posoški razvojni center
Tolmin ter ZRSVN; Tolmin; oktober 2012.
Rojšek Danijel; Podobe Soče in pritokov; Okrogla miza ob dnevu reke Soče; Občina Tolmin in Posoški
razvojni center Tolmin ter ZRSVN; Tolmin; oktober 2012.
Rozman Sonja; AMC ‐ ein grenzüberschreitendes Projekt mit Slowenien beschäftigt sich mit der
Bekämpfung von Neophyten (Das projekt Amc PROMO Bid in Slowenien); Fachtagung Neobiota;
ArgeNATURSCHUTZ; Celovec, Avstrija; oktober 2012.
Stupar Martina, Režun Bojan, Peljhan Martina,Kavčič Gorjup Mojca; The Idria Geopark‐ from the
Exeprts\\\' Idea to final Realisation with Partners; 11. konferenca Evropske mreže geoparkov; Geopark
Aruoca, EGN; Arouca, Portugalska; september 2012.

116

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2012

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

Stupar Martina, Fedrigo Katja; Geopark Kras v okviru projekta KRAS‐CARSO; Geokonferenca Geoparks in
Europe – sharing knowledge & good examples; ZRSVN, Podzemlje Pece, Geološki zavod Slovenije,
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, IGCP odbor, Mežica; november 2012.
Škvarč Andreja, Krajčič Darij; Educating about nature conservation, sustainable development and social
reponsibility through an interactive and experiental approach; IRDO konferenca 2012; Inštitut za razvoj
družbene odgovornosti; Maribor; marec 2012.
Šubic Tadeja; Varstvo narave; Zaključna konferenca projekta Karavanke@prihodnost.eu; BSC Kranj;
marec 2012.
Trampuš Tina; Varstvo narave in kmetijstvo ‐ zaveznika v skupnem prostoru; Novi raziskovalni pristopi v
oljkarstvu; Univerza na Primorskem, ZNS; Portorož; februar 2012.
Trampuš Tina; Interpreting out of Sight Issues to Change Consumer Behaviour; Caring for nature and
culture: Interpretation as a management tool; Interpret Europe; Pisa, Italija; maj 2012.
Trampuš Tina; Priprava in vodenje delavnice; Srečanje interpretatorjev in vodnikov v zavarovanih
območjih; ZRSVN, TNP in Turizem Bohinj; Bohinj; junij 2012.
Trampuš Tina; Trajnostni razvoj v gostinstvu: Morski datlji? Ne, hvala.; Trendi in izzivi v živilstvu,
prehrani, gostinstvu in turizmu; Biotehniški izobraževalni center Ljubljana; Ljubljana; november 2012.
Turk Robert; Izola East Waterfront – conservation & reconstruction; Izole East Waterfront; Fakulteta za
arhitekturo; Izola; september 2012.
Vidmar Barbara; Škocjanski zatok NR: Maintaining and Enhancing Ecosystem Services Despite Urban
Pressures; Water&Wetlands in the Mediterranian: from Grado to Agadir; Medwet, Ramsar; Agadir,
Maroko; februar 2012.
Vidmar Barbara; Škocjanski zatok Natural Reserve: Maintaining & Enchancing Ecosystem Services
Despite Urban Pressures; Sečovlje salina as a scientific and educational basin; MBP&Soline& KPSS;
Sečoveljske soline; oktober 2012.
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PRILOGA 6: PREGLED SODELOVANJA ZAVODA V ZUNANJIH PROJEKTIH
V LETU 2012
V preglednici spodaj je podan podrobnejši pregled zunanjih projektov, ki smo jih v letu 2012
vodili ali v njih sodelovali kot partner.
Preglednica 31: Sodelovanje Zavoda v zunanjih projektih

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Obdobje

Nosilec

Vloga
ZRSVN

Odgovorna
oseba v
ZRSVN

01.05.2009‐
30.04.2012

Poslovno
podporni
center d.o.o.

OE KR
partner

Tadeja
Šubic

01.10.2009‐
31.03.2012

Občina
Črnomelj

OE NM
partner

Mira
Ivanovič

01.08.2011‐
31.08.2012

ZRSVN

nosilec

Irena
Kodele
Krašna

01.01.2010‐
31.12.2012

ZRSVN

nosilec

mag.
Robert
Turk

01.07.2010‐
30.06.2013

WWF France

OE PI
partner

01.09.2010‐
31.08.2013

Podzemlje
Pece d.o.o.

OE MB
partner

Čezmejno
sodelovanje:
Slovenija– Avstrija

01.10.2010‐
30.09.2013

RA Sora
d.o.o.

OE KR
partner

LIFE+ narava

01.02.2011‐
31.01.2015

ZRSVN

nosilec

Čezmejno
sodelovanje:
Slovenija– Avstrija

01.03.2012‐
30.06.2014

ZRSVN

nosilec

LEADER: LAS
Obsotelje in
Kozjansko

01.01.2012‐
30.04.2013

ZRSVN

nosilec

Gregor
Kalan

LEADER: LAS za
razvoj

01.08.2012‐
31.05.2013

ZGS

OE NG
partner

David
Fučka

LIFE+ narava

01.09.2012‐
31.08.2017

DOPPS

OE MB
partner

Jožef
Sedonja

Naslov

Program

Gospodarjenje z naravo v
evropski regiji prihodnosti‐
karavanke_future_eu
Kali, ribniki in izviri: Naša
preteklost‐naša prihodnost‐
VIRI ŽIVLJENJA

Čezmejno
sodelovanje:
Slovenija– Avstrija
Čezmejno
sodelovanje:
Slovenija– Hrvaška

Natura 2000 v dolini Branice

LEADER: LAS Zg.
Vipavska dolina

Projekti v okviru Barcelonske
in Alpske konvencije
Mreža zavarovanih morskih
območij Sredozemskega
morja ‐ MedPAN North
Vzpostavitev čezmejnega
geoparka med Peco in
Košuto‐ GEOPARK
Apis mellifera carnica:
bioindikator in promotor
biodiverzitete ‐
AMC PROMO BID
Varstvo in upravljanje
sladkovodnih mokrišč v
Sloveniji ‐ WETMAN
Sonaravno upravljanje
planin na varovanih
območjih ‐ ALPA
Spodbujanje tradicije
obrezovanja glavatih vrb in
upravljanje s habitatom
puščavnika (Osmoderma
eremita) ‐ GLAVATE VRBE
Izjemna drevesa severne
Primorske ‐ IDSP
Riparian ecosystem
restoration in the lower
Drava river in Slovenia‐
LIVEDRAVA

Sporazum z
Uradom za
mednarodno
sodelovanje
Kneževine Monako
Transnacionalno
sodelovanje:
Program MED
Čezmejno
sodelovanje:
Slovenija– Avstrija

mag.
Robert
Turk
mag.
Mojca
Bedjanič
Sonja
Rozman
dr. Nika
Debeljak
Šabec
dr.
Mirjam
Dular
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Naslov

13

14

Sustainable integrated
management of
international river corridors
in SEE countries – SEE RIVER
Natura 2000 Management
programme for Slovenia for
the period 2014 – 2020 ‐ SI
Natura 2000 Management

Program

Obdobje

Nosilec

Vloga
ZRSVN

Odgovorna
oseba v
ZRSVN

Transnacionalno
sodelovanje:
program SEE

01.10.2012‐
30.09.2014

IZVRS

OE MB
partner

Andrej
Grmovšek

LIFE+ narava

20.08.2012‐
31.03.2015

MKO

partner

Gregor
Danev
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PRILOGA 7: NATURA 2000 V DOLINI BRANICE
AKRONIM
Trajanje
Spletna stran
Vrednost projekta
Program (sredstva)
Prijavitelj
Partnerji

Natura Branice
1. 8. 2011 – 30. 8. 2012
http://www.zrsvn.si/sl/projekti/zaključeni projekti/Natura 2000 v dolini Branice
32.551,00 €
LEADER: LAS Zgornja Vipavska dolina in Komenski Kras
Zavod RS za varstvo narave
Hiša posebne sorte Vid Sorta s.p, Center za razvoj podeželja TRG Vipava,
Kulturno društvo Karla Štreklja Komen

1. PROJEKTNO OBMOČJE
Območje Natura 2000 Dolina Branice zajema zgornji del porečja reke Branice z južnim delom
Vipavskih brd, pa tudi gozd in travišča na Krasu med Kobjeglavo, Škrbino in Taborom, saj se tu
prehranjujejo netopirji, ki imajo svoje porodniške kolonije na gradu Rihemberk. Na območju živijo
številne ogrožene živalske vrste: laška žaba, veliki studenčar, bukov kozliček, rogač, vejicati netopirji…
Pobudo za projekt so dali domačini, saj so želeli več izvedeti o Naturi 2000 in vrstah, zaradi katerih je
bilo območje v dolini Branice določeno. Projektne aktivnosti so se odvijale na območju občin Vipava,
Komen in Ajdovščina, saj so le‐te vključene v LAS Zgornja Vipavska dolina in Komenski Kras.

