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UPORABLJENE KRATICE IN OKRAJŠAVE
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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
gozdnogospodarski načrti
gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin
gospodarsko izkoriščanje vode
gozdarsko okoljske in podnebne storitve
hidroelektrarna
habitatni tip
informacije javnega značaja
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
naravni rezervat Škocjanski zatok
naravna vrednota
območna enota
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OLN
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OPN2k
OPPN
OSPN
OsrE
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Qes
PD
PGD
PKK
popr.
PRO
PRP
PRS
PSP
PŠJ
PUP
PVO
REC
RIC
RO
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RPN
RPŠJ
RS
RZPR
SCI

občinski lokacijski načrti
občinski prostorski načrt
Operativni program Natura 2000 za obdobje 2007-2013
občinski podrobni prostorski načrt
občinski strateški prostorski načrt
Osrednja enota Zavoda RS za varstvo narave
osnovna šola
ekološko sprejemljivi pretok
planinsko društvo
projekt za gradbeno dovoljenje
Komisija za preprečevanje korupcije
popravek
prostorski red občine
Program razvoja podeželja
prostorski red Slovenije
postopek sprejemljivosti posega v naravo
park Škocjanske jame
prostorsko-ureditveni pogoji
presoja vplivov na okolje
Regionalni center za okolje
razvojno informacijski center
ribiški okoliš
regijski park
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
Slovenski kmetijsko-okoljski program
SPA
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
SPRS
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 2013
Akronim
ALPA
Amc Promo BID
GEOPARK
GLAVATE VRBE
IDSP
MedPAN North
SEE RIVER
SI Natura 2000
Management
(PUN2000)
WETMAN
GEO PROJEKTNI DAN

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
Mreža zavarovanih morskih območij Sredozemskega morja – sever
Sustainable integrated management of international river corridors in
SEE countries
Natura 2000 Management programme for Slovenia for the period
2014 – 2020
Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji
Geo projektni dan v Geoparku Karavanke
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IZKAZNICA ZAVODA
1.1

1.1.1

PODATKI O ZAVODU
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« in v Zakonu o ohranjanju narave (ZON-UPB2), Ur. list RS, št. 96, 30. 8.
2004.

1.2
1.2.1

DELOVANJE
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.

12

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2013

1.2.2

februar 2014

Organi Zavoda

Svet zavoda (4. mandat, sklep vlade RS za imenovanje članov z dne 11.07.2013) sestavljajo:
 dr. Marija Markeš, predsednica sveta, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
 prof. dr. Mihael Jožef Toman, podpredsednik sveta, predstavnik, predlagan s strani
senata Univerze v Ljubljani,
 mag. Jelka Kremesec Jevšenak, članica, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
 Silvester Kranjc, član, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
 Tanja Košar, članica predstavnica delavcev Zavoda RS za varstvo narave.
Direktor Zavoda (mandat od 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. administrativnoorganizacijsko 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
Gregor Danev, 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
Tadej Kogovšek, 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 vodje
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) 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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POROČILO DIREKTORJA ZAVODA

V letu 2013 so se nadaljevale težavne razmere na področju financiranja Zavoda. Trend
zmanjševanja sredstev iz proračuna iz prejšnjih let se je nadaljeval, saj se je znižal za
nadaljnih 8%. Morda najbolj simbolen je bil izpad izdaje redne številke strokovne revije
Varstvo narave.
Na strokovnem področju smo v letu 2013 dosegli nekaj pomembnih prebojev. Končno
je po vrsto letih tudi zaradi spora z EK Vlada na podlagi našega strokovnega predloga
razglasila popravke območij Nature 2000. V to nalogo je naš Zavod vložil veliko energije tako
na strokovnem kot tudi na komunikacijskem področju. Preboj se je zgodil tudi pri
razumevanju pomena območij Nature 2000, saj je po dolgoletni agoniji na vladni ravni
končno prevladalo spoznanje, da umestitev obvoznice Škofljica v prostor v nasprotju z
zahtevami direktiv ni možna. Gre za pomemben dosežek, ki lahko ključno prispeva k
reševanju podobnih problemov v prihodnosti.
Pri upravljanju območij Nature 2000 smo poglobili vključevanje zahtev ohranjanja
narave zlasti v gozdnogospodarske načrte. Zaradi nezadostne vključenosti vanje smo tudi
zahtevali uvedbo presoje za nekatere gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih enot.
V strokovnem delu, kjer je Zavod vključen v upravne postopke, smo nadaljevali s
poglabljanjem vsebin in se osredotočili na dodano strokovno vrednost brez nepotrebnega
balasta. Pri tem smo s pridom uporabili tudi splošne naravovarstvene smernice, ki smo jih
oblikovali konec leta 2012 in veljajo za vse prostorske akte.
Izvajanje projektov je potekalo v skladu s terminskimi plani. Zataknilo se je pri
financiranju, saj se je zaprlo izplačevanje stroškov projektov na programu SI - AT, kar nam je
povzročilo dodatne likvidnostne težave. Projekti predstavljajo močno obogatitev javne
službe, financirane iz proračuna. Prijavili smo tudi nekaj projektov kot vodilni partner ali
partner in nadaljevali s pripravo drugih.
Revidirali smo politiko in izvajanje javnih naročil. Revizijsko poročilo razen drobnih
pomanjkljivosti ni odkrilo napak.
Zaključna strokovna prireditev Zavoda, ki smo jo tokrat organizirali v Solčavi, je
pokazala vso strokovno moč, ustvarjalnost, iskrivost in odlično atmosfero v kolektivu. Res lep
zaključek mojega štiriletnega mandata.
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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 iz proračuna RS, v času krize so ta sredstva še
bolj skopo odmerjena kot prej. Naša poraba je varčna. 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 2013 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.«);
za službene poti po mestu spodbujamo zaposlene k uporabi javnih prevoznih
sredstev in v Ljubljani tudi uporabo storitve bicikelj.si;
sodelujemo v sekciji »Družbena odgovornost« v Društvu za odnose z javnostmi in
prispevamo strokovno znanje o odgovornosti za naravo.

ŠPORT

Športne aktivnosti predstavljajo prispevek k zdravemu in kakovostnemu življenju, prav tako
je marsikatera naša delovna naloga vezana na delo na terenu in je ne moremo opravljati, če
nimamo fizične kondicije. Večina naših sodelavcev je športno aktivna v svojem prostem času,
v letu 2013 pa smo organizirali oz. smo spodbujali k udeležbi tudi na naslednjih športnih
prireditvah:
 četrti športni dan ZRSVN na Zbiljah (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 (četrta udeležba, 2 tekačici ZRSVN).
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PROSTOVOLJNE AKCIJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN ŠIRJENJE
POMENA VAROVANJA NARAVE V JAVNOSTI

Zavod v sklopu svoje redne in projektne dejavnosti vsako leto 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
2013 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.);
 čiščenje invazivnih rastlin na različnih lokacijah;
 odstranjevanje alpske kislice na pašnikih planine Korošica;
 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. V letu 2013 izvedena zunanja
revizija javnega naročanja ni odkrila drugega, kot drobne pomanjkljivosti.
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,
npr. primerjamo sodelavce po porabi časa na izdelek. 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 2013 smo o organizaciji našega
zavoda predavali na 32. mednarodni konferenci o razvoju organizacijskih znanosti marca v
Portorožu.
V letu 2013 smo revidirali v preteklem letu izdelani register poslovnih tveganj. Kazalnike
doseganja letnih ciljev, ki smo jih uvedli v preteklem letu, smo v letu 2013 dodelali in jih
kvantificirali.
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Ponovno smo bili povabljeni k sodelovanju pri slovenski nagradi za poslovno odličnost PRSPO
(Urad za meroslovje, MGRT) ter se dogovorili za uvodno predstavitev modela EFQM vodstvu
Zavoda, katere izvedba pa se je zgodila šele v januarju 2014. Še naprej sodelujemo v komisiji
nagrade za družbeno odgovornost Horus (Inštitut za razvoj družbene odgovornosti iz
Maribora).
Po doseženem 2. mestu v skupini »druge organizacije« na letnem tekmovanju časnika Financ
za najboljše letno poročilo v letu 2012 (s poročilom za leto 2011) smo naš model letnega
poročila v največji meri še izboljšali glede na pripombe ocenjevalcev, zaradi prijavnine in
ocene, da bi nadaljnje izboljševanje ne pomenilo več bistvenega preskoka v kakovosti pa smo
se odločili, da se na povabilo v letu 2013 ne odzovemo več, o čemer smo tudi obvestili
organizatorja.

3.5

VLOGA ZAVODA PRI RAZVOJNIH USMERITVAH DRŽAVE

Zavod je v letu 2013 sodeloval na srečanjih za pripravo dokumentov skladnega razvoja regij
za obdobje 2014-2020, ki jih je koordiniral MGRT. Območne enote Zavoda so za regije, na
katerih območju delujejo, pripravile predavanja o ohranjeni naravi kot endogenem
potencialu skladnega razvoja regij.
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POROČILO SVETA ZAVODA

V letu 2013 je bilo realiziranih šest sej Sveta Zavoda, in sicer 5 rednih in ena korespondenčna
seja. V letu 2013 je potekel 3. mandat članom Sveta in konstituiran je bil nov Svet Zavoda za
prihodnje štiriletno obdobje. Svet Zavoda je v začetku leta 2013 na svojih sejah obravnaval in
sprejel Poročilo o delu z računovodskim poročilom za leto 2012 ter Program dela in finančni
načrt za leto 2013. Zadnja seja 3. mandata je potekala na terenu in v okviru dnevnega reda je
bil predstavljen izbor petnajstih zunanjih in notranjih projektov Zavoda, vezanih na preteklo
mandatno obdobje. S strani članov Sveta je bilo delo v preteklem mandatu zelo
konstruktivno, Zavod kot inštitucija pa je označen kot eden najaktivnejših akterjev na
področju naravovarstva in z njegovim delovanjem se uresničuje vizija varstva narave v
Sloveniji (povezovanje deležnikov, akcije na terenu, ozaveščanje).
Svet Zavoda je na svoji zadnji seji v letu 2013 na poziv Ministrstva za kmetijstvo in okolje
sprejel tudi predhodno mnenje v zvezi z imenovanjem direktorja Zavoda za prihodnja štiri
leta. Iz poročila o delu in finančnega poročila za leto 2013 je razvidno, da je Zavod kljub
močno zmanjšanim proračunskim sredstvom posloval uspešno, skladno z načeli dobrega
gospodarja in da je dosegel zastavljene cilje.
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POROČILO O DELU
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UVOD

Poslovno poročilo podrobno opisuje aktivnosti, ki smo jih izvedli v letu 2013 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). Poročilo za leto 2012 smo prvič
poživili s kratkimi »zgodbami« o zaključenih projektih (g. priloge 7 do 9). Letos s tem
nadaljujemo ter projektnim zgodbam prvič priključujemo še zgodbo iz javne službe, in sicer o
poročanju po habitatni direktivi.
V letu 2013 in naprej bomo ohranjali to obliko letnega poročila o delu, ki smo jo
uvedli s poročilom za leto 2012. Poročilo tako obsega uvodni del, poslovno poročilo oz.
poročilo o delu (ta del je analogen poročilu o delu Zavoda iz let pred 2012), računovodsko
poročilo (prej ločeno finančno poročilo) in 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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CILJI DELOVANJA ZAVODA

V poglavju navajamo strateške usmeritve, katerim smo v letu 2013 sledili pri svojem delu, ter
letne cilje Zavoda, k doseganju katerih smo stremeli z izvajanjem aktivnosti zastavljenega
letnega programa dela. Dodana je tudi povezava med nalogami (poglavja) in cilji. V
posebnem razdelku so zbrane vrednosti kazalnikov. Skladno z Izhodišči (gl. pogl. Viri in
literatura, zap. št. 5) s strani ministrstva dodajamo še razdelitev naših nalog (glede na
načrtovane ure za njihovo izvedbo) po treh prioritetah glede na Izhodišča s strani
ministrstva. Podrobnosti v zvezi z aktivnostmi in cilji so opisane v Prilogi 11.

6.1

STRATEŠKE USMERITVE ZAVODA

Strateške usmeritve Zavoda temeljijo na Nacionalnem programu varstva okolja in vlogi, ki
nam jo daje področna zakonodaja. Razdeljene na strokovne in poslovne1 so:
strokovne strateške usmeritve:
A. Skrb za slovensko naravo, posebej za njene najvrednejše dele
B. Razvijanje slovenske naravovarstvene stroke, skladno z mednarodnimi trendi in
usmeritvami EU
C. Prenašanje našega znanja in filozofije varstva narave v družbo, s poudarkom na
dojemanju načel trajnosti
poslovne strateške usmeritve:
D. Delovati poslovno odlično in družbeno odgovorno ter deliti izkušnje in dobre prakse z
drugimi organizacijami

6.2

LETNI CILJI

Cilji delovanja Zavoda, ki sledijo strateškim usmeritvam (v oklepaju na koncu vsakega cilja je
navedeno, h katerim strateškim usmeritvam prispeva) in so prav tako razdeljeni na
strokovne in poslovne:
Strokovni cilji:
1 Spremljati stanje v naravi in izvajati naravovarstvene aktivnosti na terenu (A)
2 Učinkovito voditi podatkovne zbirke (kvaliteta, zanesljivost, ažurnost) in skrbeti za
dostopnost javnosti do podatkov (A, C)
3 Razvijati metode za varovanje slovenske narave (B)
4 Z naravovarstvenimi izhodišči angažirano sodelovati pri izpolnjevanju zakonskih zahtev
in pripravi nacionalnih programov in politik (A, C)
5 V družbi povečati zavest o pomenu ohranjene narave in vzdržne rabe naravnih virov (C)

1

Razdelitev je uvedena zaradi preglednosti in se navezuje tudi na konkretne letne naloge, katere po alinejah navajamo v
posameznih poglavjih. Ker pa je smisel poslovnega dela v servisiranju in zagotavljanju pogojev za strokovno delo, je, posebej
na nivoju letnih ciljev, včasih skorajda nemogoče prepletenost namena določenih nalog presekati na dva jasno razločena
dela. Zato kateri od ciljev iz enega dela prispeva tudi k uresničevanju usmeritev iz drugega dela.
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Poslovni cilji:
6 Ravnati skladno s pravnim redom ter delo korektno načrtovati, spremljati in poročati o
opravljenem delu (D)
7 Povečevati nivo znanja sodelavcev (za kvalitetnejše in bolj učinkovito delo) (B, D)
8 Ohranjati ali še izboljšati pozitivno vzdušje v kolektivu (motiviranost, konstruktivnost,
kreativnost) kot ključno podlago za učinkovito ter zadovoljstva polno delo (D)
Zgoraj naštete letne cilje delovanja Zavoda razumemo kot operativne cilje po navedbah v
Izhodiščih.

6.3

NALOGE, PREKO KATERIH URESNIČUJEMO ZASTAVLJENE
CILJE

Naloge javne službe smo v letu 2003 povzeli po 117. členu ZON ter jih navedli kot naslove
podpoglavij poglavja Izvajanje javne službe ohranjanja narave v poročilu o delu Zavoda ter v
naslednjih letih v vseh programih dela in poročilih o opravljenem delu. To so t.i. strokovne
naloge. V letu 2004 smo izdelovali, z letom 2005 pa začeli uporabljati informacijski sistem
Poslovni portal ZRSVN, katerega del je tudi aplikacija Delovodnik, v kateri vodimo podatke o
opravljenem delu. Ob tem smo seznam delovnih nalog razširili tako, da smo dodali še
podporne oz. poslovne naloge, ter druge naloge, npr. zunanji projekti, izobraževanje ipd.
Celoten nabor naših delovnih nalog lahko preberemo iz šifranta Delovodnika.
K izpolnjevanju letnih ciljev je prispevala izvedba vseh aktivnosti, ki smo jih opravili v okviru
nalog – poglavij, kot kaže naslednja preglednica:
Številke poglavij v
Poročilu za leto
Ime naloge
2014
Ekološko pomembna območja
7.4.4
NATURA 2000
7.4.3
Naravne vrednote
7.5
Strokovni predlogi
7.7.2
Naravovarstvene smernice
7.2
Območja brez naravovarstvenga statusa
7.6
Strokovna mnenja
7.3
Projekti
8.1
Zavarovana območja
7.7.1
Izobraževanja
9.3.2
Naravovarstvene akcije
7.9.2
Strokovna srečanja, konference
8.3
Odnosi z javnostmi
7.9
Baze in podatkovni sistemi
7.4, 7.5, 9.5
Informatika
9.5
Administracija
9.1
Pravne naloge
9.3
Finance
9.4
Poslovanje
9
Kadrovske zadeve
9.3
Vodenje in organizacija dela
vse
Metodologije in razvoj
7, 9
Varstvo vrst
7.4.1
Varstvo HT
7.4.1
Konvencije in direktive (tudi CITES)
7.4.1

Cilji, h katerim
uresničevanju
prispeva naloga
1,3
1,2,3,5
2,3
3,4
1,4,5
1
1,4
1,2,4,5
3
1,3,7
3
3,7
5
2
6
6
6
6
6
6
6,8
2,3
1,3
1,3
3,5
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KAZALNIKI IZVEDENOSTI LETNIH CILJEV

Za vsakega od kazalnikov sta navedeni pričakovana in realizirana vrednost za leto 2013.
K cilju št. 1:
 delež porabe delovnega časa za delo na terenu
pričakovana vrednost 2013: 5%
dosežena vrednost 2013: 6,1%
 delež terensko pregledanih naravnih vrednot
pričakovana vrednost 2013: 7%
dosežena vrednost 2013: 9,2%
K cilju št. 2:
 število popravkov podatkov o naravnih vrednotah
pričakovana vrednost 2013: 1000
dosežena vrednost 2013: 1213
 število dostopov do javnih strani NVA
pričakovana vrednost 2013: 85.000
dosežena vrednost 2013: 136.0002
K cilju št. 3:
 število metodologij3
pričakovana vrednost 2013: 2
dosežena vrednost 2013: 24

K cilju št. 4:
 število izdelanih naravovarstvenih smernic
dosežena vrednost 20125: 141 smernic6 in 168 mnenj7
dosežena vrednost 2013: 109 smernic in 138 mnenj

 število izdelanih strokovnih mnenj8
dosežena vrednost 20129: 4231

2

Podatek nam je posredoval ARSO in je bil pridobljen na drugačen način kot v zadnjih letih, vrednost pa je izrazito večja, kot
je bila v preteklih letih. Povečan dostop je sicer možen, saj je bil NVA v jeseni prenovljen, zato je možno, da ga je ravno v
zadnjih mesecih leta 2013 obiskalo bistveno več uporabnikov kot sicer. Ne pričakujemo pa, da bi število obiskov tudi v
prihodnje stalno naraščalo, tudi zato, ker se splošna javnost vsa leta, odkar obstaja skupni informacijski sistem za
naravovarstvene podatke ter dva prikazovalnika podatkov, NVA in AO (Atlas okolja na ARSO), bolj poslužuje AO.
3
Prejšnji izraz »metodoloških elaboratov« smo nadomestili z izrazom »metodologije«.
4
»Navodila za conacijo območij Natura 2000 - PUN2000« in »Naravovarstveno vrednotenje hidroloških naravnih pojavov«.
5
Kazalec smo uvedli v programu dela za leto 2014, zato nimamo napovedi za leto 2013 ter poročamo o doseženih
vrednostih za leto 2012 in 2013. Podatkovni niz, katerega del so tudi podatki za oblikovanje tega kazalca, vodimo v bazi že
od leta 2005.
6
Šteti so izdelki: naravovarstvene smernice in naravovarstvene smernice v neuradnem postopku.
7
Šteti so izdelki: naravovarstveno mnenje, naravovarstveno mnenje in mnenje o sprejemljivosti plana in »prvo mnenje«.
8
Vključena so: strokovna mnenja, soglasja po občinskih odlokih in prijave inšpekcijskim službam
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dosežena vrednost 2013: 4510

K cilju št. 5:
 število objav v medijih10
pričakovana vrednost 2013: 140
dosežena vrednost 2013: 197

K cilju št. 6:
 v rokih pripravljena kvalitetna program in poročilo
pričakovana vrednost 2013: popravek programa dela 2013, končno poročilo 2012, vmesna
poročila 2013 na zahtevo MKO, program dela 2014 (4)
vrednost za 2013: popravek programa dela 2013, končno poročilo 2012, polletno poročilo
2013 na zahtevo MKO, program dela 2014 (4)

K cilju št. 7:
 delež celotnega delovnega časa, namenjenega izobraževanju
pričakovana vrednost 2013: 1,2%,
dosežena vrednost 2013: 2,3%

 št. prispevkov na mednarodnih strokovnih srečanjih
dosežena vrednost 201211: 18
dosežena vrednost 2013: 16

9

Kazalec smo uvedli v programu dela za leto 2014, zato nimamo napovedi za leto 2013 ter poročamo o doseženih
vrednostih za leti 2012 in 2013. Podatkovni niz, katerega del so tudi podatki za oblikovanje tega kazalca, vodimo v bazi že od
leta 2005.
10
Šteti so izdelki: avtorski prispevek, sodelovanje pri novinarskem prispevku, intervju, sporočilo za javnost, tiskovna
konferenca.
11
Kazalec smo uvedli v programu dela za leto 2014, zato nimamo napovedi za leto 2013 ter poročamo o doseženih
vrednostih za leti 2012 in 2013. Podatkovni niz, katerega del so tudi podatki za oblikovanje tega kazalca, vodimo v bazi že od
leta 2005.

28

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2013

6.5

februar 2014

RAZPOREDITEV NALOG GLEDE NA PRIORITETE MINISTRSTVA

Skladno z Izhodišči12 smo realizacijo naših delovnih nalog, opisanih v vsebinskih poglavjih v
nadaljevanju, razporedili v tri prioritete, in sicer:
Naloga

Delež ur

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
Konvencije in direktive (tudi CITES)
Metodologije in razvoj
Izobraževanje
Naravovarstvene akcije
Odnosi z javnostmi
Baze in podatkovni sistemi

0,5%
26,1%
18,3%
0,9%
12,6%
0,3%
10,2%
10,4%
3,1%
1,0%
1,1%
0,1%
0,6%
1,0%
3,6%
2,1%
6,9%
1,2%

Prioriteta
1
1
1
1
1
1,2
1
2,3
1
3
1
1
1,2
1
1
1,2,3
2
1

Opomba: Glede na opise v Izhodiščih smo nekatere naloge linearno razdelili med dve ali vse tri prioritete.

Skupni delež ur po prioritetah je:
prioriteta 1
prioriteta 2
prioriteta 3

80%
13%
7%

in ustreza okvirnim vrednostim v izhodiščih.

12

Po Preglednici 1 dokumenta Izhodišča za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2014 z dne 24. 12. 2013,
poslanega s strani MKO.
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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.
Skladno z izhodišči (gl. poglavje Viri in literatura, zap. št. 5) smo v tem Poročilu, enako kot v
Programu dela za leto 2014, poimenovanja skupin konkretnih opravil poimenovali iz
»naloge« v »aktivnosti«, tj:
 Redne naloge → Redne aktivnosti
 Razvojne naloge → Razvojne aktivnosti
 Projektne naloge → Projektne aktivnosti

7.1

ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI STROKOVNEGA DELA IN
RAZVOJ METODOLOGIJ

Za zagotavljanje skladnosti metod strokovnega dela skrbijo (interne) delovne skupine, ki jih
imenuje direktor Zavoda, in te so:
● Skupina za strokovni razvoj Zavoda;
● Skupina za favno in floro;
● Skupina za nadgradnjo sistema naravnih vrednot13;
● Skupina za hidrološke naravne vrednote2;
● Skupina za geologijo14;
● Skupina za pripravo letnega programa dela in poročila15;
● Skupina za informatiko16.
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 krepitev in zagotavljanje
kakovosti strokovnega dela, sodelovanje pri vzpostavljanju sistema varstva narave ter v
sprotno strokovno-svetovalno podporo odločitvam direktorja in sodelavcem Zavoda.
Skupino sestavljajo štirje strokovnjaki Zavoda in predstavnica Ministrstva za kmetijstvo in
okolje. Skupina je delo opravljala na rednih sestankih in sproti s sodelovanjem in
svetovanjem pri reševanju konkretnih primerov. Rezultati dela so bili priporočila, ugotovitve,
13

Skupina za nadgradnjo sistema naravnih vrednot zaradi intenzivnega delovanja skupin za geologijo in za hidrološke
naravne vrednote v letu 2013 ni delovala.
14
Delo skupine za hidrološke naravne vrednote in skupine za geologijo je natančneje opisano v poglavju 7.5.
15
Skupina se je v letu 2013 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.
16
Delo skupine je posredno opisano v poglavju 9.5.
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sklepi ali kratka navodila oziroma usmeritve, ki so bili obravnavani na kolegiju direktorja in
nekateri potrjeni v obliki sklepov kolegija.
Priprava izhodišč za spremembo Zakona o ohranjanju narave je bila redna tema vseh
sestankov. Izhodišča so bila pripravljenja v sodelovanju s sodelavkama Zavoda, ki sta bili
redno v stiku s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
Članica Skupine je sodelovala pri nadaljnjem razvoju sistema naravnih vrednot, kjer je bil v
letu 2013 poudarek na vrednotenju hidroloških naravnih vrednot; pripravljen in potrjen je bil
Elaborat vrednotenja hidroloških naravnih vrednot.
Izvedena sta bila redni letni sestanek z ARSO in delavnica s Sektorjem za CPVO Ministrstva za
kmetijstvo in okolje. Oba dogodka sta namenjena identifikaciji problemov in dogovoru o
optimizaciji postopkov in sodelovanja, predvsem z vidika racionalizacije in učinkovitosti dela.
Skupina je opozarjala na sodelovanje Zavoda pri pripravi razvojnih programov za naslednje
programsko obdobje in velik pomen usmerjanja razvoja države preko tovrstnih dokumentov.
V okviru rednega dela Skupine so bili potrjeni trije strokovni predlogi za ukrepe varstva
naravnih vrednot:
 Strokovni predlog za zavarovanje drevesnih NV v občini Zagorje ob Savi – novelacija
odloka,
 Strokovni predlog za zavarovanje Pivških jezer in Javornikov,
 Strokovni predlog za zavarovanje Oble Gorice in Volčevega hriba.
V primerih obravnave veljavnih lokalnih odlokov o zavarovanju je Skupina svetovala
sodelavcem glede vključevanja Zavoda v njihove spremembe in novelacije ter glede
umeščanja gradenj v zavarovana območja. Obravnavana sta bila predlog Načrta upravljanja
Zelenci, Mednarodna priporočila za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami in interno
gradivo za preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.
Urejanje soteske Martuljkovega potoka, usmerjanje dejavnosti v območjih Natura 2000
(zavarovane plezalne poti), umeščanje gozdne ceste nad Robanov kot in ohranjanje krajine
na primeru ureditve kolesarske poti so bile konkretne naloge, ki so imele sistemski značaj in
so jih sodelavci Zavoda predlagali za obravnavo v Skupini za strokovni razvoj.
Skupina je obravnavala tudi naslednje teme:
 čiščenje zarasti ob vodotokih in na kmetijskih zemljiščih;
 primer načrta upravljanja jame – Postojnska jama in raba odprtih jam za opravljanje
dejavnosti jamskega turizma;
 predstavljanje varstva narave v javnosti, stanje, izzivi;
 programi LIFE 2014-2020 in izvajanje projekta PUN 2000.

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. Sestava skupine je ostala enaka kot v letu 2012.
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Preglednica 1: Seznam članov Skupine za favno in floro v letu 2013 po območnih enotah z navedbo živalskih
in rastlinskih skupin (»delovno področje«), ki jih pokrivajo

Območna
Ime in priimek
enota
Osrednja enota Damjan Vrček

Celje
Kranj
Ljubljana
Maribor

Nova Gorica
Novo mesto
Piran

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)
Matej Petkovšek
mahovi
Tanja Košar
sladkovodni raki, sladkovodne ribe in piškurji
Andreja Škvarč
kačji pastirji, dvoživke
Karin Gabrovšek
habitatni tipi (brez morskih in gozdnih ter jam)
Nika Hrabar
stenice
Jurij Gulič
koconoge kure
Simona Kaligarič
alge, lišaji, praprotnice, semenke
Aleksander Koren
ptice (brez koconogih kur)
Martin Vernik
mrežekrilci, hrošči
Bojana Fajdiga
jame in jamski organizmi, pijavke, mladoletnice
Andrej Hudoklin
netopirji
Barbara Kink
dvoživke
Robert Turk
morski habitatni tipi, spužve, mahovnjaki, mnogoščetinci,
morski raki, iglokožci, mahovnjaki, morske ribe in piškurji,
morske želve, kiti in delfini

Člani Skupine za floro in favno so v letu 2013 največ časa porabili za določitev ciljev in
ukrepov varstva za vrste in habitatne tipe območij Natura 2000, poročanje po Direktivi o
habitatih ter izdelavo novih con vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000. Drugi večji
sklop nalog so predstavljala strokovna mnenja za posege v populacije zavarovanih vrst. Člani
skupine tudi spremljajo raziskave vrst, ki jih pokrivajo, ter svetujejo sodelavcem na območnih
enotah glede ukrepov varstva.
Delo skupine v letu 2013 je natančneje opisano v poglavjih 7.4.1 in 7.4.3.

7.2

NARAVOVARSTVENE SMERNICE IN NARAVOVARSTVENA
MNENJA

Zakonska izhodišča za pripravo naravovarstvenih smernic in iz njih izhajajočih
naravovarstvenih mnenj so navedena v ZON. Tudi v letu 2013 so bile naravovarstvene
smernice eden izmed najpomembnejših strokovnih izdelkov Zavoda.
V letu 2013 smo izdelali 23 naravovarstvenih smernic za gozdnogospodarske načrte
gozdnogospodarskih enot (NS za GGN GGE) za sektor gozdarstvo. 3 NS za GGN GGE v letu
2013 še niso bile oddane, vendar so bile v celoti izdelane in usklajene. To so NS za GGN GGE
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Marija Reka (dodatno usklajevanje z Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov za umestitev
večje ekocelice), NS za GGN GGE Bovec in NS za GGN GGE Bohinj (dodatno usklajevanje z
upravljavcem TNP).
Na kompleksnih območjih Natura 2000 je bilo izdelanih 16 naravovarstvenih smernic, kjer so
bile posodobljene tudi obstoječe conacije. 7 naravovarstvenih smernic je bilo izdelanih za
gozdnogospodarske enote, za katere zaradi majhnega obsega območij Natura 2000 in manj
pomembnih vsebin za gozdarstvo ni bilo potrebno izvesti združevanja con.
Vse naravovarstvene smernice so bile na delavnicah oziroma na krajših sestankih usklajene z
nosilci priprave gozdnogospodarskih načrtov. Usklajevalne delavnice z ZGS so bile
organizirane glede na potrebo po usklajevanju, in sicer za območja: Snežnik-Pivka (GGE
Mašun, GGE Leskova dolina, GGE Unec-Škocjan), Pohorje (GGE Osankarica, GGE Radlje-desni
breg), Julijske Alpe (GGE Bohinj, GGE Bovec), Kočevje (GGE Kolpska dolina, GGE Poljanska
dolina, GGE Soteska, GGE Poljane). Delavnice so bile namenjene tudi predstavitvi
naravovarstvenih vsebin revirnim gozdarjem, ki skrbijo za izvajanje le teh na terenu. Izvedeni
so bili tudi skupni ogledi nekaterih naravovarstveno pomembnih območij (npr. nekatere
naravne vrednote, primerni habitati za nekatere ključne kvalifikacijske vrste).
Pri izdelavi smernic smo vključevali tudi upravljavce zavarovanih območij. Za območje
Julijskih Alp smo imeli predhodni sestanek z upravljavcem Triglavskega narodnega parka.
Izdelava naravovarstvenih mnenj za gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih enot
(25) je temeljila na podlagi standardiziranega obrazca, ki je bil dopolnjen na podlagi izkušenj
iz leta 2012. V naravovarstvenem mnenju smo dodali tudi vsebinske dopolnitve, ki so izhajale
iz spremembe Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Dopolnitve
in popravki GGN za GGE s strani ZGS so bili narejeni pred uradnim postopkom
naravovarstvenega mnenja.
Za potrebe poenotenja naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih mnenj je bila na
začetku leta izvedena delavnica z nosilci izdelave naravovarstvenih smernic in
naravovarstvenih mnenj za GGN GGE. Predstavljen je bil program dela za leto 2013 ter
obravnavane aktualne teme na področju NS za GGN GGE. Izpeljanih je bilo tudi več
sestankov z centralno enoto ZGS, z namenom reševanja aktualnih vprašanj.
Na področju ribištva smo v začetku leta sodelovali z Zavodom za ribištvo Slovenije in
Sektorjem za lovstvo in ribištvo MKO pri pripravi Programa upravljanja rib v celinskih vodah
RS za obdobje 2010 – 2021 (Program). Na podlagi sprejetega Programa smo načrtovali
nadaljnjo pripravo naravovarstvenih smeric za ribiško gojitvene načrte, vendar do realizacije
ni prišlo, ker je bila za Program ugotovljena potrebnost izvedbe celovite presoje. Za program
se sedaj izdeluje okoljsko poročilo.
Na področju upravljanja voda smo s Sektorjem za naravo MKO in Inštitutom za vode RS v
okviru priprave Programa upravljanja območij Natura 2000 2014-2020 povezovali vsebine
upravljanja voda z vsebinami območij Natura 2000 in osnovali metodologijo vključevanja
naravovarstvenih smernic v načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega
morja za obdobje 2015 – 2021. Za programe urejanja voda (sanacijski, investicijski,
vzdrževalni) smo se ob koncu leta dogovorili za skupno sodelovanje v letu 2014. Na sestanku
na MKO je bilo dogovorjeno, da bodo programi urejanja voda združeni v en program. Z IzVRS
smo v okviru izvajanja NUV sodelovali pri pripravi zbirke primerov sonaravnega urejanja
voda. Ob koncu leta so se spreminjale uredbe o odvzemu naplavin, pri čemur smo v okviru
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javne razgrnitve sodelovali s pripombami in dopolnitvijo naravovarstvenih smeric za območje
Save.
Večina aktivnosti v postopkih sprejema občinskih prostorskih aktov je bila v letu 2013
namenjena usklajevanju in pripravi naravovarstvenih mnenj k predlogom prostorskih
načrtov. Število OPN je nekoliko upadlo, več je bilo občinskih podrobnih prostorskih načrtov.
Izvedli smo interno delavnico za zaposlene ZRSVN na temo priprave naravovarstvenih
smernic za prostorske načrte, na kateri smo pregledali spremembe zakonodaje s področja
urejanja prostora, prilagojene vzorce in spremembe Uredbe o posebnih varstvenih območjih
(območjih Natura 2000).
Skladno z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih
(območjih Natura 2000), (Uradni list RS, št. 33/13, pop. 35/13) smo pripravili dopolnitev
splošnih naravovarstvenih smernic. Hkrati smo pripravili obvestila oziroma dopolnitve za
občinske planske akte v postopku sprejemanja. Na vlogo Ministrstva za infrastrukturo in
prostor smo pripravili dopolnitve smernic za 42 državnih prostorskih načrtov, pri čemer smo
ugotovili, da za 9 DPN dopolnitve niso potrebne, za 26 DPN zadošča dopolnitev splošnih
naravovarstvenih smernic in uradnih grafičnih slojev, za 7 DPN pa smo pripravili dodatne
konkretne naravovarstvene usmeritve.
Redne aktivnosti17:
 priprava naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih mnenj za prostorske akte,
posodobitev splošnih naravovarstvenih smernic za prostorske akte (OPN in DPN) in
načrte rabe naravnih dobrin;


priprava naravovarstvenih smernic na t.i. kompleksnih območjih Natura 2000 za
načrte rabe naravnih dobrin, ki so pomembni za ohranjanje kvalifikacijskih vrst in
habitatnih tipov za območja Natura 2000;



izvedba aktivnega procesa usklajevanja naravovarstvenih smernic na kompleksnih
območjih Natura 2000 in poglobitev sodelovanja z naročniki teh smernic;



zagotavljanje enotnosti metod in pregledovanje naravovarstvenih smernic na
Osrednji enoti;



spremljanje zakonodaje in prilagajanje našega dela zakonodajnim spremembam;



zviševanje strokovnosti naravovarstvenih smernic in interno izobraževanje za njihove
pripravljavce, izboljšanje kvalitete usmeritev in nadgradnja v iskanju alternativnih
rešitev.

Razvojne aktivnosti:


vsebinska nadgradnja naravovarstvenih smernic s poudarkom na smernicah na
kompleksnih območjih Natura 2000;

17

Vse konkretne izvedbene naloge, ki so v tem in naslednjih poglavjih naštete v skupinah redne aktivnosti, razvojne
aktivnosti ali projektne aktivnosti, nam služijo kot neposredni kazalci izvedenosti letnega programa. V posebni tabeli, kjer so
zbrane vse te aktivnosti, jih ovrednotimo že tekom leta ter nato ob pripravi letnega poročila.
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sodelovanja z MKO in IzVRS pri pripravi metodologije vključevanja naravovarstvenih
vsebin v načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za
obdobje 2015 – 2021;



sodelovanja z MKO in ARSO pri pripravi programov urejanja voda (sanacijski,
vzdrževalni, investicijski);



sodelovanje pri izvedbi dopolnilnih ukrepov NUV – primeri sonaravnih ureditev voda.

