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akti razglasitve nepremičnih kulturnih spomenikov
Agencija RS za okolje
Dogodek za ozaveščanje javnosti o varstvu narave
angl. Cross-Border Cooperation
angl. Convention on Biological Diversity
Center za kartografijo favne in flore
celovita presoja vplivov na okolje
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
državni lokacijski načrti
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
državni prostorski načrt
dolgoročni plan občine
Evropska komisija
ekološko pomembno območje
Evropska unija (skupnost)
Strategija EU za alpsko regijo
enota predvidenega efektivnega letnega časa polnozaposlenega delavca,
1700 ur
gozdnogospodarska enota
gozdnogospodarski načrti
gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin
gospodarsko izkoriščanje vode
hidroelektrarna
habitatni tip
informacije javnega značaja
informacijski sistem
Inštitut za raziskovanje krasa
Inštitut za vode Republike Slovenije
javni zavod
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje
Javni zavod Triglavski narodni park
krajevna enota
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
kmetijsko okoljska plačila
krajinski park
krajevna skupnost
lovsko upravljavsko območje
Ljudje za barje – Ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju
(načrtovani projekt)
angl. Man and the Biosphere Programme (http://www.unesco.org/)
Združenje upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij
mala hidroelektrarna
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Mestna občina Ljubljana
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MRS
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popr.
PRO
PRP
PRS
PSP
PUN2000
PUP
PVO
RIC
RO
RP
RPN
RPŠJ
RRP
RS
RZPR
SCI

SDF

Ministrstvo za okolje in prostor
Mednarodne pogodbe
Makroregionalna strategija
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Ministrstvo za zunanje zadeve
naravni rezervat
naravni spomenik
Notranjski regijski park
Naravni rezervat Škocjanski zatok
naravna vrednota
območna enota
občinski lokacijski načrti
občinski prostorski načrt
občinski podrobni prostorski načrt
občinski strateški prostorski načrt
Osrednja enota Zavoda RS za varstvo narave
osnovna šola
ekološko sprejemljivi pretok
planinsko društvo
projekt za gradbeno dovoljenje
Komisija za preprečevanje korupcije
popravek
prostorski red občine
Program razvoja podeželja
prostorski red Slovenije
postopek sprejemljivosti posega v naravo
Program upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020)1,2
prostorsko-ureditveni pogoji
presoja vplivov na okolje
razvojno informacijski center
ribiški okoliš
regijski park
regionalni prostorski načrt
Regijski park Škocjanske jame
regionalni razvojni program
Republika Slovenija
regionalna zasnova prostorskega razvoja
angl. site of community interest (posebno ohranitveno območje) oz. območje
Natura 2000, pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja
rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov (Direktiva o habitatih)
angl. standard data form (se nanaša na standardizirane podatke o območjih
Natura 2000 v zbirki EU)

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.
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SDPVN
(S)KOP
SKZGRS
SPA

SPA&BD
SPRO
SPRS
SVRK
TNP
UN
UNESCO
ZGS
ZN
ZON
ZPNačrt
ZRC SAZU
ZRSVN
ZUOPŽ
ZUPUDPP
ZZZS

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
(Slovenski) kmetijsko-okoljski program
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
angl. special protected area (posebno območje varstva) oz. območje Natura
2000,pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja ptic (Direktiva o
pticah)
Protokol o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti
(Barcelonska konvencija)
strategija prostorskega razvoja občine
strategija prostorskega razvoja Slovenije
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Triglavski narodni park
ureditveni načrt(i)
angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo)
Zavod za gozdove Slovenije
zazidalni načrti
Zakon o ohranjanju narave
Zakon o prostorskem načrtovanju
Znanstveno raziskovalni center Slovenska akademinja znanosti in umetnosti
Zavod RS za varstvo narave
Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10.
februarjem 2014
Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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AKRONIMI POTEKAJOČIH PROJEKTOV V LETU 2016
Akronim
AlpES
AlpGov

ENJOYHERITAGE

EUfutuR
LIFE ARTEMIS
LIFE KOČEVSKO
LIFE TO GRASSLANDS
LJUBA
PromKOPOP
SUPORT
TSCP SEE - IUCN

Naslov projekta
Alpine Ecosystem Services – mapping, maintenance and
management
Implementing Alpine Governance
Mechanisms of the European Strategy for
the Alpine Region
Inovativni interpretacijski pristopi za trajnostno koriščenje
dediščine v smeri trajnostnega turizma za mlade / Inovativni
interpretacijski pristupi za održivo korištenje baštine u smjeru
održivog turizma za mlade
Institutionelle Zusammenarbeit - EVTZ Geopark Karawanken /
Institucionalno sodelovanje - EZTS Geopark
Karavanke
Awareness Raising, Training and Measures on Invasive alien Species in
forests
Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko
LIFE Conservation and Management of Dry Grasslands in Eastern
Slovenia
Ljudje za Barje - ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju
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
Trajnostno upravljanje Pohorja
Toward Strengthened Conservation Planning in South-Eastern Europe
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POVZETEK
V letu 2016 smo izdelali skoraj 300 naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih mnenj ter
preko 4500 strokovnih mnenj. S smernicami nam vedno bolje uspeva usmerjati načrtovanje
prostorskih ureditev na primerne lokacije, posebej pozorni smo na varovana območja
narave. Usklajevanja nasprotujočih interesov pri pripravi posameznih strokovnih mnenj so
bila včasih dolgotrajna, a rezultati kažejo, da se naš trud obrestuje. V letu 2016 so pri oceni
vplivov posega prevladovale ocene A in B, torej večina posegov ni predstavljala
pomembnejšega vpliva na naravo. Delež mnenj z ocenama D in E, ki pomenijo, da je poseg
naravovarstveno nesprejemljiv, ostaja nizek, pod dvema odstotkoma. Trditev, da
naravovarstveniki »ničesar ne pustijo«, tudi za to leto ne drži!
V medijih smo objavili 260 prispevkov s področja našega dela, udeleževali smo se
strokovnih konferenc, posebej veliko pozornosti pa smo namenili neposrednemu
seznanjanju javnosti o pomenu ohranjanja narave, od inštitucij, investitorjev do posameznih
občanov. V naravi smo pregledali stanje nekaj manj kot deset odstotkov naravnih vrednot,
kar ustrezno prispeva k našemu dolgoročnemu cilju, da v desetih letih vsaj po enkrat
terensko pregledamo stanje vsake naravne vrednote (razen podzemnih jam). Izdelali smo
elaborat »Monitoring območij Natura 2000 v Sloveniji – travišča«, ki bo pomembno pomagal
pri poročanju Evropski komisiji o izvajanju habitatne direktive. Pripravili smo osnutek

elaborata za vrednotenje geomorfoloških naravnih pojavov, s čimer smo spet dopolnili niz
metodoloških predpisov za posamezne zvrsti naravnih vrednot, s katerimi opredeljujemo
najvrednejše dele narave.
V tem letu smo izvajali enajst projektov s področja varstva narave, med njimi tri
projekte evropskega okoljskega finančnega mehanizma LIFE, enega vodimo, pri dveh pa smo
pomemben partner. Z mislijo na prihajajoča leta, in na uveljavljanje skrbi za naravo v vse bolj
tekmovalni, pridobitniško usmerjeni družbi, smo zavzeto prijavljali nove projekte, posebej
smo se potegovali za sredstva evropske kohezijske politike v RS, OP EKP v programskem
obdobju 2014-2020, cilj naložbe za rast in delovna mesta, prednostna os »Boljše stanje
okolja in biotske raznovrstnost« in prednostna naložba »Varstvo in obnova biotske
raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura
2000 in zelenimi infrastrukturami«.
Konstituiran je bil Strokovni svet Zavoda, ki je nemudoma začel delovati. Poslovanje in
administracija sta potekala na ustaljeni način, uresničili smo načrtovani program dela ter
realizirali finančni načrt. Leto 2016 bo s spremembo glede vzdrževanja informacijskega
sistema Naravovarstveni atlas ostalo posebej zapisano tudi kot mejnik pri skrbi za državne
naravovarstvene podatke.
Naše poslanstvo je skrb za najvrednejše dele slovenske narave.
Za nas in za naše potomce.
11

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2016

12

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2016

UVODNI DEL
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1

UVOD

Letošnje poročilo je od poročil prejšnjih let nekoliko drugačno, je krajše in želi biti lepše. Še
vedno je sestavljeno iz štirih delov: 1) Uvodnega dela, 2) »vsebinskega dela«, ki je
poimenovan Poročilo o delu, 3) Računovodskega poročila ter 4) Zaključnega dela. Vse priloge
so sedaj zložene na koncu, v Zaključnem delu, po vrsti pa so razporejene nekoliko drugače
kakor v preteklih letih, bolj smiselno oz. vsebinsko ustrezneje.
Osrednji del poročila ostaja 8. poglavje, »Izvajanje javne službe ohranjanja narave«, v
katerem naslovi podpoglavij sledijo glavnim nalogam, ki nam jih določa Zakon o ohranjanju
narave. Na novo smo organizirali (pod)podpoglavja za področje biodiverzitete in varovanja
vrst in habitatnih tipov, in sicer pod skupnim naslovom podpoglavja 8.5 »Biotska
raznovrstnost«. Več manjših (pod)poglavij, ki so bila prej na različnih mestih v kazalu, smo
prepoznali kot del komunikacije in jih strnili v podpoglavje 8.9 »Odnosi z javnostmi«. V novo
poimenovanem 9. poglavju »Projekti s področja varstva narave« je opisano projektno delo.
Na začetek poročila smo dodali le eno stran dolg »Povzetek« poudarkov vsebine celotnega
poročila.
Namesto t. i. zbirnih tabel, v katerih smo v preteklih letnih poročilih po območnih
enotah podrobno poročali o številu vsakovrstnih izdelkov, smo sedaj v vsakem poglavju, za
katerega preštevamo določene izdelke, navedli skupno število le-teh za celoten Zavod.
Ukinili smo odstavke s podrobnimi opisi dela območnih enot, ki so bili prej na koncu
vsakega poglavja. Pomembnejše izvedene aktivnosti kolegov z območnih enot smo sedaj
vključili v skupna besedila poglavij. Da bi besedilo ob tem ostalo kar se da kratko in brez
nepotrebnega ponavljanja, smo alineje rednih in razvojnih aktivnosti v nekaterih poglavjih
razmaknili, vmes pa dodali podrobnejša pojasnila o konkretno izvedenem delu, ki pogosto
črpajo iz besedil, ki so jih za posamezna poglavja pripravile naše območne enote, na primer:

Tudi besedila nekaterih drugih poglavij, npr. v Uvodnem delu, smo zapisali bolj zgoščeno.
Da bo na videz suhoparno poročilo tudi prijaznejše očem, smo v poglavja tu in tam
vključili kakšno »reprezentativno« fotografijo.
Letno poročilo je v celoti bolj jedrnato in osredotočeno, vseeno pa ostaja obsežno in
tako priča, da je za nami še eno delovno zahtevno, a uspešno leto.
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IZKAZNICA ZAVODA

Ime: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Kratica: ZRSVN
Poslovni naslov: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Kontaktni podatki: telefonska št. 01 2309 500, e-naslov: zrsvn.oe@zrsvn.si, www.zrsvn.si
Matična in davčna številka: 1684884, 53845285
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Datum vpisa v sodni register: 14. 12. 2001
Namen ustanovitve
Zavod je bil ustanovljen za opravljanje dejavnosti javne službe ohranjanja narave in je
strokovna organizacija, pristojna za ohranjanje narave v Republiki Sloveniji. Izvaja tudi naloge
na podlagi javnega pooblastila. Podrobnosti so opredeljene v Zakonu o ohranjanju narave
(gl. pogl. Viri in literatura, št. 1), v poglavju 7.2.1 »Zavod za varstvo narave«.
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 in skrbi
za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjene narave.
Organi Zavoda
Svet Zavoda (4. mandat, sklep vlade RS o imenovanju 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 Starič, članica, predstavnica delavcev Zavoda RS za varstvo narave.
Strokovni svet Zavoda (konstituiran 22. 6. 2016) sestavljajo:
 mag. Martina Kačičnik Jančar, ZRSVN, za področje biologije, predsednica
 mag. Jana Vidic, Ministrstvo za okolje in prostor, podpredsednica
 dr. Rajko Knez, Univerza v Mariboru
 mag. Urška Mavri, Agencija RS za okolje
 Gregor Danev, ZRSVN, za področje gozdarstva
 Anica Cernatič Gregorič, ZRSVN, za področje geografije
 mag. Mojca Bedjanič, ZRSVN, za ostala področja
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Direktor Zavoda (mandat od 21. 1. 2014 do 20. 1. 2018) je: dr. Darij Krajčič.
Organizacija Zavoda
Zavod ima organizacijske enote, območne enote Zavoda, ki jih je sedem (v Ljubljani,
Mariboru, Celju, Novem mestu, Novi Gorici, Kranju in Izoli) in s katerimi pokriva celotno
območje države, ter Osrednjo enoto v Ljubljani, ki skrbi za poslovanje oz. administrativnoorganizacijsko delovanje Zavoda ter za enotnost in razvoj metod strokovnega dela.
Organizacijska struktura in shema matrične organiziranosti Zavoda sta podani v Prilogi
12319.1.
Kolegij direktorja sestavljajo direktor in vodje območnih enot ter vodje odsekov, sestaja se
mesečno in obravnava ključna strokovna in poslovna vprašanja, povezana z delom Zavoda.
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
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
Območne enote pokrivajo ozemlje RS, kot prikazuje slika spodaj. Na sliki so narisane tudi
meje slovenskih občin. Števila v oklepaju pri imenih območnih enot v legendi se nanašajo na
število občin na teritoriju območne enote.
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POROČILO DIREKTORJA ZAVODA

Ključne posebnosti leta so bile: dve reviziji računskega
sodišča (učinkovitost prostorskega načrtovanja na ravni
občinskih prostorskih načrtov in upravljanje območij
Natura 2000), učinkovitejša javna uprava (zmanjševanje
administrativnih ovir), prenos ključnih dokumentov v
prakso (npr. program upravljanja Nature 2000), prenos
Naravovarstvenega atlasa z ARSO na LUZ, Teden
sredozemske obala in makroregionalnih strategij,
spremembe prostorske in gradbene zakonodaje, nekaj
zahtevnejših umeščanj v prostor in še marsikaj.
Z vso vnemo smo se zagnali v pripravo kohezijskih projektov, izhajajočih iz PUN 2000.
Ugotovili smo, da gre za bistveno drugačen projektni program, kot smo jih bili vajeni doslej.
Sodelovanje s kontaktno točko je bilo dobro, a se učimo na obeh straneh, jasnih navodil
nimamo, skupaj smo se prebijali skozi pravila na eni strani in naravo naravovarstvenih
projektov na drugi. Res izziv vrhunskih razsežnosti. Verjetno nam bo nekega dne celo uspelo,
terja pa ogromno energije.
Programski dokumenti drugih sektorjev (vode, gozdovi, kmetijstvo, …) so sprejeti,
sedaj jih morajo sektorji prenesti na teren, v prakso. Spoznali smo, da to ni samo po sebi
umevno. Zato smo v letu 2016 močno pojačali komunikacijo s sektorji. Naš končni cilje je
ugodno stanje naravnih vrednot ter živali in rastlin, skupaj z njihovimi življenjskimi prostori.
Brez prenosa s papirjev na teren, v naravo, nismo izpolnili našega poslanstva. Pri tem gre za
dolgotrajen in zahteven proces. Letos smo bili najuspešnejši na področju gozdov, precej manj
pri vodah, najslabše je v kmetijstvu.
Prehod strokovnega dela od dokumentov do prenosa vsebin na teren zaznamuje tudi
mehkejše upravljanje s človeškimi viri. Merjenje naše učinkovitosti je pri tem bistveno težje
(ne da se npr. izraziti s porabo časa na strokovno mnenje). Učinki se izražajo na primer v
spremenjenem ravnanju drugih sektorjev v odnosu do narave oziroma prostora. Zato smo
veliko delali z drugimi inštitucijami, saj je potrebna njihova transformacija v bolj sonaravno
ravnanje z naravnimi viri, s katerimi upravljajo. To mora sčasoma postati del njihove
doktrine. Seveda gre za proces, ki je težko merljiv, je pa nujen, sicer se bo ohranjanje narave
ustavilo na papirju. Prenos mora temeljiti na trdnih strokovnih temeljih, zato smo jih tudi
letos utrjevali. Brez močne strokovne aktivnosti prenos sčasoma postane prazen in zato
neučinkovit. Pri tem igra pomembno vlogo vsak član kolektiva, vsak pač na mestu, ki ga
zaseda. Gre torej tudi za pomemben izziv organizacijske kulture, v večji meri povezan s
čustveno inteligenco. Ocenjujem, da nam je letos dobro uspevala kombinacija zavzetega
strokovnega dela in prenosa v prakso.
Močan vzvod prenašanja doktrin ohranjanja narave v prakso so projekti. Njihova moč
je zlasti v tem, ker imamo vire (čas, denar, ljudi) za delo z deležniki. Običajno se v času
trajanja projekta veliko spremeni na projektnem območju. Težava nastopi v poprojektnem
času, ko večkrat zmanjka volje pri sektorjih, da bi naučeno v projektu na svojem terenu
spodbujali še naprej ali prenašali v prakso tudi drugje. To smo zaznali tudi letos. Sicer pa
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pomanjkanje volje sektorjev za npr. učinkovito upravljanje Nature 2000 ugotavlja tudi zadnje
poročilo EK o Sloveniji.
Leto je bilo razgibano, polno izzivov, Zavod pa v sedanjih družbeno-dinamičnih časih
ostaja strokovno korekten in stabilen. Ocenjujem, da se naš kolektiv neprestano
»posodablja« in zelo dobro umešča v okolje.
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VLOGA ZAVODA V DRUŽBI