2. EKIPA PROJEKTA (ZRSVN)
Irena Kodele Krašna, Sandra Anzulović, Mateja Nose Marolt
ostali sodelujoči: Mirjam Gorkič, David Fučka, Klavdij Bajc, Martin Vernik, Manica Jarc Milanič, Saša
Marinčič in Urša Pestotnik
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3. PROJEKTNI CILJI
S projektom smo želeli povečati poznavanje omrežja Natura 2000 in značilnosti varovanih vrst
območja Dolina Branice med prebivalci doline Branice, med prebivalci lokalne LAS in širšo javnostjo.
Poleg tega smo želeli vključiti lokalno prebivalstvo v varovanje življenjskega okolja varovanih vrst in
varovanih habitatnih tipov na območju Dolina Branice ter v sodelovanju z njimi izdelati strokovna
izhodišča za načrt upravljanja območja Dolina Branice.

4. GLAVNI UČINKI PROJEKTA
V okviru projekta so prebivalci projektnega območja spoznali omrežje Natura 2000, predvsem pa
območje Dolina Branice. Na terenskih dnevih so spoznali v živo varovane vrste in dejavnike, ki jih
ogrožajo. Naučili so se metod spremljanja stanja in spoznali so, kako lahko sami aktivno prispevajo k
varovanju ogroženih vrst in habitatnih tipov, ki se jih na območju Dolina Branice varuje. Pri tem jim je
v pomoč publikacija, v kateri so na poljuden način predstavljena strokovna izhodišča za načrt
upravljanja območja. Publikacijo, ki služi tudi kot promocijsko gradivo območja in smo jo zato izdali v
slovenščini in angleščini, so prejela vsa gospodinjstva in drugi deležniki na projektnem območju.
Na raznih delavnicah in naravoslovnih dnevih so varovane vrste in samo omrežje Natura 2000
spoznavali tudi mladi. Pridobljeno znanje so več kot uspešno dokazali ob zaključku projekta na kvizu
za učence šol projektnega območja. Zanimanje mladih za območje Natura 2000 Dolina Branice se je
pokazalo tudi v poletnih skupinskih popisih, ki smo jih organizirali v obliki tabora. Poleg domačih
otrok se je teh popisov udeležilo 20 mladih iz drugih koncev Slovenije.
S pomočjo številnih objav v javnih glasilih in 15‐minutnega dokumentarnega filma o območju in
varovanih vrstah, ki je objavljen na spletu, spoznava območje tudi širša javnost. Ob zaključku projekta
domačini območje Natura 2000 Dolina Branice veliko bolje poznajo, kot so ga pred projektom,
ponosni so nanj in pripravljeni so se aktivno vključevati v varstvo ogroženih vrst, ki tu živijo.

5. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI PO PROJEKTU:
Po projektu ostajamo v stikih s projektnimi partnerji in se pripravljamo na nadaljnje aktivnosti, ki
bodo rezultate tega projekta nadgrajevale.
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PRILOGA 8: KALI, RIBNIKI IN IZVIRI: NAŠA PRETEKLOST – NAŠA
PRIHODNOST
Naslov SLO/HR
Akronim
Trajanje
Spletna stran
Vrednost projekta
Program (sredstva)
Prijavitelj
Partnerji

KALI, RIBNIKI IN IZVIRI: NAŠA PRETEKLOST – NAŠA PRIHODNOST/
LOKVE, RIBNJACI I IZVORI: NAŠA PROŠLOST – NAŠA BUDUČNOST
Viri življenja / Izvori života
1.10.2009 ‐ 31.03.2012
www.virizivljenja.si
1.622.073,91 €
Čezmejno sodelovanje Slovenija/Hrvaška 2007 ‐ 2013
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Zavod RS za varstvo narave; Občina Metlika; Občina Semič; Park prirode
Žumberak – Samoborsko gorje; Ribiška družina Črnomelj

1. PROJEKTNO OBMOČJE
Območje izvajanja projekta zajema območje vseh treh belokranjskih občin (občine Črnomelj, Metlika
in Semič) ter območje Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje. Skupna površina tega območja
znaša skoraj 950 km2, na njem pa živi nekaj več kot 30.000 prebivalcev. V preteklosti je bila za to
območje značilna intenzivna raba kulturne krajine, ki pa je zaradi različnih družbenih vzrokov zamrla.
Poleg nižanja števila in staranja prebivalstva, skromnih naravnih virov in zemljepisne odmaknjenosti
so zelo ogroženi predvsem vodni viri, katerih mreža se vedno bolj redči.
2. EKIPA PROJEKTA (ZRSVN)
Mira Ivanovič (koordinatorka projekta na ZRSVN od 1.6.2011), Dušan Klenovšek (koordinator projekta
na ZRSVN do 1.6.2011), Barbara Kink, Urša Pestotnik, Maruša Danev, Matej Simčič, Sandra Anzulović
ostali sodelujoči: Andrej Hudoklin, Mateja Nose Marolt, Samo Jenčič, Gregor Danev, Andreja Škedelj
Petrič
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3. PROJEKTNI CILJI
Cilji projekta so bili prispevanje k povečanju biotske raznovrstnosti ter k ohranitvi in oživitvi naravnih
in kulturnih virov čezmejnega projektnega območja, kar je osnova za krepitev regionalne identitete in
raznolikosti, kot tudi zagotavljanje trajnosti. Pomemben cilj je bil prav tako prispevati k izboljšanju
okoljske ozaveščenosti prebivalcev na čezmejnem območju. Konkretni cilji so bili ohraniti in obnoviti
manjše izvire, ki bi služili kot pomembni nadomestni viri pitne vode ter vaške kale in določene
ribnike, ki bi prispevali k zagotavljanju ohranjanja naravnega ravnovesja, biotske raznovrstnosti in
zagotavljanju ugodnega stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov na varovanih območjih s poudarkom
na vrstah, ki se na podlagi habitatne direktive prednostno varujejo v območjih Natura 2000, ki so v
Sloveniji že razglašeni, na Hrvaškem pa v procesu oblikovanja.
4. GLAVNI REZULTATI PROJEKTA
Zavod je v okviru projekta poleg svojih obveznosti velikokrat prevzel ključno komunikacijsko vlogo na
terenu, kjer smo s svojim strokovnim znanjem preko naravovarstvenih usmeritev usmerjali
investitorje in izvajalce pri obnovi 35‐ih vodnih virov. Ključno vlogo smo imeli pri pripravi skupne
strategije upravljanja z vodnimi viri na območju izvajanja projekta ter pri pripravi načrtov upravljanja
za tri zaključena območja. Nasploh smo s strokovnimi vsebinami dopolnjevali vse strateške
dokumente, ki so nastali v okviru projekta, sodelovali smo pri pripravi scenarija in pri samem
snemanju dokumentarnega filma o pomenu vodnih virov in vzpostavitvi petih učnih poti v ključno z
učnimi listi. Hkrati smo nudili podporo hrvaškemu partnerju, saj je bila želja vseh projektnih
partnerjev izmenjava izkušenj in da so izdelki narejeni po čim bolj enotni metodologiji.
Izpostaviti je potrebno izredno bogat promocijski material, ki je bil izdelan v okviru projekta. Material
je vezan na rastlinstvo in živalstvo projektnega območja (1 zloženka), posamezne tematske poti (4
zloženke) ter nekdanji in sedanji pomen vodnih virov (otroška knjiga). Pripravili smo tudi sestavljanko
za najmlajše, zvezke za zapiske in stenske plakate ter strokovne vsebine za vse informativne table.
Velik doprinos k poznavanju projektnega območja sta prispevali inventarizacija rastlinstva in živalstva
na tem območju, ki jo je izvedel CKKF ter inventarizacija vodnih virov, ki jo je izdelal Oddelek za
geografijo, FF UL, katerih rezultat je kompleksen register vodnih virov. Organizirali smo raziskovalno
akcijo, v kateri smo potrdili prisotnosti živih osebkov jamske školjke v izviru ob reki Krupi. Tekom
projekta smo organizirali večje število izobraževalnih delavnic za osnovnošolske otroke.

5. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI PO PROJEKTU
Spremljanje stanja vseh obnovljenih vodnih virov, predstavitev rezultatov projekta na dogodkih,
sejmih, naravoslovnih dnevih, distribucija promocijskega gradiva, prenos izkušenj na druge projekte
ter sodelovanje pri vključevanju obnovljenih vodnih virov v turistično ponudbo.
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PRILOGA 9: GOSPODARJENJE Z NARAVO V EVROPSKI REGIJI
PRIHODNOSTI (KARAVANKE)
Akronim
Trajanje
Spletna stran
Vrednost projekta
Program (sredstva)
Prijavitelj
Partnerji

karavanke@prihodnost.eu
1.5.2009 ‐ 30.04.2012
http://www.karavanke.eu/
1.327.380 € (116.360 €)
Čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija 2007 ‐ 2013
Poslovno podporni center Kranj
RMK Celovec, RRA Koroška ZGS OE Bled, ZRSVN OE Kranj, KGS KGZ Kranj,
ARGE Naturschutz, Celovec, Abteilung 20 Landesplanung, Celovec,
Univerza v Ljubljani, Universität Klagenfurt , Občine Žirovnica, Tržič,
Železna Kapla‐Bela, Bistrica nad Pliberkom, Petzen Bergbahnen GmbH

1. PROJEKTNO OBMOČJE
Karavanke so gorska veriga, po kateri teče meja med Slovenijo in Avstrijo in z dolžino 120 km
predstavljajo enega najdaljših gorskih grebenov v Evropi. Čezmejno območje ima skupni naravni,
kulturni, gospodarski, rekreacijski in življenjski prostor. Značilno je po svoji biotski pestrosti in
naravnih posebnostih in je del območij Natura 2000. V predhodnem projektu PHARE Karavanke
Natura 2000, ki je obsegal zahodni in osrednji del Karavank, smo jih prepoznali kot “dragocen park
med urbanimi centri” (urbana regija Beljak ‐ Celovec na avstrijski in Jesenice ‐ Kranj – Ljubljana na
slovenski strani). Zaradi naravnih potencialov prihaja na območju do teženj po vsestranskem razvoju.
Vendar pa ta lahko prinese v prostor konflikt glede izkoriščanja območja, zato so nekatere obmejne
občine, ki jih povezuje lokalno partnerstvo prejšnjega projekta, ponovno podale pobudo za projekt.

2. EKIPA PROJEKTA (ZRSVN)
Tadeja Šubic, Andreja Slameršek, Maruša Danev, Marjeta Jeruc, Tomaž Acman, Urša Pestotnik,
Jože Sedonja

3. PROJEKTNI CILJI
Cilji projekta so bili ovrednotiti naravne potenciale, identificirati razvojne priložnosti in pripraviti
smernice za trajnostni razvoj območja in varstvo narave v njem. Pomemben cilj projekta je bil doseči
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ustvarjanje dialoga o trajnostnem razvoju Karavank med strokovnimi javnostmi ter z lokalnim
prebivalstvom in povečanje ozaveščenosti lokalnega prebivalstva in obiskovalcev. Zaradi naravnih
potencialov in obmejnega območja je bilo tu pomembno spodbuditi proces njihove skupne čezmejne
trajnostne rabe in upravljanja naravnih potencialov, obenem pa uresničevati cilje Alpske konvencije v
praksi. Kot primer aktiviranja in ohranjanja naravnih potencialov Karavank je bil cilj izvesti najmanj
pet pilotnih akcij. Glede na to, da so Karavanke obsežna gorska veriga, je bil cilj projekta tudi
izboljšanje njene prepoznavnosti v evropskem prostoru.

4. GLAVNI UČINKI PROJEKTA
Komunikacija s partnerji, institucijami, lokalnim prebivalstvom in društvi, strokovne ekskurzije,
delavnice in raziskave so prinesli nova spoznanja in dokumente o značilnostih in identiteti Karavank,
kmetovanju, pašništvu, gozdarstvu, prometu, pticah, lepem čeveljcu in načinu ohranjanja narave na
obeh straneh meje. Društvo za opazovanje in preučevanje ptic je v okviru nalog zavoda izdelal popis
koconogih kur in sov na izbranih območjih s smernicami za gospodarjenje. Izvedli smo popis
habitatnih tipov in pripravili izhodišča za upravljanje 6 alpskih pašnikov in travnikov, ki so podlaga za
načrte upravljanja in nov projekt ALPA. Izvedeno je bilo kartiranje orhideje lepi čeveljc na Zelenici in
podani ukrepi za ohranjanje. Za Zoisov park v Javorniškem Rovtu in Zelenico smo pripravili koncepte
varstva narave kot izhodišča za upravljanje. Z varovalnimi ograjami in ureditvijo izvira železne vode
pod Olševo, pojasnjevalnimi tablami o lepem čeveljcu, železni vodi in sovi veliki uharici, komunikaciji
preko medijev in sejma Narava – zdravje je zavod prispeval k ohranjanju narave in ozaveščanju širše
javnosti o pomenu ohranjanja narave v gospodarskem razvoju, športu in turizmu. Na konferenci 21.
marca 2012 smo v Kranju obeležili zaključek čezmejne operacije in s projektnimi partnerji ustanovili
združenje Prijatelji Karavank. Projekt je v nadaljevanju izhodišče za nove ideje, povezovanja ljudi in
strokovne izmenjave in prakse tudi na področju ohranjanja narave v Karavankah.

5. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI PO PROJEKTU
Predstavniki ustanoviteljev združenja smo na prvem srečanju po končanem projektu decembra 2012
pripravili delovni načrt za leto 2013 in določili poslovnik. Na zaključni konferenci je bila s strani
koroškega župana iz Sel Zavodu podana pobuda za pripravo vsebin in za izmenjavo osnovnošolcev
na obeh straneh meje na večdnevnih naravoslovnih dnevih.
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PRILOGA 10: PROJEKTI VARSTVA NARAVE IN OHRANJANJA BIOTSKE
RAZNOVRSTNOSTI NA PODROČJU URESNIČEVANJA BARCELONSKE IN
ALPSKE KONVENCIJE (MONAKO)
Akronim
Trajanje:
Spletna stran:
Vrednost projekta:
Program (sredstva):
Prijavitelj:
Glavni partnerji:

MONAKO
1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
www.zrsvn.si ‐ Projekti/Sodelovanje s Kneževino Monako
240.000,00 €
Sporazum o sodelovanju in podpori projektom varstva narave in ohranjanju
biotske raznovrstnosti, sklenjen med Vlado Kneževine Monako (Urad za
mednarodno sodelovanje) in Zavodom RS za varstvo narave
Zavod RS za varstvo narave – OE Piran, Nova Gorica, Kranj
NIB ‐ Morska biološka postaja Piran, Triglavski narodni park

1. PROJEKTNO PODROČJE
V okviru sporazuma je bilo opredeljenih deset projektov, ki so se nanašali na uresničevanje usmeritev
in ciljev Barcelonske in Alpske konvencije. V obeh primerih je šlo za zelo različne aktivnosti,
namenjene posameznim ogroženim vrstam (»Morski datelj? Ne, hvala!«, »Gnezdilnice za kozače«,
»Divji petelin na Jelovici«), habitatnim tipom (morska vegetacija), strokovnim srečanjem
(mednarodno srečanje na temo mreže morskih zavarovanih območij v Jadranu), komuniciranju in
interpretaciji varstva narave (Naravni Bohinj), zavarovanim območjem (Krajinski park Strunjan,
Triglavski narodni park, Divje jezero) ter študijam na temo ohranjanja biotske raznovrstnosti
(kriptobentoški habitati kot kazalnik ohranjenosti biotske raznovrstnosti morskega obrežja; promet
na Jelovici).
Projektne aktivnosti so se izvajale s sodelovanjem piranske, goriške in kranjske območne enote ter
Triglavskega narodnega parka. Zelo veliko je bilo sodelovanja z drugimi deležniki ‐ izobraževalnim
sektorjem, turizmom in gostinstvom, raziskovalnimi organizacijami in ne nazadnje s sredstvi javnega
obveščanja.
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2. EKIPA PROJEKTA (ZRSVN)
Robert Turk, Tina Trampuš, Alenka Popić, Barbara Vidmar, Martina Stupar, Metod Rogelj, Sonja
Rozman
ostali sodelujoči: Mateja Kocjan, Mateja Nose Marolt, Urša Pestotnik

3. PROJEKTNI CILJI
Z različnimi projekti, izpeljanimi v okviru sporazuma s Kneževino Monako, smo želeli v prvi vrsti
prispevati h konkretnemu izboljšanju razmer za posamezne vrste in habitatne tipe. Močan poudarek
na ozaveščanju in obveščanju javnosti ter krepitvi pomena varstva narave je bil prisoten predvsem pri
aktivnostih namenjenih morskemu datlju in pa pri sodelovanju na Mednarodnem festivalu alpskega
cvetja v Bohinju. Z mednarodnim strokovnim srečanjem na temo ohranjanja morske biotske
raznovrstnosti smo želeli pospešiti proces oblikovanja reprezentativne in učinkovito upravljanje
mreže morskih zavarovanih območij v Jadranu. Z izdelavo projekta za postavitev priveznih mest na
območju Krajinskega parka Strunjan pa smo tudi konkretno prispevali k zagotavljanju ustrezne
parkovne infrastrukture.

