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UPORABLJENE KRATICE IN OKRAJŠAVE 

 
ARNKS akti razglasitve nepremičnih kulturnih spomenikov 
ARSO Agencija RS za okolje 
BioBlitz Dogodek za ozaveščanje javnosti o varstvu narave, v letu 2015 izveden ob 

reku Muri (http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=68&id_informacija=672) 
CBC angl. Cross-Border Cooperation   
CBD angl. Convention on Biological Diversity 
CKFF Center za kartografijo favne in flore 
CPVO  celovita presoja vplivov na okolje 
DEM Dravske elektrarne Maribor 
DLN državni lokacijski načrti 
DOPPS Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 
DPN državni prostorski načrt 
DPO  dolgoročni plan občine 
EC (EK) Evropska komisija 
EPO ekološko pomembno območje 
EU (ES) Evropska unija (skupnost) 
FTE              enota predvidenega efektivnega letnega časa polnozaposlenega delavca, 

1700 ur 
GERK grafična enota rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva 
GGE gozdnogospodarska enota 
GGN gozdnogospodarski načrti 
GIMS gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin 
GIV gospodarsko izkoriščanje vode 
GOPS           gozdarsko okoljske in podnebne storitve 
HE hidroelektrarna 
HT habitatni tip 
IJZ informacije javnega značaja 
IS 
IZRK 

informacijski sistem 
Inštitut za raziskovanje krasa 

IzVRS           Inštitut za vode Republike Slovenije 
JZ javni zavod 
JZS Jamarska zveza Slovenije 
JZ TNP Javni zavod Triglavski narodni park 
KE krajevna enota 
KGZS Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
KOP kmetijsko okoljska plačila 
KP krajinski park 
KPLB Krajinski park Ljubljansko barje 
KS krajevna skupnost 
LUO lovsko upravljavsko območje 
LJUBA Ljudje za barje – Ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju 

(načrtovani projekt) 
LZS Lovska zveza Slovenije 
MAB angl. Man and the Biosphere Programme (http://www.unesco.org/) 
MBP NIB Morska biološka postaja, Nacionalni inštitut za biologijo 
mHE mala hidroelektrarna 
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MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
MOL Mestna občina Ljubljana 
MOP Ministrstvo za okolje in prostor  
MZIP Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
MP mednarodne pogodbe 
NR naravni rezervat 
NS naravni spomenik 
NRŠZ Naravni rezervat Škocjanski zatok 
NV naravna vrednota 
OE območna enota 
OLN  občinski lokacijski načrti 
OPN občinski prostorski načrt 
OPPN občinski podrobni prostorski načrt 
OSPN občinski strateški prostorski načrt 
OsrE Osrednja enota Zavoda RS za varstvo narave 
OŠ osnovna šola 
Qes ekološko sprejemljivi pretok 
PD planinsko društvo 
PGD  projekt za gradbeno dovoljenje 
PKK Komisija za preprečevanje korupcije 
popr. popravek 
PRO prostorski red občine 
PRP Program razvoja podeželja 
PRS prostorski red Slovenije 
PSP postopek sprejemljivosti posega v naravo 
PUN2000   Program upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020)1,2 
PUP prostorsko-ureditveni pogoji 
PVO presoja vplivov na okolje 
RAC/SPA Regionalni center za posebej zavarovana območja s sedežem v Tunisu, ki 

deluje v okviru Barcelonske konvencije 
REC Regionalni center za okolje 
RIC razvojno informacijski center 
RO ribiški okoliš 
RP regijski park 
RPN regionalni prostorski načrt 
RPŠJ  Regijski park Škocjanske jame   
RRP regionalni razvojni program 
RS Republika Slovenija 
RZPR regionalna zasnova prostorskega razvoja 
SCI  angl. site of community interest (posebno ohranitveno območje) oz. območje 

Natura 2000, pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja 
rastlinskihin živalskih vrst in njihovih habitatov (Direktiva o habitatih) 

SDF angl. standard data form (se nanaša na standardizirane podatke o območjih 

                                                      
1 Program je sprejela Vlada Republike Slovenije na 30. seji dne 9. aprila 2015, popravek dveh prilog pa na 38. 
seji dne 28. maja 2015, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE9907.  
2 Izdelan je bil v projektu LIFE z naslovom »Natura 2000 Management programme for Slovenia for the period 
2014 – 2020” (»SI Natura 2000 Management«), http://www.natura2000.si/index.php?id=330.  



Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2015  

   5 

 

Natura 2000 v zbirki EU) 
SDPVN Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev 
(S)KOP 
SKZGRS 

(Slovenski) kmetijsko-okoljski program 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

SPA angl. special protected area (posebno območje varstva) oz. območje Natura 
2000,pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja ptic (Direktiva o 
pticah) 

SPA&BD 
 

Protokol o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti 
(Barcelonska konvencija) 

SPRO strategija prostorskega razvoja občine 
SPRS strategija prostorskega razvoja Slovenije 
SVRK Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
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 
ZRC SAZU Znanstveno raziskovalni center Slovenska akademinja znanosti in umetnosti 
ZRSVN Zavod RS za varstvo narave 
ZUOPŽ 
 
ZUPUDPP   

Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. 
februarjem 2014 
Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor 

ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
WWF angl. World Wildlife Fund 

 
 



Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2015  

   6 

 

AKRONIMI POTEKAJOČIH PROJEKTOV V LETU 2015  
 

Akronim Naslov projekta 

AlpES 
Alpine Ecosystem Services – mapping, maintenance and 
management 

GEO PROJEKTNI DAN Geo projektni dan v Geoparku Karavanke 

LIFE KOČEVSKO Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko 

LIFE TO GRASSLANDS 
LIFE Conservation and Management of Dry Grasslands in Eastern 
Slovenia 

LJUBA Ljudje za Barje - ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju  

PromKOPOP 

Podporne aktivnosti za doseganje varstvenih ciljev na kmetijskih 
zemljiščih za doseganje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v 
okviru izvajanja ukrepa kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih 
plačil iz Programa razvoja podeželja 2014 – 2020  

SI Natura 2000 
Management 
(PUN2000) 

Natura 2000 Management programme for Slovenia for the period 
2014 – 2020 

SUPORT Trajnostno upravljanje Pohorja 

TSCP SEE - IUCN Toward Strengthened Conservation Planning in South-Eastern Europe 

WETMAN Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji 
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1 IZKAZNICA ZAVODA 

1.1 PODATKI O ZAVODU 

1.1.1 Ime in sedež  

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave Poslovni naslov: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana 
Sedež: Ljubljana Telefonska številka: 01 2309 500 
Matična številka: 1684884 e-naslov: zrsvn.oe@zrsvn.si 
Davčna številka: 53845285 Spletna stran: www.zrsvn.si  

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 (gl. Viri in literatura, zap. št. 1). 

1.2 DELOVANJE  

1.2.1 Dejavnost 

Zavod za varstvo narave spremlja stanje ohranjenosti narave, pripravlja strokovne predloge 
ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti, evidentira in vrednoti dele narave, spremlja 
stanje naravnih vrednot, pripravlja strokovne predloge za zavarovanje, daje strokovna 
mnenja in soglasja s področja ohranjanja narave, pripravlja naravovarstvene smernice, skrbi 
za enotnost strokovnih metod in postopkov na področju ohranjanja narave, sodeluje pri 
pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju narave na vseh ravneh izobraževanja, skrbi 
za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave.  

1.2.2 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 okolje in prostor, 

• prof. dr. Mihael Jožef Toman, podpredsednik sveta, predstavnik, predlagan s strani 
senata Univerze v Ljubljani, 

• mag. Jelka Kremesec Jevšenak, članica, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, 

• Silvester Kranjc, član, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

• Tanja Košar, članica predstavnica delavcev Zavoda RS za varstvo narave. 
 
Direktor Zavoda (mandat od 21. 1. 2014) je dr. Darij Krajčič. 
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1.2.3 Organizacija Zavoda 

Zavod ima organizacijske enote, območne enote Zavoda, ki jih je sedem (v Ljubljani, 
Mariboru, Celju, Novem mestu, Novi Gorici, Kranju in Izoli) in s katerimi pokriva celotno 
območje države, ter Osrednjo enoto v Ljubljani, ki skrbi za poslovanje oz. administrativno-
organizacijsko delovanje Zavoda ter za enotnost in razvoj metod strokovnega dela. 
Organizacijsko strukturo Zavoda prikazuje shema:  
 
 

 
 

 
Območne enote vodijo: 

Metod Rogelj, OE Kranj 
Tanja Košar Starič, OE Celje 
Gregor Danev, OE Ljubljana 
Simona Kaligarič, OE Maribor 
Mirjam Gorkič, OE Nova Gorica 
Barbara Kink, OE Novo mesto 
mag. Robert Turk, OE Piran 

 
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 (zeleno) in potekajoči projekti (sivo). Na presečiščih je sodelovanje 
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posameznika v skupini ali projektu označeno z barvo (zeleno), v primerih vodij je v celici 
izpisana beseda »vodja«.  
 

direktor

Sk. za 

favno in 

floro

Sk. za 

strok. 

razvoj

Sk. za 

geologijo

Sk. za 

hidrol. NV

Sk. za 

površ. 

geomorf. 

NV

Sk. za 

pripravo 

prog. dela 

in 

poročila

Sk. za 

informati

ko

Projekt 

WETMAN

Projekt 

PUN2000

Projekt 

COMENIUS

Projekt 

LIFE 

TRAVIŠČA

Projekt 

LIFE 

KOČEVSKO

Projekt 

AlpES

Projekt 

IUCN

Projekt 

LJUBA

Projekt 

SUPORT

PRP 2014-

2020

visoki naravovarstveni svetnik vodja vodja

visoki naravovarstveni svetnik

visoki naravovarstveni svetnik

naravovarstveni svetnik

naravovarstveni svetnik

naravovarstveni svetnik vodja vodja vodja

naravovarstveni svetnik

višji  naravovarstveni svetovalec vodja

višji  naravovarstveni svetovalec

višji  naravovarstveni svetovalec vodja

višji  naravovarstveni svetovalec vodja

višji  naravovarstveni svetovalec

višji  naravovarstveni svetovalec

višji  naravovarstveni svetovalec

višji  naravovarstveni svetovalec vodja

višji  naravovarstveni svetovalec

naravovarstveni svetovalec vodja

naravovarstveni svetovalec

naravovarstveni svetovalec

strokovni sodelavec

strokovni sodelavec

strokovni sodelavec

strokovni sodelavec

informatik

strokovni sodelavec

visoki naravovarstveni svetnik

naravovarstveni svetnik

naravovarstveni svetnik

višji  naravovarstveni svetovalec

višji  naravovarstveni svetovalec

naravovarstveni svetovalec

poslovni sekretar

visoki naravovarstveni svetnik vodja

naravovarstveni svetnik

naravovarstveni svetnik

višji  naravovarstveni svetovalec

višji  naravovarstveni svetovalec

naravovarstveni svetovalec

poslovni sekretar

naravovarstveni svetnik

naravovarstveni svetnik

naravovarstveni svetnik vodja vodja

višji  naravovarstveni svetovalec vodja

višji  naravovarstveni svetovalec

višji  naravovarstveni svetovalec

višji  naravovarstveni svetovalec

naravovarstveni svetovalec

naravovarstveni svetovalec

naravovarstveni svetovalec

strokovni sodelavec

visoki naravovarstveni svetnik

naravovarstveni svetnik

naravovarstveni svetnik

naravovarstveni svetnik vodja

višji  naravovarstveni svetovalec

višji  naravovarstveni svetovalec

naravovarstveni svetovalec

naravovarstveni svetovalec

naravovarstveni svetovalec

naravovarstveni svetovalec

naravovarstveni svetovalec

naravovarstveni svetovalec

naravovarstveni svetovalec

poslovni sekretar

visoki naravovarstveni svetnik

naravovarstveni svetnik

naravovarstveni svetnik vodja

naravovarstveni svetnik

višji  naravovarstveni svetovalec

višji  naravovarstveni svetovalec

višji  naravovarstveni svetovalec

naravovarstvni svetovalec

naravovarstveni svetovalec

poslovni sekretar

naravovarstveni svetnik

naravovarstveni svetnik

višji  naravovarstveni svetovalec

naravovarstvni svetovalec

naravovarstvni svetovalec vodja

strokovni sodelavec

visoki naravovarstveni svetnik

naravovarstveni svetnik

višji  naravovarstveni svetovalec
naravovarstveni svetovalec  
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2 POROČILO DIREKTORJA ZAVODA 

Leto 2015 je bilo za Zavod polno izzivov na strokovnem in poslovnem področju. Poleg 
krepitve notranje strokovnosti smo velik napor vlagali v vključevanje ohranjanja narave v 
druge sektorje in v nastajajoče večletne programske dokumente. 
Na področju varstva naravnih vrednot smo nadaljevali z izdelovanjem elaboratov 
vrednotenja hidroloških in geomorfoloških naravnih vrednot in pripravili strokovne podlage 
za spremembo Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot.  
Na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti je največji dosežek leta sprejem Programa 
upravljanja Nature 2000 s strani Vlade RS. Pri pripravi dokumenta je imel Zavod ključno 
strokovno vlogo. Poleg tega je pripravljal tudi strokovne podlage za spremembo Uredbe o 
Naturi 2000 kot zaključno dejanje pogajanj z Evropsko komisijo in sodeloval v procesu 
»Fitness-check« direktiv o habitatih in o pticah. 
Poudarek pri zavarovanih območjih je bil na sodelovanju pri pripravi načrtov upravljanja. 
Analizirali smo tudi pravne in naravovarstvene statuse vseh zavarovanih območij in začeli 
izboljševati podatkovno zbirko zavarovanih območij. 
Veliko več dela od predvidenega je bilo s spremembami Programa razvoja podeželja RS, kjer 
je bila naša vloga velika in obsežna. 
Odnose z javnostmi smo razvijali v okviru redne dejavnosti in v okviru projektov. Naloga 
postaja vse pomembnejša in je vključena v vse naše aktivnosti na terenu. Analiza medijev je 
pokazala povečanje interesa za naše vsebine, število negativnih sporočil je zelo majhno. 
Zelo uspešno smo zaključili projekta programa LIFE+, »WETMAN« (Zavod je bil vodilni 
partner), ki ga je EK uvrstila med 23 najboljših in »SI Natura 2000 Management (PUN2000)« 
(Zavod je bil partner), ter nekaj manjših projektov. Delo na drugih projektih je potekalo 
tekoče. Začeli smo z izvajanjem projekta LIFE+, »LIFE TO GRASSLANDS« in prijavili  tudi nekaj 
novih projektov. 
Močno smo se vključili v razvojno načrtovanje in izhodišča iz višjih dokumentov (npr. 
Partnerski sporazum med Slovenijo in EK) operacionalizirali v dokumentih nižjih ravni (npr. v 
regionalnih razvojnih programih). 
Tradicionalni, tokrat že deseti letni strokovni posvet je bil posvečen ogroženim vrstam 
Nature 2000. Kot vsako leto smo tudi letos pripravili zaključno strokovno srečanje kolektiva, 
in sicer v Beli cerkvi na Dolenjskem. 
Poslovno je bilo leto 2015 zelo zahtevno, saj smo dokončni program dela s finančnim 
načrtom sprejeli šele proti koncu leta. Zahtevno je bilo tudi zagotavljanje likvidnosti, saj so 
prilivi za zaključene projekte v velikem obsegu prihajali z zamikom. Zavod je dosegel doslej 
najvišjo raven zadolženosti, a smo jo do konca leta že izravnali. Dodaten izziv je bil tudi 
razkorak med finančnima perspektivama, saj razpisov za nove projekte še ni, stari pa so se 
zaključili. 
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3 RAZUMEVANJE NAŠE VLOGE V DRUŽBI, 
DRUŽBENA ODGOVORNOST, SKRB ZA 
TRAJNOSTNI RAZVOJ IN SKRB ZA ZAPOSLENE 

Na Zavodu že od leta 2003 beležimo podatke o opravljenem delu, konkretno smo opredelili 
izdelke, ki jih lahko štejemo ter tudi primerjamo medletno (gl. tabele v poglavju 7). V zadnjih 
letih je bilo zaradi različnih razlogov, tudi zaradi faze cikla prostorskega načrtovanja v državi, 
opaziti trend rahlega zmanjševanja števila naravovarstvenih smernic ter strokovnih mnenj. 
Po drugi strani pa opažamo, da je postopek priprave nekaterih posameznih smernic in mnenj 
zelo dolgotrajen in kompleksen; a ponekod je »teren« (stanje poznavanja in razumevanja 
pomembnosti varovanja narave ter predpisov s tega področja) že pripravljen, kar je 
posledica našega delovanja ob različnih priložnostih in pri vseh delovnih stikih s strokovnimi 
ali upravnimi službami ter državljani. Često za to porabljenega delovnega časa ne moremo 
pripisati konkretnemu izdelku, ta pomembna komponenta našega delovanja pa tako ostaja 
»neizmerjena«. Zato razmišljamo tudi o tem, kako bi prikazali naraščajoči obseg t.i. 
»mehkih« vsebin našega dela. V letu 2015 je Območna enota Maribor ta vidik našega dela 
skušala opredeliti na način, da je preštela (različne) deležnike, s katerimi so sodelavci enote 
intenzivno sodelovali tekom leta. Na podoben način so podatke nato zbrale še druge 
območne enote. Rezultat prikazuje spodnja preglednica: 
 

Skupina 

deležnikov      

/ OE

Inštitucije na 

nacionalnem 

ali 

regionalnem 

nivoju

Strokovne 

institucije 

Izobraževalne 

ustanove 

Inštitucije na 

lokalnem 

nivoju

Organizacije 

nevladnega 

sektorja

CE 35 26 15 57 25

KR 30 55 8 60 15

 LJ 35 40 8 180 10

MB 30 48 62 126 47

NG 39 42 11 150 21

NM 20 50 10 200 20

PI 10 20 5 50 16  
 
V preglednici so podane ocene, ki so jih skupaj s sodelavci zbrali vodje OE. Števila za 
posamezne kategorije spodaj niso sešteta skupaj v vsoto za Zavod, saj gre verjetno pri 
mnogih deležnikih (posebej npr. pri inštitucijah na nacionalnem nivoju), za prekrivanje, zato 
direktni seštevki ne bi bili smiselni. Takšna preglednica daje le okviren vtis o obsežnosti 
komuniciranja varstva narave različnim javnostim. Vkolikor bo to izvedljivo, bomo za v 
bodoče nastavili za vse območne enote enak sistem sprotnega zbiranja tovrstnih podatkov. 
 
Zavod je neprofitna organizacija, ki se financira iz proračuna RS. Naša poraba pri investicijah 
in materialnih stroških je že ves čas skrajno varčna, s takim pristopom smo nadaljevali tudi v 
letu 2015.  
 
Veliko zaposlenih je aktivnih v različnih nevladnih organizacijah, njihovi hobiji so pogosto 
ekološko usmerjeni. Čeprav je družbena odgovornost pojmovana predvsem kot odgovornost 
do soljudi, se družbena odgovornost začne z odgovornostjo do okolja oz. narave, katere (le) 
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del smo ljudje. Skrbi za naravo se zaposleni na ZRSVN še posebej posvečamo, tako v službi 
kot izven nje. 

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 2015 izvajali: 
 

• ločevanje odpadkov za recikliranje;  

• zbiranje odpadnih kartuš tiskalnikov; 

• zbiranje odpadnih baterij; 

• uporaba lastnih bombažnih brisačk za brisanje rok v toaletah; 

• uporaba opozorilnih nalepk na različnih mestih (npr. pri tiskalnikih, umivalnikih, 
stikalih; glede varčevanja s papirjem, vodo, elektriko); 

• za službene poti po mestu spodbujamo zaposlene k uporabi javnih prevoznih 
sredstev in v Ljubljani tudi uporabo storitve bicikelj.si; 

• zaposleni sodelujejo v svojih lokalnih okoljih in preko neformalnih mrež ob 
posameznih dogodkih usmerjajo sokrajane tako, da ravnajo bolj trajnostno; 

• sodelujemo v ocenjevalni komisiji slovenske nagrade »Okolju prijazna občina«. 

3.2 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, namenjene ohranjanju narave. 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. Ostali sodelavci Zavoda se teh aktivnosti ali 
prireditev udeležijo v svojem prostem času. V največji meri skušamo k prostovoljnim akcijam 
pritegniti tudi druge organizacije, člane društev, pa tudi znance, prijatelje in družinske člane. 
V letu 2015 so bile najodmevnejše tovrstne aktivnosti (nekatere od njih so podrobneje 
opisane v poslovnem delu poročila): 

• V dogodku BioBlitz, ki ga je organiziral Zavod, smo vsi zaposleni dogodek pripravljali 
delno tudi v svojem prostem času, nekateri zaposleni so se ga udeležili v svojem 
prostem času; 

• pisanje člankov z naravovarstveno vsebino za različne medije (občinski mediji, 
društvena glasila); 

• prostovoljno sodelovanje v različnih izobraževalnih oddajah, tudi v okviru društev, 
npr. planinska in turistična društva ter društva za ohranjanje netopirjev, metuljev, …; 

• sodelovanje pri vodenih (izobraževalno-osveščevalnih) pohodih, predvsem na 
področju turizma ali planinstva; 

• zaposleni - starši, sodelujejo z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami svojih otrok, tako 
v smislu promocijskega materiala (zgibanke, plakati, brošure) na temo varstva narave 
in okolja, kot tudi s predavanji o naravovarstvu na šolah. 
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3.3 POSLOVNA ODLIČNOST  

Zavod se ves čas trudi poslovati korektno, skladno z dobrimi poslovnimi običaji ter biti 
prijazen do zaposlenih in do uporabnikov naših storitev. Dobre prakse v okvirih možnega 
širimo v okolico in jih predstavljamo ob različnih priložnostih. 
 
Tudi v letu 2015 smo Komisiji za preprečevanje korupcije elektronsko oddali poročilo o 
izvedenih ukrepih iz Načrta integritete ZRSVN ter posodobili svoj register tveganj koruptivnih 
dejanj. 
 
Zastavljene vrednosti kazalnikov doseganja letnih ciljev smo v letu 2015 spremljali in jih ob 
kuncu leta dosegli. 

3.4 VLOGA ZAVODA PRI RAZVOJNIH USMERITVAH 
DRŽAVE  

Zavod je v letu 2015 s sodelovanjem na posvetih in podajanjem pripomb na gradiva v 
pripravi pomembno prispeval k usmerjanju razvoja na različnih področjih. V letu 2015 smo 
aktivno sodelovali na posvetu za pripravo Strategije prostorskega razvoja Slovenije, podali 
smo poglobljene pripombe in priporočila za pripravo Energetskega koncepta Slovenije ter 
sodelovali na številnih usklajevalnih sestankih v okviru priprave posodobitev Akcijskega 
načrta za obnovljive vire energije. Prav tako smo sodelovali pri oblikovanju programov 
Interreg V-A.  
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4 POROČILO SVETA ZAVODA  

V letu 2015 so bile realizirane tri seje Sveta Zavoda, in sicer ena redna in dve korespondenčni 
seji. Poudarek pri delu Sveta je bil na sprejetju Programa dela in finančnega načrta za leto 
2015, saj je imel Zavod na začetku leta zagotovljenih bistveno premalo sredstev za izvedbo 
načrtovanega in z MOP usklajenega Programa dela. Sredstva so bila zagotovljena šele 
oktobra 2015, zaradi česar je bil šele konec oktobra sprejet tudi Program dela in finančni 
načrt za leto 2015. Svet Zavoda pa je v letu 2015 obravnaval tudi Spremembe in dopolnitve 
Statuta Zavoda RS za varstvo narave. 
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5 UVOD  

Poročilo podrobno in strukturirano po poglavjih opisuje aktivnosti Zavoda na področju 
izvajanja javne službe ohranjanja narave, ki jo izvajamo na podlagi Zakona o ohranjanju 
narave in drugih predpisov.  
 

Leto 2015 je zaznamovalo načrtovanje. Po eni strani je bil sprejet Program upravljanja 
območij Natura 2000 za obdobje 2015 – 2000, ki smo ga uvedli v delo Zavoda. Po drugi strani 
pa smo se intenzivno vključevali v načrtovanje in usmerjanje družbenega razvoja na 
področjih, ki vplivajo na ohranjanje narave. Tako smo sodelovali na posvetu za pripravo 
Strategije prostorskega razvoja Slovenije, podali smo poglobljene pripombe in priporočila za 
pripravo Energetskega koncepta Slovenije, sodelovali na številnih usklajevalnih sestankih v 
okviru priprave posodobitev Akcijskega načrta za obnovljive vire energije, sodelovali smo pri 
oblikovanju programov čezmejnega sodelovanja. Lahko bi rekli, da smo poleg rednih 
strokovnih nalog, ki rešujejo konkretne probleme, izvajali široko preventivno delovanje za 
zagotavljanje ugodnejših razmer za ohranjanje narave. 
 
Redne strokovne naloge, kjer smo vključeni v upravne in druge postopke z roki, smo izvajali 
brez zamud in nenehno izpopolnjevali kvaliteto dela. MOP smo nudili strokovno podporo pri 
odločitvah.  
 
Poročilo v prilogah vsebuje kratke zgodbe o zaključenih projektih in o posameznih večjih 
uspehih javne službe. Tudi letos smo nekatere odmevne dogodke iz našega delovanja ter 
naše  pomembne delovne dosežke strnili v novo prilogo, ki smo jo uvedli v lanskem letu (gl. 
Priloga 12.9). 
 



Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2015  

   24 

 

6 CILJI DELOVANJA ZAVODA 

V poglavju navajamo strateške usmeritve, katerim smo v letu 2015 sledili pri svojem delu, ter 
letne cilje Zavoda, k doseganju katerih smo stremeli z izvajanjem aktivnosti letnega 
programa dela. Dodana je tudi povezava med nalogami oz. poglavji poročila in cilji. V 
posebnem razdelku so zbrane načrtovane in dosežene vrednosti kazalnikov. Skladno z 
Izhodišči (gl. pogl. Viri in literatura, zap. št. 5) s strani resornega ministrstva je pripravljena 
razdelitev porabljenega delovnega časa za naloge glede na tri prioritete. Obrazložitve v zvezi 
z aktivnostmi in cilji glede na Izhodišča so opisane v Prilogi 12.10. 

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 poslovne3 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, so: 
 

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 podatkov za javnost (A, C). 

3  Razvijati metode za varovanje slovenske narave (B). 

                                                      
3 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 v določenih nalogah 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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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). 

 

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. To 
okvirno strukturo kazala uporabljamo od leta 2003 pri vseh programih dela in poročilih o 
opravljenem delu. Strokovnim nalogam smo dodali še podporne oz. poslovne naloge, ter 
druge (»mešane«) naloge, npr. projekti, izobraževanje ipd. Celoten nabor naših aktualnih 
delovnih nalog lahko preberemo iz šifranta Delovodnika. V preglednici so naloge podane 
skupaj s številkami poglavij poročila, kjer so opisane, ter številkami letnih ciljev, h katerim 
izvedba nalog prispeva: 
 

Naloga
Številke poglavij v Poročilu 

za leto 2015

Številke ciljev, h katerim 

uresničevanju prispeva naloga

Ekološko pomembna območja 7.4.2 1,3

NATURA 2000 7.4.3 1,2,3,5

Naravne vrednote 7.5 2,3

Strokovni predlogi 7.7 3,4

Naravovarstvene smernice 7.2 1,4,5

Strokovna mnenja 7.3 1,4

Projekti 8.1 1,2,4,5,7

Zavarovana območja 7.7 3

Izobraževanje 9.3.2 1,3,7

Naravovarstvene akcije 7.9.2 3

Konference 8.3 3,7

Odnosi z javnostmi 7.9 5

Baze in podatkovni sistemi 7.4, 7.5, 9.5 2

Informatika 9.5 6

Administracija 9.1 6

Pravne naloge 9.3 6

Finance 9.4 6

Poslovanje 9 6

Kadrovske zadeve 9.3 6

Vodenje in organizacija dela vse 6,8

Metodologije in razvoj 7, 9 2,3,7

Varstvo vrst 7.4.1 1,3

Varstvo HT 7.4.1 1,3

Konvencije in direktive (tudi CITES) 7.4.1 3,5  
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6.4 KAZALNIKI IZVEDENOSTI LETNIH CILJEV 

Za vsakega od kazalnikov sta navedeni pričakovana in realizirana vrednost za leto 2015. 
Zastavljene kazalnike smo v veliki večini dosegli, v nekaterih primerih presegli.  

 

K cilju št. 1:  

• delež porabe delovnega časa za delo na terenu  

pričakovana vrednost: 5% 

dosežena vrednost: 6,5%4 

• delež terensko pregledanih naravnih vrednot  

pričakovana vrednost: 8%   

dosežena vrednost: 8,4% 

K cilju št. 2:  

• število popravkov podatkov o naravnih vrednotah 

pričakovana vrednost: 550 

dosežena vrednost: 3765 

• število dostopov do javnih strani NVA  

pričakovana vrednost: 24.000 

dosežena vrednost: 26.325 

K cilju št. 3:  

• število metodologij6  

pričakovana vrednost: 0  

dosežena vrednost: 0 

K cilju št. 4:  

• število izdelanih naravovarstvenih smernic 

pričakovana vrednost: 90 smernic7 in 110 mnenj8  (skupaj 200) 

dosežena vrednost: 91  smernic in 164 mnenj  (skupaj 2559) 

• število izdelanih strokovnih mnenj10 

pričakovana vrednost: 4100  

dosežena vrednost: 425811 

 

                                                      
4 Večji delež od pričakovanega je bil realiziran v okviru projektov. 
5 Napovedana vrednost kazalnika zaradi težav z NVA ni bila dosežena. 
6 Za to leto metodologije niso bile načrtovane. 
7 Šteti so izdelki: naravovarstvene smernice, naravovarstvene smernice v neuradnem postopku. 
8 Šteti so izdelki: naravovarstveno mnenje, naravovarstveno mnenje in mnenje o sprejemljivosti plana, »prvo mnenje«. 
9 Dosežena vrednost je vezana na število prejetih vlog v tekočem letu in se je ne da vnaprej natančno napovedati. Napoved 

je bila narejena na osnovi trenda podatkov iz preteklih let. 
10 Šteti so izdelki: strokovna mnenja, soglasja po občinskih odlokih in prijave inšpekcijskim službam. Napoved je bila 

narejena na osnovi trenda podatkov iz preteklih let. 
11 Dosežena vrednost je vezana na število prejetih vlog v tekočem letu in se je ne da vnaprej natančno napovedati. Napoved 
je bila narejena na osnovi trenda podatkov iz preteklih let. 
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K cilju št. 5:  

• število objav v medijih12  

pričakovana vrednost: 160 

dosežena vrednost: 20113 

K cilju št. 6:  

• v rokih pripravljena kvalitetna program in poročilo 

pričakovana vrednost: popravek programa dela 2015, končno poročilo 2014, vmesna 

poročila 2015 na zahtevo ministrstva, program dela 2016 (4) 

dosežena vrednost: popravek programa dela 2015, končno poročilo 2014, polletno poročilo 

2015, osnutek programa dela 2016 (4) 

• doseganje rokov pri pripravi izdelkov (mnenja, smernice) 

pričakovana vrednost: najmanj 95% upoštevanje rokov 

           dosežena vrednost: ok. 98% upoštevanje rokov 

K cilju št. 7:  

• delež celotnega delovnega časa, namenjenega izobraževanju  

pričakovana vrednost: 2% 

dosežena vrednost: 2,4% 

• št. prispevkov na mednarodnih strokovnih srečanjih 

pričakovana vrednost: 10 

dosežena vrednost: 1214 

 
 

                                                      
12 Šteti so izdelki: avtorski prispevek, sodelovanje pri novinarskem prispevku, intervju, sporočilo za javnost,  tiskovna 

konferenca. 
13 Od napovedane večja vrednost je posledica večje intenzivnosti objavljanja v okviru projektov. 
14 Od načrtovane nekaj večja realizacija je povezana s projekti in vabljenimi prispevki. 
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6.5 RAZPOREDITEV NALOG GLEDE NA PRIORITETE 
MINISTRSTVA  

Skladno z Izhodišči [gl. poglavje Viri, zap. št. 5] smo realizacijo naših delovnih nalog, opisanih 
v vsebinskih poglavjih v nadaljevanju, razporedili v tri prioritete na enak način, kot smo to v 
programu dela naredili za načrtovane ure: 
 

 

Naloga Delež ur Prioriteta

Ekološko pomembna območja 0,9% 1

NATURA 2000 23,2% 1, 2

Naravne vrednote 17,0% 1

Strokovni predlogi 1,6% 1

Naravovarstvene smernice 12,7% 1

Strokovna mnenja 10,2% 1

Projekti 8,7% 2, 3

Zavarovana območja 6,0% 1

Strokovna srečanja, konference 0,5% 3

Varstvo vrst 1,2% 1

Varstvo HT 0,1% 1

Konvencije in direktive (tudi CITES) 1,4% 1

Metodologije in razvoj 1,2% 1

Izobraževanje 3,5% 1

Naravovarstvene akcije 2,0% 1, 2, 3

Odnosi z javnostmi 9,2% 2, 3

Baze in podatkovni sistemi 0,5% 1  
 

Realizacija delovnih ur po prioritetah (desna tabela spodaj) se dobro ujema z načrtovano 
razdelitvijo ur (leva tabela spodaj): 

 

Prioriteta Delež ur

prioriteta 1 74%

prioriteta 2 15%

prioriteta 3 11%      

Prioriteta Delež ur

prioriteta 1 76%

prioriteta 2 14%

prioriteta 3 10%          
 
in ustreza okvirnim vrednostim v izhodiščih ministrstva za Zavod za leto 2015. Večji delež od 
načrtovanega je odpadel na naloge prioritete 1, in sicer po en odstotek na račun nalog 
prioritet 2 in 3. 
 
Poraba časa po posameznih nalogah ter primerjava med načrtovano in realizirano porabo 
časa po nalogah je grafično prikazana v Prilogi 12.1. 
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7 IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE OHRANJANJA NARAVE 

V nadaljevanju po posameznih vsebinsko zaključenih poglavjih povzemamo opravljeno delo, 
naloge in dejavnosti, ki jih po Zakonu izvajamo kot javno službo in naloge, ki jih izvajamo na 
podlagi javnega pooblastila. O izvedenih aktivnostih po poglavjih poročamo tako, da so 
aktivnosti zbrane v skupine: redne, razvojne in projektne. 

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 vrednot15; 
● Skupina za hidrološke naravne vrednote16; 
● Skupina za geologijo16; 
● Skupina za geomorfološke naravne vrednote17 
● Skupina za pripravo letnega programa dela in poročila; 
● Skupina za informatiko18. 

 
Z namenom učinkovitejše koordinacije vse obsežnejšega strokovnega dela sta na Osrednji 
enoti organizirana Odsek za biotsko raznovrstnost ter Odsek za naravne vrednote in ukrepe 
varstva.  
 
V nadaljevanju je podrobneje opisano delovanje Skupine za strokovni razvoj Zavoda, ki je 
glavno strokovno posvetovalno telo direktorja Zavoda. Za strokovno skupino za vprašanja 
rastlinskih in živalskih vrst, Skupine za favno in floro, so navedeni člani, ki so v njej delovali za 
posamezne vrste ali skupine vrst. Na kratko je opisano tudi delovanje Skupine za pripravo 
letnega programa dela in poročila. 

7.1.1 Skupina za strokovni razvoj Zavoda 

Z novelo ZON je bil vpeljan strokovni svet Zavoda, za opredelitev njegovega delovanja pa so 
potrebne spremembe statuta. Le-te še niso bile izvedene v letu 2015. 
 
Temeljne naloge Skupine za strokovni razvoj (SSR) so bile usmerjene v krepitev in 
zagotavljanje kakovosti strokovnega dela, sodelovanje pri vzpostavljanju sistema varstva 
narave ter v sprotno strokovno-svetovalno podporo direktorjevim odločitvam in pomoč 
sodelavcem pri zahtevnejših problemih, na katere le-ti naletijo med rednim delom. Rezultati 

                                                      
15 Skupina za nadgradnjo sistema naravnih vrednot v letu 2015 ni delovala. 
16 Delo skupine za hidrološke naravne vrednote in skupine za geologijo je natančneje opisano v poglavju 7.5. 
17 Delovanje skupine je opisano v poglavju 7.5. 
18 Delo skupine je vključeno v poglavju 9.5. 
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dela skupine SSR so bili priporočila, ugotovitve, sklepi ali kratka navodila oziroma usmeritve, 
ki so bili obravnavani na kolegiju direktorja in nekateri potrjeni v obliki sklepov kolegija.  
Skupino sestavljajo štirje strokovnjaki Zavoda (Anja Šolar Levar, mag. Martina Kačičnik 
Jančar, Mirjam Gorkič, Metod Rogelj) in predstavnica Ministrstva za okolje in prostor (mag. 
Jana Vidic). Skupina je delo opravljala na rednih delovnih sestankih in v obliki sodelovanja in 
svetovanja sodelavcem pri reševanju konkretnih primerov.  
 
Preko leta je skupina obravnavala dva osnovna sklopa strokovnih vprašanj:  

1) zavarovana območja s predlogi ukrepov varstva ter  
2) vrednotenje delov narave oziroma urejanje baze naravnih vrednot.  

V okviru prvega sklopa smo obravnavali problematiko zavarovanih območij s starejšimi akti o 
zavarovanjih, vključevanje lokalnih skupnosti v pripravo aktov o zavarovanju (po spremembi 
ZON na tem področju) ter varstvo gozdov v ožjih zavarovanih območjih, ki so v državni lasti. 
Pregledali smo strokovne predloge za ukrepe varstva za naslednja območja: 

- Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, 
- Dovžanova soteska, 
- Ormoške lagune, 
- Češeniške in Prevojske gmajne, 
- Jezerc v Logatcu, 
- drevesne in oblikovane naravne vrednote v občini Cerknica. 

 
Vrednotenje delov narave in urejanje baze naravnih vrednot je stalna naloga Zavoda, pri 
kateri sodeluje SSR. V letu 2015 je bilo delo usmerjeno v vrednotenje hidroloških naravnih 
vrednot ter pripravo izhodišč za vrednotenje zooloških, botaničnih in ekosistemskih naravnih 
vrednot, tudi v odnosu do ekološko pomembnih območij.  
 
Zaradi aktualnosti v javnosti smo svetovali, kako obravnavati športnorekreativne dejavnosti, 
predvsem kolesarjenje v naravi, usmerjali vodnogospodarska dela na vodotokih ter 
obravnavali problematiko varstva bobra in laboda. 
 
Sprotno smo svetovali v zahtevnejših primerih upravnih postopkov  ter z namenom tekočega 
sodelovanja izvedli redni letni sestanek z ARSO. 

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.  

Preglednica 1: Seznam članov Skupine za favno in floro v letu 2015 po območnih enotah z navedbo živalskih 
in rastlinskih skupin (stolpec »Delovno področje«), ki jih pokrivajo 

Območna 
enota 

Ime in priimek Delovno področje 

Osrednja enota Damjan Vrček 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 
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 Martina Kačičnik Jančar negozdni habitatni tipi (brez morskih in gozdnih ter jam) 

 Matej Petkovšek mahovi 

Celje Tanja Košar sladkovodni raki, sladkovodne ribe in piškurji 

Kranj Andreja Škvarč kačji pastirji 

Ljubljana Karin Gabrovšek negozdni habitatni tipi (brez morskih in gozdnih ter jam) 

 Nika Hrabar stenice 

Maribor Jurij Gulič koconoge kure 

 Simona Kaligarič alge, lišaji, praprotnice, semenke 

 Aleksander Koren ptice (brez koconogih kur) 

 Martin Vernik mrežekrilci, hrošči 

Nova Gorica Bojana Fajdiga jame in jamski organizmi, pijavke, mladoletnice 

Novo mesto Andrej Hudoklin netopirji 

 Barbara Kink dvoživke 

Piran Robert Turk morski habitatni tipi, spužve, mahovnjaki, mnogoščetinci, 
morski raki, iglokožci, mahovnjaki, morske ribe in piškurji, 
morske želve, kiti in delfini 

 
Skupina se je v letu 2015 sestala enkrat in obravnavala aktualne teme. Njeno delo je 
natančneje opisano v poglavjih 7.4.1 in 7.4.3. 
 

7.1.3 Skupina za pripravo letnega programa dela in poročila 

Skupina se je sestala v novembru 2015 in obravnavala spremembe nabora nalog v 
Delovodniku ter prehod na nov način zbiranja podatkov o opravljenem delu ter manjše 
spremembe in dopolnitve glede zbiranja podatkov v Tabelah o delu Poslovnega portala 
ZRSVN, tj. podatkov o »izdelkih«, kot so strokovna mnenja, naravovarstvene akcije itd. 

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 2015 so bile naravovarstvene 
smernice eden izmed najpomembnejših strokovnih izdelkov Zavoda.  
  
Na področju gospodarjenja z gozdovi je bilo v letu 2015 izdelanih 24 naravovarstvenih 
smernic za GGN za GGE. Troje naravovarstvenih smernic za GGN GGE v letu 2015 še ni bilo 
oddanih (pripravljeni so bili osnutki, delno usklajene vsebine).    
Na kompleksnih območjih Natura 2000 je bilo izdelanih 17 naravovarstvenih smernic, 7 
naravovarstvenih smernic je bilo izdelanih za gozdnogospodarske enote, ki so obsegale manj 
pomembna območja oziroma manjše dele območij Natura 2000.  
Naravovarstvene smernice so bile usklajene z nosilci priprave gozdnogospodarskih načrtov 
na delavnicah oziroma na krajših sestankih. Usklajevalne delavnice z ZGS so bile organizirane 
glede na potrebo po usklajevanju vsebin ter pomembnost vsebin z vidika upravljanja območij 
Natura 2000. V sklopu priprave GGN za GGE Krakovo so bile na najbolj primernih območjih iz 
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gospodarjenja izločene ekocelice, za katere so bila v skladu s Pravilnikom o financiranju in 
sofinanciranju vlaganj v gozdove lastnikom zemljišč plačana nadomestila. 
Izdelava naravovarstvenih mnenj za GGN za GGE (22 v letu 2015) je temeljila na podlagi 
standardiziranega obrazca, ki vključuje varstvene usmeritve za gozdnogospodarske načrte 
ter na načrtovanju ukrepov, ki so pomembni za upravljanje območij Natura 2000. 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.  
 
Na področju ribištva se je v letu 2015 nadaljevala priprava Programa upravljanja rib v 
celinskih vodah Slovenije za obdobje do 2021, pri čemer smo občasno sodelovali. Program je 
bil sprejet v decembru 2015 in je osnova za sprejetje načrtov ribiških območij (NRO) in 
ribiškogojitvenih načrtov (RGN), ki se bodo delali v letu 2016.   
 
Na področju upravljanja voda smo pripravili naravovarstvene smernice za osnutek Načrta 
upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2016 – 2021 
(NUV II). V naravovarstvenih smernicah smo glavni poudarek dali področju urejanja voda, 
kjer smo po večjih vodotokih Slovenije naredili pregled problematike urejanja voda in po 
glavnih tipih posegov v vodotoke pripravili nabor podrobnejših naravovarstvenih usmeritev. 
Ob tem smo, na vodotok natančno, pripravili nabore konkretnih ukrepov za izboljšanje 
hidromorfologije vodotokov. Z GeoZS smo skozi celo leto v okviru priprave strokovnih podlag 
za NUV II sodelovali na temo ekosistemov, odvisnih od podzemnih voda. Na področju 
urejanja voda smo ministrstvo opozarjali na problematiko izvajanja Akcijskega načrta 
interventnih aktivnosti zaradi poplav in v sodelovanju z oddelki ARSO uskladili del letnih 
programov izvajanja javne službe za leto 2015. 
Z ministrstvom smo sodelovali tudi pri pripravi Načrta upravljanja z morskim okoljem 2016-
2021 (NUMO) in zanj pripravili naravovarstvene smernice. Tudi za Načrt zmanjševanja 
poplavne ogroženosti (NZPO) smo od Direktorata za vode in investicije prejeli vlogo za 
pridobitev naravovarstvenih smernic, vendar brez osnutka načrta. Pričakujemo, da bomo v 
letu 2016 prejeli dopolnitve vloge in za NZPO pripravili naravovarstvene smernice. 
 
V letu 2015 je bilo zaključenih več občinskih prostorskih načrtov, za katere smo po 
usklajevanjih pripravili pozitivna naravovarstvena mnenja. Nekateri, predvsem zahtevnejši 
OPN, še ostajajo odprti. Še vedno veliko občin uporablja stare prostorske načrte, nekatere 
občine z že sprejetimi občinskimi prostorskimi načrti pa se odločajo za spremembe in 
dopolnitve teh dokumentov. Občinski podrobni prostorski načrti so se nanašali predvsem na 
območja za turizem in rekreacijo, komunalne in infrastrukturne ureditve ali stanovanjska 
območja.  
Pri pripravi državnih prostorskih načrtov smo sodelovali s pripravo naravovarstvenih smernic 
in naravovarstvenih mnenj, ki so konkretno izpostavljeni v nadaljevanju. Pri zahtevnejših 
državnih prostorskih načrtih smo sodelovali pri postopkih optimizacij variant, kar je 
prispevalo k bolj učinkovitemu iskanju prostorskih rešitev ob ohranjanju najvrednejših delov 
narave.    
 
Od zahtevnejših naravovarstvenih smernic bi izpostavili še naravovarstvene smernice za 
posodobitev Akcijskega načrta za obnovljive vire energije 2010 – 2020, ki so zahtevale 
poglobljeno strokovno sodelovanje sodelavcev z vseh območnih enot. 
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V naravovarstvene smernice in mnenja smo uvedli rezultate projekta SI Natura 2000 
Management (nove conacije in varstveni cilji na območjih Natura 2000), temu je bilo 
namenjeno tudi interno izobraževanje pripravljavcev naravovarstvenih smernic.  
 
V nadaljevanju so po skupinah redne, razvojne in projektne aktivnosti naštete vse v letu 2015 
izvedene aktivnosti, skladno s programom dela za leto 2015, dodane pa so tudi aktivnosti, ki 
smo jih izvedli dodatno. Na enak način so aktivnosti razporejene tudi v vseh nadaljnjih 
poglavjih poročila. 
 
Redne aktivnosti19: 

• priprava naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih mnenj za prostorske akte; 

• posodobitev splošnih naravovarstvenih smernic za prostorske akte (OPN in DPN); 

• priprava naravovarstvenih smernic za načrte rabe naravnih dobrin (gozd), ki so 
pomembni za ohranjanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 
2000 (poudarek na kompleksnih območjih Natura 2000); 

• priprava naravovarstvenih smernic za Načrt upravljanja voda za vodni območji 
Donave in Jadranskega morja za obdobje 2016 – 2021 (NUV II); 

• priprava naravovarstvenih smernic za Načrt upravljanja z morskim okoljem 2016-
2021 (NUMO); 

• sodelovanje z MOP in ARSO pri Akcijskem načrtu interventnih del in pri programih 
urejanja voda; 

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

• zagotavljanje enotnosti metod naravovarstvenih smernic za posamezne vsebine; 

• spremljanje zakonodaje in potrebno prilagajanje našega dela glede na spremembe 
zakonodaje;  

• izboljševanje kvalitete naravovarstvenih smernic, zagotavljanje enotnosti metod in 
interno izobraževanje za pripravljavce naravovarstvenih smernic.  

 

Razvojne aktivnosti: 

• sodelovanje z MOP in IzVRS pri vključevanju naravovarstvenih vsebin v NUVII, NZPO, 
NUMO (Miha Naglič); 

• vključevanje Programa upravljanja območij Natura 2000 2014-2020 v pripravo 
naravovarstvenih smernic in interno izobraževanje za njihove pripravljavce. 

 
Projektne aktivnosti: 

• vključevanje vsebin LIFE Kočevsko v naravovarstvene smernice za GGN za GGE s 
poudarkom na območju Kočevskega, v smislu priprave modela za ostala območja;   

• Vključevanje vsebin projekta SUPORT v naravovarstvene smernice za GGN za GGE na 
območju Pohorja. 

 
Dvodelna preglednica 2 v nadaljevanju prikazuje število izdelanih naravovarstvenih smernic 
in naravovarstvenih mnenj za različne vrste občinskih prostorskih aktov po posameznih 
območnih enotah Zavoda.  

                                                      
19 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 
od izdelave letnega programa dela vse te aktivnosti zbrane, tekom leta spremljamo in vrednotimo njihovo izvajanje. 
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Preglednica 2: Pregled izdelanih naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih mnenj20 za občinske 
prostorske akte 

Enota DPO mDPO PUP mPUP ZN mZN UN mUN OPN mOPN OPPN mOPPN
CE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 6 7
KR 0 0 1 0 0 1 0 0 0 13 6 6
LJ 0 0 1 2 0 0 0 1 9 14 4 5
MB 0 0 0 2 0 0 1 0 15 12 6 11
NG 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 1 1
NM 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 5 7
PI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

OsrE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 0 0 2 4 0 2 2 3 35 55 28 37  

 
 

Enota OLN mOLN SPRO mSPRO PRO mPRO OSPN mOSPN
CE 0 0 0 0 0 0 0 1
KR 1 0 1 0 0 0 0 0
LJ 0 0 0 1 0 0 0 0
MB 0 0 0 0 0 0 0 0
NG 0 0 0 0 0 0 0 0
NM 0 0 0 0 0 0 0 0
PI 0 0 0 0 0 0 0 0

OsrE 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 1 0 1 1 0 0 0 1  

Pojasnila:  
Večina izdelanih smernic za občinske prostorske akte je vrste OPN in OPPN (desni štirje stolpci v zgornji tabeli), skladno z 
veljavno zakonodajo. 
Med izdelane naravovarstvene smernice za OPN so všteta tudi prva mnenja nosilcev urejanja prostora na podlagi 47. a 
člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ki so po vsebini, obsegu in namenu podobna naravovarstvenim smernicam. 
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 od obeh tabel) 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 
primere naravovarstvenih smernic za občinske prostorske akte. 
 