Zavod je neprofitna organizacija, ki se financira iz proračuna RS. Po svojem poslanstvu ravna
trajnostno in deluje skladno z dobrimi poslovnimi običaji. Zavod proaktivno sodeluje pri
usmerjanju razvoja na različnih področjih, o tem je več v poglavju 8.2.
Zastavljene vrednosti kazalnikov doseganja letnih ciljev smo spremljali tekom leta in
jih ob koncu leta večinoma dosegli. Tudi v letu 2016 smo Komisiji za preprečevanje korupcije
elektronsko oddali poročilo o izvedenih ukrepih iz Načrta integritete ZRSVN ter posodobili
svoj register tveganj koruptivnih dejanj.
Zaposlenim zagotavljamo varno delovno okolje in s tem v zvezi izpolnjujemo vse
zakonske obveznosti. Za zdravje pri delu smo v letu 2016 organizirali izobraževanje o
pomenu telesne aktivnosti in vaje za zdravo življenje ter izobraževanje s področja izboljšanja
vida, kar je za delavce, ki večino časa delamo za slikovnimi zasloni, zelo pomembno.
Naš neposreden prispevek k varovanju okolja ter družbeno odgovornost do
sodelavcev ustvarjamo na preproste, zaposlenim večkrat samoumevne in zato dosegljive
načine, ki ne predstavljajo dodatnih stroškov. Tako smo tudi v letu 2016 izvajali:
 ločevanje odpadkov za recikliranje;
 zbiranje odpadnih kartuš tiskalnikov;
 uporaba nalepk z nagovorom k varčnosti na različnih mestih (npr. pri tiskalnikih,
umivalnikih, električnih stikalih);
 za službene poti po mestu zaposlene spodbujamo k uporabi javnih prevoznih sredstev
in v Ljubljani tudi uporabo storitve bicikelj.si;
 zaposleni v svojih lokalnih okoljih in preko neformalnih mrež usmerjajo sokrajane k
bolj trajnostnemu ravnanju;
 sodelujemo v ocenjevalni komisiji slovenske nagrade »Okolju prijazna občina«;
 sodelujemo v komisiji nagrade za družbeno odgovornost, HORUS.
Zavod v sklopu rednega in projektnega dela vsako leto organizira različne terenske
aktivnosti, namenjene ohranjanju narave. Le-teh se v okviru službenega časa udeležuje
minimalno število sodelavcev, najpogosteje le tisti, ki aktivnost organizirajo oz. vodijo, ostali
sodelavci Zavoda se jih udeležijo v svojem prostem času. K prostovoljnim akcijam poskušamo
pritegniti tudi druge organizacije, člane društev, kot tudi znance, prijatelje in družinske člane.
V letu 2016 so med tovrstnimi aktivnostmi3:
 prostovoljne akcije, ki so v letu 2016 potekale v okviru projektov in dogodek BioBlitz
smo zaposleni delno pripravljali ali se jih udeleževali v prostem času;
 pisanje člankov z naravovarstveno vsebino za različne medije (občinska in 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;
 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 v vrtcih in šolah.
3

Nekatere od njih so podrobneje opisane tudi v poslovnem delu poročila.
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5

POROČILO SVETA ZAVODA

V letu 2016 so bile realizirane štiri seje Sveta Zavoda - dve redni in dve korespondenčni seji.
Poudarek pri delu Sveta je bil na sprejetju Programa dela in finančnega načrta za leto 2016 in
v drugi polovici leta sprejetju rebalansa finančnega načrta zaradi zagotovitve dodatnih
sredstev za materialne stroške, saj je imel Zavod na začetku leta zagotovljenih premalo
sredstev za izvedbo načrtovanega in z MOP usklajenega programa dela. Svet Zavoda je v letu
2016 obravnaval in sprejel nov Statut Zavoda RS za varstvo narave, obravnaval pa je tudi
nekaj strokovnih tem.

22

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2016

6

POROČILO STROKOVNEGA SVETA ZAVODA

Po spremembi statuta Zavoda je bil v letu 2016 formiran Strokovni svet Zavoda. Delavci
Zavoda so na volitvah izbrali naslednje predstavnike po posameznih področjih: mag. Martina
Kačičnik Jančar za področje biologije, Gregor Danev za področje gozdarstva, Anica Cernatič
Gregorič za področje geografije ter mag. Mojca Bedjanič za ostala področja. Član, ki ga je
izbral direktor, je dr. Rajko Knez z Univerze v Mariboru, Ministrstvo za okolje in prostor pa je
določilo mag. Jano Vidic ter mag. Urško Mavri. Člani strokovnega sveta so za predsednico
izbrali mag. Martina Kačičnik Jančar, za podpredsednico pa mag. Jano Vidic.
Strokovni svet je sprejel vizijo svojega dela: »Strokovni svet Zavoda RS za varstvo
narave deluje v interesu ohranjanja narave in kot strokovna pomoč Zavodu. Pri oblikovanju
svojih stališč je neodvisen. Skladno z načeli varstva narave ter sonaravnega in dolgoročnega
trajnostnega razvoja opozarja in se opredeljuje predvsem do sistemskih, strateških, razvojnih
vprašanj ohranjanja narave ter aktualnega dogajanja, pomembnega za varstvo narave.«
V letu 2016 je imel strokovni svet poleg konstitutivne seje še eno redno sejo.
Obravnaval je Program dela Zavoda za leto 2017 in podal predloge za dopolnitve.
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7

CILJI DELOVANJA ZAVODA

V poglavju navajamo strateške usmeritve, katerim smo v letu 2016 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 19.11.

7.1

Strateške usmeritve Zavoda

Strateške usmeritve Zavoda temeljijo na Nacionalnem programu varstva okolja in vlogi, ki
nam jo daje področna zakonodaja. Razdeljene na strokovne in poslovne 4 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.

7.2

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).
4

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.

7.3

Naloge, preko katerih uresničujemo zastavljene cilje

Naloge javne službe so povzete po 117. členu ZON. Strokovnim nalogam smo dodali še
podporne oz. poslovne naloge, ter nalogo »Projekti«. Celoten nabor naših aktualnih delovnih
nalog lahko preberemo iz šifranta Delovodnika. V preglednici so naloge podane skupaj s
številkami poglavij poročila, kjer je opisana letna izvedba aktivnosti posamezne naloge, ter s
številkami letnih ciljev, h katerim izvedba nalog prispeva:
Naloga
Biodiverziteta
Naravne vrednote
Naravovarstvene smernice
Strokovna mnenja
Zavarovana območja
Naravovarstvene akcije
Odnosi z javnostmi
Projekti splošno
Projekti (zunanji)
Informacijski sistemi
Vodenje in organizacija dela
Naloge skupnih služb

Številke poglavij v Poročilu
za leto 2015
8.5
8.6
8.3
8.4
8.7
8.9.3
8.9
9.2, 9.3
9.1
10.5
vse
10

Številke ciljev, h katerim
uresničevanju prispeva naloga
1, 3, 7
1 ,2, 3, 5, 7
3, 4, 7
3, 4, 7
1, 4, 5
1, 5
2, 4, 5, 7
1, 3, 5, 7
1, 3, 5, 7
2
6, 7, 8
6
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7.4

Kazalniki izvedenosti letnih ciljev

Za vsakega od kazalnikov sta navedeni pričakovana in realizirana vrednost za leto 2016.
Zastavljene kazalnike smo večinoma dosegli, v nekaterih primerih presegli.
K cilju št. 1:
 delež terensko pregledanih naravnih vrednot
pričakovana vrednost: 10 %
dosežena vrednost: 8,4%
K cilju št. 2:
 število popravkov podatkov o naravnih vrednotah
pričakovana vrednost: 230
dosežena vrednost: 2515
 število dostopov do javnih strani NVA
pričakovana vrednost: največ 26.0006
dosežena vrednost: 17.250
K cilju št. 3:
 število metodologij
pričakovana vrednost: 0
dosežena vrednost: 17
K cilju št. 4:
 število izdelanih naravovarstvenih smernic
pričakovana vrednost: 110 smernic8 in 150 mnenj9 (skupaj 26010)
dosežena vrednost: 116 smernic in 166 mnenj (skupaj 28211)
 število izdelanih strokovnih mnenj 12
pričakovana vrednost: 410013
dosežena vrednost: 458714

5

Popravkov podatkov naravnih vrednot je bilo 359, zaradi nedelovanja Naravovarstvenega atlasa večji del leta, pa jih je bilo
vanj vnešenih le 251.
6 Zaradi nejasne usode NVA (financiranje ob začetku leta še ni bilo ni zagotovljeno) je kot gornja vrednost možnega števila
ogledov bila podana dosežena vrednost za leto 2015. Znaten del leta je NVA deloval okrnjeno, tudi v času migracije, ki se je
dogajala v drugi polovica leta, potem ko so sredstva za to na srečo bila odobrena.
7 Izdelali smo elaborat z naslovom »Monitoring območij Natura 2000 v Sloveniji – travišča«.
8 Šteti so izdelki: naravovarstvene smernice, naravovarstvene smernice v neuradnem postopku.
9 Šteti so izdelki: naravovarstveno mnenje, naravovarstveno mnenje in mnenje o sprejemljivosti plana, »prvo mnenje«.
10 Ocena je izdelana na podlagi ekstrapolacije podatkov za leta od 2005 do 2015. Dejansko število izdelkov je odvisno od
prejetih vlog, števila le-teh pa nismo mogli natančno napovedati.
11 Dosežena vrednost je posledica števila prejetih vlog v letu.
12 Šteti so izdelki: strokovna mnenja, soglasja po občinskih odlokih, prijave inšpekcijskim službam.
13
Napoved je bila narejena na osnovi trenda podatkov iz let 2005-2015.
14 Dosežena vrednost je posledica števila prejetih vlog v letu.
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K cilju št. 5:
 število objav v medijih15
pričakovana vrednost: 205
dosežena vrednost: 26016
K cilju št. 6:
 v rokih pripravljena kvalitetna program in poročilo
pričakovana vrednost: popravek programa dela 2016, končno poročilo 2015, vmesna
poročila 2016 na zahtevo ministrstva, program dela 2017 (4)
dosežena vrednost: popravek programa dela 2016, končno poročilo 2015, polletno poročilo
2016, osnutek programa dela 2017 (4)
 doseganje rokov pri pripravi izdelkov (mnenja, smernice)
pričakovana vrednost: 95% upoštevanje rokov
dosežena vrednost: nad 95% upoštevanje rokov
K cilju št. 7:
 št. prispevkov na mednarodnih strokovnih srečanjih
pričakovana vrednost: 12
dosežena vrednost: 13

7.5

Razporeditev nalog glede na prioritete ministrstva

Skladno z Izhodišči (gl. poglavje Viri, zap. št. 5) smo realizacijo naših delovnih nalog 17,
opisanih v vsebinskih poglavjih v nadaljevanju, razporedili v tri prioritete na enak način, kot
smo to v programu dela naredili za načrtovane ure18:
Naloga
Biodiverziteta
Naravne vrednote
Naravovarstvene smernice
Strokovna mnenja
Zavarovana območja
Naravovarstvene akcije
Odnosi z javnostmi
Projekti_JS

Ure za
PRORAČUN
Materialni
Delež ur Prioriteta
Stroški dela
Investicije
nalogo
skupaj
stroški
Postavka "NV akcije"
15560
16%
1
405.114 €
327.150 €
72.429 €
5.535 €
13217
13%
1
344.100 €
277.878 €
61.520 €
4.701 €
13116
13%
1
341.490 €
275.771 €
61.054 €
4.666 €
21777
22%
1
566.966 €
457.854 € 101.366 €
7.746 €
5877
6%
1
153.021 €
123.572 €
27.358 €
2.091 €
2810
3% 1, 2, 3
93.168 €
59.087 €
13.081 €
1.000 €
20.000,00 €
12615
13%
2
328.448 €
265.238 €
58.722 €
4.487 €
13420
14%
2,3
349.406 €
282.163 €
62.469 €
4.774 €

15

Šteti so izdelki: avtorski prispevek, sodelovanje pri novinarskem prispevku, intervju, sporočilo za javnost, tiskovna
konferenca.
16 Od napovedane večja vrednost je posledica večje intenzivnosti objavljanja v okviru projektov.
17 Primerjava med načrtovano in realizirano porabo časa po nalogah je grafično prikazana v Prilogi 19.3.
18 Način beleženja ur pri nalogah Biodiverziteta in Strokovna mnenja se je v letu 2016 spremenil glede na način planiranja
ur, zato odstopajo od plana ur iz Programa dela. Vsota realiziranih ur teh dveh nalog v primerjavi s planiranimi pa je skoraj
enaka.
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Tabela spodaj prikazuje načrtovano in realizirano razdelitev ur19 po prioritetah:
Prioriteta Program dela Realizacija

19

prioriteta 1

76%

72%

prioriteta 2

16%

21%

prioriteta 3

8%

8%

Zaradi načina zbiranja podatkov o opravljenem delu v letu 2016 so možne napake v podatkih.
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8

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 in razvojne ter projektne.
Spremljanje stanja ohranjenosti narave smo izvajali predvsem v okviru pregledovanja
naravnih vrednot, v posebnih primerih ob pripravi strokovnih mnenj in naravovarstvenih
smernic ter priložnostno, predvsem pri izvajanju projektov.

8.1
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 hidrološke naravne vrednote19;
● Skupina za geologijo20;
● Skupina za geomorfološke naravne vrednote19;
● Skupina za pripravo letnega programa dela in poročila;
● Skupina za informatiko21.
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.

8.1.1

Sodelovanje Zavoda v postopkih sprejemanja predpisov

Zavod je v letu 2016 sodeloval v postopkih sprejemanja predpisov, in sicer pri pripravi gradiv
pred začetkom uradnih postopkov sprejemanja predpisov, v medresorskem usklajevanju ali
pa je podal pripombe k osnutkom predpisov.
Sodelovali smo pri naslednjih predpisih:
 Odlok o spremembah Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
(Uradni list RS, št. 41/16);

20
21

Delovanje skupine je natančneje opisano v poglavju 8.6.
Delo skupine je vključeno v poglavju 10.5.
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8.1.2

Odlok o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
sprejet na 21. seji Mestnega sveta MOL 19. 12. 2016 (ni še objave v Uradnem listu);
Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis
lupus) iz narave za leto 2017 (Uradni list RS, št. 3/17);
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 in
21/16);
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 in
21/16) (nadaljnje spremembe, v pripravi);
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljskapodnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi
posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 84/16);
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljskapodnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi
posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 (druga sprememba, v pripravi);
Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020 v letu 2016 (Uradni list RS, št. 15/16);
Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020 v letu 2017 (Uradni list RS, št. 84/16);
Uredba o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za
Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 71/16);
Pravilnik o pogojih in kriterijih za določitev predloga območij trajno varovanih
kmetijskih zemljišč ter vsebini strokovnih podlag s področja kmetijstva (v pripravi);
Pravilnik o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva (v pripravi);
Uredba o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15, 18/16 in 84/16);
Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 3/17);
Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020 (v pripravi);
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 in 64/16);
Uredba o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri
Kranju (Uradni list RS št. 34/16);
sprejemanje prepisov s področju prostorske in gradbene zakonodaje: podajanje
pripomb in sodelovanje na usklajevalnih sestankih na MOP.

Strokovni svet in skupina za strokovni razvoj

Strokovni svet ZRSVN
V letu 2016 je bil formiran Strokovni svet Zavoda. Podrobnosti o njegovem delovanju so
podane v poglavju 6.
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Skupina za strokovni razvoj
Temeljne naloge Skupine za strokovni razvoj (SSR) so bile usmerjene v zagotavljanje
kakovosti strokovnega dela Zavoda in krepitev sistema varstva narave v državi. SSR je
delovala kot sprotna strokovno-svetovalna podpora direktorjevim odločitvam in je nudila
pomoč sodelavcem pri zahtevnejših problemih. Rezultati 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 (do decembra), mag.
Mojca Bedjanič (od decembra), mag. Martina Kačičnik Jančar, Mirjam Gorkič, Metod Rogelj –
vodja skupine) 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 več strokovnih vprašanj z naslednjih področij:
1. Zavarovana območja in predlogi ukrepov varstva.
2. Vrednotenje delov narave in podatkovna zbirka naravnih vrednot.
3. Naravovarstvene smernice, strokovna mnenja in sodelovanje v upravnih postopkih.
4. Mreža območij Natura 2000.
5. Obravnavane so bile tudi naslednje aktualne vsebine:
 stanje v gozdovih v času izvajanja sanacije po žledolomu in po napadu podlubnikov,
 stanje na področju razvoja informatike kot podpore izvajanju dela na Zavodu,
predvsem z vidika dolgoročnega razvoja, vključno z delovanjem Naravovarstvenega
atlasa,
 nelegalen odvzem živali iz podzemnih jam,
 vedno večji pritisk prostočasnih dejavnosti na naravo, predvsem (turno) kolesarstvo,
 spremembo prostorske, gradbene in naravovarstvene zakonodaje.