4. GLAVNI UČINKI PROJEKTA
V okviru projekta smo vzpostavili partnerski odnos s številnimi deležniki. K sodelovanju smo pritegnili
državne organe, raziskovalne in izobraževalne inštitucije, pa tudi druge organizacije, za katere smo
ocenili, da lahko ključno prispevajo k učinkovitemu izvajanju posameznih aktivnosti. Učinki aktivnosti,
ki so kontinuirano potekale skozi celotno triletno obdobje, se kažejo v številnih izobraževalnih
delavnicah in strokovnih srečanjih, v številnih dogodkih, namenjeni osveščanju in ozaveščanju
javnosti (razstava »Nevidne vezi«), v konkretnih usmeritvah za varstvo posameznih vrst in habitatnih
tipov pa tudi v obnovljeni parkovni infrastrukturi (Divje jezero) ter številnih publikacijah.

5. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI PO PROJEKTU
Po projektu ostajamo v stikih s projektnimi partnerji in nadaljujemo z izmenjavo strokovnih in drugih
informacij ter z ozaveščanjem. V primeru razstave »Nevidne vezi« je predvideno njeno nadaljnje
predstavljanje in izvedba predavanj za šole in druge deležnike. Nadaljevali bomo z aktivnostmi v
smeri mreže morskih zavarovanih območij ter uporabili izsledke izvedenih študij in spremljanj stanja
za oblikovanje usmeritev za potrebe prostorskega načrtovanja in posegov v prostor.
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RAČUNOVODSKI IZKAZI

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012
( v eurih, brez centov)
NAZIV SKUPINE KONTOV

ZNESEK
Oznaka
INDEKS
za AOP 31.12.2012 31.12.2011 2012/2011

SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)

001

237.686

267.206

88,95%

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002

80.831

80.300

100,66%

01
02
03

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV
NEPREMIČNINE
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

003
004
005

64.804
72.185
36.329

58.559
72.185
34.164

110,66%
100,00%
106,34%

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

700.621

638.811

109,68%

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH
OSNOVNIH SREDSTEV

007

514.818

431.367

119,35%

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012

645.946

790.585

81,70%

013

3

322

0,93%

014
015
016

610
0
2.667

37.246
10.948
4.194

1,64%
0,00%
63,59%

10
11
12
13

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE
VREDNOSTNICE
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

14

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA

017

252.850

237.344

106,53%

16
17
19

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

019
020
022

0
259.193
130.623

19
400.770
99.742

0,00%
64,67%
130,96%

I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)

032

883.632

1.057.791

83,54%

033

137.221

137.221

100,00%

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)

034

641.451

773.005

82,98%

20
21
22
23

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

035
036
037
038

221.620
169.739
136.215
26.300

265.450
186.640
167.534
28.083

83,49%
90,94%
81,31%
93,65%

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA

039

65.030

100.367

64,79%

29

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

043

22.547

24.931

90,44%

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)

044

242.181

284.786

85,04%

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

047

59.829

45.893

130,37%

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056

170.938

232.265

73,60%

99

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

99

058

11.414

6.628

172,21%

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)

060

883.632

1.057.791

83,54%

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

061

137.221

137.221

100,00%
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STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV v letu 2012
(v eurih, brez centov)
ZNESEK
NAZIV

Oznaka
za AOP

I. Neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna sredstva v
upravljanju
(701+702+703+704+705+706+707)
B. Dolgoročne premoženjske
pravice
E. Zgradbe

Nabavna
vrednost
(1.1.)

Popravek
vrednost
(1.1.)

Povečanje
nabavne
vrednosti

Zmanjšanje
nabavne
vrednosti

700

818.013

550.807

51.175

15.549

702

81.958

60.217

0

1.126

705

F. Oprema

706

72.185
632.340

34.164
429.442

0
51.175

0
14.423

G. Druga opredmetena osnovna
sredstva

707

31.530

26.984

0

0

Zmanjšanje
popravka
vrednosti

Neodpisa
na
vrednost
(31.12.)

Amortizacija

15.549 80.695
1.126

237.686

5.714

16.027

0 2.166
14.423 70.773

35.855
183.300

0

2.042
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
1. 1. do 31. 12. 2012

od

(v eurih, brez centov)
ZNESEK
NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka
za AOP

2012

INDEKS
2012/2011

2011

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864)

860

3.264.982

4.233.884

77,12%

760

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

861

3.264.982

4.233.884

77,12%

762

B) FINANČNI PRIHODKI

865

73

336

21,73%

D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867)

870

3.265.055

4.234.220

77,11%

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874)

871

824.360

1.702.308

48,43%

460

STROŠKI MATERIALA

873

76.853

77.413

99,28%

461

STROŠKI STORITEV

874

747.507

1.624.895

46,00%

F) STROŠKI DELA
(876+877+878)

875

2.431.332

2.528.607

96,15%

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

876

1.914.875

1.966.256

97,39%

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

877

310.339

313.739

98,92%

DRUGI STROŠKI DELA

878

206.118

248.612

82,91%

G) AMORTIZACIJA

879

1.186

0

465

J) DRUGI STROŠKI

881

1.891

1.559

121,30%

467

K) FINANČNI ODHODKI

882

1.165

964

120,85%

N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884)

887

3.259.934

4.233.438

77,00%

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)

888

5.121

782

654,86%

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb

890

336

253

132,81%

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka (888-890)

891

4.785

529

904,54%

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v
obračunskem obdobju (celo število)

894

81

83

97,59%

Število mesecev poslovanja

895

12

12

100,00%

del
464
del
464
del
464
462
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI od 1. 1. Do 31. 12.2012
(v eurih, brez centov)
ZNESEK
NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka
za AOP

Prihodki in
odhodki za
izvajanje
javne službe

Prihodki in
odhodki od
prodaje blaga
in storitev na
trgu

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)

660

3.217.126

47.856

760

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

661

3.217.126

47.856

762

B) FINANČNI PRIHODKI

665

73

0

D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)

670

3.217.199

47.856

794.376

29.984

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)

671

460

STROŠKI MATERIALA

673

76.524

329

461

STROŠKI STORITEV

674

717.852

29.655

F) STROŠKI DELA (676+677+678)

675

2.419.767

11.565

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

676

1.906.469

8.406

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

677

308.985

1.354

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

678

204.313

1.805

462

G) AMORTIZACIJA

679

0

1.186

465,00

J) DRUGI STROŠKI

681

1.891

0

K) FINANČNI ODHODKI

682

1.165

0

N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)

687

3.217.199

42.735

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)

688

0

5.121

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb

690

0

336

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka
od dohodka (688-690)

691

0

4.785

467
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA od 1. 1. do 31. 12. 2012
(v eurih, brez centov)
ZNESEK
Oznaka
za AOP

2012

2011

INDEKS
2012/201
1

I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)

401

3.947.243

3.670.420

107,54%

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)

402

3.911.288

3.642.670

107,37%

A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)

403

3.007.458

2.932.706

102,55%

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)

404

2.764.020

2.932.706

94,25%

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

405

2.764.020

2.846.116

97,12%

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

406

0

86.590

26.819

0

26.819

0

5.757

0

5.757

0

210.862

0

903.830

709.964

NAZIV SKUPINE KONTOV

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
(408+409)

407

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

408

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417)
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo
741

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne
del 7130
službe
del 7102 Prejete obresti

413
414
419
420
421

127,31%

466

6.241

7,47%

422

85

337

25,22%

731

Prejete donacije iz tujine

427

0

85.000

0,00%

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

430

902.379

618.386

145,92%

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433+434+435+436)

431

129,57%

35.955

27.750

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

432

35.955

27.750

129,57%

II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)

437

3.948.879

3.814.952

103,51%

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

438

3.900.436

3.789.868

102,92%

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)