Območna enota Celje 
V postopku priprave OPN smo z izdajo naravovarstvenih mnenj k predlogu zaključili sodelovanje pri pripravi 
osmih občinskih prostorskih načrtov (Vitanje, Šoštanj, Trbovlje, Laško, Slovenske Konjice, Tabor, Rečica ob 
Savinji in Vojnik).  
Pri pripravi OPN občine Nazarje smo ob pregledu dopolnjenega osnutka ugotovili, da je na površini več kot 21 
ha na Menini planini določena namenska raba prostora za obrambo – območje izključne rabe. Ker je iz te 
opredeljene namenske rabe prostora izhajala možnost, da bo izvedba plana, posegov in izvajanje dejavnosti na 
območju Menine planine lahko imela bistvene negativne vplive na naravo, smo Ministrstvu za obrambo RS 
predlagali usklajevanje. Po usklajevanju je MORS skladno z naravovarstvenimi usmeritvami in cilji območje 
Menine planine opredelil za območje možne izključne rabe prostora za potrebe obrambe, ki je primarno 
namenjeno drugim potrebam (kmetijska raba, gozd). V izrednem ali vojnem stanju in krizi ter v miru za 
usposabljanje pa se lahko uporabi za obrambne potrebe, oziroma je za obrambne potrebe v souporabi.  
Izdelali smo tudi več predhodnih smernic za različne nivoje načrtovanja (OPN, OPPN). 
 
Območna enota Kranj  
V letu 2015 smo zaključili več let trajajoče postopke sprejemanja občinskih prostorskih načrtov za občini 
Kamnik in Jezersko. Več je bilo prvih in drugih mnenj za spremembe in dopolnitve že sprejetih občinskih 
prostorskih načrtov za občine Jesenice, Tržič, Šenčur in Trzin. Odprti še vedno ostajajo prostorski postopki 

                                                      
20 Mnenja k posameznemu tipu smernic označuje črka »m« v imenu stolpca. 
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nesprejetih občinskih prostorskih načrtov, glede katerih se že več let usklajujemo in dopolnjujemo: OPN Bohinj, 
OPN Kranjska Gora ter OPN Domžale (poslovna cona Mlake, ZN Rova, širitev Plastenke). Občina Kranjska Gora 
se je lotila sprememb in dopolnitev PUP, kjer smo se usklajevali v postopku celovite presoje vplivov na okolje.  
Prevladovala so mnenja in smernice za občinske podrobnejše prostorske načrte na območju Mestne občine 
Kranj (npr. OPPN BI 42 – Zgornje Bitnje), občine Mengeš (npr. OPPN za rekonstrukcijo dela javne poti Spodnje 
Dobeno), občine Komenda (npr. OPPN za zadrževalnik Tunjščica), občine Preddvor (npr. PR 37– športno-
rekreacijsko območje Preddvor), Lukovica (npr. OPPN za del območja Turistične cone Drtijščica, Strategije 
prostorskega razvoja občine Lukovica in izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta občine Lukovica - za 
območje Prevojskih gmajn PR34 - dopolnitev ) ter drugi.  
 
Območna enota Ljubljana 
V letu 2015 smo z drugim mnenjem zaključili postopke za OPN Krško, Brezovica, Dobrepolje, Kočevje, Žiri, 
Grosuplje, Loška dolina ter OPN SD Mestne občine Ljubljana. Predvsem bi izpostavili dobro sodelovanje z 
mestno občino Ljubljana in občinama Brezovica ter Kočevje. Vsi trije občinski plani so zajemali obsežne 
spremembe namembnosti zemljišč, kar je zahtevalo daljša usklajevanja. Na OE Ljubljana imamo še nekaj 
odprtih postopkov sprejemanja občinskih načrtov, med katerimi bi izpostavili predvsem občine Medvode, 
Osilnico in Kostel. Občina Bloke edina od občin še ni začela s sprejemanjem OPN, kljub pobudam s strani 
razvojne regije, občanov in naše območne enote. Izdali smo tudi prva mnenja za občine Vodice, Železniki, 
Grosuplje, Cerknica, Loški potok, Velike Lašče in Ivančna gorica. Izdanih je bilo tudi več naravovarstvenih 
smernic za OPPN, med katerimi bi izpostavili naravovarstvene smernice za razglasitev cerkve sv. Mihaela v Iški 
vasi, v kateri je kotišče netopirjev malih podkovnjakov, za kulturni spomenik lokalnega pomena.  
 
Območna enota Maribor 
Občine na območju OE Maribor postopoma pripravljajo OPN, veliko jih še naprej uporablja starejše prostorske 
načrte. V  letu 2015 smo izdelali naravovarstvene smernice za OPN za občin Cerkvenjak, Slovenj Gradec, Tišina, 
Kungota, Makole, Muta, Kidričevo, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Oplotnica, ter nekaj dopolnitev 
naravovarstvenih smernic, saj so občine v obravnavo v OPN vključile dodatne pobude in vsebine. Za precej OPN 
so v teku usklajevanja, v katera je bila intenzivno vključena tudi OE Maribor. Usklajevanja so praviloma 
potrebna pri poskusih umeščanja posegov na naravovarstveno najpomembnejša območja ali velike površinske  
spremembe namenske rabe iz kmetijskih in gozdnih zemljišč v območja poselitve. Med zahtevnejšimi so tako 
priprava OPN Šentilj zaradi umeščanja odlagališča in predelave odpadkov na otok na Muri ter OPN občine Rače 
- Fram in OPN Mislinja zaradi poskusa umestitve in legalizacije objektov v bistvene dele varovanih območij. Za 
več OPN smo po ustreznem upoštevanju NS izdali naravovarstveno mnenje, usklajevanja pa so bila zahtevna 
predvsem za OPN občin Radenci, Gornja Radgona, Črenšovci, ki določajo tudi možnosti novih posegov na 
kmetijskih zemljiščih znotraj območij Natura 2000. 
Obravnavali smo veliko vlog za NS za različne OPPN, ki urejajo predvsem območja za turizem in šport, 
komunalne in infrastrukturne ureditve ali stanovanjska območja. Precej postopkov smo zaključili z izdajo 
naravovarstvenega mnenja, za več OPPN pa smo ugotovili, da izdaja naravovarstvenih smernic ni potrebna. 
Intenzivno smo sodelovali z občinami in pripravljavci planov v številnih usklajevanjih posameznih ureditev in 
pobud. Še vedno je pripravljavce akta potrebno opozarjati na to, da je pri pripravi aktov treba ustrezno 
upoštevati tudi okoljska poročila. 
 
Območna enota Nova Gorica 
Z naravovarstvenim mnenjem smo zaključili obsežna usklajevanja v postopkih sprejemanja OPN za občine 
Sežana in Ilirska Bistrica ter nadaljevali usklajevanje za OPN za občino Divača. Usklajevanja so se nanašala zlasti 
na predlagane spremembe namenske rabe v območjih NATURA 2000, ki predvidevajo umeščanje različnih 
infrastrukturnih objektov ter turističnih ureditev. Občine z že sprejetimi občinskimi prostorskimi načrti se 
odločajo za spremembe in dopolnitve teh dokumentov. Z naravovarstvenimi smernicami in mnenji ter 
usklajevanji smo sodelovali v postopkih priprave sprememb in dopolnitev za OPN Vipava, Kobarid, Postojna in 
Pivka. Posebej zahtevna je bila obdelava načrtovanih sprememb namenske rabe v primeru OPN Vipava, kjer se 
načrtuje prostorske ureditve v poplavno območje reke Vipave ter zaradi tega zaščitne ukrepe, ki pa lahko 
bistveno vplivajo na območje NATURA 2000 z reko Vipavo in zavarovano območje Vipave. Sodelovali smo v 
postopkih sprejemanja več OPPN (Godovič, Trnovo-zahod, Mašun, Koče). 
 
Območna enota Novo mesto 
V postopkih občinskih prostorskih načrtov smo s prvim mnenjem obravnavali spremembe in dopolnitve OPN 
Mirna, ki so vključevale v glavnem posege in ureditve vezane na vodotoke. Dopolnjevali smo še 
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naravovarstvene smernice za OPN Škocjan, kjer smo se opredeljevali do novih rekreacijskih in zelenih površin 
ob reki Radulji, iskali rešitve ter lokacije za vzpostavitev novega ribnika za potrebe Ribiške družine Novo mesto 
in se opredeljevali do posameznih pobud, kot npr. razpršene gradnje. Med smernicami za OPPN bi izpostavili 
tiste za OPPN Miklavž-2 na Gorjancih, kjer je bila sporna namenska raba z dejansko rabo košenic ter 
usklajevanje v okviru OPPN Konjeniški center Brezovica, v okviru katerega smo usklajevali in se opredeljevali do 
nekaterih že izvedenih posegov, ki jih je investitor parcialno izvedel pred zaključenimi postopki. Več manjših 
OPPN smo zaključili s pozitivnim naravovarstvenim mnenjem (npr.: OPPN Meniški steljniki, OPPN Obvoznica 
Mirna, SD ZN BTC Češča vas).   
 
Območna enota Piran 
Neaktivnost obalnih občin na področju celovitega prostorskega načrtovanja ima za posledico tudi manj 
aktivnosti na področju priprave naravovarstvenih smernic. Tako so v letu 2015 prevladovala obvestila o 
nepotrebnosti izdelave naravovarstvenih smernic za manjše spremembe podrobnih prostorskih aktov. Sicer pa 
velja v letu 2015 omeniti mnenje o upoštevanju naravovarstvenih smernic za občinski strateški prostorski načrt 
Mestne občine Koper ter naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta »Marina 
in komunalni privezi« v Mestni občini Koper. 

 
Preglednica 3 prikazuje število izdelanih naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih 
mnenj za državne in skupne prostorske akte.  

Preglednica 3: Pregled izdelanih naravovarstvenih smernic za državne in skupne prostorske akte 

Enota SPRS mSPRS DPN mDPN PRS mPRS RPN mRPN PRS mPRS
CE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KR 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
LJ 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
MB 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
NG 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
NM 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
PI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

OsrE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0  

Pojasnila:  
Akti vrste SPRS in PRS se v letu 2015 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 2015 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, preštetih v zg. preglednici. 
 
Območna enota Celje 
Skupaj z OE Kranj in OE MB smo izdali mnenje o ustreznosti in skladnosti okoljskega poročila in mnenje o 
sprejemljivosti vplivov plana za DPN za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice ter za DPN za državno cesto od 
priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj – Koper do priključka Velenje jug, kjer smo obravnavali dopolnitev 
okoljskega poročila. Sodelovali smo pri Stretegiji razvoja prometa v RS z mnenjem o sprejemljivosti vplivov 
plana na okolje s stališča ohranjanja narave.  

 
Območna enota Kranj 
DPN plinovod M10 Vodice – Rateče smo usklajevali v začetku leta, predvsem na odseku mimo NR Zelenci in 
mimo zavarovanega območja Udin boršt. Zaradi političnih odločitev je postopek priprave DPN trenutno v 
mirovanju. Nadaljevalo se je usklajevanje DPN za plinovod M9 Kidričevo – Vodice, kjer smo našli rešitev 
prilagoditve poteka trase mimo Češeniških gmajn, neusklajen pa ostaja odsek mimo območja Natura 2000 
Zadnje struge, kjer zagovarjamo potek trase ob obstoječih koridorjih po kmetijskih zemljiščih. 
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Območna enota Ljubljana 
Na državni ravni smo bili aktivni predvsem na področju umeščanja plinovodnega omrežja (DPN TE-TOL Vevče in 
DPN Kleče – Toplarna Šiška). V postopku umeščanja plinovoda DPN TE-TOL Vevče smo sodelovali pri 
preverjanju naknadne optimizacije trase plinovoda zaradi pritiskov civilne iniciative in rezultatov, ki jih je 
podalo okoljsko poročilo. 
 
Območna enota Maribor 
Pripravili smo naravovarstvene smernice za plinovod Pince – Lendava in sodelovali v postopku priprave DPN 
Plinovod M9 Kidričevo – Vodice. V okviru slednjega je bilo obravnavanih več variant, za varianto trase po 
Dravinjski dolini pa so bili podani izredno obsežni, nesorazmerni in po našem mnenju tudi neizvedljivi omilitveni 
ukrepi, zato smo predlagali, da se ta varianta v OP oceni kot nesprejemljiva. Za plinovod Lendava – Kidričevo 
smo sodelovali pri optimizaciji trase in uskladitvi omilitvenih ukrepov z MKGP. Trasa poteka v velikem delu po 
ekstenzivnih traviščih, ki so varovan habitatni tip in habitat vrst območja Natura 2000, zato so določeni 
omilitveni ukrepi, ki zaradi začasnega odlaganja travne ruše v času gradnje deloma posegajo tudi na njive, način 
oziroma pogoje je bilo potrebno uskladiti z MKGP. Le – ta namreč zastopa mnenje, da omilitveni ukrepi (tudi, če 
je to le začasno odlaganje zemljine v času izven vegetacijskega obdobja), na kmetijskih zemljiščih niso 
sprejemljivi. Za dokončno uskladitev je tako pripravljalec plana poleg dodatnih optimizacij trase in zmanjšanja 
obsega posegov z novo tehnologijo izkopa pridobil tudi strokovno ekspertizo o učinkih začasnega odlaganja 
humusne plasti na lastnosti tal.  
 
Območna enota Nova Gorica 
V postopku sprejemanja DPN 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri 
MMP Vrtojba smo na podlagi usklajevanj s premikom trase ohranili pomembno mokrišče, ki je habitat laške 
žabe in je znotraj daljinskega vpliva na območje NATURA 2000 Dolina Vipave. Sodelovali smo v postopku 
sprejemanja DPN železniška proga Trst-Divača ter DPN AC Postojna/Divača-Jelšane, kjer smo se usklajevali 
zaradi problematičnega odseka na območju Dolenjskih jam. Sodelovali smo pri usklajevanjih v postopku 
sprejemanja DPN za prenosni plinovod M8 Kalce – Jelšane, kjer Občina Pivka predlaga novo traso na odseku, ki 
poteka po ozemlju občine in se večinoma izogne KP Pivška presihajoča jezera, kar je za območje parka 
ustreznejša rešitev. 
 
Območna enota Novo mesto 
Za DPN državna cesta od priključka Maline do mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug smo 
izdelali drugo mnenje nosilcev urejanja prostora k predlogu DPN ter odpravili manjše nedoslednosti.  
 
Območna enota Piran 
V letu 2015 smo izdelali Posebne naravovarstvene smernice za državni prostorski načrt za hitro cesto Koper-
Dragonja, ki se nanašajo na izbiro dodatnih lokacij za odlaganje viškov zemljine v tla. 

 
Preglednica 4 prikazuje število 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 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1
KR 1 4 0 0 0 0 0 0 1 1
LJ 8 9 1 0 0 0 0 0 1 0
MB 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0
NG 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
NM 2 2 0 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 21 28 3 0 0 0 0 0 3 2  

Pojasnila:  
LUN: Naravovarstvene smernice za 15 lovsko upravljavskih načrtov smo izdelali v letu 2011, pripravljajo se na 10 let, zato v 
letu 2015 teh smernic ali mnenj nanje ni bilo.  
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Sledijo besedila, v katerih vsaka območna enota izpostavi pomembnejše in zahtevnejše 
izdelave naravovarstvenih smernic, ki so preštete v Preglednici 4.  
 
Območna enota Celje 
V preteklem letu smo izdelali tri naravovarstvene smernice za GGN GGE Vitanje, Žalec, Luče in Dobovec – Kum. 
NS za GGN GGE Vitanje na območju Natura 2000 Pohorje so bile izdelane na podlagi usmeritev in izkušenj, 
pridobljenih v projektu SUPORT. V okviru priprave NS za GGN GGE Luče smo izvedli širšo komunikacijo. Na 
delavnici smo izmenjali izkušnje pri upravljanju z gozdovi na območju Natura 2000 Gritnovci za kvalifikacijske 
vrste ptic (predvsem koconogih kur). Na skupnih terenskih ogledih smo uskladili  varstvene usmeritve in določili 
območja ekocelic za kvalifikacijske vrste. Z izdajo naravovarstvenega mnenja smo zaključili postopek GGE 
Ponikva, Slovenske Konjice in Hrastnik. Sodelovali smo pri izdelavi naravovarstvenih smernic za NUV II in pri 
pripravi Programa upravljanja rib v celinskih vodah Republike Slovenije za obdobje do 2021.  
Izdelali smo predhodne naravovarstvene smernice za izdelavo strokovnih podlag za razglasitev nepremičnega 
kulturnega spomenika Stare Slemene – Območje Žičke kartuzije in nato še naravovarstveno mnenje k predlogu 
odloka o razglasitvi Žičke kartuzije za kulturni spomenik državnega pomena. 
 
Območna enota Kranj 
V letu 2015 smo pripravljali naravovarstvene smernice za GGN gozdno gospodarske enote Pokljuka (2016-
2025). Smernice so kompleksne, nastajale so v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom. Kot osnovni 
problemi enote so bili izpostavljeni spremenjenost drevesne sestave, nepravilna strojna sečnja in pomanjkanje 
mrtve lesne biomase v gozdu. Smernice niso bile zaključene do konca leta 2015, ker Zavod za gozdove ni uspel 
opraviti analiz podatkov, ki so bili ključni za določitev upravljavskih con za divjega petelina in triprstega detla.  
V letu 2015 smo napisali dve naravovarstveni mnenji: za GGN gozdno gospodarske enote Tržič, ter GGN gozdno 
gospodarske enote Mežakla. Obe mnenji sta bili pozitivni.  
Izdelali smo Naravovarstvene smernice za območje kulturnega spomenika državnega pomena arheološko 
najdišče EŠD 5547 Gradišče nad Bašljem.  
 
Območna enota Ljubljana 
V letu 2015 smo izdelali naravovarstvene smernice za GGN GGE (Krakovo, Stojna, Željne-Laze, Zali log, Bistra-
Borovnica, Polhov Gradec) ter sodelovali z OE CE pri izdelavi NS za GGN GGE Dobovec-Kum. Največ pozornosti 
smo namenili pripravi konkretnih naravovarstvenih usmeritev, popravkom upravljavske conacije in pripravi 
gozdarskih ukrepov na območjih Natura 2000 Kočevsko (LIFE Kočevsko) ter Natura 2000 Krakovski gozd. Na 
območju Krakovskega gozda smo v sodelovanju z OE NM določili ukrepe ekocelic v zasebnih gozdovih (GGN 
GGE Krakovo), ki bodo predmet nacionalnega sofinanciranja MKGP. 
Izdali smo tudi naravovarstvena mnenja k predlogom GGN GGE (Ravne, Grčarice, Ig, Ljubljana, Krka, Leskova 
dolina, Snežnik). Izdali smo tudi smernice za odlok o plovbnem režimu na Cerkniškem jezeru in sodelovali pri 
pripravi naravovarstvenih smernic za NUV II in AN OVE – sklop 2. 
 

Območna enota Maribor 
Izdelali smo naravovarstvene smernice za naslednje GGN GGE: Pohorje, Lovrenc na Pohorju, Paški Kozjak, 
dravsko Polje in Vitanje. Za GGE Ljutomer, Pohorje in Paški Kozjak smo na podlagi terenskih ogledov in 
pridobitve novih podatkov ob izdelavi NS tudi dopolnili upravljavske cone za gozdarstvo. Z izdajo 
naravovarstvenega mnenja smo zaključili sodelovanje pri pripravi GGN za štiri GGE. Za gozdnogospodarski načrt 
GGE Mislinja (2015-2024) smo izdali mnenje o verjetnosti pomembnih vplivov plana in izdelali analizo 
vključenosti smernic v GGN. Izdelali smo tudi nekaj naravovarstvenih smernic za akte rabe drugih naravnih 
dobrin, ter ponovno obravnavali namero črpanja gramoza v gramoznici Krapje. Sodelovali smo pri izdelavi NS za 
NUV II, pri čemer smo kot predlog konkretnih dopolnilnih ukrepov za izboljšanje ekološkega stanja in stanja 
območja Natura 2000 vključili program ukrepov, ki smo ga pripravili v projektu LIFE+ »Obnova rečnega 
ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji«. Medsektorsko usklajeni ukrepi zagotavljajo zmanjšanje poplavne 
ogroženosti, varstvo pred škodljivim delovanjem voda, izboljšanje hidromorfološkega stanja voda in doseganje 
ciljev območja Natura 2000.  
 
Območna enota Nova Gorica 
Izdelali smo smernice za gozdnogospodarske načrte GGE Dletvo, Suhi vrh-Podgora, Planina-Golobičevec, Kras I, 
Podkraj-Nanos ter Baška grapa.  Večina gozdov v obravnavanih GGE so deli območij NATURA 2000, zato so bile 
usmeritve pripravljene z namenom usmerjanja gospodarjenja z gozdom na način upravljanja območij Natura 
2000 v delih, ki se nanašajo na gozd. V okviru priprave smernic smo opravili spremljanje stanja določenih delov 
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narave v obravnavanih GGE ter izvedli usklajevanja s pristojnimi enotami ZGS. Pri pripravi smernic na območju 
TNP smo sodelovali z upravljavcem TNP. Z naravovarstvenim mnenjem smo zaključili sodelovanje v postopku 
sprejemanja načrtov za GGE Banjšice, Idrija I, Trnovo, Baba-Debela gora in Črni dol. 
Sodelovali smo v postopkih sprejemanja letnih načrtov za lovsko-upravljavska območja (Notranjsko, Primorsko, 
Zahodno visoko kraško in Triglavsko LUO). 
 
Območna enota Novo mesto 
Izdelali smo naravovarstvene smernice za GGN GGE Žužemberk ter GGN GGE Semič. Sodelovali smo z OE LJ pri 
naravovarstvenih smernicah za GGN GGE Krakovo. V letu 2015 smo izdali tudi pozitivno naravovarstveno 
mnenje za predlog GGN GGE Brezova reber ter GGN GGE Mokronog. 

 
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. 

Preglednica 5: Pregled izdanih izjav o nepotrebnosti izdelave naravovarstvenih smernic in t.i. 
naravovarstvenih smernic v neuradnih postopkih, tj. predhodnih naravovarstvenih smernic. 

Enota

Izdelava 
smernic 
ni bila 

potrebna

NS v 
neuradne

m 
postopku

CE 5 5
KR 12 0
LJ 17 5

MB 23 1
NG 1 0
NM 6 3
PI 4 0

OsrE 0 0
Skupaj 68 14  

 

7.3 STROKOVNA MNENJA IN SOGLASJA  

Med mnenji, ki smo jih pripravili v letu 2015, jih je bilo največ 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 nanašala na posege z 
nebistvenimi vplivi (vplivi vrste A ali B). Pomemben razlog za takšne rezultate je ustrezna 
obravnava naravovarstvenih vsebin in presoja sprejemljivosti že na ravni občinskega 
prostorskega načrtovanja, kar smo dosegli postopoma tekom let, z  intenzivnim 
pojasnjevanjem naravovarstvene zakonodaje prostorskim načrtovalcem, občinskim 
strukturam in tudi posameznim občanom.  
 
Zahtevnejša mnenja v postopku presoje sprejemljivosti posega v okviru naravovarstvenega 
soglasja so se nanašala predvsem na vsebine, ki niso bile ustrezno obravnavane na nivoju 
OPN. Na tem nivoju bi se lahko celostno presojalo kumulativne vplive umeščanja nekaterih 
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posegov v prostor. V postopkih izdaje naravovarstvenega soglasja je težje prikazati 
pomembnost vplivov posameznega posega na varstvene cilje varovanih območij. 
 
V postopku presoje sprejemljivosti v okviru dovoljenj za poseg v naravo so prevladovala 
mnenja v zvezi z vzdrževalnimi deli na vodotokih, v katerih smo velikokrat podali potrebne 
omilitvene ukrepe za blažitev vplivov načrtovanih posegov. Pri teh posegih smo sodelovali 
tudi pri predhodnih usklajevanjih in ogledih na terenu. Izdelovali smo tudi mnenja za gozdne 
vlake na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. 
februarjem 2014 (ZUOPŽ) ter predhodna soglasja za prireditve vožnje v naravnem okolju. 
 
Mnenj, kjer smo ugotovili, da bi vplivi posega lahko bistveno vplivali na varovana območja, je 
bilo le 1,3 % (gl. tudi poglavje 7.3.1). Prav zato se je nadaljevalo delo na predlogu za odpravo 
administrativnih ovir z odpravo presoje sprejemljivosti in naravovarstvenega soglasja za 
posege, ki ne morejo pomembno vplivati na varovana območja. V sodelovanju z 
ministrstvom smo pripravili predlog odprave administrativnih ovir, ki bo implementiran s 
spremembo ustreznih predpisov v letu 2016. 
 
Z ARSO smo izvedli vsakoletni sestanek na temo sodelovanja organizacij pri pripravi 
strokovnih mnenj in naravovarstvenih soglasij in se dogovorili, da bomo v letu 2016 izvedli 
delavnico za reševanje aktualne problematike. 
 
Pri mnenjih v postopku celovite presoje vplivov na okolje bi izpostavili številna mnenja v 
postopkih priprave strateških dokumentov, kot so operativni programi in strateški nacionalni 
programi. Z mnenji smo sodelovali na prvi in drugi stopnji CPVO za programe, kot so npr. 
Akcijski načrt za obnovljive vire energije 2010 – 2020, spremembe Operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne infrastrukture, Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 
Strategija razvoja prometa, čezmejni programi sodelovanja s Hrvaško, Italijo, Madžarsko in 
Avstrijo, Program upravljanja rib, Načrt upravljanja voda II in drugi. 
 
V sodelovanju s Sektorjem za strateško presojo vplivov na okolje smo pripravili delavnico, na 
kateri smo se posvetili predvsem omilitvenim ukrepom, kumulativnim vplivom in pripravi 
vsebin za izobraževanje pripravljavcev okoljskih poročil, seznanili pa smo se tudi z nekaterimi 
novostmi, kot so novejša evropska sodna praksa, PUN2000 in drugim ter iskali rešitve za 
optimizacijo postopka CPVO in priprave okoljskih poročil. 
 
Sodelovali smo na regionalni konferenci v organizaciji HUSZPO (hrvaško združenje 
strokovnjakov za varstvo narave in okolja) in hrvaškega ministrstva, pristojnega za okolje. 
Predstavili smo, kako se vsebina Programa upravljanja območij Natura 2000 uporablja v 
postopkih presoje sprejemljivosti na varovana območja.  
 
Med aktualnimi primeri Sodišča evropskih skupnosti smo izločili pomembne z vidika prakse 
pri presoji sprejemljivosti, posebej sodbo proti Nizozemski z dne 14. 5. 2014 v zadevi C-
521/12, ki prinaša pomembne ugotovitve glede uporabe nadomestnih habitatov kot 
omilitvenih oziroma izravnalnih ukrepov. Čeprav je sodba iz leta 2014, se še vedno porajajo 
številna vprašanja ob njeni uporabi v praksi. Sodno prakso, ki je bila predstavljena s strani 
predstavnikov Evropske komisije na usposabljanju v organizaciji Sektorja za strateško presojo 
vplivov na okolje, po potrebi uporabljamo pri zahtevnejših primerih v  praksi. 
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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 posegih in dejavnostih; 

• priprava predhodnih soglasij v zvezi z vožnjo z vozili na motorni pogon in vožnjo s 
kolesi v naravnem okolju; 

• 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; 

• sodelovanje strokovnjakov znotraj Zavoda ter sodelovanje s pristojnimi službami v 
postopkih CPVO in PSP; 

• sodelovanje z Direktoratom za prostor MOP in drugimi inštitucijami pri razvijanju 
dobre prakse v postopkih sprejemanja prostorskih dokumentov ter rabe naravnih 
dobrin. 

 
Razvojne aktivnosti:  

• nadaljnje izboljševanje kakovosti strokovnih mnenj in enotnosti metod pri 
ocenjevanju pomembnosti vplivov posegov; 

• strokovna podpora MOP pri zagotavljanju in poglabljanju kvalitete okoljskih poročil; 

• sodelovanje z MOP v procesu zmanjševanja administrativnih ovir; 

• vključevanje Programa upravljanja območij Natura 2000 2015 - 2020 v pripravo 
strokovnih mnenj in interno izobraževanje za posamezne vsebine za njihove 
pripravljavce. 

 
Preglednica 6 v dveh delih v nadaljevanju po območnih enotah Zavoda podaja število 
izdelanih mnenj po posameznih členih ZON ali drugih predpisih, ter v drugem delu število 
izdanih soglasij po občinskih odlokih, število prijav inšpekcijam in število tistih vlog, za 
reševanje katerih nismo pristojni in jih je bilo treba odstopiti v reševanje pristojnim 
organizacijam, v letu 2015. 
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Preglednica 6: Pregled števila izdanih mnenj (zgornja preglednica), ter soglasij, prijav inšpekcijam in odstopov 
vlog (spodnja preglednica) 

Enota
101.a člen 

ZON 
(CPVO)

101.c člen 
ZON 

(prevlada 
javne 

koristi)

101.e člen 
ZON (»61. 
člen 

ZVO«)

104.a člen 
ZON (PSP)

105.a člen 
ZON (PSP)

117. člen 
ZON

občinski 
odloki za 

ZO

drugi 
predpisi

CE 20 0 1 6 194 135 0 26
KR 24 0 6 4 209 177 0 45
LJ 24 0 1 14 498 227 2 92
MB 40 0 3 27 726 108 16 37
NG 18 0 3 34 596 140 11 79
NM 12 0 1 8 272 81 0 23
PI 8 0 1 6 69 32 0 5

OsrE 22 0 0 0 0 9 0 0
Skupaj 168 0 16 99 2564 909 29 307

Mnenja

 
Pojasnilo:  
Tudi v letu 2015 ni bil izpeljan noben postopek prevlade javne koristi, zato so v ustreznem stolpcu v zgornji tabelah ničle 
 
 

Enota Soglasje
Prijava 

inšpekciji
Odstop 
vloge

CE 6 2 31
KR 6 10 21
LJ 7 4 5

MB 88 15 62
NG 11 11 27
NM 0 6 1
PI 1 2 0

OsrE 0 0 23
Skupaj 119 50 170  

 
Sledijo besedila, v katerih vsaka območna enota izpostavi pomembnejše in zahtevnejše 
izdelave strokovnih mnenj. 
 
Območna enota Celje 
Izdaja strokovnih mnenj je bila v preteklem letu vezana predvsem na presoje najrazličnejših objektov, tako 
individualnih (gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov), kot infrastrukturnih objektov (gradnja mostov, 
kolesarskih poti). Obravnavali smo veliko število vlog za gradnjo gozdnih prometnic, za krčitev gozda za 
kmetijske namene, vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov, vodnogospodarske ureditve (gradnje podpornih 
zidov, utrjevanje brežin, stabilizacija dna, čiščenje vodotokov in obrežne vegetacije) ter sanacije drevesnih 
naravnih vrednot.  
Med strokovnimi mnenji bi izpostavili poseg gradnje gozdne ceste v zavarovanem območju krajinskega parka 
Golte, kjer sta bila izdana negativno mnenje za poseg in negativna odločba ARSO. Investitor se je pritožil. Med 
samim postopkom so potekala usklajevanja in dogovori med investitorjem, ARSO, ZGS in inšpekcijskimi 
službami z namenom prihodnjega načrtnega pristopa k izgradnji sistema gozdnih prometnic na območju gozdov 
v lasti Nadškofije Ljubljana. Zaključek zadeve pričakujemo v naslednjem letu. Izpostavljamo tudi mnenja za 
gradnjo vodnih zbiralnikov za napajanje pašne živine na Menini planini. Za rešitev problema pomanjkanja vode 
za pašno živino so pašne skupnosti podale vloge za izgradnjo vodnih zadrževalnikov na dveh lokacijah 
obstoječih »lakuž«. Ocenjujemo, da obstaja velika verjetnost bistvenega vpliva na varstvene cilje ohranjanja 
narave, zato smo predlagane tehnične rešitve opredelili za nesprejemljive. Za celostno rešitev problema 
pomanjkanja napajalne vode in s tem pašnih planin na Menini planini smo predlagali naravovarstveno ustrezne 
ukrepe. 
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Med strokovnimi mnenji po drugih predpisih smo se v pretežni meri ukvarjali z odvzemi pitne vode, rabo vode 
za gojenje sladkovodnih organizmov, izgradnjo namakalnih sistemov, rabo vode za male hidroelektrarne, za 
pogon starih mlinov in za kopališča ter se opredeljevali do izračuna ekološko sprejemljivega pretoka. Pri 
odvzemih za pitno vodo, za katere določitev ekološko sprejemljivega pretoka ni potrebna, smo opozorili na 
kumulativne vplive vseh obstoječih odvzemov vode, ki se odražajo na slabšanju stanja vodnega življa, predvsem 
v sušnih poletnih mesecih. 
Udeležili smo se nekaterih tehničnih pregledov izvedenih posegov. Če smo ugotovili, da poseg v naravo ni bil 
izveden skladno z izdanimi naravovarstvenimi pogoji in soglasji. Na podlagi naše zahteve za odpravo 
pomanjkljivosti in neustreznosti izvedenih posegov (npr. kolesarska pot Rogaška Slatina – Podčetrtek (brv čez 
Mestinjščico v Sodni vasi), ČN Mestinje, obnovljeni mostovi na Gračnici v Lokavcu in Jurkloštru) so izvajalci 
gradbenih in drugih del izvedli določene sanacijske ukrepe, s katerimi so bile odpravljene pomanjkljivosti, s tem 
pa je bil poseg v naravo izveden skladno z izdanimi naravovarstveni pogoji in soglasji. 
Zahtevno in dolgotrajno je bilo usklajevanje in priprava mnenj v postopkih CPVO, od katerih so nekateri 
zahtevali preverbo stanja na terenu. 
 
Območna enota Kranj 
Kot običajno smo največ mnenj pripravili po 105.a in 117. členu ZON. Za 177 posegov smo izdelali mnenja po 
obeh členih. To so bili predvsem posegi v Triglavskem narodnem parku, kjer prevladujejo mnenja za 
individualne gradnje hiš,  počitniških kozolcev, lop in  pastirskih stanov, med novejšimi vrstami posegov pa so 
postavitve »zip-line«. Zaradi slabe kvalitete vode v nekaterih zajetjih v dolini reke Radovne se je na 
vodovarstvenih območjih povečalo število mnenj za gradnjo greznic in čistilnih naprav. Med zahtevnejšimi 
mnenji, ki so terjala daljša usklajevanja in dodatne strokovne rešitve so bila mnenja za rekonstrukcijo ceste in 
mnenje za postavitev zaščitnih mrež v Dovžanovi soteski ter postavitev zaščitnih mrež v Vintgarju. Med 
zahtevnejšimi je bilo tudi mnenje za postavitev gondole na Vitranc in usklajevanje ter priprava mnenja za MHE 
Standard v zavarovanem območju kanjona Kokre. Dvanajst posegov smo ocenili kot nesprejemljive. Razen dveh 
so se vsi nanašali na narodni park in sicer sta bila negativno (ocena D) ocenjena posega za »zip-line« na Savi v 
območju Berja in planinsko kočo nad Preddvorom. 
Kontinuirano smo se ukvarjali z usklajevanjem vsebin v ex-post postopku CPVO za Biatlonski center Pokljuka. 
Udeleževali smo se terenskih sestankov in usklajevanj z nosilci in naročniki naloge ter deležniki. Naloga se v 
okviru komisije, imenovane s strani MOP, nadaljuje v leto 2016. 
Povečalo se je število mnenj – usmeritev za rabo voda in opredelitev do pretoka Qes. Večinoma gre za mnenja 
za oskrbo s pitno vodo, ki so manj zahtevna. Bolj zahtevna so mnenja za rabo vode v energetske namene. Z 
namenom tovrstne rabe smo za investitorje pripravili tudi nekaj predhodnih mnenj.  
Po številu mnenj (15) so izstopala mnenja za gozdne vlake na podlagi zakona ZUOPŽ. Večkrat smo naleteli na 
primere neupoštevanja dogovora med centralno enoto ZGS in ZRSVN o obveznosti vključevanja ZRSVN v 
soglasje za gradnjo gozdne vlake za pospravilo posledic žledoloma. En tak primer (gradnja treh vlak na Rovniku) 
je močneje posegel v habitatni tip jame, ki niso odprte za javnost in ga poškodoval. Primer je bil obravnavan v 
medijih. 
Večkrat smo naleteli tudi na nepravilno uporabo Interventnega zakona oziroma zlorabo, saj se na podlagi tega 
zakona gradijo tudi druge gozdne  prometnice, ki niso namenjene sanaciji žledoloma. Nekatere krajevne enote 
ZGS (Tržič, Kokra, po opozorilu tudi Kranj) so nam dosledno pošiljale elaborate vlak v presojo, druge enote pa 
ne.  
Med mnenji v CPVO postopkih najbolj izstopata mnenji na II. stopnji za OPN Bohinj, katerega del je tudi 
naknadna PVO za Biatlonski center Rudno polje ter mnenje v okviru postopka CPVO za stanovanjsko naselje 
Rova-jug, ki je bilo zaradi vpliva na kranjsko sito negativno. Za ta mnenja smo imeli veliko število usklajevalnih 
sestankov na Ministrstvu za okolje in prostor, saj so nekateri strokovno predlagani omilitveni ukrepi take 
narave, da spreminjajo nekatere dejavnosti, ki tu potekajo že nekaj časa, a prej niso bile presojane. 
Posebno je bilo tudi mnenje na I. stopnji za spremembe PUP Kranjska Gora, saj smo napisali kar 3 mnenja, ker 
je občina dvakrat spremenila predlog sprememb, da se je v končni fazi izognila postopku CPVO. 
Pripravili smo tudi naknadno mnenje o vplivu na varovana območja za rekonstrukcije mostov na državnih 
cestah, za katera so bila pridobljena kohezijska sredstva.  
 
Območna enota Ljubljana 
V letu 2015 smo na OE LJ veliko časa posvetili mnenjem za gradnjo ali pripravo gozdnih prometnic, predvsem 
vlak. V skladu z dogovorom med ZGS in ZRSVN se ne glede na zakon ZUOPŽ vse gradnje in priprave gozdnih 
prometnic predhodno pošljejo v mnenje ZRSVN. Ker OE LJ pokriva velik delež gozdov, ki jih je prizadel žledolom, 
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smo imeli takih mnenj približno 90 (na območjih Natura 2000 jih je bilo 54). Veliko načrtovanih posegov smo si 
tudi ogledali na terenu in skupaj z ZGS usklajevali trase (dolžina in način spravila).  
Drugo področje, kateremu smo v letu 2015 namenili večjo pozornost, so redna vzdrževalna dela na vodotokih. 
V letu 2015 smo izdali mnenje k programu dela javne službe na območju Srednje Save, sodelovali pri programih 
Zgornje in Spodnje Save ter na podlagi terenskih ogledov izdali 13 predhodnih strokovnih mnenj za 
koncesionarja Hidrotehnik d.d. V letu 2015 smo tesneje sodelovali z naravovarstveno inšpekcijsko službo, izdali 
strokovna mnenja v inšpekcijskih postopkih, med katerimi velja izpostaviti vodnogospodarska dela na Iščici. V 
tem strokovnem mnenju smo ocenili škodo za naravo na štiri kilometrskem odseku s popisom vseh stoječih in 
podrtih dreves (panjev). Poleg tega smo z inšpekcijsko službo, JZ KPLB, DOPPS in MOP sodelovali tudi pri 
reševanju problematike zaraščajočih kmetijskih zemljišč na Ljubljanskem barju. Na Ljubljanskem barju smo v 
sodelovanju z JZ KPLB in občinami usklajevali umeščanje infrastrukture za obiskovanje in doživljanje narave v 
prostor (Vila Kobi, premostitve Ljubljanice, kolišča, osrednji informacijski center, Podpeško jezero, 
rekonstrukcija ceste v Črni vasi).  
Izdali smo strokovna mnenja za varstvo zavarovanih vrst netopirjev na Bratovževi ploščadi in pomagali 
investitorju pri umestitvi netopirnic. V Gorenji vasi smo izvedli komunikacijo z lastnikom stavbe zaradi 
povzročanja škode s strani lastovk na fasadi stavbe. Nekoliko več komunikacije in koordinacije je bilo izvedene 
za izdajo predhodnih soglasij za organizacijo javne prireditve vožnje s kolesi v naravnem okolju in javno 
prireditev vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju.  
Med zahtevnejšimi mnenji v postopku celovite presoje vplivov na okolje bi izpostavili DPN za prehod 220kV-
omrežja na 400kV Beričevo-Divača, ki smo ga pripravili v sodelovanju z OE Nova Gorica. Izdali smo negativno 
mnenje in zahtevali dopolnitev okoljskega poročila. Za namene dopolnitve okoljskega poročila je Direktorat za 
prostor MOP organiziral več usklajevalnih sestankov. V letu 2015 smo v postopkih CPVO za občinske prostorske 
načrte s pozitivnimi mnenji zaključili večje in zahtevnejše primere (Mestna občina Ljubljana, Brezovica, Kočevje 
in Krško). 
 
Območna enota Maribor 
Med izdanimi strokovnimi mnenji prevladujejo mnenja v postopkih presoje sprejemljivosti. Med temi so bila 
zahtevnejša predvsem mnenja za posege na vodotokih, za katera smo se predhodno usklajevali z vodarji 
oziroma projektanti in opravili tudi terenske oglede pred izdajo mnenja in med izvedbo del. Kot nesprejemljive 
smo ocenili vplive krčenj gozdov ob Dravi, ki so varovani habitatni tip in habitat vrst območij Natura 2000 
Drava. Lastniki želijo izkrčiti gozd in površino spremeniti v njive, oceno pa smo podali na osnovi siceršnjega 
zmanjševanja gozdnih površin ob Dravi in slabšanja stanja gozdov oziroma habitatov varovanih vrst. Gozdovi, ki 
jih želijo lastniki ali zakupniki izkrčiti, se nahajajo v ožjem poplavnem območju Drave, namera pa je odraz hudih 
pritiskov po intenziviranju kmetijske rabe tudi na območjih, ki so zaradi naravnih danosti (kot je poplavno 
območje) za to manj primerna.  
Več je bilo vlog za izdajo mnenj za gozdne vlake in gozdne ceste, ter predhodnih soglasij za vožnje v naravnem 
okolju. Kot posebej zahtevno velja izpostaviti pripravo mnenj v postopkih izdaje dovoljenj za rabo vode, še 
posebej v primeru nekaterih malih hidroelektrarn na pohorskih potokih, vodnogospodarskih objektih in 
dovoljenjih za rabo vode za ribogojstvo. Za gradnjo mHE na Oplotnici smo v dveh postopkih ugotovili, da bi bila 
izvedba mHE v nasprotju z varstvenim režimom in cilji zavarovanega območja, vendar investitor kljub našemu 
predlogu ustreznejše lokacije vztraja pri nesprejemljivi. Ob tem ponovno ugotavljamo, da so na istem viru vode 
pogosto načrtovane različne rabe in odvzemi, kumulativni vplivi pa pri izdaji dovoljenj po našem mnenju niso 
ustrezno upoštevani. Ker gre praviloma za obstoječe objekte, tudi ni mogoče uveljaviti potrebnih omilitvenih 
ukrepov, ki ne zadevajo količine in kvalitete vode, saj je samo to predmet dovoljenja za rabo vode. Tak primer 
so vodni zadrževalniki, ki so za ohranjanje biotske pestrosti izjemno pomembni kot sekundarni habitati, 
ohranjanje pa tudi z vidika primarne namembnosti, ki je vodnogospodarska, ni sporno. Sedaj se pridobivajo 
dovoljenja za rabo vode za raznovrstne druge sekundarne namembnosti, npr. namakanje in ribogojstvo, ki pa 
lahko povzročijo bistveno spremembo razmer in s tem poslabšanje stanja habitatov. Problem je, ker ni 
usklajevanja vseh možnih rab oziroma upravljavskega načrta, s katerim bi bila določena sekundarna 
namembnost in dopustne rabe vode. Izdelali smo tudi večje število strokovnih mnenj na podlagi 117. čl. ZON. 
Mnenja se v večini primerov nanašajo na načrtovanje posegov na naravovarstveno pomembnih območjih, 
veliko pa je tudi mnenj z usmeritvami glede sanacij dreves. S strokovnimi mnenji, v sklopu katerih smo pripravili 
načrte parkov in popise dreves, smo podali usmeritve za ravnanja v več parkih na območju bivše občine 
Maribor. Na osnovi občinskih aktov o zavarovanjih smo izdali več soglasij za posege in aktivnosti na ZO, za 
Mariborski otok smo pripravili vsaj 6 dopisov, večinoma v zvezi z izvedbo prireditev in prijavami, vendar pa 
pogrešamo odziv upravljavca v zvezi z gospodarjenjem z otokom. Zaradi nedovoljenih posegov ali zaradi 
izvedbe prireditev, ob katerih niso spoštovali izdanega soglasja oziroma varstvenih režimov zavarovanih 
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območij, smo podali več prijav pristojnim inšpekcijskim službam.  Med nedovoljenimi posegi izpostavljamo 
poseke gozda, ki so manjši kot 0,5ha in so mogoči po gozdarski zakonodaji, hkrati pa zanje ni ustreznega 
postopka, v katerem bi bila opravljena presoja vplivov na varovana območja. V primeru gozdov ob Dravi gre za 
območje Natura 2000, gozd, ki so ga posekali, pa je varovan habitatni tip in habitat vrst. Prijave smo podali na 
osnovi varstvenih režimov KP Drava, vendar ukrepanje inšpekcije še ni znano. Izdelali smo tudi večje število 
mnenj v postopkih CPVO. Za številna okoljska poročila so bila potrebna poglobljena usklajevanja, saj izdelovalci 
še vedno velikokrat kot omilitvene ukrepe določijo zgolj usmeritve iz NS, plana pa ne obravnavajo korektno, saj 
ne ugotavljajo dejanskih vplivov.  
 
Območna enota Nova Gorica 
Prevladovala so mnenja za enostavne in nezahtevne objekte različnih namembnosti, največ za kmetijske 
namene. Ti objekti postajajo v nekaterih območjih NATURA 2000 (npr. Kras, Dolina Reke) vedno večji problem 
saj kljub ugotovljenemu nebistvenemu vplivu posameznega objekta pomembno prispevajo k vse večjim 
kumulativnim vplivom vseh posegov in dejavnosti na teh območjih. Močno se je povečalo tudi število mnenj v 
zvezi odpravo posledic žleda. Zahtevnejša mnenja s presojami so se nanašala na gradnjo različnih komunalnih 
infrastrukturnih objektov, turistične infrastrukture, gozdnih prometnic, vetrnih elektrarn ter na sanacijsko-
vzdrževalne posege na vodotokih. V nekaterih primerih je bilo potrebno preverjanje stanja v naravi ter 
usklajevanje z načrtovalci posegov kot npr. različne prostorske ureditve v TNP, v RPŠJ, v KP Južni obronki 
Trnovskega gozda, posegi na reki Soči s pritoki, na Reki-Veliki vodi in njenih pritokih, na Unici ter na pritokih 
Nanoščice. V posebej zahtevnih primerih smo se posvetovali tudi z zunanjimi strokovnjaki. V številnih primerih 
smo pred postopki pridobivanja dovoljenj svetovali in usmerjali posege v naravo z namenom čim manjšega 
vpliva na varovana območja in v izogib zapletom v samih postopkih (npr. umeščanje vetrnih elektrarn na 
območjih Natura 2000 Kras, Trnovski gozd-Nanos, Snežnik-Pivka).  
Posebej zahtevni so bili postopki priprave predhodnih soglasij za organiziranje javnih prireditev vožnje s kolesi v 
naravnem okolju in so večinoma terjali intenzivna usklajevanja z organizatorji. Pripravili smo 9 predhodnih 
soglasij, v dveh primerih pa smo soglasje zavrnili. Med slednjimi je bila tudi načrtovana prireditev »Soča 
Outdoor Festival 2015«, ki naj bi potekala v TNP, kjer pa varstveni režim prepoveduje organizacijo takih 
prireditev. Zavrnitev soglasja je bila medijsko zelo odmevna. 
Zahtevno in dolgotrajno delo je bilo usklajevanje in priprava mnenj v postopkih CPVO. Sodelovali smo v 
postopkih CPVO za DPN 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP 
Vrtojba, DPN na odseku AC Postojna/Divača-Jelšane, DPN železniška proga Trst-Divača, DPN prehod 220 kV-
omrežja na 400 kV Beričevo-Divača ter za OPN Občine Komen, spremembe in dopolnitve OPN Občine Vipava in 
OPPN Mašun, OPPN Kamnolom Laže. Pripravili smo več mnenj o verjetnosti pomembnih vplivov postopkih in s 
tem povezanim CPVO (za GGN ter Programe javnih služb na povodju jadranskih rek z morjem ter na območju 
povodja reke Soče), ki so terjala tudi usklajevanja na terenu. 
Precej mnenj se je nanašalo na rabo vode na naravnih vrednotah v postopkih pridobivanja vodnega dovoljenja, 
nekaj mnenj pa na organizacijo različnih dogodkov v varovanih območjih (npr. Postojnska jama) ter za 
znanstveno raziskovanje v podzemnih jamah (Postojnski in Predjamski jamski sistem). 
V naravi ugotovljene neustrezne posege v varovanih območjih smo prijavili pristojni inšpekciji za naravo (npr. 
na Planinskem polju, na reki Soči in pritokih, na Trebuščici, na Nadiži, v Gačniku, na Vodicah in Malem polju, ob  
Nanoščici). Sodelovali smo pri potekajočih inšpekcijskih postopkih spornih posegov  v TNP, ob Nadiži, v KP Južni 
obronki Trnovskega gozda in Nanosa. Posebej odmevna je bila prijava izvajanja posegov v strugo reke Soče pod 
Kobaridom. Neustrezno izvedeni posegi v času drstenja soške postrvi so uničili večje drstišče. 
 