8.1.3

Skupina za favno in floro

Skupina za favno in floro je 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 2016 po območnih enotah z navedbo živalskih
in rastlinskih skupin (stolpec »Delovno področje«), ki jih pokrivajo

Območna
Ime in priimek
enota
Osrednja enota Damjan Vrček

Celje
Kranj
Ljubljana

Delovno področje

vodja skupine; mehkužci, pajkovci, enodnevnice, vrbnice,
bogomolke, kobilice, kožekrilci, plazilci (brez morskih želv),
sesalci (brez netopirjev ter kitov in delfinov)
Primož Glogovčan
metulji
Tadej Kogovšek
gozdni habitatni tipi
mag. Martina Kačičnik negozdni habitatni tipi (brez morskih in gozdnih ter jam)
Jančar
mag. Matej Petkovšek mahovi
Tanja Košar Starič
sladkovodni raki, sladkovodne ribe in piškurji
mag. Andreja Škvarč
kačji pastirji
mag. Karin Gabrovšek negozdni habitatni tipi (brez morskih in gozdnih ter jam)
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Maribor

Nova Gorica
Novo mesto
Piran

Nika Hrabar
dr. Jurij Gulič
Simona Kaligarič
Aleksander Koren
Martin Vernik
Bojana Fajdiga
Klavdij Bajc
Andrej Hudoklin
Barbara Kink
mag. Robert Turk

stenice
koconoge kure
alge, lišaji, praprotnice, semenke
ptice (brez koconogih kur)
mrežekrilci, hrošči
jame in jamski organizmi, pijavke, mladoletnice
ribe
netopirji
dvoživke
morski habitatni tipi, spužve, mahovnjaki, mnogoščetinci,
morski raki, iglokožci, mahovnjaki, morske ribe in piškurji,
morske želve, kiti in delfini

Skupina se je v letu 2016 sestala enkrat in obravnavala aktualne teme. Njeno delo je
natančneje opisano v poglavju 8.5.2.

8.1.4

Skupina za pripravo letnega programa dela in poročila

Skupina se je sestala v maju in juniju 2016 in podrobno obravnavala letno poročilo, pripravila
obsežen seznam predlogov sprememb ter le-te predstavila na kolegiju direktorja. Potrjene
spremembe so udejanjene v tem poročilu.

8.2
Sodelovanje pri razvojnem načrtovanju na vseh
nivojih načrtovanja
Zavod je v letu 2016 intenzivno sodeloval z MOP, Sektorjem za naravo in Sektorjem za vode
in investicije pri uresničevanju OP EKP 2014 - 2020. Preko sodelovanja z različnimi deležniki
in z vključevanjem v lokalna partnerstva smo predvsem usmerjali pripravo projektnih vsebin
z namenom čim boljšega umeščanja vsebin iz OP EKP 2014 - 2020 (prednostna os 6.2) in s
tem doseganja varstvenih ciljev PUN2000. Aktivnosti s tega področja so bile usmerjene zlasti
v:
 tolmačenje specifičnih kazalnikov rezultatov in kazalnikov učinka iz OP EKP 2014 2020,
 sodelovanje pri pripravi vsebinske priloge k vlogi za potrditev operacije iz OP EKP
2014 - 2020,
 usklajevanje z deležniki glede prijave projektov (dogovori glede prevzema vloge
vodilnega partnerstva oziroma partnerstva, dogovori glede vsebin projektnih
aktivnosti, ipd.),
 sodelovanje pri usklajevanju vsebin ter načina sodelovanja v komplementarnih
projektih z Ministrstvom za kulturo.
Z udeležbami na delavnicah smo sodelovali pri pripravi Strategije prostorskega razvoja
Slovenije, ki bo temeljni dolgoročni prostorsko-razvojni dokument Republike Slovenije.
Na področju regionalnega razvoja in v okviru regionalnih razvojnih programov smo v
okviru aktivnosti na skupščinah lokalnih partnerstev sodelovali pri oblikovanju in sprejemanju

34

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2016

lokalnih razvojnih strategij. Posebno pozornost smo namenjali opredelitvi operacij za področje
varstva narave in tudi pričeli z razvojem projektnih idej za javne pozive LAS-ov. Sodelovali smo
tudi z razvojnimi regijami in občinami pri uresničevanju strateških razvojnih ciljev, povezanih z
ohranjanjem narave. Iz PRP smo v okviru ukrepa »sodelovanje« na MKGP poslali z deležniki
izbranega območja usklajen nabor projektnih idej.

8.3
Naravovarstvene
mnenja

smernice

in

naravovarstvena

V letu 2016 smo izdelali 282 izdelkov v postopkih priprave naravovarstvenih smernic22.
Pripravljali smo jih za prostorske načrte, načrte rabe naravnih dobrin ter akte razglasitve
kulturnih spomenikov. Pri tem smo s pregledovanjem izdelkov na Osrednji enoti ter
vključevanjem Osrednje enote v zahtevnejše primere skrbeli za enotnost in kvaliteto
izdelkov.
Poseben poudarek smo v letu 2016 namenili kakovosti naravovarstvenih smernic za
gozdnogospodarske načrte, na podlagi česar smo prilagodili tudi vzorec omenjenih smernic
za leto 2017. Pripravili smo dopolnitev Splošnih naravovarstvenih smernic za urejanje
prostora, ki se je nanašala predvsem na dodatna pojasnila, zaželena s strani Direktorata za
prostor, graditev in stanovanja Ministrstva za okolje in prostor, predvsem v povezavi z
uporabo Programa upravljanja območij Natura 2000 v pripravi prostorskih aktov in njihove
presoje. Z Ministrstvom za okolje in prostor smo sodelovali pri pripravi nove prostorske in
gradbene zakonodaje.
Računsko sodišče je preverjalo učinkovitost nosilcev urejanja prostora v postopkih
priprave občinskih prostorskih načrtov, pri čemer smo jim kot eden od revidirancev podali
želene podatke in informacije ter na praktičnih primerih predstavili postopek izdelave
naravovarstvenih smernic za OPN.
Poleg tega pa smo izdali tudi smernice za načrtovano turno kolesarsko pot ter podali
podrobnejše pripombe glede posameznih odsekov trase, pri čemer smo na osnovi skupnega
terenskega ogleda s predstavniki PZS dorekli pogoje za načrtovanje trase. V decembru smo
prejeli tudi vlogo za pripravo naravovarstvenih smernic za ukrepe Policije pri postavitvi
začasnih tehničnih ovir na meji, ki smo jih zaključili v januarju 2017.
V nadaljevanju podajamo poročilo o izdelanih smernicah za posamezne vrste načrtov,
in sicer na način, da bomo poročali zaporedno po posamezni od rednih ali razvojnih
aktivnostih, ki smo jih navedli v programu dela.
Redne in razvojne naloge:
 priprava naravovarstvenih smernic in mnenj za prostorske akte
Občinski prostorski načrti (OPN)
Z izdajo naravovarstvenih mnenj smo zaključili sodelovanje pri pripravi občinskih prostorskih
načrtov občin Nazarje, Gornji Grad, Slovenske Konjice, Bohinj, Kočevje, Divača, Hrpelje–
Kozina in Komen in več OPN na območju območne enote Maribor. Nekaj občin je začelo
pripravljati OPN in zanje smo pripravili naravovarstvene smernice ali prvo mnenje nosilcev
22

Šteti so izdelki: naravovarstvene smernice (NS), naravovarstveno mnenje, NS v neuradnem postopku, naravovarstveno
mnenje IN mnenje o sprejemljivosti plana, prvo mnenje.
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urejanja prostora. Sicer je večina občin že sprejela OPN. Te občine se odločajo za spremembe
in dopolnitve teh dokumentov, na katere se je nanašala večina v letu 2016 pripravljenih
naravovarstvenih smernic za občinske plane. Za spremembe in dopolnitve OPN se je
ponovno odločila Mestna občina Ljubljana, med obsežnejšimi smernicami pa bi omenili
naravovarstvene smernice za Spremembe in dopolnitve OPN za občino Črnomelj, kjer so se
številne in ključne usmeritve nanašale na pobude ob rekah Lahinji in Kolpi, znotraj KP Kolpa,
zaradi umeščanja novih rekreacijskih dejavnosti in ureditev ob rekah. Številne občine brez
sprejetega OPN pa spreminjajo tudi starejše prostorske akte, na primer občina Kranjska Gora
je pripravljala osmo spremembo PUP.
Mnoge občine, ki so za hitrejši sprejem OPN v prvih postopkih iz gradiv izvzela vse
ureditve, zaradi katerih bi lahko bila potrebna celovita presoja sprejemljivosti vplivov plana,
vključujejo te pobude v spremembe in dopolnitve OPN. Primer je osnutek Drugih sprememb
in dopolnitev OPN Kidričevo, v katerega so vključene ureditve obsežne turistično –
rekreacijske cone na območju Natura 2000 Črete, ki bodo lahko povzročila bistvene vplive na
varovano območje. Podobno je v občini Vipava, kjer bi predvidene prostorske ureditve za
turistično infrastrukturo in centralne dejavnosti, ki jih v občini Vipava načrtujejo v
poplavnem območje reke Vipave, lahko bistveno vplivale na območje NATURA 2000 in na
zavarovano območje. Prav tako so bila obsežna usklajevanja v delu, ki se nanaša na ureditve
ob obali Bohinjskega jezera, smučarskih centrov, posebej pa še v območju biatlonskega
centra Rudno polje in tamkajšnjega neustrezno zgrajenega zadrževalnika za zasneževanje.
Veliko časa smo potrebovali za usklajevanje ureditev v posameznih OPN; obsežna in
zahtevna so bila na primer usklajevanja OPN z Občino Rogaška Slatina za kamnolom Zgornji
Gabernik in akumulacijo Vonarje. Pobuda za določitev namenske rabe za kamnolom je bila
usklajena, medtem ko je občina zaradi zahtevnosti in obsežnosti problematike za ureditev
akumulacije Vonarje zaenkrat odstopila od pobude. Že več desetletij tudi z MO Celje
potekajo usklajevanja glede načrtovane rabe zemljišč na območju Volček, v letu 2016 pa je
občina ponovno podala pobudo za ureditev industrijske cone. Pred izdajo naravovarstvenega
mnenja in pozitivnega mnenja o sprejemljivosti vplivov plana so bila še posebej zahtevna
usklajevanja za OPN Markovci, saj so gradiva vsebovala tudi prikaz tras ceste Ptuj – Markovci,
in sicer variant, ki potekajo čez Šturmovce. Za umestitev te povezave poteka postopek DPN,
za variante čez Šturmovce pa je bilo v že ugotovljeno, da vplivi na varovana območja niso
sprejemljivi.
Ključni problem pri pripravi naravovarstvenih mnenj je neurejena in nepregledana
dokumentacija v vlogi. Preden sploh lahko ugotavljamo skladnost vloge z naravovarstvenimi
smernicami, se je treba »prebiti« čez številne tabele, grafike in obrazložitve, ki so dostikrat
nerazumljive, posamezne pobude v njih pa različno šifrirane. Pripravljavci kljub opozorilom
ne želijo pripraviti preglednejših gradiv. Najtežje je v primerih, ko ni jasno razvidno, kaj je v
gradivu spremenjeno glede na prejšnje stanje.
Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Na področju prostorskega načrtovanja so bile aktivnosti v pretežni meri vezane na OPPN.
Letos je bilo več OPPN za selitev kmetij na območjih Mestne občine Kranj ter občin Šenčur in
Bohinj, sicer pa se je veliko OPPN nanašalo na območja urejanja mestnih in urbanih središč,
območja industrijskih in poslovnih con, turistična območja, številni OPPN pa so se nanašali
tudi na območja izkoriščanja mineralnih surovin, npr. za OPPN kamnolom Premagovce v
občini Krško, kamnolom Jersovec v občini Mirna, kamnolom Vrh pri Križu občina Žužemberk,
kamnolom Maline v občini Semič, Prinovec v občini Šmarješke Toplice in Miklavž II na
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Gorjancih v občini Šentjernej. Številni postopki so se zaključili, pri čemer so bili praviloma
potrebna tudi usklajevanja.
Zaradi načrtovanja pomembnejših posegov na območju Krajinskega parka Strunjan je
bil med zahtevnejšimi OPPN Terme Krka, kjer smo sodelovali v zadnji fazi usklajevanja in
izdelave okoljskega poročila ter izdali pozitivno mnenje k dopolnjenemu osnutku plana. Med
številnimi NS za OPPN po zahtevnosti izstopajo še naravovarstvene smernice za OPPN za
gramoznico Krapje. Gramoznica se nahaja v poplavnem območju znotraj visokovodnih
nasipov Mure. V vseh postopkih, ki segajo pred leto 2000, je bilo ugotovljeno, da je širitev
zaradi bistvenih vplivov na stanje elementov biotske raznovrstnosti, in od leta 2000 tudi na
stanje varovanega območja, nesprejemljiva, zato tudi ni bila legalna, saj območje ni imelo
ustrezne namenske rabe. Za potrebe izvedbe sanacije je bila v OPN določena ustrezna raba s
pogoji, sedaj pa se za to izdeluje OPPN. S stališča ohranjanja narave je bistveno, da se
izkoriščanje gramoza zaključi in da se sanacija izvede na način, ki ne bo še dodatno poslabšal
stanja.
Državni prostorski načrti (DPN)
V letu 2016 smo obravnavali državne prostorske načrte, ki so se nanašali na državne
ceste, železnice, plinovode, daljnovode ter letališča. Izdali smo naravovarstveno mnenje k
predlogu DPN za državno cesto od priključka Šentrupert do priključka Velenje jug, kar je bilo
zaradi izbrane trase in nasprotovanja lokalne skupnosti medijsko zelo odmevno. Pripravili
smo drugo mnenje k predlogu za DPN za Dograditev avtocestnega predora Karavanke, za
katerega smo leta 2013 izdelali naravovarstvene smernice. Zaradi spremembe ureditvenega
območja smo izdali dopolnitev naravovarstvenih smernic za DPN za državno cesto G2-107
Šentjur – Dobovec.
Med zahtevnimi smernicami je bila priprava smernic za DPN za nadgradnjo železniške
proge Ljubljana – Kranj – Jesenice – državna meja v koridorju obstoječe proge. Načrtovana
trasa poteka po področju s številnimi naravnimi vrednotami, po biotsko zelo pestrem
območju ter preko nestabilnih in erozijsko izpostavljenih območjih, na katerih bi gradnja
ceste povzročila obsežne dodatne gradbene posege in prizadela ohranjena območja narave.
Z vidika ohranjanja narave je bila podana tudi splošna usmeritev, da naj se trasa umesti v
obstoječi infrastrukturni koridor. V postopku pridobivanja nepovratnih sredstev preko
mehanizma za povezovanje Evrope (sredstva CEF) za realizacijo DPN II. tir železniške proge
Divača - Koper smo sodelovali pri detajlnem pojasnjevanju upoštevanja Habitatne direktive s
poudarkom na varstvu jamskih habitatov na območju Krasa, kjer je načrtovana gradnja.
Pojasnjevanje je potekalo v Bruslju na Generalnemu direktoratu za okolje pri Evropski
komisiji.
Izdali smo naravovarstvene smernice za DPN za prenosni plinovod M1A/1
interkonekcija Rogatec ter prvo mnenje k predlogu najustreznejše variante in mnenje o
sprejemljivosti vplivov DPN za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice. Izdelali smo še
naravovarstvene smernice za DPN za prenosni plinovod R15-1 Lendava – Ljutomer, z drugim
mnenjem nosilcev urejanja prostora se je zaključila izdelava DPN za prenosni plinovod M9
Lendava - Kidričevo in DPN za prenosni plinovod R15/1 Pince – Lendava. V obeh DPN so
ustrezno upoštevani in vključeni omilitveni ukrepi, ki sledijo iz varstvenih usmeritev, podanih
v naših smernicah.
Z naravovarstvenim mnenjem (2. mnenje) smo zaključili večletna usklajevanja za DPN
rekonstrukcija 2x110 kV daljnovoda Gorica-Divača (odsek Renče). Pripravili smo prvo mnenje
k predlogu najustreznejše rešitve za DPN za daljnovod 2x110 kV RTP Kočevje – RTP Črnomelj.
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Pripravili smo naravovarstvene smernice za DPN za letališče Edvarda Rusjana Maribor,
nekaj aktivnosti je bilo namenjenih tudi DPN Letališče Portorož, kjer pa so težave vezane
predvsem na poplavno varnost območja. Pri tem smo zagovarjali celovito rešitev, tj.
oblikovanje podrobnega načrta upravljanja s porečjem Dragonje.
 priprava naravovarstvenih smernic in mnenj za akte rabe naravnih dobrin (mineralne
surovine)
Izdelali smo nekaj smernic s področja pridobivanja mineralnih surovin za pripravo
koncesijskega akta za podelitev rudarske pravice, in sicer za širitev kamnolomov Kamna
Gorica in Kalcit Stahovica, kamnolom Anhovo, kamnolom Vrh pri Križu v občini Žužemberk,
smernice za Pripravo rudarskega koncesijskega akta za izkoriščanje proda v k.o. Šentvid,
občina Vuzenica ter na pridobivalnem prostoru Pleterje v občini Kidričevo in v k.o. Trbonje v
občini Dravograd.
 priprava naravovarstvenih smernic in mnenj za načrte rabe naravnih dobrin (gozd) ter
izvedba aktivnega procesa usklajevanja naravovarstvenih smernic na kompleksnih
območjih Natura 2000
Na začetku leta je bila organizirana delavnica za vse nosilce NS za GGN GGE na ZRSVN.
Poudarek je bil namenjen planu dela v letu 2016, primerom različnih praks pri pripravi NS za
GGN GGE v letu 2015 ter implementaciji vsebin PUN2000 v NS za GGN GGE.
Na področju gospodarjenja z gozdovi je bilo v letu 2016 izdelanih 25 NS za GGN GGE.
Sedem NS še ni bilo oddanih (pripravljeni so bili osnutki, delno usklajene vsebine), vendar bo
postopek zaključen do konca februarja 2017. Večja pozornost je bila namenjena 13 NS za
GGN GGE na kompleksnih območjih Natura 2000, kjer se srečujeta oba ključna interesa,
ohranjanje narave in gospodarska raba gozdov.
NS so bile usklajene z nosilci priprave GGN na delavnicah oziroma na krajših
sestankih. Usklajevalne delavnice z ZGS so bile organizirane glede na potrebo po usklajevanju
vsebin in pomembnosti vsebin z vidika upravljanja območij Natura 2000. Po potrebi so bili
izvedeni skupni terenski ogledi ključnih območij z naravovarstvenim statusom.