Projektne aktivnosti:
 analiza upoštevanja PUN2k 2007-2013 in izvedenih ukrepov sektorskih načrtov za
PUN2k 2014-2020 (projekt SI Natura 2000 Management);


vključevanje naravovarstvenih usmeritev ter ukrepov za upravljanje pilotnih območij,
pripravljenih v Izhodiščih za upravljanje pilotnih območij projekta v sektorske načrte
(WETMAN),



sodelovanje pri pripravi Analize upravljavskih praks in upravnih postopkov za
upravljanje rečnih koridorjev v Sloveniji, analiza Dravskega rečnega koridorja v
Sloveniji in čezmejno ter priprava osnutka SEE River Toolkita (SEE RIVER);



priprava smernic za upravljanje območja in sodelovanje pri pripravi projektne
dokumentacije renaturacijskih posegov na ombočju reke Drave – navezava na
dopolnilne ukrepe DUDDS24 (LIVEDRAVA)



osnutka upravljavskih načrtov za projektni območji Korošica in Pohorje (ALPA);

Dvodelna preglednica 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 mnenj
prostorske akte
Enota
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
OsrE
Skupaj

18

DPO
0
0
0
0
0
0
0
0
0

mDPO
0
1
0
0
0
0
0
0
1

PUP
3
2
0
2
0
0
3
0
10

mPUP
2
1
0
2
1
0
0
0
6

ZN
1
0
0
0
0
0
0
0
1

mZN
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UN
1
0
0
0
0
0
0
0
1

mUN
1
0
0
0
0
1
0
0
2

OPN
1
1
1
6
3
3
0
1
16

mOPN
4
7
1
14
4
12
0
0
42

18

za občinske

OPPN
7
5
8
7
3
3
2
0
35

mOPPN
2
2
7
11
1
3
0
0
26

Mnenja k posameznemu tipu smernic označuje črka m v imenu stolpca.
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Enota
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
OsrE
Skupaj

OLN
0
2
0
0
0
0
1
0
3

mOLN
0
2
0
0
0
0
1
0
3

SPRO
0
0
0
0
0
0
0
0
0

mSPRO
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PRO
0
0
0
0
0
0
0
0
0

februar 2014

mPRO
0
1
0
0
0
0
0
0
1

OSPN
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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 za občinske prostorske akte.
Območna enota Celje
Izdelali smo naravovarstvene smernice za OPN Občine Šmarje pri Jelšah ter kar precej smernic za podrobnejše
prostorske občinske načrte, med katerimi velja omeniti OPPN za smučarsko tekaški poligon na Rogli, PUP za
odprt prostor v Občini Zreče, dopolnitev smernic za OPPN za ureditev reke Savinje na odseku ovinek Marija
Gradec – vključno z ovinkom Udmat ter PUP za območje Občine Solčava. Nekaj postopkov se je zaključilo tudi z
izdajo naravovarstvenega mnenja. Zaradi sprememb Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura
2000) smo, za 21 občin na območju pristojnosti OE Celje, izdelali dopolnitev naravovarstvenih smernic. Z
nekaterimi občinami in pripravljavci planov smo intenzivno sodelovali na več usklajevalnih sestankih ter
posebno pozornost posvečali pregledu okoljskim poročilom pri pripravi aktov.
Območna enota Kranj
Izrazito problematičnih primerov priprave naravovarstvenih smernic v letu 2013 ni bilo. Prevladovale so
naravovarstvene smernice za občinske podrobne prostorske akte (OPPN) za preselitve kmetijskih gospodarstev
(v mestni občini Kranj in v občini Preddvor) in za širitev kamnoloma Kamna gorica. Po usklajevanju smo s
pozitivnim mnenjem zaključili postopka za Občinski prostorski načrt občine Mengeš in Spremembe in
dopolnitve izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta občine Trzin.
Usklajevalni sestanki so potekali tudi za občinske prostorske načrte občine Preddvor in občine Bohinj. Nekaj je
bilo usklajevalnih sestankov za OPPN-je (npr. gramoznica Gača, občina Naklo).
Izdelali smo tudi dopolnitve naravovarstvenih smernic za veljavne prostorske akte občin: za PUP podeželje
Mestne občine Kranj in za PUP Kranj ter za lokacijski načrt za Poslovno cono Komenda.
Izdelali smo dvoje prvih mnenj za občinska prostorska načrta občin Tržič in Domžale.
Nekaj je bilo naravovarstvenih mnenj za OPPN-je: npr. naselje Podbrezje – Britof v občini Naklo, poslovna cona
Komenda.
Za devet občin smo pripravili dopolnitev naravovarstvenih smernic po 7. členu Uredbe o posebnih varstvenih
območjih (območjih Nature 2000) (Uradni list RS, št. 33/13).
Območna enota Ljubljana
Večina aktivnosti v postopkih sprejema občinskih prostorskih načrtov je bila v letu 2013 namenjena
usklajevanju in pripravi naravovarstvenih mnenj k predlogom prostorskih aktov. Med zahtevnejšimi so bili OPN
Škofljica ter OPN Vrhnika in OPN Škofja Loka, za kateri smo po nekajkratnih usklajevanjih izdali pozitivno
mnenje. Nadaljevali smo usklajevanje v postopkih sprejemanja OPN Kočevje, ki je zaradi velike pokritosti z
naravovarstvenimi statusi in množice pobud zahtevno. Skladno z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)(Uradni list RS, št. 33/13, pop. 35/13) smo pripravili
dopolnitve naravovarstvenih smernic za občinske planske akte, ki so v postopku sprejemanja. Za osem občin
smo pripravili dopolnitev splošnih smernic, za pet pa podrobnih. Med dopolnitvami podrobnih smernic so bile
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posebej obsežne dopolnitve za OPN Krško. Občine Cerknica, Sodražica in Šmartno pri Litiji so pričeli s
postopkom sprememb in dopolnitev OPN. Zanje smo pripravili prva mnenja oz. posebne smernice.
Območna enota Maribor
Izdelali smo naravovarstvene smernice za OPN za občine Ribnica na Pohorju, Radlje, Moravske toplice,
Poljčane, MO Ptuj in nekaj smernic za spremembe in dopolnitve starejših prostorskih aktov občin, s katerimi
občine urejajo prostorsko načrtovanje do sprejema celovitih ureditev v OPN. Veliko vlog smo prejeli za pripravo
smernic za OPPN, ki urejajo predvsem območja za turizem in šport, komunalne in infrastrukturne ureditve ali
stanovanjska območja, za velik delež le-teh pa smo ugotovili, da priprava naravovarstvenih smernic ni
potrebna. Posebej obsežna je bila priprava dopolnitev naravovarstvenih smernic, ki smo jih dopolnjevali zaradi
letošnje spremembe območij Natura 2000. Več postopkov OPN se je zaključilo z izdajo naravovarstvenih mnenj.
Tako so se zaključili tudi nekateri zelo zahtevni postopki, kot na primer OPN Majšperk, za katerega smo sicer že
v prejšnjem letu podali naravovarstveno mnenje, vendar je občina še po tem vključevala v OPN nove ureditve,
ki jih je bilo potrebno še posebej pazljivo obravnavati, kot. n.pr. nova območja komasacij, ki so na varovanih
območjih. Podobno zahteven postopek je bil tudi v primeru nekaterih drugih OPN, za katere zaradi zahtevnih
ureditev postopek priprave OPN traja že dalj časa, n.pr. OPN občin Črenšovci (ki vključuje opredelitev nova
območja komasacij na varovanih območjih), Zavrč in Gorišnica, ki sta v OPN želeli umestiti novo cestno
povezavo z mostom čez Dravo. Po zahtevnih usklajevanjih (in tudi umiku problematične pobude v zadnjih dveh
primerih) so se postopki zaključili z izdajo naravovarstvenega mnenja. V letošnjem letu sta dve občini pričeli s
postopkom sprejemanja OPN po spremenjenem ZPN, ki prinaša novosti tudi v pripravo in izdajo
naravovarstvenih smernic, Novost pa so bila tudi naravovarstvena mnenja, v katerih smo zaradi sprememb
uredbe o območjih Natura 2000 podali tudi mnenje o vključitvi novih dejstev v zvezi z varovanimi območji v
OPN.
Območna enota Nova Gorica
Zaradi sprememb Natura 2000 območij smo dopolnili NV smernice za OPN občin Ajdovščina, Ilirska Bistrica,
Herpelje-Kozina, Komen, Divača, Sežana in Renče Vogrsko. Za občino Sežana smo pripravili tudi dodatne
smernice k dopolnjenemu osnutku OPN. S smernicami smo sodelovali v postopkih sprejemanja sprememb in
dopolnitev OPN občin Postojna, Idrija in Kanal ob Soči. Pripravili smo tudi več smernic za OPPN, od katerih so
bile zahtevnejše za OPPN Sviščaki, s katerim se načrtujejo prostorske ureditve za turistično rekreacijski center
znotraj strnjenih gozdov Snežnika varovanih kot Natura 2000 območje.
Z NV mnenjem so zaključili usklajevanja v postopku sprejemanja OPN občin Vipava in Kobarid ter za nekaj
OPPN.
Nadaljevali smo usklajevanja za OPN občin Sežana ter Renče-Vogrsko, kjer usklajevanja še potekajo.
Območna enota Novo mesto
V letu 2013 smo pripravili dvoje smernice za OPN Škocjan ter spremembe in dopolnitve OPN Mirna Peč. Zaradi
sprememb območij Natura 2000 smo dopolnili NV smernice za OPN Žužemberk, Mirna in Škocjan. Med
smernicami za OPPN bi izpostavili Obvoznico Mirna, kamnolom Maline z dostopno cesto in Miklavž-1. Prav pri
slednjem znotraj območja Gorjacev (Natura 2000 , EPO) je bilo težko usklajevati namensko rabo območja
(rekreacijska raba) in predvidene ureditve z varstvom botanične naravne vrednote Miklavž-košenica. V
postopku priprav OPN je bilo več uskaljevanj z občinami: Žužemberk, Trebnje in Mokronog –Trebelno,
predvsem zaradi sprememb obstoječe namenske rabe zemljišč ob vodotokih oz. znotraj naravnih vrednot (reke,
potoki). To leto smo tako uspešno zaključili in izdali 7 naravovarstvenih mnenj za Občinske prostorske načrte
občin Semič, Trebnje, Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Žužemberk in Mirna ter ponovno Šentjernej. Za
gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin smo izdelali smernice za kamnolom Bizeljsko.
Območna enota Piran
V letu 2013 je bila večina izdelanih naravovarstvenih smernic namenjena bodisi spremembam starih občinskih
prostorskih aktov bodisi posameznim OPPN. Tako je bilo veliko aktivnosti namenjenih spremembam
prostorskih ureditvenih pogojev v občini Piran, posebej pa velja omeniti še smernice za dve območji, ki ležita v
KP Strunjan in sicer za spremembe LN Belvedere ter za OPPN Terme Krka.

Preglednica 3 prikazuje število izdelanih naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih
mnenj za državne in skupne prostorske akte.
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Preglednica 3: Pregled izdelanih naravovarstvenih smernic za državne in skupne prostorske akte
Enota
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
OsrE
Skupaj

SPRS
0
0
0
0
0
0
0
0
0

mSPRS
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DPN
1
3
1
0
3
1
1
0
10

mDPN
0
0
0
1
0
1
0
0
2

PRS
0
0
0
0
0
0
0
0
0

mPRS
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RPN
0
0
0
0
0
0
0
0
0

mRPN
0
0
0
0
0
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
Izdelali smo smernice za DPN prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice ter zaradi sprememb Uredbe o
posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) smo dopolnili smernice za DPN za državno cesto A1 –
Velenje jug in DPN HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol na srednji Savi.
Območna enota Kranj
Naravovarstvene smernice smo pripravili za DPN plinovod M 9 Kidričevo – Vodice in za DPN plinovod M10
Vodice – Rateče. Za slednji DPN smo imeli več terenskih ogledov in usklajevalnih sestankov s predstavniki MziP,
investitorji, projektanti, Triglavskim narodnim parkom, Geološkim zavodom in Mestno občino Kranj zaradi
problematike umeščanja koridorjev v zavarovana območja Spominski park Udin boršt, naravni rezervat Zelenci,
Triglavski narodni park ter terenski ogled prečkanj vodotokov naravnih vrednot Kokra, Rupovščica in Lešnica.
Skupaj z investitorjem in projektantom smo izvedli tudi dva terenska ogleda gradnje primerljivega plinovoda na
območju OE CE v različnih fazah gradnje.
Območna enota Ljubljana
V skladno z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura
2000)(Uradni list RS, št. 33/13, pop. 35/13) smo pripravili dopolnitve naravovarstvenih smernic za štiri državne
prostorske načrte - DPN za rekonstrukcijo DV 2 x 400kV Divača-Beričevo, DPN za izgradnjo obvoznice Škofljica,
DPN za plinovod M3/1 na odseku Kalce – Vodice in DPN za Ljubljansko železniško vozlišče. Pripravili smo
naravovarstvene smernice za DPN za obvoznico Velike Lašče in sodelovali pri pripravi naravovarstvenih smernic
za DPN za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice, katerih pripravo je vodila OE Celje.
Območna enota Maribor
Sodelovali smo pri pripravi naravovarstvenih smernic za DPN prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice in izdali
naravovarstveno mnenje za DPN za rekonstrukcijo železniške postaje Pragersko. Precej časa smo porabili za
zahtevna usklajevanja za umestitev plinovoda Lendava – Kidričevo.
Območna enota Nova Gorica
Izdelali smo smernice za DPN za Park veternih elektrarn Senožeška brda, v katerih smo zaradi pričakovanih
vplivov načrtovanega posega na habitate ogroženih in varovanih živalskih vrst NATURA območij predlagali
zmanjšanje predvidene prostorske ureditve.
Zaradi sprememb Natura 2000 območij smo dopolnili NV smernice za DPN za novo železniško progo TrstDivača/slovenski del odseka, za DPN za II.tir železniške proge Divača-Koper ter za DPN za AC na odseku
Postojna/Divača-Jelšane okviru katerega smo pripravili izhodišča za izdelavo ocene vplivov načrtovanega
posega na Škocjanske jame, ki so vpisane na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine.
Sodelovali smo pri pripravi smernic za DPN za rekonstrukcijo DV 2 x 400kV Divača-Beričevo, katerih pripravo je
vodila OE Ljubljana.
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V postopku DPN rekonstrukcija prenosnih plinovoodov M3, M3B, R31A, R32, R34 smo pripravili prvo mnenje
nosilcev urejanja prostora
Pripravili smo NV mnenje za spremembe in dopolnitve DPN za 2. tir železniške proge Divača-Koper. Postopek
sprejemanja tega DLN zaradi številnih problemov in zapletov traja že več kot desetletje. V okviru sprejemanja
so se nadaljevala usklajevanja v zvezi z načrtovanim posegom v območju krajinskega parka čez sotesko
Glinščice in s tem povezanimi omilitvenimi ukrepi.
Območna enota Novo mesto
V skladno z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih - območjih Natura
2000, (Uradni list RS, št. 33/13, pop. 35/13) smo pripravili dopolnitve naravovarstvenih smernic za DPN cestno
povezavo Krško in Brežice v sodelovanju z OE Ljubljana ter DPN za državno cesto od priključka Maline do MMP
Metlika in priključka Črnomelj
Območna enota Piran
Akivnosti so bile namenjene predvsem oblikovanju posebnih naravovarstvenih smernic za DPN za HC KoperDragonja - odlaganje viškov materiala ter DPN za 2. tir proge Divača - Koper. Aktivno smo sodelovali tudi pri
oblikovanju splošnih naravovarstvenih smernic, predvidenih s prostorsko zakonodajo.

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
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
KR
1
2
0
0
0
0
0
0
1
1
LJ
9
8
1
1
0
1
0
0
3
0
MB
4
4
0
0
1
0
0
0
1
0
NG
3
5
1
1
0
0
0
0
0
0
NM
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
PI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OsrE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skupaj
20
25
3
2
1
1
0
0
5
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 GGE Gornji Grad ter zaključili postopek z izdanimi štirimi naravovarstvenimi
mnenji za GGN GGE Sevnica, Nazarje, Vransko in Šmarje.
Območna enota Kranj
V letu 2013 smo pripravljali naravovarstvene smernice za GGE Bohinj. Izdelava smernic je bila kompleksna
predvsem zaradi povečanega sodelovanja s Triglavskim narodnim parkom (TNP). Sodelovanje se je glede
vsebinskega vnosa TNPja v gozdarske smernice močno okrepilo, saj je TNP v zadnjem letu intenzivno pripravljal
načrt upravljanja, iz katerega je želel vsebine za sektor gozdarstva prenesti v smernice za GGN. Ker so to prve
gozdarske smernice, ki jih pripravljamo na ta način, je njihova priprava časovno dolgotrajnejša, saj postavljamo
hkrati tudi način našega sodelovanja, razčiščujemo vsebinska razhajanja, zlasti pa je iz strani Zavoda bilo veliko
pojasnjevanja kako v smernicah podati usmeritve, da bodo prenesljive v gozdnogospodarski načrt in imele
učinek.
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Izdelali smo naravovarstvene smernice za pripravo koncesijskega akta za rabo mineralne surovine v kamnolomu
Ušenišče za občino Moravče ter naravovarstvene smernice za Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom
Kamna Gorica.
Območna enota Ljubljana
Pripravili smo troje smernic v postopku razglasitve nepremičnih kulturnih spomenikov: razglasitev kolišč na Igu
za kulturni spomenik državnega pomena, razglasitev Hotela Tivoli za kulturni spomenik lokalnega pomena in
razglasitev spomenika Primož Trubar v Ljubljani za spomenik državnega pomena. Na področju smernic za
gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih enot smo izdelali 5 smernic z upravljavskimi conami (GGE
Leskova dolina, Kolpska dolina-Banja loka, Unec-Škocjan, Poljanska dolina in Železniki) in 4 smernice za katere
ni bilo potrebno izdelati upravljavskih con (GGE Ivančna Gorica, Krško, Polšnik in Primskovo) … in izdali 7
naravovarstvenih mnenj.
Območna enota Maribor
Pripravili smo smernice v postopku razglasitve nepremičnih kulturnih spomenikov: Vpis območja Kraja
poslednjega prizorišča padca Pohorskega bataljona na Osankarici za kulturni spomenik državnega pomena. Za
pripravo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot smo izdelali pet smernic. Za kompleksna
območja Natura 2000 (SAC, SPA) je bilo izdelanih troje smernice, kjer izpostavljamo NS za GGE Osankarica.
Omenjene smernice se navezujejo tudi na podlage, ki jih opredeljuje dokument - Predlog načrta upravljanja s
pilotnim območjem Pohorje. Zavod RS za varstvo narave, [Projekt NATREG] in Načrt doseganja ugodnega
ohranitvenega stanja za projektno pilotno območje Pohorje, ki je del Natura 2000 SI3000270 Pohorje,
SI5000006 Pohorje [projekt WETMAN]. Ob dejstvu, da je bilo v letu 2013 dopolnjeno ekološko omrežje Natura
2000, smo ob izdelavi naravovarstvenih smernic upoštevali vse spremembe. V preteklem letu smo v okviru
usklajevanj z Zavodom za gozdove Slovenije izvedli prvo ciljno izobraževanje za strokovne terenske delavce. Za
štiri GGN smo izdali naravovarstveno mnenje. Izdelali smo tudio naravovarstvene smernice za GIV, za Bioterme
Mala Nedelja.
Območna enota Nova Gorica
Izdelali smo smernice za gozdnogospodarske načrte za GGE Brkini I ter za GGE Mašun in GGE Predmeja, ki sta
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. V
fazi priprave so tudi smernice za GGE Bovec.
Z naravovarstvenim mnenjem smo zaključili sodelovanje v postopku sprejemanja načrtov za GGE Okroglina,
Nanos-Hrušica in Brkini II.
Sodelovali smo v postopku sprejemanja letnih načrtov za lovskoupravljavska območja (Notranjsko, Primorsko,
Zahodno visoko kraško in Triglavsko LUO).
Izdelali smo Nv smernice za pripravo koncesijskega akta za podelitev rudarske pravice za izkoriščanje naravnega
kamna-apnenca v kamnolomu Lipica II (širitev) ter naravovarstveno mnenje k predlogu Uredbe o rudarski
pravici za izkoriščanje naravnega kamna apnenca v kamnolomu Lipica II.
Območna enota Novo mesto
Izdelali smo naravovarstvene smernice za GGN GGE Poljane ter GGN GGE Soteska, s katerimi smo znatno
prispevali k sooblikovanju gospodarjenja z gozdovi na območjih Nature 2000 Kočevsko. Letos smo izdali tudi
pozitivno naravovarstveno mnenje na predlog GGN GGE Adlešiči in GGN GGE Trebnje II.

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
Enota
neuradnem
ni bila
postopku
potrebna
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
OsrE
Skupaj

12
16
27
19
2
12
3
0
91

0
0
2
2
0
0
0
0
4

V letu 2013 je bilo zaradi spremembe uredbe o območjih Natura 2000 potrebno dopolniti
večje število naravovarstvenih smernic, kar prikazuje spodnja tabela. (Te dopolnitve so
izredne narave in jih razen v primeru morebitnih dodatnih sprememb Uredbe več ne
pričakujemo).
Območna enota
Celje

23

Kranj

7

Ljubljana

17

Maribor

62

Nova Gorica

10

Novo mesto

4

Piran

3
Skupaj

7.3

Dopolnitev NS

126

STROKOVNA MNENJA IN SOGLASJA

V letošnjem letu so prevladovala CPVO mnenja za občinske podrobne prostorske načrte in
spremembe veljavnih planskih dokumentov, na primer prostorsko ureditvenih pogojev in
občinskih lokacijskih načrtov.
Število vlog za izdajo strokovnih mnenj in soglasij še vedno narašča. Med mnenji, ki smo jih
pripravili, je največ mnenj v okviru presoje sprejemljivosti v postopkih izdaje
naravovarstvenega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo. Prevladovala so mnenja za
enostavne in nezahtevne objekte različnih namembnosti, ki so zaradi neustreznosti lokacij
(npr. na zavarovanih območjih, območjih pomembnejših delov habitatov varovanih vrst, itd.)
lahko problematični. Večina mnenj se je še vedno nanašala na posege z nebistvenimi vplivi
(velikostni razred vpliva A in B).
V sodelovanju z ARSO Sektorjem za naravo smo izvedli dve delavnici na temo priprave mnenj
in sodelovanja v postopkih presoje sprejemljivosti v okviru naravovarstvenega soglasja, na
katerih smo podrobneje obravnavali pripravo omilitvenih ukrepov, presoje na zavarovanih
območjih in iskali rešitve za racionalizacijo sodelovanja med ZRSVN in ARSO ter odpravo
administrativnih bremen. Z namenom odprave administrativnih bremen smo prav tako
obnovili analizo posegov, ki ne vplivajo bistveno na varstvene cilje varovanih območij. Nastali
predlog je pripravljen z namenom obravnave v okviru sprememb Zakona o ohranjanju
narave, pri katerih prav tako intenzivno sodelujemo.
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Intenzivno smo sodelovali tudi z inšpekcijskimi službami.
Redne aktivnosti:
 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;
 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;
 priprava mnenj za predhodno preveritev dopustnosti manjših širitev območja stavbnih
zemljišč;
 sodelovanje z Direktoratom za prostor MZIP in drugimi inštitucijami pri razvijanju dobre
prakse v postopkih sprejemanja prostorskih dokumentov ter rabe naravnih dobrin.
Razvojne aktivnosti:
 izboljšanje strokovnih mnenj za vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov. Na podlagi
sestanka s predstavniki MKO in Sklada skmetijskih zemljišč, smo izvedeli delavnico z
OE ZRSVN, na kateri smo pregledali dosedanje naravovarstvene usmeritve in po tipih
vzdrževalnih del (košnja, sečnja, poglabljanje) pripravili nabor usmeritev za naprej;
 izboljševanje kakovosti strokovnih mnenj in enotnosti metod pri ocenjevanju
pomembnosti vplivov posegov;
 izboljšanje kakovosti oblikovanja omilitvenih in izravnalnih ukrepov ter obravnave v
okoljskih poročilih predlaganih omilitvenih ali izravnalnih ukrepov;
 analiza mnenj in izdelava naravovarstvenih izhodišč za sončne elektrarne;
 strokovna podpora MKO pri zagotavljanju in poglabljanju kvalitete okoljskih poročil;
 sodelovanje z MKO v procesu zmanjševanja administrativnih ovir:
 sodelovanje z MKO in ARSO v procesu zmanjševanja administrativnih ovir in
sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev Zakona o ohranjanju narave.
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Preglednica 6: Pregled števila izdanih mnenj (zgornja preglednica), ter soglasij, prijav inšpekcij in odstopov
vlog (spodnja preglednica)
Mnenja
101.c člen
101.e člen
101.a člen
ZON
občinski
ZON (»61. 104.a člen 105.a člen 117. člen
drugi
Enota
ZON
(prevlada
odloki za
člen
ZON (PSP) ZON (PSP)
ZON
predpisi
(CPVO)
javne
ZO
ZVO«)
koristi)
CE
24
0
3
15
236
101
0
0
KR
29
0
4
28
198
122
0
0
LJ
24
0
5
30
470
195
0
0
MB
33
0
3
34
885
122
0
0
NG
14
0
2
20
743
119
0
0
NM
14
0
1
4
332
60
0
0
PI
11
0
4
13
109
36
0
0
OsrE
9
0
0
0
0
2
0
0
Skupaj
158
0
22
144
2973
757
0
0
Pojasnilo k tabeli:
Tudi v letu 2012 ni bil izpeljan noben postopek prevlade javne koristi, zato so v ustreznem stolpcu v zgornji tabelah ničle

Enota

Soglasje

Prijava
inšpekciji

Odstop
vloge

CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
OsrE
Skupaj

0
0
1
94
4
0
0
0
99

1
5
4
7
6
1
1
0
25

26
20
11
90
34
1
1
23
206

Sledijo besedila, v katerih vsaka območna enota izpostavi pomembnejše in zahtevnejše
izdelave strokovnih mnenj.
Območna enota Celje
Največ strokovnih mnenj smo izdelali v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja in dovoljenja za poseg v
naravo, precejšnje število se jih je nanašalo na večja in obsežnejša varovana območja. Eden večjih posegov, ki
se je izvajal na našem območju, je bil poseg za zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje v Mestni
občini Celje. Zaradi številnih posegov, predvidenih jih je bilo kar 32, je delo na tem segmentu potekalo zelo
intenzivno. V nadaljevanju velja omeniti mnenje o izvedljivi varianti za državno cesto od priključka na avtocesti
A1 Šentilj – Koper do meje z Republiko Avstrijo ter ureditev poplavne varnosti na območju Luč. Izdelali smo
precejšnje število mnenj za gozdne vlake, čiščenja prodišč na vodotoku Savinja. Sodelovali smo v postopku
Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru HE Boštanj na Savi. Kar nekaj mnenj smo
izdali v zvezi z gojenjem sladkovodnih organizmov na ribnikih z naravovarstvenim statusom ter strokovnih
mnenj k različnim vzdrževalnim oz. sanacijskim delom na vodotokih, katerih naročnik je ARSO. Podali smo
prijavo na inšpekcijo za nedovoljen poseg v naravo, čiščenje obvodne vegetacije ter sodelovali s strokovnimi
mnenji v inšpekcijskih postopkih.
Območna enota Kranj
Največ so se presoje sprejemljivosti nanašale na individualne gradnje različnih objektov. V manjšini so bila
mnenja v zvezi s komunalnimi urejanji, kolesarskimi potmi in cestami ter žičniškimi napravami. Med
presojami v zvezi s športnimi objekti izpostavljamo številne manjše spremembe za Nordijski center Planica.
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Za TNP smo izdelali 93 mnenj, dve v zavarovanem območju Kokra in eno v Dovžanovi soteski. Za TNP se je
večina mnenj nanašala na kmetijske objekte (lope, čebelnjaki, kozolci, prizidki, hlevi) ter mnenja v zvezi z
legalizacijami objektov. Več časa smo posvetili mnenju za nov odsek razgledne poti v Dovžanovi soteski (vsi
statusi), kjer smo kot primer dobre prakse z usmeritvami aktivno sodelovali s projektantom in občino Tržič pri
pripravi idejne zasnove. Nasproten temu je bil primer mnenja za poseg na izpostavljenem vstopnem delu
zavarovanega kanjona Kokre, ki je bil z vidika ohranjanja geomorfoloških in geoloških pojavnosti nesprejemljiv
(ocena D), zato je bila tudi s strani ARSO glede na utemeljene razloge izdana odločba o zavrnitvi izdaje
soglasja.
Med presojami sprejemljivosti posegov v naravo po 104. a členu smo izdelali 25 mnenj, ki so se nanašala
pretežno na krčitev gozda v kmetijske namene in posegov na vodotokih. Primerov krčitev gozda je bilo 14, od
tega so bile 3 krčitve ocenjene z D.
V letošnjem letu so prevladovala CPVO mnenja za občinske podrobne prostorske načrte in spremembe
veljavnih planskih dokumentov, na primer prostorsko ureditvenih pogojev in občinskih lokacijskih načrtov.
Omenjamo I. mnenje CPVO za spremembo občinskega lokacijskega načrta za Poslovno proizvodno cono Ozka
dela. Obravnavali smo spremembe LN in se zaradi kumulativnih vplivov celotnega LN na območje Natura 2000
in naravno vrednoto odločili, da je CPVO postopek potreben, čeprav je bila za veljavni plan že izvedena presoja.
Vendar se je v praksi izkazalo, da učinkovitost omilitvenih ukrepov ni zadostna in smo na terenu zaznali
slabšanje stanja na naravovarstveno pomembnih območjih.
Od CPVO postopkov za OPN smo v letošnjem letu obravnavali OPN Preddvor, OPN Bled in OPN Kamnik. Za
nobenega od omenjenih planov nismo izdali pozitivnega mnenja na plan, okoljski poročili za OPN Bled in OPN
Kamnik pa sta bili ustrezni. Sodelovali smo tudi v 4 CPVO postopkih za DPN, in sicer pri treh mnenjih na I.
stopnji in enem na II. stopnji. Za DPN za prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice smo mnenje na I. stopnji
pripravili skupaj z območno enoto Celje.
Zavod je bil vključen v več postopkov za izdajo okoljevarstvenega soglasja. Med njimi bi izpostavili mnenje za
smučišče in žičnice nad Bohinjsko Bistrico, kjer gre za večje območje, na katerem se bo vzpostavilo novo
smučišče, ki bo vključevalo tudi obstoječe smučišče Kobla. Delno je območje posega tudi na zemljiščih, ki so v
pristojnosti OE Ljubljana, zato smo se pri pripravi povezali z njimi.
V zvezi z odvzemom kamnin in redkih fosilov ter njihovi prodaji na spletnih straneh je bila podana prijava
Policijski postaji Kamnik in Inšpekciji v Ljubljani. Prijava je bila iz Policijske postaje Kamnik posredovana na
Okrajno sodišče v Kamnik in od tu na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljano. Ker so pri osumljenih pri hišni
preiskavi našli le nepomemben material, kot je ocenil najdene primerke strokovnjak Prirodoslovnega muzeja
Slovenije, je okrožno sodišče zavrglo ovadbo. Ovadba in hišna preiskava ter obravnava na Okrožnem državnem
tožilstvu so med zbiralci imeli izjemno velik odmev.
Območna enota Ljubljana
Največ strokovnih mnenj smo izdelali v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja od teh bi izpostavili
predvsem zahtevnejša na območju Natura 2000 in krajinskem parku Ljubljansko barje z umeščanjem P+R
znotraj občine Brezovica, katerega postopek je prehiteval planske podlage zaradi priprave projekta v okviru
kohezijskih in regionalnih sredstev do leta 2015. Na Ljubljanskem barju smo veliko dela v neuradnem postopku
vložili v usklajevanje in tolmačenje OPPN za deponijo nevarnih odpadkov, v presojo posega na naravo za
Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za del območja B1S/15 v naselju Breg pri Borovnici. Na
Ljubljanskem barju smo izdali tudi strokovna mnenja za dovoljenja za poseg v naravo s področja čiščenja
hidromelioracijskih jarkov. Za pripravo strokovnega mnenja smo imeli več sestankov in usklajevanj na katerih
smo se dogovorili za tvornejše sodelovanje in izvajanje vzorčnega primera vzdrževanja jarkov. Na širšem
območju OE Ljubljana smo izdali tudi strokovno mnenje na Program rednih vzdrževalnih del na
hidromelioracijskih sistemih katerega smo prejeli od SKZG Republike Slovenije.Izdelali smo tudi strokovni
mnenji na komasacijskem območju Mrtvice in Brege. Zahtevnejša strokovno mnenje v okviru presoje posega v
naravo je bilo namenjeno sanaciji brežine reke Save v območju drče pri AC mostu (Šentjakobu) za izdajo
katerega smo imeli več terenskih in kabinetnih usklajevanj z ARSO Vode in ARSO Narava, IzVRS in
koncesionarjem. Veliko dela smo vložili tudi v izdajo strokovnega mnenja za presojo posega v naravo za Ekovas
Mokri potok pri Kočevski reki za namene katerega smo imeli več usklajevalnih sestankov z občino Kočevje,
investitorji in pripravljavci OPN Kočevje. Ekovas Mokri potok smo se dogovorili, da je vzorčni primer obuditve
stare kočevarske vasi na Kočevskem. Na območju Tivoli Rožnik in Šišenski hrib smo večjo pozornost namenili
nekaterim nedovoljenim posegom v naravo in pri tem sodelovali s pristojno inšpektorico. Na področju mnenje
za CPVO in PVO so bila zahtevnejša mnenja z večjim številom usklajevalnih sestankov na področju HE Brežice
(vodi OE NM), OPN Vrhnika, Brezovica, OPPN Sinja Gorica.
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Območna enota Maribor
Število vlog za izdajo strokovnih mnenj in soglasij vztrajno narašča. Med mnenji, ki smo jih pripravili, je največ
mnenj v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo. Zaradi kvalifikacijskih vrst
in poselitvenih zančilnosti naših največjih varovanih območij kot so Goričko, Pohorje, Mura, Drava, oboje
Haloze, je potrebno presojati posege na velikih območjih, pogosto tudi posege v naseljih. V veliko primerih gre
za obsežne posege, ki pa so razdeljeni na več postopkov kot npr. gradnja sistemov za oskrbo s pitno vodo
Podravja in Pomurja in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov, vzdrževanje vodotokov. Posebej obsežna in
strokovno zahtevna je bila priprava mnenj za posege v vodotokih, predvsem na Dravi, ki so se izvajali kot
sanacija škode po polavah v letu 2012. Kljub intenzivnem sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami in
izvajalcem del v preteklosti, smo se ponovno srečevali z nekaterimi, z vidika ohranjanja narave neprimernimi
rešitvami. Za oblikovanje ustreznejših projektnih rešitev smo opravili obsežno usklajevanje, kjub temu pa vse
izvedbe vzdrževalnih oziroma sanacijskih del po našem mnenju z vidika ohranjanja narave niso ustrezne.
Usklajevanja so bila potrebna tudi v nekaterih primerih v fazi potrditve projektov za izdajo naravovarstvenega
soglasja. Zahtevni in tudi dolgotrajni so bili postopki CPVO za nekatere prostorske načrte občin (na primer OPN
Zavrč in Gorišnica), v katerih se je vedno znova pokazalo, da nekateri izdelovalci OP ne znajo izdelati korektnih
poročil ali pa delo želijo preložiti kar na strokovne službe in tudi ZRSVN. V več primerih smo intenzivno
sodelovali s kmetijskim sektorjem na MKO, predvsem pri opredeljevanju omilitvenih ukrepov na kmetijskih
zemljiščih in določitvi omilitvenih ukrepov za agrooperacije. Več mnenj smo izdelali za gradnjo grajenih
gozdnih vlak, ipd, kjer je bilo potrebno preverjanje stanja v naravi in usklajevanje z načrtovalci posegov. Med
mnenji za rabo vode v postopkih pridobivanja vodnega dovoljenja, je bila posebej zahtevna priprava mnenja za
rabo vode v AK Pernica, na podlagi katerega je ARSO izdal delno negativno soglasje. Vlagatelj se je na odločbo
ARSO pritožil, ta postopek pa še ni zaključen. Intenzivno smo sodelovali z inšpekcijskimi službami, predvsem v
Pomurju in Podravju, kjer je bila večina naših prijav tudi ustrezno obravnavana.
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. Prevladovala so
mnenja za enostavne in nezahtevne objekte različnih namembnosti, ki so zaradi neustreznosti lokacij (npr. na
zavarovanih območjih, območjih pomembneših delov habitov varovanih vrst, itd.) lahko problematični.
Zahtevnejša mnenja so obravnavala načrtovane posege v varovanih območjih Julijskih Alp (zlasti v TNP), Krasa,
Zgornje Pivke in Vipavske doline ter v Škocjanskih jamah in Postojnskem jamskem sistemu. V številnih primerih
gre za obsežnejše posege kot npr. gradnja različnih infrastrukturnih objektov, sanacijsko vzdrževalni posegi na
vodotokih, gradnjo gozdnih vlak, itd. V nekaterih primerih je bilo potrebno preverjanje stanja v naravi ter
usklajevanje z načrtovalci posegov (npr. dopolnitve za izvedbo obnove turistične infrastrukture v Tihi in Šumeči
jami ter Veliki dolini v Škocjanskih jamah, obnova razsvetljave v Postojnski, Pivki in Črni jami, itd.). Zahtevna je
bila tudi priprava mnenj v postopkih CPVO o ustreznosti in skladnosti OP in o sprejemljivosti vplivov planov na
varovana območja (npr. za OPN občin Ajdovščina in Renče-Vogrsko, za OPPN Mašun. Izdelali smo več mnenjo
vplivih predvidenih projektov na območja NATURA 2000 (npr. rekonstrukcija ceste Dolenja Trebuša-Želin,
urejanje Parka vojaške zgodovine Pivka itd.). Številna so bila mnenja v zvezi z rabo vode na naravnih vrednotah
v postopkih pridobivanja vodnega dovoljenja, nekaj mnenj pa se je nanašalo na organizacijo različnih prireditev
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).
Območna enota Novo mesto
Največ strokovnih mnenj smo izdelali v postopku izdaje naravovarstvenih soglasij. Prevladovala so predvsem
nezahtevna mnenja velikostnega razreda A in B za gradnjo oz. legalizacijo enostavnih in nezahtevnih objektov iz
območja Krajinskega parka Kolpa, Kozjanskega regijskega parka (predvsem vinske kleti, lope, nadstrešnice) in
območij Natura 2000 Krakovski gozd-Šentjernejsko polje, reka Krka, Lahinja, Gorjanci- Raduha. Kar nekaj je bilo
tudi strokovnih mnenj z izdanimi varstvenimi in razvojnimi usmeritvami v postopku izdaje vodnega dovoljenja
za rabo vode za namakanje kmetijskih površin ali ribnike. Od zahtevnejših mnenj bi izpostavili gradnjo gozdnih
vlak na območju NS Luknja ter na hudourniških pritokih naravne vrednote Radulja in gradnjo MHE Krasinec na
reki Kolpi. V postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za gradnjo hidroelektrarne Brežice je Zavod izdal
negativno mnenje o sprejemljivosti posega, zaradi več nedoslednosti v poročilu o vplivih na okolje in dodatku za
varovana območja. Pri iskanju rešitev je bila izvedena vrsta usklajevalnih sestankov z deležniki (HSE Invest
d.o.o., INFRA d.o.o., MKO, SKZG). Zavod je za rešitev ključnega problema sanacije Vrbine izdelal tudi »Strokovna
izhodišča za sanacijo posekanih topolovih nasadov na območju Natura 20000 Vrbina« v sklopu postopka
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okoljevarstvenega soglasja. Med mnenji po 101.a členu je bilo pet mnenj za OPPN, kjer smo odločili, da presoja
ni bila potrebna, izpostavimo mnenje za DPN za državno cesto od priključka Maline do mejnega prehoda
Metlika in do priključka Črnomelj jug. Zaradi pomankljivosti poročila smo podali negativno mnenje o ustreznosti
in skladnosti okoljskega poročila.
Območna enota Piran
Izdaja mnenj je bila tudi v letu 2013 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. Specifika leta 2013 so bila predvsem številna mnenja vezana na postavitev
oziroma legalizacijo enostavnih in nezahtevnih objektov, ki naj bi bili namenjeni kmetijstvu, dejansko pa gre za
objekte namenjene stalnemu ali občasnemu bivanju. Ti so zaradi dejanske namembnosti lahko problematični
tako na območjih Natura 2000, še bolj pa na zavarovanih območjih – primeroma KP Strunjan. Posebej velja
poudariti tudi mnenja v zvezi z rabo vode (namakanje, ribogojnice) oziroma zagotavljanjem ustreznega pretoka
ter mnenja v zvezi z vzdrževalnimi deli na vodnih in priobalnih zemljiščih Rižane in hidromelioracijskih sistemih
v dolini Dragonje.

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 od 2010 do 2013.
Slika 1: Primerjava med porazdelitvijo števila mnenj po navedenih ocenah za leta 2010, 2011, 2012 in 2013
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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 2013 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 take posege izločili iz presoje. Dodatno zmanjšanje
odstotka ocene C v letu 2013 je tudi posledica tega, da se posegi pripravljajo na podlagi
vedno večjega števila že sprejetih občinskih prostorskih načrtov, v katerih so že upoštevane
vsebine ohranjanja narave.

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

V letu 2013 je Skupina za favno in floro redno pripravljala strokovna mnenja o posegih v
populacije zavarovanih prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst (glej preglednico 7).
Obravnavali smo 32 vlog za posege, na katere smo pripravili 49 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 zahtevnejšimi in odmevnejšimi mnenji v letu 2013 je bilo pisno stališče o odvzemu
velikih zveri. V zvezi z odvzemom volkov smo vzpostavili stik z Okoljsko pravno kliniko Pravne
fakultete Univerze v Ljubljani. Poleg mnenj o posegih v populacije zavarovanih vrst smo
izdelali tudi mnenji o odstranjevanju glodavcev na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in o
vnosu tujerodne ose Torymus sinensis v naravno okolje za zatiranje kostanjeve šiškarice, ki
močno ogroža kostanjeva drevesa.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo smo opozorili na nekontroliran
vnos invazivnih tujerodnih kmetijskih rastlin v naravno okolje in sodelovali pri nadaljnjem
reševanju te problematike.
Vključili smo se v postopke spreminjanja seznama lovnih vrst v Sloveniji, ker je predlog širitve
vključeval tudi zavarovane in ogrožene vrste. Za Lovsko zvezo Slovenije smo zaradi
zastopanja stališča, da se na seznam lovnih vrst uvrstijo zavarovane in ogrožene vrste, podali
pobudo za preveritev statusa društva, ki deluje v javnem interesu ohranjanja narave.
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Preglednica 7: Pregled števila strokovnih mnenj po uredbah o zavarovanih prosto živečih rastlinskih in
živalskih vrstah, 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
1
PI
0
0
OsrE
7
42
Skupaj vlog
4
28
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.)
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 v Strokovni komisiji za podporo pri načrtovanju upravljanja z velikimi
zvermi. Udeležen je bil pri pripravi odgovora na pilot EU o volku in je sodeloval pri
nadaljnjem izvajanju nekaterih akcij v okviru projekta SloWolf.
V letu 2013 smo pripravili projektne naloge za razpis za kartiranje habitatnih tipov in jih
pravočasno posredovali ministrstvu. V letu 2012 ni bil zaključen noben projekt kartiranj
habitatnih tipov. Domače strani Zavoda tako ni bilo potrebno dopolnjevati z novimi podatki
iz tega naslova.
Zavod je pridobil nove podatke o pojavljanju vrst, ki izhajajo iz monitoringov in projektov.
Digitalizacija teh podatkov ni bila izvedena (razen za monitoringa metuljev in netopirjev, ki ju
je izdelal CKFF), saj ni bilo razpoložljivih finančnih sredstev za sodelovanje s Centrom za
kartografijo favne in flore.
V okviru projekta Apis mellifera carnica - bioindikator in promotor biodiverzitete (Amc
Promo BID) smo v letu 2013 ponovili odstranjevanje invazivnih rastlin na poskusnih
območjih. Naloge smo se lotili s prostovoljno akcijo (Koritno – odstranjevanje kanadske in
orjaške zlate rozge), s tridnevno akcijo v izvedbi študentov in dijakov (Kokra, Rupovščica –
odstranjevanje žlezave nedotike) in z redno košnjo in prekrivanjem tal (Bitnje, Rečica pri
Bledu – odstranjevanje japonskega dresnikovca). Izkušnje smo strnili v analizi učinkovitosti
različnih metod odstranjevanja. Izvedli smo tudi raziskavo vpliva invazivnih rastlin na biotsko
raznovrstnost. Pripravili smo medsektorsko in mednarodno usklajena priporočila za širjenje
avtohtonih medonosnih rastlin in zatiranje invazivnih rastlin v povezavi s čebelarstvom.
Možnosti uporabe analiz deleža cvetnega prahu invazivnih rastlin v panjih za analizo stanja
okoliških habitatnih tipov nismo ugotavljali, ker nosilni partner še ni dokončal vseh poročil v
zvezi z analizo cvetnega prahu, ki bi jih potrebovali za izvedbo naloge.
V projektu Spodbujanje tradicije obrezovanja glavatih vrb in upravljanje s habitatom
puščavnika (Osmoderma eremita) smo spremljali obrezovanje glavatih vrb.
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Na območju naravnega spomenika Debeli rtič je bila v projektu Mediterranean Protected
Areas Network – North (MedPAN North) predvidena postavitev priveznih mest, vendar pa je
bila aktivnost v dogovoru z vodilnim partnerjem zaradi nedorečenosti postopkov za
namestitev priveznih mest opuščena.
Projekt Informacijski sistem o stanju morskega okolja v Tržaškem zalivu se je zaključil leta 2008,
še vedno pa z območja naravnega spomenika Rt Madona zagotavljamo prenos slike s podvodne
kamere na svetovni splet in z njeno pomočjo sledimo stanju podvodnih habitatnih tipov.
Redne aktivnosti:
 koordinacija Skupine za favno in floro;
 priprava strokovnih mnenj in pisnih stališč po uredbah o zavarovanih prostoživečih
vrstah rastlin in živali;
 sodelovanje pri reševanju problematike vnosa invazivnih tujerodnih kmetijskih
rastlin;
 odziv na pobude za širitev seznama lovnih vrst z ogroženimi in zavarovanimi vrstami;
 sodelovanje v skupinah za upravljanje velikih zveri, ki jih vodi MKO;
 zbiranje podatkov o pojavljanju vrst iz državnih monitoringov in projektov;
 pregled podatkov kartiranj iz leta 2012 in postavitev teh podatkov na spletno stran;
 priprava projektnih nalog za razpis za kartiranje habitatnih tipov.
Projektne aktivnosti:
 ponovitev odstranjevanja invazivnih rastlin na projektnih območjih (Amc Promo BID);
 analiza učinkovitosti različnih metod odstranjevanja izbranih invazivnih rastlin (Amc
Promo BID);
 raziskava vpliva invazivnih rastlin na biodiverziteto; ugotavljanje povezave med
deležem peloda invazivnih vrst v panjih in stanjem habitatnih tipov (Amc Promo BID);
 priprava medsektorsko in mednarodno usklajenih priporočil za širjenje avtohtonih
medonosnih rastlin in zatiranje invazivk v povezavi s čebelarstvom (Amc Promo BID);
 spremljanje izvajanja obrezovanja glavatih vrb (Glavate vrbe);
 občasno spremljanje stanja habitatnih tipov na območju NS Rt Madona s podvodno
kamero ter zagotavljanje prenosa slike na svetovni splet (Informacijski sistem o stanju
morskega okolja v Tržaškem zalivu);
 nadzor izvajanja odstranjevanja gozdne zarasti na pašnikih Pohorja (ALPA);
 spremljanje izvajanja odstranjevanja Rumex alpinus na pašnikih Korošice (ALPA).
Razvojna aktivnost:
 pridobivanje in digitalizacija podatkov o vrstah.
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 2013 prevladovala
strokovna mnenja o:
 nadzoru gojitve in gojiteljev zavarovanih vrst in vrst CITES v Sloveniji;
 uvozu in izvozu osebkov;
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taksonomski določitvi osebkov, ki jih zadržijo na carini.