439

2.085.744

2.177.803

95,77%

del 4000 Plače in dodatki

440

1.910.359

1.959.879

97,47%

del 4001 Regres za letni dopust

441

18.006

61.478

29,29%

del 4002 Povračila in nadomestila

442

157.379

155.776

101,03%

del 4004 Sredstva za nadurno delo

444

0

670

0,00%

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452)

447

344.161

348.420

98,78%

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

448

171.929

176.066

97,65%

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

449

138.758

141.040

98,38%

del 4012 Prispevek za zaposlovanje

450

1.175

1.196

98,24%

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo

451

1.956

1.994

98,09%

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na
del 4015
podlagi ZKDPZJU

452

30.343

28.124

107,89%

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)

453

1.427.702

1.166.002

122,44%

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

454

983.052

611.362

160,80%

del 4021 Posebni material in storitve

455

12.962

8.244

157,23%

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

456

65.009

72.936

89,13%
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del 4023 Prevozni stroški in storitve

457

36.269

41.851

86,66%

del 4024 Izdatki za službena potovanja

458

33.609

85.847

39,15%

del 4025 Tekoče vzdrževanje

459

32.200

35.900

89,69%

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

460

236.445

270.067

87,55%

del 4029 Drugi operativni odhodki

463

28.156

39.795

70,75%

D. Plačila domačih obresti

464

713

836

85,29%

J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)

470

42.116

96.807

43,51%

4202

Nakup opreme

473

42.116

96.643

43,58%

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

476

0

164

0,00%

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA
TRGU (482+483+484)

481

48.443

25.084

193,12%

del 400

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu

482

10.211

5.795

176,20%

del 401

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu

483

1.354

675

200,59%

del 402

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu

484

36.878

18.614

198,12%

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)

486

1.636

144.532

1,13%

403
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IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
(v eurih, brez centov)
NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka
za AOP

50

VII. ZADOLŽEVANJE
(551+559)

550

500

Domače zadolževanje
(552+553+554+555+556+557+558)

551

del 5003

Najeti krediti pri državnem proračunu

554

del 5003

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

55
550

ZNESEK
2012

INDEKS
2012/2011

2011

950.000

350.000

271,43%

950.000

350.000

271,43%

0

350.000

0,00%

558

950.000

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)

560

985.000

250.000

394,00%

Odplačila domačega dolga
(562+563+564+565+566+567+568)

561

985.000

250.000

394,00%

del 5503

Odplačila kreditov državnemu proračunu

564

0

250.000

0,00%

del 5503

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

568

985.000

0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560)

570

0

100.000

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550)

571

35.000

0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570)

573

36.636

44.532

0,00%

82,27%
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13

PREDPISI IN PREDPOSTAVKE, UPORABLJENE PRI
SESTAVLJANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je javni zavod. Spada med posredne
proračunske uporabnike, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, s pristojnim
Ministrstvom za kmetijstvo in okolje.
Letno računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in je sestavni del
letnega poročila.
Pri sestavi računovodskih izkazov za leto 2012 so bili upoštevani naslednji predpisi:
• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 110/11);
• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07 in 102/10)
‐ (odslej navodilo o pripravi zaključnega računa);
• Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02‐ZJF ‐ C, 114/06 ‐ ZUE);
• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07,
124/08 in 58/10, popr. 60/10, 104/10 in 104/11), (odslej pravilnik o sestavljanju
letnih poročil);
• Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08,
92/08‐2930, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12 in 30/12);
• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09 in
58/10) – (odslej pravilnik o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov);
• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10 in 104/10 in 104/11);
• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06, 138/06, 120/07 in 48/09, 12/09
in 58/10);
• Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03);
• Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št.
109/2007 in 68/09);
• Pravilnik o računovodstvu Zavoda RS za varstvo narave številka 8‐VI‐509/1‐O‐
11/MD,TK z dne 15.09.2011.
Pri sestavljanju računovodskih izkazov sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki ‐
upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja.
Zavod kot posredni proračunski uporabnik oziroma pravna oseba javnega prava ugotavlja in
razčlenjuje prihodke in odhodke tudi po načelu denarnega toka skladno s pravilnikom o
razčlenjevanju prihodkov in odhodkov in jih prikazuje v tako imenovanih evidenčnih
računovodskih izkazih.
136

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2012

Pravila in postopki, ki so upoštevani pri sestavljanju računovodskih izkazov, so oblikovani
tako, da so zagotovljene kakovostne značilnosti računovodskih izkazov, predvsem
razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.
Oblika računovodskih izkazov je zakonsko predpisana s pravilnikom o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Uporabljena valuta je EUR.
Poslovno leto traja 12 mesecev in pokriva obračunsko obdobje od 01.01. – 31.12.
posameznega leta. Davčno obdobje je enako poslovnemu.
ZRSVN ni zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov.

Računovodske izkaze predstavljajo:
• Bilanca stanja na dan 31.12.2012
Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja:
- stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev;
- stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil; zavod nima dolgoročnih
kapitalskih naložb in posojil, zato priloga ni predstavljena.

• Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje od 01.01. do
31.12.2012
Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov:
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.
Posebna vrsta obveznih predpisanih vrednostnih pojasnil, ki jih določa pravilnik o
sestavljanju letnih poročil pa so evidenčni izkazi:
- izkaz prihodkov in dohodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka;
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov; zavod nima
finančnih terjatev in naložb, zato ta evidenčni izkaz ni predstavljen.
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

Računovodske izkaze, razkritja in pojasnila k njim skladno s 6. členom pravilnika o
sestavljanju letnih poročil pripravi odgovorna oseba za računovodstvo. Za ZRSVN opravlja
računovodske storitve na osnovi sklenjene pogodbe zunanji izvajalec – računovodski servis.
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14

RAČUNOVODSKE USMERITVE

Pri izkazovanju in vrednotenju posameznih bilančnih postavk so bila uporabljena določila
Zakona o računovodstvu in na njegovi podlagi izdani predpisi. Za vse kar ni posebej določeno
v zakonu ali podzakonskih predpisih pa se uporabljajo računovodski standardi.
Zakon o računovodstvu s podzakonskimi predpisi predpisuje izkazovanje in vrednotenje
postavk, in ne daje tako kot računovodski standardi možnosti izbire med različnimi
dovoljenimi načini vrednotenja, z izjemo za del dejavnosti, ko uporabniki enotnega kontnega
načrta pridobivajo del dohodka tudi na trgu in morajo določiti posebne računovodske
usmeritve.
Zavod manjši del prihodkov ustvarja tudi v okviru tržne dejavnosti, pri čemer posebne
računovodske usmeritve predstavljajo sodila za razmejevanje dejavnosti.
Ločeno izkazovanje je zagotovljeno s sestavitvijo ustreznega kontnega načrta in knjiženjem
na ločena stroškovna mesta.
Prihodki iz poslovanja se evidentirajo ločeno za opravljanje javne službe, financirane iz
proračuna RS, iz drugih javnih virov in iz opravljanja tržne dejavnosti.
Finančni prihodki, prihodki od prevrednotenja se v izkazih upoštevajo kot prihodki javne
službe, razen tistih, ki se nanašajo direktno na tržno dejavnost.
Izredni prihodki se evidentirajo ločeno iz opravljanja javne službe in iz opravljanja tržne
dejavnosti.
Zavod ločeno izkazuje stroške, ki se nanašajo na javno službo, financirano iz proračuna RS in
ločeno financirano iz drugih virov, in na stroške, ki se nanašajo na opravljanje tržne
dejavnosti.
Direktni stroški se razporejajo na stroškovna mesta neposredno, ob knjiženju knjigovodskih
listin.
Delitev splošnih stroškov se določi s ključem delitve splošnih stroškov. Možni primeri
ključev:
- Ključ »število ljudi, ki dela na nalogi / število ljudi, ki delajo celotnem zavodu ali
območni enoti zavoda«;
- Ključ »število ur, porabljenih za nalogo oz. v obdobju poročanja za poročilo/ število vseh
opravljenih ur v celotnem zavodu ali območni enoti znotraj obdobja poročanja«;
- Ključ »površina poslovnih prostorov, ki jo uporabljajo zaposleni, ki delajo na posamezni
nalogi v zavodu ali območni enoti zavoda«;
- Drugi ključi, določeni s pravili projektov.
Splošni stroški, katerih delitev je težje izvedljiva, se izjemoma lahko delijo po sodilu razmerja
med prihodki iz poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe, in tistimi,
doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu. Delitev oziroma prenos splošnih stroškov po
tem sodilu se opravi glede na določila projekta, najkasneje pa ob zaključku obračunskega
obdobja ‐ poslovnega in davčnega leta.
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15