Slika 1: Barjansko smrekovje ob barju Šijec – GGE Pokljuka. Foto: Davor Krepfl.
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Glede na vsebino izpostavljamo NS za GGN GGE Pokljuka, ki so bile predmet širše
obravnave. Lastnik gozdov, Ljubljanska nadškofija, se je na vsebino NS pritožil na Ministrstvo
za okolje in prostor. Sledili so usklajevalni sestanki na ministrstvu, z ZGS in lastnikom. NS za
GGN GGE Pokljuka so bile povod za preverjanje kvalitete izdelkov ZRSVN na različnih
področjih. Odpravljene so bile napake v vzorcu NS za GGN GGE, ki se bo uporabljal v letu
2017. Poskušali smo izboljšati strukturo in vključevanje vsebin v poglavje Zavarovana
območja (TNP). Zaradi prepletenosti zakonodaje in pogosto nasprotujočih si dikcij je vsebine
težko pripeljati na izvedbeno ravan.
Posebna pozornost je bila namenjena NS za GGN GGE na kompleksnih območjih
Javorniki - Snežnik (GGE Javorje, GGE Mikula-Dedna gora), ki je precej prizadeto zaradi
žledoloma. Na območju Julijskih Alp (GGE Kranjska gora, GGE Trenta) je bil poudarek
namenjen vključevanju vsebin, ki izhajajo iz TNP, in pripadajočim predpisom ter sodelovanje
z JZ TNP pri konkretizaciji naravovarstvenih usmeritev.
Na območju Mura in Drava (GGE Polenšak, GGE Ormož, GGE Ravensko, GGE
Ljutomer) je bil poudarek namenjen predvsem obrečnim gozdnim habitatnim tipom, ki imajo
slabšo oceno stanja ohranjenosti. Te vsebine so bile poudarjene tudi pri pripravi NS za GGE
Domžale in GGE Škofja Loka, kjer smo po terenskem pregledu popravili cone manjšinskih HT.
Na kompleksnem območju Kočevsko (GGE Briga, GGE Rog, GGE Črmošnjice) so se NS
za GGN nadgrajevale z vsebinami projekta LIFE Kočevsko, ki so se vključevale tudi v splošen
sistem gozdarskega načrtovanja (npr. izvajanje prilagojenega monitoringa za nekatere tarčne
vrste).
Več usklajevanj in terenskih ogledov je bilo opravljenih tudi pri pripravi NS za GGN na
kompleksnem območju Kamniško Savinjske Alpe (GGE Ljubno). Zaradi posledic žledoloma in
napada podlubnikov je bil potreben temeljit pregled stanja v gozdnem prostoru pri izdelavi
NS GGN GGE Dobrova, NS GGN GGE Vrhnika, NS GGN GGE Žiri ter NS GGN GGE Ravnik.
Sodelovali smo tudi v postopkih sprejemanja letnih načrtov za lovsko-upravljavska območja
(Notranjsko, Primorsko, Zahodno visoko kraško in Triglavsko LUO).


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

Na področju upravljanja voda smo za MOP, DRSV, GeoZS in pripravljavce okoljskega poročila
pripravili predstavitev naravovarstvenih smernic za Načrta upravljanja voda za vodni območji
Donave in Jadranskega morja za obdobje 2016 – 2021 (NUV II). Strokovne podlage za
vodnogospodarsko upravljanje Drave med Mariborom in Središčem ob Dravi, ki so bile
izdelane v okviri projekta LIFE, opredeljujejo vodnogospodarske ukrepe, ki zagotavljajo tudi
doseganje naravovarstvenih ciljev na območju Natura 2000 Drava. Strokovne podlage so
namenjene združenemu, vodarsko – naravovarstvenemu upravljanju območja in so bile kot
strokovno gradivo vključene v NUV II. Gre za trenutno najbolj podrobno definiran načrt
naravovarstveno ustreznega vodnogospodarskega upravljanja na naših rekah. Upamo, da
bomo tudi na tej podlagi nadaljevali in okrepili začeto dobro sodelovanje s ključnimi
upravljavci vodnih območij Natura 2000.
Za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti (NZPO) smo pripravili naravovarstvene
smernice, v katerih smo podali podrobnejše in specifične usmeritve za urejanja voda in
informacije o izvedenih postopkih za informativni pregled gradbenih projektov.

39

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2016



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

Na področju ribištva se je v letu 2016 na podlagi sprejetega Programa upravljanja rib v
celinskih vodah Slovenije za obdobje do 2021 nadaljevala priprava načrtov ribiških območij
(NRO) in ribiškogojitvenih načrtov (RGN). Za 12 NRO smo na podlagi dogovora z ZZRS in
MKGP dopolnili 12 naravovarstvenih smernic, ki so bile pripravljene v letu 2010. Z ZZRS smo
se dogovorili glede priprave naravovarstvenih smernic za 67 RGN. Izvedena je bila delavnica
za pripravo naravovarstvenih smernic za RGN, na podlagi katere smo do konca leta 2016
izdelali 10 naravovarstvenih smernic. Na enem primeru smo se z ZZRS že dogovorili, kako se
bodo smernice vključevale v RGN.

8.4

Strokovna mnenja in soglasja

V letu 2016 smo izdelali 4587 mnenj, soglasij in prijav inšpekcijam. Po pričakovanjih smo v
letu 2016 prejeli več vlog v postopkih CPVO za strateške in programske dokumente različnih
sektorjev. Kot posebej zahtevno izpostavljamo posodobitev Akcijskega načrta za obnovljive
vire energije za obdobje 2010 do 2020, za kar smo izdali več mnenj o ustreznosti okoljskega
poročila ter se udeležili več usklajevanj s pripravljavci načrta ter okoljskega poročila. Gre za
načrt, ki vsebuje številne ukrepe s pričakovanimi pomembnimi negativnimi vplivi na naravo,
zato je bila pri pripravi mnenj potrebna izjemna previdnost in natančnost, pa tudi dobro
poznavanje postopkov in pravne prakse na ravni Evropske unije. Sodelovali smo tudi v
postopku CPVO za program ravnanja z odpadki, nacionalni program razvoja prometa,
državno rudarsko strategijo, strategijo za alternativna goriva ter s strokovnimi mnenji v
čezmejnih postopkih sosednjih držav (strategiji ravnanja z jedrskimi odpadki Madžarske in
Italije, prometna strategija Italije). Sodelovali smo tudi v postopkih CPVO za programske
dokumente na področju upravljanja z vodami, ki jih natančneje predstavljamo v
nadaljevanju. Nadalje smo razvijali metodologijo in znanje za izboljšanje kakovosti strokovnih
mnenj s poudarkom na vključitvi PUN2000 v redno delo. V povezavi z navedenim smo
pripravili in v reviji Varstvo narave objavili strokovni članek o uporabi PUN2000 v postopku
presoje sprejemljivosti, s katerim smo želeli povečati razumevanje in poenotiti uporabo
PUN2000 ne le v okviru dela Zavoda, temveč tudi med strokovno javnostjo, ki se ukvarja s
pripravo presoj sprejemljivosti planov v okviru postopkov CPVO. S spremljanjem evropske
sodne prakse smo poglobili poznavanje postopka prevlade druge javne koristi nad javno
koristjo ohranjanja narave in pripravili strokovni članek, ki bo objavljen v reviji Varstvo
narave (gl. tudi pogl. 8.5.4). S Sektorjem za ohranjanje narave na MOP, Sektorjem za naravo
na ARSO ter Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja smo sodelovali pri uveljavljanju
sprememb, ki bi pripomogle k administrativnim spremembam, vendar smo morali izvajanje
naloge začasno prekiniti, saj nove ureditve in rešitve, predvidene s spremembami prostorske
in gradbene zakonodaje, še niso bile znane v takšni meri, da bi omogočale oblikovanje
končnega predloga zmanjšanja administrativnih ovir. Pri pripravi sprememb prostorske in
gradbene zakonodaje smo intenzivno sodelovali na delovnih sestankih MOP.
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 priprava strokovnih mnenj v okviru CPVO na vseh stopnjah presoje

Prostor
Na prvi in drugi stopnji CPVO smo izdali več mnenj za OPN, OPPN in DPN. Med zahtevnejšimi
občinskimi CPVO bi izpostavili OPN Črnomelj, Divača, spremembe in dopolnitve OPN občin
Vipava ter OPPN Sviščaki, med DPN pa daljnovod Kočevje – Črnomelj, DPN 2x 110 kV
daljnovod Gorica - Divača /odsek Renče/, DPN na odseku AC Postojna/Divača - Jelšane ter
DPN za državno cesto med AC A1 MB – LJ in AC A2 LJ – Obrežje pri Novem mestu. Analiza
mnenj v postopku CPVO je pokazala, da smo pri mnenjih na prvi stopnji presoje v povprečju
za vse vrste prostorskih planov v 17 % ugotovili, da je za prostorski akt treba izvesti CPVO; pri
tem je bila stopnja najvišja za DPN (50 %) in najmanjša za OPPN (11 %).
Raba naravnih dobrin in upravljanje z vodami
V letu 2016 smo v postopku CPVO za Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in
Jadranskega morja za obdobje 2016 – 2021 (NUV II) s Programom ukrepov dosegli, da so se
naravovarstvene vsebine, ki smo jih pripravili v okviru naravovarstvenih smernic, korektno
vključile v načrt. Na nižjem nivoju načrtovanja smo v postopku CPVO dosegli, da so se posegi
urejanja voda v letnih programih gospodarske javne službe dopolnili oz. prilagodili
naravovarstvenim ciljem. Na področju urejanja voda smo v postopku CPVO obravnavali tudi
9 letnih programov gospodarske javne službe urejanja voda. Z MOP in DRSV smo izvedli več
sestankov, na podlagi katerih smo se z DRSV in koncesionarji dogovorili o vsebini letnih
programov na način, da je bil vpliv programov z vidika naravovarstva sprejemljiv. Kot bolj
zahtevne izpostavljamo več posegov urejanja voda na Voglajni in dolgotrajno usklajevanje
Programa javne službe na območju povodja reke Soče v postopku CPVO.
Za načrt upravljanja z morskim okoljem (NUMO) smo z MOP in pripravljavcem
okoljskega poročila sodelovali v postopku CPVO, kjer smo dosegli, da so se naravovarstvene
vsebine ustrezno vključile v ukrepe načrta. Za NZPO smo z MOP in pripravljavcem okoljskega
poročila v postopku CPVO sodelovali pri obravnavi naravovarstvenih vsebin v okoljskem
poročilu in vključevanju naravovarstvenih smernic. Pričakujemo, da se bo postopek CPVO
zaključil v letu 2017. Za »Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do
leta 2020« in »Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za
namakanje v kmetijstvu do leta 2020« smo v postopku CPVO podali pozitivno mnenje na
okoljsko poročilo. V okviru seje delovne skupine za namakanje in javne objave osnutka
omenjenih dveh dokumentov pa smo opozarjali na potrebnost upoštevanja ugotovitev okoljskega poročila. Pričakujemo, da se bo postopek CPVO zaključil v letu 2017.
Za 12 načrtov ribiških območij smo pripravili strokovna mnenja v postopku CPVO. V
sodelovanju z ZZRS smo dosegli, da so se smernice korektno povzele v načrte, zato izvedba
druge stopnje CPVO ni bila potrebna. CPVO prav tako ni bilo treba izvesti za nobenega od
gozdnogospodarskih načrtov GGE, za katera smo mnenja izdali v letu 2016.
 priprava strokovnih mnenj v okviru presoj sprejemljivosti posegov v okviru
okoljevarstvenega in naravovarstvenega soglasja, dovoljenja za poseg v naravo in
dovoljenj po drugih predpisih
Število vlog v različnih postopkih se je še povečalo. Prevladovala so mnenja v postopkih
naravovarstvenega soglasja za enostavne in nezahtevne objekte različnih namembnosti,
največ za kmetijske namene. Ti objekti so v nekaterih območjih NATURA 2000 poseben
problem zaradi vse večjih kumulativnih vplivov vseh posegov in dejavnosti, ki vse bolj
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ogrožajo doseganje varstvenih ciljev varovanih območij. Zahtevnejša mnenja s presojami so
se nanašala na gradnjo različnih komunalnih in prometnih infrastrukturnih objektov, vetrnih
elektrarn, gozdnih prometnic ter na sanacijsko-vzdrževalne posege na vodotokih. Med njimi
je bilo nekaj vlog za legalizacijo. Po zahtevnosti postopkov, pritiskov in izpostavljenosti
grožnjam izstopa legalizacija Žlajfarjeve koče v zavarovanem območju KP Golte. Zahtevna so
tudi mnenja na zavarovanih območjih, predvsem na območju TNP, kjer je treba mnenja
uskladiti z upravljavcem, mnogokrat pa se usklajujemo tudi z investitorji in projektanti. Med
vlogami naj izpostavimo dokončano zgodbo z Bivakom II Na Jezerih, razgledišča na Voglu,
usklajevanja v zvezi z gradnjo čistilne naprave na Kredarici, načrtovanje čistilne naprave za
kočo na Mangartu in načrtovanje prostorskih ureditev za kočo in planino Kuhinja. Od
zahtevnejših strokovnih mnenj in posledično usklajevanj na terenu izpostavljamo načrtovane
posege v dolini reke Krupe, vezane na vzpostavitev turističnega kompleksa ter obnovo in
nadgradnjo poti skozi Kettejev drevored. Izpostavili bi mnenje PSP v postopku gradnje
čistilne naprave mlekarne Krepko v Lazah nad Planinskim poljem, v katerem smo v
sodelovanju z IZRK prvič uporabili kazalnike kvalitete podzemne vode za potrebe varstva
človeške ribice (rezultat projekta LIFE Kočevsko). Posebno pozornost smo namenili posegom
za ureditev ribiških pristanišč v KP Strunjan in KP Sečoveljske soline ter predvideni postavitvi
umetnih podvodnih grebenov. V primeru ribiškega pristanišča v Strunjanu so bili vzporedno z
ureditvijo pristanišča uspešno izvedeni tudi posegi za povečanje primernega življenjskega
prostora za kvalifikacijske halofitne habitatne tipe na območju lagune Stjuža. Nadaljevala so
se dela na območju HE Brežice, kjer smo veliko sodelovali s komunikacijo in podrobnejšimi
navodili pri končnih načrtovanjih ter pri izvedbi posameznih infrastrukturnih ureditev,
vezanih na omilitvene ukrepe. Za plan HE Mokrice smo skladno z določbami 117. člena ZON
pripravljavcem projekta in okoljskega poročila svetovali pri dopolnjevanju gradiv.
Na področju urejanja voda smo v postopkih presoje sprejemljivosti posegov v okviru
naravovarstvenega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo izdali mnenja za zagotavljanje
poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec
– etapa 1B, ter na območju Poljan nad Škofjo Loko. Obravnavali smo vloge za izvedbo
vzdrževalnih del na hidromelioracijskih sistemih. Po prvotnem nerazumevanju predlaganih
omilitvenih ukrepov smo z vzdrževalci opravili terenske oglede in razjasnili nejasnosti. Sicer
so bila kompleksnejša predvsem strokovna mnenja za posege na vodotokih v okviru
vzdrževalnih in interventnih del. Zaradi naravovarstvene pomembnosti in občutljivosti in
načina izvedbe (čiščenje obrežne zarasti, odstranitev nanosa, zavarovanje brežin s
kamnometi) izpostavljamo naslednje vodotoke: Laknica v občini Škocjan, Brestanica v občini
Krško, Mirna v občini Mirna, Krka in Studena v občini Kostanjevica ter posege na območju
Bele krajine (Obrh, Dobličica, Podturnščica), kjer smo pri nekaterih vplive ocenili kot
nesprejemljive. Kot nesprejemljive smo ocenili tudi vplive posegov na potoku Bistrica, s
katerimi je želel lastnik poglobiti strugo in ob njej postaviti objekt. Med zahtevnimi
izpostavljamo tudi mnenja za sanacijo reke Rinže v Kočevju, sanacije zajed na Poljanski Sori,
Iški, Ljubljanici, Gradaščici in Mirni. Za številne vodotoke so bili opravljeni tudi podrobni
terenski ogledi in opravljena komunikacija z DRSV in koncesionarjem izvajanja del. V
postopkih smo ugotovili, da Direkcija za vode v letne programe dela javne vodarske službe ni
vključila vseh posegov, za katere smo pridobili projekte, na kar smo tudi opozorili.
Kot posebej zahtevno velja izpostaviti tudi pripravo mnenj v postopkih izdaje
dovoljenj za rabo vode. V postopkih izdaje varstvenih in razvojnih usmeritev pri podeljevanju
vodnih dovoljenj smo investitorje seznanjali s problematiko gradnje malih hidroelektrarn.
Na tem mestu izpostavljamo gradnjo mHE na Oplotnici, kjer smo v dveh postopkih ugotovili,
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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 kumulativni vplivi obstoječe rabe vode pri izdaji dovoljenj niso
ustrezno upoštevani, ter da je sistem ločenih postopkov za rabo vode in izvedbo gradbenega
posega neustrezen, saj investitor ob pridobitvi vodnega dovoljenja avtomatsko pričakuje tudi
pridobitev gradbenega dovoljena.
V letu 2016 se je število vlog za gozdne prometnice povečalo v primerjavi s prejšnjimi
leti. Vzrok lahko pripišemo izvajanju Programa razvoja podeželja, ki omogoča sofinanciranje
izdelave gozdnih prometnic. Po rednih postopkih je bilo izdanih 189 mnenj (nekatera mnenja
obravnavajo tudi več gozdnih prometnic hkrati). Po Zakonu o odpravi posledic žledoloma, na
katerega ZGS v zadnjem letu navezuje tudi odpravo posledic prenamnožitve podlubnikov, je
bilo izdanih 154 mnenj. Pri obravnavi vlog opažamo večji pritisk na območja varovalnih
gozdov ter na zaprta območja znotraj območij Natura 2000. Glede postopkov, ki so povezani
z interventnim zakonom, gre po našem mnenju večkrat za izkoriščanje lažjega postopka in
možnost sofinanciranja gradnje gozdnih prometnic. Veliko pozornosti smo namenili
obravnavi gozdne prometnice brez ustreznih dovoljenj in s tem neupoštevanja pogojev
časovne izvedbe del na območju Kamniško Savinjskih Alp. Primer so obravnavale tudi
inšpekcijske službe. Investitor se je na to pritožil. Objekt je že zgrajen, postopki pa še niso
končani.
 priprava predhodnih soglasij v zvezi z vožnjo z vozili na motorni pogon in vožnjo s
kolesi v naravnem okolju
Na podlagi 28.c člena ZON smo izdajali predhodna soglasja za javne prireditve za vožnjo s
kolesi oziroma motornimi vozili v naravnem okolju. Zahtevnejši primeri so terjali usklajevanja
z organizatorji. Na podlagi daljših usklajevanji smo z organizatorjem, Zavodom Tovarna
trajnostnega turizma GoodPlace, zasnovali novo traso na območju Kobariškega Stola za
gorsko kolesarsko dirko, ki se odvija v okviru letnega festivala Soča Outdoor.