Preglednica 8: Pregled opravljenih nalog po konvenciji CITES
Naloga

Število izvedb

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

58
2
3
0
0
0
0
0

Zaradi strogih varčevalnih ukrepov se Zavod v letu 2013 ni udeleževal mednarodnih
sestankov in strokovnih odborov. Kljub temu smo spremljali gradiva za Konferenco podpisnic
konvencije (COP), saj so pomembna za nadaljnje kvalitetno delo na področju CITES. Vestno
smo opravljali tudi ostale naloge, ki nam jih nalaga konvencija CITES. Še naprej izvajamo
oglede gojitev in nadzorujemo poteke rej.
V programu 2013 napovedanih rednih nalog, ki zgoraj niso omenjene, nismo izvedli, saj zanje
nismo prejeli nobene vloge.
Redne aktivnosti:
 priprava strokovnih mnenj o vplivu uvoza in izvoza na stanje ohranjenosti vrst v
naravi;
 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;
 priprava strokovnih mnenj o ravnanju z zaseženimi ali odvzetimi osebki;
 mednarodno sodelovanje s strokovnimi organi za izvajanje konvencije CITES drugih
držav.
Razvojna aktivnost:
 spremljanje gradiv za Odbor za živali in za Odbor za rastline CITES.

7.4.1.2 Konvencija o biološki raznovrstnosti
Varstvo biotske raznovrstnosti izvajamo preko varstva vrst in habitatnih tipov (poglavje
7.4.1), z varstvom ekološko pomembnih območij (poglavje 7.4.2) in območij Natura 2000
(poglavje 7.4.3).
Redno smo spremljali delo Pomožnega telesa za znanstveno, tehnično in tehnološko
svetovanje Konvencije - SBSTTA (Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological
Advice), v skladu s prilogo III k sklepu držav pogodbenic Konvencije št. COP VIII/10 in
poslovnikom Pomožnega telesa.
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Članice podpisnice konvencije o biotski raznovrstnosti smo dolžne v okviru konvencije
vzpostaviti spletno stran »Posredovalnico informacij« kar nam nalaga poglavje »Clearing
house mechanism«. Za Slovenenijo je to stran vzpostavil Zavod RS za varstvo narave.
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 (poglavje 7.4.1), z varstvom ekološko
pomembnih območij (poglavje 7.4.2) in območij Natura 2000 (poglavje 7.4.3).
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 (protokol SPA).
Aktivnosti v letu 2013 so bile namenjene predvsem poročanju o uresničevanju protokola SPA
in udeležbi na rednem srečanju nacionalnih koordinatorjev.
7.4.1.5 Vodna direktiva
V letu 2013 smo z IzVRS sodelovali pri izvajanju ukrepov NUV. Ob sodelovanju Zavoda je
IzVRS pripravil zbirko primerov sonaravnega urejanja voda. V nadaljevanju je Zavod podal
komentarje za vse primere sonaravnih ureditev, ki opredeljujejo pomankljivosti predvsem z
vidika okoljskih kriterijev. V okviru projekta PUN2000 smo s Sektorjem za naravo MKO in
IzVRS naredili analizo izvajanja Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 20072013 (PUN2k). Ugotovili smo, da je Načrt upravljana voda presplošen za izvajanje ukrepov
PUN2k, podrobnejših večletnih načrtov, kamor bi lahko vključili vsebine PUN2k pa sektor
upravljanje z vodami ne pozna. Ukrepi PUN2k so se zato na področju upravljanja voda izvedli
v manjšem obsegu, predvsem preko strokovnih mnenj v postopku pridobitve
naravovarstvenega soglasja, dovoljenja za poseg v naravo in vodne pravice. Pri pripravi
novega Programa upravljanja območij Natura 2000 2014-2020 (PUN2000) smo s Sektorjem
za naravo MKO z vodarskega vidika pregledali referenčne vrednosti vrst in habitatnih tipov
Natura 2000. Na primerih obmejnih površinskih vodnih teles s Hrvaško smo primerjali stanje
voda po vodni direktivi in stanje na vodo vezanih območij Natura 2000. Stanji sta pokazali
sinergije, saj sta obe kot glavni problem izpostavili spremenjeno hidromorfologijo
vodotokov.
7.4.1.6 Direktiva o morski strategiji EU
Na osnovi odločitve, da se poročanje v zvezi s 13. členom direktive pokrije s poročanjem za
habitatno direktivo, so bile aktivnosti Zavoda RS za varstvo narave v zvezi z morsko strategijo
(nosilec aktivnosti je IzVRS) v letu 2013 manj intenzivne in so vključevale predvsem občasne
pogovore in mnenja v zvezi s celotnim procesom poročanja.
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Ekološko pomembna območja

Zaradi sprememe Uredbe o območjih Natura 2000 je bila dvakrat spremenjena tudi priloga
Uredbe o ekološko pomembnih območjih. Zavod je pripravil grob in kasneje še natančen
popravek mej in imen ekološko pomembnih območij.
Analizo ukrepov KOP smo zaradi potreb v zvezi s pripravo Programa razvoja podeželja izvedli
na območjih Natura 2000.
Območne enote Zavoda so na območjih EPO priložnostno spremljale stanje in izvedle
nekatere ciljne naloge, kot je razvidno iz spodnjih navedb.
Območna enota Celje
Stanje biotske raznovrstnosti smo spremljali hkrati s spremljanjem stanja naravnih vrednot in v okviru priprave
strokovnih mnenj in smernic. Nekaj več aktivnosti je bilo pri ugotavljanju učinkov posega izgradnje
hidroelektrarn na spodnji Savi, kjer smo organizirali terenski ogled z vlakom, predvsem z namenom
predstavitve problemov, rešitev in predlogov nadaljnjih ukrepov za izboljšanje stanja. Z upravljavcem
spodnjesavskih elektrarn smo se dogovarjali o možnosti postavitve interpretacijskih točk vzdolž akumulacijskih
bazenov.
Območna enota Kranj
Na območni enoti je malo površin ekološko pomembnih območij, ki ne bi bile hkrati tudi območja Natura 2000,
zavarovano območje ali naravna vrednota. Zato se je delo izvajalo izključno v okviru drugih aktivnosti v zvezi z
naštetimi območji. Redno so bila obravnavana v okviru izdaje naravovarstvenih soglasij in naravovarstvenih
smernic. Sprotno smo dopolnjevali seznam lokalitet kvalifikacijskih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.
Konkretne akcije na ekološko pomembnih območjih so bile izvedene v okviru projektov.
Območna enota Ljubljana
Sistemskega pregleda stanja na ekološko pomembnih območjih na OE Ljubljana v letu 2013 nismo izvajali. Večji
del pregleda stanja je bil izveden v postopkih sprejemanja prostorskih aktov in postopka CPVO. Predvsem bi
poudarili večji obseg nalog na območju umeščanja v prostor spodnjesavskih elektrarn v sodelovanju z OE NM,
OE CE in OsrE, pregled stanja ekološko pomembnega območja v Zasavju za namene izdelave smernic za GGN
GGE Polšnik in Primskovo.
Območna enota Maribor
Spremljanje stanja narave na EPO smo izvajali občasno, predvsem ob terenskih ogledih zaradi drugih razlogov. Z
medijsko dobro podprto akcijo smo intenzivneje zbirali podatke o ogroženih in zavarovanih vrstah hroščev.
Veliko podatkov o stanju območij, zavarovanih vrst in habitatnih tipov pa smo dobili predvsem v sklopu
aktivnosti pri projektih, ki se izvajajo na območju EPO Pohorje in EPO Mura.
Območna enota Nova Gorica
Spremljanje stanja delov EPO smo izvajali priložnostno, zlasti ob pripravi nekaterih strokovnih mnenj v zvezi z
načrtovanimi posegi in dejavnostmi ter ob pripravi nekaterih naravovarstvenih smernic (zlasti v EPO Vipavska
dolina, Kras, Snežnik-Pivka, Notranjski trikotnik in Nanoščica-porečje).
Območna enota Novo mesto
Stanje biotske raznovrstnosti smo spremljali hkrati s spremljanjem stanja naravnih vrednot in v okviru priprave
strokovnih mnenj, smernic in projektnih aktivnosti. Izstopajo aktivnosti spremljanja stanja v okviru ugotavljanja
učinkov posega izgradnje hidroelektrarn Brežice in Mokrice, ki smo jih uporabili pri pripravi novih projektnih
predlogov za RRP za obdobje 2014-2020.
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Območna enota Piran
Občasno spremljanje stanja biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih je bilo povezano
predvsem s pripravo smernic za posamezne OPPN, z oblikovanjem mnenj v zvezi s presojo sprejemljivosti
posameznih posegov v prostor ter mnenj o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti planov.

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 prvem delu leta 2013 je bilo delo v zvezi z območji Natura 2000 predvsem v znamenju
sprememb in dopolnitev Uredbe o območjih Natura 2000. Zaključili smo z obravnavo 429
predhodnih mnenj in pobud občin in sektorjev, ki so jih podali na predlog sprememb in
dopolnitev Uredbe iz oktobra 2012. V nadaljevanju smo marca obravnavali še 110 pobud
občin in sektorjev, ki so jih podali v procesu javne razgrnitve Predloga sprememb in
dopolnitev Uredbe. Delo je zahtevalo zelo veliko koordinacije med enotami Zavoda.
Območne enote so prevzele obsežno in naporno komunikacijo s predstavniki občin, Osrednja
enota pa je nudila strokovno podporo Ministrstvu v medsektorskem usklajevanju. V ozadju
se je odvijalo obsežno delo na grafičnem sloju območij ter dopolnjevanju prilog Uredbe,
pripravili pa smo tudi obsežen dokument z razlago sprememb in dopolnitev območij. Tvorno
smo se vključili tudi v dopolnitev besedila Uredbe. Po sprejemu sprememb in dopolnitev
Uredbe smo posodobili obrazce SDF in jih posredovali Evropski komisiji.
Drugi veliki sklop nalog se je odvijal v okviru projekta LIFE+ Narava SI Natura Management
plan for Slovenia - Priprava novega operativnega programa upravljanja območij Natura 2000
za obdobje 2014-2020. Zavod je opravil naloge, ki jih mora v sklopu projekta izvesti, nudil je
pomoč vodilnemu partnerju MKO in ostalim partnerjem pri strokovnem delu kot tudi
administrativno-finančnem delu.
Zavod je koordiniral aktivnost priprave analiz preteklega programa upravljanja z območji
Natura 2000, ob pomoči partnerjev je izvedel analize za sektorje za gozdarstvo, kmetijstvo,
upravljanje voda in ribištvo ter sodeloval pri izdelavi krovnega dokumenta analize. Zaključki
analiz so bili predstavljeni na letnem novembrskem strokovnem posvetu Zavoda (glej
poglavje 7.3.2).
Največ dela, povezanega s projektom, smo opravili v zvezi s pripravo novih referenčnih
vrednosti ugodnega stanja ter ciljev in ukrepov varstva za vse vrste in habitatne tipe na
območjih Natura 2000. Delo je potekalo na delavnicah, v sodelovanju z zunanjimi
strokovnjaki za posamezne habitatne tipe in taksone. Z velikimi organizacijskimi napori
zaradi nenačrtovanega zamika dela v zvezi s spremembami in dopolnitvami Uredbe v pozni
spomladanski čas smo izvedli 75 delavnic. Zbrali smo gradivo, ki presega 14.000 (štirinajst
tisoč) zapisov. Postavili smo nov podatkovni model za upravljanje s temi podatki in ga s
sodelovanjem zunanjega izvajalca umestili v obstoječo strukturo profila Natura 2000 v
Naravovarstvenem atlasu. Dograditev testno teče na strežniku zunanjega izvajalca,
predvidoma marca 2014 pa bo prenesena na strežnik ARSO in sproščena v širšo uporabo.
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Pripravili smo nova navodila za izris con vrst in habitatnih tipov. Na prej omenjenih
delavnicah smo z zunanjimi strokovnjaki pregledali tudi načine modeliranja con vrst in
habitatnih tipov Nature 2000 ter skomunicirali in uskladili poročilo po 17. členu Direktive o
habitatih. Člani Skupine za floro in favno so skoraj v celoti dokončali tudi risanje novih con,
vendar pa je nekaj tega obsežnega (prek 2400 con) in predvsem časovno zahtevnega dela
ostalo tudi za leto 2014. Poročilo po Direktivi o habitatih smo oddali Evropski Komisiji. Več
glej v Prilogi 9. Pripravo strokovnega dela poročila po Direktivi o pticah je prevzel DOPPS.
V okviru projekta SI Natura2000 Management je Zavod sodeloval na 12 regijskih obiskih po
statističnih razvojnih regijah z namenom prikaza modela Razvoj z naravo in umeščanja
ukrepov Natura 2000 v regijske razvojne projekte 2014-2020. Za te namene je Zavod
sodeloval na zunanjih delavnicah in srečanjih v organizaciji Ministrstva za gospodarstvo in
razvoj za pripravo Partnerskega sporazuma, Strategije razvoja Slovenije 2014-2020,
Strategije pametne specializacije, Operativnega programa izvajanja Kohezijske politike 20142020 itd. Na vsa javno objavljena gradiva je Zavod tudi podal pripombe in predloge za
izboljšanje. Zavod je za potrebe priprave projektov nacionalnega pomena za ohranjanje
območij Natura 2000 preko regionalnih razvojnih sredstev pripravil tudi nabor projektov, ki
so bili vključeni v študijo, katere nosilec je bil MKO in rezultati katere bodo objavljeni v
začetku leta 2014. Pripravili smo tudi nabor projektov na območjih Natura 2000 za
mehanizem LEADER, ki bo služil v postopku priprave strategij lokalnih akcijskih skupin.
V letu 2013 smo v okviru projekta SI Natura2000 Management začeli tudi poglabljati
sodelovanje med ZRSVN in KGZS. Izvedli smo osrednjo in prvi dve območni delavnici s
kmetijsko svetovalno službo (Celje in Kranj) za namene uskladitve strokovnih izhodišč za
upravljanje kmetijskih območij Natura 2000. Del delavnic bo izveden v letu 2014.
V okviru redne dejavnosti smo intenzivno sodelovali tudi s Sektorjem za podeželje
Direktorata za kmetijstvo. Pripravili smo dopolnitev Smernic za ohranjanje krajinskih prvin in
sodelovali pri vključitvi le-teh med zahteve navzkrižne skladnosti za leto 2013. Pripravili smo
utemeljitev za uvedbo ukrepa »Natura 2000 plačila«, ki naj bi se izvajal v okviru Programa
razvoja podeželja 2014-2020. Za potrebe uvedbe ozelenitve prvega stebra PRP smo pripravili
projektno nalogo za digitalizacijo mejic in analizo območij Natura 2000. S posredovanjem
podatkov in sodelovanjem v fokusni skupini za naravo smo sodelovali pri pripravi okoljskega
poročila za PRP 2014-2020. Pripravili smo nabor aktivnosti, ki bi se lahko vodile v okviru
Neproduktivnih naložb, Mreže za podeželje in novih ukrepov Svetovanja in Sodelovanja (vse
v okviru PRP 2014-2020). Tekom celega leta smo si na sestankih aktivno prizadevali vključiti
ustrezno zastopanost naravovarstvenih vsebin v PRP 2014-2020.
Spremljali smo evropsko in domačo sodno prakso v zvezi z Naturo 2000. MKO smo nudili
strokovno podporo pri pripravi odgovorov na pilote Evropske Komisije.
Pripravili smo tudi projektne naloge za monitoringe živalskih vrst in jih pravočasno
posredovali ministrstvu. Konec leta smo izvedli obsežnejšo analizo vseh do sedaj izvedenih
monitoringov, na podlagi katere bodo pripravljene projektne naloge za monitoringe vrst v
letih 2014/15.
V okviru projektov WETMAN in ALPA smo izvedli številne aktivnosti za izboljšanje
ohranitvenega stanja projektnih območij Natura 2000.
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Izboljšali smo hidrološke razmere na pilotnih območjih Gornji kal (renaturacija 3 kalov),
Zelenci (izgradnja prodnega zadrževalnika na Čošelnovem grabnu, za katerega smo tudi že
pridobili uporabno dovoljenje), Pohorska barja (izgradnja 87 pregrad na izsuševalnih kanalih
barij) in Planik (izgradnja 5 pregrad na izsuševalnih kanalih barja). Delo so v teku na pilotnih
območjih Mura Petišovci in Vrhe.
Odstranili smo zarasti na pilotnih območjih: Gornji kal, Zelenci, Planik, Mura Petišovci, Vrhe
in Pohorje, ter alpsko kislico na Korošici. Zmanjšali smo prisotnost invazivnih vrst rib na
pilotnih območjih Mura Petišovci in Gornji kal (WETMAN).
Na Pohorju smo zgradili lesene pešpoti na Črnem jezeru, Lovrenških jezerih, Ribniškem
jezeru ter Ostruščici. Obnovili smo razgledni stolp na Lovrenških barjih (WETMAN). Na Črnem
jezeru, Lovrenških jezerih in Ribniškem jezeru spremljamo število obiskovalcev, na Pohorskih
barjih ter na pilotnem območju Planik pa tudi nivo talne vode (WETMAN).
V projektu ALPA smo pripravili Smernice za revitalizacijo in trajnostno kmetovanje na pašnih
planinah, osnutke upravljavskih načrtov za projektni območji Korošica in pohorje ter
socioekonomsko analizo projektnega območja Pohorje.
Projektnih nalog v zvezi s projektom LIVEDRAVA nismo izvedli. ZRSVN je zaradi neustreznega
financiranja odstopil od projekta, sodeloval pa bo v njem v letu 2014.
Redne aktivnosti:
 strokovna podpora MKO pri spreminjanju Uredbe o območjih Natura 2000;
 posredovanje podatkovne zbirke SDF Evropski komisiji, ob spremembi Uredbe Natura
2000;
 organizacija strokovnega posveta;
 priprava projektnih nalog za razpis monitoringov kvalifikacijskih vrst;
 strokovna pomoč MKO pri pripravi odgovorov na pilote Evropske Komisije.
Razvojne aktivnosti:
 sodelovanje z MKO pri pripravi Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020;
 dopolnitev Smernic za ohranjanje krajinskih prvin in sodelovali pri vključitvi le-teh med
zahteve navzkrižne skladnosti za leto 2013;
 spremljanje in uvajanje nove sodne prakse v zvezi z Naturo 2000 v delo Zavoda;
 analiza vseh dosedaj izvedenih monitoringov.
Projektne aktivnosti:
 izdelava analize ciljev in ukrepov iz PUN2k 2007-2013 ter pomoč MKO pri izdelavi
analize rabe EU sredstev za območja Natura v okviru finančne perspektive EU 20072013 (SI Natura 2000 Management);
 pomoč MKO pri izdelavi PAF (Priority Action Framework 2014-2020) za Slovenijo;
 izvedba delavnic za pripravo priloge z varstvenimi cilji in ukrepi varstva za program
upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014-2020 in priprava prvega osnutka
priloge (SI Natura 2000 Management);
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 priprava testne verzije dograditve profila Natura 2000 v Naravovarstvenem atlasu za
podatke iz projekta (SI Natura 2000 Management);
 pripravljena nova navodila za izris con vrst in habitatnih tipov (SI Natura 2000
Management);
 večinska obnova sloja con vrst in habitatnih tipov (SI Natura 2000 Management);
 priprava poročila po Direktivi o habitatih (SI Natura 2000 Management);
 sodelovanje z MKO pri identifikaciji in izdelavi finančnih mehanizmov za financiranje
ukrepov Natura 2000 v naslednji finančni perspektivi EU (SI Natura 2000
Management) z:
o udeležbo na 12 regijskih obiskih po statističnih razvojnih regijah z namenom
prikaza modela Razvoj z naravo in umeščanja ukrepov Natura 2000 v regijske
razvojne projekte 2014-2020 (SI Natura 2000 Management);
o sodelovanjem na delavnicah in srečanjih za pripravo Partnerskega sporazuma,
Strategije razvoja Slovenije 2014-2020, Strategije pametne specializacije
2014-2020, Operativnega programa izvajanja Kohezijske politike 2014-2020
(SI Natura 2000 Management);
o pripravo nabora projektov nacionalnega pomena za ohranjanje območij Natura
2000 preko regionalnih razvojnih sredstev in za mehanizem LEADER (SI Natura
2000 Management);
 poglabljanje sodelovanja in izvedba delavnic s KGZS (SI Natura 2000 Management);
 izboljšanje hidroloških razmer na pilotnih območjih Gornji kal, Zelenci, Pohorska barja,
Planik. Delo so v teku na pilotnih območjih Mura Petišovci in Vrhe (WETMAN).
 odstrantev zarasti na pilotnih območjih: Gornji kal, Zelenci, Planik, Mura Petišovci, Vrhe
in Pohorje (WETMAN);
 zmanjšanje prisotnost invazivnih vrst rib na pilotnih območjih Mura Petišovci in Gornji
kal (WETMAN);
 zgraditev lesene pešpoti na Črnem jezeru, Lovrenških jezerih, Ribniškem jezeru ter
Ostruščici (Pohorska barja) ter obnova razglednega stolpa na Lovrenških barjih
(WETMAN);
 spremljanje obiska na Črnem jezeru, Lovrenških jezerih in Ribniškem jezeru (WETMAN);
 spremljanje nivoja talne vode na Pohorskih barjih ter na pilotnem območju Planik
(WETMAN);
 priprava socioekonomske analize projektnega območja Pohorje (ALPA);
 priprava dokumenta Smernice za revitalizacijo in trajnostno kmetovanje na pašnih
planinah (ALPA);
 odstranitev alpske kislice na Korošici (ALPA);
Sledijo besedila, v katerih vsaka območna enota izpostavi pomembnejše prispevke k
strokovnim vsebinam Nature 2000.
Območna enota Celje
Pregledovali smo nove študije o monitoringih Natura vrst za naše območje predvsem v cilju pregleda stanja in
podajanja ustreznih varstvenih usmeritev za načrtovanje posegov in upravljanja z naravnimi viri na Natura
območjih. Naloga je bila zalo obsežna in tudi zelo zahtevna. Sodelovali smo tudi pri usklajevanju Programa
upravljanja rib, ki je najvišja stopnja sektorskega načrtovanja upravljanja z naravnim virom in mora kot taka
vsebovati tudi varstvene cilje in varstvene usmeritve za ohranitev Natura območij.
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Območna enota Kranj
Dopolnjevali smo seznam podatkov o lokalitetah kvalifikacijskih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. V
okviru obravnave pritožb Evropske komisije smo v zadevah Biatlonski center Rudno polje na Pokljuki in
stanovanjsko območje Rova v Češeniških gmajnah sodelovali z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, kjer smo
pripravili preglede postopkov in usmerjali aktivnosti MKO z vidika strokovnih vprašanj. Po zaključku projekta
Monaco konec leta 2012 smo nadaljevali z aktivnostmi na Jelovici in pripravili izhodišča za umestitev
prometnega režima na večjem delu Jelovice.
Območna enota Ljubljana
V letu 2013 smo se intenzivneje ukvarjali s problematiko izboljšanja stanja območij Natura 2000 na
Ljubljanskem barju in Kočevskem. Za namene izboljšanja stanja in pridobitve boljših podatkov o stanju
kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov smo prijavili projekt LIFE Kočevsko ter začeli aktivnosti za prijavo projekta
Ohranjanje biotske pestrosti Ljubljanskega barja preko EGP finančnega mehanizma. Za potrebe priprave obeh
projektov smo intenzivno sodelovali z lokalnimi skupnostmi ter strokovnimi inštitucijami. Pripravili smo dve
zasnovi projektov (Ohranjanje vodnih ekosistemov Posavske regije (v sodelovanju z OE CE in OE NM) ter Dežela
gozdov in medveda na Kočevskem (v sodelovanju z OE NM)). Začeli smo tudi pogovore o umeščanju
naravovarstvenega ukrepa v program razvoja Notranjsko-kraške regije.
Območna enota Maribor
Udeležili pa smo se štirih delovnih srečanj (drugi krog) s predstavniki nacionalne ravni ob pripravi RRP za
Koroško, Podravsko, Pomursko in Savinjsko statistično regijo za obdobje 2014-2020. V letu 2013 smo se tudi
intenzivno ukvarjali s problematiko izgube suhih travišč v vzhodni Sloveniji, ki so pomembna rastišča
kukavičevk. Da bi izboljšali stanje in zagotoviti dolgoročno ohranitev habitatnega tipa in vrst suhih travišč na
območju Natura 2000 Haloze – vinorodne, Boč – Haloze – Donačka gora, Kum in Gorjanci smo prijavili projekt
LIFE Life conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS).
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, Lijak, Nanoščica-porečje, Soča z Volarjo,
Idrijca s pritoki, Dolina Reke, Notranjski trikotnik ter Kras.
Zaradi ugotovitev monitoringa (DOPPS, 2009) smo nadaljevali z aktivnostmi za zmanjšanje potencialnih
negativnih vplivov na populacijo velike uharice (Bubo bubo) na območju Vipavske doline (sodelovanje z
Planinskim društvom Vipava). Na Planinskem polju pa smo nadaljevali z aktivnostmi, za varstvo rastišča
travniške morske čebulice (Scilla litardierei), ki je edino v Sloveniji. Z namenom varstva habitatov evropsko
ogrožene vrste dvoživk - laške žabe (Rana latastei) smo z Mestno občino Nova Gorica zasnovali projektno idejo,
ki jo bomo poskušali realizirati s pomočjo finančnih sredstev EU. Sodelujemo pri pripravi regionalnih razvojnih
programov ter z različnimi deležniki z namenom usmerjanja projektnih idej za namene izboljšanja stanja na
NATURA območjih ter razvojnih priložnosti na teh območjih.
Območna enota Novo mesto
Za zaraščanje prioritetnega HT 6210(*) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco
Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk) smo sodelovali pri načrtu reševanja problematičnega stanja, pri
pripravi projekta in prijavi na finančni mehanizem LIFE+.
Območna enota Piran
Strokovno delo v zvezi z območji Natura 2000 je bilo v prvi vrsti povezano neposredno z različnimi posegi in
dejavnostmi oz. s presojo teh posegov in dejavnosti na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe. Omeniti velja
predvsem presojo predlaganih lokacij za odlaganje materiala ob gradnji HC Koper – Dragonja, posege in načrte
v neposredni okolici NR Škocjanski zatok (obrtna cona, cesta Koper – Dragonja) ter različne posege na območju
Kraškega roba in porečja Dragonje in reke Rižane .
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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. V letu 2013 je velik del komunikacije vsebin Nature 2000 potekal v sklopu
projekta SI Natura 2000 Management, v sklopu katerega je bilo izvedeno preko 70 srečanj s
strokovnjaki za različne skupine rastlin, živali in habitatnih tipov. Komunikacija je bila tudi del
projektov, ki jih izvajamo na Zavodu – projekt WETMAN, AMC PromoBID in drugih, ter v času
priprave projektov (LIFE, EGP). Del komunikacije Nature 2000 izvajamo skozi številna
izobraževanja, tako šolajoče se mladine kot tudi splošne javnosti.
Preglednica 9: Pregled števila predstavitev Nature 2000 deležnikom v letu 2013
Enota
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
OsrE
Skupaj

Predstavitev
NATURE 2000
deležnikom

0
1
2
6
7
2
0
7
25

Projektne aktivnosti:
 izdelali smo procesni in komunikacijski načrt projekta PUN2000 ter v sklopu akcije A1
in A2 pripravili več sestankov s partnerji in rezultate predstavili na strokovnem
jesenskem posvetu Zavoda, ki je bil v celoti namenjen predstavitvi rezultatov projekta
širši strokovni javnosti. Delavnice z deležniki, ki so bile v postopku priprave ciljev,
referenčnih vrednosti in ukrepov načrtovane konec leta 2013 so se zamaknile v leto
2014 (SI Natura 2000 Management);
 izdelali smo projektna promocijska gradiva (promocijski koledar, majice, zvezki) (SI
Natura 2000 Management);
 pripravili smo številna obvestila za javnost o delih na terenu za medije v projektu
WETMAN;
 pripravili smo dokumentarni film in tri kratke spote o mokriščih v projektu WETMAN;
 izvedli števila srečanja z deležniki v projektu WETMAN;
 izvedli številne aktivnosti z namenom ozaveščanja lokalnih skupnosti in
deležnikov(WETMAN);
 pripravljena so bila številna predavanja, delavnice, terenski dnevi (WETMAN);
 sodelovanje pri pilotnih akcijah implementacije uporabe »SEE Toolkita« na koridorju
reke Drave v Sloveniji (nacionalna delavnica, dve lokalne delavnice, več sestankov s
ključnimi deležniki (SEE RIVER);
 sodeloval pri pripravi predloga Vizije za Dravo 2030 in razvojnega koncepta (SEE
RIVER)
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za deležnike smo pripravili strokovno ekskurzijo v Vulkanland kjer smo predstavili
primer dobre prakse – ogled turistične ponudbe in samooskrbe izrazito kmetijskega
območja Avstrije)(ALPA);
natisnili in razdelili deležnikom koledarza leto 2014 (ALPA);
natisnili in distribuirali smo letake za projektni območji Korošica in Pohorje(ALPA);
pripravili za deležnike postovoljno akcijo za odstranjevanje alpske kislice na Korošici
in jim predstavili projekt (ALPA);
pripravili in izvedli prostovoljno akcijo za odstranjevanje drevesne zarasti na Pohorju,
kjer smo deležnike osveščevali o pomenu ohranjanja travišč na Pohorju (ALPA);
pripravili komunikacijski načrt za odstranjevanje zarasti na Pohorju in po načrtu
osveščevali deležnike o načinu in vzroku odstranjevanja zarasti – 30 ha (ALPA);
oblikovanje osnutkov upravljavskih načrtov za projektni območji Korošica in Pohorje
(ALPA);
priprava socioekonomske analize projektnega območja Pohorje (ALPA);
priprava dokumenta Smernice za revitalizacijo in trajnostno kmetovanje na pašnih
planinah (ALPA).

Sledijo besedila, v katerih vsaka območna enota izpostavi pomembnejše prispevke h
komunikaciji Nature 2000 v letu 2013.
Območna enota Celje
Komuniciranje Nature 2000 je bilo v pretežni meri vezano na izdana mnenja in smernice ter na usklajevanjih v
postopkih v različnih fazah sprejemanja planskih aktov. Po objavi sprememb Uredbe o Natura območjih smo v
nekaj primerih občinskim službam pojasnjevali spremembe in podajali obrazložitve v zvezi s pripravo občinskih
prostorskih aktov. S spremembo uredbe in vsebino, ki se je nanašala na vodotoke smo seznanili izpostavo ARSO
ter koncesionarja. V več primerih smo s koncesionarjem iskali ustrezne projektne rešitve za ureditve na Natura
2000 vodotokih s ciljem najmanjšega vpliva na kvalifikacijske vrste. Za strokovni posvet Zavoda in v
nadaljevanju komunikacije Natura območja Boletina smo pripravili plakat o prizadevanjih za ohranitev
velikonočnice na Boletini.
Območna enota Kranj
V začetku leta smo lokalnim skupnostim intenzivneje predstavljali spremembe Uredbe o posebnih varstvenih
območjih. V nadaljevanju pa smo predstavljanje območij Natura 2000 izvajali v okviru rednih postopkov in
izvajanja projektov Wetman in AMCpromoBID. Na območju Jelovice, kjer smo vzpostavili prometni režim na
večjem delu planote smo stanje kvalifikacijskih vrst na sestanku in javni predstavitvi predstavili Zavodu za
gozdove, inšpekcijskim službam, lokalnim skupnostim in vsem lastnikom. Stanje N2000 območja in prometni
režim smo predstavili tudi v vseh lokalnih časopisih in vlogah za soglasje k postavitvi cestnih znakov. Pomen
upoštevanja in vključevanja vsebina Natura 2000 smo razlagali na sejah regionalnega razvojnega sveta in
sestankih njegovih odborov.
Območna enota Ljubljana
Komuniciranje Nature 2000 je bilo vezano na postopke izdaje strokovnih mnenj in smernic in na sodelovanje v
projektu PUN2000 v okviru izvedbe delavnic z zunanjimni strokovnjaki, na obiskih po statističnih regijah in
partnerskih sestankih. V postopkih izdaje mnenj in smernic smo imeli ciljano komunikacijo z ARSO Vode,
koncesionarjem Hidrotehnik, občinami Kočevje, Vrhnika, Brezovica in Krško ter z ZGS pri pripravi
naravovarstvenih smernic za 9 GGN GGE. Večji del intenzivnejše ciljane komunikacije Natura 2000 je potekalo
tudi v okviru priprave projektov LIFE Kočevsko in EGP Ohranjanje biodtske pestrosti Ljubljanskega barja.
Območna enota Maribor
Predsvem v začetku leta smo nadaljevali z intenzivnim predstavljanjem območij Natura 2000 ob pripravi in
sprejemu sprememb uredbe o posebnih varstvenih območjih. Predstavljanje območij Natura 2000 smo izvajali
tudi v sklopu različnih sestankov, povezanih predvsem s sprejemanjem prostorskih dokumentov in posegi v
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naravo, še posebej intenzivno pa ob dogodkih v sklopu posameznih projektov (WETMAN, SEERIVER, GEOPARK).
Nadaljevali smo z dobrim sodelovanjem z Zavodom za gozdove (OE Maribor, OE Murska Sobota in OE Črna na
Koroškem). Intenzivneje smo predstavljali območja Natura 2000 v okviru priprave projektov LIFE Suhi travniki
partnerjem in deležnikom projekta (KGZ Ptuj, LAS HALO, občine itd).
Območna enota Nova Gorica
Zainteresiranim občinam (Renče-Vogrsko in Brda) smo pojasnjevali konkretne predloge razširitve ter zbirali
pripombe na predlagano širitev v okviru postopka spremembe Uredbe o posebnih varstvenih območjih. Sicer
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 je ustaljena praksa.
Posebne predstavitve Nature 2000 smo pripravili za varuhe gorske narave v Podkraju, za učiteljice na
izobraževanju v okviru sodelovanja z Ljudsko univerzo v Novi Gorici ter za širšo javnost v Biljah in Lavričevi
knjižnici v Ajdovščini.
Območna enota Novo mesto
Izvedena je bila uvodna komunikacija o pomenu in problematičnem stanju ter možnostih vzpostavitve
ugodnega stanja prioritetnega HT 6210(*) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh
(Festuco Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk) s ključnimi deležniki na Natura 2000 območju GorjanciRadoha. Sodelovali smo pri načrtovanju in izvedbi delavnice Natura 2000 in kmetijstvo na Dolenjskem na KGZS
Novo mesto. Sicer poteka komunikacija Nature 2000 tudi preko priprave strokovnih mnenj (predvsem HMS,
vzdrževalna dela na vodotokih). Izvedenih pa je bilo tudi kar nekaj komunikacij na temo ohranjajnja ugodnega
stanja želve sklednice in vodnih virov Bele krajine na belokranjskih osnovnih šolah.
Zavod je zaradi problematike ohranjanja ugodnega stanja črnočelega srakoperja na SPA Krakovski gozd Šentjernejskem polju pripravil delovni razgovor z KGZS Zavod Novo mesto, na katerem smo preverjali možnosti
sistemskih in projektnih ukrepov za reševanja nastalih razmer. Zaradi problematičnega stanja raka koščka v
nekdanji SCI Toplica smo skupaj z občino Šmarjeta sestali s predstavniki Zdravilišča Šmarješke Toplice, ki je
predstavilo potek izvajanja sanacije neugodnih izpustov. Po okrnitvi ugodnega stanja habitat saproksilnih
hroščev v SCI Vrbina smo izdelali podrobna strokovna izhodišča za sanacijo, ki so bil vključena v Presojo vplivov
na okolje za hidroelektrarno Brežice v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja. Na območju SPA Dobrav –
Jovsi smo izvedli tradicionalni monitoring stanja obeh ključnih kvalifikacijskih vrst, pri čemer je stanje populacije
srednjega detla ugodno, pri koscu pa je še zabeležen trend padanja populacije. Izveden je bil tudi pregled stanja
gnezd bele štorklje na območju v Beli krajini. Odzivali smo se tudi na številne klice posameznikov, ki so nas
seznanjali s problematiko bobra oziroma objedanja obrežne vegetacije, sadovnjakov ter vrtov in njiv ob
vodotokih v porečju Krke. Za krajane občine Straža smo izvedli predavanje Narava občine Straža, za Društvo
inženirjev in tehnikov gozdarstva Novo mesto pa Varstvo krasa v gozdnem prostoru.
Območna enota Piran
Komuniciranje Nature 2000 je bilo vezano v največji meri na izdana mnenja in smernice, na sodelovanje v
projektu Okusi morje, na obnovo informacijske table na območju Kraškega roba, na osveščanje domačinov o
novem območju Natura - Rižana ter na zaključevanje aktivnosti v okviru projekta »Morski datlji? Ne, hvala« in
projekta MedPAN North. V okviru slednjega je bila izdana zgibanka o morskih kvalifikacijskih vrstah in
habitatnih tipih.
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NARAVNE VREDNOTE

Zaradi prenove aplikacije Naravovarstveni atlas, ki je intenzivno potekala v letu 2013, smo z
dopolnjevanjem zapisov v bazi podatkov Naravovarstvenega atlasa začeli šele v mesecu
septembru. Dopolnjevanje podatkov je temeljilo na spremljanju stanja naravnih vrednot (leto je bilo v letu 2013 zaradi težav s financiranjem zmanjšano) in na vrednotenju posameznih
zvrsti NV na podlagi izdelanih metodologij. Prednostno smo dopolnjevali podatke za
geološke, hidrološke in drevesne NV. Zavod je v letu 2013 celovito dopolnil zapise v bazi
podatkov za 1213 NV in na terenu pregledal 540 (9,2 %) NV. Konec leta 2013 je bilo tako v
bazi dopolnjenih 4447 zapisov NV, kar pomeni, da smo v letih od 2011 do 2013 dopolnili 75,5
% vseh NV brez jam. V letih od 2006 do 2013 je bilo na terenu pregledanih 81,8 % NV.
Število
NV brez
OE
CE

jam

Število

Število

Število

Število

Delež

pregledanih pregledanih pregledanih pregledanih pregledanih
NV
NV
NV
NV
NV
2006 - 2010

2011
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7,3

KR
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9,4
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5,7
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12,4
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49

135

49

9,7

PI

195

13

46

42

21,5

Skupaj

5887

381
6047

438

705

540

9,2

Nadaljevalo se je delo na področju hidroloških NV. Skupina za hidrološke NV je končala
strokovno nalogo Naravovarstveno vrednotenje hidroloških naravnih pojavov. Kriteriji za
posamezna merila vrednotenja so predstavljeni v elaboratu, ki je bil potrjen s strani skupine
za strokovni razvoj in kolegija direktorja.
V letu 2013 je bilo celovito obdelanih 44 % vseh geoloških NV, kar pomeni, da je Zavod v letih
2012 in 2013 celovito obdelal 85 % vseh geoloških NV.
Na področju drevesnih NV se je celovito obdelalo še ostale NV, ki v preteklem obdobju niso
bile obdelane. Konec leta 2013 je tako v bazi več kot 95 % celovito obdelanih drevesnih NV.
Ker Zavod v letu 2013 s strani ZGS ni prejel podatkov o izjemnih drevesih (podatkovne zbirke
ZGS), ni pripravil analize ter predloga revizije meril vrednotenja izjemnih dreves.
Skupina za geomorfološke NV v letu 2013 ni bila ustanovljena. Kljub temu je bila izvedena
analiza obstoječih geomorfoloških NV in izdelan osnutek tipologije geomorfoloških pojavov.
Na področju geomorfoloških podzemeljskih NV (jame) je Zavod pripravil Poročilo o stanju
jam za leto 2012 in Poročilo o stanju jam za leto 2013. Na podlagi prejetega poročila o stanju
podzemeljskih jam v letu 2012 ter podatkov monitoringa netopirjev in jamskih hroščev, je
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Zavod pripravil predlog strokovnega mnenja glede na režim vstopa v jame, kot to zahteva 10.
člen Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04).
V sklopu strokovne pomoči upravljavcem zavarovanih območij je Zavod nudil strokovno
pomoč upravljavcem pri ocenah izhodiščnega stanja NV v okviru priprave načrtov upravljanja
ZO ter spremljal izvajanje stanja NV na ZO in pridobljene podatke vnesel v bazo v
Naravovarstvenem atlasu.
Redne aktivnosti:
 za spremembe Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št.
70/06) je na podlagi kriterijev vrednotenja ter terenskega preverjanja stanja NV
pripravljenih 595 internih predlogov geoloških, hidroloških in drevesnih NV;


v bazi Naravovarstvenega atlasa so dopolnjeni podatki za 1213 NV;



terensko pregledanih je 540 NV (prednostno hidrološke, geološke in drevesne NV), ki
so v Registru naravnih vrednot;



pripravljeno je letno poročilo o stanju jam (za leto 2012 in 2013).