INVENTURNI ELABORAT

Centralna komisija za popis osnovnih sredstev za leto 2012 je bila imenovana s sklepom
direktorja št. 8‐VI‐485/8‐O‐12/PP z dne 06.12.2012.
Komisija je izvedla popis osnovnih sredstev na Osrednji enoti in centralno uskladila popise
osnovnih sredstev za vse organizacijske enote ZRSVN. Prav tako so posamezne komisije
Območnih enot pripravile evidence nepopisnih in manjkajočih sredstev ter tistih, ki jih
predlagajo za odpis.
S sklepom direktorja št. 8‐VI‐67/1‐O‐13/TK, izdanega z dne 5.2.2013 je bila imenovana tudi
inventurna komisija za popis terjatev, aktivnih časovnih razmejitev in denarnih sredstev,
dolgoročnih virov sredstev in kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev ZRSVN,
na podlagi seznamov, pridobljenih iz računovodskega servisa Certera Računovodska družba
d.o.o. in drugih informacij. Popis smo opravili skladno s področnimi predpisi.
Centralna inventurna komisija je ugotovila, da je delo inventurnih komisij potekalo brez
posebnosti, popis sredstev in obveznosti do virov sredstev pa se dejanska stanja ujemajo s
stanji v poslovnih knjigah na dan 31.12.2012.
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16

POJASNILA IN RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA
LETO 2012

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil določa katera pojasnila in razkritja morajo biti v
računovodskem poročilu proračunskega uporabnika. Po tem pravilniku so pojasnila k
izkazom tudi dopolnilni računovodski izkazi oziroma preglednice k Bilanci stanja oziroma
Izkazu prihodkov in odhodkov, ki dodatno razčlenjujejo ali pojasnjujejo posamezne vrste
podatkov o sredstvih, obveznostih do virov sredstev, prihodkih in odhodkih izkazanih v
bilanci stanja oziroma izkazu prihodkov in odhodkov.
Vsebinska razkritja, vključno s tistimi, ki so določena s pravilnikom o sestavljanju letnih
poročil in zadevajo naš zavod, so podana v nadaljevanju, pri posameznih postavkah
računovodskih izkazov.
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16.1 RAZKRITJA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2012
16.1.1 NEOPREDMETENA SREDSTVA
Neopredmetena sredstva, ki predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice, se pripoznajo
po knjigovodski vrednosti in se časovno amortizirajo skladno z Navodilom o načinu in
stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
V letu 2012, zaradi pomanjkanja sredstev ni bilo novih vlaganj. Po obračunani amortizaciji v
vrednosti 5.714 EUR in izločitvi zastarele programske opreme znaša na bilančni presečni dan
neodpisana knjigovodska vrednost 16.027 EUR.

16.1.2 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo poslovne prostore enote ZRSVN v Novi Gorici,
opremo in druga opredmetena osnovna sredstva. Dejansko nabavno vrednost
opredmetenega osnovnega sredstva sestavljajo njegova nakupna vrednost in vsi stroški, ki
jih je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi za nameravano uporabo.
Opredmetena osnovna sredstva niso več predmet knjigovodskega evidentiranja, če so
odtujena ali izničena, ker od njih ni več mogoče pričakovati koristi. Pri tem nastali dobički
povečujejo vir – dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju, izgube pa ta vir
zmanjšujejo. To velja za sredstva, ki so prejeta v upravljanje.
Pri ostalih osnovnih sredstvih, pridobljenih iz donacij in drugih virov, pa se izločitve
evidentirajo iz vira dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, ki so oblikovane za kritje
stroškov amortizacije in morebitne predčasne izločitve osnovnih sredstev.
Popisna komisija je zastarelo in neuporabno opremo predlagala za odpis. Izločena oprema ni
imela neodpisane knjigovodske vrednosti.
V letu 2012 smo odprodali del starejše računalniške opreme, ki je bila že v celoti
amortizirana. Prodajna vrednost 255 EUR povečuje vir ‐ obveznosti za dolgoročno dobljena
sredstva v upravljanju.
Zavod ima v upravljanju poslovne prostore v Novi Gorici. Investicij, ki bi povečevale vrednost
zgradbe, v letu 2012 ni bilo.
V letu 2012 so znašale investicije v nabave neopredmetenih in opredmetenih osnovnih
sredstev 51.175 EUR. Viri financiranja so bila namenska sredstva projektov in tržne
dejavnosti.
Kljub novim investicijam, se je odpisanost opreme in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
iz 68% v letu 2011 zvišala in je na koncu leta 2012 že 74%. Odpisanost opreme bi bila še
večja, če ne bi pridobivali investicijskih sredstev iz projektov.
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poslovno
leto

Nabavna
vrednost

Popravek
vrednosti

Neopisana
vrednost

1
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012

2
753.362
719.111
781.452

3
529.270
489.926
579.622

4=2-3
224.092
229.185
201.750

stopnja
odpisanosti
5=3:2
70,25
68,13
74,17

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2012
je razvidno iz pojasnjevalne priloge k bilanci stanja.

16.1.3 DENARNE POSTAVKE
Predstavljajo sredstva na podračunu pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila na dan
31.12.2012 in znašajo 610 EUR in 3 EUR gotovine v blagajni.

16.1.4 KRATKOROČNE TERJATVE
Terjatve do kupcev se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin oziroma
izdanih računov.
Terjatve na tej postavki se nanašajo na opravljene storitve, ki se financirajo iz
neproračunskih sredstev. Ob koncu leta 2012 so bile vse terjatve plačane.
Dane predujme predstavljajo predplačila v vrednosti 2.667 EUR in se pokrivajo z nastankom
obveznosti.
Do uporabnikov enotnega kontnega načrta ‐ do Ministrstva za kmetijstvo in okolje iz
naslova izvajanja javne službe v višini 238.204 EUR. Terjatve predstavljajo izdane zahtevke za
pokrivanje stroškov nastalih v decembru 2012, s poplačilom v letu 2012. Preostalo razlika
terjatev v vrednosti 14.646 EUR predstavljajo terjatve do ostalih proračunskih uporabnikov.
Stanja so po 37. členu Zakona o računovodstvu usklajena.
Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 259.193 EUR. Pretežni del teh terjatev ‐ v vrednosti
256.417 EUR se nanaša na projekte, za katere so stroški nastali in bili plačani, poročila so
dana v pregled in predvidevamo nakazila v letu 2012. Preostali del predstavljajo terjatve do
države iz naslova refundacij boleznin.

16.1.5 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Med aktivnimi kratkoročnimi časovnimi razmejitvami so zajeti:
• kratkoročno odloženi odhodki v vrednosti 5.089 EUR iz naslova zavarovalnih premij in
obresti, ki se nanašajo na poslovanje leta 2012;
• kratkoročno vračunani prihodki v višini 125.534 EUR in predstavljajo vkalkulirane
prihodke za nastale stroške pri izvajanju projektov, ki se sofinancirajo iz mednarodnih
virov. Za ta del opravljenih storitev vmesna poročila še niso bila oddana v pregled,
zato jih izkazujemo med vračunanimi prihodki.
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16.1.6 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME
Na tej postavki so prejeta in še neporabljena sredstva predujma za projekt LIFE+ Wetman, ki
se izvaja od februarja 2011 do februarja 2015. Del teh sredstev smo porabili že v letu 2012,
preostali del v vrednosti 221.620 EUR pa predvidevamo, glede na terminski načrt, da bomo
porabili v letu 2013.

16.1.7 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
V pretežni meri predstavljajo obveznost do zaposlenih, iz naslova plač in povračil stroškov v
zvezi z delom, obračunanih za december, izplačanih v januarju 2013, v skupni vrednosti
169.739 EUR.

16.1.8 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
Obveznosti se nanašajo na opravljene storitve ali dobave blaga in znašajo 136.215 EUR ter
zapadejo v plačilo v letu 2013. Obveznosti do dobaviteljev poravnava zavod v 30 dneh po
prejemu računa, med obveznostmi so tako tudi nekatere, ki se nanašajo na opravljene
storitve in dobave za mesec november, račune pa smo prejeli v decembru.

16.1.9 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA
V tej postavki je zajeta obveznost iz naslova zadolžitve pri Ministrstvu za finance – Enotni
zakladnici države v vrednosti 65.000 EUR ter obveznosti iz naslova obresti za najeta posojila v
vrednosti 30 EUR.

16.1.10 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
V pretežni meri predstavljajo obveznosti za prispevke delodajalca od plač ‐ II. bruto v skupni
vrednosti 26.463 EUR.