Slika 2: Vožnja s kolesi v naravnem okolju. Vir: Denis Žitnik.
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K vsem soglasjem je bilo pridobljeno pozitivno mnenje Zavoda za gozdove Slovenije
oz. mnenje krajevno pristojnega Kmetijsko gozdarskega zavoda KGZS.
 prijave inšpekciji in ostala strokovna mnenja
Nadaljevali smo z že vzpostavljenim sodelovanjem z inšpekcijsko službo in v naravi
ugotovljene neustrezne posege v varovanih območjih prijavljali pristojni inšpekciji za naravo.
Izpostavljamo posege na reki Soči in pritokih, na reki Reki (Veliki vodi), ob Nanoščici s pritoki
in na Planinskem polju. Nadaljeval se je inšpekcijski postopek zaradi prekomerne sečnje
obrežne vegetacije ob reki Iščici. Dogodek preiskuje tudi kriminalistična policija, ki smo ji na
njeno zahtevo posredovali informacije in gradiva o posegu. Za inšpekcijo smo pripravili več
mnenj o ukrepih za sanacijo posledic nedovoljenih posegov. Žal ugotavljamo, da se sanacija v
veliko primerih kljub odločbi ne izvede.
V letu 2016 smo izdajali strokovna mnenja za izjemno raznolike vsebine – od mnenj o
možnostih umeščanja MHE, do mnenj o ukrepih za ohranitev gnezd lastovk v mestih. Mnenja
se nanašajo na načrtovanje različnih posegov na naravovarstveno pomembnih območjih.
Med njimi jih je vedno več v zvezi z izvedbo komasacij in z ureditvami nasadov tujerodnih
vrst, veliko pa je tudi mnenj z usmeritvami glede sanacij dreves in strokovnih mnenj o
statusih zemljišč in naravovarstvenem pomenu za postopke pravnega prometa z zemljišči na
ZO.
Na osnovi občinskih aktov o zavarovanjih smo izdali več soglasij za posege in
aktivnosti na ZO. Največ soglasij se nanaša na poseke na območju KP Šturmovci, ureditve in
prireditve na območju Mariborskega otoka in mariborskega Mestnega parka. Že tretje leto s
strokovnim mnenjem spremljamo odstranjevanje tujerodne invazivne vrste japonskega
dresnika na območju Koseškega bajerja, Malega grabna in ob Poti spominov in tovarištva. Z
MOL sodelujemo pri izdaji mnenj in soglasij po Odloku o KP TRŠH in ostalih zavarovanih
območjih narave znotraj občine.
Pripravili smo nekaj mnenj v zvezi z znanstvenim raziskovanjem v podzemnih jamah
(Škocjanske jame in Postojnska jama) ter za organizacijo različnih dogodkov v varovanih
območjih. Izdelali smo več mnenj v zvezi s prometom z nepremičninami, kjer smo v dveh
primerih odsvetovali prodajo.
Zaradi priprave kohezijskih, čezmejnih in CLLD-projektov smo se usklajevali in izdali
mnenja za infrastrukturo usmerjanja obiska in doživljanja narave na Ljubljanskem barju
(kolesarska pot v Borovnici, opazovalnica pri Goriškem mahu, ureditev podestov na Malem
placu in Podpeškem jezeru) in v Mišji dolini (pri Trubarjevi domačiji na Rašci), na Cerkniškem
jezeru (privezi za čolne, opazovalnice in učilnice na prostem) in Planinskem polju (opazovalni
stolp, razgledne točke in urejanje parkirišč). Med strokovnimi mnenji je po zahtevnosti
odstopalo mnenje za Specializirano državno tožilstvo glede uveljavitve območja Natura 2000
na območju Podhruševce (občina Vrhnika).

8.4.1

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)
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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 spodaj (Slika 3) je grafično podana primerjava med porazdelitvijo števila mnenj po
navedenih ocenah v postopku presoje sprejemljivosti v okviru naravovarstvenega soglasja za
leta od 2012 do 2016.
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Slika 3: Primerjava med porazdelitvijo števila mnenj po navedenih ocenah za obdobje 2012-2016

V obdobju 2012-2016 še vedno prevladujejo mnenja z oceno A in B, torej mnenja za posege,
ki ne predstavljajo pomembnejšega vpliva na naravo in zanje ni treba predpisovati
omilitvenih ukrepov. V tem letu se je nekoliko povečal delež mnenj z oceno B (nebistven
vpliv), delež mnenj z ocenama D in E, ki pomenijo nesprejemljivost posega, pa ostaja nizek.
Takšni rezultati analize so 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. V letu 2016 smo v sodelovanju z MOP veliko pozornosti namenili
uresničevanju predloga za zmanjšanje administrativnih ovir, ki bi zmanjšal število mnenj za
posege brez oziroma z manjšimi vplivi na naravo, vendar naloge zaradi potekajočih
sprememb gradbene zakonodaje nismo mogli zaključiti.
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8.5

Biotska raznovrstnost

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

8.5.1

Mednarodne konvencije ter direktive in uredbe EU

8.5.1.1 Konvencija o biološki raznovrstnosti
Varstvo biotske raznovrstnosti izvajamo preko varstva vrst in habitatnih tipov, z varstvom
ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000, kjer so opravljene naloge podrobneje
opisane.
Spremljali smo dokumente Pomožnega telesa za znanstveno, tehnično in tehnološko
svetovanje Konvencije - SBSTTA (Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological
Advice).

8.5.1.2 Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (Bonska
konvencija) in njeni hčerinski sporazumi, 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)
Cilje navedenih konvencij izpolnjujemo preko varstva vrst in habitatnih tipov, z varstvom
ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000 (gl. pogl. 8.5.4), kjer so opravljene
naloge podrobneje opisane.

8.5.1.3 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, 78/12), so se izvajale redno in tekoče.
Zaradi varčevanja se Zavod tudi v letu 2016 ni udeleževal mednarodnih sestankov.
Kljub temu smo spremljali gradiva za 17. konferenco držav pogodbenic, ter gradiva sestankov
strokovnih odborov EU v zvezi s CITES, saj so pomembna za nadaljnje kvalitetno delo na
področju konvencije.
V letu 2016 smo pripravili 61 strokovnih mnenj po konvenciji CITES; 10 mnenj je bilo o
določitvi vrstne pripadnosti osebkov, ki jih je zadržala Finančna uprava RS, 27 mnenj o gojitvi
vrst, 9 mnenj o izvozu osebkov, 1 mnenje o ponovnem izvozu osebkov, 12 mnenj o uvozu
osebkov in 2 mnenji o zadrževanju živali v ujetništvu. Za določitev vrstne pripadnosti
osebkov smo opravili štiri oglede zadržanih osebkov. Opravili smo tudi dva ogleda v okviru
nadzora gojitev. Pri izvajanju nalog smo sodelovali s strokovnimi organi konvencije v drugih
državah. Sodelovali smo tudi s Finančno upravo RS in IRSOP pri odkrivanju kršitev
posedovanja in gojenja živalskih in rastlinskih vrst.
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8.5.1.4 Konvencija o varstvu Sredozemskega morja in obalnega območja
(Barcelonska konvencija)
V nasprotju s pričakovanji so aktivnosti jadranskih držav, namenjene opredelitvi območij,
posebej pomembnih z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti Jadrana (obalne vode in
odprto morje) v letu 2016 zastale. Sodelovali smo na 2. Forumu sredozemskih zavarovanih
območij, ki sta ga organizirala RAC/SPA in združenje MedPAN. V smislu uresničevanja
aktivnosti, opredeljenih v protokolu Barcelonske konvencije o posebej zavarovanih območjih
in biološki raznovrstnosti Sredozemskega morja, smo v okviru Tedna sredozemske obale in
makroregionalnih strategij soorganizirali konferenco o povezovanju zavarovanih območij.

8.5.1.5 Direktiva o morski strategiji EU
Aktivnosti v okviru Direktive o morski strategiji so bile namenjene oblikovanju ukrepov za
zagotavljanje dobrega okoljskega stanja morja oziroma vključevanja slednjih v Načrt
upravljanja z morskim okoljem. Z zamikom sprejetja slednjega je bilo ustrezno zamaknjeno
tudi predvideno načrtovanje naslednjega kroga izvajanja direktive, namenjenega
vrednotenju uspešnosti in učinkovitosti izvajanja dogovorjenih ukrepov.

8.5.1.6 Vodna direktiva
V letu 2016 smo v postopku CPVO za Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in
Jadranskega morja za obdobje 2016 – 2021 (NUV II) s Programom ukrepov dosegli, da so se
naravovarstvene vsebine, ki smo jih pripravili v okviru naravovarstvenih smernic, korektno
vključile v načrt. Na nižjem nivoju načrtovanja smo v postopku CPVO dosegi, da so se posegi
urejanja voda v letnih programih gospodarske javne službe dopolnili oz. prilagodili
naravovarstvenim ciljem.

8.5.1.7 Uredba (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in
širjenja invazivnih tujerodnih vrst
V avgustu 2016 je uradno začel veljati prvi seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo
Unijo. Zavod je zbral javno dostopne podatke o prisotnosti teh vrst v Sloveniji in jih
posredoval upravljavcu baze EASIN (European Alien Species Information Network), ki je pod
okriljem Evropske komisije. V Sloveniji imamo podatke o prisotnosti sedmih vrst s seznama.
Aktivno smo sodelovali na treh srečanjih Znanstvenega foruma (po 28. členu Uredbe
EU št. 1143/2014) v Bruslju ter v razpravah na dopisnih sejah. Obravnavali smo ustreznost
ocen tveganja za 19 novih vrst, predlaganih za dopolnitev seznama vrst, ki zadevajo Unijo.
Znanstveni forum je obravnaval tudi osnutek predpisa, ki bo natančneje določil vsebino ocen
tveganja.
Redno smo sodelovali z MOP na področju oblikovanja stališč Slovenije do uvrstitve
novih vrst, snovanja državne zakonodaje in reševanja tekočih zadev. Pripravili smo
predavanje o evropski zakonodaji za lastnike in gojitelje eksotičnih živali.
Koordinirali smo spremljanje stanja orjaškega dežena23 (Heracleum mantegazzianum)
v Sloveniji glede na doslej zbrane podatke Zavoda Symbiosis. Znane lokacije smo pregledali
in odstranili posamezne rastline dežena ter vse novosti o znanih ter novih lokacijah
23

Rastlina je invazivna in zelo strupena, k nam je prišel kot okrasna rastlina in sodi med t.i. »ubežnice z vrtov«.
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posredovali na MOP. V sodelovanju z Jano Kus Veenvliet smo pripravili strokovne podlage za
prepoznavanje in odstranjevanje orjaškega dežena. Na območju Gornji kal, ki je bilo v okviru
že zaključenega projekta WETMAN urejeno za želvo sklednico, smo z zunanjim izvajalcem
izlovili tujerodno rumenovratko. Potrjena pa je tudi popolna odstranitev volovske žabe iz
jezera v Fiesi.
Na območju Ljubljanskega barja in Območne enote Maribor smo investitorjem izdali
mnenje oziroma usmeritve glede množičnega sajenja pavlovnije na zavarovana območja in
kmetijska zemljišča.

8.5.2

Rastlinske in živalske vrste ter ekosistemi

V letu 2016 smo obravnavali 38 vlog za posege v populacije zavarovanih prosto živečih
rastlinskih in živalskih vrst, na katere smo pripravili 41 strokovnih mnenj. Strokovna mnenja
se pripravljajo za posamezno taksonomsko skupino. Taksonomska skupina je lahko
posamezna vrsta ali pa višji takson. Pri rastlinah se mnenja večinoma nanašajo na
posamezne vrste, pri živalih pa so to predvsem razredi ter redi (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 2016 velja ponovno izpostaviti mnenje o odvzemu
velikih zveri iz narave. V letu 2016 je bila izdana sodba24 o odvzemu volkov iz narave, ki jo je
bilo potrebno upoštevati pri poseganju v populacije velikih zveri.
Sodelovali smo v Strokovni skupini in Delovni skupini - ki ju vodi MOP - za podporo pri
načrtovanju upravljanja z velikimi zvermi.
Skozi celo leto smo spremljali širjenje in delovanje bobra na vodnih in kmetijskih
zemljiščih. V Pomurju smo k nalogi pritegnili tudi ZGS in krajevno izpostavo ARSO. Odzivali
smo se na konfliktne situacije na terenu zaradi povzročenih škod.

Slika 4: Tekom leta smo spremljali širjenje in delovanje bobra. Na sliki je bobrišče v Loški vasi ob Krki. Foto:
Andrej Hudoklin.

24

Sodba upravnega sodišča: DONDES in PIC zoper Republiko Slovenijo v zvezi s Prilogo 2 Pravilnika o odvzemu
osebkov vrst rjavega medveda (Ursus actor) in volka (Canis lupus) iz narave (Ur. l. RS 78/2015).
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V sodelovanju s ključnimi deležniki (JZS, DZRJL, IZRK ZRC SAZU, NIB, BF - Skupina za
speleobiologijo, Notranjski muzej Postojna, CKFF, ARSO, Inšpektorat RS za okolje in prostor,
Uprava kriminalistične policije) smo začeli reševati problematiko nelegalnega lova jamskih
hroščev. Definirali smo ključne težave, osnovne smernice za bolj učinkovito skupno delo ter
protokol ukrepanja v primerih najdbe nelegalnih pasti.
Pregledali smo izvedena kartiranja habitatnih tipov in omogočili javnosti dostop do
njih preko spletne strani Zavoda. Pridobili smo podatke o vrstah iz nekaterih raziskav in
vrstnih monitoringov, vendar jih zaradi odsotnosti sredstev nismo poslali v poenotenje
digitalne oblike podatkov zunanjemu izvajalcu.
V okviru projekta Alpine ecosystem services – mapping, maintenance and
management (AlpES) smo pregledali obstoječe dokumente o ekosistemskih storitvah,
prevedli klasifikacijo, ter nadgradili in s partnerji projekta usklajevali razumevanje koncepta
ekosistemskih storitev. Za pilotno območje (Notranjsko-kraška regija) je bila narejena analiza
naravovarstvenih vsebin in območij z naravovarstvenim statusom.
Biotsko raznovrstnost varujemo tudi izven formalnih postopkov s svetovanjem
različnim deležnikom, od državljanov in lokalnih skupnosti do investitorjev.
Redne in razvojne aktivnostI:
 priprava strokovnih mnenj in stališč po uredbah o zavarovanih prostoživečih vrstah
rastlin in živali;
 sodelovanje v skupinah za upravljanje velikih zveri;
 spremljanje stanja bobra;
 vzpostavitev sodelovanja in smernic za učinkovito skupno delo vseh ključnih
deležnikov za reševanje nelegalnega lova jamskih hroščev;
 priprava protokola ukrepanja v primeru najdbe nelegalnih pasti za jamske hrošče;
 pregled opravljenih kartiranj habitatnih tipov in omogočenje dostopa do le-teh za
javnost;
 svetovanje državljanom, lokalnim skupnostim in organizacijam za ohranjanje biotske
raznovrstnosti.
Projektne aktivnosti:
 preučitev, nadgraditev in uskladitev razumevanja ekosistemskih storitev (AlpES);
 analiza ekosistemskih storitev Notranjsko kraške regije v povezavi z vsebinami varstva
narave (AlpES).