Razvojne aktivnosti:
 izdelana metodologija vrednotenja hidroloških naravnih pojavov, v strokovni nalogi
predstavljeni kriteriji za posamezna merila vrednotenja;


analiza podatkov o geomorfoloških NV;



predlog strokovnega mnenja glede režima vstopa v jame na podlagi prejetega
poročila o stanju podzemeljskih jam v letu 2012 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 ARSO ni bilo pobude, Zavod ni nudil strokovne pomoči na temo
razvojnih nalog v zvezi z vzpostavitvijo mehanizmov varstva in pogojev rabe naravnih
vrednot (pogodbeno varstvo, skrbništvo, koncesije).

Projektni aktivnosti:
 spremljanje stanja NV na območju čezmejnega Geoparka Karavanke,
naravovarstveno-geološke strokovne podlage Geoparka Karavanke (tri
jezikovne različice: SLO, ANG, NE), (GEOPARK);


sodelovanje z ZGS pri vrednotenju izjemnih dreves, terenski pregled in posodobitev
baze drev NV ter predlog novih drev NV, ki ustrezajo merilom drev NV na območju
severne Primorske (IDSP).
Sledijo besedila, v katerih vsaka območna enota izpostavi pomembnejše dosežke na
področju naravnih vrednot v letu 2013.
Območna enota Celje
V letu 2013 smo nadaljevali aktivnosti na podlagi začrtanih metodologij predvsem za geološke in hidrološke ter
drevesne naravne vrednote. Naravne vrednote z zvrstmi ekosistemske, botanične in zoološke smo urejali na
podlagi navodil, ki jih je pripravil SSR. V naravovarstvenem atlasu smo uredili 98 naravnih vrednot ter na
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podlagi pregleda stanja pripravili predlog za izbris 79 naravnih vrednot. V okviru naloge je bilo opravljenih več
terenskih ogledov. Za naravne vrednote, ki mejijo na druga območja, smo sodelovali tako pri urejanju podatkov
kot tudi na skupnih terenskih ogledih.
Območna enota Kranj
V letošnjem letu smo nadaljevali s pregledovanjem naravnih vrednot v Naravovarstvenem atlasu in uredili 150
naravnih vrednot. Večjo pozornost smo namenili geološkim in hidrološkim naravnim vrednotam, ki smo jih v
skladu z novimi metodologijami tudi ovrednotili (84 geoloških in 44 hidroloških). Sodelovali smo v skupini za
pripravo metodologije vrednotenja hidroloških naravnih vrednot in organizirali terenski dan, namenjen
testiranju metodologije na primeru mrtvic Save Bohinjke pri Bledu. V okviru geoloških vrednotenj smo
sodelovali in izvedli skupne terenske oglede tudi s sosednjimi območnimi enotami. V letu 2013 smo na terenu
preverili stanje 66 naravnih vrednot.
Območna enota Ljubljana
Skladno s programom dela smo nadaljevali s spremljanjem stanja naravnih vrednot in terensko pregledali 118
naravnih vrednot. Posebno pozornost smo namenili naravnim vrednotam v Mestni občini Ljubljana, kjer smo
podrobno obdelali naravne vrednote na območju KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter številne drevesne naravne
vrednote v mestu. Nadaljevali smo z dopolnjevanjem zapisov v bazi podatkov naravovarstvenega atlasa.
Prednostno smo dopolnjevali podatke za hidrološke in geološke naravne vrednote. V sklopu strokovne pomoči
upravljavcem zavarovanih območij v okviru spremljanja stanja naravnih vrednot smo nadaljevali sodelovanje z
JZ KP Ljubljansko barje in opravili skupen terenski dan.
Območna enota Maribor
Nadaljevali smo pregledovanje in urejanje baze naravnih vrednot, kar je zaradi zelo velikega števila naravnih
vrednot na območju OE Maribor zelo obsežno delo. Pregledali in uredili smo podatke za preko 500 naravnih
vrednot, od katerih je večina drevesnih naravnih vrednot. Skladno s sprejeto metodologijo smo vrednotili
geološke in hidrološke ter drevesne naravne vrednote. Na podlagi pregleda stanja smo pripravili predlog za
izbris okoli 80 naravnih vrednot, pri 86 pa smo opravili popolne preglede. Za evidentiranje stanja smo opravili
več terenskih ogledov. Za pregled stanja in vrednotenje naravnih vrednot, ki mejijo na območje OE Celje, smo
sodelovali na skupnih terenskih ogledih in pri urejanju podatkov, pri vrednotenju Osapske udornice pa smo
sodelovali tudi z OE Piran.
V sklopu strokovne pomoči upravljavcem zavarovanih območij v okviru spremljanja stanja naravnih vrednot
smo nadaljevali sodelovanje z JZ KP Goričko.
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 parkov. Nadaljevali smo
z vpisovanjem podatkov v Naravovarstveni atlas. S pristojnimi občinami in lastniki smo se vključevali v urejanje
oz. reševanje različnih problemov vezanih na naravne vrednote (npr.obiskovanje, promet z nepremičninami,
sanacija drevesnih naravnih vrednot, itd.) V zvezi s tem poudarjamo sodelovanje zlasti v primerih nekaterih jam
(npr. Divje babe) ter v zvezi z Rafutskim parkom, gozdom Panovec pri Novi Gorici, s starimi lipami v Jelšanah,
Rutu, Pliskovici in Predjami. Izvajali smo redno spremljanje stanja NV pri različnih, zlasti obsežnejših posegih v
Posočju (npr. razširitev in obnova ceste Bača pri Modreju-Dolenja Trebuša), v Škocjanskih jamah, itd…
Območna enota Novo mesto
Delo na področju naravnih vrednot smo opravili v skladu s programom dela. Opisali ter ovrednotili smo 82 NV,
poudarek je bil predvsem na hidroloških NV. Vrednotenje geoloških naravnih pojavov smo zaključili, obdelane
so vse geološke naravne vrednote. Na terenu smo pregledali preko 80 NV, od tega jih je 49 popolno
pregledanih, kar je v okviru kvote 10% skupnega števila NV na OENM. V okviru naloge spremlanja stanaj
naravnih vrednot je bilo opravljenih več terenskih ogledov.
Območna enota Piran
Med drugim smo pregledali in ponovno ovrednotili večje število naravnih vrednot, ki imajo opredeljenih več
zvrsti. Sodelovali smo v skupini za hidrološke naravne pojave in vrednote, kjer smo razreševali dileme v zvezi s
tipi, vrednotenjem in opisovanjem ter organizirali skupen terenski dan v porečju Dragonje. Vrednotenje
geoloških naravnih vrednot smo nadgradili z novimi spoznanji s področja geoloških raziskav na območju Istre.
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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 2 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.
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Slika 2: Pregled deležev časa, porabljenega za terensko delo, po območnih enotah Zavoda in za celoten Zavod
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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 2013 v celoti (zadnja dva stolpca na sliki,
oznaka »ZRSVN«) za terensko delo porabili nekaj malega več delovnega časa kot v preteklem
letu (2012: 5,5%, 2013: 6,1%), in sicer tako na območnih enotah (2012: 7,2%, 2013: 8,1%),
kot tudi na OsrE (2012: 1,4%, 2013: 1,9%). Kot v preteklih letih tudi v letu 2013 opažamo, da
vedno več terenskega dela odpade na zunanje projekte, saj v okviru javne službe na terenu
preverjamo stanje praktično le še pri sistematičnem pregledovanju naravnih vrednot ter v
okviru nujnih primerov pri izdelavi naravovarstvenih smernic ter strokovnih mnenj.

64

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2013

7.7

februar 2014

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

V letu 2013 smo po ustaljeni praksi pri nekaterih zahtevnejših postopkih za pridobitev
naravovarstvenega soglasja in pri naravovarstvenih smernicah in mnenjih sodelovali z
upravljavci zavarovanih območij. Pri sprotnem reševanju zahtevnejših vlog smo sodelovali
tudi z občinami, lastniki zemljišč ter drugo javnostjo s ciljem pojasnjevanja predvsem v zvezi s
pravili ravnanja. Z upravljavci sodelujemo tudi pri pripravi upravljavskih načrtov.
Na zavarovanih območjih brez upravljavca smo zainteresiranim lastnikom zemljišč dajali
pojasnila zlasti v zvezi s pravili ravnanja ter prodajo nepremičnin, ter upravljanje izvajali
preko smernic in mnenj.
Preglede stanja narave na zavarovanih območjih smo opravljali sprotno, ob izvajanju rednih
nalog v okviru postopkov, vendar nekatera manjša zavarovana območja ostajajo
nepregledana. Podrobno je sodelovanje opisano pri posameznih območnih enotah.
Izvedli smo redne aktivnosti, kot so bile napovedane v našem programu dela za leto 2013:
Redne aktivnosti:
 sodelovanje pri pripravi načrtov upravljanja zavarovanih območij (KP Ljubljansko
barje, Triglavski narodni park);


sodelovanje z MKO in občinami pri pripravi novelacij starih odlokov o zavarovanju
ožjih zavarovanih območij (navezava na aktivnosti MKO: NR jezerca z okolico na
Bobovku pri Kranju, NS Obla Gorica in NS Volčji hrib, NS Dolžanova soteska);



priprava strokovnih podlag za zavarovanje pivških presihajočih jezer in pomoč občini
pri pripravi akta o zavarovanju (KP Pivška presihajoča jezera);



sprotno odpravljanje napak in pregledovanje ustreznosti prevoda meja iz starih aktov
o zavarovanju;



sodelovanje z MKO pri pripravah novih aktov o zavarovanju za katere je Zavod že
pripravil strokovne podlage (odvisno od aktivnosti MKO: Kamniško Savinjske Alpe,
Dragonja).

Razvojna aktivnost:
 sodelovanje z MKO in PŠJ pri izvajanju mednarodne UNESCO nominacije Dinarski kras
(sodelovanje pri pripravi strokovnega predloga območja Dinarskega krasa v Sloveniji).
Projektne aktivnosti:
 projektne naloge, ki so bile predvidene v projektu LIVEDRAVA se zaradi odstopa
Zavoda od partnerstva niso izvajale;


izvajanje nalog za pripravo načrta upravljanja naravnega rezervata Zelenci (projekt
WETMAN);



sklenitev dogovora s profesionalnimi ribiči v zvezi z opravljanjem ribolova na območju
krajinskega parka in predvsem naravnega rezervata Strunjan (MEDPAN NORTH);
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sodelovanje in strokovna podpora pri pripravi Načrta upravljanja Geoparka
Karavanke (GEOPARK);



sodelovanje pri pripravi aktivnosti pri Analizi upravljanja Dravskega rečnega koridorja
v Sloveniji (SEE River);



osnutek akcijskega načrta za kakovostne turistične proizvode in storitve za projektno
območje Pohorja (ALPA).

7.7.1

Zavarovana območja

Delo na področju zavarovanih območij je temeljilo predvsem na sodelovanju z upravljavci
zavarovanih območij, lokalnimi skupnostmi in območnimi enotami Zavoda. Podrobnosti so
podane v nadaljevanju po posameznih območnih enotah.
Območna enota Celje
Nadaljevali smo sodelovanje z Javnim zavodom RP Kozjanski park predvsem pri sprotnem reševanju
zahtevnejših vlog ter iskali skupne rešitve. Na zavarovanih območjih brez upravljavca, kot so vodotok Savinja
(del), KP Ponikovski kras, zavarovana drevesa smo sodelovali z občinami, lastniki zemljišč ter drugo javnostjo s
ciljem pojasnjevanja predvsem v zvezi s pravili ravnanja.
Območna enota Kranj
Za naravni rezervat Zelenci sta bila sprejeta državna Uredba in lokalni odlok o zavarovanju. V ta namen smo
opravili vrsto sestankov in pogovorov z MKO, kjer smo usklajevali še zadnja vprašanja, predvsem glede
upravljanja območja. Na občinskem svetu Občine Kranjska Gora smo hkrati ob sprejetju odloka o zavarovanju
predstavili tudi Načrt upravljanja Zelenci (izdelan v okviru projekta WETMAN), ki ga je občinski svet tudi potrdil.
Za MKO smo v zgornje namene pripravili tudi celotno kartografsko gradivo. Z občino Kranjska Gora smo se
dogovorili o vključitvi sredstev za pripravo ureditvenega načrta Zelenci v letu 2014 v proračun.
Kartografsko gradivo smo pripravili tudi ob pripravi Uredbe in Odloka o zavarovanju jezerc pri Bobovku. Tudi v
tem postopku smo bili strokovna podpora pri finalizaciji besedil aktov in sodelovali pri pripravi osnutkov
pogodb o izvajanju upravljanja. udeleževali smo se sestankov na Mestni občini Kranj, kjer smo rešitve pomagali
predstavljati lastnikom.
V začetku leta smo pregledali predlog Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka in pripravili pripombe in
predloge, ki smo jih predstavili MKO in vodstvu TNP. Z vodstvom TNP smo sodelovali v nekaterih zahtevnejših
postopkih za pridobitev naravovarstvenega soglasja in pri vseh naravovarstvenih smernicah in mnenjih.
Za potrebe postopka DPN M10 plinovod Vodice – Rateče smo pridobili tolmačenje Mestne občine Kranj glede
skladnosti umestitve plinovoda v zavarovano območje Udin boršt. Z občino Tržič smo sodelovali pri načrtovanju
in izvedbi ureditev za obiskovalce v Dovžanovi soteski: za table, poti in zloženko smo pripravili načrte in
vsebine.
Preglede stanja narave na zavarovanih območjih smo opravljali sprotno, ob izvajanju rednih nalog v okviru
postopkov, vendar nekatera manjša zavarovana območja ostajajo nepregledana.
Območna enota Ljubljana
V letu 2013 smo še naprej sodelovali s KP Ljubljansko barje na področju strokovne priprave načrta upravljanja
parka, priprave projekta Ohranjanje biotske pestrosti Ljubljanskega barja, sodelovanja z deležniki v postopku
izdaje strokovnega mnenja za vzdrževanje hidromelioracijskih jarkov, označevanja naravne in kulturne
dediščine parka, projekta plovnost Ljubljanice in umeščanja projektov naravovarstvene infrastrukture v
program razvoja Ljubljanske urbane regije. Z Notranjskim regijskim parkom smo sodelovali pri izvajanju akcije v
Rakovem Škocjanu in ogledu dobre prakse vzdrževanja ekstenzivnih travnikov za namene prenosa izvajanja
prakse na Ljubljansko barje.
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Območna enota Maribor
Z upravljavcem, Javnim zavodom KP Goričko, smo tudi letos sodelovali pri sprotnem reševanju zahtevnejših
vlog za posege v prostor in iskali možne rešitve za obravnavo neprimernih posegov v naravo. Na zavarovanih
območjih brez upravljavca smo zainteresiranim lastnikom zemljišč dajali pojasnila, zlasti v zvezi s pravili
ravnanja ter prodajo nepremičnin, ter upravljanje izvajali preko smernic in mnenj. Na območjih, ki so
zavarovana z občinskimi odloki o zavarovanjih smo izvajali naloge, določene s temi odloki. Pri tem po obsegu
del iztopa KP Šturmovci, kjer skupaj z pristojno gozdarsko službo aktivno sodelujemo z lastniki zemljišč pri
upravljnju in izvajanju aktivnosti na njihovih zemljiščih. Skladni s programom dela smo pričeli izvajati
AKTIVNOSTI za novelacijo nekaterih starih odlokov o zavarovanjih, predvsem nja področju komunikacije z
občinskimi strukturami in posameznimi terenskimi evidentiranji stanj.
Območna enota Nova Gorica
Po ustaljenem načinu smo sodelovali z upravljavcem Triglavskega narodnega parka (TNP) in Regijskega parka
Škocjanske jame (RPŠJ) pri izvajanju različnih nalog (naravovarstvene smernice, strokovna mnenja, itd.). S
koncesionarjem Postojnskega in Predjamskega jamskega sistema smo sodelovali pri pripravi Načrta ureditve
jame ter pri konkretnih ureditvah in prireditvah v jamah. Z upravljavcem RPŠJ smo sodelovali zlasti pri
načrtovanju in izvajanju obnove poti v jamah.
Sodelovali smo Jamarskim društvom Divača v zvezi z načrtovanimi ureditvami pred in v Divaški jami.
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
Sodelovanje z Javnim zavodom RP Kozjanski park in Krajinski park Kolpa je potekalo priložnostno v postopkih
strokovnih mnenj za posege na zavarovanih območjih. Z Javnim zavodom RP Kozjanski park smo sodelovali pri
načrtovanju vzdrževanja gnezdišča čebelarja na Bizeljskem in pri pripravi zloženke o čebelarju. Aktivnejše je
steklo sodelovanje z upravljavcem Krajinskega parka Lahinja (RIC Bela krajina) pri načrtovanju novih projektov
na območju KP Lahinja in pri snovanju dodatnih označitev parka. Pripravili pa smo tudi strokovna izhodišča za
čiščenja vodnih teles v parku.
Območna enota Piran
V letu 2013 smo še naprej uspešno sodelovali z upravljavci NR Škocjanski zatok, KP Strunjan in KP Sečoveljske
soline tako na formalni ravni, skozi odbore parkov, kakor tudi na vsebinski. Pri KP Strunjan je bilo vsebinsko
sodelovanje povezano v največji meri z oblikovanjem osnutka načrta upravljanja, s problematiko izvajanja
upravljavskih nalog ter posegov v zvezi z informacijskim centrom, pri KP Sečoveljske soline je bilo največ
pozornosti namenjeno obnovi solinske infrastrukture, s poudarkom na obnovi čelnih nasipov ter nasipov v
kanalih sv. Jerneja ter Curto in Pichetto, pri NR Škocjanski zatok pa je bila glavna pozornost namenjena
okoljskemu poročilu za OPPN Srmin II, tj. obrtno cono, ki je umeščena v neposredno bližino naravnega
rezervata in zaključku sprejemanja nove uredbe o zavarovanju.

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).
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Preglednica 9: Pregled števila izdelkov za izvajanje ukrepov varstva narave za leto 2013
Vrsta varstva
Enota

Obnova
delov
narave

Začasno
zavarovanje

Zavarovano
območje

CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
OsrE
Skupaj

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
1
0
0
0
3

Pogodben
Skrbništvo
o varstvo
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

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 Kranj
Za občino Domžale smo pripravili utemeljitev k ukinitvi Odloka o Spominskem parku Domžale. Ugotovili smo,
da na območju ni vsebin, ki jih je treba varovati z varstvenimi režimi zavarovanega območja, ampak zadostuje
varstvo v okviru sistema varstva naravnih vrednot. Vendar Občina odloka ni ukinila, ampak le spremenila v
nekaterih delih, zaradi česar se postopki (soglasja itd) še vedno izvajajo, čeprav to z vidika varstva narave ne bi
bilo potrebno.
Za MKO smo pripravili Strokovni predlog za zavarovanje Oble Gorice in Volčevega hriba za naravni spomenik.
Na pobudo občine smo Občini Bohinj pripravili strokovni predlog za pogodbeno varstvo rastišč Loeselijeve
grezovke na Dobravah pri Bohinjski Bistrici, vendar nadaljnjih aktivnosti v tej zadevi občina ni sprožila.
Območna enota Ljubljana
V letu 2013 smo oddali strokovne podlage za spremembo odloka o zavarovanju drevesnih naravnih vrednot v
občini Zagorje ob Savi. Strokovne podlage so se začele izdelovati že v letu 2012 na pobudo občine. V letu 2013
smo na OE LJ s strani Mestne občine Ljubljana že drugič pridobili vlogo za pripravo strokovnih podlag za
spremembo akta o zavarovanju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. OE Ljubljana je v dogovoru z
MKO (znotraj ZO so tudi naravne vrednote državnega pomena) začela izdelovati strokovne podlage. Ker je
sedanji odlok KP TRŠ omogočal različne interpretacije režimov ter ciljev zavarovanja in je to botrovalo h
konfliktnim situacijam, smo se na OE Ljubljana odločili pristopiti k reševanju naloge. Za potrebe izdelave
strokovnih podlag, ki bodo upoštevale tako razvojna izhodišča kot varstvene omejitve smo začeli v letu 2013 z
usklajevalnimi sestanki, preverjanjem pobud za spremembo odloka in spremembo OPN na območju KP TRŠ
(Živalski vrt Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja MOL, Oddelek za kulturo MOL, Oddelek za urbanizem MOL,
Zavod Tivoli in Oddelek za šport MOL, Oddelek za promet MOL, ZGS OE Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije,
ind.) vse z namenom poenotenja vizije KP TRŠ in s tem priprave strokovnih podlag, ki bodo varovale bistvene
lastnosti, zaradi katerih je območje določeno, ter omogočale tudi razvojno priložnost za obiskovalce in
prebivalce. Strokovne podlage bodo zaključene v marcu 2014.
Območna enota Maribor
Pričeli smo s pripravo strokovnih podlag za zavarovanje območja Ormoških lagun kot naravni rezervat Ormoške
lagune. Zavarovanje območja je eden izmed ciljev projekta LIFE+ LIVEDRAVA, ki ga vodi DOPPS, ki je na MKO
tudi podal pobudo za pripravo strokovnih podlag in razglasitev ZO. Za pripravo strokovnih podlag smo z DOPPS
izvedli več usklajevalnih sestankov, aktivnosti z lokalnimi deležniki pa je vodil DOPPS. Z OE Piran smo sodelovali
pri vrednotenju Osapske udornice.
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Območna enota Nova Gorica
Pripravili smo strokovni predlog za zavarovanje območja presihajočih Pivških jezer in dela Javornikov. Pobudo
za zavarovanje je dala Občina Pivka z namenom varovanja izjemnih naravnih pojavov in visoke stopnje biotske
raznovrstnosti in obenem vzpodbude za razvojne priložnosti, ki jih daje ohranjena narava. Namen zavarovanja
smo predstavili nekaterim deležnikom (Zavodu za gozdove, Lovskim družinam ter Ministrstvu za obrambo).
Območna enota Novo mesto
Pripravili smo pregled stanja območij narave, razglašenih z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in
nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto (URL 38/1992). Sprememba odloka je
nujna, ker določene naravne vrednote ne dosegajo meril vrednotenja. Večina naravnih vrednot je državnega
pomena, zato smo se odločili, da s predlogom za spremembo odloka počakamo na spremembo ZON-a.
Območna enota Piran
V letu 2013 smo v sodelovanju z DOPPS, Univerzo na Primorskem ter OE Maribor pripravili natančnejšo analizo
vzrokov ogroženosti naravne vrednote Osapska udornica z vidika njenih botaničnih, favnističnih in
geomorfoloških danosti.

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 Kranj
V začetku leta smo dokončali Naravovarstvena izhodišča za pripravo Načrta upravljanja Zelenci. Pripravili smo
utemeljitev za vzpostavitev prometnega režima na Jelovici. V okviru projekta AMCpromo BID smo pripravili
Priporočila za preprečevanje širjenja medovitih invazivnih rastlinskih vrst in gradivo za obravnavo invazivnih
rastlinskih vrst na nivoju Zavoda.
Območna enota Nova Gorica
Z Občino Idrija in ostalimi partnerji smo sodelovali pri pripravi dopolnitve dosjeja v postopku ocenjevanja
Geoparka Idrija za vstop v Evropsko mrežo geoparkov (EGN). Geopark Idrija je bil sprejet v mrežo septembra
2013 na 12. konferenci EGN.
V okviru Odbora za pripravo skupne kandidature za vpis Dinarskega krasa na seznam svetovne dediščine smo
sodelovali pri pripravi skupnega teksta za Poskusni seznam (Tentative list).
Območna enota Novo mesto
Po okrnitvi ugodnega stanja habitata saproksilnih hroščev v SCI Vrbina smo izdelali »Strokovna izhodišča za
sanacijo posekanih topolovih nasadov na območju Natura 2000 Vrbina(SI3000234)«, ki so bila vključena v
Presojo vplivov na okolje za hidroelektrarno Brežice v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja. V okviru
projekta Wetman smo izdelali Strokovne podlage za upravljanje projektnega pilotnega območja Gornji kal, ki je
območje Natura 2000 3000073 Gornji kal.

7.8

STROKOVNI
NADZOR
NARAVOVARSTVENIH NALOG

NAD

IZVAJANJEM

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
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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.

Tudi v letu 2013 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
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 z
MRGT.

7.9

OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Obveščanje javnosti oz. odnose z javnostmi smo v letu 2013 izvajali načrtno in z namenom
osveščanja različnih javnosti o pomenu naravovarstva. Delo z javnostmi, kamor spada tudi
obveščanje so se prepletali v javnem delu in skozi projekte komunikacijske strategije.
Izkoristili smo vsa razpoložljiva orodja in komunicirali z vsemi našimi javnostmi.

7.9.1

Ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave

V letu 2013 smo izvedli vse načrtovane naloge ozaveščanja javnosti o pomenu ohranjanja
narave, ki so se prepletale v smislu izvajanja projektov in javne službe.
Redne aktivnosti:
 ozaveščali smo različne javnosti o pomenu ohranjanja narave, zlasti o biotski
raznovrstnosti, ki smo jo omenjali pri vseh akomunikacijskih aktivnostih;
 pripravili smo pet novinarskih konferenc ob dogodkih, ki smo jih želeli izpostaviti in
doseči večjo prepoznavnost;
 medijem smo posredovali devetnajst sporočil za javnost tako v lokalnem kot tudi
nacionalnem merilu;
 s posameznimi novinarskimi hišami imamo dogovor, da redno pišemo članke
(Dolenjski list, Primorske novice);
 na novinarska vprašanja smo redno in v roku odgovarjali na vse »naše« teme;
 pripravili smo dogodke ob obiskih domačih (MKO,energetiki,…) in tujih gostov
(Bolgarska delegacija) ali institucij;
 organizirali, vodili in usmerjali smo dogodke za potrebe Zavoda;
 organizirali, pripravili in sodelovali smo na različnih sejmih (Narava Zdravje..);
 spremljali smo tiskane objave o delu Zavoda in naravovarstvenih vsebinah v medijih
in obveščali interno javnost o prispevkih.
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Razvojne aktivnosti:
 promovirali smo varstvo narave in odgovoren odnos do narave kot del družbene
odgovornosti;
 širili smo doseg publikacij Zavoda RS za varstvo narave;
 z mediji smo delali usmerjeno, ponudili vsebine za posamezno ali serijo oddaj (npr.
televizijska oddaja Na lepše, sodelovanje na prvem radijskem programu v
izobraževalnih oddajah, ...);
 pri delu smo prepletali vsebine javnostim, ki so del projektov z »rednimi« vsebinami o
naravovarstvu;
 pripravili smo komunikacijske strategije kot del ali podpora strokovnim nalogam
(pripravljena strategija za komunikacijo bobra, komunikacijo zakonodaje, pripravljena
in izvedena komunikacija o posameznih vrstah hroščev s pomočjo aplikacije »ohrani
vrsto«);
 pripravljena je bila celostna strategija dela z javnostmi in predstavljena direktorju ter
na SSR.
Projektne aktivnosti:
 pripravili smo dokumentarni film in tri kratke spote o mokriščih v projektu WETMAN;
 pripravili in/ali sodelovali smo pri pripravi številnih objav (Večer, Delo, Kleine Zeitung,
ORF, RTV SLO, Koroški radio, Dnevnik, Vӧlkermarkt, Informator,.. )(GEOPARK);
 izvedli novinarske konference (GEOPARK);
 izvedli teden Geoparka Karavanke 2013 (GEOPARK)
 izvedli smo delavnice in izobraževanja »Zabavno, poučno nič mučno – Geopark
Karavanke« (GEOPARK)
 razpisali smo teme in izvedli Geo-projektnega dan na temo Dinozavri – izumrlo
življenje na Zemlji
 predstavili smo Geopark ob Dnevu Zemlje, Mednarodnem letu voda, Turističnem
tednu občine Črna na Koroškem, 12. mednarodni EGN konferenci v Geoparku Vallo di
Diano, sejmu Narava zdravje, sejmu Turizem in prosti čas in Otroškem bazarju
(GEOPARK)
 pripravili smo načrt označevalne infrastrukture – priročnik označevalnega sistema
Geoparka Karavanke (GEOPARK);
 pripravili smo načrt animacije – priročnik animacij za info in interpetacijske točke
Geoparka Karavanke (GEOPARK)
 ozaveščali smo čebelarje in druge javnosti o problematiki invazivnih tujerodnih vrst v
medijih (Amc Promo BID);
 predstavitvili projekt na sejmu Narava-zdravje (Amc Promo BID);
 predstavljali vsebine projekta z osebnim stikom z lastnikom zemljišč na katerih so
invazivke (Amc Promo BID);
 v okviru Dneva naravovarstva in čebelarstva (v organizaciji Čebelarske zveze
Gorenjske), ki se ga je udeležilo več kot 1000 čebelarjev iz cele Slovenije, smo
predstavili problematiko invazivnih tujerodnih rastlin kot medovitih rastlin s
predavanjem njegovim povzetkom, stojnico in dvema plakatoma(Amc Promo BID);
 na povabilo Društva Sorško polje smo novembra izvedli daljše predavanje o
tujerodnih vrstah v Žabnici;
 objava do pet člankov oz. sodelovanje pri prispevkih za medije (ALPA);
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sodelovanje (s prispevkom) na vsaj enem strokovnem srečanju (ALPA);
tisk projektnega letaka in brošure (ALPA).

Preglednica 10: Objave v medijih ter izvedena predavanja in predstavitve za različne javnosti
Avtorski
prispevek
Enota
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI

Intervju

Sodelovanje
pri
novinarskem
prispevku

Sporočila za
javnost

Tiskovna
konferenca

1
3
7
0
0
9
1
10
0
0
4
4
2
0
0
12
2
14
0
0
7
0
11
0
0
37
2
6
1
0
1
2
11
0
1
OsrE
6
9
9
18
4
Skupaj
77
23
70
19
5
Opomba: Glej tudi Prilogo 4, kjer so podrobneje navedeni naši pomembnejši avtorski prispevki.

Predstavitev

14
16
15
27
1
12
4
2
91

V nadaljevanju so podane podrobnosti po posameznih območnih enotah.
Območna enota Celje
Ob mednarodnem dnevu Zemlje smo se predstavili z razstavo Mavrična doživetja travnikov. O tem smo
sodelovali tudi na Radiu Center. Z RTV SLO smo sodelovali s prispevkom o zavarovanem območju KP Ponikovski
kras in jami Pekel. Sodelovali smo tudi s TV Golica pri pripravi prispevka o naravnem spomeniku Krvavica. V
tedniku Novi Tednik smo sodelovali pri prispevku na temo ohranjanja slovenske narave, v okviru projekta ALPA
smo pripravili prispevek za časopis Viharnik o prostovoljnih akcijah. V okviru promocije in sprotnega obveščanja
projekta »Glavate vrbe« so se mediji odzivali dobro kot tudi ostale javnosti.
Območna enota Kranj
V letu 2013 smo sodelovali z osnovnimi in srednjimi šolami ter študenti in izvajali izobraževanja predvsem na
temo pomena in ohranjanja mokrišč. V okviru projekta WETMAN smo tako izvedli štiri naravoslovnodoživljajske dni za učence OŠ Roje in OŠ Mengeš v dolini Planik. Ob dnevu mokrišč smo izvedli predavanje na
Gimnaziji Škofja Loka. O pomenu mokrišč smo širšo javnost seznanjali tudi s pomočjo medijev, še posebejz
lokalnimi objavami ter preko spletnih objav na strani projekta WETMAN. V sodelovanju s Slovenskim
odonatološkim društvom in Triglavskim narodnim parkom smo konec junija izvedli tridnevni raziskovalnoizobraževalni kačjepastirski vikend na Gorenjskem.
Za Trzinski zbornik smo napisali prispevek »Naravno bogastvo Trzina« . Za Občinsko turistično karto občine
Moravče smo prispevali vsebino o naravnih značilnostih. Za ponatis knjižice Spominski parka Udin boršt smo
pripravili opis naravnih značilnosti.
Za publikacijo Dovžanova soteska »Geologija in površje« smo pripravili prispevek »Območje naravnega
spomenika«.
Po gorenjskih šolah in knjižnicah smo predstavljali razstavo narava med Radovljico in Bledom ter knjige Zrica –
potopljena lepotica in Narcisni travniki v jeseniških rovtih.
Na področju kmetijstva smo izvedli predavanje o pomenu ohranjanja obrežne vegetacije na hidromelioracijskih
sistemih znotraj Natura 2000 območij za lastnike kmetijskih zemljišč v Lukovici.
Območna enota Ljubljana
Nadaljevali smo s predstavitvami knjižice Žabica je rešena v lokalnih glasilih Ljubljanske urbane regije (Naš
časopis, Ljubljana, Slamnik), skupaj z Jano Kus (Symbiosis) smo v Bloškem koraku predstavili zdravju nevarno
invazivno rastlino orjaški dežen, v lokalnih medijih in na televiziji Slovenija predstavili naše aktivnosti v Rakovem
Škocjanu ter na Ljubljanskem barju. Sodelovali smo na dogodku evropske noči netopirjev z izobraževalno
delavnico za otroke, z naravovarstveno stojnico smo skupaj z KPLB sodelovali na Koliščarskih dnevih na
Ljubljanskem barju in bili prisotni na stojnici Zavoda RS za varstvo narave na sejmu Narava-Zdravje.
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Območna enota Maribor
Na območju OE Maribor poteka več projektov, v sklopu katerih se izvaja tudi intenzivno obveščanje javnosti o
pomenu ohranjanja narave. Pripravili smo številne prispevke v lokalnih in državnih medijih, ponovno je bila zelo
odmevna medijska akcija evidentiranja nekaterih zavarovanih vrst hroščev. Posebej odmevne in množično
obiskane so predstavitve in delavnice, na katerih smo predstavljali geološke zaklade in geopark, na primer:
Geopark Karavanke na Pecha Kucha Night, Zemlja bruha, na površju se nekaj zakuha (izobraževalna delavnica) v
Železni Kapli, predstavitev na Otroškem bazarju, predstavitev na Okrogli mizi o geologiji v osnovnošolskem,
srednješolskem in neformalnem izobraževanju Ljubljani 58. turističnem tednu občine Črna na Koroškem, na
občini Luče itd. V mariborski univerzitetni knjižnici in v Zrečah smo predstavili razstavo Vizija Pohorje 2030, na
Gimnaziji Slovenj Gradec smo predstavili razstavo Natura in rastlinstvo Pohorja. Pripravili smo tudi nekaj
predstavitev študentom, n.pr. študentom geologije študentom II. stopnje programa EkNa FNM, sodelovali pri
izvedbi naravoslovnih dni na večih osnovnih šolah in že tradicionalno sodelovali z EKO Vrtcem Tezno pri
seznanjanju otrok z naravoslovnimoi in naravovarstvenimi vsebinami Stražuna. V sklopu rednih mesečnih
predavanj PMS smo pripravili dve predstavitvi in sicer o pomenu mokrišč in njihovem ohranjanju ter o
poplavah, kot o naravnem pojavu.
Območna enota Nova Gorica
Sodelovali smo na dogodkih povezanih z praznovanjem dneva reke Soče, ki se je odvijalo v Mestni občini Nova
Gorica (prispevek na okrogli mizi). Opravili smo več predstavitev o pomenu varstva narave širši javnosti (npr. v
Novi Gorici in Ajdovščini ob dnevu mokrišč). Sodelovali smo v različnih novinarskih prispevkih v zvezi z
aktualnimi temami varstva narave na območju, ki ga pokrivamo (Geopark Idrija, širitev NATURA območij,
praznovanje dneva reke Soče, itd.).
Z različnimi deležniki smo sodelovali pri usmerjanju vsebin, ki se nanašajo na področje ohranjanja narave, v
okviru priprav zasnov projektov za pridobivanje evropskih sredstev (npr. s Centrom idrijske dediščine, z
različnimi lokalnimi skupnostmi ter regionalnimi razvojnimi agencijami). Aktivno smo sodelovali pri izvajanju
projekta Kras-Carso zlasti pri vsebinah povezanih z Geoparkom. V zvezi s tem smo predstavili študijo
»Preverjanje možnosti izvedbe geoparka na Krasu« v okviru delavnice o geoparkih in EZTS (evropsko združenje
teritorialnega sodelovanja). Nadaljevali smo aktivno sodelovanje z Oddelkom za geologijo NTF Univerze v
Ljubljani, ZRC SAZU Inštitutom za raziskovanje krasa in Notranjskim muzejem v Postojni ter Slovenskim
geološkim društvom pri obravnavanju različnih strokovnih vsebin. Sodelovali smo pri organizaciji mednarodne
delavnice “Geopark – razumeti zgodbe, ki nam jih govori Zemlja” na temo interpretacija geološke dediščine.
Območna enota Novo mesto
V okviru projekta WETMAN smo po belokranjskih osnovnih šolah ter na terenu izvedli 8 predavanj na temo
vloge mokrišč in njihovega ohranjanja. O projektnih aktivnostih smo preko obvestil obveščali vaščane bližnjih
vasi ter preko objav v lokalnem časopisju tudi širšo javnost. Na spletni strani projekta WETMAN smo redno
najavljali dogodke ter objavljali povzetke izvedenih aktivnosti. Ozaveščanje ključnih deležnikov o pomenu suhih
travišč na Gorjancih ter ozaveščanje KGZS o pomenu Natura 2000 območij na Dolenjskem. V tedniku Dolenjski
list in občinskem glasilu Vrelec občine Dolenjske Toplice imamo stalne rubrike, v okviru katerih predstavljamo
naravne vrednote in drugo naravovasrtveno problematiko. S Prirodoslovnim muzejem Slovenije in
Belokranjskim muzejem smo sodelovali v uredniškem odboru pri pripravi knjige Narava Bele krajine, sodelovali
smo tudi z avtorskimi prispevki in odstopom fotografskega gradiva za opremo knjige. V sodelovanju z lokalno
televizijo Vaš kanal in RTV SLO smo sodelovali v odajah o predstavitvi narave Bele krajine v okviru izdaje knjige
Narava Bele krajine.
Območna enota Piran
Javnost smo sproti obveščali o dejavnostih in aktivnosti območne enote kakor tudi o stališčih Zavoda v zvezi s
posegi na območja z naravovarstvenim statusom. Pripravili smo novinarski konferenci ob zaključku sodelovanja
s Kneževino Monako ter projekta MedPAN North. V okviru slednjega so bili za oddajo koprske televizije »Med
valovi« pripravljeni tudi štirje prispevki, vezani na temo projekta oziroma na problematiko morskih zavarovanih
območij. Tudi v letošnjem letu se je nadaljevalo intenzivno sodelovanje z mediji ob posameznih postavitvah
razstave o morskih datljih »Nevidne vezi«.
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Naravovarstvene akcije (razstave, označevalne table, brošure in
druge akcije)