16.1.11 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V kategorijo pasivnih časovnih razmejitev sodijo vnaprej vračunani odhodki oziroma stroški
in kratkoročno odloženi prihodki.
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V ZRSVN predstavljajo vrednost pasivnih časovnih razmejitev kratkoročno odloženi prihodki
projektov v vrednosti 10.703 EUR, katerih stroški izvajanja bodo nastali v letu 2013, ter
11.844 EUR iz naslova vnaprej vračunanih stroškov, ki se nanašajo na stroške poslovanja
2012.

16.1.12 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V okviru te postavke so v letu 2012 zajete donacije za nakup osnovnih sredstev, katerih
namen je nadomeščanje amortizacije v celotni amortizacijski dobi osnovnega sredstva.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so bile dodatno oblikovane za nabave v letu 2012,
kot vir za pokrivanje amortizacije osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena iz namenskih virov.
Iz teh virov je bila v letu 2012 črpana obračunana amortizacija v skupni vrednosti 17.926
EUR. Kumulativna vrednost neporabljenih dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev znaša
per 31.12.2012 59.829 EUR.

16.1.13 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA IN
OPREDMETENA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE
Skupna vrednost dolgoročnih obveznosti za sredstva v upravljanju se je zmanjšala glede na
predhodno leto za 61.327 EUR, in sicer kot:
• + povečanje za prihodke od prodanih osnovnih sredstev 255 EUR;
• ‐ zmanjšanje za obračunano amortizacijo sredstev v upravljanju v višini 61.582 EUR;
Dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju znašajo na dan 31.12.2012 170.938 EUR,
stanja so usklajena po 37. členu Zakona o računovodstvu.

16.1.14 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
Kumulativna vrednost presežka znaša 11.251 EUR, od tega znaša presežek prihodkov nad
odhodki leta 2012 4.785 EUR. Celotna vrednost presežkov je iz naslova opravljanja tržne
dejavnosti in predlagamo, da se namensko porabi za nujno potrebne investicije. Odpisanost
opreme je v celotnem obdobju delovanja zavoda namreč največja, in presega že 74%. To
kaže ob uporabi enakomerne časovne amortizacijske stopnje na zastarelost opreme, ki na
določenih področjih že onemogoča normalno delovanje.

16.1.15 IZVENBILANČNA EVIDENCA
V izvenbilančni evidenci, na aktivni in pasivni strani bilance stanja so evidentirana sredstva in
njihovi viri projekta LIFE. Postavke so bile v letu 2007 sicer evidentirane med odhodki,
vendar je skladno s pogodbenimi določili potrebno postavke voditi po sistemu evidence za
osnovna sredstva.
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16.2. RAZKRITJA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA
OBDOBJE 1.1.2012 ‐ 31.12.2012
Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem in
predhodnem obračunskem obdobju. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano
načelo poslovnega dogodka. Prihodki so razčlenjeni v skladu z enotnim kontnim načrtom za
proračunske uporabnike in s slovenskimi računovodskimi standardi.
Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali od 1. januarja do 31. decembra
2012.

16.2.1 PRIHODKI IZ POSLOVANJA
Predstavljajo prihodke od opravljenih storitev v skupni vrednosti 3.264.982 EUR. Pripoznajo
se, ko je storitev opravljena deloma ali v celoti. V letu 2012 je ZRSVN realiziral:

PRIHODKI

Realizacija Realizacija
INDEKS
DELEŽ
2012
2011
(2012/2011) 2012 v %

Prihodki redne dejavnosti –
Proračunska postavka MKO

2.652.422

2.726.200

97,29

81,24

Prihodki projektov ‐ domači in EU viri

564.704

1.453.486

38,85

17,30

Prihodki iz tržne dejavnosti

47.856

54.198

88,30

1,47

SKUPAJ

3.264.982

4.233.884

77,12

100,00

V primerjavi s preteklim letom so prihodki iz poslovanja zmanjšali skupno za 23%, kar je
posledica varčevalnih ukrepov na področju izvajanja javne službe iz proračunskih virov,
padec je tudi na prihodkih iz naslova izvajanja projektov, ker so bili v letu 2011 zelo visoki
zaradi zaključka obsežnega projekta Natreg, nižji prihodki iz tržne dejavnosti pa so odraz
pomanjkanja sredstev in posledično naročil iz gospodarstva.

16.2.2 FINANČNI PRIHODKI IN DRUGI PRIHODKI
Finančni prihodki so bili v letu 2012 realizirani v vrednosti 73 EUR in predstavljajo prihodke
od obresti za denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila.

16.2.3 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
Stroški materiala in storitev znašajo 824.360 EUR, kar predstavlja 25% vseh odhodkov.
Podrobnejšo razvrstitev prikazuje naslednja razpredelnica:
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Vrsta stroška
Stroški pomožnega materiala
Stroški energije
Drobni inventar in zaščitna
sredstva
Stroški literature
Stroški pisarniškega materiala
stroški materiala skupaj
Str. stor. v zvezi z oprav.
dejavnosti
Stroški vzdrževanja in
najemnine
Stroški zavar.premij in
plač.prometa
Stroški intelektualnih storitev
Stroški komunalnih storitev
Stroški povračil v zvezi z
delom
Stroški storitev fizičnih oseb
Stroški reprezentance
Druge storitve
stroški storitev skupaj
SKUPAJ STROŠKI

DELEŽ
Realizacija Realizacija
INDEKS
2012 v
2012
2011
(2012/2011)
%
1.701
2.425
70,16
0,21
39.041
40.316
96,84
4,74
17.315
7.514
11.281
76.853

8.032
8.042
18.596
77.413

215,57
93,42
60,66
99,28

2,10
0,91
1,37
9,32

288.174 1.048.856

27,48

34,96

275.129

333.746

82,44

33,37

7.721
65.451
23.546

10.019
69.209
22.056

77,07
94,57
106,76

0,94
7,94
2,86

31.173
78.818
22.735
21.267
1.613
2.922
31.964
38.005
747.507 1.624.895
824.360 1.702.308

39,55
3,78
106,90
2,76
55,21
0,20
84,10
3,88
46,00 90,68
48,43 100,00

Stroški materiala in storitev so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 52%, predvsem
zaradi velikega obsega stroškov podizvajalcev v letu 2011, ki so delali za projekt Natreg. Tudi
ostali stroški so se znižali in predstavljajo le nujne stroške poslovanja zavoda.

16.2.4 STROŠKI DELA
Skupna vrednost stroškov dela znaša 2.431.332 EUR in predstavljajo v strukturi odhodkov
75% delež.

Vrsta stroška
Plače zaposlenih
Povračila zaposlenim
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja
Drugi stroški zaposlenih (regres, jubilej…)
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
stroški dela skupaj

INDEKS
Realizacija 2012 Realizacija 2011 (2012/2011)
1.914.875
145.070
30.301
30.746
310.339
2.431.332

1.966.256
150.084
30.745
67.784
313.739
2.528.608

97,39
96,66
98,56
45,36
98,92
96,15
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Zavod je obračunaval in izplačeval plače in druge stroške dela za redno zaposlene delavce po
Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in skladno z določili Uredbe o plačah direktorjev v
javnem sektorju. Vsi prispevki in davki so bili obračunani skladno z veljavnimi predpisi.
Stroški dela so v primerjavi s preteklim letom manjši za 4%, predvsem zaradi varčevalnih
ukrepov na področju plač v javnem sektorju.

16.2.5 STROŠKI AMORTIZACIJE
ZRSVN kot javni zavod pri obračunavanju amortizacije opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev upošteva Zakon o računovodstvu, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstvih ter Pravilnik o
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava.
Skupna vrednost amortizacije znaša 80.695 EUR in je pokrita iz:
• vira dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, ki so oblikovan iz namenskih sredstev
za investicije, v višini 17.926 EUR,
• 61.583 EUR iz vira ‐ dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju,
• 1.186 EUR iz prihodkov tržne dejavnosti.
ZRSVN ima zelo veliko opreme že v celoti amortizirane, vendar se še vedno uporablja za
opravljanje dejavnosti. Nekaj zastarele opreme smo poskušali prodati, neuporabna pa je
bila na podlagi letnega popisa predlagana za odpis ter izločena iz poslovnih knjig.

16.2.6 DRUGI STROŠKI
Drugi poslovni odhodki znašajo 1.891 EUR, od tega predstavljajo stroški za nedoseganje
invalidske kvote 1.602 EUR, preostali del pa stroški stavbnega zemljišča in takse.

16.2.7 FINANČNI ODHODKI
Finančni odhodki v vrednosti 1.165 EUR predstavljajo obresti za najeta posojila pri Enotnem
zakladniškem računu države.