Območna enota Novo mesto 
Med mnenji po 105. členu ZON so še vedno prevladovala predvsem nezahtevna mnenja z ocenami A in B za 
gradnjo oz. legalizacijo enostavnih in nezahtevnih objektov na območjih Krajinskega parka Kolpa, Kozjanskega 
regijskega parka (predvsem vinske kleti, lope, nadstrešnice, drvarnice, garaže) in območjih Natura 2000 
Krakovski gozd-Šentjernejsko polje, reka Krka. Med zahtevnejšimi mnenji izpostavljamo preprečitev umestitve 
strelišča na glinaste golobe znotraj naravne vrednote gnezdišče čebelarja na Bizeljskem. Nekaj je bilo tudi 
strokovnih mnenj z izdanimi varstvenimi in razvojnimi usmeritvami in opredelitvami do Qes v postopku izdaje 
vodnega dovoljenja za rabo vode za namakanje kmetijskih površin ali ribogojnice. Nekaj strokovnih mnenj smo 
izdali tudi na temo poizvedbe glede možnosti obstoja prednostne pravice države pri prometu z državno 
lastnino. 
Veliko predhodnega usklajevanja, skupnih terenskih ogledov z vodarji in posledično izdanih predhodnih 
strokovnih mnenj ter mnenj na vlogo pristojnih UE je bilo izdanih za potrebe rednih vzdrževalnih del na 
vodotokih Krka, Mirna, Radulja, Savrca, Težka voda, Kolpa, Sava s pritoki, Sotla, Bregana (sanitarni poseki, 
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košnje, odstranjevanje plavja, nanosov). Izdelali smo tudi več mnenj po 104. a členu ZON v postopku dovoljenja 
za poseg v naravo, med katerimi bi zaradi kompleksnosti izpostavili mnenje za posege na vodotoku Radulja v 
občini Škocjan in Šmarješke Toplice.  
Izdelali smo kar nekaj mnenj po 101.a členu ZON (npr.:  Dop. OPPN kamnolom Maline, OPPN kamnolom Vrh pri 
Križu, OPPN Miklavž-2 na Gorjancih, SD OPPN Šentrupert,…); v teh primerih smo ugotovili, da presoje ni 
potrebno izvesti. 
Zaradi nedovoljenih posegov v sami strugi in na njenem obrežju smo na inšpekcijske službe prijavili posege na 
območju NV Kostanjščica in NV Globoščica v občini Šentrupert. 
Po pridobljenem okoljevarstvenem soglasju in gradbenem dovoljenju so pričeli z deli na območju HE Brežice, 
kjer smo veliko sodelovali s komunikacijo in podrobnejšimi navodili pri končnih načrtovanjih ter sami izvedbi 
posameznih infrastrukturnih ureditev, vezanih na omilitvene ukrepe. 
Za poseg HE Mokrice so potekala številna usklajevanja, prav tako smo izdelali strokovno mnenje v postopku 
presoje sprejemljivosti posega v okviru presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja. 
 
Območna enota Piran 
Izdaja mnenj je bila tudi v letu 2015 v največji meri vezana na presojo sprejemljivosti posegov na obeh obsežnih 
območjih Natura 2000 – Kras in Slovenska Istra, ter na območjih krajinskih parkov Strunjan in Sečoveljske 
soline. Mnenja so se nanašala predvsem na gradnjo pomožnih kmetijskih objektov, na vzpostavljanje trajnih 
nasadov ter na sprejemljivost prodaje oz. oddaje v zakup zemljišč, s katerimi upravlja SKZGRS. V zvezi z javnimi 
deli na vodah in vodni infrastrukturi smo oblikovali strokovna mnenja za vzdrževalna dela na 
hidromelioracijskih sistemih v dolini Dragonje, za izvedbo letnih programov javne službe, za Načrt upravljanja z 
morskim okoljem ter sodelovali pri oblikovanju mnenja za NUV II. Na vode so vezana tudi mnenja o ustreznosti 
izračunov ekološko sprejemljivega pretoka ter vodnih pravic v primeru gojenja morskih organizmov. Zaradi 
kompleksnosti vplivov in posledic na slovensko morje velja posebej poudariti izdelavo mnenj v zvezi s 
čezmejnimi vplivi hrvaškega programa izkoriščanja ogljikovodikov v Jadranskem morju ter primernostjo 
okoljskega poročila za širitev tržaškega pristanišča. 

7.3.1 Porazdelitev mnenj po oceni vpliva posega  

V strokovnih mnenjih v postopkih presoje sprejemljivosti posegov v naravo na varovana 
območja opredelimo vplive posegov z velikostnimi razredi, ki jih opišemo z naslednjimi 
ocenami: 

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 presoja ni potrebna, uporabimo opis »presoja ni 
potrebna«, opis »ostalo« pa se nanaša na mnenja, v katerih smo npr. zahtevali dopolnitev 
vloge, podali dodatne pojasnitve in podobno. 
     
Na sliki 1 je grafično podana primerjava med porazdelitvijo števila mnenj po navedenih 
ocenah v postopku presoje sprejemljivosti v okviru naravovarstvenega soglasja za leta od 
2010 do 2015.  
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Slika 1: Primerjava med porazdelitvijo števila mnenj po navedenih ocenah za obdobje 2010-2015 
 

 
 
V obdobju 2010-2015 je odstotek mnenj z oceno A naraščal, prav tako je zabeležen padec 
mnenj z oceno C; rahla sprememba pri teh dveh trendih se kaže v letu 2015. V letu 2015 je 
približno tri četrtine posegov takšnih, ki nimajo bistvenih vplivov na varovana območja in 
zanje ni treba predpisovati omilitvenih ukrepov (ocena A in B). Zmanjševanje deleža ocene C 
je v veliki meri posledica tega, da se posegi pripravljajo na podlagi vedno večjega števila že 
sprejetih občinskih prostorskih načrtov, v katerih so že upoštevane vsebine ohranjanja 
narave.  
 
Skladno z rezultati analize, 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 te posege izločili iz presoje. 

7.4 BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 

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

7.4.1 Varstvo vrst in habitatnih tipov  

V letu 2015 je Skupina za favno in floro redno pripravljala strokovna mnenja o posegih v 
populacije zavarovanih prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst. Obravnavali smo 39 vlog za 
posege, na katere smo pripravili 58 strokovnih mnenj. Večino strokovnih mnenj izdamo na 
Osrednji enoti Zavoda, predvsem zaradi racionalizacije postopka priprave 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 mnenji v letu 2015 velja izpostaviti mnenje o naselitvi 
osice Torymus sinensis, parazitoida kostanjeve šiškarice. 
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Sodelovali smo v Strokovni in Delovni skupini za podporo pri načrtovanju upravljanja z 
velikimi zvermi.  
Sodelavka z OE Kranj je bila imenovana v Znanstveni forum za invazivne tujerodne vrste ki 
deluje v okviru Uredbe (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja 
invazivnih tujerodnih vrst in je sodelovala na prvem srečanju foruma. Pregledali in ocenili 
smo presoje tveganja za več invazivnih tujerodnih vrst, ki so bile v obravnavi za »seznam vrst, 
ki zadevajo Unijo« in posamezne presoje tveganja, ki so bile naslovljene na člane 
Znanstvenega foruma. Udeležili smo se ekskurzije v okviru skupine za invazivne tujerodne 
vrste Bernske konvencije, ki je potekala v Sloveniji, in udeležencem iz številnih evropskih 
držav predstavili nekatere rezultate našega preteklega dela z invazivkami. 
S koordinacijo zbiranja podatkov in pobudami za hitro ukrepanje smo poskušali zajeziti 
širjenje invazivne tujerodne vrste orjaški dežen. V mesecu juniju smo odstranili več rastlin 
orjaškega dežena na lokaciji Podkraj pri Tomišlju (Ljubljansko barje).  S koordinacijo 
ukrepanja na nivoju države smo v sodelovanju z MOP poskrbeli za odstranitev orjaškega 
dežena na najbolj kritičnih lokacijah. Odstranjevanje zlate rozge na Ljubljanskem barju pa je 
potekalo tudi v okviru projekta LJUBA. Pripravili smo vsebino zloženke o invazivnih 
tujerodnih vrstah, ki jo bo oblikoval in izdal MKGP. Naše delo v zvezi z invazivnimi 
tujerodnimi vrstami je potekalo v tesnem sodelovanju z MOP. 
Udeležili smo se izobraževanja v zvezi z ekosistemskimi storitvami, ki je bilo organizirano v 
okviru projekta MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services). Delo na 
tem področju nadaljujemo kot partnerji v projektu AlpES, ki je bil uspešno prijavljen v letu 
2015 (več glej v pogl. 8.1.1.9).  
Razvijali smo projektne ideje za razpis projektov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2020, vezane na »Spodbujanje 
varovanja morskega okolja in trajnostne rabe morskih virov« (člen 80 Uredbe 508/2014/EU) 
ter na »Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter ureditev 
nadomestil v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti« (člen 40 Uredbe 508/2014/EU). 
Sodelovali smo z Zavodom za ribištvo Slovenije pri nastajanju dokumenta Predlog odsekov 
vodotokov v posameznem ribiškem območju, ki bi jih bilo potrebno aktivno varovati ob 
vsakoletnem prihodu kormoranov. 
Pregledali smo strokovno ustreznost izvedbe monitoringov vrst, ki jih je MOP naročil pri 
zunanjih izvajalcih. Podatke o pojavljanju vrst zbiramo in pripravljamo za prenos v enotno 
podatkovno bazo. Sam prenos bo izveden, ko bodo za to na voljo sredstva. 
Pregledali smo izvedena kartiranja habitatnih tipov in omogočili javnosti dostop do njih 
preko spletne strani Zavoda. Udeležili smo se strokovnega srečanja za klasifikacijo habitatnih 
tipov EUNIS in poročali o uporabi tipologije v Sloveniji. V letu 2015 načrtovana priprava 
projektnih nalog za kartiranje habitatnih tipov za leto 2016 je bila izvedena v začetku leta 
2016. 
Spremljali in usmerjali smo izvajanje projekta CRP »Opredelitev krajinske pestrosti in 
krajinskih značilnosti, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti«. 
 
Redne aktivnosti: 

•   koordinacija Skupine za favno in floro; 

•   priprava strokovnih mnenj in stališč po uredbah o zavarovanih prostoživečih vrstah 
rastlin in živali; 

•   sodelovanje v skupinah za upravljanje velikih zveri, ki jih vodi MOP; 

•   sodelovanje z MOP v zvezi s tujerodnimi invazivnimi vrstami; 
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•   pregled izvedenih monitoringov vrst in priprava podatkov za prenos v enotno zbirko 
podatkov. 

•   pregled opravljenih kartiranj habitatnih tipov in postavitev kartiranj na spletno stran 
ZRSVN. 

 
Razvojne aktivnosti: 

•   sodelovanje v Znanstvenem forumu EU za invazivne tujerodne vrste; 

•   pregled in ocena presoj tveganja za invazivne tujerodne vrste; 

•   predstavitev rezultatov našega dela v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami na 
ekskurziji v okviru Bernske konvencije; 

•   zbiranje podatkov, pobude za ukrepanje in odstranitev orjaškega dežena; 

•   priprava besedila zloženke o invazivnih tujerodnih vrstah; 

•   razvoj projektnih idej za projekte, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo; 

•   sodelovanje pri dokumentu o aktivnem varovanju ribiških območij pred kormoranom; 

•   sodelovanje na strokovnem srečanju za klasifikacijo habitatnih tipov EUNIS; 

•   spremljanje in usmerjanje projekta »Opredelitev krajinske pestrosti in krajinskih 
značilnosti, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti«. 
 

Projektne aktivnosti: 

•  odstranjevanje zlate rozge in orjaškega dežena na Ljubljanskem barju (LJUBA); 

•  izobraževanje v zvezi z ekosistemskimi storitvami (MAES); 

•   sodelovanje pri prijavi in pridobitev projekta AlpES za nadaljnje delo na področju 
ekosistemskih storitev. 
 

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), so se izvajale redno in tekoče.  
 
Zaradi varčevanja se Zavod tudi v letu 2015 ni udeleževal mednarodnih sestankov in 
strokovnih odborov. Kljub temu smo spremljali gradiva sestankov Odbora za rastline in 
Odbora za živali, ter sestankov strokovnih odborov EU v zvezi s CITES, 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 2015 napovedanih rednih nalog, ki tu niso navedene, nismo izvedli, saj zanje 
nismo prejeli nobene vloge. 
 
V preglednici 7 so preštete opravljene naloge za konvencijo. 
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Preglednica 7: Pregled opravljenih nalog po konvenciji CITES 

Naloga Število izvedb

Podajanje strokovnih mnenj po konvenciji CITES 45
Ogled zaseženega materiala 0
Ogled bivalnih razmer, ustanov za gojenje in umetno razmnoževanje vrst 1
Zbiranje podatkov o stanju slovenskih vrst, vključenih v trgovino 0
Sodelovanje na Konferenci pogodbenic Konvencije 0
Sodelovanje v strokovnih odborih Konvencije (sestanki) 0
Sodelovanje v strokovnih odborih EU (sestanki) 0
Sodelovanje na regionalnih sestankih strokovnih odborov EU 0  

 
Redne aktivnosti: 

•   priprava strokovnih mnenj o vplivu uvoza, izvoza, ponovnega izvoza in vnosa iz morja na 
stanje ohranjenosti v naravi; 

•   strokovna determinacija zadržanih osebkov; 

•   sodelovanje z Davčno upravo RS in Policijo pri odkrivanju kršitev posedovanja in gojenja 
živalskih in rastlinskih vrst. 

 
Razvojne aktivnosti:  

•    spremljanje gradiv Odbora za rastline in Odbora za živali ter gradiv strokovnih odborov 
EU. 

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.  
Članice podpisnice informacije o Konvenciji, delu na področju ohranjanja biotske 
raznovrstnosti posredujemo s pomočjo »Clearing house mechanism-a«, ki vsebuje tudi 
vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani «Posredovalnice informacij«. Za Slovenijo je to 
stran vzpostavil Zavod in jo razpoložljivemu času za to vsebino času in kadrom tudi  vzdržuje.  

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). 
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V letu 2015 smo sodelovali pri pripravi poročila za Sporazum o ohranjanju afriško-evrazijskih 
selitvenih vodnih ptic (hčerinski sporazum Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih 
živali).  

7.4.1.4 Barcelonska konvencija 

Zavod RS za varstvo narave – OE Piran je nacionalni koordinator protokola Barcelonske 
konvencije o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti Sredozemskega morja 
(protokol SPA&BD). V letu 2015 smo poročali o aktivnostih v minulem dvoletnem obdobju 
ter se udeležili rednega srečanja nacionalnih koordinatorjev. Sodelovali smo tudi na sestanku 
na temo ekološko in biološko pomembnih območij in morebitnega procesa določanja novih 
morskih zavarovanih območij v Jadranskem morju ter sestanka na temo načrta za doseganje 
cilja strategija Evropa 2020 v Sredozemlju. 

7.4.1.5 Direktiva o morski strategiji EU 

Aktivnosti Zavoda RS za varstvo narave v zvezi z morsko strategijo so bile v letu 2015 
namenjene predvsem oblikovanju naravovarstvenih smernic za Načrt upravljanja z morskim 
okoljem ter sodelovanju z IzVRS pri srečanjih sredozemskih članic EU, namenjenih 
oblikovanju skupnih ukrepov za zagotavljanje dobrega ekološkega stanja Sredozemskega 
morja. 

7.4.1.6 Vodna direktiva 

V letu 2015 smo za osnutek Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega 
morja za obdobje 2016 – 2021 (NUV II) pripravili naravovarstvene smernice.  Z MOP in IzVRS 
smo se dogovarjali o možnostih vključevanja naravovarstvenih vsebin v načrt. Posebno 
pozornost smo namenili območjem Natura 2000, kjer smo na podlagi sprejetega Programa 
upravljanja območij Natura 2000 2015-2020 (PUN2000) pripravili naravovarstvene usmeritve 
za urejanje vodotokov, ukrepe za izboljšanje hidromorfologije vodotokov in nadaljevali 
sodelovanje z GeoZS na področju ekosistemov, odvisnih od podzemnih voda. 

7.4.2 Ekološko pomembna območja  

Zaradi pomanjkanja kadrov smo enako kot v prejšnjih letih redne naloge v zvezi z ekološko 
pomembnimi območji izvajali v zelo omejenem obsegu. Območne enote Zavoda so na 
območjih EPO priložnostno spremljale stanje in izvedle nekatere ciljne naloge, kot je 
razvidno iz navedb v nadaljevanju. Pripravili smo nove opise z uredbo bistveno spremenjenih 
območij za Naravovarstveni atlas. 
 

Redne aktivnosti:  

•   usmerjanje izvedbe posegov; 

•   spremljanje stanja; 

•   novi opisi bistveno spremenjenih območij v Naravovarstvenem atlasu. 
 

V nadaljevanju so izpostavljeni poudarki dela po posameznih območnih enotah. 
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Območna enota Celje  
Največ aktivnosti v zvezi z ekološko pomembnimi območji v letu 2015 smo izvajali na velikih vodnih površinah 
Žovneškega in Slivniškega jezera ter akumulacijskega bazena HE Boštanj. Na Slivniškem jezeru s 84 ha vodne 
površine smo pripravili predlog naravovarstvene conacije območja, ki določa ustrezno prostorsko razporeditev 
posegov in dejavnosti na jezerski obali. Ugotovili smo namreč, da so ribiške, športno rekreativne in druge 
dejavnosti razpršene po celotni dostopni obali jezera. Z upoštevanjem rabe območja smo na karti določili tudi 
»tiha« območja. Dostope do vode, pomole in ribiška stojišča naj bi se urejalo izven teh območij, predvsem pa 
izven območja naravne vrednote, ki pokriva del Slivniškega jezera. Predlog conacije bomo upoštevali pri 
spremembah in dopolnitvah prostorskega akta občine ter pri presoji morebitnih posegov. Sodelovali smo pri 
pripravi Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru HE Boštanj na reki Savi, ki je del 
ekološko pomembnega območja Sava od Radeč do državne meje. Prvi osnutek te uredbe smo imeli v obravnavi 
že leta 2008. Na jugovzhodni obali Žovneškega jezera smo obravnavali pobudo krajanov za ureditev dela 
pešpoti okoli jezera. Ker gre za dokaj neobljudeno gozdnato območje, smo pešpot skupaj s krajani na terenu 
skušali umestiti večinoma po obstoječih poteh, stran od obale jezera in z dostopi do obale na za to določenih 
mestih.  
 
Območna enota Kranj 
Na območni enoti je malo ekološko pomembnih območij, ki ne bi imele tudi drugih naravovarstvenih vsebin. 
Posegi v njih so bili obravnavani v postopkih izdaje naravovarstvenih soglasij in naravovarstvenih smernic. Ob 
tem je bilo spremljano stanje in dopolnjen seznam lokalitet kvalifikacijskih in zavarovanih rastlinskih in živalskih 
vrst.  
 
Območna enota Ljubljana 
Spremljanje stanja znotraj EPO smo opravljali predvsem pri pripravi naravovarstvenih smernic za občinske 
prostorske akte (Mestna občina Ljubljana, Grosuplje, Brezovica). Opravljali smo ga zlasti na območjih KP Tivoli, 
Rožnik in Šišenski hrib, Ljubljansko barje, Rašica – Dobeno in Radensko polje s pritoki.  
 
Območna enota Maribor 
Spremljanje stanja biotske raznovrstnosti na EPO smo izvajali ob spremljanju stanja naravnih vrednot in v 
okviru priprave strokovnih mnenj in smernic, nove podatke pa smo pridobili tudi iz nekaterih okoljskih poročil. 
Bolj načrtno smo spremljali stanje EPO v sklopu projektnih aktivnosti, predvsem na območjih EPO Haloze – 
Vinorodne, EPO Mura in EPO Pohorje, ter na EPO Boč - Haloze - Donačka gora, saj smo za občine na tem 
območju pripravili strokovne podlage za novelacijo odloka o zavarovanju naravne dediščine.  Izvedli smo zdaj že 
tradicionalno, medijsko dobro podprto akcijo zbiranja podatkov o ogroženih in zavarovanih vrstah hroščev. 
Prvič smo organizirali BioBlitz, ki je potekal na območju EPO Mura in med katerim smo raziskovali biotsko 
raznovrstnost območja. 
 
Območna enota Nova Gorica 
Spremljanje stanja delov EPO smo izvajali priložnostno zlasti v EPO Planinsko polje, Jelenk, Skalnica, Dolina 
Vipave, Kras, Trnovski gozd-Nanos, Snežnik-Pivka, Notranjski trikotnik, Dolina Reke, in Julijske Alpe. 
S pristojnim inšpektorjem za naravo in člani Slovenskega entomološkega društva ter v sodelovanju s Policijsko 
postajo Koper smo nadaljevali z organizacijo nadzora na Petrinjskem in Podgorskem krasu (EPO Kras) z 
namenom preprečevanja nedovoljenega odlova zavarovanih vrst metuljev. 
 
Območna enota Novo mesto 
Izstopajo aktivnosti spremljanja stanja v okviru ugotavljanja učinkov posega izgradnje hidroelektrarn Brežice in 
Mokrice. Prav tako zaradi vzpostavljene dobre komunikacije stalno beležimo pojavljanje in razširjenost 
nekaterih vrst, npr. bobra in laboda.  
 
Območna enota Piran 
Občasno spremljanje stanja biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih je bilo povezano 
predvsem s pripravo naravovarstvenih smernic ter z izdelavo mnenj v zvezi s presojo sprejemljivosti posegov v 
prostor. 
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7.4.3 Območja Natura 2000  

V letu 2015 se je zaključil projekt iz sklopa LIFE+ Narava, SI Natura 2000 Management – 
Priprava novega Operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 za obdobje 
2014-2020. Sodelovali smo pri obravnavi pripomb iz javne razgrnitve dokumenta in pripravili 
končne izpise strokovnega dela operativnega programa, ki je bil aprila sprejet na vladi. Po 
sprejetju PUN2000 smo program na dveh internih delavnicah uvedli v redno delo zaposlenih. 
Sodelovali smo pri organizaciji in izvedbi predstavitev PUN2000 javnosti. Udeležili smo se 
čezmejne delavnice med Slovenijo in Italijo. S predstavitvijo PUN2000 smo sodelovali tudi na 
posvetu o umeščanju daljnovodov v prostor. Postavili smo sistem internega zbiranja 
podatkov za novelacijo conacije in zapisov podrobnejših varstvenih ciljev in ukrepov v 
PUN2000 glede na stanje v naravi. Sodelovali smo pri pripravi kratkega projektnega poročila 
za splošno javnost. 
 
Sprejetju PUN2000 so sledile aktivnosti v zvezi z dopolnitvijo Uredbe o območjih Natura 
2000. Dopolnitve uredbe smo predstavljali na predhodnih predstavitvah za različne 
deležnike. Sodelovali smo na usmerjenih sestankih z nekaterimi ključnimi deležniki in 
sodelovali v medsektorskem usklajevanju. Pripravili smo strokovni predlog sprememb 
posebnih območij varstva za sredozemskega vranjeka. Podatkovna zbirka SDF je pripravljena, 
da jo po dopolnitvi Uredbe o območjih Natura 2000 posredujemo Evropski Komisiji. 
Sodelovali smo tudi v procesu preverjanja obeh direktiv, povezanih z Naturo 2000, oziroma 
tako imenovanem »Fitness-check«. 
 
Na območjih SI500013 in SI300263 Kočevsko (LIFE Kočevsko; podrobnosti v poglavju 8.1.1.3) 
smo pripravili Izhodišča za upravljanje projektnega območja in pričeli s pripravo socio-
ekonomske analize projektnega območja. Zagotovili smo izvedbo monitoringov divjega 
petelina in gozdnega jereba, belohrbtega in triprstega detla in izbranih kraških jam. Na 
podlagi rezultatov popisov smo v sodelovanju z ZGS pričeli s pripravo izvedbenih načrtov za 
konkretne terenske akcije, ki bodo izvedene v letih 2016 in 2017. Pričeli smo s 
komunikacijskimi aktivnostmi z zasebnimi lastniki gozdov v zvezi z zakupi zemljišč za izvedbo 
ukrepov ter s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS kot upravljavcem gozdov v državni 
lasti. Sodelovali smo pri pripravi vsebin ter vzpostavitvi projektne spletne strani. Aktivno smo 
predstavljali projekt na sejmu Narava zdravje, vsebinsko prispevali pri pripravi promocijskih 
gradiv ter sodelovali v komisiji za izbor fotografij na fotonatečaju. Aktivno smo sodelovali pri 
vsebinski zasnovi didaktične učne poti v Kočevski Reki. Organizirali smo tridnevno strokovno 
ekskurzijo v narodni park Bavarski gozd, na ogled projektnega območja smo vodili 
predstavnike češkega inšpektorata za naravo.  
 
Na območjih SI3000270 in SI5000006 Pohorje (EGP SUPORT, podrobnosti v poglavju 8.1.1.7) 
smo v letu 2015 zagotovili izvajanje monitoringa travniškega postavneža, ptic v neugodnem 
stanju oziroma ptic z neznanim stanjem ohranjenosti, hribskega urh ter velikega pupka ter 
stanja specifičnih mokriščnih habitatnih tipov ter oceno stanja ohranjenosti travišč. 
Spremljali smo plenjenje umetnih gnezd ter spremljali habitat gozdnih kur s petimi foto-
pastmi ter namestili 15 magnetometrov za spremljanje vožnje na gozdnih cestah in v 
naravnem okolju.  Na terenu smo izvedli hidrološka dela: izgradili smo 18 pregrad na 
izsuševalnih kanalih na barjih, 2 vodni kotanji in postavili 4 piezometre ter s tem izboljšali 
hidrološki režim na 55,8 ha. Pripravili smo skupne baze ter GIS plasti rabe za celotno 
območje Pohorja za namene priprave conacije prostora. Sodelovali smo pri usklajevanju 
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naravovarstvenih vsebin in turizma ter rekreacije. Sodelovali smo pri izvedbi odstranjevanja 
zarasti na traviščih in vzpostavitvi pašnega reda (skupno 49,5 ha), strukturiranju gozdnih 
sestojev in  gozdnega roba (skupno 52,4 ha), določitvi ekocelic in habitatnega drevja (v 2450 
ha gozdov), namestitvi gnezdilnic (učinki na 14821 ha habitata vrste), izboljšanju prehranske 
baze koconogih kur (skupno 1291 ha). Znanja o ustreznem upravljanju habitatov varovanih 
vrst smo posredovali in izmenjevali na delavnicah, izvedeni posegi v gozdu pa bodo služili kot 
učni objekti za usposabljanje gozdarjev za ustrezno upravljanje. 
 
V letu 2015 se je nadaljevalo dopolnjevanje v začetku leta 2015 sprejetega Programa razvoja 
podeželja v bistveno večjem obsegu, kot smo pričakovali. Zavod je aktivno sodeloval v 
Skupini za travinje, ki jo je imenoval MKGP. Rezultat tega dela je povišanje plačil za operacije 
KOPOP VTR, MET in STE ter omejitev izvajanja ukrepa »Dobrobit živali« na območjih, kjer bi 
lahko bila paša naravovarstveno problematična. MKGP smo nudili strokovno podporo tudi v 
zvezi z izvajanjem ozelenitve skupne kmetijske politike oziroma okoljsko občutljivim trajnim 
travinjem ter predpisi v zvezi z zaraščanjem in ukrepom »Sodelovanje«. Območne enote 
Zavoda so sodelovale ali se vključevale v lokalne akcijske skupine finančnega mehanizma 
CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) v programskem obdobju 2014–2020, ki podpira 
projekte na kmetijskih zemljiščih. Kot opazovalci smo se udeležili nekaterih aktivnosti v 
projektu MERIT in se seznanili s pilotnimi izvedbami rezultatno naravnanih ukrepov KOPOP v 
tujini. Udeležili smo se tudi seminarja »Increasing stakeholder involvement in the 
preparation of rural development program« v Avstriji. Izdelali smo analizo vpisa ukrepov 
KOPOP na območjih Natura 2000 za leti 2014 in 2015. 
 
V okviru projektov je teklo intenzivno delo na področju upravljanja Nature 2000 na 
kmetijskih zemljiščih. Zavod je v letu 2015 izvajal podporne promocijske aktivnosti za ukrep 
KOPOP Programa razvoja podeželja (projekt PromKOPOP; podrobnosti v poglavju 8.1.1.10). 
Pri tem smo v določenih okoljih naleteli na precejšnje težave in v soglasju z naročnikom 
projekta korigirali cilje in naloge v projektu. Izvedli smo 25 skupinskih srečanj za kmete, 173 
individualnih obiskov na kmetijah, objavili smo dva prispevka na temo naravovarstvenih 
operacij KOPOP (Kmečki Glas, Zelena dežela) ter pripravili brošuro s predstavitvijo vseh 
operacij KOPOP, ki pomagajo ohranjati biotsko pestrost in naravne vire. V okviru projekta 
Ljudje za barje (LJUBA; podrobnosti v poglavju 8.1.1.6) smo na Ljubljanskem barju v ustrezne 
ukrepe KOPOP vključili novih 239 ha. Na 22 ha so bile sklenjene pogodbe o nadstandardnem 
varstvu barjanskega okarčka in strašničinega mravljiščarja. V ukrepe KOPOP se je v letu 2015 
vključilo 87 kmetij. Informacije o naravovarstveno pomembnih ukrepih KOPOP smo širili tudi 
preko drugih poti, npr. upravam zavarovanih območij, preko Mreže za podeželje, Kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije, ipd. 
 
V projektu LJUBA smo izboljšali stanje nizkega barja in rastišča Loeselove grezovke na 3 ha v 
Strajanovem bregu in s strokovnim delom sodelovali pri odstranjevanju zlate rozge na 21 ha. 
S partnerji projekta smo pregledali stanje populacij barjanskega okarčka in travniškega 
postavneža, traviščnih in barjanskih habitatnih tipov 7230, 6410, 6510 in orhideje Loeselove 
grezovke ter že drugo leto zapored sodelovali pri izvedbi monitoringa pokošenosti. V istem 
projektu smo na Ljubljanskem barju ocenili tudi stanje populacij prepelice, bičje trstnice in 
kobiličarja. 
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Podrobno smo preučili postopke, ki se navezujejo na obratovalne monitoringe21 in 
monitoringe dejavnosti22 in s tem v zvezi uvedli enoten strokovni pristop. Udeležili smo se 
tistih srečanj Strokovnih skupin Koordinacijske skupine za biotsko raznovrstnost in naravo 
EU, ki so obravnavala za nas aktualne teme. Sledili smo evropsko sodno prakso v zvezi z 
Naturo 2000, še posebej v zvezi z nadomestnimi habitati kot omilitvenimi ukrepi. Spoznanja 
smo uvedli v delo Zavoda in jih predstavili tudi v članku v reviji Varstvo narave. Projektne 
naloge za razpis rednih monitoringov so že bile pripravljene v začetku leta 2016 (v času 
priprave tega besedila), podobno velja za projektne naloge za izvedbo raziskav z naslova 
znanstvenih rezervacij z biogeografskega seminarja. 
 
Redne aktivnosti:  

• strokovna podpora MOP pri dopolnitvi Uredbe o območjih Natura 2000; 

• priprava strokovnega predloga sprememb posebnih območij varstva za 
sredozemskega vranjeka; 

• urejanje podatkovne zbirke SDF zaradi sprememb uredbe; 

• sodelovanje v procesu »Fitness-check«; 

• strokovna podpora MKGP pri sprejemanju predpisov, ki učinkujejo tudi na ohranjanje 
narave, še posebej pri spreminjanju in dopolnjevanju Programa razvoja podeželja; 

• vključevanje ohranjanja narave na kmetijskih zemljiščih v projekte finančnih 
mehanizmov CLLD; 

• analiza izvajanja ukrepov KOP na območjih Natura 2000 v letu 2014 in 2015; 

• spremljanje in uvajanje nove sodne prakse v zvezi z Naturo 2000 oz. nadomestnimi 
habitati kot omilitvenimi ukrepi v delo Zavoda; 

• sodelovanje na nekaterih srečanjih Strokovnih skupin Koordinacijske skupine za 
biotsko raznovrstnost in naravo EU. 
 

Razvojne aktivnosti: 

• posredovanje in razširjanje informacij o naravovarstveno pomembnih operacijah 
KOPOP; 

• priprava načrta dopolnjevanja conacije in ostalih vsebin PUN2000 z novimi podatki 
raziskav, monitoringov in spremljanja stanja; 

• uvajanje rezultatov projekta PUN2000 v redno delo Zavoda; 

• preučitev možnosti, ki jih za ohranjanje narave nudijo postopki v zvezi z 
obratovalnimi monitoringi in monitoringi dejavnosti. 

 
Projektne aktivnosti: 
      Projekt »SI Natura 2000 Management (PUN2000)«: 

• sodelovanje pri pripravi PUN2000 in projektnih poročil; 

• organizacija delavnic za izvajanje PUN2000 za interno in širšo javnost ter sodelovanje 
na čezmejni delavnici in posvetu o umeščanju daljnovodov; 

projekt »LIFE Kočevsko«: 

• priprava izhodišč za upravljanje območij Natura 2000 SI500013 in SI300263 Kočevsko; 

• monitoring gozdnega jereba, divjega petelina, belohrbtega in triprstega detla in 
izbranih kraških jam na Kočevskem; 

                                                      
21 Spremljanje stanja vplivov posegov in dejavnosti po ZVO. 
22 Spremljanje stanja vplivov dejavnosti po ZON. 
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• pričetek priprave izvedbenega načrta za izboljšanje stanja habitatov v prejšnji alineji 
omenjenih vrst; 

• komunikacijske aktivnosti z lastniki gozdov na Kočevskem in Skladom kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS; 

• sodelovanje pri vsebinski zasnovi didaktične učne poti v Kočevski Reki; 

• sodelovanje pri izvedbi fotonatečaja; 

• predstavitev na sejmu Narava zdravje; 
Projekt »SUPORT«: 

• monitoring gozdnega jereba, koconogega čuka, malega skovika, triprstega detla in 
črne žolne, plenjenja umetnih gnezd gozdnih kur in vožnje po gozdnih prometnicah in 
v naravnem okolju na območju Natura 2000 SI3000270 in SI5000006 Pohorje; 

• revitalizacija prehodnih barij in visokih barij na Pohorju;  

• vzpostavitev ustreznega upravljanja na 55,8 ha mokriščnih habitatov; 

• strokovna podpora pri vzpostavitvi ustreznega upravljanja na 8500 ha gozdnih 
habitatov na območju Pohorja; 

• vzpostavitev ustreznega upravljanja na 49,5 ha vrstno bogatih travišč na Pohorju; 

• vzpostavljeni štirje učni objekti za demonstracijo upravljanja habitatov varovanih vrst 
v naravi na Pohorju; 

• sledenje razvoja projektno orientiranih ukrepov KOPOP s sodelovanjem v projektu 
MERIT; 

Projekt »PromKOPOP«: 

• intenzivne promocijske in ozaveščevalne aktivnosti v zvezi s KOPOP; 

• objavljanje prispevkov in priprava komunikacijskih gradiv za promocijo 
naravovarstvenih operacij KOPOP; 

• izvedba okoli 25 skupinskih srečanj s predstavitvijo naravovarstvenih ukrepov za 
kmete; 

• izvedba individualnih svetovanj za 173 kmetij; 
Projekt »LJUBA«: 

• vzpostavitev ustreznega upravljanja na 239 ha ekstenzivnih travišč na območju 
Ljubljanskega barja; 

• sklenitev pogodb za nadstandardno varstvo metuljev na 22 ha na Ljubljanskem barju; 

• vključitev 87 kmetij na Ljubljanskem barju v izvajanje ukrepov KOPOP; 

• odstranitev lesne zarasti na habitatnem tipu nizko barje in na rastišču Liparis loeselii 
na območju Strajanovega brega; 

• monitoring barjanskega okarčka in travniškega postavneža, prepelice, bičje trsnice in 
kobiličarja, traviščnih in mokriščnih habitatnih tipov 7230, 6410, 6510 in Loeselove 
grezovke na Ljubljanskem barju. 

 
Sledijo besedila, v katerih vsaka območna enota izpostavi pomembnejše prispevke k 
strokovnim vsebinam Nature 2000 v letu 2015. 
 
Območna enota Kranj  

Z Društvom za varstvo netopirjev smo izvajali aktivnosti za varstvo netopirjev in za nekaj lokacij izvedli 

izboljšanje stanja (npr. Sv. Ožbolt v Volčjem potoku). 
 
Območna enota Ljubljana 
Na Ljubljanskem barju smo z MOP, KPLB, DOPPS in pristojno inšpekcijsko službo sodelovali pri usklajevanju 
čiščenja zaraščenih kmetijskih površin. Sodelovali smo pri pripravi odgovora na pilot EC v zvezi z Iščico.  
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Večji obseg del na območjih Natura 2000 je temeljil tudi na pripravi vsebin za projekte iz sredstev ESRR za 
izboljšanje stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov s seznama prednostnih območij Natura 2000 iz 
PUN2000. Za te namene smo sodelovali pri pripravi zasnove projekta na Ljubljanskem barju, Cerkniškem jezeru, 
Snežniku in Javornikih ter Krakovskem gozdu. V letu 2015 smo z NRP, DOPPS, ZZRS in IzVRS sodelovali tudi pri 
oddaji projekta LIFE za revitalizacijo vodotoka Stržen na Cerkniškem jezeru (LIFE Stržen).  
 
Območna enota Maribor 
Stanje območij Natura 2000 smo spremljali priložnostno ob pripravi smernic in mnenj. Sistematično 
spremljanje stanja smo izvajali predvsem na območjih, na katerih potekajo ali so načrtovane projektne 
aktivnosti, to pa so predvsem območja Natura 2000 Drava, Mura, Pohorje, Haloze – Vinorodne, ter Boč - Haloze 
- Donačka gora. Predvsem v Podravju smo tesno sodelovali s KGZS in ZGS pri preverjanju stanja na terenu ter 
pri načrtovanju uspešnejšega upravljanja. Za stanje je na vodnih sistemih je ključno vodnogospodarsko 
upravljanje, zato smo za območje Drave dolvodno od Maribora izdelali strokovne podlage za podrobni NUV. 
Gradivo smo pripravili v sodelovanju vodarskih strokovnih inštitucij, ARSO in izvajalca javne službe, ukrepi in 
aktivnosti pa so bili usklajeni v obsežnem usklajevanju z vsemi ostalimi deležniki, tudi občinami na tem 
območju. Gradivo je bilo predstavljeno tudi na MOP in je dejansko namenjeno združenemu, vodarsko – 
naravovarstvenemu upravljanju območja. Podobno podrobno upravljanje smo uvajali skozi projektne aktivnosti 
še na območju Pohorje, kjer pa smo se podrobneje ukvarjali z gozdovi in travišči. S travišči na območjih Goričko, 
Mura, Drava, Dravinja smo se ukvarjali poglobljeno tudi v sklopu projekta PROMKOPOP, v katerem smo 
lastnikom kmetijskih zemljišč predstavili ustrezne naravovarstvene ukrepe. Kot člana skupine za FF sta se dva 
sodelavca poglobljeno ukvarjala tudi z monitoringi vrst, in sicer s poročili izvedenih monitoringov in pripravo 
projektnih nalog za naslednje leto za hrošče in za ptice. 
 
Območna enota Nova Gorica 
Spremljanje stanja smo izvajali večinoma v okviru drugih nalog, zlasti priprave strokovnih mnenj in 
navovarstvenih smernic. Izvajali smo ga predvsem na območjih: Julijske Alpe, Julijci, Banjšice, Trnovski gozd-
Nanos, Trnovski gozd, Vipavski rob, Javorniki-Snežnik, Snežnik-Pivka, Planinsko polje, Notranjski trikotnik, 
Nanoščica-porečje, Dolina Vipave, Dolina Branice, Lijak, Soča z Volarjo, Idrijca s pritoki, Dolina Reke ter Kras.  
Nadaljevali smo z aktivnostmi za zmanjšanje potencialnih negativnih vplivov na populacijo črnočelega 
srakoperja (Lasnius minor) na območju Vipavske doline, pri čemer sodelujemo s Skladom kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS ter z DOPPS. Tudi v preteklem letu smo nadaljevali z aktivnostmi za varstvo rastišča travniške morske 
čebulice (Scilla litardierei) na Planinskem polju, ki je edino v Sloveniji. 
Zasnovali smo redno sodelovanje s kmetijsko inšpekcijo OE Nova Gorica ter s kmetijsko svetovalno službo pri 
KGZ Gorica z namenom doseganja varstvenih ciljev z ukrepi, ki so vezani na ustrezno izvajanje kmetovanja  
 
Območna enota Novo mesto 
Za leto 2015 bi izpostavili komunikacijo z upravljalci ogroženih kotišč netopirjev v nekaterih cerkvah 
(Črmošnjice, Soteska, Sveti Vrh), dogodek ob dnevu bobra v Novem mestu ter izvedene aktivnosti v povezavi s 
črnim močerilom v Beli krajini. V okviru tradicionalnih naravovarstvenih akcij smo popisali srednjega detla v 
Dobravi in kosca v Jovsih. Več poudarka smo posvetili HT polnaravna suha travišča in grmiščne faze na 
karbonatnih tleh. 
 
Območna enota Piran 
Skupaj s predstavniki MOP, JZ KP Strunjan ter Morske biološke postaje NIB smo se udeležili seminarja, ki ga je 
na temo morskih območij Natura 2000 ter ukrepov za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja organizirala 
EK v Franciji. 

7.5 NARAVNE VREDNOTE  

V letu 2015 se je na področju naravnih vrednot nadaljevalo dopolnjevanje zapisov v 
Naravovarstvenem atlasu, vendar z manjšo intenziteto kot v letih 2011-2014. Dopolnjevanje 
podatkov je temeljilo na spremljanju stanja NV in na oblikovanih metodologijah vrednotenja 
hidrološke, geološke in drevesne zvrsti NV. Urejene so bile tudi NV ekosistemske, botanične 
in zoološke zvrsti, ki so bile v sklopu analize teh zvrsti prepoznane kot znanstveno-
raziskovalno ali pričevalno pomembne. Zaradi težav z delovanjem Naravovarstvenega atlasa 
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je bilo v samem Naravovarstvenem atlasu dopolnjenih manj zapisov, kot jih je bilo 
predvidenih v programu dela za leto 2015. Zavod je tako celovito dopolnil zapise v bazi za 
376 NV.   
V letu 2015 je bilo na terenu pregledanih 495 NV (8,4 % vseh NV brez jam, kar je toliko, kot 
smo načrtovali v programu dela za leto 2015), prednostno so se pregledovale zvrsti naravnih 
vrednot, katere smo tudi vrednotili. Število pregledanih NV po letih je podano v preglednici 
9. 

Preglednica 9: Pregled števila terensko pregledanih naravnih vrednot po letih. 

OE 

Število 
NV 

brez 
jam 

Število 
pregledanih 

NV 
2006 - 2010 

Število 
pregledanih 

NV 
2011 

Število 
pregledanih 

NV 
2012 

Število 
pregledanih 

NV 
2013 

Število 
pregledanih 

NV 
2014 

Število 
pregledanih 

NV 
2015 

Delež 
pregledanih 

NV 
2015 v % 

CE 640 622 30 147 47 53 33 5,2 

KR 742 943 57 45 66 96 70 9,4 

LJ 1254 1162 80 100 118 99 106 8,5 

MB 1458 1304 114 121 83 137 114 7,8 

NG 1093 993 95 111 135 85 87 7,9 

NM 505 642 49 135 49 68 51 10,0 

PI 195 381 13 46 42 28 34 17,4 

Skupaj 5887 6047 438 705 540 566 495 8,4 

 
Skupina za hidrološke naravne vrednote je vrednotila hidrološke zvrsti NV v skladu z 
elaboratom in dopolnjevala zapise teh zvrsti v NVA.  
Skupina za geomorfološke naravne vrednote je nadaljevala s pripravo osnutka elaborata za 
vrednotenje geomorfoloških naravnih pojavov. Izdelana je bila tipologija za kraške reliefne 
oblike in kriteriji za nekatere tipe iz skupine kraških reliefnih oblik. 
Na področju ekosistemskih, botaničnih in zooloških NV, so bile vrednotene NV, ki so bile v 
sklopu analize teh zvrsti prepoznane kot znanstveno-raziskovalno ali pričevalno pomembne. 
Skupina za geologijo je z namenom ozaveščanja in izobraževanja zbiralcev mineralov in 
fosilov v zborniku 22. posvetovanja slovenskih geologov objavila članek z naslovom 
»Sprememba zakonodaje na področju varstva mineralov in fosilov«. 
 
V letu 2015 so bile izvedene najnujnejše spremembe Pravilnika o določitvi in varstvu 
naravnih vrednot. 152 NV so bili popravljeni atributni podatki ali/in grafika, 498 NV je bilo 
izbrisanih iz registra NV, dodanih je bilo 1605 jam. 
Na področju geomorfoloških podzemeljskih NV (jame) je Zavod pripravil Poročilo o stanju 
jam za leto 2015. Na podlagi prejetega poročila o stanju podzemeljskih jam v letu 2015 ter 
podatkov monitoringa netopirjev in jamskih hroščev je Zavod pripravil predlog strokovnega 
mnenja glede določitve režima vstopa v jame, kot to zahteva 10. člen Zakona o varstvu 
podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04). 
 
V letu 2015 je Zavod namenil čas tudi ozaveščanju splošne javnosti o pomenu in varovanju 
naravnih vrednot. Izdelal je samostoječi pano (»pingvin«) za NV, ter predstavil NV na spletni 
strani Zavoda. 
 
V sklopu strokovne pomoči upravljavcem zavarovanih območij je Zavod upravljavcem 
pomagal pri pripravi ocen izhodiščnega stanja NV v okviru priprave načrtov upravljanja ZO 
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ter spremljal pregledovanje stanja NV v ZO in pridobljene podatke vnesel v  Naravovarstveni 
atlas. Izvedeni sta bili dve delavnici za KP Sečoveljske soline, NR Škocjanski zatok in za KP 
Strunjan ter RP Kozjanski park.  
 
Redne aktivnosti: 

• dopolnjevanje podatkov o naravnih vrednotah v Naravovarstvenem atlasu; 

• priprava letnega poročila o stanju jam; 

• terensko preverjanje stanja NV, ki so v registru (prednostno zvrsti, ki smo jih tudi 
vrednotili); 

• priprava strokovnega mnenja glede režima vstopa v jame na podlagi prejetega 
poročila o stanju podzemeljskih jam v letu 2015 ter podatkov monitoringa netopirjev 
in jamskih hroščev. 
 

Razvojne aktivnosti: 

• izdelava tipologije kraških reliefnih oblik in kriterijev meril vrednotenja za nekatere 
tipe kraški reliefnih oblik; 

• vrednotenje in celostna obdelava ekosistemskih, botaničnih in zooloških NV, ki ki so 
bile v sklopu analize teh zvrsti prepoznane kot znanstveno-raziskovalno ali pričevalno 
pomembne; 

• spremembe Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot; 

• priprava vsebin za ozaveščanje splošne javnosti - izdelava samostoječega panoja o 
NV; 

• priprava vsebin za ozaveščanje splošne javnosti - predstavitev NV na spletni strani 
ZRSVN; 

• izvedba dveh delavnic za štiri upravljavce zavarovanih območij; 

• objava prispevka z naslovom »Sprememba zakonodaje na področju varstva mineralov 
in fosilov« v zborniku 22. posveta slovenskih geologov. 

 
Sledijo besedila, v katerih vsaka območna enota izpostavi pomembnejše dosežke na 
področju naravnih vrednot v letu 2015. 
 
Območna enota Celje 
Pri spremljanju stanja NV smo sodelovali z upravljavcem zavarovanega območja Kozjanski park. Pripravili smo 
analizo podatkov drevesnih naravnih vrednot za celotno Slovenijo, z namenom ugotavljanja kvalitete zapisov in 
priprave usmeritev za nadaljnje delo.  
 
Območna enota Kranj 
Spremljanje stanja hidroloških in geoloških naravnih vrednot smo izvajali skupaj z javnim zavodom Triglavski 
narodni park (terensko vrednotenje v Tamarju). 
 
Območna enota Ljubljana 
Predstavnica enote se je kot vodja skupine za hidrološke NV udeležila večine križnih terenov in terenskih dni 
skupine. Sodelovali smo z upravljavcem zavarovanega območja Notranjski regijski park ter opravili skupne 
terenske oglede nekaterih NV.  
 
Območna enota Maribor 
Opravili smo preglede naravnih vrednot skladno z letnim načrtom. Za območje občine Poljčane  smo pripravili 
strokovni predlog ukrepov varstva za varovanje naravnih vrednot in pomembnih območij biotske pestrosti, ki 
bo osnova za novelacijo občinskega odloka o zavarovanju. Strokovno smo usmerjali več sanacij drevesnih 
naravnih vrednot in izdali več strokovnih mnenj v zvezi s stanjem naravnih vrednot in potrebnimi aktivnostmi. 
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Območna enota Nova Gorica 
Sodelovali smo pri konkretizaciji obveznih vsebin spremljanja stanja rabe naravne vrednote (monitoring) za 
Postojnski in Predjamski jamski sistem ter pri pripravi načrta ureditve za odprto jamo za Predjamski jamski 
sistem. Sodelovali smo pri zasnovi dokumenta »Nosilna zmogljivost Škocjanskih jam«, ki določa turistično rabo. 
Sodelovali smo pri znanstvenih raziskavah žveplenega izvira (naravna vrednota Žveplenica) v Gorenji Trebuši, 
katerih rezultati so bistveno dopolnili dosedanje poznavanje tega izjemnega naravnega pojava. 
 
Območna enota Novo mesto 
Pri pregledovanju NV smo intenzivno sodelovali s krajinskima parkoma KP Kolpa in KP Lahinja.  
 
Območna enota Piran 
Podali smo pobudo za sanacijo rastišča platane v Portorožu (NV) ter z občino Piran sodelovali pri pripravi 
predloga ureditve. Pripravili smo terenski ogled naravnih vrednot Kraškega roba (Golič z okolico) za člane 
skupine za geomorfološke in hidrološke naravne pojave. 