V letu 2013 smo načrtovali številne naravovarstvene akcije in jih tudi uspešno izvedli.
Preglednica 11: 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

10
10
5
4
14
6
2
0
51

1
0
0
1
1
0
1
0
4

4
4
0
3
0
0
7
0
18

V nadaljevanju so podane podrobnosti po posameznih območnih enotah.
Območna enota Celje
V okviru te naloge smo izdali publikacijo - vodnik z naslovom Puščavnikova učna pot. V muzeju Rogatec smo v
sodelovanju z Občino Rogatec in muzejem pripravili razstavo »Potok kdo bo tebe ljubil«, v OŠ Šmarje smo
pripravili razstavo izdelkov delavnice iz projekta Glavate vrbe ter v Mercator Centru Celje razstavo o Glavatih
vrbah. V sklopu projekta Glavate vrbe je bila izvedena prireditev za lastnike ob zaključku sezone obrezovanja
glavatih vrb in podpisana deklaracija z lastniki. Izvedli smo 11 predstavitev za različne namene in deležnike.
Turistično olepševalnemu društvu Ponikva in na prireditvi v Muzeju Rogatec smo predstavili projekt Glavate
vrbe, v Občini Polzela smo imeli predavanje na temo vode in obvodnega okolja, s predstavitvijo smo sodelovali
na EKO dnevu OŠ Frana Kranjca v Celju, v Občini Sevnica smo s predstavitvijo, ob Dnevu Save, sodelovali s
predstavitvijo Vode nas povezujejo – plovnost reke Save, na Kumu smo KS Dobovec predstavili projektno idejo
Suhih travišč ter študentom ŠC Šentjur predstavili naravovarstvo in upravljanje z rastiščem velikonočnice na
Boletini. Prav tako smo v letu 2013 izvedli več akcij, med njimi smo sodelovali pri postavitvi ograje za dvoživke
ob Slivniškem jezeru, uredili in sodelovali pri otvoritvi naravoslovno zgodovinske učne poti Prusnik, izdelali
tablo za KP Kum, izvedli sanacijo Intiharjeve lipe, z vgradnjo vrat v Zgornjo in Spodnjo Stesko jamo v občini Žalec
smo, ob sodelovanju z jamarji in občino, zaprli vhod v jami, s planinci smo izvedli čiščenje nahajališča rumenega
sleča Vrhek ter čiščenje nahajališča navadne mastnice pod Lisco. Izdelali smo informacijsko tablo za Snežno
jamo ter označili NV Tinski potok.
Območna enota Kranj
Organizirali smo dve akciji odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na območju občine Trzin. Zavod
je strokovno usmerjal akciji, ker sta potekali na posebnem varstvenem območju Natura 2000 Rašica in na
območju naravnih vrednot mokrišč.
V okviru projekta WETMAN smo na projektnem območju Planik postavili eno tablo, na projektnem območju
Zelenci pa šest novih informativnih tabel, na katerih so prikazane zanimivosti in posebnosti območja ter pomen
mokrišč in njihovega ohranjanja. Na Zelencih smo postavili tudi več novih označevalnih in usmerjevalnih tabel
ter en nov opozorilni znak.
Podali smo pobudo, prispevali gradivo in sodelovali pri pripravi ponatisa naravovarstvene igre o mokriščih, ki je
izšla ob dnevu mokrišč v obliki zloženke Mokrišča – spoštuj, varuj, uživaj.
Razstavi o mokriščih med Radovljico in Bledom in soteski Zarica sta nadaljevali »potovanje« po gorenjskih
šolah. Poleg tega smo pripravili vsebino, grafiko in fotografije za pojasnjevalno tablo z naslovom Kremenov
konglomerat (postavljena avgusta 2013) in strokovno sodelovali pri drugih vsebinah za nove in obnovljene
pojasnjevalne table v naravnem spomeniku Dovžanova soteska. Pripravili smo vsebine za pojasnjevalno tablo
na Rudni poti na Savske jame (Korelnov rov, postavljena septembra 2013) in sodelovali pri načrtovanju poti
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(Občina Jesenice). Sodelovali smo pri pripravi angleške verzije zgibanke »Kokra« , ki jo je financirala Občina
Šenčur.
Območna enota Ljubljana
V Rakovem Škocjanu so bile s sofinanciranjem občine Cerknica izvedene tri akcije, in sicer obnova 150m odseka
učne poti s stopnicami in 60m ograje, izdelava in postavitev štirih velikih izhodiščnih tabel in dveh smerokazov
na učni poti in naknadno še vzdrževalna dela na drevoredu z 22 drevesi. Na območju naravne vrednote Hrašeribniki smo izdelali interpretativno tablo ter jo s pomočjo članov Turističnega društva Hraše in Osr.E. na
slavnostni otvoritvi tudi predstavili. Na pobudo društva Zavod Nesseltal Koprivnik smo strokovno sodelovali pri
izdelavi dveh interpretacijskih tabel v Koprivniku. V letu 2013 so bili načrtovali tudi ukrepi za ohranjanje kotišč v
sedmih cerkvah na Ljubljanskem barju - v župniji Vrhnika, Ig in Tomišelj. Skupaj s Krajinskim parkom Ljubljansko
barje smo izvedli komunikacijo z vsemi župniki in opravili večino ogledov stanja na terenu. Za ohranjanje kotišča
netopirjev smo izvedli vse ukrepe na cerkvi Sv. Jakob pri Blatni Brezovici. Za ostale cerkve pristojni župnišči nista
bili pripravljeni sodelovati. O akciji smo seznanili Nadškofijo Ljubljana in dobili podporo pri ohranjanju populacij
netopirjev. Kljub temu župnija Ig in Tomišelj ni bila pripravljena na sodelovanje, tako da smo za ureditev nastale
situacije ponovno zaprosili nadškofijo. Akcija se nadaljuje v letu 2014. V letu 2013 smo z namenom predstavitve
knjižice Žabica je rešena in izvedbe lutkovne predstave obiskali 6 vrtcev (13 enot) in 1 osnovno šolo. V
posameznih enotah vrtca je bila predstava v večih ponovitvah. Po lutkovni predstavi smo otrokom predstavili
slikanico ter skozi pogovor prenašali sporočilo zgodbice, o mokriščih in živalih, ki tam živijo. Predstavili smo jim
tudi fotografije živali in mokrišč, npr. močvirske sklednice, kačjega pastirja, mokrotnega travnika, poplavnega
gozda. Na povabila smo predstavitev knjižice ter lutkovno predstavo izvedli tudi na posvetu o okoljski vzgoji
Skavtskega okoljskega centra Kočevski rog na Vrhniki, VII. srečanju ekovrtcev v Dobrovniku in prireditvi U konc
sveta so pravljice doma v Bohinju. V letu 2013 smo izvedli tudi premestitev gnezda štorklje v Loški dolini in
začeli sodelovati z občino Škofja loka glede premestitve gnezda štorklje v njihovi občini. Zaradi ponovnega
pojavljanja večje količine pene sumljivega izvora v Križni jami smo konec leta 2013 pri Zavodu za zdravstveno
varstvo Koper naročili mikrobiološko in kemijsko analizo preskusa vode.
Območna enota Maribor
Nadaljevali smo z izvedbo naravovarstvene akcije Izdelava in postavitev kovinskih nosilcev, namenjenih za
gnezdenje belih štorkelj Ciconia ciconia. Kovinske nosilce smo nameščali na lokacijah, kjer so bila gnezda bele
štorklje ogrožena, pri tem pa smo sodelovali z lokalnimi skupnostmi, lastniki zemljišč in lokalnimi
elektrodistribucijskimi podjetji. V sklopu projektov ALPA, GEOPARK in WETMAN smo izvedli še večje število
drugih akcij, ki so predstavljene v poročilih k omenjenim projektom. V okviru teh projektov smo izvedli več
odmevnih terenskih akcij s prostovoljci, n.pr. čiščenje planj na Pohorju, ki so se jih poleg predstavnikov ZGS
udeležili številni prostovoljci. Izvedli smo tudi čiščenje barja na Vrhah s srednješolci. V mariborski univerzitetni
knjižnici in v Zrečah smo predstavili razstavo Vizija Pohorje 2030, na Gimnaziji Slovenj Gradec smo predstavili
razstavo Natura in rastlinstvo Pohorja. Zanimiva in zradi nenavadne vsebine zelo odmevna je bila tudi
postavitev eksponatov septarijskih konkrecij v Muzeju NOB v Mariboru in v Botaničnem vrtu v Pivoli, kar smo
izvedli v sodelovanju s PMS in dr. Mihom Jerškom, ob tem pa smo izdali tudi zloženko z naslovom »Dinozavrova
jajca«.
Območna enota Nova Gorica
Postavili smo pojasnjevalno tablo za območje NATURA 2000 Trnovski gozd-Nanos. V okviru projekta Izjemna
drevesa severne Primorske sodelovali pri zasnovi in postavitvi pojasnjevalnih tabel za sestoj tis na Senici,
kačasto smreko v Godoviču in Veliki jesen ob Rakah v Idriji, bukve na planini Razor, ki so varovane kot naravne
vrednote. Za navedena drevesa so bile izdelane laminatne table z daljšo vsebino in fotografijami. Izvedli smo
tudi vse ostale potrebne aktivnosti pri izdelavi in tiskanju tabel ter nadzor pri postavitvi tabel na terenu.
Sodelovali smo tudi pri pri pripravi vodnika in sicer s pisanjem ter dopolnjevanjem besedil ter s fotografijami. V
sodelovanju z Občino Tolmin smo organizirali zapiranje jame Krasnica, z Jamarskim društvom Kraški leopardi
obnovo vrat v Jamo pod Pečino (Leopardovo jamo), z Društvom za raziskovanje jam Ljubljana pa čiščenje
Jakcovega brezna na Krasu. Izdali smo zloženko »Divje jezero-moč narave in vzdušje miru« s sredstvi kneževine
Monako. Izvedli smo štetje evropsko ogrožene vrste ptice rjavega srakoperja (Lanius collurio) v dolini
Nanoščice. Organizirali smo sanacijske posege v območju rastišča in sanacijsko-vzdrževalna dela na lipi v
Predjami ter sanacijske posege na lipi v Rutu. Z Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo netoprjev smo
izvedli selitev netopirjev v objektu Splošne bolnišnice Nova Gorica. Organizirali in izvedli smo čiščenje geoloških
profilov v Kozjanskem parku v sodelovanju s Slovenskim geološkim društvom, upravljavcem parka in študenti
geologije.
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Območna enota Novo mesto
Na območju Gornjega kala v Hrastu pri Vinici smo že peto leto zapored organizirali naravovarstveno akcijo
prenašanja dvoživk preko lokalne ceste. Pred pričetkom parjenja smo postavili 400 metrov varovalne ograje
(nov način postavitve) na obeh straneh ceste. K prenašanju dvoživk in spremljanju vrstne pestrosti dvoživk smo
privabili krajane ter številne učence osnovnih in srednjih šol. V kal smo prenesli nekaj čez 800 dvoživk, prav tako
iz kala, na cesti mimo kala pa je bilo v celotnem času izvajanja akcije povoženih le nekaj 10 dvoživk. V letu 2013
se je akcija pričela zelo pozno, saj so bile vremenske razmere sila neugodne. V okviru projekta WETMAN smo
organizirali izlov neavtohtonih vrst rib iz Gornjega kala, kamor smo privabili veliko število ribičev in ostale
zainteresirane javnosti. V okviru dogodka smo predstavili biotsko raznolikost življenja v kalih na območju Hrasta
in Perudine. Na celotnem projektnem območju Gornji kal smo postavili 6 informativnih tabel na temo varovanja
mokrišč, habitata želve sklednice in predstavitve projkta WETMAN. Izveden je bil tradicionalni monitoring
srednjega detla v Dobravi, kjer je bilo ugotovljeno stabilno stanje, popis kosca v Jovsih pa je ponovno izpostavil
kritično upadanje lokalne populcije. Na območju Natura 2000 Metlika SI3000063je je bila izvedena akcija
ohranitev kotišča netopirjev ob sanaciji podstrehe v Flašmanovi hiši, Mestni trg 27, Metlika. Ob tem so bile
ohranjen obstoječe preletne odprtin nad verando za nemoten prelet prisotnih vrst netopirjev, odstranjeno
staro gvano s podstrehe in z lesenimi opaži urejena tla tako, da bo v bodoče možno lažje čiščenje gvana. Na
rastišču rumenega sleča v Gaberju pod Gorjanci smo v sodelovanju z ZGS OE NM, Planinskim društvom Krka ter
GG Novo mesto izvedli prostovoljno akcijo, s katero smo presvetlili rastišče rumenega sleča. Odkazano in
posekano je bilo predvsem drevje, ki je neposredno konkuriralo grmičkom rumenega sleča. Les je bil ročno
spravljen v dolino in nato odpeljan k lastniku zemljišča. Izdelana je bila informativna tabla o Trškogorskih lipah.
Območna enota Piran
Na območju slanega travnika pri sv. Nikolaju je na naše stalno prigovarjanje Mestna občina Koper obnovila
dotrajane dele mostovža, ki vodi obiskovalce preko travnika. Razstava »Nevidne vezi«, pripravljena v okviru
projekta Morski datlji? Ne hvala! in problematika, povezana z varstvom morskih datljev ter ohranjanja morske
biotske raznovrstnosti sta bili med drugim predstavljeni v koprski in goriški knjižnici, v KP Sečoveljske soline, v
Biotehniškem centru Naklo ter v sklopu obeležitve Sredozemskega dneva obale. Izvedli smo tudi natančen
posnetek stanja in pomena ter ogroženosti Osapske udornice z vidika ptic, botanike in geomorfologije s
pomočjo zunanjih strokovnjakov in strokovnim sodelovanjem OE Maribor. Z mestno občino Koper smo
sodelovali pri obnovi oz. postavitvi novih tabel o naravnih in kulturnih znamenitostih. Izvedena so bila tudi
vzdrževalna dela na plovkah.
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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. Navajamo jih v treh kategorijah: ugodeni in
zavrnjeni primeri ter drugo (npr. umik vloge). V letu 2013 zavrnjenih primerov ni bilo.
Preglednica 12: 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
9
7
5
5
2
2
9
41

0
0
0
0
0
0
0
0
0

V nadaljevanju so podane podrobnosti po posameznih območnih enotah.
Območna enota Piran
Po zakonu o dostopu do IJZ smo izdal mnenje za potrebe izdelave OPPN Srmin II (Aquarius) in posredovali
podatke za območje KP Strunjan, za pripravo projekta SHAPE (krajinska zasnova obalnega območja) v izvedbi
RRC Koper, finančni mehanizem IPA Adriatic.
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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 domačih in tujih konferencah
ter strokovnih srečanjih.

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 2013.
8.1.1

Potekajoči projekti

Izvedene konkretne projektne aktivnosti v letu 2013, 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, Naravovasrstvene akcije 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


Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji (WETMAN) (1.2.201101.2.2015)

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. Izvedene
projektne aktivnosti so vključene v predhodnih vsebinskih poglavjih.


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

Projekt SI Natura 2000 Management se izvaja v okviru finančnega mehanizma LIFE+ Evropske
unije. Zavod v projektu sodeluje kot partner. V okviru projekta bo v letu 2014 pripravljen
program upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji za novo finančno perspektivo 2014 –
2020. Zavod je v letu 2013 sodeloval v večini aktivnosti, ki jih vodi MKO in je bil nosilec
pregleda izvajanja ukrepov in ciljev programa za obdobje 2007-2013 ter naloge določitve
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varstvenih ciljev, referenčnih vrednosti, ukrepov programa za obdobje 2014 – 2020 (naloga se
zaključi v letu 2014). V letu 2013 je Zavod pripravil prvi osnutek Priloge 4.2 PUN2k 2014-2020,
sodeloval pri izdelavi osnutka OPN2k 2014-2020 in pri izdelavi PAF (Priority Action Framework)
za Slovenijo. V okviru projekta se je Zavod kot strokovna pomoč MKO vključeval v postopke
izdelave operativnih programov za naslednjo EU finančno perspektivo (Partnerski sporazum,
Program razvoja podeželja, Kohezijska politika, Regionalni razvojni programi). Izvajanje
projekta je zamaknjeno za približno 3 mesece zaradi začetnih administrativno-tehničnih težav
projektnega partnerstva, ki pa se bodo v letu 2014 uskladile z načrtovano dinamiko izvajanja
projekta.
8.1.1.2 Evropsko teritorialno sodelovanje – CILJ 3
7.1.1.2.1 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
»SEE River Toolkit« s katerim bo mogoče doseči izboljšanje celostnega 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.

7.1.1.2.2 Transnacionalno sodelovanje – Program MEDITERAN


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

Projekt je bil uspešno zaključen z izjemo aktivnosti, ki je predvidevala pilotno postavitev
priveznih mest na območju NS Debeli rtič. Aktivnost je bila vključena v projekt zaradi
napovedanega sprejema uredbe o zavarovanju in posledične opredelitve upravljanja. Zaradi
dejstva, da nova uredba o zavarovanju Debelega rtiča ni bila sprejeta in predvsem zaradi
nedorečenosti postopkov za namestitev priveznih mest, je bila aktivnost v dogovoru z
vodilnim partnerjem opuščena. V skladu s projketnim programom smo se udeležili tudi
zaključnega srečanja projektnega sveta ter oblikovali poročilo o izvedenih aktivnostih.
Projekt je zaključen, zgodba v sliki in besedi je v Prilogi 8.
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7.1.1.2.3 Čezmejno sodelovanje Slovenija–Avstrija


Vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto - Geopark Karavanke
(GEOPARK) (1.9.2010-30.6.2014)

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 2013 smo izvajali številne predvidene aktivnosti. Aktivno smo izvajali delovni
sklop »Raziskave in razvoj«, katerega nosilec je bil ZRSVN. V okviru le-tega smo dokončali Načrt
označevalne infrastrukture ter Načrt animacije za posamezne info/interpretacijske točke. Eden
od ciljev projekta je bila priprava vseh ustreznih dokumentov za vpis Geoparka Karavanken na
evropsko in globalno mrežo Geoparkov pod okriljem UNESCO-a. V 2013 smo dopolnili
aplikacijo za kandidaturo, ki jo je strokovno ocenila mednarodna IUGS komisija. Meseca marca
smo iz Pariza dobili obvestilo, da je Geopark Karavanke postal del evropske in svetovne mreže
geoparkov pod okriljem UNESCO. S tem cilj ni bil samo dosežen, ampak celo presežen. Postali
smo prvi čezmejni geopark med Slovenijo in Avstrijo, prvi geopark v Sloveniji in eden od le treh
čezmejnih geoparkov na svetu. V okviru sklopa »Izgradnja podporne infrastrukture« je ZRSVN
pripravil, v skladu z Načrtom označevalne infrastrukture in animacije, vsebine za opremo
posameznih točk, poti in interpretacijskih poligonov. V letu 2013 je bila končana Učna pot po
Mežici, ki ji je sledila otvoritev Info točke na Smrekovcu, intenzivno pa smo pripravljali gradiva
še za preostale info in označitvene točke. V sklopu »Komunikacija« so bile izvedene novinarske
konference, za ciljne skupine smo pod naslovom »Zabavno, poučno, nič mučno – Geopark
Karavanke« izvedli različna izobraževanja in delavnice, razpisali smo Geo-projektni dan na
temo Dinozavri – izumrlo življenje na Zemlji in organizirali 15 dogodkov za različne ciljne
skupine v okviru izvedbe in organizacije Tedna Geoparka Karavanke 2013. Geopark Karavanke
smo predstavili tudi ob Dnevu Zemlje, Mednarodnem letu voda, Turističnem tednu občine
Črna na Koroškem, 12. mednarodni EGN konferenci v Geoparku Vallo di Diano, sejmu Turizem
in prosti čas ter sejmu Narava zdravje, Otroškem bazarju … ter v številnih medijih. Minister za
kmetijstvo okolje in prostor, mag. Dejan Židan je pripravil slovesno obeležitev za Geopark
Karavanke ob sprejemu v EGN in GGN mrežo, uradni sprejem je pripravil tudi avstrijski deželni
glavar dr. Petrer Kaiser. Intenzivno delo se je nadaljevalo na področju upravljanja in priprave
ter sprejetja statuta DS Geoparka Karavanke, ki je bil do konca leta sprejet na vseh občinskih
svetih občin. Pripravljala se je tudi Strategija Geoparka Karavanke 2020 ter aktivnosti za
ustanovitev EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje). Projekt Geopark se
zaključuje 30. junija 2014.


Apis mellifera carnica - bioindikator in promotor biodiverzitete (Amc Promo BID)
(1.10.2010-31.3.2014)

Projekt Amc Promo BID se izvaja v okviru programa Čezmejnega sodelovanja SlovenijaAvstrija. Vodilni partner je Razvojna agencija Sora, Zavod pa v projektu sodeluje kot partner.
Osnovni namen projekta je ohranjanje biodiverzitete in naravnih virov z medsektorskim
povezovanjem okoljevarstvenih in naravovarstvenih institucij oz. 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
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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 smo ugotavljali, kateri načini odstranjevanja invazivk so
za posamezna območja najučinkovitejši. V letu 2013 smo sodelovali pri pripravi raziskovalnih
in diplomskih nalogah študentov naravovarstva ter upravljanja podeželja in krajine.
Raziskovalni nalogi sta zaključeni, dve diplomski nalogi oddani, ena pa tik pred oddajo –
zagovori bodo predvidoma v marcu 2014.


Sonaravno upravljanje planin na varovanih območjih (ALPA) (1.3.2012 - 30.6.2014)

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.

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


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 Osmoderma
eremita. Cilj projekta je tudi prenos aktivnosti na druge vodotoke.
Projekt je zaključen, zgodba v sliki in besedi je v Prilogi 7.


Izjemna drevesa severne Primorske (IDSP)
(1.8.2012 – 31.7.2013)

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 so bila predstavljena tudi
nekatera izjemna drevesa severne Primorske.
Zavod je vse svoje aktivnosti izvajal in zaključil v letu 2013. V prijavi je bil planiran zaključek
projekta že do 31.5, zaradi objektivnih razlogov pa je bil rok uradno podaljšan za 2 meseca,
tako da se je projekt zaključil z 31.7.2013.
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8.1.1.4 Lifelong learning programme COMENIUS


Geo projektni dan Geoparku Karavanke (GEO PROJEKTNI DAN)
(1.8.2013-31.7.2015)

V projektu Geo projektni dan Zavod sodeluje kot partner, vodilni partner je Občina Mežica.
Eden izmed pomembnih ciljev je popularizacija vsebin geologije, varstva narave in ostale
naravne in kulturne dediščine. Prav posebno pozornost dajemo mladim. Zaradi tega je
vključevanje in sodelovanje z izobraževalnimi institucijami na območju izjemnega pomena.
V projektu bomo oblikovali ideje, programe in vsebine, ki jih bo mogoče vključiti v učnovzgojne procese vrtcev in šol tako na slovenski kot na avstrijski strani Geoparka Karavanke s
tem bodo dosegli višjo zavest in osveščenost o pomenu ohranjanja narave.
V letu 2013 smo razpisali temo geo-projektnih dni VULKANI – Zemlja bruha, na površju se
nekaj zakuha. Za naslovno temo smo pripravili učna gradiva in izvedli delavnico za vzgojitelje
in učitelje.
8.1.1.5 Drugi viri financiranja
Fundacija MAVA (Foundation pur la Nature)
Projekt Toward Strengthened Conservation Planning in South East Europe je bil v letu 2013,
pod okriljem prijavitelja IUCN Zahodni Balkan, prijavljen na razpis naravovarstvene fundacije
MAVA. Projekt temelji na povezovanju naravovarstvenih inštitucij zahodnega balkana zato
smo se v projekt vključili Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Sektor za ohranjanje narave in
Zavod. Proti koncu leta 2013 je bil po dodatnih usklajevanjih projekt odobren, aktivnosti
projekta se bodo začele izvajati v letu 2014.

8.1.2

Oddane projektne prijave

Zavod je v letu 2013 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 2013 vključil v sledeče projektne prijave:
8.1.2.1 Finančni mehanizem LIFE+ Okolje in Narava


Ohranjane biotske raznovrstnosti območij Natura Kočevsko (LIFE KOČEVSKO)

V partnerstvu z Občino Kočevje (prijavitelj), Zavodom za gozdove Slovenije in Ljudsko
univerzo v Kočevju smo pripravili projektno prijavo na finančni mehanizem LIFE+ Narava.
Skupna vrednost projekta v oddani prijavnici je dobra 2,5 mio evrov, od tega je finančni del
Zavoda v višini 457.346 evrov. Projekt se v primeru odobritve začne v mesecu septembru
2014 in traja štiri leta in pol. Vsebina projekta je namenjena ohranjanju gozdne
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biodiverzitete za tarčne vrste gozdnega jereba, divjega petelina, belohrbtega detla in
triprstega detla. Ukrepi varstva v kočevskih gozdovih so usmerjeni k osnovanju ekocelic z
ukrepanjem in brez ukrepanja, izboljšanju prehranskega in gnezditvenega habitata ciljnih
vrst, vzpostavitvi mirnih con ter uravnavanju aktivnosti lovstva, gozdarstva in varstva
narave. Poleg ukrepov za ohranjanje gozdne biodiverzitete smo v projektu načrtovali tudi
ukrepe za varstvo podzemnega habitatnega tipa jam in človeško ribico na širšem območju
kočevske kotline ter varstvo in interpretacija kočevskoreškega jezera z varovanjem
habitata orla belorepca v Kočevski Reki.


Ohranjane brumetalnih travišč

Projekt LIFE+ Narava Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji« je namenjen
vzpostavitvi ugodnega stanja prioritetnega habitanega tipa 6210(*) na treh območjih:
Haloze, Kum in Gorjanci-Radoha, ki se soočajo s problemi zaraščanja in opuščanja kmetijske
rabe na eni strani in s problemom neustrezne kmetijske rabe (intenzivne) na drugi strani. S
projektom bomo pomagali očistiti zaraščena zemljišča in motivirali lastnike zemljišč k
trajnostni
rabi
suhih
travišč
predvsem
s
povezovanjem
zainteresiranih
kmetovalcev/lastnikov, najemom zemljišč in nudenjem opreme za obdelovanje zemljišč kot
tudi nudenjem podpore za vzpostavitev ustreznih struktur habitata. Po izvedbi konkretnih
naravovarstvenih akcij bo z ozaveščanjem in mreženjem kmetovalcev/lastnikov zemljišč ter
ustreznim managementom območij dodatno zagotovljeno dolgoročno ohranjanje ugodnega
stanja habitatnega tipa, obenem pa tudi ekonomska upravičenost rabe tal v teh ruralnih
območjih.
Zavod v projektu nastopa kot vodilni partner, ki tudi vodi večinski delež konkretnih
naravovarstvenih akcij, pripravljalnih akcij, ozaveščevalnih akcij in monitoringov projekta na
treh območnih enotah – OE Maribor, OE Celje in OE Novo mesto. Predvideni začetek
projekta je 1.2.2015, projekt naj bi trajal 5 let. Partnerji projekta so še Kmetijsko gozdarski
zavod Ptuj, Krajevna skupnost Dobovec in Društvo Gorjanske košenice. Projekt bo delno
sofinanciran tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

8.1.2.2 Regionalni razvojni programi v okviru izvajanja kohezijske politike 2014-2020
Zavod je v letu 2013 v okviru projekta SI Natura 2000 Management sodeloval na 12 obiskih
po razvojnih regijah in vzpostavil tesnejše sodelovanje z zainteresiranimi regijami v smeri
razvoja projektnih predlogov na temo ohranjanja biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot
(Specifični cilj Osnutka operativnega programa izvajanja kohezijske politike 2014-2020:
Uspešno ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot za zagotavljanje
ekosistemskih storitev ter zmanjševanje negativnih posledic njihove izgube in pozitiven vpliv
na ohranjanje kulturne dediščine). V letu 2014 se delo na razvoju projektov na temo
ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot nadaljuje, poskušali pa bomo
interes regij za te vsebine razširiti še na nekatere za ohranjanje narave bistvene regije (npr.
Notranjsko-kraška regija). Zavod je sodeloval tudi pri pripravi študije Nabor in ocena
projektov nacionalnega pomena razvoja regij za Operativnega programa – programa
upravljanja območij Natura 2000 2014-2020, ki predstavlja okvirni nabor projektov, ki bodo
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imeli možnost neposredne potrditve v okviru tega specifičnega cilja Osnutka operativnega
programa izvajanja kohezijske politike 2014-2020.

7.1.2.3.1 Jugovzhodna Slovenija
Zavod (Območni enoti Ljubljana in Novo mesto) je v sodelovanju z ZGS, Občino Kočevje in
preostalimi občinami na območju Natura 2000 Kočevsko oddal projektni predlog Dežela
gozdov in medveda, ki spodbuja investicije v obnovo javne infrastrukture, vključno s
turistično infrastrukturo ter objekti kulturne dediščine za obisk in interpretacijo območja
Natura 2000 s poudarkom na upoštevanju ciljev varstva narave, kakovostne interpretacije in
možnosti doživljanja narave, kulturne dediščine in krajine ter trajnostne mobilnosti
obiskovalcev.
Območna enota Novo mesto je v sodelovanju z občino Semič oddala predlog projekta
Vzpostavitev informacijsko-raziskovalnega centra Črni močeril v Beli krajini. Namen
projekta je vzpostavitev raziskovalnega in interpretacijskega centra z namenom raziskovanja
ter ohranjanja populacije črnega močerila ter njegovega habitata v širšem zaledju nizkega
krasa.
7.1.2.3.2 Posavska regija
Območne enote Celje, Ljubljana in Novo mesto so v sodelovanju s posavskimi občinami in
HESS oddale projektni predlog Varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov s katerim bodo
izvedene revitalizacije nekaterih pritokov reke Save, vzpostavljene interpretacijske točke,
obnovljeni nekateri objekti javne infrastrukture za namene interpretacije in prezentacije
ekosistemskih storitev vodnih ekosistemov.
7.1.2.3.3 Savinjska regija
Območna enota Celje je v sodelovanju s savinjskimi občinami in ostalimi deležniki v Savinjski
regiji oddala več projektnih predlogov in sicer:
 Nadgradnja ribnikov Petelinjek: Namen je nadgradnja učne poti z novejšimi in
inovativnimi pristopi, nadgradnja vsebine ter način spoznavanja učne poti z
digitalizacijo učnih listov z uporabo učnih tablic ter povezava poti in vsebine z
medmrežjem. Nadgradnja in povezava kolesarskih poti, parkirišč, nove točke za oddih
in rekreacijo, vzpostavitev muzejske sobe s predstavitvijo smolarjenja.
 Mejice v Spodnji Savinjski dolini: Namen in cilj projekta je vzpostavitev mejic (zelene
infrastrukture) v Sp. Savinjski dolini ter povezava in mreženje naravovarstveno
pomembnejših območij kot so ribnik Vrbje, Ponikovski kras, N2k Območje Ložnica s
ciljem vzpostavitve zelene infrastrukture kot so mejice, obvodna drevnina,
posamezna drevesa, povezovanje gozdnih otokov, njihovo mreženje in prispevek k
povečanju biodiverzitete.
 Oživitev in nadgradnja KP Ribnik Vrbje: Namen projekta je izboljšanje vodnih virov KP,
ureditev interpretacije v varovanem območju, vključitev vsebin v učne načrte v šolah
v regiji, izboljšanje in popestritev turistične ponudbe z inovativnimi pristopi in
regionalnim mreženjem. Projekt je usmerjen v izvajanje izobraževalnih programov
lokalnih šol.
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 Grad Ojstrica, bolečina celjskih v ovoju naravne dediščine Krvavice, projekt je prijavila
občina Tabor v sodelovanju z OE za varovano območje Krvavice (Projektna prijava
vključuje tudi Grad Ojstrico in Staro šolo Loke – kulturna dediščina). Gre za
komunikacijsko izobraževalni del projekta s ciljem poiskati rešitve za N2k območje in
zagotovila sobivanje sokola selca z aktivnostmi človeka. Izvedba aktivnosti zajema
čiščenje plezalne poti in ureditev nadomestnega plezališča.
 Celostna ureditev območja N2k Savinja pri Šentjanžu: Namen projekta je uskladitev
različnih interesov, izdelva integralnega načrta, conacija območja, izvedba tematskih
poti in interpretativnih točk ter mreženje deležnikov (upravljanje voda, kmetijstvo,
promet, gozdarstvo, varstvo narave). Vse aktivnosti s ciljem ohranjanja in izboljšanja
biodiverzitete na območju.
V Savinjski regiji so bili oddani tudi predlogi projektov Vizije Pohorje 2030 in Oživitev KP Boč
(glej poglavje 8.1.2.3.6 Podravska regija).
7.1.2.3.4 Obalno-kraška regija
Območna enota Piran je v sodelovanju z razvojno agencijo, občinama Koper in Piran ter
ostalimi lokalnimi deležniki oddala predlog projekta Razvoj z naravo v Dragonji. Namen
projekta je uskladitev interesov med sektorjem upravljanje z vodami, kmetijstvom,
prostorskim razvojem in varstvom narave. Projekt je namenjen tudi uskladitvi različnih
deležnikov glede pobud po zavarovanju doline reke Dragonje in s tem do odločitve o
ustanovitvi krajinskega parka.
7.1.2.3.5 Podravska regija
Območni enoti Maribor in Celje sta v sodelovanju z občinami, 3 razvojnimi agencijami ter
deležniki v regiji oddali prednostne med-regijske predloge projektov Vizija Pohorje 2030 (7
celostnih projektov in 4 projekti vezani na mikrolokacije Pohorja), predvsem v smer
vzpostavitve javne infrastrukture za obiskovanje, interpretacijo, usmerjanje obiska,
učinkovite rabe naravnih dobrin ter revitalizacijo habitatnih tipov in habitatov vrst na N2k
območju Pohorje.
Območni enoti Maribor in Celje sta oddali tudi med-regijski predlog projekta Oživitev KP
Boč. Namen projektne prijave je oživitev ZO na obeh straneh OE MB in CE, oživitev in
upravljanje info-centra, priprava načrta upravljanja ter razvojne vizije usklajenega z lokalnimi
in regionalnimi potrebami, priprava novih produktov, trženje, uskladitev rabe habitatnega
tipa travišč z izboljšanjem stanja velikonočnice, vzpostavitev mreže »Varuhov narave«,
vzpostavitev mreže »hotelov za hrošče« in ozaveščevalne delavnice in preprečitev vožnje v
naravnem okolju za zapornicami.
7.1.2.3.6 Koroška regija
Območna enota Maribor je v sodelovanju z koroškimi občinami in partnerji projekta Geopark
Karavanke v Koroški regiji oddala naslednje predloge projektov:
 Geodoživetja v Geoparku Karavanke: Namen projekta je povečanje števila
obiskovalcev, ki bodo območje Geoprak Karavanke prepoznali kot območje
celostnega doživljanja naravne in kulturne dediščine ter kot destinacijo sonaravnega
turizma izhajajočega iz bogate geološke dediščine območja.
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 Razvoj blagovne znamke in produktov Geoparka Karavanke: Namen projekta je
pozicioniranje sonaravne turistične destinacije in blagovne znamke Geoparka
Karavanke ter razvoj Geopark produktov ter mreže ponudnikov in storitev. S tem
želimo omogočiti lokalnemu prebivalstvu dodatne razvojne možnosti, večjo
prepoznavnost območja na lokalnem in širšem nivoju in s tem dati obisku večjo
dodano vrednost.
 Sprehod po vulkanu: je projekt na področju izobraževanja, popularizacije,
interpretacije geologije, geomorfologije in geološke ter geomorfološke dediščine ter
seveda posledično ostale naravne in kulturne dediščine območja Smrekovca. Naravno
bogastvo je podlaga za razvoj produktov, ponudnikov, vzpostavitev ter razširitev
njihove mreže za celostno in kakovostno doživljanje ter aktivno preživljanje prostega
časa na območju Smrekovškega pogorja, ki predstavlja edino vulkansko pogorje v
Sloveniji.
8.1.2.3 Norveški finančni mehanizem in finančni mehanizem EGP
7.1.2.4.1 Finančni mehanizem EGP
Zavod je v letu 2013 začel pripravljati dve projektni prijavi na razpis finančnega mehanizma
EGP: Ohranjanje biotske raznovrstnosti Ljubljanskega barja in Ohranjanje biotske
raznovrstnosti Pohorja. Oba projekta sta namenjena projektnim aktivnostim izboljšanja
stanja habitatnim tipom in vrstam v neugodnem stanju ter usklajevanju interesov med
različnimi sektorji oz. sklenitvi dogovorov za ustrezno dolgoročno upravljanje s projektnimi
območji (travišča in nizko barje na Ljubljanskem barju ter ovršje Pohorja z visokimi barji,
barjanskimi gozdovi in travišči).
7.1.2.4.2 Norveški finančni mehanizem
V letu 2013 je območna enota Gorica pristopila v partnerstvo z društvom Drobnovratnik in
občino Pivka pri prijavi projekta Pivška jezera povezujejo. Projekt je bil prijavljen na Norveški
finančni mehanizem za NVO. Zavod bo v primeru odobritve usmerjal strokovno delo ter nudil
strokovno pomoč pri izdelavi načrta upravljanja za zavarovano območje ter procesa
vključevanja deležnikov.
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 NATREG - Kako upravljati (za)varovana območja narave, da bodo postala priložnost
za trajnostni razvoj
Poprojektne aktivnosti projekta NATREG so se izvajale v okviru izvajanja projekta WETMAN,
ALPA, SEE RIVER in PUN2000. Vizija Pohorje 2030 se je preko sodelovanja z občinami in
regionalnimi agencijami na Pohorju vključevala preko celovitih projektnih pobud v predloge
regionalnih razvojnih programov Savinjske, Podravske in Koroške regije. V projektu PUN2000 so
se elementi Vizije Pohorje 2030 vključili v študijo nabora nacionalnih prioritet razvojnih

86

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2013

februar 2014

potencialov območij Natura 2000 in so bili v študiji tudi med najboljše ocenjenimi projektnimi
predlogi.
8.1.3.2 Sodelovanje s Kneževino Monako - Morski datlji? Ne, hvala.
Projekt v okviru sodelovanja s Kneževino Monako se je uradno zaključil v decembru 2012, v
letu 2013 pa se je nadaljevala intenzivna distribucija razstave Nevidne vezi, ki je bila
pripravljena v okviru projekta. Razstava je gostovala po Sloveniji, med drugim v Krajinskem
parku Sečoveljske soline, kjer smo pripravili zaključno novinarsko konferenco vseh projektov
v sklopu sodelovanja s Knažavino Monako. V Mestni knjižnici Srečka Vilharja v Kopru so
razstavo in predstavitev obiskali tudi študenti Turistice, fakultete iz Portoroža, obiskovalcu
Goriške knjižnice Franceta Bevka pa so si lahko razstavo ogledali v poletnem času. Razstava
je bila predstavljena tudi na mednarodni delavnici varstvene biologije v Kopru, dijakom
Biotehniškega centra Naklo, obiskovalcem sejma Narava Zdravje v Ljubljani, dneva odprtih
vrat Morske biološke postaje v Piranu ter ob obeležitvi dneva Sredozemske obale. S
predavanjem »Jejmo klapavice in ne morske datlje'« smo strokovne vsebine predstavili
udeležencem usposabljanj v okviru projekta Okusi morje, sodelovali pa smo tudi pri pripravi
članka v reviji carina.si, ob vstopu Hrvaške v EU.
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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 13: Pregled števila teles, v katerih sodelujejo zaposleni
Vrsta telesa
Delovna skupina
Enota

CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
OsrE
Skupaj

d
0
1
2
3
0
1
0
15
22

m
0
0
0
1
1
0
0
3
5

Komisija

d
1
0
0
1
1
1
1
2
7

Odbor

m
0
0
0
0
0
0
0
1
1

d
3
3
3
2
2
2
4
2
21

Strokovni svet

m
0
0
0
0
0
0
3
2
5

d
1
1
1
1
2
0
1
0
7

m
0
0
0
0
0
0
0
1
1

Svet

d
2
2
2
4
3
2
0
0
15

m
0
0
0
0
1
0
0
2
3

Pojasnilo: d - domače telo, m - mednarodno telo.