16.2.8 POSLOVNI REZULTAT
Zavod je v letu 2012 ustvaril bruto presežek prihodkov nad odhodki 5.121 EUR, po obdavčitvi
z davkom od dohodka pravnih oseb pa znaša neto presežek 4.785 EUR in to iz dejavnosti, ki
jo opravlja na trgu.
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16.2.9 DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
Pravne podlage obdavčitve sta Zakon o davku od dohodka pravnih oseb in Pravilnik o
opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.
Davčna obveznost je ugotovljena v skladu z zgoraj navedenimi predpisi in znaša 336 EUR.

16.2.10 RAZKRITJA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO
VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodki in odhodki
za izvajanje javne
službe

Prihodki in odhodki
od prodaje blaga in
storitev na trgu

3.217.126

47.856

73

0

3.217.199

47.856

794.376

29.984

2.419.767

11.565

Amortizacija

0

1.186

Drugi stroški

1.891

0

Finančni odhodki

1165

0

3.217.199

42.735

Presežek prihodkov nad odhodki

0

5.121

Davek od dohodka pravnih oseb

0

336

Presežek prihodkov po obdavčitvi

0

4.785

POSTAVKA

Prihodki od poslovanja
Finančni prihodki
CELOTNI PRIHODKI
Stroški materiala in storitev
Stroški dela

CELOTNI ODHODKI

ZRSVN je v letu 2012 opravljal dejavnost javne službe ter storitve na trgu.
Za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter na dejavnost prodaje
storitev na trgu so bila za leto 2012 uporabljena naslednja sodila:
• prihodki iz poslovanja so evidentirani ločeno iz opravljanja javne službe in iz
opravljanja tržne dejavnosti,
• finančni prihodki so razporejeni na prihodke javne službe,
• direktni poslovni odhodki so v izkazih poslovnega izida upoštevani po dejanskih
podatkih,
• splošni stroški, vključno z amortizacijo, so pripisani k tržni dejavnosti v deležu, ki ga
predstavlja javna služba v prihodkih iz poslovanja,
• finančni odhodki so v celoti razporejeni na javno službo.
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16.2.11 RAZKRITJA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
POSTAVKA

Realizacija
2012

Realizacija 2011

INDEKS
2012/2011

I. SKUPAJ PRIHODKI

3.947.243

3.670.420

107,54

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

3.911.288

3.642.670

107,37

Prihodki iz sredstev javnih financ

3.007.458

2.932.706

102,55

Prejeta sredstva iz državnega proračuna (MKO)
Ostala proračunska sredstva (posredno iz EU, občine,
skladi..)
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

2.764.020

2.932.706

94,25

903.830

709.964

127,31

85

337

25,22

1.366

6.241

21,89

902.379

703.386

128,29

Prejete obresti
Ostali prihodki javne službe

243.438

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA
TRGU
II. SKUPAJ ODHODKI

35.955

27.750

129,57

3.948.879

3.814.952

103,51

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

3.900.436

3.789.868

102,92

Plače in drugi izdatki zaposlenim

2.085.744

2.177.803

95,77

344.161

348.420

98,78

1.427.702

1.166.002

122,44

713

836

85,29

Investicijski odhodki

42.116

96.807

43,51

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU

48.443

25.084

193,12

Plače, prisp. in drugi izdatki za str. dela

11.565

6.470

178,75

Izdatki za mat., storitve in invest. iz tržne dejavnosti

36.878

18.614

198,12

1.636

144.532

1,13

Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
Plačila domačih obresti

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in
odhodkih v obračunskem obdobju od 1.1. do 31.12.2012 in v predhodnem obračunskem
obdobju od 1.1. do 31.12.2011.
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka:
• da je poslovni dogodek nastal;
• da je prišlo do prejema ali izplačila denarja.
Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter z enotnim
kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Iz primerjave s predhodnim letom je razvidno, da so se skupni prihodki ugotovljeni po načelu
denarnega toka povečali za 8%, predvsem zaradi končnega prejema sredstev za projekt
Natreg, ki se je zaključil v letu 2011.
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Proračunska sredstva, prejeta od resornega Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO), so se
v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 6%.
Ostali prihodki iz sredstev javnih financ (predvsem za izvajanje projektov) so znašali v letu
2012 1.147.268 EUR, medtem ko je bil v letu 2011 priliv projektnih sredstev v vrednosti
709.964 EUR, kar predstavlja 62 %‐no povečanje. V letu 2012 smo projektna sredstva
prikazali tudi ločeno, in sicer del, ki smo ga prejeli direktno od EU institucij in del, ki smo ga
dobili od različnih proračunskih uporabnikov, kot sofinancerska sredstva, ali pa posredno iz
EU.
V strukturi prihodkov predstavljajo prihodki za izvajanje javne službe 99%, kamor vštevamo
posebna proračunska sredstva države ter sredstva za izvajanje javne službe, pridobljena iz EU
proračunskih in ostalih virov. Ostali del – 1% predstavljajo prihodki od prodaje storitev na
trgu.
Celotni odhodki so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 4%, predvsem zaradi
prenakazil sredstev parterjem projekta Natreg, ki so zajeta v okviru postavke »izdatki za
blago in storitve za izvajanje javne službe.«
V strukturi odhodkov predstavljajo odhodki za izvajanje javne službe 99%, 1% pa odhodki za
izvajanje tržne dejavnosti.
Razlika med prihodki in odhodki je izkazana kot ustvarjen primanjkljaj v vrednosti 1.636 EUR,
katerega smo pokrili z denarnimi sredstvi poslovnega računa.

16.2.12 RAZKRITJA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA
POSTAVKA
Domače zadolževanje
Odplačila domačega dolga
NETO ZADOLŽEVANJE
NETO ODPLAČILO DOLGA
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

Realizacija 2012
950.000
985.000
0
35.000
36.636

Realizacija 2011
350.000
250.000
100.000
0
44.532

Podatki iz izkaza računa financiranja prikazujejo medletno zadolževanje in odplačevanje
posojil. V letu 2012 smo zmanjšali dolg, iz 100.000 EUR, kolikor je znašala zadolžitev na
koncu leta 2011, na 65.000 EUR.
Zavod najema kredite ves čas zadolževanja pri Ministrstvu za finance, Zakladnici enotnega
zakladniškega računa države. V samem »Izkazu računa financiranja določenih uporabnikov«
smo v predhodnem letu imeli to prikazano na postavki najeti krediti pri državnem proračunu,
na kar smo bili opozorjeni s strani Zakladnice, da mora biti prikaz na postavki najeti krediti pri
drugih domačih kreditodajalcih, kar smo za leto 2012 tudi upoštevali.
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Denarna sredstva na poslovnem računu so se zmanjšala za 36.636 EUR, od tega za 35.000 za
odplačilo dolga iz posojil in 1.636 EUR za kritje presežka odhodkov nad prihodki po
denarnem toku.
Glede na to, da izkaz računa financiranja predstavlja letni promet večkratnega najemanja in
vračanja posojil, indeks ni izračunan, ker nima smiselne izrazne moči.
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17 DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA
Po 1.1. 2013 ni bilo računovodskih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na stanje sredstev in
obveznosti zavoda na dan 31.12.2012.
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ZAKLJUČNI DEL
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DATUM IN KRAJ NASTANKA LETNEGA POROČILA
Letno poročilo Zavoda je izdelano na podlagi podatkov o opravljenem delu ter računovodskih
podatkov Zavoda RS za varstvo narave in v skladu z ustreznimi zakonskimi predpisi. Pri pripravi
poročila v koordinaciji Osrednje enote Zavoda je posamezne dele besedila prispevalo preko dvajset
sodelavcev. Poročilo je nastajalo v januarju in februarju 2013.

DATUM SPREJETJA LETNEGA POROČILA NA SVETU ZAVODA
Poročilo o delu Zavoda RS za varstvo narave za leto 2012 je bilo obravnavano in sprejeto na
seji Sveta Zavoda dne 21. februarja 2013.

ODGOVORNE OSEBE ZA SESTAVLJANJE LETNEGA POROČILA
Poslovno poročilo:
dr. Darij Krajčič, univ. dipl. inž. gozd., direktor
dr. Mirjam Dular, univ. dipl. fiz., visoka naravovarstvena svetnica
Računovodsko poročilo:
Tatjana Keršmanc, Strokovna sodelavka
Tončka Lesjak, glavna računovodkinja izbranega zunanjega računovodskega servisa, Certera
Računovodska družba d.o.o.

Skupinska fotografija sodelavcev Zavoda RS za varstvo narave, park Tivoli v Ljubljani, 27. september 2012
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