7.6 SPLOŠNO SPREMLJANJE STANJA OHRANJENOSTI 
NARAVE  

Spremljanje stanja narave smo izvajali predvsem priložnostno, najpogosteje ob opravljanju 
drugih nalog, npr. ob izdelavi naravovarstvenih smernic in strokovnih mnenj. Spremljanje 
stanja narave smo izvajali zlasti v varovanih območjih narave, kot so EPO, območja Natura 
2000 in zavarovana območja, manj pa izven območij s statusom. Izjema po obsegu 
terenskega dela v primerjavi z drugimi nalogami je načrtno spremljanje stanja naravnih 
vrednot na podlagi letnega programa, kot je opisano v poglavju 7.5. Poudarki v zvezi s 
spremljanjem stanja na posameznih območjih narave so podrobneje predstavljeni v 
poglavjih, ki opisujejo naše delo v zvezi s posameznimi varovanimi območji narave. 
 
V letu 2015 smo za terensko delo porabili podoben delež delovnega časa kot v preteklem 
letu (2014: 6,9%, 2015: 6,5%). Kot v preteklih letih tudi za leto 2015 opažamo, da je večji del  
terenskih ur opravljenih v okviru projektov, saj v okviru drugih nalog javne službe na terenu 
preverjamo stanje praktično le še pri sistematičnem pregledovanju naravnih vrednot ter v 
nujnih primerih pri izdelavi naravovarstvenih smernic ter strokovnih mnenj.  

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

V letu 2015 smo sodelovali z upravljavci zavarovanih območij pri zahtevnejših postopkih za 
pridobitev naravovarstvenega soglasja in pri naravovarstvenih smernicah in mnenjih. 
Sodelovali smo pri pripravi načrtov upravljanja ter izdali končno strokovno mnenje o 
sprejemljivosti načrta upravljanja TNP.  
Pri reševanju zahtevnejših vlog ter pri pojasnjevanju ciljev zavarovanj in pravil ravnanja na 
zavarovanih območjih smo sodelovali z občinami, lastniki zemljišč ter z drugo zainteresirano 
javnostjo.  
Na zavarovanih območjih brez upravljavca smo zainteresiranim lastnikom zemljišč dajali 
pojasnila v zvezi s pravili ravnanja ter prodajo nepremičnin. Upravljanje na teh območjih 
izvajamo preko naravovarstvenih smernic in strokovnih mnenj z vključevanjem varstvenih 
ciljev in režimov. Preglede stanja narave na zavarovanih območjih smo opravljali ob izvajanju 
rednih nalog v okviru postopkov. 
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Na področju vsebin, vezanih na zavarovana območja, je Zavod v letu 2015 izvedel analizo 
podatkov ZO (NV atlas) ter jo primerjal s podatki ZO iz Atlasa okolja. Zaradi večjih odstopanj 
je bila problematika predstavljena MOP in ARSO, s katerima smo se uskladili za nadaljnje 
korake pri poenotenju baz, ki bodo izvedeni v letu 2016.  
Na podlagi uvodne analize smo začrtali delo na vsebinskem pregledu aktov o zavarovanjih, ki 
bodo podlaga za novelacije ter spremembe aktov v prihodnje. V ta namen je bila izvedena 
interna delavnica ZRSVN.  
Pri vsebinskem pregledu zavarovanih območij smo pripravili strokovne predloge za 
prenehanje veljavnosti aktov o zavarovanju vseh ožjih zavarovanih območij, ki nimajo 
naravovarstvene vsebine (primeri izbrisanih NV ter primeri, ko se naravna dediščina ni 
prenesla na naravno vrednoto). Pripravili smo 10 strokovnih predlogov za izbris zavarovanih 
območij (7 poslanih na MOP, 3 na občine). 
 
Delo na področju zavarovanih območij je potekalo predvsem s sodelovanjem območnih enot 
Zavoda z upravljavci zavarovanih območij in lokalnimi skupnostmi. Podrobnosti so podane v 
nadaljevanju po posameznih območnih enotah. 
 
Območna enota Celje 
Na zavarovanih območjih, kjer ni upravljavca, smo sodelovali z različnimi deležniki. Izstopajo krajinski park Vrbje 
in jama Pekel v Občini Žalec. Z namenom priprave načrta za nadaljnji razvoj jame Pekel z dolino Peklenščice, kot 
turistične in rekreacijske destinacije, ki bo skladen z varstvenimi cilji, smo izvedli delavnico, na kateri so 
sodelovale pristojne strokovne službe, Občina Žalec in TD Šempeter. Mestni občini Celje smo pomagali pri 
sanaciji zavarovanih dreves. Z upravljavcem zavarovanega območja Kozjanski park smo sodelovali pri izdelavi 
rešitve za ureditev dostopne poti do doline z Grusko jamo, ki ima status naravnega spomenika.  
 
Območna enota Kranj 
Občina Tržič je na Ministrstvo za okolje in prostor vložila vlogo za novelacijo odloka za Dovžanovo sotesko. Po 
spremembi ZON, ki v 46. členu določa izvajanje ukrepov varstva  naravnih vrednot državnega omena s strani 
lokalne skupnosti, smo pripravili strokovni predlog za novelacijo odloka, ki bo podlaga za sprejem odloka po 
novem zakonu zaradi uskladitve z novo zakonodajo, geoloških raziskav, ki so prinesli nova spoznanja o geologiji 
soteske, teženj v smeri naravoslovnega turizma in sprejetega občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki je 
nadomestil ureditveni načrt. 
Pripravili smo strokovni predlog za začasno zavarovanje Prevojskih in Češeniških gmajn. Potreba po začasnem 
zavarovanju je nastala zaradi velikih pritiskov predvsem občine Lukovica (širitev trgovine Hofer) ter deloma tudi 
občine Domžale (zadrževalnik na Rovščici) na območje, kjer je kumulativni vpliv na območje Natura 2000 in 
območje naravne vrednote že presežen. Predlog smo poslali na Ministrstvo za okolje in prostor. 
Opravili smo terenski del priprave strokovnega predloga za zavarovanje mokrišč v Trzinu. Strokovne podlage 
bodo končane v letu 2016. 
S sodelavci JZ TNP smo sodelovali v nekaterih zahtevnejših postopkih izdaje presoj sprejemljivosti posegov za 
pridobitev naravovarstvenega soglasja in pri vseh naravovarstvenih smernicah in mnenjih, ki se nanašajo na 
območje TNP. Preglede stanja narave na zavarovanih območjih smo opravljali ob izvajanju rednih nalog v okviru 
priprave smernic in mnenj. S TNP smo zelo veliko sodelovali pri zahtevnem usklajevanju vsebin za sanacijo 
Biatlonskega centra na Pokljuki.  
Sodelovali smo v postopku priprave presoje za rekonstrukcijo ceste skozi najožji del Dovžanove soteske. Občina 
je zagotovila neodvisno mnenje strokovnjaka, na podlagi katerega je bila ustrezno popravljena projektna 
dokumentacija.  
Z MOP in Občino Kranjska Gora smo sodelovali pri pripravi načrtov za obnovo razglednega stolpa v NR Zelenci 
ter pri pripravi delovnega načrta upravljanja Zelencev za naslednjih pet let. 
Sodelovali smo z MOP in Mestno občino Kranj pri sprejemanju akta o zavarovanju za NS Bobovek. 
 
Območna enota Ljubljana 
V letu 2015 je OE Ljubljana izdelala strokovne podlage za zavarovanje naravnega rezervata Jezerc (novelacija 
odloka)  v občini Logatec in pripravila osnutek strokovnih podlag za novelacijo odloka o razglasitvi dreves in 
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drevoredov za naravne znamenitosti v občini Cerknica. Osnutek je bil predstavljen Skupini za strokovni razvoj 
Zavoda na kateri pa je bila sprejeta odločitev, da naj se z novelacijo odloka počaka, dokler ne bo sprejet DPN 
Izvennivojski prehod Rakek oz. se lahko novelira odlok samo v delu, ki obravnava drevesne naravne vrednote 
(brez drevoredov).  
V letu 2015 je bil sprejet nov Odlok o zavarovanju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Za ta namen 
smo na OE Ljubljana pripravljavcu odloka Mestni občini Ljubljana nudili strokovno in komunikacijsko pomoč 
skozi celoten proces priprave in sprejemanja odloka. V ta namen smo skupaj z MOL opravili več kot 20 
razgovorov s ključnimi deležniki (lastniki gozdov, ZGS, Ribiški družini, več oddelkov znotraj MOL)  in imeli vsaj 30 
internih usklajevalnih sestankov z MOL. Po sprejemu Odloka smo nadaljevali intenzivno sodelovanje z MOL pri 
pripravi predpisov za izbor upravljavca zavarovanega območja in usklajevanju vsebin odloka s sprejemanjem 
OPN MOL. V letu 2015 smo sodelovali tudi z upravljavcema zavarovanih območij Ljubljansko barje in Cerkniško 
jezero (JZ KPLB in NRP). Sodelovali smo v strokovnem svetu JZ KPLB in strokovnem svetu NRP. KPLB smo 
svetovali glede predstavitve barjanskih oken v okviru projekta Lokna, sodelovali v postopkih umeščanja 
infrastrukture za obiskovanje in doživljanje narave v prostor in načrtovanju ukrepov za izboljšanja stanja 
kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov. V problematiki o umeščanju nasadov borovnic na Ljubljanskem barju 
smo sodelovali z MOP in KPLB ter prispevali analize rabe tal in habitatnih tipov.  Z NRP smo sodelovali pri 
pripravi projekta LIFE Stržen in strokovni pomoči pri pripravi projektne zasnove za projekt izboljšanja stanja 
območij Natura 2000 Notranjski trikotnik in Cerkniško jezero. Pri tem smo veliko dela namenili tudi umeščanju 
infrastrukture za obiskovanje z vidika usmerjanja in nadzora nad obiskovalci Cerkniškega jezera. Z NRP, ZGS in 
SKZG smo sodelovali pri odpravi posledic žledoloma v NS Rakov Škocjan. Za SKZG smo pripravili strokovno 
nalogo za pospeševanje funkcije varstva naravnih vrednot znotraj ZO NS Rakov Škocjan, na podlagi katere so 
bila tudi izvedena dela: vedutne sečnje, čiščenje lazov, oblikovanje gozdnega roba in urejanje učne poti. OE 
Ljubljana je nad izvedbo del opravljala strokovni nadzor. Pripravili smo predloge za spremembe treh aktov o 
zavarovanju ožjih ZO, ki nimajo naravovarstvene vsebine, in sicer smo predlagali prenehanje veljavnosti aktov v 
delih, ki se nanašajo na naravno znamenitost.  
 

Območna enota Maribor 
Izdelali smo strokovni predlog za zavarovanje naravnega rezervata Ormoške lagune. Nejasnosti, ki so zadevale 
predvsem varstveni režim, conacijo in upravljanje območja, smo razjasnili na usklajevalnih sestankih z MOP in  
DOPPS, ki je pobudnik zavarovanja. Območje predlaganega naravnega rezervata je antropogen habitat – 
opuščene čistilne lagune nekdanje tovarne sladkorja, ki za ohranitev potrebuje aktivno upravljanje in stalne 
dejavnosti. Razglasitev je predvidena v letošnjem letu. Dokončali smo tudi gradivo za novelacijo Odloka o 
razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju občine 
Slovenska Bistrica, za območje občine Poljčane (nova občina Poljčane je prej bila del občine Slovenska Bistrica). 
Dokončali smo pripravo obsežnega in strokovno zelo zahtevnega gradiva za kandidaturo za UNESCO za MAB 
Mura, ki je del čezmejnega MAB Mura – Drava- Donava. Razen izjemno obsežnega strokovnega dela je bila še 
posebej zahtevna komunikacija z deležniki na vseh ravneh. Z usklajevanjem z občinami smo določili končni 
predlog območja in tudi razmejitev con, gradivo pa smo predali MOP.     
Z JZ KP Goričko smo opravili terensko spremljanje stanja naravnih vrednot, redno pa sodelujemo tudi ob 
obravnavi zahtevnejših vlog za posege in aktivnosti na območju KP. Med takšnimi velja izpostaviti npr. vse večje 
zanimanje in pritiske za gojenje tujerodnih vrst kitajskega miskanta in pavlovnije na zavarovanem območju. Z 
upravljavcem KP smo sodelovali tudi v aktivnostih za predstavitev naravovarstveno ustreznih ukrepov KOPOP 
lastnikom zemljišč, ter na več srečanjih (med drugim tudi z ministrom Židanom), ki jih je na temo ustreznega 
kmetovanja organiziral JZ. Na zavarovanih območjih brez upravljavca smo zainteresiranim lastnikom zemljišč 
dajali pojasnila, zlasti v zvezi s pravili ravnanja ter prodajo nepremičnin.  
Na nekaterih ZO ob Dravi, ki tudi nimajo upravljavca, še posebej sodelujemo s pristojno gozdarsko službo, ko 
svetujemo lastnikom zemljišč pri upravljanju in izvajanju aktivnosti na njihovih zemljiščih, še posebej na 
območju KP Šturmovec. Intenzivno sodelujemo tudi z nekaterimi občinami, ki želijo ohranjati ZO. Med temi sta 
na primer občini Maribor in Slovenska Bistrica, s katerima sodelujemo predvsem na območjih Mariborskega 
otoka, Mestnega parka, Stražuna, Bistriškega vintgarja. Za ta ZO smo z različnimi vzgojno – izobraževalnimi 
ustanovami pripravili številne ozaveščevalne, izobraževalne in interpteracijske aktivnostih, npr. vodenja po 
Boromirovi gozdni učni poti, sodelovanje s študenti arhitekture pri obravnavi Mariborskega parka, usklajevanja 
aktivnosti v zvezi s posegi na Mariborskem otoku itd.  
 
Območna enota Nova Gorica 
Z upravljavci TNP, RPŠJ in KP Pivška presihajoča jezera ter koncesionarjem Postojnskega in Predjamskega 
jamskega sistema smo dobro sodelovali pri obravnavi različnih zadev, ki so se večinoma nanašale na prostorske 
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ureditve. Sodelovali smo pri pripravi strokovnega mnenja k predlogu Načrta upravljanja TNP. Z upravljavcem 
RPŠJ smo sodelovali pri različnih posegih obnove turistične infrastrukture na površju nad jamami. Pripravili smo 
predloge o prenehanju veljavnosti odločb o zavarovanju za šest območij, ki nimajo več naravovarstvenih vsebin. 
Na zavarovanih območjih brez upravljavca smo zainteresiranim lastnikom zemljišč dajali pojasnila v zvezi s 
pravili ravnanja ter prodajo nepremičnin. 
 
Območna enota Novo mesto  
Sodelovanje z zavodoma RP Kozjanski park in Krajinski park Kolpa je potekalo predvsem v okviru postopkov 
priprave strokovnih mnenj za posege na zavarovanih območjih. Z upravljavcem Krajinskega parka Lahinja (RIC 
Bela krajina) smo nadaljevali v prejšnjem letu vzpostavljeno aktivno sodelovanje, predvsem v okviru strokovne 
podpore pri razvijanju projektnih idej za interpretacijo narave na območju parka. Z Javnim zavodom Krajinski 
park Kolpa smo sodelovali predvsem na področju pregleda naravnih vrednot na terenu.  
V zvezi z zavarovanimi območji in smiselnostjo ohranjanja le-teh glede na ostale varstvene kategorije, smo 
proučili star odlok iz leta 1992 »Odlok o razglasitvi naravnih in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov v občini Novo mesto«, ki je veljal za takratno območje občine Novo mesto (zdaj več občin) in 
določili prioritetna območja/objekte, ki jih je še potrebno ohranjati, ne glede na ostale statuse.  
 
Območna enota Piran 
Z upravljavci NR Škocjanski zatok, KP Strunjan in KP Sečoveljske soline smo uspešno sodelovali v odborih parkov 
oz. rezervata, kakor tudi na vsebinski ravni preko oblikovanja mnenj o posegih in dejavnostih. Pri KP Strunjan je 
bilo sodelovanje tokrat intenzivnejše pri oblikovanjem predlogov projektov za naslednjo finančno perspektivo, s 
katerimi bi upravljavec izboljšal razmere za kvalifikacijske in druge redke in ogrožene habitatne tipe in vrste. 
Skupaj z upravljavcem KP Strunjan in upravljavcem vile Tratini (Terme Krka) smo si ogledali park ob vili Tartini v 
Strunjanu, ki je spomenik oblikovane narave. Podali smo predlog, da se spomenik ne vodi v evidenci 
zavarovanih območij, pomembnih za ohranjanje narave. Hkrati smo evidentirali značilnosti, ki zadostujejo za 
opredelitev parka kot naravne vrednote, na podlagi česar bo podan predlog za določitev drevesne in 
oblikovane naravne vrednote.  Pri KP Sečoveljske soline je bilo tudi v letošnjem letu največ pozornosti 
namenjene obnavljanju solinske infrastrukture. Pri NR Škocjanski zatok je bila glavna pozornost namenjena 
spremljanju poteka gradnje novega informacijskega centra ter ostale turistične infrastrukture.   
 

7.7.1 Priprava drugih strokovnih izhodišč  

Poleg priprave strokovnih predlogov za zavarovanje je vedno več dela potrebnega tudi  za 
pripravo drugih strokovnih izhodišč, ki so po vsebini podobna strokovnim predlogom. 
Posebej pogosto gre za rezultate projektnega dela ali za mednarodne statuse oz. sisteme. 
 
Zavod je sodeloval pri pripravi  dosjeja »Prvinski bukovi gozdovi Karpatov in drugih evropskih 
regij« za vpis na UNSECO seznam svetovne dediščine. Za vpis sta predlagana dva gozdna 
rezervata na območju dinaridov (Ždrocle, Krokar). 
 
Sodelovali smo pri pripravi dokumentacije za območje Klasičnega krasa, ki je bil oddan na 
poskusni seznam svetovne dediščine UNESCO (na povezavi: 
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6072/). 

7.8 STROKOVNI NADZOR NA PODROČJU OHRANJANJA 
NARAVE  

Zakonska izhodišča za izvajanje nalog, povezanih s strokovnim nadzorom, so navedena 
predvsem v 117. členu Zakona o ohranjanju narave (Vir in literatura [1]). Zavod opravlja 
strokovni nadzor na področju ohranjanja narave na podlagi javnega pooblastila. S 
spremembami in dopolnitvami ZON sta se obseg nalog in pristojnost Zavoda v zvezi z 
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nadzorom razširila (ZON-C, Uradni list RS, št. 46/14). Izvajali smo naloge v zvezi z strokovnim  
nadzorom, ki vključuje zlasti: 

• sodelovanje predstavnikov organizacije, pristojne za ohranjanje narave, v strokovnih 
svetih upravljavcev zavarovanih območij, če upravlja z zavarovanim območjem javni 
zavod, oziroma na drugačen način, ki mora biti določen v aktu o zavarovanju, če je za 
upravljanje zavarovanega območja podeljena koncesija ali če z zavarovanim 
območjem neposredno upravlja ustanovitelj; 

• izvajanje strokovnega nadzora pri izvajanju posegov v naravo, kadar se pričakuje 
odkritje naravnih vrednot; 

• potrditev ustreznosti izvedenega omilitvenega ali izravnalnega ukrepa oziroma 
vmesnih faz izvajanja teh ukrepov, če je tako določeno v predpisu ali konkretnem 
pravnem aktu; 

• izvajanje strokovnega nadzora pri upravljanju zavarovanih območij glede doseganja 
varstvenih ciljev; 

• nadzor nad uporabo strokovnih metod in postopkov pri izvajanju naravovarstvenih 
nalog; 

• 48. člen Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04); Zavod opravlja 
strokovni nadzor pri nalogah, ki se izvajajo na podlagi tega zakona.   

 
Tudi v letu 2015 smo nadaljevali z aktivnostmi, 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, 
Skupina za geomorfološke naravne vrednote); 

• razvijanje in vzdrževanje enotnih pristopov k reševanju nalog in problemov ter 
razvijanje enotnih metodologij naravovarstvene stroke, skladno s strokovnimi 
izhodišči; 

• enotnejše pristope k upravljanju zavarovanih območij. V zvezi s tem poudarjamo 
sodelovanje z upravljavci zavarovanih območij pri spremljanju stanja naravnih 
vrednot, pripravi načrtov upravljanja kot tudi pri vseh aktualnih zadevah. Aktivnejše 
sodelovanje z upravljavci pomeni tudi sodelovanje Zavoda s predstavniki v vseh 
strokovnih svetih zavarovanih območij ter sodelovanje s koncesionarji; 

• 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 ODNOSI Z JAVNOSTMI 

Odnose z javnostmi smo v letu 2015 izvajali načrtno, z namenom dobre medsebojne 
komunikacije, tako znotraj Zavoda kot z zunanjimi javnostmi ter mediji. Delo je potekalo tako 
v okviru rednih nalog javne službe kot v projektih. Oboje smo povezali v mrežo aktivnosti in 
tako gradili ustrezno podobo Zavoda v javnosti.  
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7.9.1  Komunikacija: odnosi z notranjo javnostjo, zunanjimi 
javnostmi in mediji 

Na področju odnosov z interno javnostjo na Zavodu poteka komunikacija na posamezni OE, 
med območnimi enotami, z Osrednjo enoto. Sistem komuniciranja je vzpostavljen s pomočjo 
spletne pošte, izmenjave dokumentov, v okviru kolegijev območnih enot in kolegija 
direktorja ter projektnih partnerskih srečanj. Interni srečanji celotnega Zavoda, ki sta hkrati 
tudi izobraževanji, sta strokovna ekskurzija Zavoda in zaključno strokovno srečanje. 
Strokovne ekskurzije se je letos udeležilo 63 zaposlenih, zaključnega srečanja pa 72 
zaposlenih. Vsem zaposlenim je namenjen N vestnik, ki ga pošiljamo tudi ciljnim javnostim s 
področja naravovarstva (MOP, MKGP, ARSO, uprave zavarovanih območij, partnerji v 
projektih) ter objavljamo na spletnih straneh Zavoda. Glasilo je objavljeno tudi v biltenu e-
Natura, ki ga izdaja Ministrstvo za okolje in prostor. 
V sklopu ozaveščanja javnosti smo obeležili svetovni dan mokrišč, kjer smo z filmom o 
mokriščih, izdelanim v projektu WETMAN, dosegli več kot 30 različnih osnovnih in srednjih 
šol in knjižnic širom celotne Slovenije. Na tak način smo usmerjeno dosegli okrog tisoč ljudi, v 
večini primerov so poleg ogleda filma potekala tudi predavanja. Film je bil predvajan tudi na 
TV SLO, kjer si ga je ogledalo okrog 40.000 gledalcev.  
Ob svetovnem dnevu biotske raznovrstnosti je bil organiziran dogodek BioBlitz, ki je bil v 
Sloveniji izveden prvič. Sodelovali smo tako z strokovnimi javnostmi, nevladnimi 
organizacijami, lokalno skupnostjo, državnim zborom, različnimi ministrstvi kot z lokalnimi 
društvi in lokalnim prebivalstvom ter mediji in v 24 urah dosegli več 100.000 ljudi s 
sporočilom »Narava je pomembna«.  
Sodelovali smo na Evropskih nočeh netopirjev in Evropskih nočeh nočnih metuljev.  
Z mediji smo sodelovali v 80 različnih novinarskih prispevkih, pripravili 14 sporočil za javnost 
in 3 tiskovne konference, 71 različnih člankov za strokovne, lokalne in regionalne medije. V 
letu 2015 smo sodelovali v oddaji Vodni krog na TV SLO. Naši sodelavci so sodelovali v petih 
oddajah. Sodelovali smo v treh oddajah Studio ob 17 na Radiu Slovenija, direktor je bil gost v 
oddaji Nočni gost.  
Tiskane medije smo po ključnih besedah – varstvo narave, Natura 2000, zavarovana 
območja, zavarovane vrste, Zavod RS za varstvo narave, strokovna mnenja - spremljali 
dnevno v okviru klipinga. V letu 2015 smo prebrali 1150 člankov na prej omenjene teme. V 
497 člankih je bila omenjena Natura 2000, Zavod RS za varstvo narave v 228 člankih, varstvo 
narave pa 236-krat. Ostale medije pa smo spremljali na spletu ali na druge načine.  
Promocijo varstva narave smo izvajali ob postavitvah tabel (označitve) in drugih 
naravovarstvenih akcijah (npr. sanacija drevesnih naravnih vrednot, zapiranje jam). Pripravili 
smo različne publikacije, predvsem s projektnimi sredstvi, ter jih skupaj z drugimi novicami 
objavili na spletni strani Zavoda in na projektnih spletnih straneh. V letu 2015 smo oktobra 
odprli Facebook-stran Zavoda RS za varstvo narave pa tudi stran dogodka BioBlitz. Oboje je 
bilo namenjeno predvsem najavi dogodkov. Negativnih komentarjev na nobeni od strani 
nismo zasledili.  
Za strokovno javnost smo pripravili in izdali 28. številko revije Varstvo narave v nakladi 500 
izvodov. Revije prinaša štiri članke s področja varstva narave. Celotna revija, ki je vpisana v 
COBISS (http://www.cobiss.si/), je v elektronski obliki dostopna na spletni strani Zavoda. 
Tiskane izvode smo razdelili med strokovno javnost ob različnih priložnostih. 
Sodelovali smo tudi s tujimi javnostmi, predvsem s projektnimi dejavnostmi, delo Zavoda RS 
za varstvo narave pa smo predstavljali tudi tujim kolegom.  
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Redne aktivnosti:  

• izvedba strokovne ekskurzije Zavoda; 

• izvedba zaključnega strokovnega srečanja Zavoda; 

• pripravljanje in distribucija štirih številk internega glasila N vestnik; 

• načrtovanje dela za posamezne dogodke z javnostmi; 

• sodelovanje pri posameznih okoljskih dneh in drugih za naravovarstvo pomembnih 
dogodkih; 

• organizacija in vodenje dogodkov za različne javnosti; 

• priprava predstavitev dela Zavoda za različne dogodke; 

• redno dodajanje vsebin na spletno stran Zavoda; 

• organizacija strokovnega posveta;  

• urejanje spletnih strani projektov;  

• pisanje člankov; 

• priprava in distribucija sporočil za javnost; 

• priprava in vodenje tiskovnih konferenc; 

• spremljanje medijskih objav (kliping) in distribucija medijskih objav zaposlenim. 
 
Razvojne aktivnosti: 

• merjenje učinkovitosti dela z javnostmi – doseg in število izdelkov, dogodkov; 

• priprava in izvedba komunikacijskih delavnic za zaposlene; 

• proaktivno ustvarjanje oddaj ali člankov za posamezne medijske hiše – Vodni krog, 
Studio ob 17, Nočni gost; 

• promocija rezultatov zbiranja podatkov o hroščih (portal www.sporocivrsto.si); 

• Izdaja in distribucija revije Varstvo narave, 28. številka; 

• izdaja publikacij:  
o predstavitev naravnih vrednot v elektronski obliki,  
o dobre prakse na vodotokih,  
o slikanica o netopirčku,  
o Varstvo nahajališč mineralov in fosilov, ki so naravna vrednota; 

• vzpostavitev in ažuriranje strani Facebook za Zavod RS za varstvo narave. 
 
Projektne aktivnosti: 

• izdelava brošure Natura 2000 v slovenskem in angleškem jeziku; 

• promocija razstave Natura 2000 in brošure Natura 2000; 

• komunikacijske aktivnosti v zvezi s pripravo novelacije dela Odloka (NS jama Pekel z 
dolino Peklanščice) o razglasitvi naravnih znamenitosti v Občini Žalec; 

• širša podpora KGZS pri pripravi kmetov na vpis kmetijsko okoljskih plačil in drugih 
naravovarstveno pomembnih ukrepov, v kolikor bodo odobrena sredstva; 

• udeležba na dogodkih projekta MERIT; 
      Projekt »SI Natura 2000 Management (PUN2000)«: 

• izvedba 6 zunanjih delavnic za sektorje po sprejemu PUN2000; 

• sodelovanje na čezmejni delavnici z Italijo za predstavitev in usklajevanje ciljev 
čezmejnih območjih Natura 2000; 

• sodelovanje pri pripravi načrta LIFE-po-LIFE oz. načrta izvajanja PUN2000; 

• sodelovanje pri pripravi Poročila za splošno javnost (Layman's report); 
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Projekt »LIFE KOČEVSKO«: 

• sodelovanje pri ozaveščanju otrok in šolske mladine o pomenu gozdne in jamske 
biodiverzitete; 

• sodelovanje pri usposabljanju učiteljev/pedagogov na temo gozdne pedagogike; 

• sodelovanje pri izvedbi usposabljanja projektnih partnerjev in deležnikov za 
spremljanje stanja detlov in gozdnih kur; 

• strokovna ekskurzija za projektne partnerje in ključne deležnike – upravljanje 
gozdnega dela območja Natura 2000 in zavarovanega območja na Bavarskem – 
Narodni park Bavarski gozd; 

• izvedba treh sektorskih delavnic SWOT in sintezne delavnice s ključnimi deležniki na 
projektnem območju Kočevsko; 

Projekt »GEO PROJEKTNI DAN«: 

• nadaljevanje raziskave o vključenosti geoloških, okoljevarstvenih in naravovarstvenih 
vsebin v izobraževalne programe slovenskega in avstrijskega šolskega sistema 

• promocija geoloških vsebin in vsebin, ki jih ponuja lokalna izobraževalna in turistična 
infrastruktura; 

• priprava učnih gradiv za projektno delo v šoli in na terenu (na temo gozd) in priprava 
programov in vsebin za terensko delo na geo-lokalitetah; 

• priprava geo-novičnika 2014/2015; 

• vsebinska dopolnitev spletnega portala; 

• priprava kataloga izobraževalne ponudbe/programov za šole in vrtce; 

• organizacija zaključne konference s predstavitvijo rezultatov šol in vrtcev; 

• priprava seminarjev in delavnic za učitelje, vzgojitelje in projektne partnerje ter 
izvedba delovnih sestankov projektnih partnerjev; 

Projekt »LJUBA« 

• priprava vsaj dveh delavnic za ključne kmete na ožjih območjih Ljubljanskega barja; 

• 82 intervjujev in individualnih sestankov s ključnimi kmeti na Ljubljanskem barju; 

• sodelovanje pri pripravi programov aktivnosti (PA); 

• sodelovanje pri 5 usposabljanjih kmetov za izvajanje ukrepov KOPOP in metod 
odstranjevanja invazivnih vrst rastlin s poudarkom na zlati rozgi; 

• priprava koledarja za leto 2016; 

• priprava 9 člankov za medije; 

• izvedba tiskovne konference za projekt; 

• priprava logotipa in celostne grafične podobe projekta, ob upoštevanju 
komunikacijske strategije za finančni mehanizem;  

• nabava in distribucija promocijskega materiala: 200 x promocijski »T-Shirt« in 100 x 
klobuk; 

• izdelava uvodne e-zloženke in predloga priročnika za izvajanje prilagojene kmetijske 
rabe in najbolj učinkovitih metod odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst na 
Ljubljanskem barju; 

• izvedba naravovarstvene akcije čiščenja lesne zarasti na nizkem barju in akcije 
čiščenja invazivnih vrst v Strajanovem bregu. 

 
Preglednica 10 prikazuje število avtorskih prispevkov, intervjujev in novinarskih prispevkov, 
pri katerih so bili vključeni naši sodelavci, število pripravljenih sporočil za javnost in tiskovnih 
konferenc ter število splošnih predstavitev naravavovarstva javnosti, vse po območnih 
enotah Zavoda. 
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Preglednica 10: Objave v medijih ter izvedena predavanja in predstavitve za različne javnosti 

Enota

Avtorski 
prispevek

Intervju

Sodelovanje 
pri 

novinarskem 
prispevku

Sporočila za 
javnost

Tiskovna 
konferenca

Predstavitev

CE 3 1 14 1 0 9
KR 0 0 4 0 0 5
LJ 8 6 1 0 0 22
MB 17 11 18 1 0 21
NG 5 0 11 0 0 31
NM 30 7 4 0 0 9
PI 4 1 13 2 0 2

OsrE 4 7 15 11 3 16
Skupaj 71 33 80 15 3 115  

 

V nadaljevanju so podane podrobnosti po posameznih območnih enotah. 
 
Območna enota Celje  
Javnost smo z objavami v lokalnih časopisih in na spletnih straneh lokalnih medijev sproti obveščali o 
naravovarstvenih akcijah.  Z Agencijo za varnost v prometu smo pripravili prispevek na temo varnosti dvoživk v 
prometu. V knjižnici Trbovlje smo postavili razstavo fotografij z natečaja »Ljudje z naravo, narava za ljudi« in pri 
tem izvedli predavanje na temo naravovarstveno pomembnih območij v občini. Več prispevkov smo objavili o 
mejicah in njihovem pomenu za prosto živeče vrste. Odmeven je bil prispevek v ediciji časopisa Delo, Delo in 
Dom. Sodelovali smo pri dveh televizijskih prispevkih za oddajo Vodni krog Televizije Slovenija, kjer smo 
predstavili sotesko srednje Save in Bolsko.  
 
Območna enota Kranj 
Sodelovali smo na delavnicah oblikovanj lokalnih strategij za dve projektni območji: Srce Slovenije (območje 
občin Moravče, Lukovica, Kamnik, Dolsko, Litija), kjer se je ideja inovativnega turističnega produkta za Veliko 
planino uvrstila v predlog lokalne strategije. 
Za Dan mokrišč smo postavili razstavo »Wetman« na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani in predavali v Mestni 
knjižnici v Kranju o mokriščih in o tem, »zakaj bi jih morali imeti radi«. V Kranju smo se predstavili na tednu 
vseživljenjskega učenja, izvedli naravoslovni dan na območju Planika za OŠ Mengeš, organizirali postavitev 
štorkljinega gnezda na Brniku in sodelovali pri prispevku o belih štorkljah na Gorenjskem. S prispevkom »Nature 
Conservation Policy – from legislation to real effect in nature in Gorenjska« smo se udeležili mednarodne 
delavnice Varstvo biologije na Univerzi na Primorskem, na posvetu o lastništvu eksotičnih živali predstavili 
problematiko tujerodnih invazivnih vrst, predavali za vrtnarje in cvetličarje o invazivnih tujerodnih vrstah ter 
sodelovali pri pripravi zgibank za učni poti Pot jeprškega učitelja in Prisluhnimo Savi. Z župniki smo opravili 
načrtovane komunikacije za varstvo netopirjev in se dogovorili za skupno reševanje črne točke za dvoživke pri 
Šinkovem Turnu v občini Mengeš. Sodelovali smo pri odgovorih na postavljena vprašanja medijev.  
 

Območna enota Ljubljana 
V letu 2015 smo nadaljevali z osveščanjem otrok o varstvu mokrišč s pomočjo knjižice in lutkovne predstave 
Žabica je rešena. Obiskali smo vrtec Brezovica ter Osnovno šolo Vodice in njeno podružnico Utik. Osnovno šolo 
Vodice smo obiskali v času spomladanske selitve dvoživk. Poleg knjižice smo otrokom predstavili akcijo 
Pomagajmo žabicam čez cesto v Kosezah pri Vodicah, ki jo izvajajo prostovoljci, jim razdelili letake za starše in 
jih pozvali k sodelovanju. Z lutkovno predstavo smo v juniju sodelovali tudi pri dogodku BioBlitz -  24 ur z reko 
Muro v Veržeju. V okviru dneva netopirjev v Gorenji vasi smo sodelovali v prispevku na RTV SLO 1 (Slovenska 
Kronika) in na Radiu Sora. Sodelovali smo v prispevku RTV SLO 1 - Vodni krog Iškega Vintgarja. Za RTV SLO, 
Večerne novice Planet TV, Delo in druge nacionalne medije smo podali izjave o izvedbi vodarskih del na 
vodotoku Iščica in o izvajanju Akcijskega načrta poplavne varnosti 2015. Pripravili smo prispevka o KP 
Polhograjski dolomiti in NS Rakov Škocjan za monografijo Naravni parki Slovenije. Velik del komunikacije je bil 
opravljen na področju kmetijstva v okviru projekta LJUBA (82 individualnih obiskov kmetij, 120 ljudi z Barja 
vključenih v projektne dogodke, izvedenih 5 izobraževanj za kmete z več kot 250 udeleženimi kmeti, 
organizacija 2 prostovoljnih delovnih akcij, sodelovanje s šolami, organizacija tradicionalnih dogodkov, 
sodelovanje z občinami, LAS, objava 9 člankov) in projekta PromKOPOP (na Ljubljanskem barju 34 individualnih 
obiskov kmetij in izvedena 4 izobraževanja za kmete (udeležba več kot 150 kmetov) in na Planinskem polju v 
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sodelovanju z OE Nova Gorica izvedena 3 izobraževanja (udeležba več kot 100 kmetov)). Komunikacija je 
ključen del vseh rednih delovnih nalog (naravovarstvene smernice, zavarovana območja, strokovna mnenja, 
Natura 2000) in je zato vključena tudi pri drugih poglavjih poročila. 
 
Območna enota Maribor 
Na področju izobraževanja in ozaveščanja javnosti smo delovali zelo aktivno. Pripravili smo veliko prispevkov s 
področja našega delovanja za lokalne, nacionalne in strokovne medije (Radio SLO 1, Radio Ptuj, Net TV, Radio 
Rogla, Večer, Bistriške novice, …), še posebej pa smo medijske aktivnosti izvajali ob pripravi in izvedbi dogodka 
BioBlitz. Le-tega smo organizirali ob podpori Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in v sodelovanju z 
občino Veržej, pri projektu pa so sodelovali tudi sodelavci z OsrE, OE CE, OE NM in OE LJ. Kot medijski sponzor 
je nastopala naravoslovna revija Gea, o dogodku pa so poročali lokalni in nacionalni mediji. Namen 24-urnega 
dogodka je bil promocija in predstavitev naravovarstvenega pomena reke Mure, ozaveščanje o posebnostih 
reke Mure in pomenu njenega ohranjanja, omogočiti doživetje reke Mure na drugačen način (spoznati jo v 24 
urah), spoznati in popisati čim več vrst, neživo naravo in kulturno dediščino naravovarstveno pomembnega 
območja, povezati različne strokovnjake/znanstvenike iz različnih institucij in društev in približati njihovo delo 
širši javnosti in domačinom, vzpodbuditi domačine k ohranjanju in varovanju narave - reke Mure ter promocija 
dejavnosti sodelujočih na dogodku. Na BioBlitzu je sodelovalo preko 90 prostovoljcev in preko 500 
udeležencev!  
Nadaljevali in še razširili smo dobro sodelovanje s šolami. Pripravili smo Katalog interpretacijskih delavnic in 
vodenih sprehodov ZRSVN OE MB, in izvedli več naravoslovnih dni, vodenih ogledov in predstavitev (vrtec 
Tezno, vrtec Slovenska Bistrica, šola za otroke s posebnimi potrebami Slovenska Bistrica, NTF, Oddelek za 
geologijo, Gimnazija Ljutomer, Srednja oblikovna šola Maribor, vrtci in šole na območju Geoparka Karavanke, 
…). S študenti arhitekture smo drugič zapored obravnavali zavarovano območje v Mariboru, v l. 2015 je bil to 
Mestni park. Predstavili smo zgodovino in posebnosti parka ter opravili tudi vodeni ogled, aktivnosti pa se 
nadaljujejo v l. 2016. Številne ozaveščevalne in izobraževalne aktivnosti smo izvedli ob dnevu mokrišč. Izvedli 
smo predstavitve in predavanja na temo Mokrišč (ob hkratni projekciji Zavodovega filma) na OŠ Pohorskega 
odreda Slov. Bistrica, na OŠ Poljčane in na OŠ Laporje, ter z intervjujem temo predstavili na Radiu Rogla. 
Sodelovali smo na otvoritvenem dogodku Dni evropske kulturne dediščine (DEDK) na Ptuju, kjer smo izvedli 
predstavitev in delavnice. V okviru DEKD smo za šole izvedli še terenski dan '' Naravna in kulturna dediščina z 
roko v roki, na sprehodu po Šturmovcih'' ter delavnice na temo geologija in dediščina. Na XVII. strokovnem 
posvetu pomočnikov ravnateljev smo predstavili izobraževalne vsebine, ki jih izvajamo in poželi izredno velik 
odziv in zanimanje za nadaljnje sodelovanje. Redno smo pripravljali prispevke za Bistriške novice, v njih pa 
predstavili naravne posebnosti in zanimivosti. Sodelovali smo v več radijskih in televizijskih oddajah, v njih pa 
smo predstavljali npr. Dravo, bobre v Pomurju, kmetovanje na varovanih območjih in KOPOP, idr.  
Ponovno je bila medijsko posebej zanimiva akcija zbiranja podatkov o ogroženih vrstah hroščev, ki smo jo širši 
javnosti predstavili v sedmih prispevkih v različnih medijih po vsej Sloveniji. Ob izvajanju aktivnosti za 
kandidaturo MAB Mura v Sloveniji smo izvedli več predstavitev in delavnic z občinami ob Muri, sodelovali pa 
smo tudi pri javnih predstavitvah spremembe Uredbe o Naturi. Intenzivno smo sodelovali z občinami in 
pripravljavci RRP (Koroška, Podravje in Pomurje), tako da so vsebine oziroma projekti s področja ohranjanja 
narave vključeni v vse tri RRP, intenzivno pa smo delovali tudi na delavnicah za pripravo lokalnih razvojnih 
strategij ter pri snovanju projektnih idej za finančni mehanizem CLLD in druge vire.  
 
Območna enota Nova Gorica 
Izvedli smo več predstavitev varovanih območij s poudarkom na območjih NATURA 2000 ter pomenu 
ohranjanja biotske raznovrstnosti. Ob Dnevu mokrišč smo predstavili ogroženost in pomen mokrišč v Lavričevi 
knjižnici v Vipavi, v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici ter na Biotehniški šoli v Šempetru. V zvezi z 
ohranjanjem biotske raznovrstnosti na Krasu smo sodelovali na pogovornem večeru na Belajevi domačiji v 
Danah pri Divači.  
Sodelovali smo pri aktivnostih, povezanih s praznovanjem Dneva reke Soče, ki so se tokrat odvijale v občini 
Idrija. Na mednarodnem srečanju o varstvu reke Soče v Gorici (Italija) smo sodelovali s predavanjem »Osnovne 
značilnosti Soče in vpliv hidroelektrarn na reko«. Ob prazniku Mestne občine Nova Gorica smo v sodelovanju z 
ZGS KE Nova Gorica organizirali vodenje po naravnem spomeniku Gozd Panovec. V okviru prireditev Mestne 
občine Nova Gorica v Evropskem tednu mobilnosti smo predstavili Rafutski park. Z Goriškim muzejem 
Kromberk smo organizirali ciklus predavanj na temo naravne dediščine, kjer smo sodelovali s predavanjima 
»Velika ledena jama v Paradani« in »Geoparki«. Sodelovali smo na 23. posvetovanju slovenskih geologov v 
Ljubljani s prispevkom »Sprememba zakonodaje na področju varstva mineralov in fosilov«. V okviru tedna 
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evropskih geoparkov smo sodelovali v Geoparku Idrija s predavanjem “Geološka dediščina v sistemu varstva 
narave«. 
Z različnimi deležniki - lokalne skupnosti, regionalne razvojne agencije, zainteresirani posamezniki - smo 
komunicirali proaktivno o vsebinah ohranjanja narave pri pripravi projektnih zasnov. Sodelujemo z različnimi 
LAS: kot člani v LAS-u »V objemu sonca«, v strokovnih skupinah v LAS-ih »Vipavska dolina« ter »Idrija in 
Logatec«, v ostalih pa sodelujemo glede na izkazane potrebe. 
Izvajali smo komunikacijo z drugimi strokovnimi in raziskovalnimi ustanovami, zlasti pa z Zavodom za gozdove, 
Zavodom za ribištvo, Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica, Zavodom za varstvo kulturne dediščine, 
Geološkim zavodom, Oddelkom za geologijo NTF Univerze v Ljubljani, ZRC SAZU Inštitutom za raziskovanje 
krasa in Notranjskim muzejem v Postojni. 
 
Območna enota Novo mesto 
Redno smo pripravljali prispevke v stalni rubriki »Dolenjskega lista«, Naša naravna dediščina in v občinskem 
glasilu Dolenjskih Toplic »Vrelec«. Sodelovali smo pri odgovorih na novinarska vprašanja za nacionalne medije 
in v oddaji Vodni krog (2 oddaji). Ob treh ločenih priložnostih (Črnomelj, Novo mesto, Ljubljana) smo predstavili 
rezultate projekta WETMAN na pilotnem območju Gornji kal. 
Organizirali smo Bobrov dan ob reki Krki v Novem mestu. Na terenskem ogledu mestnega rečnega odseka smo 
predstavili značilnosti habitata, na predavanju, ki je sledilo, pa je bil poudarek na sobivanju. V sodelovanju z 
Zavodom za gozdove OE Novo mesto je bila postavljena informativna tabla ob gozdnem rezervati Kobila na 
Gorjancih, ob tem pa organiziran tudi pohod za javnost v dolino. Prav tako smo v sodelovanju s Turističnim 
društvom Kapele ob postavitvi obnovljenih informativnih tabel izvedli voden sprehod po Koščevi poti. Za 
Krajevno skupnost Mali Slatnik smo pripravili zloženko za naravno vrednoto Slatenski potok. Posodobili smo 
informativno tablo za lipi na Brezovi rebri ter izdelali tablo za prezentacijo najdebelejšega hrasta doba v 
Cundrovcu pri Brežicah. Aktivno teče sodelovanje z OŠ Škocjan, kjer bo Zavod skupaj z lokalnim kamnosekom in 
s pomočjo Občine Škocjan uredil zbirko kamnin in fosilov, ostankov Panonskega morja ter pripravil več 
tematskih ur na OŠ na temo varstva naravnih vrednot, s poudarkom na varstvu geoloških naravnih vrednot. 
V okviru projekta PromKOPOP smo okrepili sodelovanje in komunikacijo s Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo 
mesto, organizirali več srečanj za kmete in izvedli individualne obiske kmetov s ciljem boljšega vpisa v tarčne 
ukrepe KOPOP na območju Šentjernejskega polja. Prav tako smo izvedli predavanje za kmete na območju 
Jovsov in Bele krajine. 
Za izvajanje monitoringa stanja podzemne vode v ključnih habitatih človeške ribice (Jelševnik, Stobe) v Beli 
krajini smo odvzemali vzorce in jih posredovali v analizo Oddelku za biologijo. Vključevali smo se tudi v Norveški 
projekt, ki je z metodo detekcije okoljske DNA človeške ribice ugotavljal razširjenost črnega močerila v Beli 
krajini.  
V letu 2015 je bilo veliko aktivnega sodelovanja z različnimi deležniki pri pripravi projektnih zasnov, še zlasti za 
območje Gorjancev, reke Krke, Kočevskega, plitvega krasa Bele krajine, v okviru katerih smo usmerjali vsebine s 
področja ohranjanja narave. Prav tako smo aktivno sodelovali na delavnicah za pripravo lokalne razvojne 
strategije ter pri snovanju projektnih idej za finančni mehanizem CLLD. 
 
Območna enota Piran  
Javnost smo redno obveščali o dejavnostih in aktivnostih območne enote ter o stališčih Zavoda v zvezi s posegi 
in dejavnostmi na območjih z naravovarstvenim statusom. V mestni knjižnici Kranj smo postavili razstavo o 
morskih datljih »Nevidne vezi«, za Koroški radio izvedli intervju ter sodelovali pri drugih novinarskih prispevkih 
na isto temo, s čimer smo nadaljevali z osveščanjem javnosti o ohranjanju morske biotske raznovrstnosti. 
Sodelovali smo s pojasnilom naravovarstvenega stališča glede postavitve ograje v parku vojašnice v Ankaranu. V 
reviji Bržanija smo redno sodelovali s prispevki na temo ohranjanja narave, prispevali pa smo tudi dva članka, 
na temo komuniciranja in ohranjanja morske biotske raznovrstnosti za revijo Varstvo narave. 

 

7.9.2 Naravovarstvene akcije (razstave, označevalne table, 
brošure in druge akcije) 

V letu 2015 smo načrtovali številne naravovarstvene akcije in jih tudi uspešno izvedli. 
Seznam vseh izvedenih akcij se nahaja v Prilogi 12.2. V preglednici 11 so preštete izvedene 
označitve v naravi ter izdane publikacije in postavljene razstave na temo varstva narave. 
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Preglednica 11: Pregled števila izvedenih naravovarstvenih akcij: razstave, publikacije ter označitve in druge 
akcije 

Enota
Označitve in 
druge akcije

Publikacija Razstava

CE 8 0 3
KR 3 0 1
LJ 7 0 0
MB 3 3 2
NG 6 0 1
NM 4 0 0
PI 1 0 1

OsrE 0 8 0
Skupaj 32 11 8  

 
V nadaljevanju so podane podrobnosti po posameznih območnih enotah. 
 
Območna enota Celje 
Naravovarstvene akcije imajo v lokalnem okolju običajno velik odziv. Zato akcije vedno  izkoristimo za 
promocijo in ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave in o aktivnostih našega Zavoda. Ob dnevu 
mokrišč smo izvedli predavanje o Volčekah, mokrišču na pragu MO Celje. V letošnjem letu so bile številne akcije 
sanacije dreves, pri katerih zelo aktivno sodelujemo z občinami in njihovimi podizvajalci. Z Občino Braslovče 
smo se dogovorili za skupno nadaljnje sodelovanje pri akcijah čiščenja podzemnih jam in brezen. Sodelovali 
smo pri aktivnostih ob mednarodni noči netopirjev, kjer smo skupaj s Kozjanskim parkom dopoldne organizirali 
delavnice za šolarje in večerno opazovanje izletavanja netopirjev na gradu Podsreda. V opuščenem kamnolomu 
Pečovnik smo z osnovnošolci izvedli terensko delavnico. S to akcijo smo spodbudili razmišljanje o nadaljnjih 
projektnih aktivnostih na območju kamnoloma. Na Pohorju smo postavili in označili »hotele za žuželke«. S 
pridom smo uporabili nagrajene fotografije z natečaja »Ljudje z naravo, narava za ljudi« in jih skupaj s 
predavanji razstavljali na različnih lokacijah. Odzivali smo se na povabila lokalnih društev, kjer smo članom 
predstavljali drobce našega dela, povezanega z naravovarstveno pomembnimi območji v njihovem lokalnem 
okolju.  
 