V nadaljevanju območne enote izpostavljajo pomembnejša sodelovanja, tj. naštejejo
nekatera telesa, v katerih so delovali sodelavci Zavoda oziroma izpostavijo pomembne
aktivnosti, ki so jih kot člani teh teles izvedli v letu 2013.
Območna enota Celje
Območna enota ima dva predstavnika v svetu ZGS, Območni enoti Celje in Nazarje. Predstavnica enote sodeluje
tudi v Nadzornem odboru za Operativni program za razvoj ribištva v RS 2007 – 2013. Predstavnico imamo tudi
strokovnem svetu Javnega zavoda RP Kozjanski park.
Območna enota Kranj
En predstavnik območne enote je v Svetu ZGS, in sicer v Območni enoti Bled in Kranj. Sodelujemo v
Regionalnem razvojnem svetu za Gorenjsko, v delovni skupini Odbora za okolje in infrastrukturo pri
regionalnem razvojnem svetu za Gorenjsko ter njegovi strokovni podskupini za naravovarstvo. Vključeni smo
tudi v Odbor za podeželje Ljubljanske urbanistične regije. Predstavnik OE Kranj je v strokovnem svetu
Triglavskega narodnega parka in v uredniškem odboru strokovnega glasila TNP.
Območna enota Ljubljana
Območna enota ima dva predstavnika v svetu ZGS, Območni enoti Ljubljana in Kočevje. OE LJ se je v letu 2013
dogovorila za članstva v strokovnih odborih Ljubljanske urbane regije (Odbor za okolje in infrastrukturo ter
Odbor za podeželje).
Območna enota Maribor
Območna enota Maribor sodeluje s tremi predstavniki v svetih ZGS Slovenj Gradec, Maribor in Murska Sobota,
ena predstavnica pa tudi v centralnem svetu ZGS v Ljubljani. Na regionalni ravni smo sodelovali v Odboru za
infrastrukturo, okolje in prostor Regionalnega razvojnega sveta statistične regije Podravje. Na občinski ravni
smo sodelovali še v Komisiji za izgradnjo MHE na območju občine Slovenska Bistrica, Delovni skupini za ureditev
parkirišča in pričetka pešpoti - Bistriški vintgar in Projektni skupini za izvedbo projekta "Varovanje okolja na
mestnem in primestnem območju Radelj ob Dravi". Predstavniki OE Maribor so člani Projektnega sveta projekta
LIFE »Življenje ponoči«. Strokovni recenzent v komisiji na Regijskem srečanju mladih raziskovalcev Zgornjega
Podravja in člani slovenske skupine Global Heritage Stone Resource’ Designation.
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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 Delovni skupini za pripravo kandidature za vpis Dinarskega krasa na
UNESCO Seznam svetovne dediščine, ki je bila posebj aktivna v zvezi s pripravo gradiva za poskusni seznam (več
delovni sestankov in mednarodna delavnica). Kot član slovenske delegacije sodelujemo v Nadzornem odboru za
izvajanje Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013.
Območna enota Novo mesto
V letu 2013 smo nadaljevali s članstvom v svetih ZGS, Območnih enot Novo mesto in Brežice, v Regionalnem
razvojenem svetu za JV regijo, skupščini LAS Dolenjska - Bela krajina, ter v sosvetu UE Novo mesto. Predstavnik
enote je član izpitne komisije za preverjanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje.
Območna enota Piran
V letu 2013 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, v nadzornem odboru Programa
CBC Slovenija – Italija 2007 – 2013 ter bili ponovno izvoljeni v upravni odbor 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 2013 smo tako kot pretekla leta zaradi varčevanja in časovne obremenjenosti
sodelavcev skrbno izbirali konference in strokovna srečanja, kjer smo predstavljali svoje delo.
Odzvali smo se predvsem vabilom, kjer je bila udeležba brezplačna in pot ni predstavljala
večjega stroška.

8.3.1

Aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih doma in v tujini

Preglednica spodaj prikazuje število udeležb na strokovnih srečanjih v letu 2013.
Preglednica 14: Pregled aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih
domače
Enota

konferenca

CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
OsrE
Skupaj

0
2
0
0
0
0
0
0
2

strokovno
srečanje
0
2
2
1
2
0
1
1
9

mednarodno
pasivna
udeležba
0
0
0
0
0
0
0
0
0

konferenca
0
3
1
4
1
0
1
2
12

strokovno
srečanje
0
0
0
0
0
0
1
0
1

pasivna
udeležba
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V nadaljevanju območne enote izpostavljajo pomembnejše prispevke, ki so jih predstavili na
konferencah v letu 2013.
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Območna enota Kranj
Sodelovali smo znanstveni konferenci z mednarodno udeležbo - konferenca VIVUS (Strahinj, 24. in 25. 4. 2013)
predstavili strokovni članek z naslovom Vključevanje javnosti in terenskih akcij v pripravo Medsektorsko in
mednarodno usklajenih priporočil za širjenje avtohtonih medovitih rastlin in zatiranje invazivk (Sonja Rozman).
Na simpoziju Tujerodne vrste – stanje, vplivi in odzivi (Ljubljana, 19.9.2013) smo imeli predavanje in razširjeni
povzetek v zborniku Medsektorsko in mednarodno usklajena priporočila za širjenje avtohtonih medovitih
rastlin in zatiranje invazvik (predavanje: Sonja Rozman, avtorji Sonja Rozman, Sara Strajnar in Mateja Nose
Marolt), poster: Prikaz učinkovitosti metod za odstranjevanje in omejevanje rasti tujerodnih invazivnih rastlin
(avtorji: Sara Strajnar, Martina Kanzian, Sonja Rozman in Klaus Krainer) ter poster: Ozaveščanje javnosti in
deležnikov o problematiki invazivk v slopu projekta Amc Promo BID (avtorici: Mateja Nose Marolt in Sonja
Rozman).
Na zaključni konferenci projekta Amc Promo BID (Celovec, 17. in 18. 10. 2013) smo imeli predavanje: Invazivke
na projektnih območjih (Sonja Rozman), predavanje Praktične akcije zatiranja invazivk (Sara Strajnar) in
predavanje Predstavitev Priporočil za širjenje avtohtonih medovitih rastlin in zatiranje invazivk (Sonja Rozman).
Na dnevih naravovarstva in čebelarstva (Lesce, 18.5.2013) smo imeli predavanje Medovite rastline – so vse
dobre tudi za naravo?
Območna enota Maribor
S strokovnim prispevkom in s sodelovanjem pri koordinaciji ene od delovnih tem konference (Contemporary
river corridor management: From local to transboundary level, from top down to bottom up. - Poster: SEE River
project: Development of bottom up approaches in Drava River) smo sodelovali na European River Restoration
Conference na Dunaju. Na konferenci Turizem, izobraževanje in management 2013: soustvarjanje uspešne
poslovne zgodbe v Portorožu smo sodelovali s prispevkoma o povezovanje deležnikov pri aktivnostih projektov
NATREG in WETMAN kot priložnost za trajnostni razvoj območja Pohorja in Geo-tourism geo-education geoexperience in Karavanke Geopark. Udeležili smo se večih delovnih srečanj ob pripravi razvojnih programskih
dokumentov za obdobje 2014-2020 na lokalni in nacionalni ravni. Že tradicionalno pa smo se udeležili tudi
strokovnega srečanja vodarjev Slovenije – Mišičevih vodarskih dni, kjer smo tudi predstavili dva prispevka.
Območna enota Nova Gorica
S prispevki smo sodelovali na mednarodnih konferencah in posvetih. Na 12. konferenci Evropske mreže
geoparkov smo v soavtorstvu sodelovali z dvema prispevkoma Kras – Carso, aspiring cross- border Geopark
between Slovenia and Italy (Stupar M., Ravalli R., Fedrigo K. , Kljun M.) in Visibility of Idrija geopark» (Kavčič M.
G., Režun B., Peljhan M, Stupar M.). S predstavitvijo študije »Vrednotenje geoloških naravnih pojavov« smo
sodelovali na 21. posvetovanju slovenskih geologov. V Satu Mare (Romunija) smo sodelovali na delavnicah
organiziranih v okviru mednarodnega projekta Grundtvig v zvezi z vrednotenjem delov narave kjer smo
predstavili naše izkušnje pri tem. Sodelovali smo na strokovnem srečanju o upravljanju z vodami v Posočju ter
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 We live here from ever and International Alpine flower festival in
Bohinj sodelovali na na mednarodni konferenci Interpret Europe »Sharing our natural and cultural heritage:
interpretation can make us citizens of the world«, s prispevkom ON 'n' OFF na delavnici IUCN »Powered by
Nature Workshop«, na mednarodnem simpoziju »Coastal Cliffs and lake Bluffs Symposium« s prispevkom
Botanical and nature conservation evaluation of Strunjan sea cliffs ter na Sredozemskem dnevu obale s
prispevkom o Aichi ciljih Konvencije o biotski raznovrstnosti.

8.3.2

Priprava strokovnih posvetov

Strokovni posvet z naslovom Pregled upravljanja območij Natura 2000 je potekal 13.
novembra 2013 na Gospodarskem razstavišču Ljubljana. Predstavili smo pomen sodelovanja
naravovarstvenikov in strokovnjakov drugih področij (sektorjev) pri upravljanju in ohranjanju
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narave kot celote. Kot eno ključnih dejanj države Slovenije v letu 2013 smo izpostavili
dopolnitev območij Natura 2000.
Številni obiskovalci (okoli 150) so prisluhnili strokovnjakom iz Zavoda RS za varstvo narave,
Ministrstva za kmetijstvo in okolje in drugih sektorjev, ki so predstavili upravljanje Natura
2000 območij v preteklem obdobju in usmeritve za prihodnje delo na teh varovanih
območjih. Med predstavitvami je potekala razprava, v kateri so poslušalci izrazili številne
pohvale in kritike za preteklo upravljanje Natura 2000 območij. Na Posvetu so bili razstavljeni
tudi posterji različnih institucij, ki so prikazali raziskave in dejavnosti povezane z
upravljanjem Nature 2000.

8.3.3

Strokovno srečanje Zavoda RS za varstvo narave

Zavod RS za varstvo narave je v letu 2013 pripravil strokovno srečanje vseh zaposlenih. Tema
srečanja je bila: »V letu 2013 imam kreativno službo, kjer spoznavam nove strokovne vsebine
in imam skoraj 100 kolegov«. Vsaka območna enota in vsak odsek je pripravil predstavitev
svoje OE oz. odseka skozi leto 2013 na kreativen način. Srečanje je vsebovalo tudi ogled
Centra Rinka v Solčavi ter nagovor župana, ki se je odločil za trajnosten razvoj občine in smo
kraj izbrali kot primer dobre prakse.

8.4

IZDAJANJE STROKOVNE PERIODIKE

V letu 2013 je redno izhajalo interno glasilo N-vestnik

8.4.1

Glasilo Zavoda

V letu 2013 smo na Zavodu pripravili in natisnili štiri številke (št. 37 – 40) internega glasila Nvestnik, 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). Vse številke glasila so dostopne tudi na spletni strani Zavoda.

8.4.2

Revija Varstvo narave

Revije Varstvo narave v letu 2013 zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nismo izdali. Izpadlo
številko bomo nadomestili v začetku leta 2014.

8.5

SODELOVANJE
PREDPISOV

ZAVODA

V

POSTOPKIH

SPREJEMANJA

Zavod je v letu 2013 sodeloval v postopkih sprejemanja predpisov, in sicer pri pripravi gradiv
pred začetkom uradnih postopkov sprejemanja predpisov, sodeloval v medresorskem
usklajevanju, oz. je podal pripombe k naslednjim predpisom:
 pripombe in predloge k Osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
ohranjanju narave,
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih
(območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 33/13),
Uredba o spremembi Uredbe o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št.
33/13),
Uredba o spremembah Uredbe o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št.
99/13),
osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin
iz lovilnih jam na reki Soči, Tolminki in Bači,
osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesijah za gospodarsko
izkoriščanje naplavin iz struge reke Soče,
osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin
iz reke Save in Završnice iz zadrževalnikov proda na vplivnem območju HE Moste, HE
Završnica in HE Mavčiče,
osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin
iz reke Save na območju Občine Litija na odvzemnih mestih, za katere je bilo
pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje,
pripombe na koncept normativnih sprememb na področju urejanja prostora in
graditve objektov,
pripombe na Zakon o ravnanju z nezakonitimi gradnjami.
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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 2013 so zaznamovali napori vloženi v zagotavljanje zadostnih proračunskih sredstev za
normalno poslovanje Zavoda s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
V nadaljevanju so zgoraj omenjene aktivnosti za leto 2013 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

Realizirali smo šest sej Sveta Zavoda in sedem kolegijev direktorja, ki so prešteti v preglednici
16. V Letu 2013 je bil konstituiran nov Svet Zavoda za prihodnja 4 leta.
Preglednica 15: Pregled sej Sveta Zavoda in kolegijev direktorja
Seje
Redne
Korespondenčne
Kolegiji direktorja
Skupaj

9.2

Število
5
1
7
13

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI

Zavod upravlja s poslovnimi prostori OE Nova Gorica v Novi Gorici na Delpinovi 16. V letu
2013 smo prostore skrbno vzdrževali brez finančnih vlaganj. Ostale organizacijske enote
Zavoda delujejo v najetih poslovnih prostorih. V sredini leta 2013 je bila izvedena selitev
Območne enote Celje v nove poslovne prostore. Za nemoteno opravljanje delovnih nalog na
omenjeni OE je bil dopolnjen nabor pisarniške opreme, za doseganje kvalitetnih in zadostnih
internetnih povezav je bilo potrebno ustrezno tehnično rešitev (tudi za OE Maribor)
zagotoviti z izbiro novega izvajalca.
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PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE
Analiza kadrovanja in kadrovska politika

Poglavje se nanaša na »Navodilo« [2], 11. točka 16. člena.
Na Zavodu je bilo na dan 31.12.2013 zaposlenih 70 ljudi, ki delajo na javni službi in jih
financira MKO, vendar je 5 zaposlenih za polovični delovni čas, od tega pa je še ena
zaposlena za polovični delovni čas odsotna. Dve delavki pa sta imeli krajši delovni čas zaradi
starševstva, veliko zaposlenih pa je deloma delalo na projektih, ki so financirani iz Evropske
unije. Ekvivalent polnega delovnega časa zaposlenih, ki delajo na javni službi in so financirani
iz MKO, je tako na dan 31.12.2013 znašal 63,5. Zavod je imel na koncu leta 2013, vključno z
zaposlitvami na projektih in javnih delih zaposlenih 92 ljudi, od tega dva odsotna delavca.
Povprečno število zaposlenih iz dejansko opravljenih ur v letu 2012 je bilo 79, 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.
Preglednica 16: 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

VIII. TR

IX. TR

Skupaj

4

66

66

2
2

2
64

0
66

2

3

4

0

0

0

0

0

0

Število upokojitev

0

0

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)

0

0

0

0

0

1

1

21

17

5

87

92
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Preglednica 17: 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
1
9
20
22
12
1
1
1
3
70

Število
zasedenih DM
na dan
31.12.2013
1
8
20
21
11
1
1
1
2,5
66,5

Preglednica 17 prikazuje razliko med sistemiziranimi in zasedenimi delovnimi mesti v Zavodu.
Zavod je v letu 2013 za določen čas zaposloval zaradi izvajanja projektov in zaradi
nadomeščanja začasno odsotnega delavca za polovični delovni čas. Poudarjamo, da v letu
2012 zaradi zelo omejenih sredstev za plače nismo nadomeščali vseh odsotnosti. V letu 2013
je ena delavka odšla na porodniški dopust, dve delavki pa sta delali krajši delovni čas zaradi
starševstva.
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 2013 ni izplačevala, prav tako se niso
izvedla napredovanja.
Zavod je varčevalne ukrepe izrazito izvajal na področju plač in sicer Zavod ni nadomeščal
vseh odsotnosti, 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 in nekaj iz tržne dejavnosti. Posebej je treba poudariti, da so sredstva
za plače za redno dejavnost v obsegu, kot je navedeno v Preglednici 18, zadostovala zgolj
zaradi zagotovitve dodatnih sredstev iz projektov.
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Preglednica 18: Realizacija stroškov dela

1.868.357
55.411
142.245
5.814
6.224

1.505.604
42.721
116.854
3.888
4.960

360.514
12.690
25.391
1.926
1.263

Skupaj
Tržna
Delež
sredstva dejavnost
MKO v
2014
2014
%
(4=2+3)
(5=1-4)
1.866.118
2.239 80,58
55.411
0 77,10
142.245
0 82,15
5.814
0
0,00
6.224
0
0,00

6.687
2.084.737
1.880.395
204.343

4.889
1.678.916
1.514.452
164.464

305
402.089
363.704
38.386

5.194
2.081.006
1.878.156
202.850

1.493
3.732
2.239
1.493

317.523
2.402.260
301.400
16.123

257.982
1.936.898
241.859
16.123

59.181
461.270
59.181
0

317.163
2.398.168
301.039
16.123

360 81,25
4.092 80,63
360 80,25
0 100,00

100,00

80,63

19,20

SKUPAJ
2013 (1)

Realizacija stroškov dela
a) Plače in dodatki
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.)
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)
i) Skupaj prispevki, davek, premije
pokojninskega zavarovanja (j+k)
SKUPAJ 2. (g+h+i)
j) Prispevki
k) Premije pokojninskega zavarovanja
Struktura virov financiranja stroškov
dela v %

Sredstva
MKO 2014
(2)

Drugi viri
sredstev
2014 (3)

0,17

0,00
80,53
80,54
80,48

80,63

Preglednica 19: Izobrazbena struktura (stanje december 2013)
Območna
enota

biologija/
kemija

gozdarstvo

geografija

geologija

krajinska
arhitektura

DRUGO

SKUPAJ

Celje

2

1

2

0

1

1

7

Kranj

3

1

1

1

0

1

7

Ljubljana

6

1

1

1

1

0

10

Maribor

3

3

1

1

0

1

9

Nova Gorica

3

1

2

2

0

0

8

Novo mesto

3

0

0

1

0

0

4

Piran

2

0

0

0

1

0

3

Osrednja enota

8

3

1

1

0

7

20

Projekti/JD

8

2

5

0

0

9

24

SKUPAJ (število)

38

12

13

7

3

19

92*

(odstotek)

41,3%

13,0%

14,1%

7,6%

3,3%

20,7%

100%

*vključen je tudi delavec, ki je bil zaposlen preko javnih del

Preglednica 20: Struktura glede na stopnjo izobrazbe (stanje december 2013)

doktorat
število
odstotek

magisterij

univerzitetna izobrazba visokošolska in manj

SKUPAJ

4

13

63

12

92*

4,3%

14,1%

68,5%

13,0%

100%

*vključen je tudi delavec, ki je bil zaposlen preko javnih del

V Preglednicah 19 in 20 je prikazana izobrazbena struktura zaposlenih glede na vrsto in
stopnjo izobrazbe. Iz Preglednice 19 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 več kot
25% ljudi v Zavodu zaposlenih na projektih. Zavod poskuša peljati kadrovsko politiko na
način, da spodbuja vodje projektov k iskanju novih projektov.
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Zavod je imel v letu 2013 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 in
razpoložljiva sredstva. 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 2013 so se zaposleni Zavoda udeležili delavnic in seminarjev iz različnih vsebinskih
področij, ki so navedeni v Preglednici 21.
Preglednica 21: Pregled izobraževanj, katerih so se v letu 2013 udeležili sodelavci Zavoda
datum
kraj
naslov

število
udeležencev

v organizaciji Zavoda
7.,8.,14. In
15.10. 2013
23.10.2013
13.11.2013
15.16.4.2013

Ljubljana

Izobraževanje s področja prve pomoči in evakuacije iz objekta

Ljubljana

Delavnica Komuniciranje

29

Posvet Zavoda »Natura 2000- stanje in cilji

42

Strokovna ekskurzija Vulkanland

47

Ljubljana
VulkanlandAvstrija

Vsi zaposleni

v organizaciji zunanjega izvajalca
13.05.2013

Ljubljana

2

Ljubljana

Pravni predpisi o JN s primeri iz prakse
Seminar za založnike ( Zakon o obveznem izvodu publikacij knjižnega in neknjižnega gradiva, CIP, kolofon, ISBN, ISMN)
Training in Good Practice Stakeholder Participation with a focus on
the management of the natural environment
GISData izobraževanje za novosti v programu ArcMap

25.1.2013

LJ

1.- 5.7.2013

LJ

22.5.2013
28.11.2013

Ljubljana

ArcGIS in koordinatni sistemi v Sloveniji

2

22.3.2013

Portorož

Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti

2

10.7.2013
24.9.
11.11.2013

Ljubljana

Čustvena inteligenca in intuicija

1

Ljubljana

Vodenje zaposlenih k skupnemu uspehu

12

1
6
1

15.6.-18.6.

Sigtuna
(SWE)

Mednarodna konferenca – interpretacija narave »Sharing our
natural and cultural heritage:
interpretation can make us citizens of the world«

1

24.25.10.2013

Portorož

TIM 2013

2

Zavod je pripravil interno izobraževanje zaposlenih na Zavodu na temo Komuniciranja. Tri
sodelavke Zavoda smo predstavile osnove komuniciranja, principe in metode vključevanje
deležnikov, sodelovanja z mediji in interpretacije narave. V delavniškem delu smo obdelali
štiri primere s področja delovanja Zavoda. Izobraževanja se je udeležilo 30 sodelavcev
Zavoda, predvsem mlajši kolegi, ki se do sedaj s tega področja niso veliko izobraževali.
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Na področju izobraževanja je zelo pomembno tudi področje usposabljanja za delo mladih
sodelavcev. Na Zavodu je v letu 2013 prakso opravljal en dijak in ena študentka.

9.4

FINANČNE IN RAČUNOVODSKE ZADEVE

Veliko dela na finančnem področju smo posvetili izdelavi Finančnega načrta za leto 2013.
Prvotno dodeljena proračunska sredstva niso zadostovala za normalno poslovanje Zavoda
zato je bil v pridobivanje zadostnih finančnih sredstev vložen precejšen napor. Svet Zavoda
(3. mandat) je nato na 17. seji dne 5.3.2013 sprejel Program dela in finančni načrt za leto
2013. 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 štirje aneksi), na podlagi katere so se izstavljali mesečni
zahtevki za nakazila sredstev. Z MKO je bila sklenjena tudi Pogodba za financiranje investicij
(pogodba in aneks.
Računovodstvo Zavoda je v 2013 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.
Skladno z določili ZJN – 2 in Pravilnika o oddaji javnih naročil ZRSVN smo opravili naslednje
postopke javnih naročil, o katerih se na Osrednji enoti vodi enotna evidenca:
Preglednica 22: 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
2
1
116
119

Javna naročila smo, skladno s Programom dela, izvedli tako za potrebe izvajanja javne službe
kot za izvajanje projektov.
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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 2013 manjši za 10
odstotkov.
Preglednica 23: Pregled stroškov po vrstah dejavnosti za leto 2013
STROŠKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI
PROJEKTI IN
Opis
JS
DRUGA DEJ. JS
Stroški materiala in storitev
435.459
773.187
Stroški plač
1.936.898
461.270
SKUPAJ
2.372.357
1.234.457
Stroški investicij
38.000
34.555
Stroški akcij
39.978
0
SKUPAJ z investicijami in akcijami
2.450.335
1.269.012

TRG
4.045
4.092
8.137
4.495
0
12.632

Skupaj
1.212.691
2.402.260
3.614.951
77.050
39.978
3.731.979

Iz analize podatkov za leto 2013 lahko ugotovimo (Preglednica 25), da so se celotni prihodki
kot odhodki v primerjavi z letom 2012 povečali za 12 odstotkov. To je posledica bistveno
večjega obsega prihodkov iz naslova izvajanja projektov, zmanjšali pa so prihodki iz redne
dejavnosti, nižji pa so tudi prihodki iz tržne dejavnosti.
Preglednica 24: Pregled poslovanja za leti 2013 in 2012
Opis
Celotni prihodki
Celotni odhodki vključno z davkom od dohodka
Presežek prihodkov nad odhodki

2013
3.656.375
3.655.091
1.284

2012
3.265.055
3.260.270
4.785

Indeks
2013/2012
111,99
112,11
26,83

Zavod je tudi v letu 2013 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
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 2012, da je razvidno
gibanje posamičnih gospodarskih kategorij.
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Kazalnik gospodarnosti poslovanja:
prihodki

Kazalnik gospodarnosti za leto 2012 =

odhodki
prihodki

Kazalnik gospodarnosti za leto 2013 =

odhodki

=

=

3.265.055
3.259.934
3.656.375
3.654.929

=

1,00

=

1,00

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:
Stopnja dolgoročnosti financiranja za leto 2012 =

Stopnja dolgoročnosti financiranja za leto 2013 =

vsota dolgoročnih dolgov
obveznosti do virov sredstev
vsota dolgoročnih dolgov
obveznosti do virov sredstev

=

=

242.181
883.632
249.764
967.174

=

0,27

=

0,26

S tem kazalnikom je predstavljena stopnja financiranja dolgoročne narave. Nizka vrednost
kazalnika kaže na to, da ima zavod 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
stopnja osnovnosti investiranja za leto 2012=

stopnja osnovnosti investiranja za leto 2013=

osnovna sredstva
sredstva
osnovna sredstva
sredstva

=

=

237.686
883.632
238.428
967.174

=

0,27

=

0,25

Kazalnik prikazuje delež osnovnih sredstev v celotnih sredstvih. Upoštevajoč osnovna
sredstva po knjigovodski vrednosti znaša ta delež konec leta 2013 25 odstotkov.
b) Stopnja odpisanosti opreme in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
stopnja odpisanosti osnovnih
sredstev za leto 2012

=

stopnja odpisanosti osnovnih
sredstev za leto 2013

=

popravek vrednosti opreme in neopr. sr.
nabavna vrednost opreme in neopr. sr.
popravek vrednosti opreme in neopr. sr.
nabavna vrednost opreme in neopr. sr.

=

=

579.622
781.452
632.227
836.965

=

0,74

=

0,76

100

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2013

februar 2014

Kazalnik prikazuje stopnjo odpisanosti opreme, ki znaša konec leta 2013 že 76 odstotkov, kar
kaže, da bo moral zavod v prihodnjih letih vlagati v osnovna sredstva zaradi zagotavljanja
nemotenega delovanja.
c) Stopnja kratkoročnosti investiranja
stopnja kratk. investiranja
za leto 2012

stopnja kratk. investiranja
za leto 2013

=

vsota obratnih sredstev + kratk. fin. naložbe + akt.
časovne razm.
sredstva

=

vsota obratnih sredstev + kratk. fin. naložbe + akt.
časovne razm.
sredstva

= 645.946
883.632

=

0,73

= 728.746
967.174

=

0,75

Kazalnik prikazuje delež kratkoročnih sredstev v celotnih sredstvih, ki znaša v zavodu na dan
31.12.2013 75 odstotkov.
Kazalnik vodoravnega finančnega ustroja – kratkoročni kazalnik:
kratkoročni kazalnik za leto 2012 =

kratkoročni kazalnik za leto 2013 =

kratkoročna sredstva
kratkoročne obveznosti
kratkoročna sredstva
kratkoročne obveznosti

=

=

645.946
641.451
728.746
717.410

=

1,01

=

1,02

Kazalnik prikazuje pokritost obveznosti s kratkoročnimi sredstvi na dan 31.12.2013. Ker je
vrednost kazalnika večja od ena, kaže na sposobnost pokritja obveznosti s kratkoročnimi
sredstvi v obdobju do 1 leta, pri čemer ni upoštevana ročnost vnovčitve kratkoročnih
sredstev, zlasti terjatev iz EU projektov.

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 ter izhodišč MKO. 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.
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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.
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
odseke 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 jih parafira
tudi zaposleni, ki je odgovoren za področje dela na katerega se račun nanaša ali 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 oziroma pooblaščene osebe.
Vsi dokumenti s finančnimi posledicami (naročilnice, razne pogodbe in drugo) se izdajajo na
Osrednji enoti, podpisuje pa jih direktor. Pri izvajanju javnih naročil se uporablja Pravilnik o
oddaji javnih naročil, določen pa je tudi protokol.
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
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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 s spremembami)
Zavod redno izvaja revizijo poslovodenja. V preteklosti je Zavod izvedel revizijo javnih naročil
za leti 2012 in 2013, računovodskega poročila za leto 2012, 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 se notranje kontrole izvajajo učinkovito. Za vsa področja je bilo
ugotovljeno, da gre za majhna ali neznatna tveganja.
Zavod ima sprejet Načrt integritete, ki je bil posredovan Proti korupcijski komisiji, vključuje
pa register koruptivnih tveganj in tveganj drugih neetičnih ravnanj ter tudi register poslovnih
tveganj (gl. tudi poglavje 9.4.4.).

9.4.3

Notranja revizija in druge vrste revizij

Zavod je v letu 2013 kljub močno okrnjenim proračunskim sredstvom za materialne stroške
izvedel notranjo revizijo na ožjem področju poslovanja, na področju javnih naročil. Glede na
revizorsko poročilo Zavod na področju javnih naročil posluje zakonito in ima vzpostavljeno
zadostno notranjo kontrolo na tem področju.
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, Ministrstvo na
infrastrukturo in prostor, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). Za projekte,
financirane iz finančnih mehanizmov EU, se izvajajo kontrole na kraju samem in različne
druge revizije. V letu 2013 je bila tako izvedena revizija projekta Wetman (LIFE + finančni
mehanizem), pri čemer niso bile ugotovljene nepravilnosti in drugo stopenjska kontrola za
projekt GEOPARK s strani Urada za nadzor proračuna.

9.4.4

Izjava o oceni notranjega nadzora

Zavod je tudi za leto 2013 izpolnil Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava je
bila izpolnjena na podlagi samoocenitve direktorja in računovodskega servisa. Zavod je v letu
2013 izvajal notranje kontrole na ustaljeni način in jih še dopolnjeval, predvsem pri kontroli
izvajanja projektov. Z vzpostavljenim sistemom notranjih kontrol in rednim izvajanjem le-teh
Zavod obvladuje tveganja in večja tveganja ne obstajajo. Skladno z običaji dobrega
poslovanja je bil pripravljen tudi predlog sprememb Registra poslovnih tveganj.
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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.
Na področju vlaganj v osnovna sredstva so se, kot v preteklih letih, izvajali varčevalni ukrepi
zato je Zavod nabavil le najnujnejša osnovna sredstva. V letu 2013 je bilo zamenjano eno
vozilo in odkupljeni 3 leasingi za vozila kupljena v preteklih letih ter kupljena nujno potrebna
računalniška in ustrezna programska oprema. Iz projektov in iz sredstev pridobljenih na trgu
je bil financiran nakup računalniške in ustrezne programska opreme ter projektorja in nakup
pisarniškega pohištva in opreme za območno enoto Celje.
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 2013 obnovljen v res minimalnem
obsegu (le zamenjava treh najstarejših osebnih računalnikov). Za dokup ali zamenjavo
strežniške opreme ponovno ni bilo možnosti (sredstev), pemajhne diskovne kapacitete smo
nadgradili le s cenovno ugodnim diskovjem NAS. Za dobrih devetdeset osebnih računalnikov
skrbi en sam sodelavec za to področje, zunanji izvajalec, ki skrbi za zahtevnejše sestavne dele
informacijskega omrežja, pa izvede enkrat letno tudi celovite preglede opreme po vseh
območnih enotah, na Osrednji enoti, kjer je nameščena strežniška oprema, pa dvakrat letno.
Ob vsakem pregledu pripravi tudi pisno poročilo o stanju, v katerega vključi no s priporočili.
Od priporočil smo izvedli le tisto, kar je bilo možno narediti v okviru pavšalnih vzdrževalnih
ur, katere vsako leto v celoti izkoristimo.
V sredini leta 2013 smo s podjetjem Gisdata podaljšali vzdrževalno pogodbo za
programje ArcGIS. Sredstva smo zagotovili iz projektov. Ker je ta vir negovorov, lahko pride v
prihodnosti do težav pri delovanju Naravovarstvenega atlasa, saj ARSO, kjer je NVA
nameščen, redno nadgrajuje celotno opremo ArcGIS. Preko aktivnega upravljanja z
omejenim številom plavajočih licenc ArcGIS uspemo še naprej shajati z obstoječim številom
le-teh.
Skupina za informatiko se vletu 2013 ni sestala, saj spričo pičlih razpoložljivih sredstev
tudi ni bilo smiselno, da bi razpravljali o potrebah ali želenih izboljšavah. Oblikovan je bil
postopek geolociranega hranjenja fotografij, ki bo v letu 2014 prikazan vsem sodelavcem, ki
bi to lahko potrebovali pri svojem delu. Sprotna izmenjava informacij med člani skupine je
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potekala po telefonu in elektronski pošti. Še naprej se nekateri sestanki odvijajo na daljavo
preko sistema VOX (Arnes-ova speltna konferenca), s čimer prihranimo pri času in potnih
stroških. Potrebno drobno opremo (slušalke, mikrofoni) smo popolnili v okvviru projektov.
Pri sistemu za elektronsko registracijo prisotnosti na delu ter vodenje podatkov o potnih
nalogih smo izvajali le redno vzdrževanje v minimalnem obsegu v primeru težav. Manjše
nujno potrebne popravke smo izvedli v okviru rednih vzdrževalnih ur, katere v celoti
porabimo.
V letu 2013 smo končno začeli s tehnološko nadgradnjo Poslovnega portala, za kar prej
nikoli 2012 ni bilo sredstev. Prenova bo zaključena v letu 2014.
Z zakasnitvijo smo šele proti koncu leta 2012 končno začeli s prenovo sistema NVA, kar
je bilo skrajno nujno zaradi prenove celotnega IS na ARSO, kjer je nameščena vsa strojna in
programska oprema NVA. V letu 2013 je bila prenova končana na strani naših aplikacij (razen
v delu profila HT), ni pa bila še v celoti zaključena prenova baze na ARSO, zaradi česar od
oktobra 2013 ne moremo shranjevati mesečnih kopij podatkov, kar bo predvidoma rešeno v
februarju 2014. Sodelavce, posebej tiste, ki pokrivajo naravne vrednote, smo na internih
tečajih usposobili za delo s prenovljenim NVA, tako da bodo vse nove funkcionalnosti v polni
meri izkoriščene ter s tem povečana učinkovitost našega dela.
Nove funkcionalnosti so bile s strani naših zaposlenih dobro sprejete. Zaradi pomanjkanja
sredstev nismo nadaljevali z dopolnjevanjem NVA z zunanjimi podatki o rastlinskih in
živalskih vrstah.
Začeli smo tudi z nadgradnjo Naravovarstvenega atlasa za potrebe projekta
PUN2000. Profil Natura 2000 je bil dopolnjen tako, da omogoča vodenje podatkov o
referenčnih vrednostih ugodnega stanja ter ciljih in ukrepih varstva za vsako posamično vrsto
in habitatni tip na območju Natura 2000. Izvedeno je bilo testiranje dopolnitve na strežniku
zunanjega izvajalca. Prenos dopolnitve na strežnik ARSO in odprtje za interno delo bo
izvedeno v letu 2014.
V letu 2013 smo skušali slediti aktivnostim iz naslova informatike v slovenski javni
upravi. Žal nismo zasledili prispevkov k racionalizaciji našega poslovanja v smislu, da ne bi
bilo potrebno, da ima vsak zavod celotno informatiko postavljeno zase, ampak da bi lahko
koristili več skupnih informacijskih sistemov javne uprave.
Redne aktivnosti:
 vodenje politike informacijskega sistema Zavoda;


nudenje informacijske podpore sodelavcem Zavoda;



sprotna pomoč uporabnikom pri delu z računalnikom in osnovnimi programi ter pri
delu s Poslovnim portalom in registracijskim sistemom RIS;



zagotavljanje delovanja informacijskih sistemov v sodelovanju s podjetji, ki nudijo
podporo pri informacijskih sistemih (NVA, Poslovni portal, RIS4i) in nudenje pomoč
uporabnikom;



pomoč sodelavcem pri uporabi videokonferenčnega sistema VOX;



spremljanje delovanja strežnikov in aplikacij;



spremljanje delovanja mrežnih tiskalnikov;



dnevno arhiviranje strežnikov in restavriranje podatkov v primeru izgube;



obnovitev osebnih računalnikov, osnovnega programja (MS Office) ter drobnega
materiala (računalniške miške, slušalke, spletne kamere) – v omejenem obsegu;
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spremljanje rabe in dodeljevanje licenc ArcGIS prioritetnim uporabnikom;



priprava velike sejne sobe po potrebi v učilniško ali dvoransko postavitev (ureditev
računalniške opreme);



pomoč uporabnikom Naravovarstvenega atlasa.

Razvojne aktivnosti:
 prenova Naravovarstvenega atlasa;


prenova Poslovnega portala ZRSVN;



spremljanje vnosa in uporabe podatkov iz informacijskih sistemov Zavoda in potreb
po eventualnih novih funkcionalnostih.

Projektni aktivnosti:
 podaljšanje vzdrževanja za licence ArcGIS (PUN2000, WETMAN);
 nadgradnja Naravovarstvenega atlasa za vodenje podatkov o referenčnih vrednostih
ugodnega stanja ter ciljih in ukrepih varstva v profilu Natura 2000 (PUN2000).
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PREGLED DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV

Poglavje se nanaša na tiste točke 16. člena Navodila [2], ki niso vključene v poglavja v
predhodnih poglavjih. To so: 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.
Realizacija ciljev Zavoda se izkazuje preko kazalnikov, ki so, skupaj s strateškimi usmeritvami
in letnimi cilji, navedeni v 6. poglavju. Če primerjamo dosežene vrednsoti z načrtovani,
ugotovimo, da so večinoma dosežene ali presežene.
V programu dela za leto 2013 smo opredelili preko dvesto aktivnosti19 (gl. pojasnilo v
Prilogi 11), od katerih jih je velika večina v celoti izvedenih, nekaj aktivnosti smo izvedli
dodatno, tako da je vseh izvedenih ob končnem pregledu dobrih dvesto petdeset.
Neizvedenih osem aktivnosti je bilo prestavljenih v leto 2014, saj so bile vezane na zunanji
projekt, katerega nosilec je aktivnosti prenesel v leto 2014. Enajst aktivnosti ni bilo
izvedenih, po večini zaradi razlogov, ki so onstran vpliva Zavoda, tj. ni bilo na voljo sredstev, v
praksi ni bilo potrebe po izvedbi, ali pa je sodelujoča ali nosilna institucija izvedbo odložila,
po večini zaradi finančnih razlogov. Namesto tega smo opravili druge aktivnosti, ki so se kot
nujne pojavile tekom leta oz. smo izvedli večji obseg dela pri aktivnostih, zastavljenih v
programu dela. Seznam neizvedenih enajstih aktivnosti, ki predstavljajo le štiri odstotke od
vseh 250 aktivnosti, skupaj z navedbami nadomestnih izvedenih aktivnosti, je podan v Prilogi
12.
Zavod je program dela in finančni načrt za leto 2013 izvedel skladno z zastavljenimi
nalogami, ob upoštevanju prioritet MKO in skladno z razpoložljivimi viri. Na podlagi
podrobnega pregleda aktivnosti za leto 2013 (za opis tega pregleda gl. pojasnilo v Prilogi 12)
lahko zaključimo, da smo aktivnosti programa dela za leto 2013 v delu, ki je bil odvisen
predvsem ali le od Zavoda, izvedli.
Nujno potrebna sredstva za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov smo pridobili s
prerazporeditvami (na primer: odpovedali smo se delu sredstev, namenjenih za investicije),
primanjkljaj sredstev, tako za plače kot materialne stroške, pa smo uspeli zagotoviti tudi s
projektnimi sredstvi. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev smo se določenim nalogam
oziroma aktivnostim morali tudi odpovedati (na primer: izdaja strokovne revije Varstvo
narave in publikacije Zbornik biološkega tabora). Zaradi zelo omejenih materialnih stroškov
že več let ne moremo plačevati nujnih rednih vzrževalnih del, ki bi jih moral opraviti
usposobljeni zunanji izvajalec za ustrezno delovanje in rabo nacionalnega informacijskega
sistema za naravovarstvene podatke, Naravovarstvenega atlasa. V letu 2014 vzdrževalna
pogodba sploh ni bila sklenjena. Pri tem lahko v kratkem pride do izjemnih razmer z resnimi
posledicami, saj določene naloge mora izvesti zunanji izvajalec, npr. manipulacija podatkov
pred in po spremembi pravilnika o naravnih vrednotah.