8.5.3

Ekološko pomembna območja

Skupina zaposlenih, ki se je ukvarjala s podrobno določitvijo kriterijev vsebin ekološko
pomembnih območij in botaničnih, zooloških in ekosistemskih naravnih vrednot, je pripravila
matriko vrednotenja glede na hierarhijo kriterijev in vrednoteno vsebino (vrsta, habitatni tip,
…). Delo se bo nadaljevalo s podrobnimi opisi posameznih meril vrednotenja.
Spremljanje stanja biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih smo
izvajali ob spremljanju stanja naravnih vrednot in v okviru priprave strokovnih mnenj in
smernic, ob projektnih aktivnostih, v okviru izvajanja naravovarstvenih akcij ter ob
spremljanju večjih posegov. Nove podatke smo pridobili tudi iz nekaterih okoljskih poročil.
Sproti smo dopolnjevali sezname lokalitet zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. Za EPO
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Mura smo pridobili veliko informacij in izdelali zelo dober posnetek stanja ob pripravi
kandidature območja Mura za Biosferno območje UNESCO. Usmeritve za varstvo ekološko
pomembnih območij smo vključevali v prostorske načrte in načrte rabe naravnih dobrin.
Na že ustaljen način smo s pristojnim inšpektorjem za naravo, člani metuljarskih
društev in v sodelovanju s Policijsko postajo Koper nadaljevali z organizacijo nadzora na
Petrinjskem in Podgorskem krasu (EPO Kras) z namenom preprečevanja nedovoljenega
odlova zavarovanih vrst metuljev.
Redne in razvojne aktivnosti:
 določitev matrike podrobnih kriterijev za vrednotenje vsebin ekološko pomembnih
območij ter botaničnih, zooloških in ekosistemskih naravnih vrednot;
 spremljanje stanja in usmerjanje posegov;
 organizacija nadzora EPO Kras za preprečevanje nedovoljenega odlova zavarovanih
vrst metuljev.

8.5.4

Območja Natura 2000

V letu 2016 smo se osredotočili predvsem na izvajanje PUN2000, tako v smislu upravljanja
območij kot tudi razvoja monitoringa, ki bi upravljanje kar se da učinkovito podprl.
Veliko časa smo namenili varovanju interesov narave v postopkih spreminjanja
različnih področij kmetijske politike: okoljsko občutljivo trajno travinje, operacije KOPOP,
ukrep dobrobit živali, navzkrižna skladnost. Temeljito smo prenovili operacijo KOPOP
»steljniki«. Na različne načine smo bili vključeni v pripravo kar desetih predpisov s področja
kmetijstva. Izvedli smo analizo vpisa naravovarstveno pomembnih operacij KOPOP. Vključili
smo se v postopke evalvacije PRP 2014-20 in post-evalvacije PRP2007-13.
Ugodno ohranitveno stanje vrst in habitatnih tipov vod in gozda smo zagotavljali
predvsem preko naravovarstvenih smernic in mnenj (glej poglavji 8.3 in 8.4).
Izpopolnili smo metodologijo izvajanja območnega monitoringa za travišča.

Slika 5. Na podlagi analize podatkov izbranih kazalcev območnega monitoringa je bila narejena ocena stanja
popisnih ploskev na območju Duplica. Karto pripravil: Matej Petkovšek.
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Izvedli smo območni monitoring travišč na sedmih območjih Natura 2000: Boletina, Cerovec,
Duplica (gl. Slika 5), Pregara – travišča, del območja Dolina Reke, Volčeke in Vrhoveljska
planina. V letu 2016 smo za namene priprave projektov pregledali stanje nekaterih
habitatnih tipov in vrst na območjih Bled – Podhom, Povirje vzhodno od Bodešč, Berje –
Zasip, Rašica – Mlake pri Trzinu, Češeniške gmajne z Rovščico, Krimsko hribovje – Menišija,
Črna dolina pri Grosuplju, Stržene luže, Mišja dolina, Jezerc pri Logatcu, Pohorje, Drava in
Mura. Na območju Planinskega polja smo izvedli načrtno spremljanje stanja travniške
morske čebulice (Scilla litardierei) in povečali aktivnosti za varstvo rastišča, ki je ogroženo
zaradi neustreznega kmetovanja. Zaradi vse pogostejšega plezanja smo pregledali stene
Posavskega hribovja, ki so gnezdišča ujed in sov. Sodelovali smo pri popisu pokošenosti na
Ljubljanskem barju. Začeli smo podrobneje pripravljati orodja za spremljanje izvajanja
PUN2000. Spremljanje stanja območij Natura 2000 pa izvajamo tudi ob obiskih terena zaradi
priprave naravovarstvenih smernic in mnenj ter ob spremljanju stanja naravnih vrednot in
posegov.
Pripravili smo večletne projektne naloge za monitoringe ptic, metuljev, volka, hroščev
in netopirjev. Preverili smo strokovno ustreznost poročil monitoringov, ki jih za ministrstva
izvajajo zunanji izvajalci. Glede na nove podatke smo popravili nekatere cone vrst in
habitatnih tipov. Pripravili smo naravovarstvene vsebine kazalcev stanja okolja za ARSO.
Udeležili smo se morskega biogeografskega seminarja na Malti, kjer smo zagovarjali
nujnost skupnega subregionalenga pristopa pri opredeljevanju varovanih območij za veliko
pliskavko in glavato kareto.
Vzdrževali smo podatkovno zbirko SDF in preverjali strokovno natančnost drugih
podatkov, ki jih o naših območjih Natura 2000 vodi Evropska komisija. Pripravili smo
projektne naloge za raziskave mahov, metuljev in kačjih pastirjev za potrebe dopolnjevanja
območij Natura 2000 glede na zahteve bilateralnega biogeografskega seminarja.
Pripravili smo strokovne podlage ter nudili Ministrstvu za okolje in prostor tehnično
podporo za spremembe Uredbe o območjih Natura 2000.
Sodelovali smo z revizorji Računskega sodišča, ki so pripravljali revizijo upravljanja
območij Natura 2000, kar nam je vzelo zelo veliko časa (priprava podatkov in intervjuji z
revizorkama).
V sodelovanju s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter DOPPS smo nadaljevali
aktivnosti za zmanjšanje potencialnih negativnih vplivov na populacijo črnočelega srakoperja
(Lasnius minor) na območju Vipavske doline. Na območjih vojaških vadišč Poček (Javorniki –
Snežnik) in Mlake pri Vipavi (Trnovski gozd – Nanos) sodelujemo s Slovensko vojsko z
namenom zagotavljanja varstvenih ciljev na varovanih območjih.
Spremljali smo evropsko in domačo sodno prakso v zvezi z Naturo 2000 in novosti
opisali v članku, ki bo objavljen v 30. številki Varstva narave.
Udeležili smo se srečanja Strokovnih skupin Koordinacijske skupine za biotsko
raznovrstnost in naravo EU, ki je obravnavalo poročanje po obeh direktivah ter pregledali
gradiva za bodoče poročanje.
Redne in razvojne aktivnosti:
 varovanje interesov narave na področju okoljsko občutljivega trajnega travinja;
 varovanje interesov narave na področju ukrepa dobrobit živali;
 varovanje interesov narave in prenova naravovarstvenih operacij KOPOP;
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 priprava strokovnih naravovarstvenih vsebin za spremembe predpisov s področja
kmetijstva;
 analiza vpisa naravovarstveno pomembnih operacij KOPOP;
 sodelovanje v postopkih evalvacije PRP 2014-20 in postevalvacije PRP2007-13;
 izpopolnitev metodologije za izvajanje območnega monitoringa za travišča;
 izvedba območnega monitoringa na sedmih območjih Natura 2000;
 pregled stanja nekaterih habitatnih tipov in vrst na dvanajstih območjih Natura 2000
za namen priprave projektov;
 spremljanje stanja in ohranjanje rastišča travniške morske čebulice;
 spremljanje stanja skalnih sten Posavskega hribovja;
 sodelovanje pri popisu pokošenosti Ljubljanskega barja;
 začetek priprave orodij za spremljanje izvajanja PUN2000;
 sprotno spremljanje stanja območij Natura 2000 ob izvajanju drugih rednih nalog;
 priprava projektnih nalog za vrstne monitoringe;
 preveritev strokovne ustreznosti poročil vrstnih monitoringov;
 popravek con vrst in habitatnih tipov glede na nove podatke;
 priprava naravovarstvenih vsebin kazalcev stanja okolja;
 sodelovanje na morskem biogeografskem seminarju;
 vzdrževanje podatkovne zbirke SDF in preverjanje podatkov, ki jih vodi Evropska
komisija;
 priprava projektnih nalog glede na zahteve biogeografskega seminarja;
 priprava strokovnih podlag in tehnična pomoč MOP pri spremembah Uredbe o
območjih Natura 2000;
 priprava podatkov in intervjuji za revizijo računskega sodišča;
 aktivnosti za zagotavljanje ugodnega stanja vrst na vojaških vadbiščih Poček in Mlake;
 aktivnosti za zagotavljanje ugodnega stanja črnočelega srakoperja v Vipavski dolini;
 spremljanje sodne prakse in opis novosti v članku25 za Varstvo narave;
 spremljanje razvoja metodologije v zvezi s poročanjem po obeh direktivah.
Izboljšanje ohranitvenega stanja posameznih območij Natura 2000 izvajamo v veliki meri
preko projektnih aktivnosti. Pripravljali in usmerjali pa smo tudi nove projekte, ki se dotikajo
območij Natura 2000 (glej tudi poglavje 8.2).
Aktivnosti, načrtovane v okviru potekajočih projektov, so bile v celoti izvedene,
podrobnosti so razvidne iz alinej v nadaljevanju. Aktivnosti so bile usmerjene predvsem v:
- pripravljalne projektne naloge, analize projektnih območij in spremljanje stanja,
- pridobivanje in izobraževanje lastnikov zemljišč za izvajanje naravovarstveno
primernih praks upravljanja z zemljišči,
- izvedbo različnih ureditev v naravi,
- pripravo usmeritev za nadaljnje upravljanje, tako v obliki naravovarstvenih smernic
kot tudi posebnih elaboratov.
Projektne aktivnosti:
 izobraževanje in promocija vpisa ukrepov KOPOP za kmete (EGP LJUBA, PromKOPOP);
 individualni obiski kmetij (EGP LJUBA, PromKOPOP, LIFE TO GRASSLANDS);
25

Gre za kompleksen članek, ki pokriva tudi vsebine presoj in je omenjen že v poglavju 8.4.
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sklepanje pogodb za izvajanje nadstandardnega gospodarjenja s travišči v območju
pojavljanja barjanskega okarčka in strašničinega mravljiščarja (EGP LJUBA);
sodelovanje s kmetijskimi svetovalci (EGP LJUBA, PromKOPOP, LIFE TO GRASSLANDS);
priprava načrta upravljanja nekaterih kmetij in priročnik za kmete (Primož Glogovčan;
EGP LJUBA);

Slika 6: Na izsuševalne kanale Pohorskih barij smo postavili 18 pregrad za izboljšanje vodostaja (EGP
SUPORT). Foto: Nika Debeljak Šabec.

















analiza začetnega in preteklega stanja kmetijstva na projektnem območju LIFE TO
GRASSLANDS, ureditev podatkov;
monitoring travišč in začetni popis tarčnih habitatnih tipov na projektnih območjih
LIFE TO GRASSLANDS;
priprava javnega naročila za izvedbo socio-ekonomske študije projektnih območij LIFE
TO GRASSLANDS);
izvedba socio-ekonomske študije območja (LIFE Kočevsko);
izvedba javnega naročila za izvedbo analize ekosistemskih uslug (LIFE TO
GRASSLANDS);
izvedba javnega naročila za pripravo in dobavo sadik tradicionalnih starih sort sadnih
dreves za visokodebelne travniške sadovnjake (LIFE TO GRASSLANDS);
organizacija delavnic prikaza reza starega sadnega drevja (LIFE TO GRASSLANDS);
priprava Smernic za odstranjevanje zarasti in dolgoročno upravljanje na projektnem
območju Pohorje (LIFE TO GRASSLANDS);
organizacija prostovoljne naravovarstvene akcije čiščenja zarasti na Rogli (LIFE TO
GRASSLANDS);
izvedba delavnic in sestankov z lastniki zemljišč na območjih LIFE TO GRASSLANDS;
pridobivanje soglasij lastnikov in zakupnikov zemljišč na območjih LIFE TO
GRASSLANDS;
komunikacija z lastniki gozdov zaradi zakupa zemljišč in habitatnih dreves (LIFE
Kočevsko);
priprava smernic za upravljanje s suhimi travišči na projektnih območjih (LIFE TO
GRASSLANDS);
coniranje Pohorja glede na primernost človekovih aktivnosti v naravi (EGP SUPORT);
priprava predloga učinkovitega medresorskega upravljanja območij Natura 2000 (EGP
SUPORT);
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8.6

priprava modela režima rabe gozdnih prometnic v mirnih conah (EGP SUPORT);
monitoring nivoja talne vode in učinek postavljenih vodnih pregrad na Pohorju (EGP
SUPORT);
monitoring nivoja talne vode v Strajanovem bregu na Ljubljanskem barju (EGP LJUBA);
monitoring prometa na določenih gozdnih prometnicah (s senzorji za vozila) na
Pohorju (EGP SUPORT);
monitoring uspešnosti izvedene revitalizacije v Strajanovem bregu na Ljubljanskem
barju (EGP LJUBA);
monitoring vpliva divjadi na stanje divjega petelina in ruševca (z IR kamerami) na
Pohorju (EGP SUPORT);
monitoring populacij divjega petelina, ruševca, koconogega čuka, malega skovika,
triprstega detla in črne žolne na Pohorju (EGP SUPORT);
monitoring populacij triprstega in belohrbtega detla (LIFE Kočevsko);
sodelovanje pri čiščenju podzemnih jam (LIFE Kočevsko);
sodelovanje pri ureditvi didaktične poti in krmišča za orla belorepca (LIFE Kočevsko);
odstranjevanje grmovne zarasti in smeti na območju pojavljanja barjanskega okarčka
(EGP LJUBA);
postavitev 18 pregrad na izsuševalnih kanalih barij in izkop dveh vodnih kotanj (EGP
SUPORT).

Naravne vrednote

Na področju NV je delo v letu 2016 sledilo dolgoročno postavljenim ciljem ZRSVN pri
terenskem preverjanju stanja NV in dopolnjevanju podatkov o naravnih vrednotah v
Naravovarstvenem atlasu. Precej dela je bilo namenjenega predstaviti pomena naravnih
vrednot strokovni in širši javnosti. Pripravili smo posvet na temo naravnih vrednot, njegov
naslov je bil »Nekoč naravna dediščina, danes naravne vrednote«. Sodelovali smo z
Oddelkom za geografijo na Filozofski Fakulteti (predavanje o NV in vrednotenju naravnih
pojavov) ter se s prispevkom udeležili mednarodne geomorfološke konference.
Redne in razvojne aktivnosti:
 dopolnjevanje podatkov o naravnih vrednotah v Naravovarstvenem atlasu;
V letu 2016 je Zavod nadaljeval z dopolnjevanjem zapisov v Naravovarstvenem atlasu.
Dopolnjevanje podatkov je temeljilo na spremljanju stanja NV in na oblikovanih
metodologijah vrednotenja hidrološke, geološke in drevesne zvrsti. Posebej aktivna je bila
skupina za hidrološke naravne vrednote, ki je vrednotila hidrološke zvrsti naravnih vrednot v
skladu z izdelanim elaboratom in dopolnjevala podatkovne zapise. Celovito so bili dopolnjeni
zapisi za 251 NV, podatki o 106 celovito obdelanih NV pa še čakajo na vpis v Naravovarstveni
atlas, saj le-ta večji del leta ni deloval dobro in zato vanj ni bilo mogoče vnesti vseh
podatkov. Težave z NVA so krive, da nismo izpeljali postopka odprave očitnih napak iz
registra naravnih vrednot.
 terensko preverjanje stanja NV, ki so v registru naravnih vrednot (prednostno zvrsti, ki
smo jih vrednotili);
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V letu 2016 je bilo na terenu pregledanih 448 NV (8,4 % vseh NV brez jam, kar je 1,6 % manj,
kot smo načrtovali v programu dela za leto 2016), prednostno so se pregledovale NV, ki še
niso bile celovito pregledane in zahtevajo večji obseg dela (npr. vodotoki, kraška polja, …).
 priprava strokovnega predloga novih naravnih vrednot;
Zavod je pripravil strokovni predlog novih naravnih vrednot, ki bo dokončan in oddan na
MOP v letu 2017. V ta sklop sodi tudi preverjanje stanja nekaterih predlogov novih NV na
terenu. Kot zanimivost izpostavljamo predlog nove naravne vrednote – žvepleni izvir v
Rajserjevem grabnu. Gre za tretji žvepleni izvir v Sloveniji. Raziskave na terenu in poročilo so
pripravili strokovnjaki z Oddelka za geologijo, Inštituta za raziskovanje krasa in Inštituta Jožef
Štefan v sodelovanju z ZRSVN. Primer smo nadgradili tudi komunikacijsko, kar je opisano v
poglavju 8.9.2.
 nadaljevanje priprave osnutka elaborata za vrednotenje geomorfoloških naravnih
pojavov;
Skupina za geomorfološke naravne vrednote je nadaljevala s pripravo osnutka elaborata
vrednotenja za geomorfološke naravne pojave. V okviru te naloge je Zavod sodeloval s
predstavnikom Filozofske fakultete, Oddelka za geografijo. Člani skupine so se udeležili
mednarodne geomorfološke konference in na njej sodelovali s prispevkom.
 priprava letnega poročila o stanju jam;
 priprava strokovnega mnenja glede režima vstopa v jame na podlagi prejetega
poročila o stanju podzemeljskih jam v letu 2015;
 sodelovanje z MOP pri reševanju problematike rabe podzemnih jam;
Na področju geomorfoloških podzemeljskih NV (jame) smo pripravili Poročilo o stanju jam za
leto 2015. Na podlagi prejetega poročila o stanju podzemeljskih jam v letu 2016 smo
pripravili 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). Z MOP smo sodelovali pri
oblikovanju sprememb in dopolnitev zakonodaje v zvezi z varstvom podzemnih jam, zlasti pri
vsebinah rabe in skrbništva podzemnih jam. S koncesionarjem Postojnska jama, d.d. smo
sodelovali v zvezi s spremljanjem izvajanja Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot
Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (svetovanje pri načrtovanju različnih
prostorskih in varnostnih ureditev, poročila o izvajanju obveznih monitoringov zaradi rabe
naravne vrednote). Zavod je pripravil varstvene usmeritve za nadaljnja ravnanja pri odkritju
nove jame med gradnjo (Jama na Devcih).
 strokovno usmerjanje pri sanacijah drevesnih NV.
S strokovnim usmerjanjem sanacije več kot 20 drevesnih naravnih vrednot je Zavod poskrbel
za aktivno ohranjanje, to pa je skušal zagotoviti tudi z izdajo strokovnih mnenj s priporočili za
sanacijo.
 sodelovanje z upravljavci zavarovanih območij in skupno terensko delo;
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V sklopu strokovne pomoči upravljavcem zavarovanih območij je Zavod pomagal pri pripravi
ocen izhodiščnega stanja NV v okviru priprave načrtov upravljanja ZO ter spremljal izvajanje
spremljanja stanja NV v ZO in pridobljene terenske podatke vnesel v Naravovarstveni atlas.
Izvedeni so bili tudi skupni tereni z Notranjskim regijskim parkom, Triglavskim narodnim
parkom, Regijskim parkom Kozjanski park ter predstavniki Oddelka za geologijo Univerze v
Ljubljani.