Območna enota Kranj 
V delujočem delu kamnoloma Ušenišče v občini Moravče so domačini odkrili izjemno dobro ohranjene 
megalodontidne školjke. Z geologi Naravoslovnotehnične fakultete iz Ljubljane, Prirodoslovnega muzeja 
Slovenije in Geološkega zavoda  smo zato raziskali območje in ob finančni podpori Geološkega društva in občine 
Moravče pripravili pojasnjevalno tablo, ki bo skupaj z blokom apnenca s fosili po mnenju zavzetih domačinov v 
Dešnu zanimiva geološka informacijska točka.  
V okviru letošnjih akcij smo na pobudo domačinov v naselju Čirče ob sprehajalni poti pripravili vsebino za 
pojasnjevalno tablo o kanjonu Zarica.  
Ob pomoči zbiralca mineralov in fosilov smo evidentirali sedem vhodov v rove in jašek na območju 
cinabaritnega rudnika v Podljubelju. V rudniku se zadržujejo netopirji in jamska favna, zato so vlomi v vhod,  
sicer zaprt z železnimi vrati, dokaj pogosti. Zaradi ohranjanja območja rudnika s cinabaritnimi mineralizacijami, 
v katerem je preko 5000 m prehodnih rovov, pripravljamo strokovni predlog za ukrep varstva. 
Medobčinski muzej Kamnik nas je povabil k sodelovanju pri promociji naravne dediščine za občini Komenda in 
Trzin v letu 2016. Pripravili smo idejna predloga: predstavitev drevesne dediščine občine Komenda in poučni 
priročnik za osnovno šolo in vrtec kot nadgradnjo gozdne učne poti Onger v Trzinu (naravna vrednota, območje 
Natura 2000), kar smo tudi predstavili občinam, ki naj bi v letu 2016 financirali ti dve akciji. 
V februarju 2015 smo izvedli prestavitev štorkljinega gnezda v Spodnjem Brniku. Prestavitev smo izvedli v 
sodelovanju ter ob podpori Elektra Gorenjska ter Kranjskega gasilskega društva. Izvedba je bila medijsko močno 
odmevna ter podprta s strani lokalnega prebivalstva. Kljub strokovni izvedbi pa se štorklja v letu 2015 ni vrnila v 
gnezdo.  
Zaradi dobrega sprejema javnosti smo ponatisnili in delno prilagodili razstavo Narava med Radovljico in 
Bledom. Pripravili smo besedilo za brošuro Invazivne tujerodne vrste v kmetijstvu, ki bo izšla v letu 2016. 
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Območna enota Ljubljana 
V letu 2015 smo nadaljevali z aktivnostmi v Rakovem Škocjanu. Ob učni poti smo postavili 18 novih tabel, 
sanirali most čez Rak in izboljšali varnost na Malem naravnem mostu (obnova in namestitev novih ograj). Za 
SKZG smo pripravili nalogo za odpravo posledic žledoloma, zaradi pospeševanja funkcije varstva naravnih 
vrednot v zavarovanem območju Rakov Škocjan. V okviru izvedbe te naloge so bile izvedene vedutne sečnje na 
Malem in Velikem mostu, očiščeni zaraščeni lazi, odstranjene posledice žledoloma na večjem delu učne poti, 
očiščen in strukturiran gozdni rob. Dela je izvajal NRP, Zavod pa je izvedel strokovni nadzor nad izvajanjem 
nalog.  
Izvedli smo naravovarstveno akcijo ohranjajmo kotišča netopirjev v cerkvah. Akcija je bila v prvem delu 
zastavljena kot komunikacija z upravitelji cerkva (župniki), kjer smo pokrili deset cerkva. Ohranitvene ukrepe za 
varstvo netopirjev smo izvedli v devetih cerkvah in so vključevali: odstranitev žičnatih mrež na zunanjih 
preletnih odprtinah in prehodih med zvonikom in podstrešjem, čiščenje podestov v zvoniku in stopnic, 
pogrnitev plastične ponjave na podestih in podstrešju in namestitev bodic proti golobom. Izvedli smo 
mednarodno noč netopirjev v Gorenji vasi v sodelovanju s SDPVN, šolo Gorenja vas, župnikom, občino in 
lokalnim prebivalstvom. Na dogodku smo imeli ustvarjalne delavnice za otroke ter predavanje in večerno 
opazovanje in poslušanje netopirjev z UZ detektorji. Sodelovali smo z OE CE, OŠ Kozje in Kozjanskim parkom pri 
izvedbi delavnice za otroke na OŠ Kozje v okviru mednarodne noči netopirjev na gradu Podsreda. V občini 
Cerknica smo izvedli sanacijo NV Otok – lipovec (občina Cerknica; ident. št. 2938).  
Lokalni skupnosti Vodice smo pomagali pri organizaciji akcije Pomagajmo žabicam čez cesto v Kosezah pri 
Vodicah.  
V sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Elektro Ljubljana, DE Kočevje in 
Prostovoljnim gasilskim društvom Ribnica smo izvedli akcijo prestavitev gnezda štorklje v Ribnici iz silosa na 
električni drog s podstavkom.   
V okviru odprave posledic žledoloma na območju KP TRŠH smo zagotovili, da je MOL izvedel čiščenje lesnih 
ostankov na rastišču evropske gomoljčice. Čiščenja zarasti v NR Mostec v sodelovanju z MOL nismo izvedli, ker 
nismo pridobili vseh soglasij lastnikov zemljišč oz. so na območju nerešena lastniška razmerja.  
V okviru projekta LJUBA smo izvedli 2 prostovoljni akciji v Strajanovem bregu: odstranjevanje zlate rozge in 
odstranjevanje ostankov posega čiščenja zarasti ter odstranjevanje smeti iz doline (kosovnega materiala). 
 
Območna enota Maribor 
Nadaljevali smo z izvedbo naravovarstvene akcije Izdelava in postavitev kovinskih nosilcev, namenjenih za 
gnezdenje belih štorkelj. Večina štorkelj v Sloveniji gnezdi na severovzhodnem delu – na Štajerskem in v 
Pomurju, kjer je tudi največ potreb za sanacijo podstavkov ali prestavitev gnezd. Gnezda so lahko ogrožena iz 
različnih vzrokov, najpogosteje pa so prevelika in se dno poseda (razpada), so na dimnikih in je povečana 
nevarnost požara, ali pa so na električnih vodnikih in je velika možnost smrti ptic zaradi stika z električnimi 
vodniki.  Nove podstavke pritrjujemo tudi v primerih, ko je potrebno obstoječe drogove prestaviti ali odstraniti. 
V letu 2015 so bili na ustrezna mesta pritrjeni novi podstavki v Dravskem Dvoru (zaloga še iz 2014), Gaju pri 
Pragerskem, Stražgonjci, Ljutomeru, Babincih, Lenartu in v Žerjavcih. En podstavek je bil uporabljen na območju 
OE Kranj. Pri izvedbi akcij menjave podstavkov smo sodelovali z lokalnimi skupnostmi, lastniki zemljišč in 
lokalnimi elektrodistribucijskimi podjetji.  
V sodelovanju z občinama Muta in Maribor, ki sta posege delno financirali, smo poskrbeli za sanacijo treh 
drevesnih naravnih vrednot - Zavertnikove lipe, Kramplove lipe, lipe na Pečkah in Hauptmanovega skorša.  
Prvič smo ob podpori Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in v sodelovanju z občino Veržej, organizirali 
BioBlitz. Pri tem so sodelovali tudi sodelavci z OsrE, OE CE, OE NM in OE LJ. Na dogodku smo združili 29 društev 
in organizacij, s katerimi smo v 24 urah izvedli izjemno bogat in pester program delavnic, predstavitev, 
terenskih raziskovanj, vodenih ogledov, predavanj idr., dogodek pa je bil tudi izjemno medijsko odmeven.  
Pripravili smo novo brošuro o Muri – mistična reka Mura in izvedli razpis in razstavo Mura – živa reka. 
Sodelovali smo pri pripravi mariborske razstave Skozi okno v Mestni park.  
Za obnovo infrastrukture v Bistriškem Vintgarju, ki jo je v okviru praznovanja 190 let obstoja dejavnosti 
financiralo podjetje Impol, smo pripravili koncept, vsebino in način interpretacije in vseskozi sodelovali pri 
izvedbi. Podobno smo sodelovali tudi pri ureditvi Škratove učne poti na Rogli, predstavitvah in označitvah 
mlake in habitata netopirjev v Stražunu, učni poti Dravograjsko jezero.  
V sklopu projektov, COMENIUS, WETMAN in SUPORT smo izvedli še večje število akcij, ki so predstavljene v 
poročilih k omenjenim projektom.  
Ponovno smo se ukvarjali z ogroženimi hrošči in v akciji zbiranja podatkov o zavarovanih vrstah hroščev zbrali 
372 podatkov, akcija pa je bila medijsko dobro podprta in odmevna. 
 



Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2015  

   73 

 

Območna enota Nova Gorica 
Organizirali smo sanacije starih lip v Klancu pri Kozini, hrasta v Vipolžah ter lipe v Predjami.   
Organizirali smo štetje ptic gnezdilk na Planinskem polju in popis kranjskega jegliča na nekaterih območjih v 
občini Idrija.  
Z Občino Kanal ob Soči smo postavili pojasnjevalne in usmerjevalne table za naravno vrednoto Korada-travišča, 
z Občino Ilirska Bistrica pa obnovili pojasnjevalno tablo Flišni konglomerat na Trnovem. Organizirali smo 
zamenjavo poškodovane pojasnjevalne table v Unški koliševki. 
 
Območna enota Novo mesto 
Uspešno smo izvedli tradicionalni monitoring srednjega detla v sodelovanju z Zavodom za gozdove OE Brežice v 
Dobravi, prav tako pa tudi štetje kosca v Jovsih v sodelovanju z Društvom za opazovanje ptic Slovenije.  
Uredili smo preletno lino za male podkovnjake na podstrehi cerkvi na Svetem Vrhu pri Mokronogu. Z 
upravljalcem cerkve Svetega Duha v Črnomlju smo izvedli tudi čiščenje gvana na podstrehi. 
V sodelovanju z MO Novo mesto smo sanirali lipo na Trški gori, v sodelovanju z Občino Črnomelj lipo ob gradu v 
Vinici, v sodelovanju z Občino Brežice pa Kasteličev hrast v Cundovcu. Pripravili smo označevalno tablo za 
Kasteličev hrast, v sodelovanju z KS Brezova Reber pa tudi označevalno tablo za lipi na Brezovo Rebri.  
V sodelovanju z ZGS OE NM smo postavili informativni tabli v dolini Kobile ter izvedli pohod s predstavitvijo 
doline za javnost. Prav tako smo v sodelovanju s Turističnim društvom Kapele ob postavitvi obnovljenih 
informativnih tabel izvedli voden sprehod po Koščevi poti. Zaradi aktualne problematike naseljevanja bobra v 
porečju Krke je bil izveden dobro obiskan Bobrov dan ob Krki v Novem mestu. V sodelovanju s Prirodoslovnim 
muzejem Slovenije je bil opravljen popis gnezd bele štorklje. 
Vzpostavili smo aktivno sodelovanje z OŠ Škocjan, kjer bo Zavod skupaj z lokalnim kamnosekom in s pomočjo 
Občine Škocjan uredil zbirko kamnin in fosilov, ostankov Panonskega morja ter pripravil več tematskih ur na OŠ 
na temo varstva naravnih vrednot, s poudarkom na varstvu  geoloških naravnih vrednot. 
 
Območna enota Piran 
V začetku leta smo v sodelovanju z DOPPS izvedli načrtovan ukrep (muljčanje) za izboljšanje rastiščnih pogojev 
za obmorski lan in klasnato tavžentrožo ter za preprečevanje razraščanja invazivnih vrst na mokrišču pri Sv. 
Nikolaju v Ankaranu. V skladu s sprejetim ukrepom o omejitvi plezanja v Osapski steni v smeri, ki gre preko 
gnezda sokola selca, smo izdelali ustrezno opozorilno tablico, ki bo spomladi 2016 nameščena na ustrezno 
mesto ob vznožju stene. 

7.9.3 Izpolnjevanje določil Zakona o dostopu do informacij 
javnega značaja 

V spodnji preglednici so preštete vloge za dostop do informacij javnega značaja po 
posameznih notranjih organizacijskih enotah. Navajamo jih v treh kategorijah: ugodeni in 
zavrnjeni primeri ter drugo (npr. umik vloge).  

Preglednica 12: Število rešenih vlog na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 

Enota Ugodene Zavrnjene Drugo
CE 3 0 0
KR 3 0 0
LJ 4 0 0
MB 1 0 0
NG 5 0 1
NM 3 0 0
PI 3 0 0

Osrednja 5 0 0
Skupaj 27 0 1  
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7.9.4  Vključevanje varstva narave v izobraževalni sistem 

Zavod si je tudi v letu 2015 prizadeval za vključitev vsebin varstva narave v izobraževalni 
sistem. Gre za dolgoročno nalogo, katere cilje je dvigniti ozaveščenost s področja varstva 
narave pri šolajoči mladini in tudi pri širši javnosti. V ta namen smo se povezali s pristojnimi 
institucijami za izobraževanje in načrtovanje učnih procesov in z izvajalci učnih procesov 
(učitelji, vzgojitelji). Izvedli smo več sestankov na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport,  Zavodu za šolstvo, Centru šolskih in obšolskih dejavnosti in Uradom za UNESCO. S 
stojnico smo se predstavili na XVII. strokovnem posvetu pomočnikov ravnateljev (marec 
2015, Portorož), ter na Aktivu naravoslovcev CŠOD (november 2015, Kočevje).    
Na operativnem nivoju (vrtci, šole, univerze) smo izvedli številne predstavitve varstva 
narave, posameznih naravovarstveno pomembnih območij, naravoslovne dni, delavnice in 
vodenja v naravi. Sodelujemo pri organizaciji in izvedbi raziskovalnih taborov (npr. Rogla 
2015) in izvedbi Geo-projektnih dni. Kjer je primerno, šolarje vključujemo v izvajanje 
naravovarstvenih akcij (npr. odstranjevanja zarasti, noč netopirjev).  
Nadaljujemo z razvojem in promocijo različnih didaktičnih orodij, s katerimi prispevamo k 
lažjemu razumevanju pojavov in procesov v naravi ter posledic delovanja človeka na naravo.  
Trudimo se pridobiti tudi dodatna finančna sredstva za izobraževalne vsebine. Tako je bil v 
letu 2015 v okviru razpisa Obzorje 2020 prijavljen projekt z naslovom »Nature conservation 
and Geology in Education« (Varstvo narave in geologija v izobraževanju). V okviru  
finančnega mehanizma Erasmus+ je Zavod prijavil projekt »Geosvet v vrtcih in šolah«, kot 
projektni partner pa se je vključil v prijavo projekta »4 letni časi v Geoparku Karavanke«, s 
ciljem razvijati inovativne izobraževalne metode in pristope. Izobraževalne aktivnosti so del 
številnih projektov, ki že potekalo na Zavodu (npr. Geo projektni dan v Geoparku Karavanke).  
Izvedli smo tudi akcijo BioBlitz – 24 ur z reko Muro, katere namen je bil, da skupina 
znanstvenikov, naravoslovcev in prostovoljcev različnih društev in ustanov skupaj z otroki 
vrtcev in šol ter domačini preživi 24 ur v naravovarstveno pomembnem območju.   

7.9.5  Sodelovanje pri razvojnem načrtovanju 

Leto 2015 je bilo za Zavod leto sodelovanja in iskanja sinergij na področju razvojnega 
načrtovanja. Nadaljevali smo sodelovanjem z MOP pri uresničevanju ciljev OP EKP 2014-2020 
za prednostno os 2.6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti. Skupaj z deležniki smo 
načrtovali pripravo konkretnih ukrepov. Predvsem z usmeritvami in svetovanjem za področje 
umeščanja vsebin varstva narave smo bili v pomoč pripravljavcem razvojnih dokumentov, 
zlasti za območja posameznih razvojnih regij. Tako smo sodelovali pri razvoju in umeščanju 
projektnih idej v regionalne razvojne dokumente. V okviru izvajanja PRP 2014-2020 smo 
pričeli s sistematičnim in aktivnim sodelovanjem v lokalnih partnerstvih za izvajanje 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in se vključili v pripravo lokalnih razvojnih strategij. Pri 
tem smo sledili prednostnim nalogam in ciljem, kot izhajajo iz evropskih in slovenskih 
dokumentov za finančno perspektivo 2014-2020.  
V okviru skupin na Zavodu smo določili ključna razvojna področja, v katera je potrebno 
usmeriti pripravo in izvajanje projektov ter vlaganja evropskih sredstev na področju 
ohranjanja narave. 
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8 DRUGE DEJAVNOSTI  

V tem poglavju so predstavljene projektne aktivnosti (t.i. zunanji projekti, to so projekti, za 
katere kandidiramo na razpisih LIFE+, čezmejni programi, transnacionalno sodelovanje ipd), 
sodelovanje v različnih (zunanjih) telesih (kot je npr. Svet Zavoda za gozdove Slovenije), 
aktivne udeležbe na domačih in tujih konferencah ter strokovnih srečanjih, izdajanje 
strokovne periodike ter sodelovanje Zavoda v postopkih sprejemanja predpisov. 

8.1 ZUNANJI PROJEKTI S PODROČJA VARSTVA NARAVE 

Zavod se je kot nosilec, partner ali svetovalec vključeval v zunanje projekte s področja 
varstva narave (glej tudi Prilogo 12.4). V spodnjem besedilu so podani splošni podatki o 
projektih ter opisano stanje izvajanja projektov v letu 2015, posamezne s strani Zavoda 
izvedene projektne aktivnosti v poglavju Potekajoči projekti, pa so, kot je tam navedeno, 
naštete v predhodnih vsebinskih poglavjih poročila. 

8.1.1 Potekajoči projekti  

Izvedene konkretne projektne aktivnosti v letu 2015 smo z namenom prikaza vpetosti 
projektov v delo Zavoda povzeli ali prenesli v ustrezna vsebinska poglavja, kot že vsa leta od 
2011 dalje. Tako so posameznim podpoglavjem poglavja Izvajanje javne službe ohranjanja 
narave dodani odstavki »Projektne naloge«, kjer je na koncu vsake od alinej zaradi 
preglednosti in povezljivosti v oklepaju naveden akronim ustreznega projekta.  
 
Pri vsakem od podpoglavij v nadaljevanju sta navedena akronim projekta in obdobje trajanja 
projekta. 

8.1.1.1 Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji  

WETMAN (1.2.2011 -1.2.2015)  
Projekt se je izvajal v okviru finančnega mehanizma LIFE+ Evropske unije. Zavod je v projektu 
sodeloval kot vodilni partner. V letu 2015 smo pripravili zaključno poročilo projekta. Le-ta je 
bil s strani Evropske komisije tudi že odobren, ter posledično izvedeno končno poplačilo 
sredstev. Projekt WETMAN je bil s strani Evropske komisije izbran v skupino najboljših 
projektov, ki so se zaključili v letu 2015. 

8.1.1.2 Natura 2000 Management plan for Slovenia 2014 – 2020  

SI Natura2000 Management (20. 8.2012 - 31.3.2015)  
Projekt SI Natura 2000 Management se je izvajal v okviru finančnega mehanizma LIFE+ 
Evropske unije. Zavod je v projektu sodeloval kot partner. V letu 2015 je bil projekt uspešno 
zaključen, opravljene so bile vse obveznosti Zavoda v projektu. Zavod je v letu 2015 
sodeloval v večini aktivnosti, ki jih je vodil MOP in je bil nosilec izvedbe delavnic za sektorje 
po sprejemu PUN2000 na Vladi RS. Poleg tega je bil Zavod odgovoren tudi za izvedbo 
promocijskih aktivnosti (razstava, brošura, udeležba na sejmih in mreženje z ostalimi 
dogodki). Zavod je skupaj z MOP pripravil končno poročilo projekta, sodeloval na 
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administrativno-finančnih sestankih s partnerji in sodeloval z MOP pri vseh zaključnih 
aktivnostih projekta (priprava poročila Layman's report, LIFE-po-LIFE načrta).  

8.1.1.3 Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko  

LIFE KOČEVSKO (1.9.2014 - 28.2.2019)  
Projekt se izvaja v okviru finančnega mehanizma LIFE+ Evropske unije. S projektom smo 
pričeli septembra 2014, Zavod v projektu sodeluje kot partner. V letu 2015 smo v sklopu 
pripravljalnih akcij pripravili analizo projektnega območja, ki zajema analizo obstoječih 
podatkovnih baz in sektorskih načrtov. Redno smo se udeleževali sestankov strokovnega in 
upravnega odbora projekta, prevzeli smo vodenje strokovnega odbora. Skupaj s partnerji 
smo sodelovali pri pripravi začetnega poročila (Inception report).   

8.1.1.4 Geo projektni dan Geoparku Karavanke  

GEO PROJEKTNI DAN (1.8.2013 -31.7.2015)  
Projekt se je izvajal v okviru programa Vseživljenjskega učenja COMENIUS. Pri izvajanju 
projekta Geo projektni dan je Zavod sodeloval kot partner. Vodilni partner je bila Občina 
Mežica, projektu sta sodelovali še OŠ Mežica (SI) in Volksschule Železna Kapla (AT), občina 
Železna Kapla (AT) in podjetji Podzemlje Pece (SI) in Obirske jame (AT). V okviru projekta smo 
ugotovili, na kakšen način lahko izobraževalne institucije vključujejo vsebine Geoparka 
Karavanke v svoje učno-vzgojne programe. Na osnovi mreženja, izmenjave dobrih praks in 
izmenjave izkušenj smo pripravili programe in vsebine, ki jih je mogoče vključevati v učno-
vzgojne procese vrtcev in šol tako na slovenski kot na avstrijski strani Geoparka Karavanke. 
Projekt smo z oddajo končnega poročila uspešno zaključili 31.7.2015. 

8.1.1.5 Towards strengthened nature conservation planning in South East 
Europe  

TSCP SEE - IUCN (1.1.2014 - 30.7.2016)   
Projekt se izvaja v okviru Fundacije MAVA (Foundation pur la Nature),  vodi ga IUCN ECARO 
(pisarna za Vzhodno Evropo in Srednjo Azijo s sedežem v Beogradu, Srbija). V letu 2015 je 
Zavod kot projektni partner nadaljeval z načrtovanimi projektnimi aktivnostmi; udeležba na 
partnerskem srečanju v Albaniji, udeležba na sestanku direktorjev na Brionih ter aktivno 
sodelovanje pri pripravi dokumenta »Ocena sistema varstva narave« v državah, ki v projektu 
sodelujejo (Hrvaška, Srbija, Albanija, Črna Gora, Makedonija, Bosna in Hercegovina ter 
Slovenija). Sodelovali smo tudi pri pripravi programa za povečanje zmogljivosti na področju 
varstva narave v regiji JV Evropa. V letu 2015 smo zelo uspešno organizirali in izvedli 
projektno akcijo za izmenjava znanj in izkušenj ter prenos internega strokovnega znanja med 
partnerskimi inštitucijami, v sklopu katere smo gostili predstavnike vseh partnerskih držav.  

8.1.1.6 Ljudje za barje – ohranjanje biotske raznovrstnosti na Ljubljanskem 
barju  

LJUBA (3.2.2015 - 30.4.2016) 
Projekt se izvaja v okviru Finančnega mehanizma EGP. Vodilni partner projekta je Zavod, 
partnerji projekta so KP Ljubljansko barje, ZRC SAZU in KGZ Ljubljana. Projekt vključuje 
aktivnosti revitalizacije predvsem habitatnega tipa molinetumov in nizkih barij, ciljno varstvo 
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vrst loeselove grezovke in metuljev (barjanski okarček, travniški postavnež, strašničin 
mravljiščar) ter posredno varstvo ptic (poljski škrjanec, repaljščica, prepelica, priba, kosca). 

8.1.1.7 Ohranjanje biotske raznovrstnosti Pohorja  

SUPORT (3.2.2015 - 30.4.2016) 
Projekt se izvaja v okviru finančnega mehanizma EGP. Zavod v projektu sodeluje kot partner. 
Glavni cilji projekta so revitalizacija specifičnih habitatnih tipov: kisloljubnih smrekovih 
gozdov, barjanskih gozdov, prehodnih in visokih barij, vrstno bogatih travišča s 
prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta), ter habitatov vrst divji petelin, ruševec, 
koconogi čuk, gozdni jereb, mali skovik, triprsti detel in travniški postavnežna na območju 
Pohorja. Pripravili smo skupne baze ter GIS-plasti rabe za celotno območje Pohorja za namen 
priprave conacije območja. Sodelovali smo pri aktivnosti usklajevanja naravovarstvenih 
vsebin in turizma ter rekreacije,  pri izvedbi odstranjevanja zarasti na traviščih, strukturiranju 
gozdnih sestojev in gozdnega roba, določitvi ekocelic in habitatnega drevja, namestitvi 
gnezdilnic, izboljšanju prehranske baze koconogih kur. Pripravili smo 3 vmesna poročila. 

8.1.1.8 LIFE Conservation and Management of Dry Grasslands in Eastern 
Slovenia  

LIFE TO GRASSLANDS (1.11.2015 - 31.10.2020) 
V letu 2015 je bila za sofinanciranje odobrena prijava za projekt, ki se izvaja okviru programa 
LIFE – narava in biodiverziteta. Nosilec projekta je Zavod RS za varstvo narave. Glavni cilj 
projekta je revitalizacija zaraščajočih in zaraščenih suhih travnikov ter vzpostavitev ustrezne 
rabe na revitaliziranih površinah, hkrati pa ustvariti tudi pogoje za večjo vrstno pestrost na 
podlagi specifičnih mikrohabitatov, vezanih na različne travniške strukture. V projektu bo 
poudarek namenjen tudi povezovanju in ozaveščanju deležnikov, ki naj bi tekom projekta v 
trajnostni kmetijski rabi prepoznali razvojno priložnost. Projekt se je začel izvajati 1.11.2015 
in se bo zaključil 31.10.2020. V projektu smo izvedli začetne aktivnosti: podpis pogodbe z EC, 
podpis partnerskih pogodb, pripravili smo celostno grafično podobo projekta ter izvedli 
Začetno konferenco projekta.  

8.1.1.9 Alpine ecosystem services – mapping, maintenance and management  

AlpES (16.12.2015 – 15.12.2018) 
V letu 2015 je bila za sofinanciranje odobrena prijava za projekt v okviru programa 
evropskega transnacionalnega sodelovanja Interreg Alpine space. Vodilni partner projekta je 
Evropska akademija v Bolzanu, Zavod v projektu sodeluje kot projektni partner. Vsebina 
projekta temelji na varovanju ekosistemov in razumevanju ekosistemskih storitev. Poudarek 
je na nadnacionalnem pristopu, zlasti pri razumevanju ekosistemov v povezavi z 
vrednotenjem ter upravljanjem ekosistemskih storitev. Ključni cilji projekta so: razvoj 
koncepta ekosistemskih storitev v alpskem prostoru, izvedba kartiranja in ocenjevanje 
ekosistemskih storitev v alpskem prostoru, izdelava interaktivnih orodij za razširjenje 
informacij ter zagotavljanje prenosa rezultatov projekta najširšemu krogu deležnikov. 

8.1.1.10 Promocijske aktivnosti KOPOP  

PromKOPOP) (16.12.2014 – 28.2.2016) 
Ukrep kmetijsko – okoljskih in kmetijsko – podnebnih plačil (KOPOP), ki se izvaja v okviru 
Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020, je sistemski ukrep za ohranjanje ugodnega 
stanja vrst in habitatnih tipov v kmetijski kulturni krajini. Z namenom večje promocije teh 
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ukrepov kmetijskim svetovalcem in kmetom je Zavod v letu 2015 izvajal različne podporne 
promocijske aktivnosti. Objavljena sta bila dva prispevka na temo naravovarstvenih operacij 
KOPOP (Kmečki Glas, Zelena dežela) ter pripravljena brošura s predstavitvijo vseh operacij 
KOPOP, ki pomagajo ohranjati biotsko pestrost in naravne vire. Za potrebe poročanja o 
izvedenih aktivnostih smo v letu 2015 pripravili dve poročili.  

8.1.2 Oddane projektne prijave in načrtovanje projektov  

Zavod je v letu 2015 spremljal objave razpisov in se udeleževal programskih informacijskih 
dni za pridobitev evropskih sredstev na temo ohranjanja biodiverzitete in varstvo naravnih 
vrednot v finančni perspektivi 2014-2020.  
V nadaljevanju so v posameznih podpoglavjih navedeni ključni projekti, ki so bili oddani v 
okviru  razpisov v letu 2015 in so še v postopkih pregledovanja in ocenjevanja ter se je Zavod 
vanje vključil bodisi kot nosilec bodisi kot projektni partner. V zadnjem podpoglavju sta 
navedena projekta, ki sta bili oddana v letu 2015 in se je postopek ocenjevanja že zaključil. 

8.1.2.1 Awareness raising, training and measures on invasive alien species in 
forests  

LIFE ARTEMIS 
Nosilec projekta je Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Projektna prijava je bila oddana v sklopu razpisa »LIFE Environmental 
Governance & Information«. Glavni cilj projekta je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov 
invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost in vzpostaviti okvir učinkovitega 
zgodnjega opozarjanja ter hitrega odziva za invazivne tujerodne vrste v gozdovih. Posebna 
pozornost je namenjena komunikacijskim in ozaveščevalnim aktivnostim širši javnosti o 
težavah, ki so povezane z  invazivnimi tujerodnimi vrstami. 

8.1.2.2 Improvement of Natura 2000 statuses with restoration of Stržen's 
riverbed on intermittent Cerknica Lake  

LIFE STRŽEN 
Nosilec projekta je Notranjski regijski park, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje 
kot partner. Projektna prijava je bila oddana v sklopu razpisa »LIFE Nature & Biodiversity«. V 
okviru projekta Zavod načrtuje izvajanje le-tega s ciljem izboljšanja stanja prednostnega 
habitatnega tipa presihajoča jezera (HT 3180*) z obnovitvijo/revitalizacijo stare struge 
Stržena. Ostali cilji so še: zmanjšanje pritiska obiskovalcev na območje revitalizacije, 
vzpostavitev mirne cone - gnezditvenega habitata za bobnarico (Botaurus stellaris) ter 
pozitivna sprememba vedenja ključnih deležnikov. 

8.1.2.3 LIFE SAVING LASCA Urgent measure to conserve nearly extinct species 
Protochondrostoma genei  

(LIFE for LASCA) 
Nosilec projekta je Zavod za ribištvo Slovenije, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Projektna prijava je bila oddana v sklopu razpisa »LIFE Nature & 
Biodiversity«. Glavni cilj projekta je ohraniti ogroženo vrsto primorsko podust (Proto 
Chondrostoma genei), ki je blizu izumrtja, saj njena populacija na celotnem arealu drastično 
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upada. V sklopu projekta so načrtovane aktivnosti za zagotovitev genskega materiala vrste v 
ujetništvu, sledile pa bodo projektne akcije, kjer se bo ojačala populacija v naravi. Cilj 
projekta je tudi vzpostavitev ustreznega upravljanja za ohranitev vrste in vrsta aktivnosti, 
vezanih na ozaveščanje glede pomena avtohtonih vrst v prostoru. 

8.1.2.4 Transboundary management programme for the planned 5-country 
biosphere reserve “Mura-Drava-Danube”   

coop MDD 
Nosilec projekta je »World Wide Fund for Nature« (WWF) iz Avstrije, Zavod RS za varstvo 
narave pri projektu sodeluje kot partner. Projektna prijava je bila oddana v sklopu razpisa 
transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube). Nasprotujoče prakse upravljanja 
in intenzifikacija rabe zemljišč ogrožajo naravovarstveno pomembna območja načrtovanega 
čezmejnega biosfernega rezervata "Mura-Drava-Donava" (TBR MDD). Zavarovana območja 
vzdolž rek pomembno prispevajo k ohranjanju, obnovi in upravljanju tega ekološkega 
koridorja mednarodnega pomena. Projekt CoopMDD bo vzpostavil čezmejno sodelovanje 
med upravljavci zavarovanih območij in razvil skupen pristop za usklajeno upravljanje. 
Rezultat projekta bo učinkovito upravljanje in boljša povezanost zavarovanih območij, ki 
pomeni osnovo za učinkovito upravljanje čezmejnega biosfernega rezervata. Raba zemljišč 
bo usklajena in bo zagotavljala izboljšanje stanja vodnih teles, habitatov in vrst, kot je 
opredeljeno za porečja in skladno s PUN2000. 

8.1.2.5 Valorisation of geo-heritage for sustainable and innovative tourism 
development of Danube Geoparks 

Danube GeoTour 
Nosilec projekta je Center za idrijsko dediščino iz Idrije, Zavod RS za varstvo narave pri 
projektu sodeluje kot partner. Projektna prijava je bila oddana v sklopu razpisa 
transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube). Globalni geoparki, ki so vključeni 
v novoustanovljeni program UNESCO, so veliki promotorji izjemne geološke dediščine po 
svetu in postajajo vse pomembnejši dejavnik v razvoju geoturizma. To velja tudi za geoparke 
v Podonavju. Vendar pa njihov trajnostni razvoj zaostaja glede na ostale geoparke v EU. 
Glavni rezultat projekta bo krepitev sodelovanja in razvoj skupnih turistični produktov. 
Izdelane bodo skupne smernice za trajnostni geoturizem. Izmenjava izkušenj, testiranje 
novih geoturističnih produktov in inovativnih interpretativnih pristopov bo imelo pozitiven 
učinek na vključevanje in sodelovanje lokalnih prebivalcev.  

8.1.2.1 Nature conservation and geology in education 

 GreenEDU 
V okviru razpisa Obzorje 2020, Privlačnost izobraževanja in znanstvenih karier za mlade  
(SEAC*) smo v letu 2015, kot nosilec prijavili projekt z naslovom »Nature conservation and 
Geology in Education«  (Varstvo narave in geologija v izobraževanju). Glavni cilji projekta so: 
popularizacija, dvig ozaveščenosti in privlačnost izobraževanja na področju varstva narave in 
geologije z usposabljanjem in izobraževanjem učiteljev in vzgojiteljev, z vključevanjem vsebin 
varstva narave in geologije v vzgojno izobraževalne procese, institucionalnim/medsektorskim 
povezovanjem in inovativnimi pristopi znanstvenega izobraževanja, ki vključuje vse ciljne 
skupine (vključno skupine s posebnimi potrebami). Cilji bodo doseženi z izvedbo različnih 
komunikacijskih in drugih podpornih aktivnosti, ki smo jih razdelili v sedem delovnih 
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paketov. Ti so: analiza izhodiščnega stanja in obstoječih izobraževalnih praks, priprava 
inovativnih učnih pripomočkov in materialov, inovativni izobraževalni programi in dogodki za 
večjo privlačnost znanosti, varstvo narave in geologija Slovenije na dlani (učne poti), 
diseminacijske ter komunikacijske aktivnosti in upravljanje projekta.  
Projekt kljub doseženim visokim ocenam ni bil izbran za sofinanciranje.  

8.1.2.2 Geo svet v vrtcih in šolah  

GeoSvet 
V okviru programa Erasmus+ je Zavod kot vodilni partner v sodelovanju z devetimi 
partnericami iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške prijavljal projekt z naslovom Geo svet v vrtcih in 
šolah. Cilj projekta je dvig kakovosti vzgojno izobraževalnih procesov, strokovni razvoj 
izobraževalnega osebja in učencev na področju geologije in varstva narave, dvig 
ozaveščenosti o lokalnem okolju in ohranjanju narave, mrežno povezovanju izobraževalnih 
ustanov ter boljši dostop do formalnega/neformalnega izobraževanja in usposabljanja. 
V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti: paket učnih pripomočkov na temo 
naravovarstva in geologije, ki spodbujajo interdisciplinarne in multidisciplinarne pristope, 
krepijo kakovost predšolske vzgoje/začetnega izobraževanja, osnovnega šolstva in osnovne 
spretnosti, vzpostavitev sistema GEO POTNI LIST, ki bo povezal vse obstoječe in potencialne 
izvajalce izobraževalnih programov v regijah obeh geoparkov ter druge zainteresirane 
ponudnike izobraževalnih vsebin na področjih geologije in naravovarstva, vzpostavitev mreže 
GEO ŠOL in VRTCEV na podlagi priprave strokovnih meril in kriterijev za vključitev, 
strokovnega izobraževanja in usposabljanja osebja, priprave programa letnih aktivnosti ter 
priprave javnega natečaja za zastavo in himno GEO ŠOL in VRTCEV. 
Projekt je bil po postopku ocenjevanja in doseženim visokim ocenam uvrščen na rezervno 
listo.  

8.1.2.3 Regionalni razvojni programi v okviru izvajanja kohezijske politike 2014-
2020  

Zavod je v letu 2015 nadaljeval aktivnosti sodelovanja z regionalnimi razvojnimi agencijami, 
zlasti pri umeščanju vsebin iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020 (prednostna os 6.2) v pripravo regijskih in medregijskih 
projektov ter projektov za programe Interreg. Zavod z regionalnimi razvojnimi agencijami 
sodeluje v smislu svetovanja pri razvoju in umeščanju projektnih vsebin in aktivnosti na 
naravovarstveno pomembnih območjih (s poudarkom na območjih Natura 2000). Poleg 
sodelovanja z RRA smo v okviru projekta SI Natura 2000 Management (PUN2000) za potrebe 
MOP izvajali tudi pregledovanja in podajanja pripomb na regijske razvojne programe. 
 
Jugovzhodna Slovenija 
V letu 2015 smo nadaljevali z mreženjem ključnih deležnikov in potencialnih partnerjev ter 
nadgrajevali, razvijali in dopolnjevali vsebine za projektne predloge, še zlasti za območje 
Gorjancev, reke Krke, Kočevskega ter plitvega krasa Bele krajine, ki so bili ključni z vidika 
varstva narave v sklopu RRP za novo obdobje 2014-2020. Projekte smo razvijali v smeri 
odpirajočih se razpisov CLLD in Interreg.  
 
Posavska regija 
V sodelovanju območnih enot smo s posavskimi občinami in RRA Posavje dopolnjevali 
projektni predlog Varstvo biodiverzitete in vodnih ekosisitemov, skladno z izhodišči 
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Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. 
Skladno z izhodišči operativnega programa smo s strokovnimi vsebinami sodelovali pri 
pripravi projektnega predloga »Obnova retezenzijskih površin ob Krki in Krakovskem gozdu 
za povečanje biotske raznovrstnosti in poplavne varnosti ter interpretacija naravne in 
kulturne dediščine«. 
 
Savinjska regija    
Območna enota Celje je v sodelovanju z Razvojno agencijo Savinjske regije (RASR) ter 
nekaterimi občinami pripravila dva integralna projektna predloga Ohranjanje in upravljanje 

mokrišč Savinjske regije ter Ohranjanje in upravljanje travišč Savinjske regije. Predlog RASR 
je bil, da bi doslej posamezne projektne predloge združili v en ali dva integrirana in večja 
predloga, ki bi odražala rdečo nit in poudarjala kvalitete ohranjene narave in biodiverzitete 
ter nakazovala potenciale in aktivnosti.  
Ohranjanje in upravljanje mokrišč Savinjske regije vsebuje naslednje posamezne projektne 
predloge: Območje Volček – Cerovec – Ličenca, Porečje Savinje s pritoki Hudinja, Ložnica, 
vodotok Voglajna s pritoki, Sotla s pritoki ter Dravinja. 
Ohranjanje in upravljanje travišč Savinjske regije vsebuje naslednje posamezne projektne 

predloge: Krajinski park Boč, Smrekovec ter RP Kozjanski park – ohranjanje in upravljanje 

naravovarstveno pomembnih travišč. 

  
Obalno-kraška regija 
V letu 2015 smo na OE Piran in OE Nova Gorica nadaljevali z oblikovanjem vsebin za 
projektne predloge za območje Kraškega roba in Krasa ter porečja Dragonje. Pri tem smo v 
proces učinkovito povezali ključne deležnike in potencialne partnerje pri prijavi projektov na 
programih čezmejnega sodelovanja s sosednjima državama.    
 
Podravska regija 
V letu 2015  smo bili aktivno vključeni v proces priprave dokumenta Razvoj regije/Regionalni 
razvojni program Podravje 2014-2020.  V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in regionalno 
razvojno agencijo MRA je OE MB pripravila projektni predlog  z naslovom »Drava povezuje«. 
 Sodelovali smo v Odboru RSR za podeželje, kmetijstvo in gozdarstvo, Odboru RSR za 
turizem, kulturo in umetnost in Odboru za okolje. Udeležili smo se več sestankov na temo 
usklajevanja vsebin  projektnega predloga in  na seji sveta Regije. Aktivno smo sodelovali pri 
pripravi projektnega predloga za prijavo na razpis Interreg SI-HR, cilj 6c. 
 
Koroška regija 
V letu 2015 smo bili aktivno vključeni v proces priprave dokumenta Razvoj regije/Regionalni 
razvojni program za Koroško razvojno regijo 2014-2020. V sodelovanje z deležniki (lokalne 
skupnosti, RRA Koroška, MRA in RASR) smo na OE MB pripravili projektni predlog z naslovom 
»Vizija Pohorje 2030 – Spodbujanje ekosistemskih storitev in usmerjanja obiska za doseganje 
ciljev Programa upravljanja Natura 2000 na varovanih območjih Pohorja«. Udeležili smo se 
več sestankov in usklajevanj z nosilci priprave dokumenta, s projektno pisarno MO Slovenj 
Gradec, lokalnimi deležniki in pristojnim ministrstvom. Sodelovali smo v Regijskem odboru za 
infrastrukturo, okolje in prostor. Aktivno smo sodelovali pri pripravi projektne prijave na 
razpis Interreg SI-AT na cilj 11 in cilj 6c. 
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Severno Primorska regija  
Aktivno smo sodelovali pri pripravi RRP za obdobje 2014-2020. Z usmeritvami za ustrezno 
vključevanje in upoštevanje vsebin s področja ohranjanja narave smo sodelovali na več 
sestankih z nosilci priprave ter na delavnicah Odbora za trajnostni okoljski, prostorski in 
infrastrukturni razvoj regije, v katerega smo vključeni. Nadaljevali smo z razvojem projektne 
ideje (aktivnosti in ukrepi v varovanih območjih) v RRP vključenih projektnih predlogov 
Trnovski gozd ter Vipavska dolina. Razvijali smo projektno idejo za pripravo strateškega 
projekta v okviru programa Interreg V-A Slovenija- Italija. 
 
Primorsko Notranjska regija (staro ime Notranjsko-Kraška regija) 
V sodelovanju z razvojno agencijo Zeleni Kras, NRP, KP Pivška jezera, Občinama Cerknica in 
Pivka smo sodelovali pri pripravi osnutka projektov za izvajanje kohezijske politike na 
področju ohranjanja biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev, ter pri oblikovanju 
projekta za čezmejni program Slovenija – Hrvaška s področja ohranjanja naravne dediščine. 
Velik del nalog je bil usmerjen v svetovanje NRP pri oblikovanju projektnega predloga za 
območji Natura 2000 Notranjski trikotnik in Cerkniško jezero ter sodelovanju z ZGS pri 
pripravi projektnega predloga za izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti območij Natura 
2000 Snežnik - Pivka. Z razvojno agencijo smo sodelovali tudi pri pripravi dveh strategij LAS. 
 
Osrednje slovenska regija (Ljubljanska urbana regija) 
OE Ljubljana je z LUR in OE KR sodelovala pri oblikovanju strategije in projektnega predloga 
za ohranjanje mokrišč LAS občin Medvode, Trzin, Vodice, Domžale in Mengeš. Z LUR smo 
pregledali možnosti priprave projekta na temo Ohranjanje in razvoj KP Polhograjski dolomiti 
vendar smo ugotovili, da dokler se ne bodo vse občine na območju pismo zavezale k podpori 
aktivnostim projekta se projektna ideja zamrzne. LUR smo svetovali tudi pri oblikovanju 
projektov regionalnega pomena z namenom črpanja sredstev iz programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (prednostna os 6.2). 
 
Gorenjska regija 
Za pripravo Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014-2020 smo sodelovali v 
Odboru za podeželje in v tem delu implementirali varstvo narave. Pri načrtovanju projektnih 
aktivnosti za  podeželje v novi  finančni perspektivi smo sodelovali z Razvojnimi agencijami 
(Sora, Ragor, BSC), Biotehniškim centrom Naklo in Kmetijsko gozdarskim zavodom iz Kranja 
kot potencialnimi partnerji in prijavitelji projektov. Postali smo člani dveh Lokalnih akcijskih 
skupin (LAS Gorenjska košarica in RRA LUR). 
V razvojne plane smo vključili več naravovarstvenih vsebin: 
- idejo »turistične promocije fosilne dediščine podprto z interpretacijo narave«,  
- ohranitev mokrišč Trzina, ki se je uvrstila med prioritetne projektne ideje na nivoju 
oblikovanja lokalne strategije, 
- naravovarstvena infrastruktura na zavarovanem območju Bobovek, 
- invazivke in naravovarstvo. 
S TNP smo pripravili vsebine za prijavo projekta na Kohezijska sredstva na temo ohranjanja 
kvalifikacijskih vrst v TNP. 
Strokovno smo usmerjali raziskovalno nalogo v zvezi s »promocijo Velike planine kot 
turistične destinacije« študentov geografije, ekonomije in prava, ki so jo pripravili v okviru 
evropskih raziskovalnih projektov, pri kateri so upoštevali naravovarstveni vidik in naše 
predloge za interpretacijo narave. Raziskovalna naloga je bila sprejeta v lokalnem okolju in 
uvrščena v lokalno razvojno strategijo s strani občine Kamnik. 
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8.1.3 Poprojektne aktivnosti 

Za zaključene projekte, katerih nosilec je bil Zavod, smo v letu 2015 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  

Projekt se je zaključil v juliju 2011. Zavod je z dejavnostmi poprojektnih projektov (follow-up 
projects) (WETMAN, ALPA, SUPORT) izvedel velik del aktivnosti v okviru strateškega cilja 
ohranjanja narave Vizije Pohorje 2030 (izboljšanje stanja barjanskih površin, travišč z volkovjem 
in izboljšanje vsebin interpretacije narave). V okviru poprojektnih aktivnosti OE MB in OE CE 
sodelujeta z regionalnimi razvojnimi agencijami (Savinjska, Koroška in Podravska) pri pripravi 
projekta Pohorje iz programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 
(prednostna os 6.2).  

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 2015 pa se je nadaljevala distribucija razstave Nevidne vezi, ki je bila pripravljena v 
okviru projekta. Razstavo smo v poletnih mesecih postavili v mestni knjižnici Kranj, kjer smo 
jo dopolnili z novimi razstavnimi prikazi. V okviru postavitve je bilo izdanih več sporočil in 
opravljen radijski intervju. Na Tednu domačih pedočev v Izoli smo zagotovili distribucijo 
italijanske različice zloženk. Izkušnje iz projekta smo objavili v reviji Varstvo narave (Morski 
datlji? Ne, hvala! – primer strateškega komuniciranja varstva narave). 
 

8.2 SODELOVANJE V ZUNANJIH STROKOVNIH IN DRUGIH 
TELESIH  

Spodnja preglednica prikazuje sodelovanja delavcev Zavoda v zunanjih (tj. organiziranih izven 
Zavoda) strokovnih in drugih telesih, kot so sveti, strokovni sveti, komisije, podkomisije, 
delovne skupine in odbori, ki so se začela v letu 2015. 

Preglednica 13: Pregled števila teles, v katerih z letom 2015 sodelujejo zaposleni ZRSVN. 

Enota svet strokovni svet komisija podkomisija delovna skupina odbor

CE 0 0 0 0 0 1

KR 0 0 0 0 1 0

LJ 2 1 0 0 0 0

MB 1 0 0 0 0 1

NG 2 1 0 0 2 0

NM 0 0 0 0 0 1

PI 0 0 0 0 0 1

OsrE 0 0 0 0 0 2

Skupaj 5 2 0 0 3 6  
 
V nadaljevanju območne enote izpostavljajo pomembnejša sodelovanja, tj. naštejejo 
nekatera telesa, v katerih so delovali sodelavci Zavoda oziroma izpostavijo pomembne 
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aktivnosti, ki so jih kot člani teh teles izvedli v letu 2015, tako za novo vzpostavljena članstva, 
ki so prešteta v zgornji tabeli, kot tudi članstva, ki se nadaljujejo iz preteklih let. 
 
Območna enota Celje 
Nadaljevali smo s sodelovanjem z ZGS, Območni enoti Celje in Nazarje, kjer imamo po enega predstavnika v 
svetu. Predstavnika Zavoda iz naše območne enote pokrivata strokovni del v strokovnem svetu Javnega zavoda 
Regijski park Kozjanski park in v strokovnem odboru Krajinskega parka Logarska dolina. Sodelovali smo v 
delovni skupini za pregled strokovnih podlag in pripravo predloga o celoviti ureditvi območja akumulacije 
Vonarje, ki je je bila imenovana na osnovi sklepa ministrice za okolje in prostor. 
 
Območna enota Kranj 
Območna enota Kranj ima predstavnika v območnih enotah ZGS Bled in Kranj. Sodelujemo v Regionalnem 
razvojnem svetu za Gorenjsko, v delovni skupini Odbora za okolje in infrastrukturo ter Odbora za podeželje ter 
v njegovi strokovni podskupini za naravovarstvo. Vključeni smo v Odbor za podeželje Ljubljanske urbanistične 
regije. Smo člani dveh lokalnih akcijskih skupin (LAS). Predstavnik OE Kranj je član strokovnega sveta 
Triglavskega narodnega parka in v uredniškem odboru glasila TNP.  
 