19

Mednje niso šteti prispevki na konferencah, druga mednarodna sodelovanja in izobraževanja, saj se te aktivnosti zaradi
omejenih sredstev izvajajo le v minimalnem obsegu. Kolikor pa jih izvedemo – mednarodno sodelovanje praktično le v
okviru projektov - pa so poročane v preglednicah v letnem poročilu in njegovih prilogah.
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10. točka (ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja) Navodil
Trajnostni razvoj in skrb za ohranjanje narave, posebej tistih delov, ki so varovani v skladu s
slovensko in/ali evropsko zakonodajo je temeljno vodilo Zavoda RS za varstvo narave. Še
posebej se to udejanja preko naravovarstvenih smernic, saj ima Zavod možnost vpliva na
načrtovanje in urejanje prostora v državi. Povezujemo se z občinami, prostorskimi
načrtovalci in drugimi subjekti urejanja prostora, saj se zavedamo, da le s pomočjo odprte
komunikacije lahko aktivno sodelujemo z različnimi deležniki v prostoru. Z pravočasnim in
ustreznimi informacijami se skrajšujejo administrativni postopki, delo je bolj učinkovito.
Aktivno sodelujemo tudi z drugimi sektorji (kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, turizem), tako
pri izvajanju javne službe, kot pri izvajanju projektov. Prav delo na projektih in z drugimi
aktivnostmi na terenu (naravovarstvene akcije) Zavod prinaša principe varstva narave tudi v
lokalno okolje. Projekti kot so WETMAN, ALPA, GEOPARK in drugi v lokalnem prostoru
puščajo trajne spremembe tako v naravi, kot tudi v zavesti ljudi. V letu 2013 je bilo posebej
pomembno tudi naše sodelovanje na srečanjih za pripravo dokumentov skladnega razvoja
slovenskih regij za obdobje 2014-2020, ki jih je koordiniralo pristojno ministrstvo.
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PRILOGE

12.1 PRILOGA 1: PRIMERJAVA MED PREDVIDENO IN REALIZIRANO
PORABO DELOVNEGA ČASA PO NALOGAH ZA LETO 2013
Spodnja grafa prikazujeta primerjavo med predvideno in realizirano porabo delovnega časa
po nalogah za leto 2013. 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 2013, v urah
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Slika 4: Predvidena in realizirana poraba delovnega časa po nalogah za leto 2013, 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 25: Primerjava med načrtom in realizacijo v urah in v odstotkih po posameznih nalogah za leto
2013
Naloga
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
Konvencije in direktive (tudi CITES)
Metodologije in razvoj
Izobraževanja
Naravovarstvene akcije
Odnosi z javnostmi
Baze in podatkovni sistemi
Informatika
Administracija
Pravne naloge
Finance
Poslovanje
Kadrovske zadeve
Vodenje in organizacija dela
Vsota

Program 2013
ure
delež
425
0,3%
21956
16,0%
15638
11,4%
986
0,7%
13942
10,2%
610
0,4%
9044
6,6%
37449
27,3%
3871
2,8%
1416
1,0%
1197
0,9%
106
0,1%
720
0,5%
1184
0,9%
2620
1,9%
2608
1,9%
5074
3,7%
1207
0,9%
2210
1,6%
4560
3,3%
1300
0,9%
1620
1,2%
2630
1,9%
820
0,6%
3880
2,8%
137073

Realizacija 2013
ure
delež
467
0,3%
23266
16,7%
16346
11,7%
763
0,5%
11228
8,0%
288
0,2%
9127
6,5%
39123
28,0%
2745
2,0%
856
0,6%
987
0,7%
64
0,0%
538
0,4%
929
0,7%
3239
2,3%
1836
1,3%
6127
4,4%
1101
0,8%
2076
1,5%
7513
5,4%
1828
1,3%
2024
1,4%
2355
1,7%
784
0,6%
4006
2,9%
139615
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12.2 PRILOGA 2: PREGLED REALIZACIJE STROKOVNIH PREDLOGOV
V preglednici je po območnih enotah Zavoda podan podroben pregled realizacije strokovnih
predlogov v letu 2013.
Preglednica 26: Pregled realizacije strokovnih predlogov
Območna Ime območja/
Plan/ Izdelek
Realizacija
enota
kraj/objekt
Strokovne
osnove
za
zavarovanje
Strokovne osnove za
Drevesne NV drevesnih
zavarovanje drevesnih
v
občini naravnih
LJ
naravnih
vrednot
v
Zagorje
ob vrednot
v
občini Zagorje ob Savi –
Savi
občini Zagorje
Novelacija odloka
ob Savi –
Novelacija
odloka

NG

Pivška jezera

KR

Obla gorica in
Volčji hrib

KR

rastišča
Loeselijeve
grezovke na
Dobravah pri
Bohinjski
Bistrici

Strokovne
podlage
za
zavarovanje
presihajočih
jezer Zgornje
Pivke
in
Javornikov

Strokovni
predlog
ukrepa
varstva moren
Obla gorica in
Volčev hrib
strokovni
predlog
za
pogodbeno
varstvo rastišč
Loeselijeve
grezovke na
Dobravah pri
Bohinjski
Bistrici

Datum
oddaje

Nosilec

Prejemnik

9.4.2013

Boštjan
Kepic

Občina
Zagorje
ob Savi

Strokovne podlage za
zavarovanje presihajočih
jezer Zgornje Pivke in
Javornikov

14.5.2013

Strokovni
predlog
ukrepa varstva moren
Obla gorica in Volčev
hrib

12.12.2013

Strokovni predlog za
pogodbeno
varstvo
rastišč
Loeselijeve
grezovke na Dobravah
pri Bohinjski Bistrici

Anica
Cernatič
Gregorič,
Mirjam
Gorkič,
Bojana
Fajdiga,
David
Fučka,
Martina
Stupar
Maja
Brozovič,
Tadeja
Šubic,
Davor
Krepfl

Metod
Rogelj

MKO

MKO

Občina
Bohinj
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12.3 PRILOGA 3: PREGLED REALIZACIJE NARAVOVARSTVENIH
AKCIJ
V preglednici je podan pregled realizacije naravovarstvenih akcij v letu 2013. Preglednica
obsega s programom dela za leto 2013 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 2013 izvedli, piše v zadnjem stolpcu
preglednice 'dodatno'. Navedene so tudi nekatere druge aktivnosti ozaveščanja javnosti
(publikacije, razstave).
Preglednica 27: Označitve, samostojne publikacije, ostale akcije, intervencije in ostale aktivnosti ozaveščanja
javnosti

Območna
enota
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
KR
KR
KR
LJ

LJ
MB
NG
NG
NG
NG

Naravovarstvena akcija
OZNAČITVE
Spodnje steske jame – obnova vrat in postavitev table
Obnova table Lovrenc nad Okroglicami – nahajališče
Cluzijevega svišča (zamenjava za tablo Rumeni sleč
Boštanj)
Obnova označitve KP Kum
Označitev Smnežna jama na planini Arto

Realizacija
Realizirano
Realizirano z nadomestno
tablo

Realizirano
Realizirano
Sodelovanje, sredstva je
Naravoslovno – zgodovinska učna pot Prusnik
prispevala občina
Sodelovanje, sredstva je
Označitev Tinski potok in Škornikova pečina
prispevala občina
Označitev Smnežna jama na planini Arto
Realizirano
Sodelovanje, sredstva je
Učna pot Olševk
prispevala občina
Sodelovanje, sredstva je
Označitev Rudna pot na Savske jame
prispevala občina
Sodelovanje, sredstva je
Dovžanova soteska (razgledna pot)
prispevala občina
Obnova večjih izhodiščnih tabel v Rakovem Škocjanu
Realizirano
Označitve projektnih območij projekta WETMAN Realizirano – sredstva
(območje Zelencev, Planika, Vrhe, Mura pri Petišovcih, projekta
Gornji kal)
Sodelovanje, sredstva je
Označitev NV Hrib pri Koprivniku
prispevala občina
V sodelovanju s
Označitev Dinozavrova jajca – Septarijske konkrecije
Prirodoslovnim muzejem in
Muzejem NOB
Realizirano – sredstva
Označitev Kačasta smreka pri Godoviču
projekta
Sodelovanje, sredstva je
Označitev lipa v Predjami in sanacija razstišča
prispevala občina
Realizirano – sredstva
Označitev jesen ob Rakah
projekta
Realizirano – sredstva
Označitev Planina Razor
projekta
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NG

Označitev Sestoj tis na Senici

PI

Označitev Kraški rob, domovanje številnih ptic

CE
CE
CE

DRUGE AKCIJE
Preprečevanje povoza dvoživk – Slivniško jezero
Čiščenje nahajališča rumenega sleča – Vrhek
Čiščenje nahajališča Alpske mastnice pod Lisco

CE
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
KR
KR
KR
KR
KR
MB
MB
MB
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NM
NM
NM
NM
PI
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Realizirano – sredstva
projekta
Sodelovanje, sredstva je
prispevala MOK

Realizirano
Realizirano
Realizirano
Sodelovanje, sredstva je
Sanacija Intiharjeve lipe
prispevala MOC
Rakov Škocjan – obnova odseka učne poti (150m) in Realizirano
dela ograje (60m)
Sanacija drevoreda v Rakovem Škocjanu

Realizirano

Ureditvena dela za zmanjševanje onesnažensoti z
netopirskim gvanom (cerkev Sv. Jakoba, Blatna Realizirano
Brezovica)
V sodelovanju z Zavodom
Odstranjevanje orjaškega dežena na Blokah
Symbiosis
Sodelovanje z občino Loška
Prestavitev gnezda bele štorklje Stari trg pri Ložu
dolina
Označitev prometnega režima na Jelovici
Realizirano
Prostovoljna akcija odstranjevanja invazivk v občini
Realizirano
Trzin
Prostovoljna akcija odstranjevanja invazivk v okolici
Realizirano
Koritnega in Lesc pri Bledu
Akcija odstranjevanja zarasti na Planiku
Realizirano
Predstavitev gnezda bele štorklje Mlaka pri Kranju
Izdelava podstavkov za gnezda bele štorklje
Realizirano (8 podstavkov)
Čiščenje/renaturacija nizkega barja v povirju
Ni bilo realizirano*
Suhadolnice (Plešivški mlin)
Prostovoljna akcija odstranjevanja zarasti Vrhe
Realizirano
Monitoring rjavega srakoperja na območju porečja
Realizirano
Nanoščice
Sanacija Jackovega brezna (čiščenje jame)
Realizirano
Sodelovanje z občino
Zaprtje jame Krasnica na Pečinah
Tolmin
Sodelovanje, sredstva je
Sanacija lipe v Rutu
prispevala občina
Preselitev netopirjev v stari stavbi Splošne bolnišnice
Realizirano
Nova Gorica
Obnova vrat na Jami pod Pečino (Leoparova jama)
Realizirano
Čiščenje profilov na geoloških naravnih vrednotah v
Sodelovanje s Slovenskim
Kozjanskem parku
geološkim društvom
Popis kosca v Jovsih
Realizirano
Popis srednjega detla v Dobravi
Realizirano
Preprečevanje povoza dvoživk – Gornji kal
Realizirano
Ohranitev kotišča netopirjev ob sanaciji podstrehe
Realizirano
(Metlika, Mestni trg 27)
Pregled stanja in ogroženosti zoološke naravne
Realizirano
vrednote Osp – udornica (ptice, botanika,
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CE
CE
CE

geomorfologije)
Vzdrževalna dela na plovkah
PUBLIKACIJE
Vodnik Puščavnikova učna pot
Zloženka Dinozavrova jajca (Septarijske konkrecije)
Zloženka Divje jezero – moč narave in vzdušje miru
Zloženka Ohranjanje morske biotske raznovrstnosti –
Globalni izzivi-lokalni ukrepi
Mokrišča – spoštuj, varuj, uživaj (didaktični
pripomoček)
RAZSTAVE
Glavate vrbe – Merkator center Celje
Glavate vrbe – Razstava izdelkov OŠ Šmarje pri Jelšah
Potok, kdo bo tebe ljubil – Muzej Rogatec

CE

Mavrična doživetja travnikov – Grad Komenda Polzela

PI
CE
MB
NG
PI

KR
KR
MB

Zarica potopljena lepotica – Trgovina Natura Kranj, BC
Naklo
Narava med Radovljico in Bledom – Trgovina Natura
Kranj, OŠ Ivan Tavčar Gorenja vas, Gimnazija Škofja
Loka
Vizija Pohorje 2030 – Terme Zreče, Univerzitetna
knjižnica Maribo

MB

Natura 2000 in rastlinstvo Pohorja – OŠ Tabor Maribor

PI

Nevidne vezi (o morskih datljih) – Sredozemski dnevi
obale, Knjižnica Nova Gorica, Morska biološka postaja
Piran,Mednarodna konferenca varstvenih biologov, KP
Sečoveljske soline, Knjižnica Koper, BC Naklo

februar 2014

Realizirano
Realizirano
Dodatno
Realizirano
Realizirano
Projekt WETMAN

Prva postavitev
Prva postavitev
Prva postavitev
Ponovna postavitev
obstoječe razstave
Ponovna postavitev
obstoječe razstave
Ponovna postavitev
obstoječe razstave
Ponovna postavitev
obstoječe razstave
Ponovna postavitev
obstoječe razstave
Ponovna postavitev
obstoječe razstave

* Akcija ni bila realizirana, saj so na območju Pohorja potekale druge aktivnosti odstranjevanja zarasti v sklopu
projekov ALPA in WETMAN
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12.4 PRILOGA 4: AVTORSKI ČLANKI, OBJAVLJENI V RAZLIČNIH
MEDIJIH V LETU 2013
V spodnji preglednici je seznam v publikacijah in tiskanih medijih objavljenih avtorskih
prispevkov zaposlenih na Zavodu RS za varstvo narave v letu 2013.
Preglednica 28: Seznam v publikacijah in tiskanih medijih objavljenih avtorskih prispevkov zaposlenih na
Zavodu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Bedjanič Mojca: The significance of Podpeč limestone in the cultural heritage of
Slovenia, European Geosciences Union, april 2013
Bedjanič Mojca, Rojs Lenka: Geopark Karavanke - ne samo geologija, ampak tudi
življenje z geologijoi, Geološki zbornik, 21. posvetovanje slovenskih geologov, marec
2013
Bedjanič Mojca: Geopark Karavanke - Vključitev Geoparka Karavanke(Karavanken v
EGN in GGN pod okriljem Unesca), Informator, december 2013
Bedjanič Mojca: Geopark Karavanke - Skrivnosti iz sveta mineralov, Informator,
december 2013
Bedjanič Mojca, Rojs Lenka: Geopark Karavanke - geo-dogajanja v občini Dravograd,
Informator, junij 2013
Dular Mirjam, Slameršek Andreja: Revitalizacija z alpsko kislico zaraščene pašne
planine Korošica v projektu ALPA, Novi izzivi v agronomiji 2013 - zbornik, januar 2013
Dular Mirjam, Krajčič Darij: Organizacija majhnega javnega zavoda kot primer dobre
prakse za optimiranje delovanja javnega sektorja, Zbornik 32. mednarodne
konference o razvoju organizacijskih znanosti (izdaja v obliki CD),marec 2013
Fučka David: Izjemna drevesa severne primorske, september 2013
Glogovčan Primož: Deteljin modrin-prezrti biser savskih prodov, september 2013
Gulič Jurij, Štruc Sebastjan, Debeljak Šabec Nika: Ohranjanje in upravljanje
sladkovodnih mokrišč v Sloveniji / Lesena brunčana pot na območju lovrenških jezer,
Naša občina, januar 2013
Gulič Jurij, Bedjanič Mojca, Rojs Lenka: Vizija Pohorje 2030 - sinergični učinki mreženja
deležnikov Pohorja in možnosti za interpretacijo narave, Konkrecija, 5/20/2013
Hrabar Nika: Žabica je rešena!, Priloga Našega časopisa, letnik XIX, št. 407, avgust 2013
Hrabar Nika: Žabica je rešena!, Glasilo Mestne občine Ljubljana, november 2013
Hrabar Nika: Žabica je rešena!, Glasilo Občine Domžale - Slamnik, november 2013
Hudoklin Andrej: Toplice pod Gradiščem, Vrelec, januar 2013
Hudoklin Andrej: Pogin školjk v Krki, Dolenjski list, avgust 2013
Hudoklin Andrej: Natura 2000 v Beli krajini, zbornik Narava Bele krajine, Belokranjski
muzej junij 2013
Hudoklin Andrej: Srednji detel na krmilnici, Dolenjski list, marec 2013
Hudoklin Andrej: Reševanje koščakov, Vrelec, september 2013
Hudoklin Andrej: Kukavica, Dolenjski list, junij 2013
Hudoklin Andrej: Radoška jama, Dolenjski list, december 2013
Hudoklin Andrej: Rdečevratka v Sušici, Vrelec, junij 2013
Hudoklin Andrej: Štetje ptic, Dolenjski list, januar 2013
Hudoklin Andrej: Osirotele vidre, Vrelec, oktober 2013
Hudoklin Andrej: Škrlatni kukuj iz Vrbine, Dolenjski list, september 2013
Hudoklin Andrej: Najdebelejši kostanj v Beli krajini?, Dolenjski list, oktober 2013
Hudoklin Andrej: Dolgi vodnjak, Vrelec, oktober 2013
Hudoklin Andrej: Stanuje navadni mračnik pri vas?, Dolenjski list, oktober 2013
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
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Hudoklin Andrej: Zasuta Mišnica, Dolenjski list, november 2013
Hudoklin Andrej: Močvirska sklednica v Sušici, Vrelec, november 2013
Hudoklin Andrej: Navadni polh, zbornik Narava Bele krajine, Belokranjski muzej junij
2013
Hudoklin Andrej: Bobri v Dolenjskih Toplicah, Vrelec, marec 2013
Hudoklin Andrej: Jama na vzhodnem pobočju Roga, Vrelec, december 2013
Hudoklin Andrej: Labodje jezero, Vrelec, april 2013
Ivanovič Mira: Povabilo k branju knjige: Narava Bele krajine, Belokranjec, junij 2013
Ivanovič Mira: Zavarovana območja narave v Beli krajini, zbornik Narava Bele krajine,
Belokranjski muzej, junij 2013
Ivanovič Mira: Povabilo k branju knjige Narava Bele krajine, Belokranjec, junij 2013
Ivanovič Mira: Steljniki v Beli krajini, zbornik Narava Bele krajine, Belokranjski muzej,
junij 2013
Ivanovič Mira: Jalžičeva kongerija, Dolenjski list, december 2013
Ivanovič Mira: Brezova odpadljivka -zdravilna goba, Dolenjski list, februar 2013
Jogan Polak Lara: Orjaški dežen-nevarna tujerodna rastlina tudi na Blokah, Bloški korak,
10/1/2013
Muškatevc Romana: Prostovoljne akcije na Pohorju, Viharnik, november 2013
Nose Marolt Mateja, Rozman Sonja: Ozaveščanje javnosti in deležnikov o problematiki
invazivk v sklopu projekta AMC Promo BID, Zbornik razširjenih povzetkov simpozija
Tujerodne vrste – stanje, vplivi in odzivi, september 2013
Nose Marolt Mateja, Debeljak Šabec Nika, Predstavitev aktivnosti projekta WETMAN s
poudarkom na načrtovanih hidroloških delih, Vodar, maj 2013
Rojs Lenka, Bedjanič Mojca: Development of Geoturism in cross - border Geopark
Karavanke/Karavanken, Societa Geologica Italiana, vol. XX, september 2013
Rojs Lenka, Bedjanič Mojca: Geopark Karavanke/Karawanken, EGN Magazine 11,
oktober 2013
Rojšek Daniel: Pontederia cordata L. , Hladnikia 32:79-81, december 2013
Rojšek Daniel: Cave Ice in Velika ledena jama v Paradani, Slovenija, ISI Journal
Geografia Fisica Dinamica Quaternaria, januar 2013
Rozman Sonja: Vrste, ki dušijo tisočletno harmonijo narave, Gorenjski Glas, maj 2013
Rozman Sonja, Strajnar Sara, Nose Marolt Mateja: Medsektorsko in mednarodno
usklajena priporočila za širjenje avtohtonih medovitih rastlin in zatiranje invazivk,
Zbornik razširjenih povzetkov simpozija Tujerodne vrste – stanje, vplivi in odzivi,
september 2013
Rozman Sonja: Vključevanje javnosti in terenskih akcij v pripravo Medsekotrko in
mednarodno usklajenih priporočil za širjenje avtohtonih medovitih rastlin in zatiranje
invazivk, Zbornik 2. znanstvene konference VIVUS, april 2013
Simčič Matej: Močvirski sklednici prijaznejši Gornji kal, Dolenjski list, november 2013
Simčič Matej: Kršeljivec zopet gosti urhe, Dolenjski list, maj 2013
Simčič Matej: Krivače - obnovljeno domovanje močvirske sklednice, Dolenjski list, maj
2013
Strajnar Sara, Rozman Sonja: Prikaz učinkovitosti metod za odstranjevanje in
omejevanje rasti tujerodnih invazivnih rastlin, Zbornik razširjenih povzetkov simpozija
Tujerodne vrste – stanje, vplivi in odzivi, september 2013
Stupar Martina: Vrednotenje geoloških naravnih pojavov, Geološki zbornik 22, marec
2013
Stupar Martina: Kras – Carso, aspiring cross- border Geopark between Slovenia and
Italy, 12-EGN konferenca - Abstract book, september 2013
Stupar Martina: Visibility of Idrija geopark, 12 EGN Knnferenca - abstract book,
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
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september 2013
Škedelj - Petrič Andreja, Žitnik Denis, Simčič Matej: Naravne vrednote v Beli krajini,
zbornik Narava Bele krajine, Belokranjski muzej junij 2013
Škvarč Andreja: Začetki reke Save so skrivnostni in slikoviti / The beginnings of the
Sava river are mysterious and picturesque, Savski vestnik, št. 12, november 2013
Šubic Tadeja: Invazivke - tudi v naši občini vse pogostejša nadloga, Podblegaške
novice, maj 2013
Vernik Martin: Iščimo jih vsi, Informator, junij 2013
Vernik Martin: Bober (Castor fiber) na zgornji Dravi, Informator, december 2013
Vernik Martin: Spletni portal www.sporocivrsto.si, Trdoživ, december 2013
Vernik Martin: Črneški zaliv - le kaj se tam dogaja?, Informator, junij 2013
Žitnik Denis: Vaška luža na Orlaki dobiva novo podobo, Dolenjski list, junij 2013
Žitnik Denis: Rumeni sleč pod Gorjanci, Dolenjski list, december 2013
Žitnik Denis: Lipa v Rumanji vasi - In Memoriam, Dolenjski list, maj 2013
Žitnik Denis: Ureditev vaške luže v Selih pri Šumberku, Dolenjski list, marec 2013
Žitnik Denis: Belohrbti detel, Dolenjski list, september 2013
Žitnik Denis: Rožeška koliševka - Globočica, Dolenjski list, januar 2013
Žvikart Mateja: Za bolj obvezujoče ukrepe (Pripravlja se nov program upravljanja
območij Natura 2000 za obdobje 2014-2020), Zelena dežela, maj 2013
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12.5 PRILOGA 5: SEZNAM PRISPEVKOV NA DOMAČIH IN
MEDNARODNIH STROKOVNIH SREČANJIH TER
KONFERENCAH V LETU 2013
V spodnji preglednici se nahaja seznam prispevkov na domačih in mednarodnih strokovnih
srečanjih ter konferencah, katerih so se v letu 2013 s svojimi prispevki udeležili sodelavci
Zavoda.
Preglednica 29: Seznam prispevkov na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih in konferencah
1. Bedjanič Mojca; Geo-turizem, geo-izobraževanje in geo-doživetje; Erozije v kmetijstvu;
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Univerza na Promorskem / Turistica in Fakulteta za management; Portorož; oktober 2013.
Danev Gregor, Krajčič Darij, Hrovat Tomaž; From Forest and Forest Land Valuation to Total
Economic Value of Forest Ecosystem and its Services; IUFRO - 15th International Symposium
on Legal Aspects of European Forest Sustainable Development; IUFRO Division 9: Forest Policy
and Economics; Tirana, Albanija; maj 2013.
Grmovšek Andrej; Session 11: Contemporary river corridor management: From local to
transboundry level, from top down to bottom up. Poster: SEE River project: Development of
bottom up approaches in Drava River; European River Restoration Conference;
European
Centre for River Restoration, RESTORE, International River Foundation, The International
Commission for the Protection of the Danube River, Dunaj, Avstrija; september 2013.
AndrejGrmovšek, Verbič Simon; Izdelava razvojnega koncepta rečnega koridorja na primeru
reke Drave od Malečnika do Zavrča; Mišičev vodarski dan; Drava Vodnogospodarsko podjetje
Ptuj, Vodnogospodarski biro Maribor; Maribor; december 2013
Gulič Jurij, Lešnik Štuhec Tanja; Povezovanje deležnikov pri aktivnostih projektov NATREG in
WETMAN kot priložnost za trajnostni razvoj območja Pohorja; Turizem, izobraževanje in
management 2013: soustvarjanje uspešne poslovne zgodbe; Univerza na Primorskem /
Turistica in Fakulteta za management; Portorož, oktober 2013.
Gulič Jurij, Rojs Lenka; Geo-tourism geo-education geo-experience in Karavanke Geopark;
Konferenca Turizem, izobraževanje in management 2013; Univerza na Promorskem / Turistica
in Fakulteta za management, oktober 2013.
Hrabar Nika, Karolina Rebernik; Zavod RS za varstvo narave in ozaveščanje javnosti o pomenu
ohranjanja narave; Posvet o okoljski vzgoji v okviru projekta »V naravi sem doma« Skavtski
okoljski center Kočevski Rog; Vrhnika; april 2013.
Krajčič Darij, Dular Mirjam; Organizacija majhnega javnega zavoda kot primer dobre prakse za
optimiranje delovanja javnega sektorja; 32. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih
znanosti PAMETNA ORGANIZACIJA, Talenti. Vitka organiziranost. Internet stvari; FOV, Univerza
v Mariboru, Portorož, maj 2013.
Krajčič Darij, Mateja Nose Marolt; Kje pa vas Natura 2000 žuli?; NATURA 2000 kot izziv in
priložnost, Parlamentarna skupina GLOBE Slovenija, Parlamentarna skupina GLOBE; Ljubljana;
november 2013.
Rebernik Karolina, Z lutkami in slikanico do zavesti o varstvu narave; VII. srečanje
koordinatorjev ekovrtcev SlovenijeDobrovnik; EKOŠOLA - Društvo Doves; maj 2013
Rojšek Daniel; Reka Soča - naravni spomenik; Strokovno srečanje o upravljanju z vodami s
poudarkom na Posočju, Regionalna pisarna Štanjel Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo; Nova Gorica, november 2013.
Rozman Sonja; Vključevanje javnosti in terenskih akcij v pripravo Medsektorsko in
mednarodno usklajenih priporočil za širjenje avtohtonih medovitih rastlin in zatiranje
invazivk; 2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo VIVUS s področja naravovarstva,
kmetijstva, hortikulture in živilstva; BC Naklo; Strahinj; april 2013.
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13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.
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Rozman Sonja; Medovite rastline – so vse dobre tudi za naravo?; Dan naravovarstva in
čebelarstva; Čebelarska zveza Gorenjske; Lesce, maj 2013.
Rozman Sonja, Mateja Nose Marolt; Medsektorsko in mednarodno usklajena priporočila za
širjenje avtohtonih medovitih rastlin in zatiranje invazivk; Tujerodne vrste - stanje, vplivi in
odzivi; Zavod Sybiosis in Botanično društvo Slovenije; Ljubljana; september 2013.
Rozman Sonja; Prikaz učinkovitosti metod za odstranjevanje in omejevanje rasti tujerodnih
invazivnih rastlin; Tujerodne vrste - stanje vplivi in odzivi; Zavod Sybiosis in Botanično društvo
Slovenije, Ljubljana, september 2013.
Rozman Sonja; Invazivke na projektnih območjih; Zaključna konferenca projekta AMC promo
BID; Deželna vlada Koroške; Celovec; oktober 2013.
Slameršek Andreja, Dular Mirjam, Šilc Urban; Rumex alpinus removal by integrated
management methods; 17th EGF Symposium; European Grassland Federation; Akureyri,
Islandija; junij 2013*
Strajnar Sara; Invazivne tujerodne vrste - vedno več jih je v naravi; Dan naravovarstva in
čebelarstva; Čebelarska zveza Gorenjske; maj 2013.
Strajnar Sara; Medsektorsko in mednarodno usklajena priporočila za širjenje avtohtonih
medovitih rastlin in zatiranje invazivk; Tujerodne vrste - stanje, vplivi in odzivi; Zavod Sybiosis
in Botanično društvo Slovenije; Ljubljana; september 2013.
Strajnar Sara; Prikaz učinkovitosti metod za odstranjevanje in omejevanje rasti tujerodnih
invazivnih rastlin; Tujerodne vrste - stanje vplivi in odzivi; Zavod Sybiosis in Botanično društvo
Slovenije; Ljubljana; september 2013.
Strajnar Sara; Praktične akcije zatiranja invazivk na slovenski strani; Zaključna konferenca
projekta AMC Promo BID; Deželna vlada Koroške; Celovec; oktober 2013.
Stupar Martina; Vrednotenje geoloških naravnih pojavov; 21. posvetovanje slovenskih
geologov; NTF- Oddelek za geologijo; Ljubljana; marec 2013.
Trampuš Tina; We live here from ever and International Alpine flower festival in Bohinj;
Sharing our natural and cultural heritage: interpretation can make us citizens of the world;
Interpret Europe; Sigtuna, Švedska; julij 2013.
Trampuš Tina; ON 'n' OFF; Powered by Nature Workshop Starnmeer; IUCN CEC in Alcoa
Foundation; Amsterdam, Nizozemska; avgust 2013.
Turk Robert; 10 do 2020; Sredozemski dan obale; Ministrstvo za kmetijstvo in okolje; Koper;
september 2013.

*na Islandijo je odšel samo Šilc Urban
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12.6 PRILOGA 6: PREGLED SODELOVANJA ZAVODA V ZUNANJIH
PROJEKTIH V LETU 2013
V preglednici spodaj je podan podrobnejši pregled zunanjih projektov, ki smo jih v letu 2013
vodili ali v njih sodelovali kot partner.
Preglednica 30: Sodelovanje Zavoda v zunanjih projektih

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Odgovorna
oseba v
ZRSVN

Obdobje

Nosilec

Vloga
ZRSVN

01.07.201030.06.2013

WWF France

OE PI
partner

01.09.201030.06.2014

Podzemlje
Pece d.o.o.

OE MB
partner

Čezmejno
sodelovanje:
Slovenija– Avstrija

01.10.201031.03.2013

RA Sora
d.o.o.

OE KR
partner

LIFE+ narava

01.02.201131.01.2015

ZRSVN

nosilec

Čezmejno
sodelovanje:
Slovenija– Avstrija

01.03.201230.06.2014

ZRSVN

nosilec

LEADER: LAS
Obsotelje in
Kozjansko

01.01.201230.04.2013

ZRSVN

nosilec

Gregor
Kalan

LEADER: LAS za
razvoj

01.08.201231.07.2013

ZGS

OE NG
partner

David
Fučka

Transnacionalno
sodelovanje:
program SEE

01.10.201230.09.2014

IZVRS

OE MB
partner

Andrej
Grmovšek

LIFE+ narava

20.08.201231.03.2015

MKO

partner

Gregor
Danev

Lifelong learning
Programme
COMENIUS

01.08.201331.07.2015

Občina
Mežica

partner

mag.
Mojca
Bedjanič

Naslov

Program

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
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
Geo projektni dan v
Geoparku Karavanke – GEO
PROJEKTNI DAN

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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12.7 PRILOGA 7: SPODBUJANJE TRADICIJE OBREZOVANJA
GLAVATIH VRB IN UPRAVLJANJE S HABITATOM PUŠČAVNIKA
– OSMODERMA EREMITA
AKRONIM
Trajanje
Spletna stran
Vrednost projekta
Program (sredstva)
Prijavitelj
Partnerji

Glavate vrbe
1.1.2012 – 30.4.2013
http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=64&id_informacija=776
63.659,53 EUR
LEADER - LAS Obsotelje in Kozjansko
Zavod RS za varstvo narave
Razvojna agencija Sotla, Občina Šmarje pri Jelšah

1. PROJEKTNO OBMOČJE:
Čeprav so bile komunikacijske aktivnosti razširjene na celotno območje LAS, se je večina akcij
nanašalo na ožje projektno območje v občini ob Šmarskem potoku. Šmarski potok je naravna
vrednota lokalnega pomena, saj je struga med krajema Šmarje pri Jelšah in izlivom potoka v
Mestinjščico naravno ohranjena. Kmetijske površine na obeh bregovih so pretežno travniki, pozidave
je malo. Predvsem zaradi pridobivanja kolov za vinograde so domačini v preteklosti obrezovali vrbe
ob Šmarskem potoku, ki so se do danes ohranile kot glavate vrbe. Te vrbe predstavljajo velik okoljski
pomen za ohranjanje kmetijskih površin, saj stabilizirajo bregove in preprečujejo erozijo. V vrbah so
se ohranila dupla, ki so edinstven življenjski prostor hrošča puščavnika (Osmoderma eremita), ki je
mednarodno varovana vrsta in kvalifikacijska vrsta z EU direktive o habitatih.
2. EKIPA PROJEKTA (ZRSVN):
Izvedba projektnih aktivnosti:
Gregor Kalan – vodja projekta, Jurij Dobnik in Mojca Tomažič
Administrativna pomoč:
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Mateja Kocjan – odnosi z javnostmi, Saša Marinčič – organizacija gradiva projekta in koordinacija
Romana Muškatevc – splošne zadeve, mag. Maruša Danev in Urša Pestotnik – pomoč pri financah
3. CILJI PROJEKTA:
Namen projekta je bil sprožiti čustvene odzive lastnikov ob Šmarskem potoku glede obrezovanja
glavatih vrb in spodbuditi k nadaljevanju ohranjanja tradicije. Cilji projekta so bili zasnovani na
komunikaciji z lastniki, kjer smo želeli vzpostaviti stik s čim več lastniki, pridobiti od lastnikov
informacijo o pripravljenosti nadaljevanja obrezovanja in ozavestiti javnosti o pomenu obrezovanja in
ohranjanja obrežne vegetacije za okolje in naravo.
4. UČINKI PROJEKTA:
S projektom smo spodbudili lastnike, da so že v času izvajanja projekta in pa tudi po njem izvajali
obrezovanje glavatih vrb. V času projekta je bilo obrezanih več deset vrb. Namen projekta je bil
uskladiti lastnike različnih bregov potoka, da obrezujejo izmenično. Pripravili smo dokument dobre
prakse, kjer so za lastnike priobalnih zemljišč podana natančna navodila kako ravnati z obrežno
vegetacijo. S prostovoljnim pristopom k deklaraciji o sonaravnem vzdrževanju obrežne vegetacije so
lastniki izrazili svoj interes ohranjanja tradicije. Na odseku Šmarskega potoka smo demonstracijsko
prikazali sonaravno urejanje in utrjevanje brežin z vrbovim popletom, vrbovo fašino, vrbovo blazino
in vrbovimi količki. Ob obstoječo kolesarsko pot smo postavili table učne poti in izdali Vodnik po učni
poti. V aktivnosti projekta smo vključili tudi OŠ Šmarje pri Jelšah, kjer so na naravoslovnem dnevu ob
učni poti spoznavali vsebine ohranjanja obrežne vegetacije na brežino potoka pa so učenci zasadili
več kot 50 potaknjencev vrbe. Na območju smo opravili popis vseh glavatih vrb in najdb hrošča
puščavnika, s čimer smo dobili prvo sliko obsežnosti in kvalitete habitata puščavnika.
Za zaključek obrezovanja smo v lokalno okolje vnesli nov dogodek, vsakoletno srečanje lastnikov
obrezovalcev. Ob tej priliki vsakoletno pridobimo nove podpisnike deklaracije.

3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI PO PROJEKTU:
Namen projekta je bil zasnovan za doseganje dolgoročnih ciljev. Obrezovanje vrb mora potekati
kontinuirano. Za ta namen je med projektnimi partnerji bil sklenjen dogovor, da nadaljujemo z
določenimi aktivnostmi po projektu. Zavod bo spremljal obrezovanje vrb v zimskem času ter bo v
roku 5 let po projektu naredil ponoven popis glavatih vrb. Občina bo pomagala pri vsakoletni
organizaciji prireditve za lastnike, kjer bomo k deklaraciji povabili nove lastnike ob Šmarskem potoku.
Sodelovanje se bo nadaljevalo tudi z osnovno šolo, prakse pa prenesle na druge vodotoke.
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12.8 PRILOGA 8: MEDITERRANEAN MARINE PROTECTED AREAS
NETWORK - NORTH
AKRONIM
Trajanje
Spletna stran
Vrednost projekta
Program (sredstva)
Prijavitelj

Partnerji

MEDPAN NORTH
1.7.2010 – 30.6.2013
http://www.medpan.org/mnp
2.380.825,00 / 150.970,00 €
Transnacionalno sodelovanje - Program MED
WWF France
Parc National de Port-Cros in ADENA iz Francije, grški Marine National Park of
Zakynthos, Cinque Terre National Park, nevladna organizacija Federpachi in
Marine Reserve of Miramare iz Italije, vladna Environment and Planning
Authority z Malte, španski Junta de Andalusia, Generalitat de Catalunya z
zavarovanima območjema Cabo de Creus ter Medes in sredozemski urad IUCN
ter Zavod RS za varstvo narave.

1. PROJEKTNO OBMOČJE:
Projektno območje celotnega projekta so bila morska zavarovana območja iz partnerskih držav
oziroma tidti deli morja in morskega obrežja, kiso posebnega pomena z vidika ohranjanja morske
biotske raznovrstnosti. Ob tem velja poudariti, da je bil pomemben del aktivnosti namenjen
nekaterim dejavnostim na območju zavarovanih območij, predvsem morskemu ribištvu in turizmu,
zagotavljanju in merjenju učinkovitosti upravljanja ter klimatskim spremembam in tujerodnim ter
invazivnim vrstam.
2. EKIPA PROJEKTA (ZRSVN):
Robert Turk, Alenka Popić, Tina Trampuš, Barbara Vidmar, Urša Pestotnik, Maruša Danev, Tatjana
Keršmanc, Mateja Nose Marolt
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3. CILJI PROJEKTA:
Splošni cilj projekta je bil izboljšati učinkovitost upravljanja z morskimi zavarovanimi območji,
vključno z morskimi območji Natura 2000 ter prispevati k oblikovanju mreže morskih zavarovanih
območij v Sredozemlju. K oblikovanju slednje nas zavezujejo tako mednarodni dogovori kakor tudi
okoljska politika EU. Pot do omenjenega cilja je vodila preko številnih aktivnosti, združenih v tri
sklope - novi pristopi pri upravljanju z morskimi zavarovanimi območji, trajnostno upravljanje
ribolova in trajnostno upravljanje turističnega obiska v morskih zavarovanih območjih ter v dva
»podporna« sklopa - komunikacijo ter upravljanjem s projektom. Z izvedenimi aktivnostmi je projekt
posredno prispeval tudi k uresničevanju vrste evropskih politik, od Habitatne direktive in Akcijskega
načrta za biodiverziteto, do morske direktive in skupne ribiške in pomorske politike.
4. UČINKI PROJEKTA:
Zavod RS za varstvo narave je v okviru projekta izdal zgibanko o morskih habitatnih tipih Natura
2000, ponatisnil zgibanko »Morski datlji? Ne, hvala!« ter prevedel razstavo »Nevidne vezi« v
angleško-francosko verzijo. Ves čas trajanja projekta smo izvajali aktivnosti informiranja javnosti o
poteku projekta. V projektu smo ocenili stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov Natura 2000 v
morskem delu naravnega rezervata Strunjan in oblikoval priporočil za usmerjanje obiska območja s
plovili oz. predvidenega nameščanja priveznih mest. Sodelovali smo pri oblikovanju kriterijev za
ocenjevanje učinkovitosti upravljanja morskih zavarovanih območij in testirali kriterije na primeru
Krajinskega parka Strunjan. Opravili sm0 številne razgovore z ribiči, ki lovijo na območju Naravnega
rezervata Strunjan in sklenili okvirni dogovor o izvajanju gospodarskega ribolova na tem območju.
Spremljali smo turistični obisk na območju Naravnega spomenika Debeli rtič in v njegovi neposredni
okolici in opredelili osnovne ukrepe za zmanjševanje negativnega vpliva na naravne vrednote in
biotsko raznovrstnost tega območja. Udeležili smo se Foruma morskih zavarovanih območij v
Sredozemlju in sodelovali na rednih sestankih projektnega sveta.