Slika 7: Pregled stanja naravnih vrednot na terenu skupaj s sodelavci TNP. Foto: Aleš Zdešar, TNP.

 določitev izhodišč za ureditev krajinskih vrednot
Zavod je pripravil predloge izhodišč za določitev krajinskih vrednot. Narejena je bila
primerjava naravovarstvene in kulturnovarstvene zakonodaje ter pripravljene ugotovitve in
razmejitve, katere vsebine, ki bi lahko bile povezane s krajinskimi vrednotami, saj so bile v
zgodovini opredeljene kot kulturna krajina, so že zakonsko pokrite.


druge aktivnosti

V letu 2016 je bila ustanovljena skupina, katere naloga je določitev elementov vrednotenja
ekosistemskih, zooloških in botaničnih NV ter ekološko pomembnih območij, kot je
navedeno v poglavju 8.5.3.
Z Luko Koper smo usklajevali predvidene posege v zvezi z urejanjem nadomestnih
habitatov na naravni vrednoti Bonifika, opredeljenih v DPN za koprsko pristanišče.

8.7
Dejavnosti, vezane na zavarovana območja, vključno
s pripravo strokovnih predlogov
V letu 2016 je bilo delo Zavoda na področju ukrepov varstva narave usmerjeno v pripravo
strokovnih predlogov za ustanovitev zavarovanih območij ter v novelacije starejših aktov o
zavarovanju. Za poenotenje pristopa pri novelacijah in spremembah aktov o zavarovanju je
bila v sodelovanju med ZRSVN in MOP izvedena delavnica. Za namene urejanja podatkov je
bil konec leta 2016 nadgrajen profil Zavarovana območja v NVA, ki omogoča analizo
obstoječih aktov o zavarovanju in popravljanje napak v podatkovni zbirki.
Predstavniki Zavoda so sodelovali v strokovnih svetih upravljavcev zavarovanih
območij. Tekom leta smo se odzivali na pobude občin za pripravo zavarovanj.
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Redne in razvojne aktivnosti, ki so potekale v letu 2016:

nadaljevanje dela za zavarovanje rastišča lepega čeveljca v Trzinu ter komunikacija z
občino za izvedbo postopka;

zavarovanje rudnika cinabarita v Podljubelju – komunikacija z občino in MOP za
nadaljevanja postopka zavarovanja;

nadaljevanje dela pri novelaciji odloka o razglasitvi Dovžanove soteske za naravni
spomenik (komunikacija z občino in MOP);
Pripravili smo strokovni predlog za zavarovanje mokrišč v občini Trzin, ki je bil obravnavan
tudi na SSR. Za zavarovanje rudnika cinabarita v Podljubelju je bil pripravljen osnutek
strokovnega predloga. Nadaljnje aktivnosti za zavarovanje so bile glede na dogovor z občino,

Slika 8: Pogled s ceste v Dovžanovi soteski, po izvedenih delih. Foto: Tadeja Šubic.

da prednost dobi Dovžanova soteska, ustavljene. Dokončan je bil strokovni predlog za
novelacijo odloka o razglasitvi Dovžanove soteske za naravni spomenik. Sodelovali smo v
nadaljnjem postopku zavarovanja (sestanki z MOP, upravljanje območja, …). V Dovžanovi
soteski je bila izvedena zaščita brežin pred kamenjem in sanacija ceste pred predorom.



strokovni predlog za novelacijo odloka o razglasitvi dreves v občini Logatec;
nadaljevanje dela pri novelaciji odloka o razglasitvi visokega barja Jezerc pri Ostrem
vrhu za naravno znamenitost (komunikacija z občino in MOP);

Pripravljeni so bili predlogi za spremembo aktov o zavarovanju za Odlok o razglasitvi dreves
za naravne znamenitosti v občini Logatec. Poleg tega so bili pripravljeni predlogi za
spremembo aktov o zavarovanju za Odlok o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne
znamenitosti za območje občine Loška dolina in Odlok o razglasitvi dreves za dendrološke
naravne spomenike v občini Vrhnika. V njih predlagamo prenehanje zavarovanja za drevesa
in drevorede, ki ne izpolnjujejo kriterijev za naravno vrednoto.
Občini Logatec smo predstavili strokovni predlog za sprejem novega odloka o
zavarovanju barja Jezerc (pripravljene so bile že v letu 2015) in se dogovorili za nadaljnje
aktivnosti, ki bodo potekale vzporedno s kohezijskim projektom Mala barja (MARJA).



nadaljevanje dela na strokovnem predlogu za KP Središče ob Dravi;
nadaljevanje postopkov za novelacijo odloka o naravni dediščini v občini Poljčane;
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nadaljevanje postopkov (strokovna pomoč MOP pri zaključevanju zavarovanja) za
sprejem vladne uredbe za naravni rezervat Ormoške lagune;

V letu 2016 je bil izdelan strokovni predlog za zavarovanje KP Središče ob Dravi. V sklopu
priprave strokovnega predloga so bila izvedena predhodna usklajevanja z občino. V letu 2017
sledijo še predstavitve javnostim. Zaključena je tudi priprava Strokovnega predloga za
novelacijo Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenska Bistrica za območje občine Poljčane.
Gradivo obravnava vsa zavarovana območja in vse naravne vrednote na območju občine in
podaja pregled stanja, pravila ravnanja in predlog ukrepov varstva. Zavarovanje je
predlagano le za del naravnih vrednot oziroma sedaj zavarovanih območij in spomenikov
narave, v večji meri smo predlagali druge ukrepe varstva. Po preveritvi na skupini za
strokovni razvoj bo gradivo predano občini, na njegovi podlagi pa bomo v letu 2017 pripravili
strokovni predlog za zavarovanje. Osnutek strokovnega predloga je bil predstavljen županu.


podpora MOP pri ustanavljanju biosfernega rezervata Mura-Drava.

Zavod je vseskozi nudil strokovno pomoč ministrstvu pri ustanavljanju biosfernega rezervata.
Z oddajo kandidature na komisijo UNESCO v Parizu se je zaključila zahtevna priprava prijave
za razglasitev Biosfernega območja Mura.


priprava strokovnega predloga za spremembo zavarovanja Kozjanskega parka in
strokovna pomoč MOP pri nadaljevanju postopka priprave uredbe za Kozjanski park;

Izdelava strokovnega predloga za posodobitev akta o zavarovanju Kozjanskega parka se je
začela v letu 2016 z zbiranjem podatkov, pri tem sodelujemo z upravljavcem, Javnim
zavodom Kozjanski park. Na terenu smo pregledali stanje naravnih vrednot in v strokovni
predlog vključili predlog novih naravnih vrednot. Preverili smo smiselnost predlogov za
naravne spomenike iz strokovnega predloga 2011. V sklopu aktivnosti je bilo izvedenih več
sestankov z upravljavcem, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in MOP.


osnutek strokovnega predloga za zavarovanje ključnih gozdnih rezervatov na območju
Dinaridov (gozdni rezervati na Kočevskem in Notranjskem)

Pripravljen je bil pregled vsebin za zavarovanje dveh gozdnih rezervatov (Ždrocle-Snežnik in
Krokar). V sklopu priprave režimov za obe območji smo se udeležili sestanka na temo
režimov v gozdnih rezervatih, ki so podani v Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih s
posebnim namenom. Povezane vsebine smo vključevali v pripravo projekta (finančni vir OP
EKP 2014-2020), namenjenega kvalifikacijskim vrstam, ki so v veliki meri vezane na gozdne
rezervate.


sodelovanje z upravljavci zavarovanih območij

Redno sodelujemo z upravljavcem TNP na vseh področjih upravljanja, dovoljevanja,
usmerjanja in priprave projektov. Skupaj smo spremljali stanje NV na terenu. TNP je
sodeloval tudi pri pripravi predloga novih NV.
Z JZ KP Goričko smo opravili spremljanje stanja izbranih naravnih vrednot, ob tem pa
smo sodelavcem JZ KP predstavili metodologije vrednotenj posameznih zvrsti in jim podali
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usmeritve za pripravo poročila o stanju. Sodelovali smo tudi pri obravnavi zahtevnejših vlog
za posege in aktivnosti na območju KP, kot so bili na primer umeščanje območij za športno
rekreacijske dejavnosti in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov. Intenzivno smo
sodelovali pri iskanju možnosti za ohranitev naravovarstveno najpomembnejših travišč in
mejic v komasacijskem postopku v Prosenjakovcih, vendar pa je bil kljub skupnim
prizadevanjem del teh območij posekan, preoran in kot habitat uničen. Sodelavci JZ so nas
tudi redno obveščali o interesih in namerah, ki so se pojavljali na območju, zato smo lahko
pravočasno ukrepali še pred nameravanimi neprimernimi posegi, kot so na primer čiščenja in
odstranjevanja obrežne zarasti ob potokih, ki jih izvajajo posamezniki.
Z upravljavcem RPŠJ smo sodelovali pri zasnovi in izdelavi naloge »Ugotavljanje
nosilne zmogljivosti na podlagi spremljanja stanja jamskega okolja Škocjanskih jam« ter pri
različnih posegih obnove turistične infrastrukture (npr. parkirišča in obnova poti v Veliki
dolini).
Z upravljavcem Krajinskega parka Lahinja (RIC Bela krajina) smo nadaljevali lani začeto
intenzivno sodelovanje, predvsem v okviru usklajevanja načrtovanih aktivnosti na območju
parka in pri usmerjanju upravljavca parka pri komunikaciji z deležniki ter pri oblikovanju
projektnih idej in pri čiščenju najbolj zaraščenih naravnih spomenikov.
Na sestanku z občino Solčava in upravljavcem KP Logarska dolina smo obravnavali
pobudo Logarske d.o.o. za novelacijo akta o zavarovanju Logarske doline.
Sodelovanje s Krajinskim parkom Kolpa je potekalo predvsem v okviru postopkov
priprave strokovnih mnenj za posege na zavarovanih območjih ter v okviru spremljanja
stanja na terenu.
Z MOL smo sodelovali pri pripravi predpisov za vzpostavitev upravljanja KP TRŠH. S KP
Pivška presihajoča jezera smo sodelovali predvsem pri obravnavi načrtovanih prostorskih
ureditev.


druge aktivnosti

Na območjih brez upravljavca smo zainteresiranim lastnikom zemljišč dajali pojasnila zlasti v
zvezi s pravili ravnanja ter prodajo nepremičnin.
Na ZO ob Dravi (predvsem na območju KP Šturmovec), smo skupaj s pristojno
gozdarsko službo svetovali in usmerjali lastnike zemljišč pri upravljanju in izvajanju selektivne
sečnje in ohranjanja značilnih travnikov s posameznimi drevesi. Z občinami Ljutomer,
Slovenska Bistrica in Poljčane smo sodelovali pri izvajanju vzdrževalnih in sanacijskih del v
Sršenovem logu, Babjem Ložiču, Bistriškem vintgarju, parku v Slovenski Bistrici, Boču in pri
sanaciji zavarovanih dreves.
MO Maribor je za boljše upravljanje Mariborskega parka ustanovila komisijo, v kateri
sodeluje predstavnik ZRSVN in ki je pripravila predlog conacije in izhodišč za celovito
upravljanje parka in umeščanje izvedbo prireditev. V Mariboru je namreč vse večji pritisk za
organiziranje najrazličnejših prireditev na zavarovanih območjih. Po številčnosti obiskovalcev
in obsegu potrebnih novih ureditev izstopajo prireditve v okviru festivala Lent. Z aktivnim
delom in sodelovanjem tudi drugih inštitucij (npr. ZVKD) smo uspeli ustrezno omejiti
dogajanja na območje, kjer potrebni začasni objekti in obiskovalci parku ne povzročajo
bistvene škode.
Z Občino Idrija smo sodelovali pri iskanju rešitev za širitev kamnoloma Kresni grič na
obrobju KP Zgornja Idrijca.
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Na pobudo občine Ankaran smo pristopili k pogovorom v zvezi s sprejemom
ustreznejših ukrepov varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti na
območju Debelega rtiča. Občina Ankaran je v skladu s 46.a členom ZON podala na MOP
pobudo za sklenitev dogovora, na osnovi katerega bi lokalna skupnost na širšem območju
Debelega rtiča izvedla potrebne ukrepe varstva naravnih vrednot državnega pomena.
Kot strokovna podpora smo sodelovali z MOP in Mestno občino Kranj v aktivnostih za
sprejetje Uredbe in Odloka o zavarovanju območja jezerc na Bobovku. Akta sta bila sprejeta
v maju, nato pa smo nadaljevali z aktivnostmi za začetek urejanja območja. Pripravili smo
izhodišča za pripravo projektne naloge označitve območja in nekaj strokovnih izhodišč za
članke, ki so bili objavljeni v lokalnih medijih.
Z Mestno občino Kranj smo jeseni začeli sodelovati tudi v okviru priprave OPPN
Kanjon Kokre. Udeležili smo se dveh delavnic z domačini, kjer smo odgovarjali na strokovna
vprašanja in usklajevali rešitve. V NR Zelenci smo pomagali MOP in Občini pri postavitvi
novega razglednega stolpa in ureditvi iztočnega dela Skuberjevega grabna.
V okviru naloge spremljanja stanja je bilo pregledano območje Krajinskega parka
Vrbje z zaledjem. Ugotovljene so bile kršitve režima zavarovanja, zato je bila izdana prijava
inšpekciji MOP.
Mestni občini Celje smo nudili strokovno pomoč pri sanaciji zavarovanih dreves.
Sodelovali smo v postopku razveljavitve Odloka o spominskem parku Domžale.
V letu 2016 so se odvijale aktivnosti za zavarovanje Pohorja. Pripravili smo osnutek
predloga conacije območja in pravil ravnanja, kot izhodišče pa smo upoštevali varstvene cilje,
določene s PUN, cone območja Natura 2000 Pohorje in rezultate študij, opravljenih v
projektih WETMAN in SUPORT. Gradivo smo predstavili županom šestih občin, ki so se
odločili za podajo pobude za zavarovanje.
Z upravljavcem Krajinskega parka Lahinja (RIC Bela krajina) smo nadaljevali lani začeto
intenzivno sodelovanje, predvsem v okviru usklajevanja načrtovanih aktivnosti na območju
parka in pri usmerjanju upravljavca parka pri komunikaciji z deležniki ter pri oblikovanju
projektnih idej in pri čiščenju najbolj zaraščenih naravnih spomenikov.
Sodelujemo tudi v delovni skupini za pripravo nominacije klasičnega krasa za vpis na
Seznam svetovne naravne in kulturne dediščine UNESCO.