Območna enota Ljubljana 
Območna enota ima predstavnika v centralnem svetu ZGS in dva predstavnika v svetu ZGS, na območnih 
enotah Ljubljana in Kočevje. OE Ljubljana ima tudi predstavnika sveta v strokovnem svetu JZ KPLB in 
strokovnem svetu NRP. Skupaj z drugimi OE smo se vključili v mreže za razvoj  Ljubljanske urbane regije, 
Notranjsko kraške regije in regije Jugovzhodna Slovenija. Vključeni smo v naslednje LASe: Barje z zaledjem, 
Sožitje med mestom in podeželjem, Notranjska in Za mesto in vas.  
 
Območna enota Maribor 
Predstavnica OE Maribor je bila v l. 2015 imenovana v nadzorni odbor MAB pri Slovenski nacionalni komisiji 
UNESCO, kjer predstavlja MAB Mura (TBR Mura – Drava – Donava). Sodelavec OE MB je član Strokovnega sveta 
JZ Krajinski park Goričko, sicer pa OE Maribor sodeluje s tremi predstavniki v svetih ZGS Slovenj Gradec, 
Maribor in Murska Sobota. Sodelavka OE Maribor je tudi članica Koordinacijskega odbora za pripravo projekta 
ustanovitve čezmejnega biosfernega rezervata Mura-Drava-Donava. Smo člani regionalne razvojne mreže, kot 
člani Obora za infrastrukturo, okolje in prostor, Odbora za razvoj podeželja, kmetijstva in gospodarstva ter 
odbora za turizem sodelujemo pri delu Regionalnega razvojnega sveta statistične regije Podravje. Na občinski 
ravni kot člani sodelujemo še v Komisiji za izgradnjo MHE na območju občine Slovenska Bistrica, v Delovni 
skupini za ureditev parkirišča in pričetka pešpoti - Bistriški vintgar, v Posvetovalni skupini za prenovo 
občinskega programa varstva okolja za občino Ptuj in v Projektni skupini za izvedbo projekta "Varovanje okolja 
na mestnem in primestnem območju Radelj ob Dravi". Sodelavec je član strokovnega sveta JZ KP Goričko. 
Sodelavka je strokovni recenzent v komisiji na Regijskem srečanju mladih raziskovalcev Zgornjega Podravja in 
članica slovenske skupine Global Heritage Stone Resource’ Designation. 
 
Območna enota Nova Gorica 
Kot član sodelujemo v Svetih Zavoda za gozdove OE Tolmin, Postojna in Sežana, v strokovnih svetih Kobilarne 
Lipica, RPŠJ in KP Pivška presihajoča jezera, v strokovni skupini za Geopark Idrija, v Komisiji za Panovec in v 
Delovni skupini za pripravo kandidature za vpis Klasičnega krasa na UNESCO Seznam svetovne dediščine. S 
članom sodelujemo tudi v nadzornem odboru za izvajanje Programa CBC Slovenija-Italija 2007-2013. V okviru 
priprav za regionalne razvojne programe sodelujemo v Odboru za podeželje, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in 

naravne vire (RRA Južna Primorska), v Odboru za trajnostni okoljski, prostorski in infrastrukturni razvoj regije 

(RRA Severna Primorska) in v Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor (RRA Notranjsko-kraške regije). C 
članstvom sodelujemo v LAS-u »V objemu sonca«.  
 
Območna enota Novo mesto 
V letu 2015 smo nadaljevali s članstvom v svetih ZGS, območni enoti Novo mesto in Brežice ter članstvom v 
Strokovnem svetu JZ Krajinski park Kolpa, odboru za turizem in podeželje v Regionalnem razvojnem svetu za JV 
regijo, skupščini LAS Dolenjska in Bela krajina, ter v sosvetu UE Novo mesto. Vključeni smo v delovno skupino za 
razvoj namakanja v Sloveniji ter v Stalno Slovensko-hrvaško komisijo za vodno gospodarstvo – podkomisijo za 
vodno območje Save, Sotle in Kolpe. Predstavnik enote je član izpitne komisije za preverjanje usposobljenosti 
za samostojno jamarsko delovanje. 
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Območna enota Piran 
V letu 2015 smo nadaljevali s sodelovanjem strokovnih 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 Programa CBC Slovenija – Italija 2007 – 2013 ter 
v upravnem in izvršnem odboru združenja upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij - MedPAN. 

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

V letu 2015 smo se v okviru javne službe udeleževali minimalno število strokovnih srečanj in 
v tujini, saj večino le teh izvedemo v okviru projektov. Strokovnih srečanj in konferenc se 
praviloma udeležujemo kot aktivni udeleženci, kar pomeni, da imamo na teh srečanjih oz 
konferencah ali predavanje ali pa smo del organizacijskega tima.  

8.3.1 Aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih doma in v tujini 

Preglednica v nadaljevanju prikazuje število udeležb na strokovnih srečanjih v letu 2015. 

Preglednica 14: Pregled aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih 

domače
                 

mednarodno

Enota konferenca
strokovno 
srečanje

konferenca
strokovno 
srečanje

CE 0 0 0 0
KR 1 0 0 1
LJ 0 0 2 0
MB 1 2 2 0
NG 0 0 0 0
NM 0 0 0 0
PI 0 1 1 0

OsrE 3 0 3 3
Skupaj 5 3 8 4  

 
V nadaljevanju območne enote izpostavljajo pomembnejše prispevke, ki so jih sodelavci 
predstavili na konferencah in drugih strokovnih srečanjih v letu 2015, poudarek je na 
mednarodnih udeležbah. Seznam vseh naših prispevkov na strokovnih srečanjih v letu 2015 
pa je podan v Prilogi 12.3). 
 
Območna enota Kranj 
Udeležili smo se 22. posvetovanja slovenskih geologov v Ljubljani ter strokovne ekskurzije združenja evropskih 
kvartarnih geologov INQUA. S prispevkom Nature Conservation Policy – from legislation to real effect in nature 
in Gorenjska smo se udeležili mednarodne delavnice Varstvo biologije na Univerzi na Primorskem, na posvetu o 
lastništvu eksotičnih živali predstavili problematiko tujerodnih invazivnih vrst ter predavali za vrtnarje in 
cvetličarje o invazivnih tujerodnih vrstah. Na temo ITV smo sodelovali v radijski oddaji »Studio ob 17h«. 
 

Območna enota Ljubljana 
Predstavili smo prispevek »Z žabico do varstva narave« na okrogli mizi v sklopu mednarodne konference o 
gledališki pedagogiki.    
 
Območna enota Maribor 
Geološke posebnosti Geoparka Karavanke smo predstavili na 22. Srečanju slovenskih geologov. Na tem 
srečanju smo sodelovali še s predstavitvijo Geoprojektnega tedna, ki ga na območju geoparka izvajajo šole in 
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vrtci. S prispevkom s podobno vsebino, geološka dediščina in interpretacija, ki smo jo obravnavali v projektu 
Comenius, smo sodelovali mednarodni konferenci Sensitive heritage - sensitive interpretation v Krakovu na 
Poljskem. Na mednarodni konferenci »Interpretacija geologije za širšo javnost'' in zaključni konferenca projekta 
COMENIUS  smo predstavili projekt in izvedli interpretacijske delavnice. Na XVII. strokovnem posvetu 
pomočnikov ravnateljev smo sodelovali s prispevkom Izobraževalne in interpretacijske delavnice za vrtce in 
šole. 
 
Območna enota Nova Gorica 
Sodelovali smo na 22.posvetovanju slovenskih geologov s prispevkom Sprememba zakonodaje na področju 
varstva mineralov in fosilov. 
 
Območna enota Piran 
V okviru aktivnosti, povezanih z Barcelonsko konvencijo, smo se udeležili rednega srečanja nacionalnih 
koordinatorjev za protokol SPA&BD, strokovnega srečanja na temo načrta za doseganje cilja 2020 v 
Sredozemskem morju ter posebnega srečanja, namenjenega ekološko in biološko pomembnih območij  v 
Jadranskemu morju. Na 10. strokovnem posvetu ZRSVN, v novembru 2015, smo sodelovali s prispevkom 
Komuniciranje varstva narave – kaj, zakaj in s kom? 
 

8.3.2 Priprava slovenskega naravovarstvenega posveta 

Natura 2000 je eno pomembnejših naravovarstvenih orodij. Kljub temu pa so nekatere vrste 
območij Natura 2000 v zelo slabem ohranitvenem stanju, na meji obstoja. Ekološke zahteve 
teh vrst so običajno prva misel, ko se lotevamo njihovega varstva. Kaj pa ostale okoliščine v 
katere je umeščeno naravovarstveno delovanje? Nekaj tovrstnih izzivov smo predstavili na 
desetem strokovnem posvetu ZRSVN z naslovom Ogrožene vrste Nature 2000 - stanje in 
izzivi. Posvet je potekal v sklopu projekta LJUBA – Ljudje za barje, sofinancirane s sredstvi 
Programa Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP), 18.11.2015 v 
Ljubljani. Na posvetu smo predstavili osem predstavitev in sicer: Najbolj ogrožene vrste 
območij Natura 2000 (mag. Matej Petkovšek, ZRSVN), Stanje vlagoljubnih populacij 
barjanskega okarčka v Sloveniji (dr. Tatjana Čelik, ZRC SAZU), Projekt LJUBA - prvi koraki k 
ohranjanju barjanskega okarčka na Ljubljanskem barju (Primož Glogovčan, ZRSVN; Anton 
Zavodnik, KGZS), Komuniciranje varstva narave – kaj, zakaj in s kom? (Tina Trampuš, ZRSVN), 
Preproste rešitve ujete v labirinte zakonodaje (mag. Mateja Žvikart, ZRSVN), Ali današnja 
družba še načrtuje? (mag. Jelka Hudoklin, Acer d.o.o), Denar, narave vladar? (dr. Marija 
Markeš, MOP) in Moč podobe – ozaveščanje ali zavajanje (dr. Božidar Flajšman).  
Pozdravni nagovor na posvetu je imela ministrica za okolje  in prostor Irena Majcen. 
Udeležilo se ga je 130 poslušalcev z najrazličnejših organizacij, tako s področja kmetijstva, 
urejanja prostora, gozdarstva, varstva narave, idr. 
Vse predstavitve predstavljene na posvetu so dosegljive na spletni strani Zavoda, pod 
zavihkom Strokovna srečanja.  

8.3.3 Strokovno srečanje Zavoda RS za varstvo narave 

V letu 2015 smo zaključno strokovno srečanje za vse sodelavce Zavoda pripravili na območni 
enoti Novo mesto. Dogodek je bil pripravljen v okviru dela z notranjo javnostjo, kjer smo v 
hiši Žive dediščine v občini Šmarješke toplice izvedli štiri različne delavnice za zaposlene, 
kasneje pa se na gradu Struga pri Otočcu udeležili še interaktivne interpretacije kulturne 
dediščine. Dogodek smo zaključili s pregledom aktivnosti in dosežkov Zavoda – tako 
območnih enot kot osrednje enote, v letu 2015. Predstavljen je bil tudi praktičen prikaz 
pomena vizualne komunikacije.   
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8.3.4 Drugo mednarodno sodelovanje 

V novembru 2015 je Evropski svet sprejel makroregionalno strategijo EU za Alpsko regijo, 
postopno pa se je začelo z oblikovanjem organizacijske strukture za njeno izvajanje. ZRSVN je 
izkazal interes za prevzem vodenja akcijske skupine 7, ki se nanaša na uresničevanje 
okoljskega ukrepa ,,razvoj ekološke povezanosti na celotnem programskem območju''. 
Imenovanje za vodjo akcijskih skupin je potrdila Vlada RS na seji dne 10.12.2015. Izvajali ga 
bomo v tandemu s Bavarskim ministrstvom za okolje in varstvo potrošnikov, zato smo se v 
letu 2015 že sestali na sestanku v Münchnu in začeli z usklajevanjem aktivnosti.   
V okviru projekta Towards Strengthened Conservation Planning in South-Eastern Europe smo 
v mesecu aprilu v organizacij držav Balkana (Ministrstva, Agencije, Zavodi). Delo je potekalo 
tako na osrednji kot tudi na območnih enotah. 
Povabljeni smo bili na strokovno srečanje »Natura 2000 Biogeographical Process, 
Stakeholder and Public Engagement for Natura 2000 sites« v Veliko Britanijo, s prispevkom o 
vključevanju deležnikov v naravovarstvena prizadevanja na območjih Natura 2000. 
 

8.4 SODELOVANJE ZAVODA V POSTOPKIH SPREJEMANJA 
PREDPISOV 

Zavod je v letu 2015 sodeloval v postopkih sprejemanja predpisov, in sicer pri pripravi gradiv 
pred začetkom uradnih postopkov sprejemanja predpisov, v medresorskem usklajevanju ali 
je podal pripombe k osnutkom predpisov. 
 
Zavod je po objavi poziva za posredovanje pisnih pripomb (v okviru javne obravnave) podal 
pripombe in predloge k naslednjim predpisom: 

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (št. osnutka 007-106/2015); 
- Pravilnik o določitvi občutljivih območij (št. osnutka 007-129/2015); 

      - Izhodišča za pripravo Energetskega koncepta Slovenije; 
      - Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. 
 

Sodelovali smo pri pripravi in v postopkih sprejemanja naslednjih predpisov:  
- Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih 

(območjih Natura 2000) – v postopku sprejemanja; 
- Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15); 
- Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, kjer se je naše delo odrazilo v 

Uredbi o plačilih za ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil, ekološko kmetovanje 
in območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, 
št. 13/15, 21/15, 30/15, 54/15); v Uredbi o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list 
RS, št. 9/15); in v predlogu Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 v letu 2016 – v postopku 
sprejemanja; 

- Pravilnika o spremembah pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus 
arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 78/15); 
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- Spremembe in dopolnitve Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 
2000) – sodelovanje z ministrstvom pri pripravi predloga spremembe predpisa – 
priprava strokovnih vsebin; 

- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in 
posegov v naravo na varovana območja – sodelovanje z ministrstvom pri pripravi 
predloga spremembe predpisa – priprava strokovnih vsebin. 

 
Zavod je aktivno sodeloval v postopku sprejemanja Odloka o Krajinskem parku Tivoli, 
Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15), in sicer je Zavod pripravil strokovne 
osnove in sodeloval na javni predstavitvi ter pri odgovorih na pripombe (za podrobnosti 
gl. Prilogo 12.9). 
 
Zavod je pripravil tudi strokovne osnove in je usklajeval vsebine v postopku sprejemanja 
Odloka o določitvi plovbnega režima po Cerkniškem jezeru (Uradni list RS, št. 78/15).  
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9 POSLOVANJE  

Aktivnosti, opisane v tem poglavju, se večinoma nanašajo na delo Osrednje enote. Gre bodisi 
za koordinacijo dela na nivoju celotnega Zavoda, bodisi za splošne aktivnosti poslovodstva, ki 
so značilne za vsako delovno organizacijo: finančno-računovodske, kadrovske in pravne 
naloge, izobraževanje delavcev Zavoda, koordinacija nabav, investicij in vzdrževanja ter 
vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Zavoda. Določen del nalog iz tega poglavja 
izvajajo tudi po posameznih območnih enotah Zavoda, predvsem vodje enot in njihovi 
namestniki. 
 
Leto 2015 so zaznamovali napori, vloženi v zagotavljanje zadostnih proračunskih sredstev za 
normalno poslovanje Zavoda, saj so bila sredstva za izvedbo Programa dela zagotovljena šele 
oktobra. 
 
V drugi polovici leta 2015 je Zavod sprejel odločitev, da se informacijski sistem (IS)  Poslovni 
portal ZRSVN postopoma opusti. Tako se od 1. 1. 2016 ne bodo več uporabljale aplikacije 
Delovodnik, Knjižnjica in Evidenca zaposlenih. Namesto Delovodnika so bili uvedeni 
delovodniki v formatu MS Excel, tj. enotne tabele za vsakega sodelavca, v katere vsak vpisuje 
porabo delovnega časa po nalogah. Dosedanje naloge Delovodnika so bile pregledane ter 
nekatere od njih (npr. tiste, pri katerih je bilo na nivoju leta vseh ur za Zavod le ok. tisoč ter 
tiste, ki so bile vsebinsko povezane z drugimi nalogami), ukinjena je bila razdelitev na 
podnaloge ter vpisovanje porabljenega delovnega časa za terenske aktivnosti. S tem v zvezi 
bodo v prihodnje (za leto 2016 in dalje) uvedene določene spremembe pri načrtovanju 
(program dela) in poročanju o opravljenem delu (letno poročilo).  
 
V nadaljevanju so zgoraj omenjene aktivnosti za leto 2015 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 tri seje Sveta Zavoda in osem kolegijev direktorja, kar je prešteto v preglednici 
15.  

Preglednica 15: Pregled sej Sveta Zavoda in kolegijev direktorja 

Seje Število 

Redne 1 

Korespondenčne 2 

Kolegiji direktorja 8 

Skupaj 11 
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9.2 UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI 

Zavod upravlja s poslovnimi prostori OE Nova Gorica v Novi Gorici na Delpinovi 16. V letu 
2015 smo v prostorih izvedli redna vzdrževalna dela in sicer pleskanje prostorov ter 
preureditev notranje opreme s čemer smo izboljšali delovne pogoje. Ostale organizacijske 
enote Zavoda delujejo v najetih poslovnih prostorih.     

9.3 PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE 

Delo na področju pravnih in kadrovskih zadev je v letu 2015 potekalo na ustaljen način.  

Nekaj tipičnih nalog s tega področja je: 

• urejanje in vodenje dokumentacije o vseh kadrovskih zadevah; 

• urejanje delovnih razmerij; 

• pravno svetovanje in interpretacije zakonodaje za potrebe vseh enot Zavoda; 

• pregled in priprava najemnih, prodajnih in drugih pogodb; 

• naloge, povezane s pravnimi rešitvami varstva naravnih vrednot in druge pravne 

naloge, vezane na strokovne vsebine. 

 
Zavod je glede na spremembe zakonodaje izpolnjeval obveznosti, ki mu jih nalagajo 
spremenjeni predpisi. Zaradi sprememb zakonodaje, ki vplivajo na obstoječe splošne akte 
Zavoda, je bilo treba uskladiti Statut Zavoda, ki je bil v letu 2015 medresorsko usklajen in je 
zdaj pripravljen za obravnavo in sprejem na seji Sveta Zavoda. Sprejet je bil tudi nov Pravilnik 
o uporabi službenih mobilnih aparatov in Pravilnik o ugotavljanju psihofizičnega stanja 
delavcev ter še nekaj drugih sprememb splošnih aktov in navodil direktorja. 

9.3.1 Analiza kadrovanja in kadrovska politika 

Poglavje se nanaša na »Navodilo« [2], 11. točka 16. člena. 
 
V Zavodu je bilo na dan 31.12.2015 za opravljanje nalog redne dejavnosti javne službe 
zaposlenih 68 delavcev (66,5 izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa), od tega so 3 
zaposleni za polovični delovni čas, ena delavka pa je imela pet mesecev krajši delovni čas 
zaradi starševstva. Zaradi racionalne rabe virov administrativni kader na območnih enotah, 
kjer je to mogoče, zaposlujemo le za polovični delovni čas. 
Nekaj zaposlenih 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 slovenskega 
proračuna preko MOP, je tako na dan 31.12.2015 znašal 62,9, kot je navedeno v preglednici 
16. Zavod je imel na koncu leta 2015, vključno z zaposlitvami na projektih, zaposlenih 84 
delavcev. 

Preglednica 16: Pregled števila zaposlenih po virih financiranja. 

Vir financiranja 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

Januar 2015 Januar 2016 
1. Državni proračun 62,9 62,9 
2. Proračun občin 0 0 
3. ZZZS in ZPIZ 0 0 
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4. Sredstva EU s sofinanciranjem 15,5 19,3 
5. Sredstva od prodaje na trgu 3 0 
6. Druga javna sredstva za opravljanje JS 0 0 
7. Nejavna sredstva za opravljanje JS 0 0 

8. Sredstva za financiranje javnih del 0 0 
9. Namenska sredstva - mladi raziskovalci 0 0 
   

Skupno število zaposlenih (od 1. do 9. točke) 81,4 82,2 

Skupaj število zaposlenih pod točkami 1,2,3,6 62,9 62,9 

Skupaj število zaposlenih pod točkami 4,5,7,8,9 18,5 19,3 
 

 
Preglednica 17 prikazuje razliko med sistemiziranimi in zasedenimi delovnimi mesti na 
Zavodu.  

Preglednica 17: Realizacija zasedenosti delovnih mest 

Naziv DM 
Število 

sistem. DM  

Število 
zasedenih DM 

na dan 
31.12.2014 

direktor JZ 1 1 

visoki naravovarstveni svetnik 9 8 

naravovarstveni svetnik 20 19,5 

višji naravovarstveni svetovalec 22 22 

naravovarstveni svetovalec 12 11 

strokovni sodelavec (JN,...) VII/1 1 1 

informatik VII/1 1 1 

strokovni sodelavec VII/1 1 1 

poslovni sekretar VI 3 2 

Skupaj 70 66,5 

 
Zavod ima zaradi čim učinkovitejšega obvladovanja nalog uveljavljeno matrično strukturo 
ravnalne funkcije (gl. poglavje 1.2.3), kar pomeni, da so ustanovljene različne projektne in 
delovne skupine. Na ta način optimiziramo izkoriščenost kadrovskih virov. 
 
Zavod ima 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 v letu 2015 ni izplačevala, 
izvedli pa smo napredovanja.  
 
Ena delavka je delala krajši delovni čas zaradi starševstva, in sicer s 75% delovno 
obveznostjo. 
 
Zavod je varčevalne ukrepe 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 smo zagotavljali tudi iz drugih virov financiranja, predvsem iz 
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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. 

Preglednica 18: Realizacija stroškov dela 

Realizacija stroškov dela
SKUPAJ 2015     

(1)

Sredstva MKO 

2015 (2)

Drugi viri 

sredstev 2015 

(3)

Skupaj sredstva 

2015       

(4=2+3)

Tržna 

dejavnost 

2015 (5=1-4)

Delež MKO 

v %

a) Plače in dodatki 1.872.421 1.494.758 294.499 1.789.257 83.164 79,83

od tega dodatki za delo v posebnih pogojih 0 0 0 0 0 X

b) Regres za letni dopust 24.973 19.603 3.927 23.530 1.443 78,50

c) Povrači la in nadomestila 135.312 112.861 15.099 127.960 7.352 83,41

d) Sredstva za delovno uspešnost 0 0 0 0 0,00

e) Sredstva za nadurno delo 730 730 730 0 0,00

f) Drugi  izdatki  (odpr., jub.n., sol id.p... itd.) 5.279 4.990 289 5.279 0 0,00

SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f) 2.038.715 1.632.943 313.814 1.946.756 91.958 80,10

g) Skupaj bruto plače (a+d+e) 1.873.151 1.495.488 294.499 1.789.987 83.164 79,84

h) Skupaj drugi  osebni prejemki (b+c+f) 165.564 137.455 19.314 156.769 8.795 83,02

i) Skupaj prispevki, davek, premije 

pokojninskega zavarovanja (j+k) 305.798 245.740 46.516 292.255 13.542 80,36

SKUPAJ 2. (g+h+i) 2.344.512 1.878.682 360.330 2.239.012 105.501 80,13

j) Prispevki 301.395 241.337 46.516 287.853 13.542 80,07

k) Premije pokojninskega zavarovanja 4.403 4.403 0 4.403 0 100,00

Struktura virov financiranja stroškov dela v % 100,00 80,13 15,37 4,50 80,13

l) 3/4 nesorazmeri j (2. obrok) 60.185 56.869 3.316 60.185

SKUPAJ 3. (g+h+i+l) 2.404.697 1.935.551 363.646 2.299.197 105.501 80,49  

V Preglednicah 19 in 20 je prikazana izobrazbena struktura zaposlenih glede na vrsto in 
stopnjo izobrazbe. V Zavodu je 23% ljudi zaposlenih na projektih. Zavod poskuša voditi 
kadrovsko politiko na način, da spodbuja vodje projektov k iskanju novih projektov. 

Preglednica 19: Izobrazbena struktura (stanje december 2015) 

ZRSVN biologija/        krajinska      

 kemija gozdarstvo geografija geologija arhitektura DRUGO SKUPAJ 

SKUPAJ (število) 34 12 12 7 3 16 84 

      (odstotek) 40,5% 14,3% 14,3% 8,3% 3,6% 19,0% 100,0% 

Preglednica 20: Struktura glede na stopnjo izobrazbe (stanje december 2015) 

 doktorat magisterij univerzitetna izobrazba visokošolska in manj SKUPAJ 

število 4 15 56 9 84 

odstotek 4,8% 17,9% 66,6% 10,7% 100% 

 
Delo preko študentskega servisa se je izvajalo za potrebe projektov. 

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 le glede na dejanske potrebe in 
razpoložljiva sredstva. Zaposleni se udeležujejo izobraževanj doma in v tujini. Poudariti je 
treba, da veliko 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 2015 so se zaposleni Zavoda udeležili delavnic in seminarjev iz različnih vsebinskih 
področij, kot je navedeno v Preglednici 21. 
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Preglednica 21: Pregled izobraževanj, katerih so se v letu 2015 udeležili sodelavci Zavoda 

datum kraj naslov število 
udeležencev 

v organizaciji Zavoda 

27.1.2015 Ljubljana Naravovarstvene smernice za GGN GGE 10 

15.4.2015 Ljubljana PSP za gozdne prometnice 10 

27.5.2015 Ljubljana 

Uporaba varstvenih ciljev in conacije, razvitih v projektu PUN2000, 
v namene priprave naravovarstvenih smernic s poudarkom na 
prostorskem načrtovanju 22 

2. - 
3.10.2015 

Strajanov 
breg, Iški 
vintgar, 
Vrhnika, 
Rakov 
Škocjan Strokovna ekskurzija Zavoda: Po Ljubinih sledeh 64 

5.11.2015 Ljubljana CPVO in presoja sprejemljivosti na varovana območja 22 

18.11.2015 Ljubljana 
10. strokovni posvet ZRSVN: Ogrožene vrste Nature 2000 - stanje 
in izzivi 31 

17.12.2015 
Bela Cerkev, 
Otočec Zaključno strokovno srečanje ZRSVN 72 

v organizaciji zunanjega izvajalca 

27.1.2015 Ljubljana 
Seminar o kmetijsko okoljskih podnebnih plačilih iz Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 16 

5.3.2015 Ljubljana 

Informativni dan ob objavi prvih razpisov transnacionalnih 
programov Srednja Evropa (CENTRAL EUROPE) in Območje Alp 
(ALPINE SPACE) 2 

24.3.2015 Wageningen Kartiranje in ocenjevanje ekosistemskih storitev 2 

15.4.2015 
Brdo pri 
Kranju Energetika in okolje 2 

18.5.2015 Portorož Microsoft NT Konferenca 1 

21.5.2015 Ljubljana Varstvo narave in umeščanje elktrovodov v prostor 6 

27.5.2015 Ljubljana Predstavitev slovenskega elektronskega arhiva e-arhiv.si 2 

27.5.2015 Ljubljana Konferenca ob zaključku operacije v okviru izgradnje e-ARH.si 2 

5.6.2015 Ljubljana Usposabljanje za izvajanje predhodnega postopka v PVO 8 

5.6.2015 Ljubljana 
Predstavitev evropskega poročila SOER 2015 v Sloveniji s 
poudarkom na zelenem gospodarstvu 3 

17.6.2015 Ljubljana 

Informativni dogodek o izvajanju evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014-2020 s predstavitvijo prihodnjih 
aktivnosti 3 

9.10.2015 Ljubljana Informativni dan za predstavitev DP 2016-2017 Obzorje 2020 1 

10.11.2015 Ljubljana Excel za zahtevne uporabnike 5 

10. in 
24.11.2015, 
1. in 
8.12.2015 

Ljubljana, 
Maribor Varstvo pri delu in varstvo pred požarom 82 

26.11.2015 Brezovica FaceIt - socialna omrežja 1 

2.12.2015 Laško Predstavitev Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 3 

8.12.2015 Ljubljana 7 stebrov odličnosti kadrovske službe 1 

9.12.2015 Celje predstaviti Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 5 

9.12.2015 Maribor Mišičev vodarski dan 6 

18.12.2015 Ljubljana Z osebnimi odlikami do poslovne odličnosti 13 
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Na področju izobraževanja je zelo pomembno tudi področje usposabljanja za delo mladih 
sodelavcev. Na Zavodu je v letu 2015 prakso opravljala ena študentka. 

9.4 FINANČNE IN RAČUNOVODSKE ZADEVE  

Veliko dela na finančnem področju smo posvetili izdelavi Finančnega načrta za leto 2015. 
Dodeljena proračunska sredstva smo morali tako kot v preteklem letu racionalno razporediti 
na nujne fiksne stroške. V pridobivanje zadostnih finančnih sredstev je bil vložen precejšen 
napor, saj je bilo na začetku leta 2015 Zavodu vzetih 124.992 € nujno potrebnih sredstev, ki 
so bila tekom leta potem preskrbljena, vendar le v višini 106.186 €. Svet Zavoda (4. mandat) 
je na 5. seji dne 23.10.2015 sprejel Program dela in finančni načrt za leto 2015. Zavod je za 
zagotovitev prehodnih sredstev financiranja in s tem nemotenega izvajanja projektov najel 
likvidnostno posojilo pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države.  
Zavod je imel za financiranje redne dejavnosti javne službe ohranjanja narave z MOP 
sklenjeno pogodbo (pogodba in štirje aneksi), na podlagi katere so se izstavljali mesečni 
zahtevki za nakazila sredstev. Z MOP je bila sklenjena tudi Pogodba za financiranje investicij. 
 
Računovodstvo Zavoda je v letu 2015 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 število 

Javna naročila z razpisom (nad 134.000 €) 0 

Javna naročila male vrednosti 
(od 20.000 € do 134.000 €) 

0 

Javna naročila male vrednosti do 20.000 € (evidenčna) 117 

Skupaj 117 

 
                                  

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

Zavod uporablja za opravljanje dejavnosti premoženje, ki je v lasti ustanovitelja, to je 
Republika Slovenija. Dejavnosti so financirane iz proračunskih sredstev RS, sredstev 
projektov, financiranih iz EU in drugih projektov, ter v zelo majhni meri iz sredstev od 
prodaje blaga in storitev na trgu. Ustanovitelj zagotavlja sredstva za opravljanje javne službe 
ohranjanja narave, vendar zagotovljena sredstva ne zadostujejo za opravljanje vseh 
zakonsko ali z drugimi predpisi določenih nalog. V Preglednici 23 je pripravljen prikaz 
stroškov po vrstah dejavnosti, iz katerih so zagotovljeni viri financiranja.  

Preglednica 23: Pregled stroškov po vrstah dejavnosti za leto 2015 

STROŠKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

Opis JS 
PROJEKTI IN 

DRUGA DEJ. JS 
TRG   

Stroški materiala in storitev 428.000 701.668 2.898 1.132.566 

Stroški plač 1.935.551 363.646 105.501 2.404.697 

SKUPAJ 2.363.551 1.065.313 108.399 3.537.263 

Stroški investicij 28.000 39.082   67.082 

Stroški akcij 7.295 0 0 7.295 

SKUPAJ z investicijami in akcijami 2.398.846 1.104.395 108.399 3.611.640 

 
Iz analize podatkov za leto 2015 lahko ugotovimo (Preglednica 24), da so se celotni prihodki 
kot tudi odhodki v primerjavi z letom 2014 zmanjšali za dobra dva odstotka. 

Preglednica 24: Pregled poslovanja za leti 2015 in 2014 

Opis 2015 2014 
Indeks 

2015/2014 

Celotni prihodki 3.544.853 3.624.751 97,80 

Celotni odhodki vključno z davkom od dohodka 3.544.558 3.623.175 97,83 

Presežek prihodkov nad odhodki 295 1.576 18,72 

 
Zavod je tudi v letu 2015 nadaljeval z izvajanjem varčevalnih ukrepov, tako tistih, 
predpisanih s strani Vlade RS (Zakona za uravnoteženje javni financ), kot tudi posebnih 
ukrepov Zavoda in tudi iskal dodatne vire financiranja (predvsem projekti), tudi za izvajanje 
nalog javne službe ohranjanja narave. Varčevalni ukrepi so se izvajali na vseh področjih. 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 2014, da je razvidno 
gibanje posamičnih gospodarskih kategorij. 
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prihodki 3.624.751

odhodki 3.622.806

prihodki 3.544.853

odhodki 3.544.420

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.

2. vsota dolgoročnih dolgov 232.472

obveznosti  do virov sredstev 1.274.675

vsota dolgoročnih dolgov 229.330

obveznosti  do virov sredstev 1.633.996

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.

3. osnovna sredstva 227.519

sredstva 1.274.675

osnovna sredstva 225.873

sredstva 1.633.996

Kazalnik prikazuje delež osnovnih sredstev v celotnih sredstvih.

Upoštevajoč osnovna sredstva po knjigovodski vrednosti znaša

ta delež konec leta 2014 14 odstotkov, kar je enako

dolgoročnim virom.

4. popravek vrednosti opreme in neopr. sr. 679.864

nabavna vrednost opreme in neopr. sr. 875.858

popravek vrednosti opreme in neopr. sr. 682.019

nabavna vrednost opreme in neopr. sr. 878.533

Kazalnik prikazuje stopnjo odpisanosti opreme, ki znaša konec

leta 2015 že 78 odstotkov in je ostal na enaki ravni kot

preteklo leto. Vrednost kazalnika kaže na to, da bo moral zavod

v prihodnjih letih vlagati v osnovna sredstva zaradi

zagotavljanja nemotenega delovanja. 

5. vsota obratnih sredstev + kratk. fin. naložbe + akt. časovne razm. 1.047.156

sredstva 1.274.675

vsota obratnih sredstev + kratk. fin. naložbe + akt. časovne razm. 1.408.123

sredstva 1.633.996

Kazalnik prikazuje delež kratkoročnih sredstev v celotnih

sredstvih, ki znaša v zavodu na dan 31.12.2014 86 odstotkov.

6. kratkoročna sredstva 1.047.156

kratkoročne obveznosti 1.042.203

kratkoročna sredstva 1.408.123

kratkoročne obveznosti 1.404.666

Kazalnik prikazuje pokritost obveznosti s kratkoročnimi sredstvi

na dan 31.12.2015. Ker je vrednost kazalnika ena, kaže na

sposobnost pokritja obveznosti s kratkoročnimi sredstvi v

obdobju do 1 leta, ob predpostavki enoletne ročnosti

vnovčitve terjatev za EU projekte. 

1. Kazalnik gospodarnosti  za leto 2014 = = = 1,00

Kazalnik gospodarnosti  za leto 2015 = = = 1,00

Stopnja dolgoročnosti financiranja za leto 2014 = = = 0,18

Stopnja dolgoročnosti financiranja za leto 2015 = = = 0,14

stopnja osnovnosti investiranja za leto 2014= = = 0,18

stopnja osnovnosti investiranja za leto 2015= = = 0,14

stopnja odpisanosti osnovnih sredstev za leto 2014 = = = 0,78

stopnja odpisanosti osnovnih sredstev za leto 2015 = = = 0,78

stopnja kratk. investiranja za leto 2014 = = = 0,82

stopnja kratk. investiranja za leto 2015 = = = 0,86

kratkoročni  kazalnik za leto 2014 = = = 1,00

kratkoročni  kazalnik za leto 2014 = = = 1,00
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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 MOP. V letu 2015 so 
bile velike težave z zagotavljanjem sredstev za delovanje Zavoda, kar je bilo navedeno že 
večkrat v tem poročilu, zato je bila realizacija nalog in poraba prilagojena zagotovljenim 
sredstvom. Izvajanje finančnega načrta spremljamo mesečno po načelu nastanka poslovnega 
dogodka, prav tako pa zaradi potreb zadolževanja za projekte zagotavljamo tedensko 
spremljanje po načelu denarnega toka. V finančnem načrtu in rednem mesečnem poročilu 
uporabljamo kontni načrt, ki ga predpisuje Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02 s spremembami). 
Mesečno spremljamo porabo vseh načrtovanih odhodkov in prihodkov, poročilo pa vsebuje 
pri posameznem kontu podatek o načrtovanih odhodkih (prihodkih) za tekoče leto, porabo 
sredstev in indeks porabe med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi. Na ta način natančno 
spremljamo stanje in po potrebi tudi omejimo porabo sredstev na določenem kontu. 
Računovodski servis mesečno pripravi posebno poročilo o sredstvih za plače (bruto plače, 
prispevki delodajalca, davki, povračila in nadomestila). Vse vrste poročil se pripravljajo 
ločeno za redno dejavnost in ločeno po posameznih projektih, s čimer se zagotavlja ločeno 
računovodsko spremljanje dejavnosti. Vzpostavljena so poslovnoizidna (stroškovna) mesta, 
za katera se ugotavljajo prihodki in njim prisojeni neposredni in posredni stroški. Prihodki in 
odhodki se dosledno razporejajo na dejavnost javne službe in tržno dejavnost na podlagi 
objektivno opravičenih sodil, ki temeljijo na načelih stroškovnega računovodstva. 
 
Posebno mesečno poročilo o sredstvih za plače, izpis bruto plač po zaposlenih s 
pripadajočimi plačnimi razredi, izpis premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za 
javne uslužbence po zaposlenih in izpis realiziranih materialnih stroškov pošljemo vsak 
mesec skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev za financiranje javne službe ohranjanja 
narave na MOP. O poslovanju Zavoda redno poročamo 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 vodje odsekov, za člane projektne skupine vodja projekta, za vodje enot, 
vodje projektov in preostale delavce Osrednje enote, ki niso vključeni v odseke ali projektne 
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 likvidiranje prejetih računov s strani pooblaščene osebe Zavoda. Predhodno jih likvidira 
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tudi zaposleni, ki je odgovoren za področje dela, na katerega se račun nanaša ali pa jih 
likvidira 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 
pooblaščene osebe Zavoda so direktor, vodja odseka za splošne zadeve oz. njena 
namestnica. 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, pogodbe, …) 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, v letu 2015 
takih izjem ni bilo. Evidenca opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev se vodi v računovodskem servisu, inventarne številke za novo 
nabavljena sredstva pa določi sodelavec na Osrednji enoti. 
 
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 izvaja revizijo poslovodenja. V letu 2015 je Zavod izvedel revizijo za področje ravnanja 
z dokumenti, v preteklosti pa je Zavod izvedel revizije javnih naročil, računovodskega 
poročila, plačnega dela, evidentiranja prisotnosti in odsotnosti ter izdatkov za službena 
potovanja. Revizije so pokazale, 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 doslej je bilo ugotovljeno, da gre za majhna ali neznatna tveganja.  
 
Zavod ima sprejet Načrt integritete, ki je bil posredovan Komisiji za preprečevanje korupcije, 
vključuje pa register koruptivnih tveganj in tveganj drugih neetičnih ravnanj. Zavod ima 
sprejet tudi register poslovnih tveganj (gl. tudi poglavje 9.4.4.). V letu 2015 smo pokrili tudi 
področje zaščite prijavitelja v zvezi z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. 

9.4.3 Notranja revizija in druge vrste revizij  

V letu 2015 smo izvedli revizijo na področju upravljanja z dokumenti, arhiviranja in 
uničevanja dokumentov, evidentiranja pošte in klasifikacijskega načrta. V revizijskem 
postopku večje nepravilnosti niso bile ugotovljene, tveganja na vseh pregledanih področjih 
pa označena kot nizka. 
V okviru projektov WETMAN  in SI Natura2000 Management sta bili izvedeni zunanji reviziji 
projektov, ki jih je zahteval že sam program LIFE+. V revizijskem postopku niso bile 
ugotovljene nepravilnosti in da sta se projekta izvajala skladno s pravili. 
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Poudariti je treba, da se v okviru dodatnih zunanjih kontrol in revizij, ki se izvajajo zaradi 
izvajanja projektov, preverijo vsi projektni stroški in da so le-ti potrjeni tudi s strani finančne 
kontrole pristojnih institucij (npr. SVRK), kar pomeni tudi sliko poslovanja celotne inštitucije. 
Za projekte, financirane iz finančnih mehanizmov EU, se izvajajo kontrole na kraju samem in 
različne druge revizije. V letu 2015 je bila izvedena revizija projekta GEOPARK s strani Urada 
za nadzor proračuna, ugotovljene niso bile nepravilnosti.   

9.4.4 Izjava o oceni notranjega nadzora  

Zavod je tudi za leto 2015 izpolnil Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava je 
bila izpolnjena na podlagi samoocenitve direktorja in računovodskega servisa. Zavod je v letu 
2015 izvajal notranje kontrole na ustaljeni način in jih po potrebi še dopolnjeval, predvsem 
pri kontroli na področju javnih naročil in izvajanja projektov. Z vzpostavljenim sistemom 
notranjih kontrol in rednim izvajanjem le-teh Zavod obvladuje tveganja. Ugotavljamo, da 
večja tveganja ne obstajajo. Skladno z običaji dobrega poslovanja je bil pripravljen tudi 
predlog sprememb Registra poslovnih tveganj. 

9.4.5  Investicijska vlaganja 

Poglavje se nanaša na 'Navodilo' [2], 11. točka (drugi del) 16. člena. 
 
Investicijska sredstva so namenjena nakupu osnovnih sredstev, predvsem računalniške in 
druge opreme s področja informatike, pisarniškega pohištva in opreme, opreme za tiskanje 
in razmnoževanje, druge opreme (fotoaparati in druge manjše naprave). Financirani so iz 
različnih virov: proračun RS, projekti, odprodaja osnovnih sredstev, sredstva, pridobljena na 
trgu.  
V letu 2015 je bilo iz uporabe vzeto (odprodano) eno službeno vozilo (Škoda Octavia).  
Nabavili smo strežnik, računalniška in ustrezna programska oprema, pisarniško pohištvo in 
oprema, kopirni stroj, fotoaparati in daljnogledi. Iz projektov in iz sredstev, pridobljenih na 
trgu, pa je bil poleg računalniške in ustrezne programske opreme, fotoaparata in daljnogleda 
financiran še nakup piezometrov, senzorjev za vozila, IR nadzorne kamere s senzorji spremljanja 

na premik (SUPORT), GPS (LJUBA) in GIS licence (LIFE KOČEVSKO). 
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 

V letu 2015 smo za zamenjavo iztrošenih nabavili deset novih računalnikov, od tega štiri v 
okviru projektov, eden pa je manjši prenosni računalnik, ki bo služil predvsem za potrebe 
priprave zapisnikov na sestankih, saj se na ta način prihrani čas za prepisovanje ročnih 
zapiskov. Informatik je skrbel za skupaj skoraj sto osebnih računalnikov ter za razpoložljivost 
omrežja in informacijskih sistemov. Konec leta smo prenovi tudi strežniški sistem Zavoda ter 
s tem prešli tudi na pristop virtualizacije strežnikov. Zahtevnejša dela pri vzdrževanju 
omrežja, strežnikov in obsežnejše naloge pri vzdrževanju osebnih računalnikov, npr. temeljiti 
redni letni pregled računalniške opreme, je v okviru vzdrževalne pogodbe opravljal zunanji 
izvajalec. Posvetovanja s člani skupine za informatiko so potekala dopisno ali po telefonu, saj 
ni bilo večjih tem, ki bi zahtevale sestanke. 
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Pri Naravovarstvenem atlasu (NVA) tudi v tem letu niso bila zagotovljena sredstva za redno 
letno vzdrževanje. Le za ureditev dveh nujnih popravkov sta bili tekom leta izdani dve 
naročilnici, skupaj za tisoč evrov. V programu dela za leto 2015 smo opredelili srednjeročni 
projekt, ki bi omogočil normalno delovanje in potreben razvoj NVA, vendar projekt ni bil 
potrjen. Zaradi vedno večjih težav pri delovanju NVA je bil septembra na pobudo direktorja 
Zavoda s strani direktorice Direktorata za okolje MOP organiziran sestanek na najvišjem 
nivoju (direktorica ter direktorja ZRSVN in ARSO), kjer je bilo dogovorjeno, da bo MOP 
zagotovil 30.000 EUR letno za delovanje NVA. V okviru teh sredstev bo nato po konkretnem 
predračunu sklenjena letna vzdrževalna pogodba med ZRSVN in zunanjim izvajalcem. Sklep 
sestanka je bil, da bo takoj po zagotovitvi teh sredstev izveden operativni sestanek (ARSO, 
ZRSVN, zunanji izvajalec), kjer bo izdelan popis stanja ter pripravljen načrt za preselitev 
aplikacije NVA na ločeni virtualni strežnik na računalniški infrastrukturi ARSO. Na ta način bo 
za NVA v celoti skrbel zunanji izvajalec, ARSO pa bo le še zagotavljal virtualni strežnik. V času 
pisanja (februar 2016) še nismo prejeli potrdila o razpoložljivosti sredstev. Od oktobra 2015 
je NVA zaprt za vnos grafičnega dela podatkov o naravnih vrednotah.   
V drugi polovici leta 2015 je Zavod sprejel odločitev, da se informacijski sistem (IS)  Poslovni 
portal ZRSVN postopoma opusti (gl. zadnji odstavek uvodnega besedila v poglavju 9), zato so 
tudi spodaj naštete naloge bile izvedene nekoliko drugače, kot so bile načrtovane. 
Pri sistemu za elektronsko registracijo prisotnosti na delu ter vodenje podatkov o potnih 
nalogih (RIS) smo konec leta 2015 (prvič po namestitvi IS v letu 2009) vendarle izvedli dolgo 
načrtovano posodobitev aplikacije. Le-ta prispeva predvsem k boljšemu in hitrejšemu 
delovanju aplikacije, kar so uporabniki že opazili, ter k zanesljivosti delovanja (posodobljeno 
ogrodje baze). Zavod se je tudi odločil, da bomo generične informacijske rešitve v največji 
meri uporabljali takšne, kot so in da torej praviloma ne bomo od izvajalca pričakovali 
posebnih popravkov in dopolnitev za nas. 
 
Redne aktivnosti:  

• koordinacija informatike, vključno z delovanjem skupine za informatiko in 

sodelovanje z zunanjimi izvajalci; 

• vzdrževanje strežnikov in osebnih računalnikov; 

• izvedba rednih letnih servisnih pregledov računalniške opreme (1x na OE, 2x na 

OsrE); 

• vzdrževanje omrežja; 

• vzdrževanje tiskalnikov in sistema skeniranja dokumentov; 

• posodobitev informacijskega sistemu RIS; 

• pregled aplikacij Poslovnega Portala ZRSVN in opustitev uporabe treh od njih; 

• koordinacija dela v zvezi z informacijskim sistemom Poslovni portal ZRSVN; 

• koordinacija in načrtovanje, predvsem usklajevanja z ARSO, pri informacijskem 

sistemu NVA; 

• dvakrat v letu smo zunanjemu izvajalcu naročili izvedbo res neobhodno nujnih 

popravkov na aplikaciji NVA. 

 
Razvojne aktivnosti:  

• načrtovanje razvoja in izvedba nabave za področje informatike; 

• nakup novega datotečnega strežnika ter programa za virtualizacijo; 
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• sodelovanje z ARSO in zunanjimi izvajalci v zvezi z delovanjem in obstojem NVA; 

• testiranje posodobljene različice RIS; 

• izvedba ankete zadovoljstva uporabnikov Poslovnega portala ZRSVN; 

•  ročno dopolnjevanje podatkov v zvezi z območji Natura 2000 v NVA; 

• razvoj podatkovnega modela pri NV, vključno z dodatnimi polji za potrebe izvedbe 

sprememb pravilnika NV. 
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10 PREGLED DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV 

Poglavje se nanaša na tiste točke 16. člena Navodila [2], ki niso vključene v poglavja v 
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 poglavju 6.4. Če primerjamo dosežene vrednosti kazalnikov z 
načrtovani, ugotovimo, da so večinoma dosežene, nekatere tudi presežene. 
 
V programu dela za leto 2015 smo opredelili preko tristo aktivnosti, od katerih jih je velika 
večina v celoti izvedenih, nekaj aktivnosti pa smo izvedli dodatno. Manjše število 
neizvedenih aktivnosti je pojasnjenih v Prilogi 12.11.  
 
Zavod je program dela in finančni načrt za leto 2015 izvedel skladno z zastavljenimi 
nalogami, ob upoštevanju prioritet ministrstva in skladno z razpoložljivimi viri. Na podlagi 
podrobnega pregleda aktivnosti za leto 2015 lahko zaključimo, da smo aktivnosti programa 
dela za leto 2015 v delu, ki je bil odvisen predvsem ali le od Zavoda, v veliki večini izvedli. Iz 
podrobnih podatkov in navedb v predhodnih poglavjih poročila izhaja, da Zavod zelo presega 
določeno kakovost in strokovnost sprejetega letnega programa dela za izvajanje javne službe 
oz. nalog v javnem interesu. Posebej je potrebno poudariti uspešno izvedeni 
naravavovarstveni posvet (gl. Priloga 12.7) z rekordnim številom udeležencev ter uspešno in 
zelo kvalitetno izvajanje projektov. Med njimi je bil projekt WETMAN s strani EK izbran v 
skupino 23 najboljših projektov iz skupine LIFE narava, ki so bili zaključeni in ocenjeni v letu 
2015. 
 
Nujno potrebna sredstva za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov smo uspeli zagotoviti tudi 
s projektnimi sredstvi. Tudi v tem letu pa ni bilo zagotovljeno vzdrževanje nacionalnega 
informacijskega sistema za naravovarstvene podatke, Naravovarstvenega atlasa; za 
podrobnosti gl. poglavje 9.5).  
 
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. S 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 s projektnim delom in z drugimi 
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aktivnostmi na terenu (npr. naravovarstvene akcije) Zavod prinaša principe varstva narave 
tudi v lokalno okolje. Naši projekti v lokalnem prostoru puščajo trajne spremembe tako v 
naravi, kot tudi v zavesti ljudi. V letu 2015 je bilo posebej pomembno tudi naše nadaljevanje 
sodelovanja z regionalnimi razvojnimi agencijami.  
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11 VIRI IN LITERATURA 

1. Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 - ZDru-1, 32/08 - Odl. US, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14), na kratko: ZON). 

2. 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, s spremembami. 