Strokovno srečanje na temo malega priobalnega Novinarska konferenca ob zaključku projekta.
ribolova, Carovigno, Italija.
3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI PO PROJEKTU:
Posebne poprojektne aktivnosti sicer niso bile načrtovane, vsekakor pa bo pozornost namenjena
predvsem uresničevanju dogovora z ribiči v zvezi z ribolovom na območju Naravnega rezervata
Strunjan oz. vključitvi dogovora v načrt upravljanja za KP Strunjan ter naporom za zagotavljanje
učinkovitega upravljanja z zavarovanim območjem. Nadaljevali bomo tudi s predstavljanjem
problematike nabiranja morskih datljev in preko tega trajnostne rabe morskih naravnih virov.
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12.9 PRILOGA 9: POROČANJE O STANJU OHRANJENOSTI VRST IN
HABITATNIH TIPOV PO 17. ČLENU DIREKTIVE O HABITATIH
AKRONIM:

POROČANJE PO 17. ČLENU DIREKTIVE O HABITATIH

Trajanje:

1. 1. 2013 – 16. 12. 2013

Spletna stran:

http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/art17
http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=65&id_informacija=579

Vrednost projekta:
Program
(sredstva):

Javna sredstva

Odgovorni
poročevalec:
Pripravljalca
poročila:

Republika Slovenija (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (splošni del)
Zavod RS za varstvo narave (stanje vrst in habitatnih tipov – obrazci)

Sofinancerji:

Primer dela obrazca in karte vključene v poročilo po 17. členu direktive o habitatih
1. NAMEN POROČANJA:
Direktiva o habitatih v 17. členu zavezuje države članice Evropske unije k poročanju Evropski Komisiji
o stanju ohranjenosti habitatnih tipov iz priloge I in vrst iz prilog II, IV in V. Poroča se tudi o izvedenih
ohranitvenih, zakonskih, upravnih in pogodbenih ukrepih, ki ustrezajo ekološkim zahtevam vrst in
habitatnih tipov. Poda se vrednotenje vplivov teh ukrepov na stanje ohranjenosti vrst in habitatnih
tipov. Poročilo se nanaša na stanje ohranjenosti na območju celotne države po posameznih
biogeografskih regijah. Namen poročila je prikaz stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov na
območju celotne Evropske unije po posameznih biogeografskih regijah.
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2. EKIPA POROČANJA (ZRSVN):
Bojana Fajdiga, Karin Gabrovšek, Primož Glogovčan, Andrej Hudoklin, Martina Kačičnik Jančar,
Simona Kaligarič, Barbara Kink, Tadej Kogovšek, Tanja Košar, Katja Logar, Matej Petkovšek, Andreja
Škvarč, Robert Turk, Martin Vernik, Damjan Vrček
3. PRIPRAVA POROČILA:
V Sloveniji je za poročanje po 17. členu Direktive o habitatih odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje, koordinator in pripravljavec poročila za vrste in habitatne tipe pa je Zavod RS za varstvo
narave. V poročilu smo ocenjevali velikost in stanje območja razširjenosti vrst in habitatnih tipov,
velikost populacij, velikost in stanje habitatov vrst oz. habitatnih tipov, specifične strukture in funkcije
habitatnih tipov ter grožnje in pritiske za obdobje 2007 - 2012. Na podlagi teh ocen smo za vsak
habitatni tip in vrsto v biogeografski regiji določili končno oceno stanja ohranjenosti. Poleg obrazcev
(izpolnili smo jih 427 za 61 habitatnih tipov in 196 vrst) smo pripravili še 514 kart s prikazom območij
razširjenosti in potrjene prisotnosti vrst in habitatnih tipov.
4. REZULTATI:
Po ocenah poročila je 43 % habitatnih tipov v ugodnem stanju, 28 % v neugodnem in prav toliko v
slabem stanju. Najslabše so ocenjeni habitatni tipi sladkih voda in travišč, kjer se je stanje v
primerjavi z letom 2007 tudi najbolj poslabšalo. Pri vrstah jih ima 29 % ugodno oceno stanja, 40 %
neugodno in 11 % slabo oceno stanja. Kar za petino vrst imamo premalo podatkov, da bi lahko podali
oceno stanja. Pri vrstah je najslabše stanje ocenjeno pri dvoživkah ter travniških vrstah metuljev in
nekaterih kačjih pastirjih. V primerjavi z letom 2007 se je povečal delež vrst v ugodnem stanju pri
ribah in plazilcih. Vendar pa je ta sprememba predvsem zaradi novo pridobljenih podatkov in
drugačne metode ocenjevanja in ne zaradi dejanskih sprememb v naravi. V okviru priprave poročila
so se zbirali tudi podatki o pritiskih in grožnjah, ki vplivajo na oceno stanja. Med najpogostejšimi so
neprimerna kmetijska raba in antropogeno urejanje vodnih ekosistemov, kar se odraža tudi v slabo
ocenjenih habitatnih tipih in vrstah, ki so vezane na kmetijsko rabo in vodne ekosisteme.

Ocene stanja ohranjenosti habitatnih tipov in vrst
5. ZAKLJUČEK:
Primerjava rezultatov letošnjega poročila s poročilom iz leta 2007 kaže, da se v Sloveniji vse bolj
oddaljujemo od krovnega cilja strategije biotske raznovrstnosti EU, po kateri naj bi se do leta 2020
zaustavilo izgubljanje biotske raznovrstnosti in slabšanje ekosistemskih storitev. Sprejeti bo potrebno
ukrepe, ki bodo prispevali k izboljšanju stanja vrst in habitatnih tipov, o katerem bo Slovenija zopet
poročala leta 2019.

127

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2013

12.10 PRILOGA 10: ZAKONSKE OSNOVE20
V tej prilogi so naštete slovenske zakonske osnove in drugi predpisi, ki opredeljujejo naše
delo ali so z njim povezani.

12.10.1 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 - Odl. 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:
1. spremlja stanje ohranjenosti narave;
2. 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;
3. spremlja stanje biotske raznovrstnosti;
4. pripravlja strokovne predloge ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti;
5. evidentira in vrednoti dele narave;
6. pripravlja strokovne predloge za določitev statusa naravnih vrednot in razvrstitve
naravnih vrednot v naravne vrednote državnega in naravne vrednote lokalnega
pomena;
7. spremlja stanje naravnih vrednot;
8. pripravlja strokovne predloge za ukrepe varstva naravnih vrednot lokalnega in
državnega pomena;
9. pripravlja strokovne predloge za zavarovanje;
10. sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva naravnih vrednot državnega pomena;
11. sodeluje pri pripravi načrtov upravljanja zavarovanih območij;
12. upravlja z zavarovanimi območji, ki jih je ustanovila država, če je v aktu o zavarovanju
tako določeno;
13. sodeluje v postopku izbire koncesionarja iz 43. člena tega zakona;
14. pripravlja strokovne predloge rdečih seznamov;
15. izvaja strokovne naloge na področju ohranjanja narave v skladu s tem zakonom in
drugimi predpisi;
16. daje strokovna mnenja in soglasja s področja ohranjanja narave ter
17. sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva sestavin biotske raznovrstnosti na
ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih.

20

Na pobudo resornega ministrstva je zbir zakonodaje, ki določa ali vpliva na naše delovanje, prestavljen iz
glavnega dela programa v prilogo. Tako ureditev bomo uporabili tudi v končnem poročilu o delu za leto 2013
ter do nadaljnjega v vse sledeče programe dela in poročila o opravljenem delu.
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Zavod na podlagi javnega pooblastila opravlja naslednje naloge:
1. pripravlja naravovarstvene smernice;
2. upravlja baze podatkov o naravnih vrednotah in sestavinah biotske raznovrstnosti;
3. daje mnenje iz 97., 104. in 153. člena tega zakona;
4. skrbi za enotnost strokovnih metod in postopkov na področju ohranjanja narave;
5. izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih nalog.
Poleg nalog iz prejšnjih odstavkov opravlja Zavod tudi naslednje naloge:
1. strokovno pomaga lastnikom naravnih vrednot in lastnikom zemljišč na zavarovanih
območjih;
2. sodeluje pri pripravi 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.

12.10.2 Drugi pomembnejši predpisi in dokumenti
Delovanje Zavoda sloni tudi na vrsti drugih zakonskih in podzakonskih predpisov ter na
programsko-političnih dokumentih s področja varstva okolja in varstva narave. V nadaljevanju
je naštetih nekaj pomembnejših predpisov.

12.10.3 Slovenski materialni predpisi


Zakon o zaščiti živali - ZZZiv-UPB3 (Uradni list RS, št. 38/13);



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 - ZFO1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 - Odl. US);



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, 79/10 - Odl. US, 80/10-ZUPUDPP, 106/10
popr.);



Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (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, 35/13 Skl. US);



Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor - ZUPUDPP
(Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr., 57/12);



Zakon o Triglavskem narodnem parku - ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10);
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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, 110/02 - ZGO1, 119/02 - ZON-A);



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, 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, 100/13);



Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 - UPB2, 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,
111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1,
76/10 - ZRud-1A, 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, 63/13);



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, 33/13, 99/13);



Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09, 33/13);



Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št.
49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 - popr., 39/13 - Odl. US, 3/14);



Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04,
84/05, 115/07, 32/08 - Odl. 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, 20/13);



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);
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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, 1/13);



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, 104/13);



Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu (Uradni list
RS, št. 90/01).

12.10.4 Programsko-politični dokumenti


Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO) (Uradni list
RS, št. 2/06);



Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (sprejeta na 55. seji Vlade, dne
20.12.2001);

 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, 33/07 ZPNačrt, 99/07, 57/12);
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).
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Programsko politični dokumenti Evropske skupnosti:


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)

12.10.5 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/ES);



Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na
področju vodne politike - Vodna direktiva (2000/60/ES);



Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih
živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi;



Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih
vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi.

12.10.6 Mednarodne konvencije in drugi dogovori

21



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, MP21 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

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



Konvencija o varstvu selitvenih poti vrst prosto živečih živali - Bonnska 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));



Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in
atlantskega območja ob njem (ACCOBAMS) (Zakon o ratifikaciji sporazuma o
ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega
območja ob njem (Uradni list RS, št. 82/06, MP št. 16)).
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12.11 PRILOGA 11: METODOLOŠKA POJASNILA
12.11.1 Pojasnilo glede nalog in aktivnosti
Delovne naloge Zavoda smo opredelili v letu 2003, skladno z ZON. Te naloge se odražajo v
naslovih podpoglavij poglavja Izvajanje javne službe ohranjanja narave. V celoti so zbrane
kot šifrant nalog v Delovodniku informacijskega sistema Poslovni portal ZRSVN, kamor
sodelavci beležijo porabo svojega delovnega časa po urah. Posamezne aktivnosti, ki smo si
jih zastavili v letnih programih dela, smo od leta 2003 navajali v besedilih poglavij ali pa smo
jih našteli po alinejah. Na zahtevo pristojnega ministrstva smo v letu 2006 v nekatera
vsebinska poglavja uvedli razdelitev nalog na t.i. vsebinske naloge ter naloge za izboljšanje
kakovosti. V letu 2008 smo skupini nalog preimenovali v Redne naloge in Razvojne naloge. V
letu 2011 smo dodali še skupino Projektne naloge. Za uskladitev poimenovanj besedilu z
izhodišči MKO z dne 24. 12. 2013, smo v poročilu o opravljenem delu za leto 2013 izvedli
naslednje preimenovanje, ki se ga bomo držali tudi v prihodnjih letih:
Redne naloge  Redne aktivnosti
Razvojne naloge  Razvojne aktivnosti
Projektne naloge  Projektne aktivnosti
V vseh drugih poglavjih, kjer naloge niso bile razporejene v te tri skupine, ampak so bile po
alinejah naštete samo kot »naloge«, smo ta izraz prav tako preimenovali v »aktivnosti«.

12.11.2 Pojasnilo glede operativnih ciljev in merljivih kazalnikov izvedbe
aktivnosti
Zavod že od leta 2004 v program dela vključuje poglavje Cilji delovanja Zavoda, ki smo ga
tekom let razvijali po vsebini in strukturi. V letu 2006 smo cilje razdelili na strateške in letne.
Strateške cilje smo nato preimenovali v strateške usmeritve. V letu 2011 smo cilje ocenili s
pomočjo metode SMART ter jih v letu 2012 reformulirali. Tako imamo sedaj naštete
strokovne in poslovne strateške usmeritve ter strokovne in poslovne letne cilje. Naši letni
cilji so operativni cilji po navodilih za pripravo programa dela MKO z dne 24. 12. 2013. Vsak
letni cilj se navezuje na vsaj eno strateško usmeritev, ta navezava je jasno podana v
seznamu ciljev. V letu 2012 smo opredelili tudi kazalnike k posameznim letnim ciljem. Nabor
kazalnikov smo v letu 2013 še prečistili in razširili, tako da sedaj podajamo k ciljem od 1 do 7
po enega ali dva merljiva kazalnika, za katere smo navedli pričakovano in doseženo vrednost
v letu 2013.
Aktivnosti – po alinejah naštete podrobne naloge v vsebinskih poglavjih, zbrane v
skupine Redne aktivnosti, Razvojne aktivnosti in Projektne aktivnosti – so podane tako
podrobno, da jih lahko razumemo tudi kot kazalnike izvedbe aktivnosti, ko njih izvedbo
ovrednotimo preko sistema spremljanja izvedenosti tekom leta in podrobne ocene
realizacije ob koncu leta, na način, ki je shematsko prikazan spodaj:
Aktivnost

Nosilec

Letna/ Dolgoročna (L/D) Stanje (semafor )

Stanje_opis (odstopanja, ukrepi)

priprava ...

D

pojasnilo

izdelava …

D

opomba

s odelovanje z ….

D

pojasnilo

krepitev učinkovitos ti orodij …

D

134

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2013

Kazalnike izvedbe aktivnosti tako pri nas za vsako posamično aktivnost prikazuje ocena v
stolpcu »Stanje« v zgornji preglednici, saj po pregledu izvedenosti za vsako aktivnost vemo,
ali je v celoti izvedena (zeleno), ni izvedena (rdeče) oz. ali je izvedena delno (rumeno). Celovit
pregled opravimo na začetku novega leta oz. ob pripravi letnega poročila. Na ta način
dobimo zelo nazoren pregled in podatke za oceno izvedenosti vseh aktivnosti letnega
programa dela in zato nismo razvijali dodatnih kazalnikov izvedbe aktivnosti.
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12.12 PRILOGA 12: SEZNAM NEIZVEDENIH AKTIVNOSTI
Tabela prikazuje seznam neizvedenih aktivnosti iz programa dela za leto 2013. Z zeleno
pisavo je dopisano, kaj je bilo izvedeno namesto teh aktivnosti.
Zap.
št.
1

2

3

Aktivnost
analiza mnenj in izdelava naravovarstvenih
izhodišč za sončne elektrarne
spremljanje uporabe priveznih mest s strani
obiskovalcev območja NS Debeli rtič (MedPAN
North)
izvedba pilotne postavitve priveznih mest na
območju naravnega spomenika Debeli rtič
(MEDPAN NORTH)

4

analiza podatkov o izjemnih drevesih in
drevesnih naravnih vrednotah

5

sodelovanje z MKO pri zavarovanju Jelševnika
kot naravnega rezervata (revizija strokovnih
podlag in sodelovanje z MKO pri pripravi akta)

Letna/
Dolgoročna
L

D

L

D

čiščenje/renaturacija nizkega barja v povirju
Suhadolnice (Plešivški mlin)

Ni bilo potrebe, saj se je delež le teh bistveno
zmanjšal. Narejena je bila analiza in delavnica
za presojo na zavarovanih območjih
Privezna mesta niso bila postavljena nekonsistentnost ARSO pri določanju pogojev
za izvedbo (sistemske "luknje" v zvezi s
postavljanjem tovrstnih objektov v morje).
Analiza ni bila narejena, ker ZGS ni še podal
podatkov o izjemnih drevesih (podatki niso
zbrani), predviodma bo izvedeno v letu 2014
Strokovne podlage so pripravljene. Izvedba je
odložena zaradi nerazpoložljivosti finančnih
sredstev in/ali spreminjanja zakonodaje.

sodelovanje z MKO pri pripravah novih aktov o
zavarovanju za katere je Zavod že pripravil
6
strokovne podlage (odvisno od aktivnosti MKO:
Kamniško Savinjske Alpe, Dragonja )
sprotno odpravljanje napak in pregledovanje
7 ustreznosti prevoda meja iz starih aktov o
zavarovanju
sodelovanje z MKO in DOPPS pri izvajanju
projekta ustanovitve UNESCO Biosfernega
8
območja Mura–Drava (odvisno od aktivnosti
MKO )
izdelava strokovnih podlag za zavarovanje
9 Pohorja, v kolikor bodo zagotovljena sredstva
(odvisno od MKO )
izdelava strokovnih podlag za zavarovanje
10 Kočevko-Kolpa, v kolikor bodo zagotovljena
sredstva (odvisno od MKO )
11

Opis razlogov za neizvedbo

Izvedba je odložena zaradi nerazpoložljivosti
finančnih sredstev in/ali spreminjanja
zakonodaje.
Ni bilo potreb

Aktivnost je bila odložena na leto 2014.

L

Izvedba je odložena zaradi nerazpoložljivosti
finančnih sredstev in/ali spreminjanja
zakonodaje.
Izvedba je odložena zaradi nerazpoložljivosti
finančnih sredstev in/ali spreminjanja
zakonodaje.
Akcija ni bila izvedena, ker so se izvajale
renaturacije na drugih območij znotraj Pohorja
(projekai WETMAN in ALPA)
Veliko dela je bilo vloženega v spremljanja
nacionalnih strategij (PRP, Kohezija, RRP, LAS)
Izvedli smo prijavo projekta LIFE Kočevje
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RAČUNOVODSKO POROČILO
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13

RAČUNOVODSKI IZKAZI

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2013
v evrih
NAZIV SKUPINE KONTOV

ZNESEK za leto

Oznaka
za AOP

v%
Tekoče

1

2

Predhodno

3

4

indeks
5=3/4*100

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

001

238.428

237.686

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV
NEPREMIČNINE
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

002
003
004
005
006
007

108.384
75.239
72.185
38.495
728.581
556.988

80.831
64.804
72.185
36.329
700.621
514.818

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

012

728.746

645.946

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
NEPLAČANI ODHODKI
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

013
014
015
016
017
018
019
020
021
022

277
53.255
0
0
309.329
0
0
300.961
0
64.924

3
610
0
2.667
252.850
0
0
259.193
0
130.623

I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)

032

967.174

883.632

033

137.221

137.221

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

034

717.400

641.451

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

035
036
037
038
039
043

60.986
176.957
72.900
27.885
370.140
8.532

221.620
169.739
136.215
26.300
65.030
22.547

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

044

249.774

242.181

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

047
055

68.085
9.869

59.829
0

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056

170.536

182.352

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

057
058

0
1.284

0
0

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)

060

967.174

883.632

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

061

137.221

137.221

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

138

100,31
134,09
116,10
100,00
105,96
103,99
108,19

112,82
9233,33
8730,33
0,00
122,34

116,11
49,70
109,45
100,00

111,84
27,52
104,25
53,52
106,03
569,18
37,84
103,13
113,80

93,09

109,45
100,00
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STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV v letu 2013
Z N E S E K v evrih
NAZIV

I. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v upravljanju
A. Dolgoročno odloženi stroški
B. Dolgoročne premoženjske pravice
E. Zgradbe
F. Oprema
G. Druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna
vrednost
(1.1.)

Popravek
vrednost
(1.1.)

Povečanje
nabavne
vrednosti

Zmanjšanje
nabavne
vrednosti

Zmanjšanje
popravka
vrednosti

Amortizacija

Neodpisana
vrednost
(31.12.)

853.637

615.952

77.050

21.535

21.535

76.307

238.428

0
80.831
72.185
669.091

0
64.804
36.329
485.792

0
29.014
0
48.036

0
1.461
0
18.685

0
1.461
0
18.685

0
11.896
2.166
61.834

0
33.145
33.690
169.501

31.530

29.027

0

1.389

1.389

411

2.092
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. 1. do 31. 12. 2013
v evrih
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
1

Oznaka
za AOP
2

ZNESEK v letu
v%

Tekoče
3

Predhodno
4

indeks
5=3/4

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

860

3.655.729

3.264.982

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

861

3.655.729

3.264.982

111,97

B) FINANČNI PRIHODKI

865

646

73

884,93

C) DRUGI PRIHODKI

866

0

0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869)

867

0

0

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

870

3.656.375

3.265.055

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

871

1.247.210

824.360

STROŠKI MATERIALA

873

58.465

76.853

76,07

STROŠKI STORITEV

874

1.188.745

747.507

159,03

F) STROŠKI DELA
(876+877+878)

875

2.402.260

2.431.332

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

876

1.880.395

1.914.875

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

877

301.399

310.339

97,12

DRUGI STROŠKI DELA

878

220.466

206.118

106,96

G) AMORTIZACIJA

879

0

1.186

0,00

H) REZERVACIJE

880

0

0

J) DRUGI STROŠKI

881

5.238

1.891

K) FINANČNI ODHODKI

882

221

1.165

L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(885+886)
N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)

883

0

0

884

0

0

887

3.654.929

3.259.934

888

1.446

5.121

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870)

889

0

0

Davek od dohodka pravnih oseb

890

162

336

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

891

1.284

4.785

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

894

79

81

Število mesecev poslovanja

895

12

12

111,97

111,99
151,29

98,80
98,20

277,00
18,97

112,12
28,24

48,21

26,83
100,00
100,00
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI od 1. 1. Do 31. 12.2013
NAZIV PODSKUPINE KONTOV

1

ZNESEK v evrih
Oznaka
za AOP

2

Prihodki in odhodki
za izvajanje javne
službe

Prihodki in odhodki
od prodaje blaga in
storitev na trgu

3

4

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

660

3.646.146

9.583

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

661

3.646.146

9.583

B) FINANČNI PRIHODKI

665

646

0

C) DRUGI PRIHODKI

666

0

0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)

667

0

0

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

670

3.646.792

9.583

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

671

1.243.165

4.045

STROŠKI MATERIALA

673

57.605

860

STROŠKI STORITEV

674

1.185.560

3.185

F) STROŠKI DELA
(676+677+678)

675

2.398.168

4.092

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

676

1.878.156

2.239

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

677

301.039

360

DRUGI STROŠKI DELA

678

218.973

1.493

G) AMORTIZACIJA

679

0

0

H) REZERVACIJE

680

0

0

J) DRUGI STROŠKI

681

5.238

0

K) FINANČNI ODHODKI

682

221

0

L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(685+686)
N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)

683

0

0

0

0

3.646.792

8.137

0

1.446

684
687
688

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670)

689

Davek od dohodka pravnih oseb

690

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

691

0

0

0

162

0

1.284
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA od 1. 1. do 31. 12. 2013
v evrih
NAZIV KONTA

1

ZNESEK leto

Oznaka
za AOP
2

I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)

401

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

402

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

403

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

404

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

405

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

406

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

407

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412)

410

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417)

413

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij

418

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

419

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)

420

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe

421

Prejete obresti

422

Kapitalski prihodki

425

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

430

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

431

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

432

II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481)

437

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

438

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

439

Plače in dodatki

440

Regres za letni dopust

441

Povračila in nadomestila

442

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

447

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

448

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

v%
Tekoče

Predhodno

indeks

3

4

5=3/4

3.539.236

3.947.243

89,66

3.528.987

3.911.288

90,23

3.167.258

3.007.458

105,32

2.534.961

2.764.020

91,71

2.504.011

2.764.020

90,59

30.950

0

45.593

26.819

0

0

6.949

5.757

0

0

579.755

210.862

274,95

361.729

903.830

40,02

0

466

0,00

644

85

757,65

1.765

900

196,11

359.320

902.379

39,82

10.249

35.955

28,51

10.249

35.955

28,51

3.791.590

3.948.879

96,02

3.782.582

3.900.436

96,98

2.071.245

2.085.744

99,30

1.874.757

1.910.359

98,14

51.858

18.006

288,00

144.630

157.379

91,90

321.649

344.161

93,46

166.609

171.929

96,91

449

133.892

138.758

96,49

Prispevek za zaposlovanje

450

1.194

1.175

101,62

Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)

451

1.890

1.956

96,63

18.064

30.343

59,53

1.313.514

1.427.702

92,00

452
453

170,00

120,71
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Pisarniški in splošni material in storitve

454

804.224

983.052

81,81

Posebni material in storitve

455

31.396

12.962

242,22

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

456

74.169

65.009

114,09

Prevozni stroški in storitve

457

27.141

36.269

74,83

Izdatki za službena potovanja

458

43.350

33.609

128,98

Tekoče vzdrževanje

459

34.927

32.200

108,47

Poslovne najemnine in zakupnine

460

236.089

236.445

99,85

Drugi operativni odhodki

463

62.218

28.156

220,98

D. Plačila domačih obresti

464

69

713

9,68

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

470

76.105

42.116

180,70

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

481

9.008

48.443

18,60

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

482

3.730

10.211

36,53

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

483

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

484

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

486

360

1.354

26,59

4.918

36.878

13,34

252.354

1.636

15.425,06

IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB od 1.1. do 31.12.2013
v evrih
NAZIV KONTA

Oznaka
za AOP

1

2

ZNESEK v letu

Tekoče

Predhodno

3

4

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)

500

530.000

0

Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij

504

530.000

0

V. DANA POSOJILA
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)

512

530.000

0

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(500-512)

524

0

0

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500)

525

0

0
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IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA od 1.1. do 31.12.2013
v evrih
NAZIV KONTA

1

ZNESEK v letu

Oznaka za
AOP
2

Tekoče

Predhodno

3

4

VII. ZADOLŽEVANJE
(551+559)

550

420.000

950.000

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

551

420.000

950.000

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

558

420.000

950.000

Zadolževanje v tujini

559

0

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569)

560

115.000

985.000

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

561

115.000

985.000

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

568

115.000

985.000

Odplačila dolga v tujino

569

0

0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560)

570

305.000

0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550)

571

0

35.000

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571)

572

52.646

0

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

573

0

36.636
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14

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 2013 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-O11/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.
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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 31.12.2013
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.
 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje od 01.01. do
31.12.2013
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;
- 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 in
sicer CERTERA Računovodska družba d.o.o..
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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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16

INVENTURNI ELABORAT

Centralna komisija za popis osnovnih sredstev za leto 2013 je bila imenovana s sklepom
direktorja št. 8-VI-457/8-O-14/PP z dne 03.12.2013 in 8-VI-457/9-O-14/PP z dne 10.01.2014.
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-24/8-O-14/TK z dne 30.01.2014 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 31.12.2013.
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17

POJASNILA IN RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA
LETO 2013

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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17.1 RAZKRITJA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2013
17.1.1 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 2013 je bilo za 29.014 EUR novih vlaganj. Po obračunani amortizaciji v vrednosti
11.896 EUR in izločitvi zastarele programske opreme znaša na bilančni presečni dan
neodpisana knjigovodska vrednost 33.145 EUR.

17.1.2 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 2013 smo odprodali nekaj starejše opreme, ki je bila že v celoti amortizirana. Prodajna
vrednost 1.765 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 2013 ni bilo.
V letu 2013 so znašale investicije v nabave neopredmetenih in opredmetenih osnovnih
sredstev 48.036 EUR. Viri financiranja so bila namenska sredstva ministrstva (MKO),
projektov in tržne dejavnosti. Po obračunani amortizaciji znaša neodpisana vrednost
opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2013 205.283 EUR.
Kljub novim investicijam, se je odpisanost opreme in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
iz leta v leto povečuje in znaša na koncu leta 2013 že 75,54%. Odpisanost opreme bi bila še
večja, če ne bi pridobivali investicijskih sredstev iz projektov.
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poslovno leto

Nabavna vrednost

Popravek
vrednosti

Neodpisana
vrednost

1
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013

2
753.362
719.111
781.452
836.965

3
529.270
489.926
579.622
632.227

4=2-3
224.092
229.185
201.750
204.738

stopnja
odpisanosti
5=3:2
70,25
68,13
74,17
75,54

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2013
je razvidno iz pojasnjevalne priloge k bilanci stanja.

17.1.3 DENARNE POSTAVKE
Predstavljajo sredstva na podračunu pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila na dan
31.12.2013 in znašajo 53.255 EUR ter 277 EUR gotovine v blagajni.

17.1.4 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 2013 so bile vse terjatve plačane.
Do uporabnikov enotnega kontnega načrta - do Ministrstva za kmetijstvo in okolje iz
naslova izvajanja javne službe v višini 308.256 EUR. Terjatve predstavljajo izdane zahtevke za
pokrivanje stroškov nastalih v decembru 2013 s poplačilom v letu 2014, neizplačan zahtevek
za investicije ter zahtevek za projekt PUN2000, kjer je MKO vodilni partner. Preostalo razlika
terjatev v vrednosti 1.073 EUR pa predstavljajo terjatve do ostalih proračunskih
uporabnikov. Stanja so po 37. členu Zakona o računovodstvu usklajena.
Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 300.961 EUR. Pretežni del teh terjatev - v vrednosti
293.335 EUR se nanaša na projekte, za katere so stroški nastali in bili plačani, poročila so
dana v pregled in predvidevamo nakazila v letu 2014. Preostali del predstavljajo terjatve do
države iz naslova refundacij boleznin.

17.1.5 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Med aktivnimi kratkoročnimi časovnimi razmejitvami so zajeti:
 kratkoročno odloženi odhodki v vrednosti 4.634 EUR iz naslova zavarovalnih premij in
obresti, ki se nanašajo na poslovanje leta 2014;
 kratkoročno vračunani prihodki v višini 60.290 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 vnaprej vračunanimi prihodki.
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17.1.6 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME
Na tej postavki so prejeta in še neporabljena sredstva predujmov evropskih projektov v
skupni vrednosti 60.986 EUR. Te predujme bomo porabili v začetku leta 2014.

17.1.7 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 2014, v skupni vrednosti
176.957 EUR.

17.1.8 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
Obveznosti se nanašajo na opravljene storitve ali dobave blaga in znašajo 72.900 EUR ter
zapadejo v plačilo v letu 2014. 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.

17.1.9 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 370.000 EUR ter obveznosti iz naslova obresti za najeta posojila
v vrednosti 140 EUR.

17.1.10 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
V pretežni meri predstavljajo obveznosti za prispevke delodajalca od plač ter obveznost za
obračunano najemnino poslovnih prostorov za december in znašajo skupaj 27.885 EUR.

17.1.11 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V kategorijo pasivnih časovnih razmejitev sodijo vnaprej vračunani odhodki oziroma stroški
in kratkoročno odloženi prihodki.
V ZRSVN predstavljajo vrednost pasivnih časovnih razmejitev kratkoročno odloženi prihodki
projektov v vrednosti 1.124 EUR, katerih stroški izvajanja bodo nastali v letu 2014, ter 7.408
EUR iz naslova vnaprej vračunanih stroškov, ki se nanašajo na stroške poslovanja 2013.
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17.1.12 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V okviru te postavke so v letu 2013 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 2013,
kot vir za pokrivanje amortizacije osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena iz namenskih
projektnih virov. Iz teh virov je bila v letu 2013 črpana obračunana amortizacija v skupni
vrednosti 24.726 EUR. Kumulativna vrednost neporabljenih dolgoročnih pasivnih časovnih
razmejitev znaša per 31.12.2013 68.085 EUR.

17.1.13 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
9.869 EUR predstavlja dolgoročno zadržana sredstva od podizvajalca investicijskih del na
projektu LIFE WETMAN, za namen garancije za izvedena dela.

17.1.14 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA IN
OPREDMETENA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE
Gibanje dolgoročnih obveznosti je bilo naslednje v letu 2013 naslednje:
 + povečanje za namenske investicije za osnovna sredstva v vrednosti 38.000 EUR;
 + povečanje za prihodke od prodanih osnovnih sredstev 1.765 EUR;
 - zmanjšanje za obračunano amortizacijo sredstev v upravljanju v višini 51.581 EUR;
Dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju znašajo na dan 31.12.2013 170.536 EUR,
stanja so usklajena po 37. členu Zakona o računovodstvu.

17.1.15 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
Vrednost presežka prihodkov nad odhodki znaša 1.284 EUR. Celotna vrednost presežkov je iz
naslova opravljanja tržne dejavnosti. Predlagamo, da se namensko porabi za nujno potrebne
investicije. Odpisanost opreme je v celotnem obdobju delovanja zavoda namreč največja, in
presega že 75%. To kaže ob uporabi enakomerne časovne amortizacijske stopnje na
zastarelost opreme, ki na določenih področjih že onemogoča normalno delovanje.

17.1.16 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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17.2 RAZKRITJA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA
OBDOBJE 1.1.2013 - 31.12.2013
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
2013.

17.2.1 PRIHODKI IZ POSLOVANJA
Predstavljajo prihodke od opravljenih storitev v skupni vrednosti 3.655.729 EUR. Pripoznajo
se, ko je storitev opravljena deloma ali v celoti. V letu 2013 je ZRSVN realiziral:
v evrih
PRIHODKI

Realizacija Realizacija
INDEKS
2013
2012
(2013/2012)

DELEŽ
2013
v%

Prihodki redne dejavnosti –
Proračunska postavka MKO

2.412.334

2.652.422

90,95

65,99

Prihodki projektov - domači in EU viri

1.233.812

564.704

218,49

33,75

Prihodki iz tržne dejavnosti

9.583

47.856

20,02

0,26

SKUPAJ

3.655.729

3.264.982

111.97

100,00

V primerjavi s preteklim letom so se prihodki iz poslovanja povečali skupno za 12%,
predvsem zaradi bistveno večjega obsega prihodkov iz naslova izvajanja projektov, zmanjšali
pa so se prihodki iz redne dejavnosti, nižji pa so tudi prihodki iz tržne dejavnosti, kar je odraz
pomanjkanja sredstev in posledično naročil iz gospodarstva.

17.2.2 FINANČNI PRIHODKI IN DRUGI PRIHODKI
Finančni prihodki so bili v letu 2013 realizirani v vrednosti 646 EUR in predstavljajo prihodke
od obresti medletnih depozitov ter obresti za denarna sredstva na podračunu pri Upravi za
javna plačila.

17.2.3 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
Stroški materiala in storitev znašajo 1.247.210 EUR, kar predstavlja 34% vseh odhodkov.
Podrobnejšo razvrstitev prikazuje naslednja razpredelnica:
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v evrih
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

Realizacija Realizacija
INDEKS
2013
2012
(2013/2012)
2.907
36.714
3.971
6.132
8.742
58.465
734.133
256.530
6.716
61.382
19.523
45.253
34.318
2.733
28.158
1.188.745
1.247.210

1.701
39.041
17.315
7.514
11.281
76.853
288.174
275.129
7.721
65.451
23.546
31.173
22.735
1.613
31.964
747.507
824.360

170,86
94,04
22,93
81,62
77,49
76,07
254,75
93,24
86,98
93,78
82,91
145,17
150,95
169,40
88,09
159,03
151,29

DELEŽ
2013 v %
0,23
2,94
0,32
0,49
0,70
4,69
58,86
20,57
0,54
4,92
1,57
3,63
2,75
0,22
2,26
95,31
100,00

Stroški materiala in storitev so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 51 %, predvsem
zaradi velikega obsega stroškov podizvajalcev v letu 2013, ki so delali za projekt Wetman.
Povečali so se tudi ostali variabilni stroški zaradi intenzivnejšega izvajanja projektov,
medtem, ko so se fiksni stroški zmanjšali, kot posledica varčevalnih ukrepov in predstavljajo
le nujne stroške poslovanja zavoda, kar se vidi predvsem iz znižanja stroškov najemnin,
intelektualnih in komunalnih storitev.

17.2.4 STROŠKI DELA
Skupna vrednost stroškov dela znaša 2.402.260 EUR in predstavljajo v strukturi odhodkov
66% delež.
v evrih
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 Realizacija (2013/2012)
2013
2012
1.880.395
142.244

1.914.875
145.070

98,20
98,05

16.123
62.099
301.399
2.402.260

30.301
30.746
310.339
2.431.332

53,21
201,97
97,12
98,80
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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 1,2%, plače so sicer v primerjavi s
preteklim letom nižje za 2%, zaradi vladnih ukrepov pa so se skoraj za polovico zmanjšali
stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja, povečali pa so se drugi stroški dela zaradi
izplačila poračuna regresa za leto 2012.

17.2.5 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 76.307 EUR in je pokrita iz:
 vira dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, ki je oblikovan iz namenskih sredstev
za investicije, v višini 24.726 EUR,
 51.581 EUR iz vira - dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju.
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.

17.2.6 DRUGI STROŠKI
Drugi poslovni odhodki znašajo 5.238 EUR, od tega predstavljajo stroški za nedoseganje
invalidske kvote 4.269 EUR, preostali del pa stroški stavbnega zemljišča, takse in nagrade
študentom za obvezno prakso.

17.2.7 FINANČNI ODHODKI
Finančni odhodki v vrednosti 221 EUR predstavljajo obresti za najeta posojila pri Enotnem
zakladniškem računu države.
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17.2.8 POSLOVNI REZULTAT
Zavod je v letu 2013 ustvaril bruto presežek prihodkov nad odhodki 1.446 EUR, po obdavčitvi
z davkom od dohodka pravnih oseb pa znaša neto presežek 1.284 EUR, in to iz dejavnosti, ki
jo opravlja na trgu.

17.2.9 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 162 EUR.

17.2.10 RAZKRITJA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO
VRSTAH DEJAVNOSTI
v evrih
POSTAVKA

Prihodki od poslovanja

Prihodki in odhodki
za izvajanje javne
službe

Prihodki in
odhodki od
prodaje blaga in
storitev na trgu

3.646.146

9.583

646

0

CELOTNI PRIHODKI

3.646.792

9.583

Stroški materiala in storitev

1.243.165

4.045

Stroški dela

2.398.168

4.092

5.238

0

221

0

3.646.792

8.137

Presežek prihodkov nad odhodki

0

1.446

Davek od dohodka pravnih oseb

0

162

Presežek prihodkov po obdavčitvi

0

1.284

Finančni prihodki

Drugi stroški
Finančni odhodki
CELOTNI ODHODKI

ZRSVN je v letu 2013 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 2013 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, 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.
157

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2013

17.2.11 RAZKRITJA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
v evrih
POSTAVKA

Realizacija
2013

Realizacija
2012

INDEKS
2013/2012

I. SKUPAJ PRIHODKI
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
Prihodki iz sredstev javnih financ

3.539.236
3.528.987
2.587.503

3.947.243
3.911.288
2.796.596

89,66
90,23
92,52

Prejeta sredstva iz državnega proračuna (MKO)

2.534.961

2.764.020

91,71

52.542

32.576

161,29

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

941.484

1.114.692

84,46

Prejete obresti
Ostali prihodki javne službe
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

644
1.765
939.075

85
1.366
1.113.241

757,65
129,21
84,36

10.249

35.955

28,51

II. SKUPAJ ODHODKI
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
Plače in drugi izdatki zaposlenim

3.791.590
3.782.582
2.071.245

3.948.879
3.900.436
2.085.744

96,02
96,98
99,30

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

321.649

344.161

93,46

1.313.514

1.427.702

92,00

69
76.105

713
42.116

9,68
180,70

9.008

48.443

18,60

4.090

11.565

35,37

4.918

36.878

13,34

252.354

1.636

Prejeta sredstva iz občin in skladov RS

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA
TRGU

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne
službe
Plačila domačih obresti
Investicijski odhodki
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU
Plače, prisp. in drugi izdatki za str. dela
Izdatki za mat., storitve in invest. iz tržne
dejavnosti
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

Zavod sestavlja izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka zaradi zagotavljanja
podatkov o javnofinančnih prihodkih in odhodkih na ravni države.
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in
odhodkih v obračunskem obdobju od 1.1. do 31.12.2013 in v predhodnem obračunskem
obdobju od 1.1. do 31.12.2012.
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.
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Iz primerjave s predhodnim letom je razvidno, da so se skupni prihodki ugotovljeni po načelu
denarnega toka zmanjšali za 10%, predvsem zaradi v letu 2012 prejetega končnega plačila za
projekt NATREG, kjer je bil ZRSVN vodilni partner.
Proračunska sredstva, prejeta od resornega Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO), so se
v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 8%.
Ostali prihodki iz sredstev javnih financ (predvsem za izvajanje projektov) so znašali v letu
2013 994.026 EUR, kar predstavlja 13% zmanjšanje v primerjavi s preteklim letom.
V strukturi prihodkov predstavljajo prihodki za izvajanje javne službe skoraj 100% delež,
kamor vštevamo posebna proračunska sredstva države ter sredstva za izvajanje javne službe,
pridobljena iz EU proračunskih in ostalih virov. Manjši del predstavljajo prihodki od prodaje
storitev na trgu.
Tudi na strani odhodkov je zmanjšanje za 4%, predvsem zaradi prenakazil sredstev parterjem
projekta Natreg v letu 2012, ki so bila zajeta v okviru postavke »izdatki za blago in storitve za
izvajanje javne službe.«
V strukturi odhodkov predstavljajo odhodki za izvajanje javne službe skoraj 100%, le manjši
del odpade na odhodke za izvajanje tržne dejavnosti.
Razlika med prihodki in odhodki je izkazana kot ustvarjen primanjkljaj v vrednosti 252.354
EUR, katerega smo pokrili z najemom posojil.

17.2.12 RAZKRITJA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
v evrih
POSTAVKA

Realizacija 2013

Realizacija 2012

Prejeta vračila danih posojil
Dana posojila
PREJETA MINUS DANA POSOJILA

530.000
530.000
0

0
0
0

DANA MINUS PREJETA POSOJILA

0

0

V letu 2013 smo po prejemu avansnih sredstev projektov del presežka denarnih sredstev
nakazali kot depozit Ministrstvu za finance, Zakladnici enotnega zakladniškega računa
države.
Podatki prikazujejo v bistvu promet, ker smo medletne presežke plasirali postopno, tudi že
po prejetih vračilih danih posojil.
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17.2.13 RAZKRITJA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA
v evrih
POSTAVKA
Domače zadolževanje
Odplačila domačega dolga
NETO ZADOLŽEVANJE
NETO ODPLAČILO DOLGA
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

Realizacija 2013
420.000
115.000
305.000

Realizacija 2012
950.000
985.000
0
35.000

52.646
36.636

Podatki iz izkaza računa financiranja prikazujejo medletno zadolževanje in odplačevanje
posojil. V letu 2013 smo povečali dolg za 305.000 EUR, tako, da je zadolžitev na koncu leta
2013 znašala 370.000 EUR.
Zavod ves čas zadolževanja najema posojila pri Ministrstvu za finance, Zakladnici enotnega
zakladniškega računa države.
Denarna sredstva na poslovnem računu so se povečala za 52.646 EUR, ki smo jih takoj po
novem letu porabili za izplačila izdatkov za projekte.
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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18 DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA
Po 01.01.2014 ni bilo računovodskih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na stanje sredstev in
obveznosti zavoda na dan 31.12.2013.
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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 2013 je bilo obravnavano in sprejeto na
seji Sveta Zavoda dne 25. februarja 2014.

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:
mag. Maruša Danev, naravovarstvena svetnica
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, Slovenj Gradec, april 2013.
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