3. Poročilo o delu Zavoda za leto 2014. Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, februar 
2015. 

4. Program dela Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave za leto 2015. Zavod RS za 
varstvo narave, Ljubljana, oktober 2015. 

5. Izhodišča za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2015 z dne 25. 9. 
2014, MOP, št. 35602-6/2014. 
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12 PRILOGE  

12.1 PRILOGA 1: PRIMERJAVA MED PREDVIDENO IN 
REALIZIRANO PORABO DELOVNEGA ČASA PO NALOGAH ZA 
LETO 2015 

Spodnja grafa prikazujeta primerjavo med predvideno in realizirano porabo delovnega časa 
sodelavcev Zavoda po nalogah za leto 2015. Na prvem grafu je primerjava izražena v urah, na 
drugem pa v odstotkih.  

Slika 2: Predvidena in realizirana poraba delovnega časa po nalogah za leto 2015, v urah 
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Slika 3: Predvidena in realizirana poraba delovnega časa po nalogah za leto 2015, kot delež celotne kvote ur 
(v odstotkih od celotne letne predvidene/realizirane 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. 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 
2015 

ure delež ure delež

Ekološko pomembna območja 298 0,2% 862 0,6%

NATURA 2000 21552 16,0% 22048 15,9%

Naravne vrednote 16264 12,0% 16214 11,7%

Strokovni predlogi 1344 1,0% 1509 1,1%

Naravovarstvene smernice 11623 8,6% 12109 8,7%

Strokovna mnenja 8557 6,3% 9708 7,0%

Projekti 38330 28,4% 32936 23,8%

Zavarovana območja 3523 2,6% 5748 4,1%

Strokovna srečanja, konference 1268 0,9% 489 0,4%

Varstvo vrst 930 0,7% 1190 0,9%

Varstvo HT 80 0,1% 126 0,1%

Konvencije in direktive (tudi CITES) 750 0,6% 1348 1,0%

Metodologije in razvoj 1206 0,9% 1114 0,8%

Izobraževanja 2718 2,0% 3378 2,4%

Naravovarstvene akcije 3287 2,4% 1899 1,4%

Odnosi z javnostmi 5908 4,4% 8742 6,3%

Baze in podatkovni sistemi 793 0,6% 452 0,3%

Informatika 1996 1,5% 1752 1,3%

Administracija 4820 3,6% 5628 4,1%

Pravne naloge 2300 1,7% 3153 2,3%

Finance 320 0,2% 367 0,3%

Poslovanje 2439 1,8% 2425 1,7%

Kadrovske zadeve 586 0,4% 753 0,5%

Vodenje in organizacija dela 4145 3,1% 4613 3,3%

Vsota 135037 138561

Program Realizacija
Naloga
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12.2 PRILOGA 2: PREGLED REALIZACIJE 
NARAVOVARSTVENIH AKCIJ 

V preglednici je podan pregled realizacije naravovarstvenih akcij v letu 2015. Preglednica 
obsega s programom dela za leto 2015 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 2015 izvedli, piše v zadnjem stolpcu 
preglednice 'dodatno'. Navedene so tudi nekatere druge aktivnosti ozaveščanja javnosti 
(publikacije, razstave). Opombe, ki so v preglednici označeni z *, so zaporedno navedene za 
preglednico. 

Preglednica 26: Označitve, samostojne publikacije, ostale akcije, intervencije in druge aktivnosti ozaveščanja 
javnosti 

OBMOČNA 
ENOTA 

NARAVOVARSTVENA AKCIJA REALIZACIJA 

OZNAČITVE 

OE Kranj Obnova tabel na NV Šobec - mokrišče Realizirano 

OE Ljubljana Rakov Škocjan - označitev trase učne poti, 
postavitev novih tabel 

Realizirano 

OE Nova Gorica Označitev NV Lipa na Livku Realizirano 

OE Novo mesto Prenova označitev NV Lipe Brezovi rebri Realizirano 

OE Novo mesto Označitev gnezda sokola selca (bližina Luknje, 
sodelovanje z PD Krka Novo mesto) 

Delno realizirano1 

OE Piran Zapora plezalne smeri Internacionala (Osp) – 
varstvo gnezda  sokola selca 

Realizirano 

OE Celje Hotel za žuželke na Škratovi učni poti (Rogla) 
Dve označitvi 

Dodatna označitev 

OE Kranj Pot jeprškega učitelja – sodelovanje pri 
označitvi 

Dodatna označitev 

OE Maribor Označitev Stražun Dodatna označitev 

OE Nova Gorica Označitev Flišni konglomerat Dodatna označitev 

OE Nova Gorica Unška koliševka Zamenjava označitve 

   

DRUGE AKCIJE 

OE Celje Sanacija in zapiranje Bezgečeve jame Ni realizirano2 

OE Celje Čiščenje brezna Prepad v jamah Nadomestna akcija 

OE Celje Štetje velikonočnice na Boletini Realizirano 

OE Celje Sanacija drevesnih naravnih vrednot v MOC 
(Hrast v Novi vasi, platana v Zgornjem 
Lanovžu, Martunova hruška) 

Realizirano 

OE Kranj Čiščenje invazivnih rastlin na izbranih 
območjih Natura 2000 v občini Bled - 
prostovoljna akcija 

Ni realizirano3 

OE Kranj Prestavitev gnezda šrorklje v Sp. Brniku Dodatna akcija 

OE Ljubljana Čiščenje zarasti v naravnem rezervatu Ni realizirano4 
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Mostec 

OE Ljubljana Čiščenje lesnih ostankov na rastišču Evropske 
gomoljčice na NS Pod Turnom tudi znotraj KP 
TRŠH 

Nadomestna akcija 

OE Ljubljana, OE 
Novo mesto 

Ohranjanje zatočišča netopirjev v štirih 
cerkvah: cerkev Sv. Lenart v Mali Ligojni, 
cerkev Sv. Peter in Pavel v Brestanici, cerkev 
Sv. Ana v Leskovcu, cerkev Sv. Agata na 
Dolskem 

Realizirano 

OE Celje, OE 
Ljubljana, OE 
Novo mesto 

 
Evropska noč netopirjev (Gorenja vas, 
Podsreda) 

Realizirano 

OE Ljubljana Prestavitev gnezda štorklje v Ribnici Dodatna akcija 

OE Ljubljana Odstranitev invazivk Ljubljansko barje 
(Projekt LJUBA) - Strajanov breg, Podkraj pri 
Tomišlju 

Dodatna akcija 

OE Maribor Izdelava podstavkov za gnezda štorkelj  Realizirano 

OE Maribor Sanacija lip pri izviru v Studenicah Ni realizirano5 

OE Maribor Sanacija NV Pečke lipe na Ruškem Pohorju Nadomestna akcija 

OE Maribor Obnova infrastrukture in postavitev 
informacijske točke v Bistriškem vintgarju 

Dodatna akcija 

OE Nova Gorica Sanacija lipe v Klancu pri Kozini Dodatna akcija 

OE Nova Gorica Sanacija hrasta v Vipožah Dodatna akcija 

OE Novo mesto Sanacija in označitev Kasteličevega hrasta v 
Cundrovcu  

Realizirano 

OE Novo mesto Preprečevanje povoza dvoživk (Hrast pri 
Vinici) 

Ni realizirano6 

OE Novo mesto Preprečevanje povoza dvoživk – Koseze pri 
Šinkovem Turnu 

Nadomestna akcija 

OE Novo mesto Dobrava – monitoring srednjega detla Realizirano 

OE Piran Debeli rtič – sanacija erozijskih jarkov - 
obnova kamnitega dostopa do morja  

Ni realizirano7 

OE Piran Odstranjevanje zarasti na travniku pri 
Fermovem mlinu 

Ni realizirano7 

OE Piran Slani travnik Sv. Nikolaj – odstranjevanje 
invazivnih vrst 

Realizirano 

OE Celje Sanacija lip na Sv planini nad Trbovljami Dodatna akcija 

OE Kranj Odonatološko raziskovalni tabor na Pokljuki Dodatna akcija 

OE Ljubljana Sanacija NV Otok - lipovec (ident. št. 2938) Dodatna akcija 

OE Ljubljana Sanacija mostu čez Rak in izdelava dodatnih 
varovalnih ograj na Malem naravnem mostu 

Dodatna akcija 

OE Maribor Sanacija drevesne naravne vrednote 
Kramplova lipa (NV 6542) 

Dodatna akcija 

OE Maribor Sanacija drevesne naravne vrednote 
Hauptmanov skorš NV 6541 

Dodatna akcija 

OE Maribor Sanacija lipe Mislinja - lipa 2, NV 6762 Dodatna akcija 
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OE Nova Gorica Sanacija lipe v Predjami Dodatna akcija 

   

OE Nova Gorica Štetje gnezdilk Planinskega polja Dodatna akcija 

OE Nova Gorica Popis kranjskega jegliča na Kobalovih 
planinah 

Dodatna akcija 

OE Novo mesto Čiščenje gvana v cerkvi Sv. Duh v Črnomlju Dodatna akcija 
 
1 Izvedli smo le komunikacijske aktivnosti 
2 Zaradi dodatno potrebnih arheoloških izkopavanj smo čistili brezno Prepad v jamah  
3 Akcija ne bo izvedena zaradi problematike lastništva - soglasij. 
4 Akcija ne bo izvedena zaradi problematike lastništva. V sodelovanju z MOL nismo pridobili vseh lastnikov na 
območju.  Z MOL smo preko priprav na Zeleno prestolnico odstranili lesne ostanke na rastišču Evropske 
gomoljčice na NS Pod Turnom tudi znotraj KP TRŠH. 
5 Akcija nadomeščena z akcijo Sanacija NV Pečke lipe na Ruškem Pohorju 
6 Akcija nadomeščena z akcijo v Kosezah pri Šinkovem Turnu  
7 Akcija ni bila izvedena, saj je bilo na voljo manj sredstev, kot je bilo načrtovano s programom 

 

PUBLIKACIJE 

Varstvo narave št. 28 

Natura 2000 v Sloveniji - Ljudje z naravo, narava za ljudi 

Zavod RS za varstvo narave (predstavitvena publikacija) 

Posebni traviščni habitati (HAB - Ohranimo vrstno bogate travnike) 

Steljniki (STE - Ohranimo steljnike) 

Traviščni habitati metuljev (MET - Ohranimo metulje mravljiščarje) 

Habitati ptic vlažnih travnikov (VTR - Ohranimo ptice vlažnih travnikov) 

Mistična reka Mura 

Katalog interpretacijskih delavnic in vodenih sprehodov v naravi 

Geopark Karawanken - Denkspiele, Ratsel und Knobeleie; Geopark Karavanke - uganke, 
zavozlanke in premetanke 

Koledar 2016 – poster (projekt LJUBA) 

 

RAZSTAVE 

Mura – Živa reka BioBlitz - 24 ur z reko 
Muro 

Ljudje z naravo, narava za ljudi (ponovna postavitev obstoječe 
razstave) 

Osrednja knjižnica Celje 

Ljudje z naravo, narava za ljudi (ponovna postavitev obstoječe 
razstave) 

Planinski dom na Kumu 

Ljudje z naravo, narava za ljudi (ponovna postavitev obstoječe 
razstave) 

Knjižnica Toneta 
Seliškarja Trbovlje 

Nevidne vezi – razstava o morskih datljih (ponovna postavitev 
obstoječe razstave) 

Mestna knjižnica Kranj 

Zarta ali Zarica – potopljena lepotica OŠ Orehek Kranj 

Skozi okno v mestni park (sodelovanje s Fakulteto za 
gradbeništvo, oddelek Arhitekture in MOM) 
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12.3 PRILOGA 3: SEZNAM PRISPEVKOV NA DOMAČIH IN 
MEDNARODNIH STROKOVNIH SREČANJIH TER 
KONFERENCAH V LETU 2015 

V preglednici je seznam prispevkov na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih ter 
konferencah, katerih so se v letu 2015 s svojimi prispevki udeležili sodelavci Zavoda. Na 
nekaterih konferencah je sodelovalo večje število zaposlenih z različnimi prispevki ali pa so 
na isti konferenci/srečanju/delavnici, posamezni zaposleni imeli več prispevkov.  

Preglednica 26: Seznam prispevkov na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih in konferencah 

1. 
Bedjanič Mojca; Izobraževalne in interpretacijske delavnice za vrtce in šole; XVII. strokovni 
posvet pomočnikov ravnateljev; Šola za ravnatelje; Portorož; marec 2015.  

2. 
Bedjanič Mojca; Geo Project Day in the Karavanke Geopark; Sensitive heritage - sensitive 
interpretation; Internet Europe - European Assotiation for Heritege Interpretation; Krakov, 
Poljska; julij 2015. 

3. 
Bedjanič Mojca; Geo projektni dan v Geoparku Karavanke; Geološke posebnosti Geoparka 
Karavanke za negeologe; 22. posvetovanje slovenskih geologov; NTF; Oddelek za geologijo; 
Ljubljana; november 2015.  

4. 
Centrih Tina; Marine Biodiversity in Slovenia; 2nd International Workshop on Conservation 
Biology; Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske 
tehnologije; Koper; Junij 2015. 

5. 
Demšar Matej;  Umeščanje ukrepov za ohranitev ugodnega stanja vrst in Habitatnih tipov - 
Predstavitev osnutka naravovarstvenih smernic; Umeščanje ukrepov za ohranitev ugodnega 
stanja vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000 v gozdnogospodarske načrte; 
ZGS OE Nazarje, ZRSVN OE Celje; Nazarje, marec 2015.  

6.  
Dular Mirjam, Danev Gregor, Marjana Jankovič (MOL); Ljubljana – the Green Capital 2016, and 
its biodiversity protection; On the Natura 2000 site stakeholders‘ engagement; Natura 2000 
Biogeographical Process, Stakeholder and Public Engagement for Natura 2000 sites; ECNC-
European Centre for Nature Conservation in Bristol Natural History Consortium; Bristol, Velika 
Britanija; junij 2015. 

7. 
Dular Mirjam; Natura 2000 site Pohorje; On the  stakeholders‘ engagement; Natura 2000 
Biogeographical Process, Stakeholder and Public Engagement for Natura 2000 sites; ECNC-
European Centre for Nature Conservation in Bristol Natural History Consortium; Bristol, Velika 
Britanija; junij 2015. 

8. 
Kocjan Mateja; Slovenija je bogata evropska država, primerna le za trajnostni razvoj; Eko 
konferenca; Društvo Planet Zemlja; Ljubljana; maj 2015. 

9. 
Krajčič Darij, Mateja Kocjan; Danev Gregor; Participacija deležnikov pri trajnostnem razvoju; 
Možnosti financiranja varstva narave; Povezovanje potencialov za trajnostno prihodnost; 
MOP, Urad predsednika Vlade, MGRT, SOS; Ljubljana; junij 2015.  

10. 
Krajčič Darij, Nose Marolt Mateja; Pred Naturo 2000 je treba še marsikaj premisliti; Posvet 
Gospodarske zbornice Slovenije - Natura 2000 - ovira ali priložnost za razvoj?; Gospodarska 
zbornica Slovenije; Ljubljana; marec 2015 
Ljubljana, Slovenija; november 2014. 

11. 
Krajčič Darij, Nose Marolt Mateja; Ali zmanjševanje biotske raznovrstnosti zahteva 
spremembe v kmetijski praksi?; 1. Konferenca slovenskega kmetijstva in gozdarstva doma in 
po svetu; Svetovni slovenski kongres; Ljubljana; oktober 2015. 

12. 
Lukežič Tanja;  Sprememba zakonodaje na področju varstva mineralov in fosilov; 22. 
posvetovanje slovenskih geologov;  Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo;  
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Ljubljana; november 2015. 

13. 
 Petkovšek Matej; Overview of Slovenian perspective towards the EUNIS habitat 
classification; Expert meeting on the EUNIS habitat classification; Evropska okoljska agencija 
(EEA); Copenhagen, Danska; februar 2015. 

14. 
Rebernik Karolina; Z žabico do varovanja narave; 5. mednarodna konferenca gledališke 
pedagogike - Čustva bogatijo/Emotions matter;   Društvo ustvarjalcev Taka Tuka in Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti; Ljubljana; oktober 2015.     

15. 
Senegačnik Andreja; Uf, ta geologija- interpretacije geološke dediščine; Interpretacija 
geologije za širšo javnost in zaključna konferenca projekta COMENIUS »Geoprojektni dan v 
Geoparku Karavanke«; Geopark Karavanke in drugi; Mežica; maj 2015. 

16. 
Škvarč Andreja; Nature Conservation Policy –  from legislation to real effect in nature in 
Gorenjska; 2nd International Workshop on Conservation Biology; Univerza na Primorskem, 
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper; Koper; junij 2015.  

17. 
Šubic Tadeja; Sodobni prikaz geodiverzitete v Dovžanovi soteski ob 25. letnici naravnega 
spomenika; 4. slovenski geološki kongres; Slovensko geološko društvo  in drugi; Ankaran; 
januar 2015. 
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12.4 PRILOGA 4: PREGLED SODELOVANJA ZAVODA V 
ZUNANJIH PROJEKTIH V LETU 2015  

V preglednici spodaj je podan podrobnejši pregled zunanjih projektov, ki smo jih v letu 2015 
vodili ali v njih sodelovali kot partner. 

Preglednica 27: Sodelovanje Zavoda v zunanjih projektih 

 Naslov Program Obdobje Prijavitelj Vloga ZRSVN 
Odgovorna 
oseba v 
ZRSVN 

1 
Varstvo in upravljanje 
sladkovodnih mokrišč v 
Sloveniji - WETMAN 

LIFE+ narava 
1.2.2011-
31.1.2015 

ZRSVN 
vodilni 
partner 

dr. Nika 
Debeljak 
Šabec 

2 

Natura 2000 Management 
programme for Slovenia 
for the period 2014 – 2020 
- SI Natura 2000 
Management 

LIFE+ narava 
20.8.2012-
31.3.2015 

MKO partner 
Gregor 
Danev 

3 

Geo projektni dan v 
Geoparku Karavanke – GEO 
PROJEKTNI DAN 

Lifelong 
learning 
Programme 
COMENIUS 

1.8.2013- 
31.7.2015 

Občina 
Mežica 

partner mag. Mojca 
Bedjanič 

4 
Ljudje za Barje - ohranjanje 
biotske pestrosti na 
Ljubljanskem barju - LJUBA 

EGP 
3.2.2015-
30.4.2016 

ZRSVN 
vodilni 
partner 

Primož 
Glogovčan 

5 
Trajnostno upravljanje 
Pohorja- SUPORT 

EGP 
3.2.2015-
30.4.2016 

ZGS partner 
dr. Nika 
Debeljak 
Šabec 

6 
Toward Strengthened 
Conservation Planning in 
SEE 

IUCN 1.6.2014-
31.7.2016 

IUCN ECARO partner Tjaša Djokić 

7 
Ohranjanje območij Natra 
2000 Kočevsko – LIFE 
KOČEVSKO 

LIFE+ narava 
1.9.2014-
28.2.2019 

Občina 
Kočevje 

partner Denis Žitnik 

8 LIFE Conservation and 
Management of Dry 
Grasslands in Eastern 
Slovenia - LIFE TO 
GRASSLANDS 

LIFE 2014 
narava 

1.11.2015-
31.10.2020 

ZRSVN vodilni partner dr. Nika 
Debeljak 
Šabec 

9 Alpine Ecosystem Services – 
mapping, maintenance and 
management - AlpES 

Interreg 
Alpine Space 

16.12.2015- 
15.12.2018 

Univeza v 
Bolzanu 

partner Tadej 
Kogovšek 
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12.5 PRILOGA 5: OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE 
SLADKOVODINIH MOKRIŠČ V SLOVENIJI 

 
AKRONIM WETMAN 

Trajanje 1.2.2011 – 1.2.2015 

Spletna stran http://www.wetman.si/ 

Vrednost projekta 2.144.735 EUR (delež ZRSVN: 322.699 EUR) 

Program (sredstva) Finančni mehanizem Evropske Unije - LIFE+ narava 

Prijavitelj Zavod RS za varstvo narave 

Partnerji 
Inštitut za vode Republike Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za 
ribištvo Slovenije, Občina Kranjska Gora, Občina Ruše in Radio Televizija 
Slovenije.  

 
1. PROJEKTNO OBMOČJE 

Obsegalo je šest območij mokrišč (od visokih prehodnih in nizkih barij, mrtvic, kalov do 
mokrotnih in poplavnih travnikov) ter rastlinskih in živalskih vrst vezanih na predmetna 
življenjska okolja; tako vrste kot habitatni tipi so bili v neugodnem ohranitvenem stanju. Na 
mokriščih je bilo s projektom WETMAN ponovno vzpostavljeno ugodno stanje ohranjenosti 
oz. so bili izvedeni ukrepi, ki usmerjajo razvoj mokrišč v ugodnejšo stanje. Največje območje 
je predstavljajo pogorje Pohorja, kjer se stikajo gozdovi z šotnimi smrekovimi gozdovi in 
visokimi ter prehodnimi barji. Na zahodu Slovenije je bilo pilotno območje Zelenci, mokrišče 
s prehodnimi in nizkimi barji, ki se nahaja pri Podkorenu na Gorenjskem. Na skrajnem 
jugovzhodu se je nahajalo pilotno območje Gornji kal, kompleks treh kalov (Gornji kal, kal 
Krivače in kal Kršeljivec), s pomembno naravovarstveno funkcijo. Na skrajnem vzhodu 
Slovenije je bilo v projekt vključeno pilotno območje Mura s tremi mrtvicami (Petišovsko 
jezero, Muriša in Nagy Parlag). Manjši pilotni območji sta bili še mokrišči Vrhe, ki se nahaja 
pri Slovenj Gradcu in je grajeno iz močvirnatega gozda ter nizkega barja, ter Planik, ki leži ob 
vznožju Dobenega pri Mengšu in predstavlja mokrišče z nizkim barjem. 
 
2. EKIPA PROJEKTA (ZRSVN)  

Izvedba projektnih aktivnosti: dr. Nika Debeljak Šabec – vodja projekta, Amela Smajić Hodžić, 
Andreja Rožnik, Saša Livk, Kristina Prosenik, Andreja Slameršek, Tadej Kogovšek, Suzana 
Pisnik, Simona Kaligarič, dr. Jurij Gulič, Sebastjan Štruc, Aleksander Koren, Jožef Sedonja, 
Barbara Kink, Matej Simčič, Andrej Hudoklin, Metod Rogelj, Sonja Rozman, Andreja Škvarč, 
Mira Ivanovič, Mateja Kocjan in Mateja Nose-Marolt. 
Administrativna pomoč: mag. Maruša Danev, Tatjana Keršmanc. 
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3. CILJI PROJEKTA 

Čeprav so vsa projektna območja mokrišča, torej v osnovi podobni ekosistemi, se nahajajo v 
specifičnih lokalnih okoljih z različnimi ekološkimi, družbenimi in ekonomskimi lastnostmi.  
Razlikujejo se v mnogih vsebinah, zato so cilji pilotnih območij specifični, vendar vezani na 
doseganje ugodnega stanja tarčnih vrst in habitatnih tipov. Namen projekta je bil ponovno 
vzpostaviti oziroma izboljšati ugodno stanje ohranjenosti osmih evropsko ogroženih vrst ter 
sedmih habitatnih tipov, ki se pojavljajo na pilotnih območjih projekta. Vsi zastavljeni 
projektni cilji so bili v celoti izpolnjeni; pohvaljeni s strani sofinancerja (Evropska Skupnost) 
ter bili uvrščeni v peterico najboljših projektov v programu LIFE+ narava (obdobje 2011-
2014). Dobre prakse in kakovostno partnersko sodelovanje so doprinesli k interesom 
partnerjev projekta po nadaljnjih projektnih sodelovanjih. 
 
4. IZVEDENE AKTIVNOSTI IN UČINKI PROJEKTA 

V okviru projekta so bile: izboljšane hidrološke razmere na pilotni območjih Pohorska barja, 
Zelenci, Planik, Gornjem kalu, Vrheh in Muri  Petišovcih; odstranjena zarasti na Pohorskih 
barjih, Zelencih, Planiku, Gornjem kalu, Vrheh in Muri – Petišovcih; izveden izlov invazivnih 
vrst rib na Gornjem kalu in Mura – Petišovcih; preprečeno uničevanje ogroženih habitatov 
ter vznemirjanje ogroženih vrst z izgradnjo usmerjenih opremljenih sprehajalnih poti na 
Pohorskih barjih; pripravljene smernice za upravljanje pilotnih območij in vključene v 
sektorske načrte (Pohorskih barjih, Zelencih, Planiku, Gornjem kalu, Vrheh in Muri – 
Petišovcih). Pilotna območja smo vključili tudi v sektorske plane Natura 2000, kjer smo 
aktivno sodelovali pri nastajanju načrtov upravljanja za gozdno gospodarske enote, pri 
nastajanju lovsko-gojitvenih načrtov ter ribiško-gojitvenih načrtov. Akcije so bile podprte s 
komunikacijskimi izdelki in aktivnostmi na nacionalni in lokalni ravni: izobraževalni 
dokumentarni film, zloženke, promocija na sejmih, objave člankov. 
 
5. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI PO PROJEKTU 

Po projektni cilji so usmerjeni k ohranjanju ugodnega stanja osem evropsko ogroženih vrst 
ter sedem mokriščnih habitatnih tipov na pilotnih območjih, ki predstavljajo različne tipe v 
preteklosti neustrezno vzdrževanih mokrišč (visoka in nizka barja, mrtvice, kale, mokrotni in 
poplavni travniki. Aktivnosti so načrtovane za obdobje naslednjih deset let. 
V okviru cilja so predvidene aktivnosti usmerjene predvsem v: 

− monitoring, 

− komunikacijo, 

− konkretne aktivnosti na terenu, 

− zagotavljanje finančnih sredstev za izvedbo, in 

− krepitev dolgoročnega upravljanja. 
 
V okviru poprojektnih aktivnosti projekta WETMAN se bo Zavod vključeval v spremljanje 
stanja pilotnih območij ter spremljal izvajanje trajnostnega upravljanja pilotnih območij. Prev 
tako bo izvajal aktivnosti povezane z ozaveščanjem splošne in lokalne javnosti ter predšolske 
in šolske mladine. Izvajal bo spremljanje obiska na 3 lokacijah – pohorskih barjih preko 
digitalnih IR senzorjev in nivoja talne vode preko digitalnih piezometrov. Zagotavljal bo tudi 
vključevaje naravovarstvenih usmeritev, prijavljenih v projektu WETMAN v sektorske načrte. 
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12.6 PRILOGA 6: GEO PROJEKTNI DAN V GEOPARKU 
KARAVANKE  

 
AKRONIM GEO PROJEKTNI DAN 

Trajanje 1.8.2013 – 31.7.2015 
Spletna stran http://www.mezica.si/index.php/comenius 
Vrednost projekta 69. 287, 00 EUR 
Program (sredstva) Lifelong Learning Programme, COMENIUS 
Prijavitelj Občina Mežica 

Partnerji 
Zavod RS za varstvo narave, Osnovna šola Mežica, Podzemlje pece, d.o.o., 
Občina Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla – Bela, Volkschule 
Eisenkappel/Ljudska šola Železna Kapla; Obirske jame d.o.o. 

 
1.PROJEKTNO OBMOČJE: 

Projektno območje sovpada z območjem Geoparka Karavanke, ki se nahaja  na širšem 
območju med alpskima dvatisočakoma Peco in Košuto. Njegove administrativne meje sledijo 
mejam štirinajstih občin (Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, 
Bistrica nad Pliberkom, Pliberk, Suha, Globasnica, Galicija, Žitara vas, Železna Kapla, Sele, 
Labot). 
 

 
 
2. EKIPA PROJEKTA (ZRSVN): 
 
Izvedba projektnih aktivnosti: 

mag. Mojca Bedjanič – vodja projekta, Lenka Stermecki 
Sandra Zvonar – pomoč pri posameznih aktivnostih, Sandra Anzulovič - oblikovanje 
Mateja Kocjan - odnosi z javnostmi, Suzana Plohl – splošne zadeve, Tatjana Keršmanc in 
Tjaša Djokič – pomoč pri financah 
 

2.CILJI PROJEKTA: 

Cijli projekta so bili izvedba analize stanja in oblik vključenosti geoloških, okoljevarstvenih in 
naravovarstvenih vsebin v izobraževalne programe v obeh partnerskih regijah, pridobiti 
čezmejne izkušnje, ki so osnova za dobro sodelovanje in nadaljnje čezmejne izobraževalne 
aktivnosti, identificirati različni pristope poučevanja in implementacija idej na obe partnerski 
regiji, vzpostaviti mreža in krepiti čezmejno trajnostno sodelovanja med šolami, lokalnimi 
skupnostmi ter strokovnimi institucijami iz območja, oblikovati vsebine skupnega spletnega 
portala Geopark šol in vrtcev, izdelati inovativna učna gradiva, kot pripomoček za izvedbo 
delavnic in/ali učnih ur v vrtcu in osnovni šoli in prilagoditev gradiv tudi za otroke s 
posebnimi potrebami, izvesti delavnice strokovnega usposabljanja, delovna srečanja in 
terenske oglede ter aktivirati v projektu sodelujoče vzgojitelje in učitelji za izvajanje novosti v 
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poučevanju vsebin iz geologije in naravoslovja, oblikovati ideje, vsebine in programe za geo- 
projektni ter izboljšati uporabo tujega jezika. 
 

3.UČINKI PROJEKTA: 

V okviru projekta smo izdelali primerjavo šolskih sistemov v Sloveniji in Avstriji za predšolsko 
in osnovnošolsko vzgojo, nalogo »Geološki cilji in vsebine v vrtcu in osnovni šoli« ter seznam 
literature in virov na vsebino teme. Za šolsko leto 2013/2014 je bila razpisana tema Vulkani – 
Zemlja bruha, na površju se nekaj zakuha in za šolsko leto 2014/2015 tema Pestro, raznoliko, 
živo – v našem gozdu je zanimivo. Za vsako temo smo izvedli delavnice Geo projektnih dni 
(navodila/priporočila za izvedbo Geo projektnih dni) in prikaz praktičnih primerov 
eksperimentov in vaj za izvedbo Geo projektni dni, pripravili inovativno učno gradivo 
(prilagojeno tudi otrokom s posebnimi potrebami) z vsebino izbrane teme. Za izbrano 
področje/vsebino je bilo izvedeno predavanje strokovnjaka ter terensko delo. Vsako leto 
smo na podlagi poslanih poročil sodelujočih vrtcev in šol izdelali tudi dvojezični Geo-novičnik 
ter zaključno predstavitev rezultatov dela šol in vrtcev. Izdelan je bil Katalog izobraževalnih 
programov v Geoparku Karavanke, knjižica Uganke, zavozlanke in premetanke, o projektu in 
aktivnostih smo objavljali v številnih medijih ter jih promovirali na različnih dogodkih. Ob 
zaključku projekta smo izvedli tudi zaključno konferenco. 
V projektu smo uporabili različne pristope in oblike v formalnem, kot tudi v neformalnem 
izobraževanju. S tem smo doprinesli k višji ozaveščenosti javnosti o pomenu območja, 
dediščini in pomenu njenega ohranjanja. Dolgoročno te aktivnosti vplivajo na varstvo in 
ohranjanje dediščine, saj ozaveščeni deležniki postanejo aktivni promotorji pomena 
ohranjanja narave, geološke kot tudi ostale dediščine. Seveda pa postanejo še aktivnejši 
varuhi te dediščine. Posledično se  prepoznavajo prednosti in priložnosti v trajnostnem 
razvoju geološke dediščine ter celotnega partnerskega območja. Na osnovi tega so razvidne 
tudi razvojne priložnosti vsakega posameznika. Z aktivnostmi izobraževanja šolske in 
predšolske populacije smo dosegli pomemben prenos in implementacijo vsebin in idej v širše 
lokalno okolje. Z aktivnostmi, ki smo jih izvajali smo direktno vplivali na otroke/učence, 
učitelje/vzgojitelje, posredno pa smo vplivali tudi na starše/stare starše/lokalno okolje iz 
katerega deležniki izhajajo. S projektom smo okrepili in poglobili sodelovanje med 
izobraževalnimi institucijami in lokalnimi skupnostni partnerjev, prav tako smo krepili 
sodelovanje izven partnerske strukture projekta. Menimo, da so v projektu zastavljeni cilj 
doseženi oz. v določenih segmentih celo preseženi. 
 

4.NAČRTOVANE AKTIVNOSTI PO PROJEKTU: 

Delo in aktivnosti se bodo nadaljevale tudi po zaključku projekta. V času trajanja smo 
pripravili projektno prijavo v okviru finančnega mehanizma Erasmus + »Geosvet v vrtcih in 
šolah«, kot projektni partner pa smo se vključili v prijavo projekta »4 letni časi v Geoparku 
Karavanke«, katerih glavni cilj je razvoj inovativnih izobraževalnih metod in pristopov. V 
Geoparku Karavanke aktivno sodelujemo pri snovanju novih projektnih idej s predlogi 
sodelujemo pri regionalnih razvojnih programih in programih za razvoj podeželja, aktivnosti 
v okviru Geoparka pa bomo nadaljevali tudi s prijavami na razpis čezmejnega sodelovanja 
Slovenija – Avstrija.  
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12.7 PRILOGA 7: DESETI STROKOVNI POSVET ZRSVN 

 AKRONIM: -- 

Trajanje: 18.11.2015 

Spletna stran z 
zaključki: 

http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=73&id_informacija=835 

Program 
(sredstva): 

Projekt Ljudje za barje – Ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju; javna 
služba ZRSVN 

Odgovorni 
nosilec:  

Zavod RS za varstvo narave 

 

 

 

1. OGROŽENE VRSTE NATURE 2000 – STANJE IN IZZIVI 

Desetega strokovnega posvet, ki ga vsako jesen organizira Zavod RS za varstvo narave, se je 
letos udeležilo več kot 130 udeležencev, prijavljenih pa je bilo kar 160 udeležencev. Posvet je 
potekal v soorganizaciji projekta LJUBA – Ljudje za barje, ki je sofinanciran s sredstvi 
Programa Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP).  

Pretekli posveti so osvetljevali različne teme vezane na Naturo 2000: Določanje ugodnega 
ohranitvenega stanja kot korak k upravljanju območij Natura 2000 (2006), Posvet o 
monitoringu (2007), Upravljanje območij Natura 2000 v Sloveniji (2008), Deset let Zakona o 
ohranjanju narave (ZON) - dosedanji dosežki in načrti za prihodnost (2009), Natura 2000 in 
kmetijstvo (2010), Nadomestni habitati v varovanih območjih (2011), Prostovoljstvo v 
naravovarstvu ( 2012), Pregled upravljanja območij Natura 2000 (2013), Natura 2000 - od 
določitve k upravljanju (2014).  

Letos smo se posvetili najbolj ogroženim vrstam. Temo smo osvetlili tudi z drugih zornih 
kotov, ne le naravovarstvenega.  

Na začetku posveta je zbrane pozdravila ministrica za okolje in prostor, gospa Irena Majcen. 
Ministrica je v nagovoru poudarila, da so strokovna znanja in ocene eden izmed temeljev pri 
odločitvah družbe in politike. Ministrica je v nagovoru pozvala k iskanju ravnovesja med 
interesi in strokami in opozorila, da to ni enostavna naloga, a napor usklajevanj je vredno 
narediti za cilje trajnostnega razvoja.  
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Direktor Zavod RS za varstvo narave dr. Darij Krajčič je v uvodnem razmišljanju dejal, da je 
vsakoletni strokovni posvet  praznik naravovarstva. Poudaril je, da je »upad biotske 
raznovrstnosti največja svetovna grožnja človeštvu, večja od klimatskih sprememb«. 

Sledil je prvi sklop predavanj vezan na ogrožene vrste v ožjem naravovarstvenem pogledu. 
Predstavljena je bila problematika barjanskega okarčka in projekt LJUBA kot eden od korakov 
za izboljšanje stanja te vrste pri nas. V drugem delu smo problem ogroženih vrst osvetlili z 
drugih vidikov – tako komunikacijskega, zakonodajnega in finančnega. Obdelali smo tudi 
povezave med varstvom narave in načrtovanjem v prostoru, ter zaključili s predavanjem, ki 
je osvetlil moč podob – ki lahko ozaveščajo pa tudi zavajajo.  V razpravah med predavanji pa 
so se odprla tudi nekatera dodatna vprašanja.  

 

2. EKIPA ZRSVN 

Strokovni del: mag. Martina Kačičnik Jančar, mag. Matej Petkovšek,  Primož Glogovčan, mag. 
Mateja Žvikart, Tina Trampuš. 

Organizacija in logistika srečanja:  mag. Mateja Nose Marolt. 

  

3. NAMEN IN CILJI STROKOVNEGA SREČANJA 

Namen strokovnega srečanja je bil podati splošen pregled stanja najbolj ogroženih vrst 
Nature 2000 in osvetliti tudi druge, ne le naravoslovne vidike njihovega varstva. Prikazati 
smo želeli uspešna projektna prizadevanja za varstvo barjanskega okarčka, ki je tik pred 
izginotjem, in tako pozitivno motivirati poslušalce za nadaljnja naravovarstvena 
prizadevanja. 

 

4. ZAKLJUČKI IN UČINKI SREČANJA 

Številna pretežno naravoslovna publika posveta je bila zelo zadovoljna s širino problematike, 
ki so jo zajela predavanja. Predavanji o prostorskem načrtovanju in kmetijstvu sta pokazali 
malo poznane omejitve s katerimi se srečujemo pri konkretnem delu na terenu. Pri 
nadaljnjem delu pričakujemo zato več razumevanja in podpore naravovarstveno usmerjene 
strokovne javnosti. Komunikacijske teme so pokazale nekatere nove poti in načine 
načrtovanja in izvedbe komunikacije, ki jim velja nameniti več pozornosti. Predavanje v zvezi 
s financiranjem je prineslo koristne informacije za vse organizacije, ki načrtujejo  projektno 
delovati na področju ohranjanja narave. Predstavljeni projekt pa je pri tem pokazal, da 
določene pozitivne učinke lahko doseže že tudi v kratkem času in z nizkimi sredstvi. Strokovni 
posvet je pomemben tudi kot dogodek neformalnega srečevanja, izmenjave mnenj in 
druženja, ker se ga zadnja leta v vse večjem številu udeležujejo vsi pomembni akterji na 
področju ohranjanja narave. 
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12.8 PRILOGA 8: ZAKONSKE OSNOVE 

V tej prilogi so naštete slovenske zakonske osnove in drugi predpisi, ki opredeljujejo naše delo ali so z 
njim povezani. 

12.8.1  Zakon o ohranjanju narave 

Zavod izvaja javno službo ohranjanja narave v skladu z ZON (glej Poglavje Viri in literatura, zap. št. 1). 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 tako, da spremlja pripravo načrta 

upravljanja, preverja njegovo skladnost s cilji in nameni zavarovanja in poda končno strokovno mnenje 
o sprejemljivosti načrta 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; 
17.sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva sestavin biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih 

območjih in posebnih varstvenih območjih. 
 

Zavod na podlagi javnega pooblastila opravlja naslednje naloge: 

1.pripravlja naravovarstvene smernice; 
2.upravlja baze podatkov o naravnih vrednotah in sestavinah biotske raznovrstnosti; 
3.daje mnenje iz 97., 104. in 153. člena tega zakona; 
4.skrbi za enotnost strokovnih metod in postopkov na področju ohranjanja narave; 
5.izvaja strokovni nadzor na področju ohranjanja narave. 

 
Strokovni nadzor iz 5. točke prejšnjega odstavka vključuje zlasti: 

-sodelovanje predstavnikov organizacije, pristojne za ohranjanje narave, v strokovnih svetih upravljavcev 
zavarovanih območij, če upravlja z zavarovanim območjem javni zavod, oziroma na drugačen način, ki 
mora biti določen v aktu o zavarovanju, če je za upravljanje zavarovanega območja podeljena 
koncesija ali če z zavarovanim območjem neposredno upravlja ustanovitelj; 

-izvajanje strokovnega nadzora pri izvajanju posegov v naravo, kadar se pričakuje odkritje naravnih 
vrednot; 

-potrditev ustreznosti izvedenega omilitvenega ali izravnalnega ukrepa oziroma vmesnih faz izvajanja teh 
ukrepov, če je tako določeno v predpisu ali konkretnem pravnem aktu; 

-izvajanje strokovnega nadzora pri upravljanju zavarovanih območij glede doseganja varstvenih ciljev; 
-nadzor nad uporabo strokovnih metod in postopkov pri izvajanju naravovarstvenih nalog. 

 

Poleg nalog iz prejšnjih odstavkov opravlja Zavod tudi naslednje naloge:  

-strokovno pomaga lastnikom naravnih vrednot in lastnikom zemljišč na zavarovanih območjih;  
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-sodeluje pri pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju narave na vseh ravneh izobraževanja; 
-skrbi za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave. 

 

S soglasjem ustanovitelja lahko opravlja Zavod tudi druge naloge. 

12.8.2  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. 

12.8.3  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, 46/14 - ZON-C); 

• Zakon o varstvu okolja - ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 - ORZVO187, 20/06, 39/06 - UPB, 28/06 
- Skl. US, 49/06 - ZMetD, 66/06 - Odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 
57/12, 97/12 - Odl. US, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15); 

• 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 - ZUPUDPP - 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, 76/14 - Odl. US, 14/15 - 
ZUUJFO); 

• 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, 46/14 - ZON-C); 

• Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96, 7/99 - ZVKD, 110/02 - ZGO-1, 
46/14 - ZON-C); 

• Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 20/98, 110/02 - ZGO-1, 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 - ZV-1 (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, 40/14, 56/15); 

• Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 - UPB2, 58/12); 

• Zakon o graditvi objektov - ZGO-1 (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, 
101/13 - ZDavNepr, 110/13, 22/14 - Odl. US, 19/15); 

• Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - Odl. US, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02 - ZGO-1, 
115/06 - ORZG40, 110/07, 8/10 - ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 - ZDavNepr, 17/14, 22/14 - Odl. US, 
24/15, 9/16 - ZGGLRS); 

• Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - Odl. US, 17/08, 46/14 - ZON-C); 

• 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, 15/14); 

• Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 
36/09, 15/14); 

• Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst (Uradni list RS, št. 98/02, 46/04, 39/08); 
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• Uredba o živalskem vrtu in živalskem vrtu podobnem prostoru (Uradni list RS, št. 37/03); 

• Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 
57/15); 

• 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, 46/14 - ZON-C); 

• Uredba o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03, 46/14 - ZON-C); 

• Uredba o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 107/04, 114/04 - popr., 83/06, 71/08, 77/10, 
46/14 - ZON-C); 

• Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08, 46/14 - ZON-C); 

• Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 
29/09, 91/10, 1/13, 39/15); 

• 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, 
23/15); 

• 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, 71/14, 78/15); 

• Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu (Uradni list RS, št. 90/01, 
46/14 - ZON-C). 

12.8.4 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); 

• Program upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020) (sprejet na 30. seji Vlade, dne 9.4.15, 
dopolnjen na 38. seji Vlade, dne 28.5.2015); 

• 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) 

• Akcijski načrt upravljanja populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2013-2017 (sprejet na 
49. seji Vlade, dne 6.2.2013) 

 
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%5
b1%5d.pdf) (03.05.2011) 

• Prenovljena strategija Evropske unije za trajnostni razvoj (http://register.consilium.europa.eu/doc/ 
srv?l=SL&f=ST%2010117%202006%20INIT) (22.1.2016) 

12.8.5  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); 
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• Direktiva Sveta o ohranjanju prosto živečih vrst ptic - Direktiva o pticah (2009/147/ES); 

• 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; 

• Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in 
obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.  

12.8.6  Mednarodne konvencije in drugi dogovori 

• Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Uradni list SFRJ, št. 56/74), velja na podlagi 

Akta o notifikaciji in nasledstva (Uradni list RS, MP23 št. 15/92); 

• Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališče močvirskih ptic (Ramsar) 
(Uradni list SFRJ, MP št. 9/77), velja na podlagi Akta o notifikaciji in nasledstva (Uradni list RS, št. 15/92); 

• Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih 
prostorov - Bernska konvencija (Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega 
rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Uradni list RS, št. 55/99, MP št. 17)); 

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

• Konvencija o mednarodni  trgovini z ogroženimi prosto živečimi  živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) - 
Washingtonska konvencija (Zakon o ratifikaciji konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto 
živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, spremembah konvencije ter dodatkov I, II, III in IV h konvenciji 
(Uradni list RS št. 110/99, MP št. 31)); 

• Konvencija o biološki raznovrstnosti, Rio de Janeiro, 1992 (Zakon o ratifikaciji konvencije o biološki 
raznovrstnosti (Uradni list RS, 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)); 

• Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (https://www.google.si/search?q= 
SPREMENIMO+SVET%3A+AGENDA+ZA+TRAJNOSTNI+RAZVOJ+DO+LETA+2030&rls=com.microsoft:sl&i
e=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1&gws_rd=ssl) (25.1.2016). 

 
 

                                                      
23 Mednarodne pogodbe. 
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12.9  PRILOGA 9: ODMEVNI DOGODKI IN POMEMBNI 
DOSEŽKI 

V nadaljevanju izpostavljamo nekatere pomembne ali odmevne dosežke ali druge delovne 
uspehe, ki odslikujejo pozitivne učinke delovanja Zavoda RS za varstvo narave v našem 
okolju. 

12.9.1 BIOBLITZ – 24 UR Z REKO MURO 

V 80 dneh je ekipa Bioblitz zbrala in uskladila programe 29 sodelujočih 
organizacij in pripravila 24-urni program delavnic, vodenih 
raziskovalnih sprehodov, terenskih popisov vrst, razstav, predavanj in 
dokumentarnih filmov. Prav tako smo tekom priprav napisali številne 
prispevke za revije (National Geografic Junior, Gea) in na dogodek 
povabili vse slovenske nacionalne in lokalne. Za dogodek smo napisali, 
oblikovali in izdali brošuro Mistična reka Mura. Razpisan je bil  likovni 
natečaj na temo Mura – živa reka, katerega zmagovalci so bili razglašeni in nagrajeni na 
dogodku. Pridobivali smo sponzorska sredstva, s pomočjo katerih  smo vse sodelujoče 
izvajalce oblekli v Bioblitz majice ter organizirali lokalno prehrano za njih ter poskrbeli za 
skromne nagrade za njih (revije, brošure, majčke). Lokalna skupnost in lokalna društva so 
omogočila infrastrukturo in logistiko dogodka na Stadionu Veržej. Priprave so obsegale še: pa 
zavarovanje, urejanje pravnih zadeve za dogodek, administracijo, javno naročanje, finance, 
oblikovanje, oglaševanje, dodajanje vsebin na spletne stran, vzpostavitev facebooka, delo z 
mediji, številne sestanke, tehnično postavitev…in še tisoč malenkosti, da je 12. junija 2015 ob 
9. uri zjutraj začelo za obiskovalce teči 24 ur z reko Muro.  
 
 
 

Izvedli smo bogat program z delavnicami, vodenimi raziskovalnimi sprehodi, terenskim 
popisom vrst, predavanji, vodenimi večernimi in nočnimi raziskovalnimi sprehodi ter nočjo 
dokumentarnega filma. Več kot 90 prostovoljcev iz različnih društev in organizacij je 
soustvarilo neprekinjenih 24 ur ob reki Muri. Pritegnili smo okrog 500 udeležencev – otrok iz 
vrtcev, šolarjev, dijakov, domačinov, predstavnikov lokalne oblasti in dva poslanca – 
predstavnika Odbora za okolje in predsednika Odbora za okolje, oba s celo družino. Na 
dogodek so prišli tako nacionalni mediji  TV SLO, Delo, Večer, Radio 1, Radio Ognjišče, vsi 
lokalni mediji – TV As, Radio Maxi, novinarka Radia Slovenija je z nami preživela vseh 24 ur in 
naredila več poročanj in oddaj, prav tako smo se v različne radijske postaje javljali v živo iz 
kraja dogajanja.  
Dogodek je bil za vse organizatorje naporen, za udeležence in organizatorje pa pozitiven v 
vseh pogledih in s strani lokalne skupnosti je še pred zaključkom leta prišla prošnja po 
ponovitvi dogodka v letu 2016.  
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12.9.2 POVEZOVANJE POTENCIALOV ZA TRAJNOSTNO 
PRIHODNOST 

V začetku junija so Ministrstvo za okolje in prostor, Kabinet predsednika vlade, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter Skupnost občin Slovenije organizirali Posvet 
POVEZOVANJE POTENCIALOV ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST kot uvod v serijo dogodkov 
nove pobude Evropskega tedna trajnostnega razvoja(European Sustainable Development 
Week). Namen posveta je bil povečanje zavedanja o ciljih in procesih trajnostnega razvoja, 
ter pokazati na izjemne potenciale Slovenije za doseganje teh ciljev, vključno z dobrimi 
praksami, ter možnostih in pričakovanih pozitivnih učinkih premišljenega povezovanja teh 
potencialov.  
Ciljne skupine so bile državna in javna uprava, lokalne skupnosti, podjetja, regionalne 
institucije in gospodarska združenja, strokovna javnost, NVO, predstavniki različnih vej 
oblasti, drugi deležniki na področju trajnostnega razvoja in širša javnost.  
Zavod RS za varstvo narave je na tem posvetu tvorno sodeloval s svojima prispevkoma pred 
več kot sto udeleženci javne uprave, lokalnih skupnosti, podjetij, regionalnih institucij in 
strokovno javnostjo, prav tako pa je našemu prispevku o »Participaciji deležnikov pri 
trajnostnem razvoju« prisluhnil tudi Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar. 
V nadaljevanju smo predstavili še »Možnosti financiranja celostnega pristopa k upravljanju 
narave«.  
Povabilo in sodelovanje na Posvetu v vlogi podajanja vsebine je za Zavod RS za varstvo 
predstavljalo velik ugled za institucijo. 

12.9.3 NOMINACIJA UNESCO - Dinarski kras in začetek nominacije 
Klasični kras 

Od leta 2012 smo aktivno sodelovali pri pripravi nominacije za vpis Dinarskega krasa na 
poskusni seznam UNESCO v okviru Pilotnega projekta Dinarski kras. Nosilec projekta je bila  
Slovenije, sodelovalo pa je še pet držav Dinarskega krasa. Čeprav je bil projekt v letu 2015 
ukinjen (julija 2015), je Slovenija nadaljevala s samostojno nominacijo Klasični kras na 
Poskusnem seznamu -  kar je podprl Center za svetovno dediščino in Vlada RS.  Koordinator 
priprave nominacije Klasični kras je Park Škocjanske jame,  Zavod pa je sodeloval v delovni 
skupini in odboru za pripravo nominacije skupaj s predstavniki  pristojnih ministrstev, 
strokovnih organizacij in  Urada za UNESCO.   
Novembra lani je bil Klasični kras vpisan na Poskusni seznam, kar je osnova za pripravo  vpisa 
na seznam svetovne dediščine. 
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12.9.4 INTERPRETACIJA GEOLOGIJE IN NARAVOVARSTVO Z ROKO V 
ROKI 

S projektnimi partnerji Geoparka Karavanke smo konec novembra lani na Posvetovanju 
slovenskih geologov predstavili novosti na področju interpretacijske in doživljajske 
infrastrukture, nove programe in ponudbo Geoparka Karavanke za vse ciljne skupine, ter 
projekt Geo projektni dan v Geoparku Karavanke, ki smo ga projektni partnerji iz Slovenije in 
Avstrije izvajali v okviru projekta Comenius – vseživljenjsko učenje. Predstavili smo tudi 
spremembo zakonodaje na področju varstva mineralov in fosilov in  spremembo Pravilnika o 
varstvu in določitvi naravnih vrednot. Poudarili smo pomen seznanitve širše strokovne 
javnosti z načini ravnanja v primeru najdb mineralov in fosilov v naravi kot jih določa Zakon o 
ohranjanju narave in  varovanja mineralov in fosilov kot občutljive in neobnovljive dediščine. 
Predvsem pa je pomembno, da smo s stalno prisotnostjo na posvetu v zadnjih nekaj letih 
utrdili  sekcijo »Geološka dediščina, geoparki in geoturizem«, ki jo koordiniramo zaposlene 
na ZRSVN.  

 

  
 

12.9.5 NARAVNA DEDIŠČINA V MUZEJU SKOZI MUZEJSKE VEČERE 

Z Goriškim muzejem Kromberk smo sodelovali v pripravi muzejskih večerov namenjenih 
spoznavanju naše naravne dediščine. V okviru teh je OE Nova Gorica pripravila dve 
predavanji. Na prvem je predstavila Veliko ledeno jamo v Paradani v Trnovskem gozdu, ki je 
že desetletja zavarovana kot naravni spomenik ter poznana zaradi ledu v notranjosti jame in 
izrazitega vegetacijskega obrata v vhodnem delu. V drugem predavanju pa je predstavila 
geoparke in varovanje geološke naravne dediščine v okviru teh s poudarkom na Geoparku 
Idrija.  

12.9.6 PREDHODNA SOGLASJA ZA ORGANIZACIJO JAVNE 
PRIREDITVE VOŽNJE S KOLESI V NARAVNEM OKOLJU 

Zadnja  sprememba Zakona o ohranjanju narave je prinesla nekatere novosti na področju 
varstva narave. Med njimi to, da je za organizacijo javne prireditve vožnje z motornimi kolesi 
ali kolesi v naravnem okolju potrebno pridobiti predhodno soglasje, ki ga izda organizacija 
pristojna za ohranjanje narave, torej Zavod RS za varstvo narave. Večina postopkov je bila 
zahtevnih in je terjala usklajevanje z organizatorji in sodelovanjem s Kmetijsko svetovalno 
službo in Zavodom za gozdove, ki sta v postopke vključena z mnenji. Zavod RS za varstvo 
narave je v letu 2015 izdal 22 predhodnih soglasij za javno prireditev, od tega sta bili dve 
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negativni. V enem od teh dveh primerov je organizator po skupnem sestanku spremenil 
traso, pridobil predhodno soglasje in prireditev izpeljal. V primeru, kjer je bilo predhodno 
soglasje negativno in je prireditev odpadla, je bila trasa poti načrtovana po Triglavskem 
narodnem parku, kjer je organiziranje javnih prireditev vožnje prepovedana že z samim 
aktom o zavarovanju. Z organizatorjem sodelujemo in iščemo drugo območje z možnostmi za   
organizacijo javne prireditve.  

 

  
 

Zavod RS za varstvo narave se v medijsko »kampanjo« kolesarjev kot žrtev zakonodaje ali še 
bolj žrtev naravovarstva ni vključeval. Ko pa smo bili vprašani tudi za naše stališče, smo 
podali dejstva, število vlog, število zavrnjenih vlog in razložili kaj narekuje zakonodaja. Po 
tem se je zanimanje novinarjev za naše »napake« zelo zmanjšalo, prav tako mediji niso več 
želeli poročati o le enem dogodku, ki je bil odpovedan zaradi organizacije, ki je nujno vodila v 
negativno mnenje.  

12.9.7 ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE IN KOLEGI IZ BALKANSKIH 
DRŽAV 

Aprila 2015 so se strokovnjaki naravovarstva iz držav bivše Jugoslavije in Albanije mudili  v 
Sloveniji, kjer smo jim predstavili naš sistem delovanja, naše izkušnje v zvezi z Naturo 2000 in 
način sodelovanja z deležniki, javnostjo in mediji.  Izmenjava je potekala  v okviru projekta 
»Krepitev sodelovanja na področju načrtovanja in izvajanja naravovarstvenih ukrepov v jugo 
vzhodni Evropi«.  
Srečanje je bilo za slovensko stroko in celotno naravovarstvo izjemnega pomena, saj kaže, da 
Slovenija za države, ki so pred vstopom ali pa na poti vstopa v EU, predstavlja vir znanja, ki 
smo ga Slovenci pred dobrim desetletjem lahko črpali le od »starih članic« EU. Države bivše 
Jugoslavije – Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Makedonija in Albanija so 
podobno kot Slovenja po svoji ohranjeni naravi izjemno bogate. Našim kolegom iz prej 
omenjenih držav smo predstavili sistem naravovarstva v Sloveniji, sistem podatkovnih baz, 
zakonske sisteme, način določitve,  komunikacije in upravljanja ter monitoring Nature 2000, 
zavarovana območja v Sloveniji, komunikacijo naravovarstva in številne projekte.  
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Predstavitev naravovarstva  Slovenije je bila za nas izjemnega pomena, saj smo lahko svojim 
kolegom posredovali izkušnje, ki smo jih v zadnjem desetletju pridobili pri delu in tako kot 
celotna regija pomenijo enkratnost in posebnost.  
Lahko razumemo dileme, ki jih imajo naši kolegi, z enakimi smo se srečevali tudi sami. 
Udeleženci so spoznavali tudi teren ter rezultate našega dela na terenu – od netopirjev pa do 
nadomestnih habitatov pri gradnji  hidroelektrarne v Brežicah. 

12.9.8 S SKUPNIMI MOČMI DO NOVEGA ODLOKA - Krajinski park 
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib 

Po pripravi strokovnih osnov v letu 2014 smo na OE Ljubljana v prvi polovici leta 2015 
aktivno sodelovali z Mestno občino Ljubljana pri oblikovanju osnutka novega akta o 
zavarovanju Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba. Mestni svetniki so predlog akta potrdili že 
konec septembra 2015, tako da je Odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib 
(Uradni list RS, št. 78/15) začel veljati 1. novembra 2015. Postopek je bil izpeljan zelo 
korektno in hitro, pripomb na javni predstavitvi zaradi predhodnega usklajevanja ni bilo 
veliko. 
Posebnost odloka so konkretna izhodišča za upravljanje tega dragocenega koščka narave na 
robu Ljubljane, ki ima letno skoraj 2 milijona obiskovalcev. Izhodišča so rezultat 
dolgotrajnega terenskega in pisarniškega dela, tako dobrega poznavanja dejstev v prostoru 
kot intenzivnega sodelovanja z lokalno skupnostjo. V letu dni in pol smo se srečali s 
predstavniki več kot 30 institucij in nevladnih organizacij, ki delujejo na območju parka, 
lastniki zemljišč in drugimi deležniki ter se prepričali, kako številni in močni so interesi v tem 
prostoru. Opravili smo več kot 20 terenskih dni in imeli na razpolago rezultate številnih 
raziskav, ki jih je naročila Mestna občina Ljubljana. Le tako smo na eni strani lahko 
argumentirano opredelili različna varstvena območja in določili pravila ravnanja, na drugi 
strani pa po principu participacije postavili temelje umeščanja dejavnosti v prostor in 
usmerjanja obiskovalcev.  
 

 
 
Namen izhodišč za upravljanje je boljše razumevanje ciljev zavarovanja in pomoč 
kandidatom za upravljavca pri razumevanju pričakovanj ustanovitelja. Z njimi si olajšamo vse 
nadaljnje stopnje v procesu nastajanja in delovanja zavarovanega območja. Ključna so 
predvsem za hiter potek postopka sprejemanja odloka, za uspešno prijavo in takojšnje 
učinkovito delo koncesionarja. Lažja je tudi priprava začasnih upravljavskih smernic in 
upravljavskega načrta. Zato je treba v postopkih priprave strokovnih predlogov za 
zavarovanje terenskemu delu in komuniciranju z deležniki zagotoviti dovolj časa.  
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12.9.9 SANACIJA RAKOVEGA ŠKOCJANA PO ŽLEDOLOMU - pomoč 
lastnika zemljišč in upravljavca zavarovanega območja 

V Rakovem Škocjanu v skladu z gozdarsko in interventno zakonodajo poteka odstranjevanje 
posledic žledoloma iz leta 2014. Ker ima območje veliko naravovarstveno vrednost in je 
izjemno primerno za interpretacijo narave, po njem že več kot 40 let poteka učna pot, na 
kateri so preko celega leta prisotni otroci, ki obiskujejo Dom Rak v okviru Centrov šolskih in 
obšolskih dejavnosti. Za njihovo in varnost ostalih obiskovalcev je bilo v okviru sanacije 
žledoloma treba izvesti določene nadstandardne aktivnosti.  
 

 
 
S finančno pomočjo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki je skoraj 100 
odstotni lastnik zemljišč v Rakovem Škocjanu, smo v letu 2015 v okviru pospeševanja funkcije 
varstva naravnih vrednot izvedli vrsto sanacijskih ukrepov: vedutno sečnjo, revitalizacijo 
zaraščenih lazov, vzdrževanje gozdnega roba in mulčenje očiščenih površin za ponovno 
vzpostavitev košnje. Izvajalec sanacije, Javni zavod Notranjski regijski park je v sklopu teh del 
odstranil preko 700 m3 vegetacije, sečne ostanke pa zmlel v sekance in z njimi nasul vse 
urejene dele učne poti. Dela smo nadzirali skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije. Poleg 
prehodnosti in varnosti se je tako povečalo predvsem doživljanje narave, saj so bistvo 
Rakovega Škocjana kraški procesi in pojavi. S sodelovanjem Občine Cerknica smo v letu 2015 
povsem obnovili interpretacijske table na učni poti, ki jo bomo v prihodnje še nadgradili. 
Sanacijska dela s sodelovanjem Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov se bodo nadaljevala tudi 
v letu 2016. 
 

12.9.10  Bobrov dan v Novem mestu 

Danes, ko je človek večino rečnih ekosistemov ukrotil, ko ima obrežne vegetacije 
domovinsko pravico le še v sami rečni brežini, ko vse več njiv meji na reko, ko usiha 
kapaciteta naravnih zadrževalnikov, ko urbanizacija požira obrežne ravnice, se je po letu 
1998 začel vračati bober iz naselitvenih kolonij na Hrvaškem. Po 17 letih beležimo močan 
porast populacij v porečju Krke, Kolpe, Sotle, Drave in Mure. 
Bober postaja ključna vrsta navedenih rečnih ekosistemov. Krko s pritoki je tako v večji meri 
poselil v celoti. V porečju imamo zabeleženih najmanj 30 družin, kar pomeni 200 do 250 
osebkov. S podiranjem vegetacije, gradnjo jezov in erodiranjem brežin bobri lokalno 
povečujejo pestrost habitatov in naravno ohranjenost. Na odsekih  v stiku z urbanim in 
kmetijskih zaledjem pa je njegova dejavnost pričakovano slabo sprejeta. Številni prizadeti 
posamezniki se zato pogosto obračajo na Zavod po nasvet, kako ravnati v primeru 
poškodovanja obrežne vegetacije, bližnjih sadovnjakov ter  škod na obrežnih njivah. Zaradi 
nerazumevanja njegove vloge v naravi, smo vrsto v preteklosti že iztrebili. Da bi  danes lažje 
sprejeli sobivanje z njim, smo se določili, da po vzoru Mednarodnega bobrovega dne, ki ga že 
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vrsto leti izvaja Beavers: Wetlands & Wildlife predvsem v Severni Ameriki, podoben dogodek 
obeležimo tudi pri nas v Novem mestu. V samem mestu imamo namreč bobrišče in z njim 
povezane vse konflikte. Bobrov dan je tako potekal 8. aprila 2015. Začeli smo ga  s 
sprehodom ob Krki, kjer smo si ogledali sledi hranjena, nadaljevali pa  v dvorani Gostišča na 
Glavne trgu, kjer smo predstavili zgodbo o bobru v porečju Krke ter atraktivne filmske 
posnetke bobrove družine ob Radulji snemalca Janija Vidmarja. Dogodka se je udeležilo okoli 
70 ljudi, kar priča, da je tema aktualna. Na našo pobudo so bili podobni dogodki organizirana 
tudi v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, v Kozjanskem regijskem parku in Krajinskem parku 
Kolpa. Je dobra izkušnja izziv, da naslednje leto pripravimo še kaj več? Živeti z bobrom 
namreč pomeni ohranjati večjo stopnjo naravnih procesov v obrežnem prostoru, hkrati pa 
tudi spremeniti pogled na ranjene rečne ekosisteme in mokrišča. Pri tem nam bober s svojo 
karizmatičnostjo (dokler jo še ima) lahko zelo pomaga. 
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12.10  PRILOGA 10: 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 (gl. poglavje 6.1). V letu 2011 
smo cilje ocenili s pomočjo metode SMART24 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 (poglavje 6.2). V letu 2012 smo opredelili tudi kazalnike k 
posameznim letnim ciljem (gl. poglavje 6.4). Nabor kazalnikov smo v letu 2013 in 2014 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 2014.  

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 (gl. poglavje 6.3), 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

i zdelava  … D opomba

s odelovanje z …. D pojasnilo

krepitev učinkovi tosti  orodi j … D  
 
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.  
Neizvedene aktivnosti za leto 2015 so podane v naslednji prilogi (gl. poglavje 12.11). 
 
 

                                                      
24 Gl. npr. https://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria, 22. 2. 2016 
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12.11  PRILOGA 11: SEZNAM NEIZVEDENIH AKTIVNOSTI V 
LETU 2015 TER DODATNE AKTIVNOSTI 

Od preko tristo načrtovanih aktivnosti jih je ostalo neizvedenih le manjše število, in sicer 
večinoma zaradi objektivnih razlogov, kot je za vsako aktivnost posebej navedeno na desni 
strani spodnje preglednice, nekaj jih je bilo delno ali v celoti prenešenih v leto 2016. Zadnje 
štiri vrstice v spodnji preglednici se nanašajo na naravovarstvene akcije, ki niso bile izvedene 
predvsem zaradi razlogov finančne narave oz. zaradi odločitev vključenih deležnikov. V 
preglednici ne navajamo načrtovanih udeležb na konferencah, če se le-teh nismo udeležili 
zaradi nerazpoložljivosti sredstev. 

Preglednica 28: Seznam neizvedenih aktivnosti iz programa dela za leto 2015 

Aktivnost Obrazložitev

Priprava naravovarstvenih smernic za načrte rabe naravnih dobrin 

(ribištvo), ki so pomembni za ohranjanje kvalifikacijskih vrst in 

habitatnih tipov na območjih Natura 2000.

Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS) ni pripravil osnutka RGN in ni zaprosil 

za naravovarstvene smernice.

Sodelovanja z MKO in ZZRS pri vključevanju naravovarstvenih vsebin v 

NRO in RGN.

S strani ZZRS ni bilo vlog za NRO in RGN, ker krovni dokumetni zamujajo 

(sprejeti so bili konec leta 2015). Naloga bo prenešena v leto 2016.

Zza naravne vrednote se pripravi analiza in na podlagi te analize 

predlog objektov, kjer naravovarstveno soglasje ni potrebno.

Analogna analiza se je pripravljala za območja Natura 2000 in zaradi 

zahtevnosti naloge le-ta ni bila razširjena še na NV.

Zza zavarovana območja državnega pomena se pripravi predlog 

objektov in območij, kjer naravovarstveno soglasje ni potrebno.

Analogna analiza se je pripravljala za območja Natura 2000 in zaradi 

zahtevnosti naloge le-ta ni bila razširjena še na ZO.

Vključevanje v pripravo predpisov o podnebnih spremembah. Naloge nismo izvajali, ker se predpisi v državi niso pripravljali.

Preveritev in izboljšanje ustreznosti in zadostnosti obstoječih 

protokolov za monitoring glede na kvaliteto posameznih con vrst ter 

glede na cilje in spremljanje uspešnosti izvajanja ukrepov upravljanja 

območij Natura 2000.

Naloga je bila delno izvedena, ne pa dokončana, in sicer zaradi večjega 

obsega del pri Programu razvoja podeželja.

Priprava predloga za spremembo Priloge 2 Pravilnika o določitvi in 

varstvu naravnih vrednot.

Naloga ni bila aktualna, nismo bili pozvani k izvedbi.

Sodelovanje z MOP in ARSO pri razvojnih nalogah v zvezi z 

vzpostavitvijo mehanizmov varstva in pogojev rabe naravnih 

vrednot/jam - pogodbeno varstvo in skrbništvo ter koncesije.

V letu 2015 nas MOP ni vključeval v aktivnosti. Sestanek na to temo je 

že bil izveden v januarju 2016.

Sstrokovni predlog za novelacijo odloka o zavarovanju kanjona Kokre v 

Kranju 

Ni bilo interesa s strani občine, določene vsebine pa se bodo vključile v 

OPPN.

Osnutek strokovnega predloga za novelacijo akta o zavarovanju 

naravnih znamenitosti nekdanje občine Novo mesto iz leta 1992 (Odlok 

o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in 

zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Uradni list RS, št. 

38/1992).

Občina v letu 2015 ni podala pobude za novelacijo, aktivnosti so 

prenešene v leto 2016.

Čiščenje invazivnih rastlin na izbranih območjih Natura 2000 v občini 

Bled - prostovoljna akcija.

Akcija ni bila izvedena zaradi problematike lastništva - soglasij.

Čiščenje zarasti v naravnem rezervatu Mostec. Akcija ni bila izvedena zaradi problematike lastništva, v sodelovanju z 

MOL nismo pridobili vseh lastnikov na območju. Z MOL pa smo preko 

priprav na Zeleno prestolnico odstranili lesne ostanke na rastišču 

Evropske gomoljčice na NS Pod Turnom tudi znotraj KP TRŠH.

Sanacija lip pri izviru v Studenicah. Akcija ne bo izvedena zaradi manj sredstev za akcije, kot je bilo 

načrtovano s programom za leto 2015.

Debeli rtič – sanacija erozijskih jarkov - obnova kamnitega dostopa do 

morja.

Akcija ne bo izvedena zaradi manj sredstev za akcije, kot je bilo 

načrtovano s programom za leto 2015.

Izvedbena priprava in izvajanje projekta za razvoj NVA, IS za 

naravovarstvo SI.

S strani MOP niso bila zagotovljena sredstva.

 
 
Več naravovarstvenih akcij je bilo izvedenih z dodatnimi aktivnostmi, nekatere pa so bile 
izvedene dodatno, torej nad načrtovanimi, kar je označeno v prilogi 12.2, ki podaja 
poimenski seznam vseh izvedenih akcij. 
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V bistveno večjem obsegu od načrtovanega so bile izvedene naslednje aktivnosti: 

• strokovna podpora MKGP pri sprejemanju izvedbenih predpisov, ki učinkujejo tudi na 
ohranjanje narave; 

• sodelovanje s KGZS za čim večji vpis naravovarstveno pomembnih ukrepov KOPOP. 
 
Spodaj naštete aktivnosti pa so bile izvedene dodatno, torej nad načrtovanim obsegom nalog 
za leto 2015: 

• naloge v zvezi z aktualno problematiko s področja urejanja voda (akcijski načrt 
interventnih del, CPVO postopek za letne programe dela javne službe za urejanje 
voda za leto 2015); 

• sodelovanje Zavoda pri premembah treh obstoječih RGN (Črnomaljski, Lendavski, 
Vrhniški); 

• spremljanje poteka projekta CRP "Sulec"; 

• sodelovanje v skupini za Načrt za razvoj namakanja do leta 2020; 

• priprava priloge naravovarstvenih smernic za NUV II, "Naravovarstveni ukrepi za 
izboljšanje hidromorfologije vodotokov". 
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13 RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 
 

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015  
 

  

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK v evrih za 
leto 

   

NAZIV SKUPINE KONTOV  % 

  Tekoče leto Predhodno 
leto indeks 

1 2 3 4 5=3/4*100 

SREDSTVA         

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 001 225.873 227.519 

99,28 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

002 117.478 108.175 
108,60 

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 89.288 83.904 106,42 

NEPREMIČNINE 004 72.185 72.185 100,00 

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 42.826 40.660 105,33 

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 761.055 767.683 99,14 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

007 592.731 595.960 
99,46 

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

012 1.408.123 1.047.156 

134,47 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 013 147 9 1633,33 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 014 289.536 103.101 280,83 

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 50.032 17.961   

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 296.518 0   
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 017 238.204 239.270 99,55 

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0   

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0   

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 465.409 277.202 167,90 

NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0   

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 68.277 409.613 16,67 

I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 032 1.633.996 1.274.675 

128,19 

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 24.039 57.358 41,91 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV         

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

034 1.404.666 1.042.203 

134,78 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME  035 853.160 90.475 942,98 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 179.355 169.648 105,72 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 308.454 120.059 256,92 

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 38.811 33.204 116,89 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN 039 0 608.023 0,00 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 24.886 20.794 119,68 
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E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-
053+054+055+056+057+058-059) 

044 229.330 232.472 

98,65 

SPLOŠNI SKLAD 045 0 0   

REZERVNI SKLAD 046 0 0   

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 84.989 74.426 114,19 

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 144.046 156.470 

92,06 

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0   

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 295 1.576 18,72 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0   

I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 060 1.633.996 1.274.675 

128,19 

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 24.039 57.358 41,91 

 
 
 
 

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV v letu 2015 
 

NAZIV 

 Z N E S E K v evrih 

Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Amortizacija 
 Neodpisana 

vrednost (31.12.) 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-
9) 

 I. Neopredmetena sredstva 
in opredmetena osnovna 
sredstva v upravljanju 

948.043 720.524 73.551 0 70.876 70.876 75.197 225.873 

B. Dolg. premoženjske pravice 108.175 83.904 13.427 0 4.124 4.124 9.508 28.190 

E. Zgradbe 72.185 40.660 0 0 0 0 2.166 29.359 

F. Oprema 767.683 595.960 60.124 0 66.752 66.752 63.523 168.324 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
 od 1. 1. do 31. 12. 2015 

 
  

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK v evrih 
  

NAZIV PODSKUPINE KONTOV        % 

  Tekoče leto Predhodno leto indeks 

1 2 3 4 5=3/4*100 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA  
(861+862-863+864) 860 3.544.853 3.624.719 

97,80 

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 3.544.853 3.624.719 97,80 

B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 32 0,00 

C) DRUGI PRIHODKI 866 0 0   

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 867 0 0 

  

D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 870 3.544.853 3.624.751 

97,80 

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 871 1.136.692 1.118.350 

101,64 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA  872 0 0   

STROŠKI MATERIALA 873 76.291 65.681 116,15 

STROŠKI STORITEV 874 1.060.401 1.052.669 100,73 

F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 875 2.404.697 2.496.764 

96,31 

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 1.926.755 1.973.737 97,62 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 301.398 318.533 94,62 

DRUGI STROŠKI DELA 878 176.544 204.494 86,33 

G) AMORTIZACIJA 879 0 0   

H) REZERVACIJE 880 0 0   

J) DRUGI STROŠKI 881 2.935 5.364 54,72 

K) FINANČNI ODHODKI  882 96 2.328 4,12 

L) DRUGI ODHODKI 883 0 0   
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 884 0 0   
N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 3.544.420 3.622.806 97,84 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 888 433 1.945 

22,26 

P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 889 0 0 

  

Davek od dohodka pravnih oseb 890 138 369 37,40 

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

891 295 1.576 

18,72 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 

892 0 0 

  

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 893 0 0 

  

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 894 80 83 

  

Število mesecev poslovanja 895 12 12   
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
PO VRSTAH DEJAVNOSTI od 1. 1. do 31. 12.2015 

 
  

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK v evrih 
NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

  

Prihodki in 
odhodki za 

izvajanje javne 
službe 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

2 3 4 5 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(661+662-663+664) 660 

3.436.159 108.694 

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 3.436.159 108.694 

B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0 

C) DRUGI PRIHODKI 666 0 0 

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(668+669) 667 

0 0 

D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 670 

3.436.159 108.694 

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(672+673+674) 671 

1.133.932 2.760 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA  672 0 0 

STROŠKI MATERIALA 673 75.522 769 

STROŠKI STORITEV 674 1.058.410 1.991 

F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 675 

2.299.196 105.501 

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 1.843.591 83.164 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 287.856 13.542 

DRUGI STROŠKI DELA 678 167.749 8.795 

G) AMORTIZACIJA 679 0 0 

H) REZERVACIJE 680 0 0 

J) DRUGI STROŠKI 681 2.935 0 

K) FINANČNI ODHODKI  682 96 0 

L) DRUGI ODHODKI 683 0 0 
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(685+686) 684 0 0 
N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683+684) 687 3.436.159 108.261 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(670-687) 688 

0 433 

P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(687-670)  689 

0 0 

Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 138 

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

691 

0 295 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(689+690) oz. (690-688) 

692 

0 0 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 693 

0 0 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA od 1. 1. do 31. 12. 2015 

 
  

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK v evrih za leto 
  

NAZIV KONTA        % 

  Tekoče Predhodno indeks 

1 2 3 4 5=3/4*100 

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 401 

4.515.408 3.459.227 130,53 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 402 

4.434.336 3.398.826 130,47 

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 403 

2.883.720 2.919.640 98,77 

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 404 

2.398.846 2.471.021 97,08 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo  405 2.370.846 2.430.971 97,53 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije  406 28.000 40.050 69,91 

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  
(408+409) 407 

0 0   

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 410 

0 0   

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0 0   

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0   

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 413 

3.559 11.700 30,42 

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 
3.559 11.700 30,42 

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0   

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije  419 

481.315 436.919 110,16 

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 420 

1.550.616 479.186 323,59 

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 0 0   

Prejete obresti 422 
0 13 0,00 

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 0 264   

Kapitalski prihodki 425 4.519 500 903,80 

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 1.546.097 478.409 323,17 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(432+433+434+435+436) 431 

81.072 60.401 134,22 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 81.072 60.401 134,22 

II. SKUPAJ ODHODKI  
(438+481) 437 

3.720.973 3.647.381 102,02 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 

3.624.254 3.597.062 100,76 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 439 

1.997.935 2.131.013 93,76 
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Plače in dodatki 440 1.826.306 1.940.284 94,13 

Regres za letni dopust 441 24.354 25.943 93,88 

Povračila in nadomestila 442 147.275 164.786 89,37 

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 447 

301.145 324.248 92,87 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 162.404 176.385 92,07 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 130.752 136.070 96,09 

Prispevek za zaposlovanje 450 1.654 1.645 100,55 

Prispevek za starševsko varstvo 451 1.926 1.953 98,62 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 

452 
4.409 8.195 53,80 

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 453 

1.244.452 1.086.572 114,53 

Pisarniški in splošni material in storitve  454 790.069 663.191 119,13 

Posebni material in storitve 455 37.305 12.668 294,48 

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 59.617 55.838 106,77 

Prevozni stroški in storitve 457 36.224 55.484 65,29 

Izdatki za službena potovanja 458 50.520 60.390 83,66 

Tekoče vzdrževanje 459 38.695 27.164 142,45 

Poslovne najemnine in zakupnine  460 213.000 184.317 115,56 

Kazni in odškodnine 461 0 0   

Davek na izplačane plače 462 0 0   

Drugi operativni odhodki 463 19.022 27.520 69,12 

D. Plačila domačih obresti 464 159 2.327 6,83 

E. Plačila tujih obresti 465 0 0   

F. Subvencije 466 0 0   

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0   

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0   

I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0   

J. Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 470 

80.563 52.902 152,29 

Nakup opreme 473 67.136 51.201 131,12 

Nakup nematerialnega premoženja 478 13.427 1.701 789,36 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(482+483+484) 481 

96.719 50.319 192,21 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 482 

81.059 40.394 200,67 

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 483 

12.900 5.895 218,83 
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu 484 2.760 4.030 68,49 

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 485 

794.435 0   

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 486 

0 188.154 0,00 
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IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB od 1.1. do 31.12.2015  
 

  
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK v evrih za leto 
NAZIV KONTA 

  Tekoče leto Predhodno 
leto 

2 3 4 5 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 500 300.000 0 

Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 300.000 0 

V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523) 512 300.000 0 

Dana posojila državnemu proračunu 520 300.000 0 

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(500-512) 524 0 0 

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
(512-500) 525 0 0 

 
 

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA od 1.1. do 31.12.2015 

 
  

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK v evrih za leto 
NAZIV KONTA 

  Tekoče leto Predhodno leto 

2 3 4 5 

VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559) 550 1.195.000 2.018.000 

Domače zadolževanje 
(552+553+554+555+556+557+558) 551 1.195.000 2.018.000 

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 1.195.000 2.018.000 

Zadolževanje v tujini 559 0 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(561+569) 560 1.803.000 1.780.000 

Odplačila domačega dolga 
(562+563+564+565+566+567+568) 561 1.803.000 1.780.000 

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 1.803.000 1.780.000 

Odplačila dolga v tujino 569 0 0 

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 570 0 238.000 

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 571 608.000 0 

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(485+524+570)-(486+525+571) 572 186.435 49.846 

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(486+525+571)-(485+524+570) 573 0 0 
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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  okolje in prostor. 
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 2015 so bili upoštevani naslednji predpisi: 

• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13); 

• 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, 24/12,30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 
82/15); 

• 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, 97/12) – (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, 
97/12,108/13,94/14);  

• 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,  
58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14); 

• Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu (Uradni list  RS, št. 117/02 in 134/03); 

• Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 
109/2007 in 68/09); 

• Pravilnik o računovodstvu Zavoda RS za varstvo narave številka 8-VI-509/1-O-
11/MD,TK z dne 15.09.2011. 

 
Pri sestavljanju računovodskih izkazov sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki - 
upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. 
Zavod kot posredni proračunski uporabnik oziroma pravna oseba javnega prava ugotavlja in 
razčlenjuje prihodke in odhodke tudi po načelu denarnega toka skladno s pravilnikom o 
razčlenjevanju prihodkov in odhodkov in jih prikazuje v  tako imenovanih evidenčnih 
računovodskih  izkazih.   
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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 31.12.2015 

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 
31.12.2015 

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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15 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 predvsem s knjiženjem na ločena stroškovna mesta in s 
sestavitvijo ustreznega kontnega načrta. 
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.  
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. Nekateri ključi pa so določeni s pravili 
projektov. 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 2015 je bila imenovana s sklepom 
direktorja št. 8-VI-514/8-O-1/PP z dne 15.12.2015. 
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-514/19-O-15/MDa z dne 09.02.2016 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 31.12.2015. 
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17 POJASNILA IN RAZKRITJA K RAČUNOVODKIM 
IZKAZOM ZA LETO 2015 

 
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. 
 

17.1 RAZKRITJA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2015  

 

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 2015 je bilo za 13.427 EUR novih vlaganj. Po obračunani amortizaciji v vrednosti 9.508 
EUR in izločitvi zastarele programske opreme znaša na bilančni presečni dan neodpisana 
knjigovodska vrednost 28.190 EUR.    
 
 

17.1.2 Opredmetena osnovna sredstva 
 
Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo poslovne prostore enote ZRSVN v Novi Gorici 
in opremo, ki je razporejena po enotah zavoda. 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 2015 smo odprodali nekaj opreme, ki je bila že v celoti amortizirana. Prodajna 
vrednost 4.675 EUR povečuje vir - obveznosti za dolgoročno dobljena sredstva v upravljanju. 
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Zavod ima v upravljanju poslovne prostore v Novi Gorici. Investicij, ki bi povečevale vrednost 
zgradbe, v letu 2015 ni bilo. 
V letu 2015 so znašale investicije v nabave neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev 60.124 EUR. Viri financiranja so bila namenska sredstva ministrstva (MOP), sredstva 
od odprodaje opreme, presežek prihodkov nad odhodki preteklih let in  projektna sredstva.                   
Po obračunani amortizaciji v vrednosti 65.689 EUR znaša neodpisana vrednost opredmetenih 
osnovnih sredstev na dan 31.12.2015 197.683 EUR. 
Kljub novim investicijam,  se je odpisanost  opreme in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
iz leta v leto povečuje in znaša na koncu leta 2015 že 77,63%.  Odpisanost opreme bi bila še 
večja, če ne bi pridobivali investicijskih sredstev iz projektov. 
 

poslovno leto Nabavna vrednost 
Popravek 
vrednosti 

Neodpisana 
vrednost 

stopnja 
odpisanosti 

1 2 3 4=2-3 5=3:2 

31.12.2011 719.111 489.926 229.185 68,13 

31.12.2012 781.452 579.622 201.750 74,17 

31.12.2013 836.965 632.227 204.738 75,54 

31.12.2014 875.858 679.864 195.994 77,62 

31.12.2015 878.533 682.019 196.514 77,63 

 
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2015 
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 
31.12.2015 in znašajo 289.536 EUR ter 147 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 za trg. Ob koncu leta 2015 znaša 
stanje terjatev 50.032 EUR, ki predstavlja nezapadlo, izterljivo terjatev. 
Iz naslova danih avansov - do partnerjev projekta Travišča, za prenakazila 296.518 EUR, kar 
predstavlja njihov del prejetega avansa. 
Do uporabnikov enotnega kontnega načrta - do Ministrstva za okolje in prostor iz naslova 
izvajanja javne službe v višini 238.204 EUR. Terjatve predstavljajo izdane zahtevke za 
pokrivanje stroškov nastalih v decembru 2015 s poplačilom v letu 2016. Stanja so po 37. 
členu Zakona o računovodstvu usklajena. 
Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 465.409 EUR. Pretežni del teh terjatev - v vrednosti 
462.522 EUR se nanaša na projekte, za katere so stroški nastali in bili plačani, poročila so 
potrjena ali so v postopku potrditve in predvidevamo nakazila v letu 2016. Preostali del 
predstavljajo terjatve do države. 
 



Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2015  

   148 

 

17.1.5 Aktivne časovne razmejitve 
 
Med aktivnimi kratkoročnimi časovnimi razmejitvami so zajeti: 

• kratkoročno odloženi odhodki v vrednosti 3.474 EUR iz naslova zavarovalnih premij, 
ki se nanašajo na poslovanje leta 2016; 

• kratkoročno vračunani prihodki v višini 64.803 EUR in predstavljajo vkalkulirane 
prihodke za nastale stroške pri izvajanju projektov, ki se sofinancirajo iz mednarodnih 
virov. Za ta del opravljenih storitev vmesna ali končna poročila še niso bila oddana v 
pregled, zato jih izkazujemo med vnaprej vračunanimi prihodki. 

 
 

17.1.6 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme  
 
Na tej postavki so prejeta in še neporabljena sredstva predujma od Evropske komisije za 
projekt LIFE TO GRASSLANDS v vrednosti  853.160 EUR.   
 
 

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 2016, v skupni vrednosti 
179.355 EUR.  
 
 

17.1.8 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
 
Obveznosti se nanašajo na opravljene storitve ali dobave blaga in znašajo 308.454 EUR, z 
zapadlostjo v letu 2016. Obveznosti do dobaviteljev poravnava zavod v 30 dneh po prejemu 
računa.  Pretežni del se nanaša na obveznost do partnerjev projektov in sicer v vrednosti 
228.741 EUR. 
 

17.1.9 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo obveznosti do države, pretežni del 
iz naslova prispevkov delodajalca od plač. Obveznost do države iz naslova davkov znaša 
38.811 EUR. 
 
 

17.1.10  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 18.191 EUR, katerih stroški izvajanja bodo nastali v letu 2016, ter 6.695 
EUR iz naslova vnaprej vračunanih stroškov, ki se nanašajo na stroške poslovanja 2015. 
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17.1.11  Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 
V okviru te postavke so zajeti viri sredstev za nakup osnovnih sredstev, katerih namen je 
nadomeščanje amortizacije v celotni amortizacijski dobi osnovnega sredstva. Dolgoročne 
pasivne časovne razmejitve so bile dodatno oblikovane v vrednosti 39.082 EUR za nabave v 
letu 2015, kot vir za pokrivanje amortizacije osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena iz 
namenskih projektnih virov. Iz teh virov je bila v letu 2015 črpana obračunana amortizacija  v 
vrednosti 28.520 EUR. Kumulativna vrednost neporabljenih dolgoročnih pasivnih časovnih 
razmejitev znaša per 31.12.2015 84.989 EUR. 
 
 

17.1.12  Dolgoročne obveznosti za neopredmetena in opredmetena 
sredstva prejeta v upravljanje 

 
Gibanje dolgoročnih obveznosti je bilo naslednje v letu 2015 naslednje: 

• + povečanje za namenske investicije za osnovna sredstva v vrednosti 28.000 EUR; 

• + povečanje za prihodke od prodanih osnovnih sredstev 4.675 EUR; 

• + povečanje za prenos presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2014  1.576 EUR; 

• - zmanjšanje za obračunano amortizacijo v višini 46.677 EUR;  
Dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju znašajo na dan 31.12.2015 144.046 EUR, 
stanja so usklajena po 37. členu Zakona o računovodstvu.  
 
 

17.1.13  Presežek prihodkov nad odhodki  
   
Vrednost presežka prihodkov nad odhodki znaša 295 EUR. Celotna vrednost presežka je iz  
naslova opravljanja tržne dejavnosti. Predlagamo, da se namensko porabi za nujno potrebne 
investicije.  
 
 

17.1.14  Izvenbilančna evidenca 
 
V zunaj bilančni evidenci, na aktivni in pasivni strani bilance stanja so evidentirana sredstva 
in njihovi viri projekta LIFE WETMAN. Postavke so bile v času trajanja projekta 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 1.1.2015 - 31.12.2015 

 
 
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 
2015.  
 
 

17.2.1 Prihodki iz poslovanja 
 
Predstavljajo prihodke od opravljenih storitev v skupni vrednosti 3.544.853 EUR. Pripoznajo 
se, ko je storitev opravljena deloma ali v celoti. V letu 2015 je zavod realiziral: 
 

v evrih 

PRIHODKI 
Realizacija 

2015 
Realizacija 2014 

INDEKS 
(2015/2014) 

DELEŽ 
2015 

 v % 

Prihodki redne dejavnosti – 
2.370.846 2.410.028 98,37 66,88 

Proračunska postavka MKO 

Prihodki projektov - domači 
in EU viri 

1.065.313 1.149.797 92,65 30,05 

Prihodki iz tržne dejavnosti 108.694 64.894 167,49 3,07 

SKUPAJ 3.544.853 3.624.719 97,80 100,00 

 
 

V primerjavi s preteklim letom so prihodki iz poslovanja, gledano na ravni celotnega zavoda,  
manjši za 2,2%. Večji padec prihodkov je bil v letu 2015 na projektnih delih, medtem ko je 
zavodu uspelo v letu 2015 pridobiti in izvršiti več tržnih naročil.  
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17.2.2 Stroški materiala in storitev 
 
Stroški materiala in storitev znašajo 1.136.692 EUR, kar predstavlja 32% vseh odhodkov. 
Podrobnejšo razvrstitev prikazuje naslednja razpredelnica:  

 
v evrih 

Vrsta stroška Realizacija 2015 
Realizacija 

2014 
INDEKS 

(2015/2014) 
DELEŽ 

2015 v % 

Stroški pomožnega materiala 2.125 4.638 0,46 0,19 

Stroški energije 30.892 35.909 0,86 2,72 

Drobni inventar in zaščitna sredstva 29.413 12.603 2,33 2,59 

Stroški literature 6.351 5.588 1,14 0,56 

Stroški pisarniškega materiala 7.510 6.943 1,08 0,66 

stroški materiala skupaj 76.291 65.681 1,16 6,71 

Str. stor. v zvezi z oprav. dejavnosti  636.440 616.111 1,03 55,99 

Stroški vzdrževanja in najemnine 240.968 241.174 1,00 21,20 

Stroški zavar.premij in 
plač.prometa 

9.544 6.704 1,42 0,84 

Stroški intelektualnih storitev 60.778 55.893 1,09 5,35 

Stroški komunalnih storitev 21.446 22.323 0,96 1,89 

Stroški povračil v zvezi z delom 38.486 61.586 0,62 3,39 

Stroški storitev fizičnih oseb 10.878 20.034 0,54 0,96 

Druge storitve 41.861 28.844 1,45 3,68 

stroški storitev skupaj 1.060.401 1.052.669 1,01 93,29 

SKUPAJ STROŠKI 1.136.692 1.118.350 1,02 100,00 

 
 

Stroški materiala in storitev so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 2%, predvsem 
zaradi večjega obsega stroškov partnerjev in podizvajalcev, ki so delali za projekte.  
 
 

17.2.3 Stroški dela 
 
Skupna vrednost stroškov dela znaša 2.404.697 EUR in predstavljajo v strukturi odhodkov 
67,84 % delež.   

v evrih 

Vrsta stroška 
Realizacija 

2015 
Realizacija 

2014 

INDEKS 
(2015/2014) 

  

Plače zaposlenih 1.926.755 1.973.737 97,62 

Povračila zaposlenim  135.313 150.559 89,87 

Stroški dodatnega pokojninskega 
zavarovanja 4.400 8.411 52,31 

Drugi stroški zaposlenih (regres, jubilej…)  36.831 45.524 80,91 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 301.398 318.533 94,62 

stroški dela skupaj 2.404.697 2.496.764 96,31 
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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. Upoštevani so bili tudi vsi predpisi v zvezi z varčevalnimi ukrepi. Vsi 
prispevki in davki so bili obračunani skladno z veljavnimi predpisi.  
Stroški dela so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali zaradi zmanjšanja števila 
zaposlenih. Zmanjšanje bi bilo še večje, če ne bi imeli izplačila drugega dela plačnih 
nesorazmerij.  
 
 

17.2.4 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 75.197 EUR in je pokrita iz: 

• vira dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, ki je oblikovan iz namenskih sredstev 
za investicije, v višini 28.520 EUR, 

• 46.677 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. 
 
 
 

17.2.5 Drugi stroški 
 
Drugi poslovni odhodki znašajo 2.935 EUR, od tega predstavljajo stroški za nedoseganje 
invalidske kvote 2.214 EUR, preostali del pa stroški stavbnega zemljišča, takse in nagrade 
študentom za obvezno prakso. 
 
 

17.2.6 Finančni odhodki 
 
Finančni odhodki v vrednosti 96 EUR predstavljajo obresti za najeta posojila pri Enotnem 
zakladniškem računu države.                   
                         
                                                                                                                                                                                                     

17.2.7 Poslovni rezultat  
 
Zavod je v letu 2015 ustvaril bruto presežek prihodkov nad odhodki 433 EUR, po obdavčitvi z 
davkom od dohodka pravnih oseb pa znaša neto presežek 295 EUR, in to iz dejavnosti, ki jo 
opravlja na trgu.    
 



Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2015  

   153 

 

 

17.2.8 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 138 EUR. 
 
 
 

17.2.9  Razkritja k izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah 
dejavnosti  

v evrih 

POSTAVKA 
Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 
službe 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

Prihodki od poslovanja 3.436.159 108.694 

Finančni prihodki 0 0 

CELOTNI PRIHODKI 3.436.159 108.694 

Stroški materiala in storitev 1.133.932 2.760 

Stroški dela 2.299.196 105.501 

Drugi stroški 2.935  

Finančni odhodki 96 0 

CELOTNI ODHODKI 3.436.159 108.261 

Presežek prihodkov nad odhodki 0 433 

Davek od dohodka pravnih oseb 0 138 

Presežek prihodkov po obdavčitvi 0 295 

 
 
Zavod je v letu 2015 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 2015 uporabljena naslednja sodila: 

• prihodki iz poslovanja so evidentirani ločeno iz opravljanja javne službe in iz 
opravljanja tržne dejavnosti, 

• direktni poslovni odhodki so v izkazih poslovnega izida upoštevani po dejanskih 
podatkih, 

• splošni stroški so pripisani posamičnim dejavnostim,   

• finančni odhodki so v celoti razporejeni na javno službo. 
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17.2.10  Razkritja k izkazu prihodkov in odhodkov po načelu 
denarnega toka 

v evrih 

POSTAVKA 
Realizacija 
2015 

Realizacija 
2014 

INDEKS 
2015/2014 

I. SKUPAJ PRIHODKI 4.515.408 3.459.227 130,53 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 4.434.336 3.398.826 130,47 

Prihodki iz sredstev javnih financ 2.402.405 2.482.721 96,77 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna (MKO) 2.398.846 2.471.021 97,08 

Prejeta sredstva iz občin in skladov RS 3.559 11.700 30,42 

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 2.031.931 916.105 221,80 

Prejete obresti 0 13 0,00 

Ostali prihodki javne službe 4.519 764 591,49 

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 2.027.412 915.328 221,50 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 

81.072 60.401 134,22 

II. SKUPAJ ODHODKI  3.720.973 3.647.381 102,02 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 3.624.254 3.597.062 100,76 

Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.997.935 2.131.013 93,76 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 301.145 324.248 92,87 

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne 
službe 

1.244.452 1.086.572 114,53 

Plačila domačih obresti 159 2.327 6,83 

Investicijski odhodki 80.563 52.902 152,29 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 

96.719 50.319 192,21 

Plače, prisp. in drugi izdatki za str. dela 93.959 46.289 202,98 

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

2.760 4.030 68,49 

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 794.435     

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   188.154   

 
 

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 31.12.2015 in v predhodnem obračunskem 
obdobju od 1.1. do 31.12.2014. 
 
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka: 

• da je poslovni dogodek nastal; 

• da je prišlo do prejema ali izplačila denarja. 
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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.  
V primerjavi s predhodnim letom, gledano za zavod kot celoto, so odstopanja predvsem 
zaradi avansnega priliva od Evropske komisije za izvajanje projekta, pri katerem je zavod 
vodilni partner. 
Proračunska sredstva, prejeta od resornega Ministrstva za okolje in prostor, so se v 
primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 2,92%.  
V strukturi prihodkov predstavljajo prihodki za izvajanje javne službe več kot 98% delež, 
kamor vštevamo posebna proračunska sredstva države ter sredstva za izvajanje javne službe, 
pridobljena iz EU proračunskih in ostalih virov. Preostali del predstavljajo prihodki od prodaje 
storitev na trgu. 
Prihodki so se v primerjavi s preteklim letom povečali za več kot 30%, kar je posledica 
prejema avansa s strani Evropske Komisije za izvajanje projekta LIFE TO GRASSLANDS.   
V strukturi odhodkov predstavljajo odhodki za izvajanje javne službe več kot 97%, le manjši 
del odpade na odhodke za izvajanje tržne dejavnosti.  V primerjavi s preteklim letom so se 
odhodki povečali za 2%.    
Razlika med prihodki in odhodki je izkazana kot presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 
794.435 EUR.  
 
 

17.2.11  Razkritja k izkazu računa finančnih terjatev in naložb 
v evrih 

POSTAVKA 
Realizacija 2015 Realizacija 2014 

Prejeta vračila danih posojil 300.000 0 

Dana posojila 300.000 0 

PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 

DANA MINUS PREJETA POSOJILA 0 0 

 
V letu 2015 smo ob prejemu avansnega plačila iz EU začasno plasirali presežek denarnih 
sredstev. 
 

17.2.12  Razkritja k izkazu računa financiranja  
 

v evrih 

POSTAVKA 
Realizacija 2015 Realizacija 2014 

Domače zadolževanje  1.195.000 2.018.000 

Odplačila domačega dolga  1.803.000 1.780.000 

NETO ZADOLŽEVANJE 238.000 238.000 

NETO ODPLAČILO DOLGA 608.000    

POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 186.435 49.846 

ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH    

 
Podatki iz izkaza računa financiranja prikazujejo promet medletnega zadolževanja in 
odplačevanje posojil. V novembru smo se še zadolževali, potem pa smo po prejemu 
avansnega plačila odplačali vsa najeta posojila.  
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Zavod se je zadolževal pri Ministrstvu za finance, Zakladnici enotnega zakladniškega računa 
države.  

Denarna sredstva na poslovnem računu so se povečala za 186.435 EUR. Presežek prihodkov 
in odhodkov po denarnem toku nam je tako omogočil, da smo vrnili posojila in povečali 
srestva na poslovnem računu. 

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 01.01.2016 ni bilo računovodskih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na stanje sredstev in 
obveznosti zavoda na dan 31.12.2015. 
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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 2015. 
 
 

ODGOVORNE OSEBE ZA SESTAVLJANJE LETNEGA POROČILA 
Celotno Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 
2014: 
              dr. Darij Krajčič, univ. dipl. inž. gozd., direktor 
 
Poslovno poročilo:  

dr. Mirjam Dular, univ. dipl. fiz., visoka naravovarstvena svetnica 
 
Računovodsko poročilo: 

mag. Maruša Danev, naravovarstvena svetnica 
Tončka Lesjak, glavna računovodkinja izbranega zunanjega računovodskega servisa, 
Certera Računovodska družba d.o.o. 
 

 

 

 
         Skupinska fotografija sodelavcev Zavoda RS za varstvo narave, Rakov Škocjan, oktober 2015. 