8.8

Strokovni nadzor na področju ohranjanja narave

Redne in razvojne aktivnosti:


sodelovanje predstavnikov Zavoda 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;

NA OE LJ smo se redno udeleževali sej strokovnega sveta JZ KPLB in JZ NRP. Na strokovnem
svetu JZ KPLB smo obravnavali načrt upravljanja KPLB in izvajanje ter prijavljanje projektov
(PoLJUBA, LAS, SI-HR). S KPLB in NRP smo tesno sodelovali pri načrtovanju in izvajanju
ukrepov na terenu, kot je izvajanje poprojektnih aktivnosti projekta LJUBA na Ljubljanskem
barju, izvajanje ukrepov za usmerjanje obiska v Rakovem Škocjanu in sodelovanje pri
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dogovorih s SKZG glede naravovarstvenih pogojev pri razpisih zakupov državnih kmetijskih
zemljišč na Ljubljanskem barju in Rakovem Škocjanu.
Sodelavca OE Kranj in OE Nova Gorica sva se udeleževala sej strokovnega sveta TNP,
kjer so bile poleg rednih vsebin (program, poročilo) obravnavane tudi točke: Načrt
upravljanja TNP, izvajanje ter prijavljanje projektov ter predlog občin za spremembo zakona
o TNP.
Na OE Celje smo sodelovali na seji strokovnega sveta JZ Kozjanski park in strokovnega
odbora KP Logarska dolina. Z upravljavcem Kozjanskega parka smo pregledali stanje
izvedenosti predpisanih varstvenih ukrepov programa PUN2000. Predstavnici območne
enote sta vključeni v delovno skupino za ureditev in razvoj ekoturističnega produkta
zavarovanih območij naravni spomenik Jama Pekel z dolino Peklenščice in Krajinski park
Ponikovski Kras. Izveden je bil terenski pregled območja Krajinskega parka Vrbje z zaledjem,
v smislu spoštovanja režima zavarovanega območja na področju graditve objektov. O
ugotovitvah smo obvestili upravljavca območja, podana je bila prijava inšpekciji glede
domnevnih kršitev.
Sodelavci OE Piran smo v letu 2016 izvajali strokovni nadzor na področju ohranjanja
narave predvsem skozi sodelovanje v strokovnem svetu JZ KP Strunjan, v odboru KP
Sečoveljske soline ter odboru Naravnega rezervata Škocjanski zatok.



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

Pregledali smo tudi naravno vrednoto rastišče navadne rezike pri Šobcu, ki je bila obnovljena
po neposrečeni sanaciji po žledolomu. Rezika lepo raste.


zagotavljanje enotnih izhodišč pri izvajanju ukrepov varstva narave;

Skupina za strokovni razvoj je obravnavala šest strokovnih predlogov za ukrepe varstva, pri
čemer se je osredotočala predvsem na usklajenost predloga z ZON in ustreznost strokovnih
utemeljitev.
Na OE Ljubljana vodimo svet OE ZGS Ljubljana, udeleževali smo se sej sveta OE
Kočevje in sveta ZGS na katerih smo predvsem opozarjali na spoštovanje zakonodaje in
dogovorov med inštitucijama glede ukrepov odprave posledic žledoloma in gradacije
podlubnikov (gradnja vlak in umetno pomlajevanje).


potrditev ustreznosti izvedenega omilitvenega ali izravnalnega ukrepa oziroma
vmesnih faz izvajanja teh ukrepov, če je tako določeno v predpisu ali konkretnem
pravnem aktu in zagotavljanje ustreznosti načrtovanja in izvedbe omilitvenih in
izravnalnih ukrepov;

Kot pooblaščenci ARSO smo se udeležili nekaj zahtevnejših tehničnih pregledov, na katerih
smo ugotovili izpolnjevanje omilitvenih ukrepov. Z MOP smo z občino Vrhnika iskali
strokovne in pravne rešitve za nadomestne habitatne tipe znotraj OPN Vrhnika (OPPN Sinja
Gorica).
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Z Občino Komenda ter vodstvom Poslovne cone Komenda smo po nekajletnem trudu
in ob pomoči MOP naredili konkretne korake za izvajanje omilitvenih ukrepov, predpisanih v
okoljevarstvenem dovoljenju. Dogovorili smo se o monitoringu delovanja sistema
zadrževalnikov ter sanaciji poškodb na območju Natura 2000, zaradi katerih se slabša
hidrološko stanje.
Na OE Maribor smo izvajali nadzor nad izvedbo omilitvenih ukrepov pri gradnji AC
Draženci – Gruškovje, ki med drugim obsegajo vzpostavitev in izboljšanje stanja ekstenzivnih
travišč, ki so habitati metuljev traviščarjev ter ureditev potoka Rogatnica. Sicer smo izvajali
nadzor nad izvedbo sanacij, določenih z inšpekcijskimi odločbami in izvajanjem naravovarstvenih pogojev, določenih predvsem za izvedbo posegov na vodotokih.
Na območju OE Novo mesto smo skozi celo leto v okviru Uredbe o državnem
prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice (Uradni list RS, št. 50/12 in 69/13)
skladno s 25. točko 12. člena izvajali strokovni nadzor pri vzpostavitvi nadomestnih habitatov
in drugih omilitvenih ukrepov pri izgradnji HE Brežice.


nadzor pri izvajanju posegov v naravo, kjer se pričakuje odkritje naravnih vrednot;

Na lokaciji bodočega vodnega zadrževalnika na Tunjščici smo opravili nadzor stanja zaradi
pričakovanih geoloških naravnih vrednot oziroma fosilov.


uvajanje nadzora pri projektnih aktivnostih.

V okviru projekta LIFE Kočevsko smo z ZGS sodelovali pri pripravi vzorcev zakupnih pogodb
za ekocelice z in brez ukrepanja ter za habitatna drevesa, nadzorovali smo izbor lokacije za
izvedbo ukrepov, sodelovali pri usklajevanjih vsebine ukrepov in z družbo Slovenski državni
gozdovi. Nadzirali smo ureditev in nadgradnjo gozdne učne poti ob Kočevskoreškem jezeru
in spremljajočih objektov.

8.9

Odnosi z javnostmi

V letu 2016 smo gradili in vzdrževali dobre odnose v okviru Zavoda (interna javnost), z
deležniki, ciljnimi javnostmi in mediji. Javnost smo ozaveščali o pomenu varstva narave.
Strokovno delo Zavoda smo sistematično nadgrajevali s komunikacijskimi aktivnostmi na
vseh ravneh.

8.9.1

Notranja komunikacija

Izvajali smo aktivnosti, ki pripomorejo k dobri obveščenosti sodelavcev in so temelj za dobre
odnose med vsemi zaposlenimi na Zavodu, prispevajo pa tudi k bolj uspešnemu delu. Za
nemoten pretok informacij smo si pomagali z elektronsko pošto in telefonskimi pogovori,
izvajali smo sestanke, odhajali na teren, imeli delavnice in kolegije, vertikalno in
horizontalno.
Območna enota Piran je pripravila pregled svojega dvajsetletnega dela (procesov,
odločitev, posledic) na območjih, pomembnih z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti in
varstva naravnih vrednot. Pregled je izpostavil nekatere pomembne dosežke varstva narave,
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pokazal na nujnost postavljanja varstva narave v širši družbeni kontekst ter na pomen
majhnih korakov in prave smeri.
Vsi zaposleni na Območni enoti Ljubljana so si ogledali stanje NV Ljubljanica, oba
strokovna odseka pa sta izvedla »terenski dan«, ki je bil namenjen strokovnemu
usposabljanju ter nadgradnji medsebojnih odnosov.
Za interno javnost (in ciljno eksterno javnost) smo v letu 2016 pripravljali glasilo
zaposlenih N-Vestnik. Pripravili smo štiri številke, med njimi tudi 50. - jubilejno številko, ki je
prinesla pregled vseh objavljenih prispevkov, urejenih po avtorjih, z navezavo na številko,
kjer je bil članek objavljen in letnico izida.
V okviru izobraževanj (gl. tudi pogl. 10.3.2) smo izvedli strokovno ekskurzijo v
zavarovana območja (izliv Soče, Italija, NP Brijuni, Hrvaška in KP Strunjan v Strunjanu) ter
zaključno strokovno srečanje sodelavcev Zavoda, ki je potekalo v Kromberku (OE Nova
gorica).
Redne in razvojne aktivnosti:
 organizacija in izvedba strokovne ekskurzije Zavoda;
 organizacija in izvedba zaključnega strokovnega srečanja Zavoda;
 priprava in distribucija štirih številk glasila N-Vestnik;
 sestanki in izmenjava informacij med vsemi zaposlenimi, skrb za dobre in korektne
medsebojne odnos.

8.9.2 Komunikacija in ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja
narave
Javnost smo ozaveščali o pomenu ohranjanja narave. Pri delu z zunanjimi javnostmi smo
obeležili mednarodne naravovarstveno-pomembne dni, kot sta Svetovni dan mokrišč in
Svetovni dan biotske raznovrstnosti. Sodelovali smo na dogodkih, povezanih s praznovanjem
Dneva reke Soče in na Dnevih Evropske kulturne dediščine - DEKD.
Naše delo je bilo vezano na različne deležnike: na državnem nivoju (ministrstva in
njihove službe, upravne enote, Policija, društva, univerze), regionalnem nivoju (RRA, LAS,
šole, društva, …), lokalnem nivoju (občine, šole, vrtci, društva, interesne skupine). V letu
2016 smo objavili 260 prispevkov (avtorski prispevki, intervjuji, sodelovanje pri novinarskih
prispevkih, sporočila za javnost, tiskovne konference) ter pripravili 89 predstavitev 26
naravovarstva.
Sodelovanje z deležniki in ciljnimi javnostmi
Sodelovali smo na tednu vseživljenjskega učenja v Kranju, kjer smo udeležence vodili
po kanjonu Kokre. Ob več priložnostih smo javnost osveščali o problematiki invazivnih
tujerodnih vrst (ITV). Na posvetu o lastništvu eksotičnih živali smo predstavili zakonodajo o
ITV. Po akciji odstranjevanja dresnika v Bohinju ter na okrogli mizi v Radovljici, ki je bila
organizirana po izvedbi terenskih aktivnosti (med deležniki so bili tudi člani vseh sosednjih
ribiških družin, dijaki naravovarstva, novinarji, …), smo predstavili ključne pojme, povezane z
ITV in nastajajočo uredbo o ITV.

26

Običajno so to različno obsežna predavanja.
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V sodelovanju z ZRC SAZU Postojna smo v Tolminskem muzeju strokovni in
zainteresirani javnosti predstavili izsledke znanstvenih raziskav žveplenega izvira (NV
Žveplenica) v Gorenji Trebuši.
V mesecu krajinske arhitekture, katerega tema je bila »O drevesih za drevesa«, smo z
izolsko knjižnico in lokalnim glasilom Mandrač pripravili ozaveščevalno akcijo, predavali o
varstvu drevesnih naravnih vrednot ter vzpostavili tesnejše sodelovanje s podjetjem
Komunala Izola.
Tudi letos smo v sklopu dogodkov ob Svetovnem dnevu biotske raznovrstnosti v
soorganizaciji z občino Veržej in Slovensko nacionalno komisijo UNESCO v Veržeju
organizirali dogodek BioBLitz, »24 ur z reko Muro«, ki se ga je udeležila tudi ministrica Irena
Majcen. Gre za nepretrganih 24 ur aktivnosti, kot so eksperimentalne in ustvarjalne
delavnice, vodeni raziskovalni sprehodi, terenski popisi vrst, predavanja, dokumentarni filmi,
predstavitve in razstave ob reki Muri. Na prireditvi je prostovoljno sodelovalo 120 mentorjev
aktivnosti, ki so zaposleni v različnih znanstveno-raziskovalnih inštitucijah ali delujejo v
strokovnih društvih. Ob tem smo pripravili pobarvanko in nagradni foto-natečaj, izšla je tudi
tematska številka Proteusa, namenjena Muri. BioBlitz je bil predstavljen v medijih, najavila
sta ga tudi National Geografic in National Geografic Junior.
Izvajali smo komunikacijske aktivnosti v zvezi z razširjanjem bobra vzdolž vodotokov,
in sicer smo organizirali Bobrov dan ob Sušici v Dolenjskih Toplicah in sodelovali z društvom
Bober pri dogodku »Po bobrovih poteh ob Temenici«.
V sodelovanju z MZZ, MOP in drugimi partnerji, smo izvedli Teden sredozemske
obale, ki je potekal 10 dni in vključeval 25 konferenc in delovnih srečanj ter 25 spremljajočih
dogodkov.
Sodelovali smo pri organizaciji dogodkov in predstavitev v okviru Zelene prestolnice
Evrope 2016.
Vodene oglede z interpretacijo narave in delavnice smo izvedli v Mežici, Dravinjski
dolini in Mariboru.
Soorganizirali smo festival »Živi z Dravo«, ki je združil številne dogodke ob Dravi, od
Dravograda do Središča ob Dravi. Združevanje različnih deležnikov in naravi prijaznih vsebin
je eden izmed konkretnih rezultatov projekta SEE River, ki se je sicer zaključil predlani.
Z Goriškem muzejem smo sodelovali pri organizaciji muzejskih večerov z vsebinami
varstva narave in predstavili izjemna drevesa severne Primorske ter geografske značilnosti
Sabotina. Z muzejem smo sodelovali tudi pri pripravi kataloga Staroverstvo in staroverci 2,
kjer smo predstavili varovana območja narave.
Sodelovali smo na sejemskih prireditvah in festivalih (Narava-zdravje v Ljubljani, Agra
v Gornji Radgoni, stojnica na prireditvi Kozjansko jabolko, mednarodni razstavi fosilov in
mineralov v Tržiču (MINFOS), Miholovem sejmu, na Festivalu soške postrvi). Več sodelovanj
je potekalo v okviru projektov (npr. lokalne prireditve na projektnih območjih, kot je
kolesarjenje po Ljubljanskem barju, košnja na star način na Rogli ipd). Na vseh omenjenih
dogodkih smo nastopali proaktivno - npr. na sejmu Narava-zdravje smo predstavljali
naravovarstvo skozi dva projekta LIFE, sejemski prostor smo sami opremili, sodelovali smo
na otvoritvi sejma.
Javnosti smo redno obveščali preko spletne strani Zavoda ter spletnih strani
potekajočih projektov ter profila Zavoda na Facebook-u.
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Delo z mladimi
V letu 2016 smo izvajali tudi ciljno komunikacijo za mlade, kot posebno skupino med
ciljnimi javnostmi. V Muzeju novejše zgodovine v Celju smo izvedli predstavitve in delavnice
za mlajše obiskovalce na temo voda, na eko-festivalu v Vrbju pri Žalcu smo s pomočjo
delavnic, ugank in poskusov več kot 200 učencem pripovedovali o naravovarstvenem
pomenu voda. Na osnovnih šolah in gimnazijah Trzin, Mengeš, Gorenja vas in Škofja loka
smo na njihovo povabilo izvedli tematska predavanja, naravoslovne delavnice in
naravoslovne dneve ter postavili več razstav.
Z društvom Pazi park smo izdali brošuro »Zgodbe dreves, ki niso samo za les«, izvedli
pohod ob zavarovanih drevesih v središču mesta Ljubljana in delavnico za otroke.
Nadaljevali smo z ozaveščanjem otrok o varstvu mokrišč s pomočjo slikanice in lutkovne
predstave Žabica je rešena - vrtec Najdihojca in vrtec Vrhnika. Ob Svetovnem dnevu mokrišč
smo izvedli lutkovno predstavo in delavnico v knjižnici Vrhnika, ob Svetovnem dnevu biotske
raznovrstnosti pa v knjižnici Medvode. Z lutkovno predstavo smo sodelovali tudi v sklopu
Zelene prestolnice Evrope 2016 in pri dogodku Bioblitz 24 ur z reko Muro v Veržeju. V okviru
projekta LJUBA smo za učence tretje triade OŠ Škofljica pripravili naravoslovne delavnice in
terenski dan.
Za vrtec Tezno, Slovenska Bistrica, šolo za otroke s posebnimi potrebami Slovenska
Bistrica in OŠ Poljane smo izvedli naravoslovne dni, vodene oglede in predstavitve. Na
okrogli mizi na temo »Kam naprej?« v organizaciji Študentov naravoslovja Fakultete
naravoslovja Maribor (FNM) smo predstavili pomen varstva narave in delo ZRSVN.
Učencem 2. triade OŠ Bršljin v Novem mestu smo predstavili pomen mokrišč in
pomembnost varovanja le-teh v povezavi z grožnjami, ki jih tujerodni organizmi predstavljajo
v naravi. Za učence OŠ Mirana Jarca iz Črnomlju smo izvedli naravoslovni dan na območju KP
Lahinja. Učencem več OŠ na območju Novega mesta smo v sklopu aktivnosti Mestne občine
Novo mesto »Krka živi« predstavili reko Krko, njen živelj in dejavnosti, vezane nanjo ter izdali
zloženko »Živi svet reke Krke«. Na OŠ Škocjan smo v sodelovanju z lokalnim kamnosekom
uredili stalno geološko zbirko »Značilne kamnine in fosili Dolenjske« in izvedli izobraževanja z
naslovom »Mala šola geologije«.
Študentom drugega letnika magistrskega študija Varstvo narave Univerze na
Primorskem smo predstavili delo Zavoda RS za varstvo narave, s poudarkom na ukrepih
varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti. Na izobraževanju za turistične
vodnike v Oplotnici smo izvedli predavanje »Uh, ta geologija«. V Tednu univerze v Ljubljani
smo predavali o Geoparku Karavanke.
Na OŠ Vipava smo predstavili pomen varstva narave ter predstavili varovana območja
v okolici šole; na OŠ Danila Lokarja v Ajdovščini smo skupaj z Oddelkom za geologijo NTF,
Univerza v Ljubljani sodelovali na naravoslovnem dnevu »Spoznavamo kamnine v okolici«;
na OŠ v Špetru v Benečiji (Italija) smo predstavili reko Nadižo.
Sodelovanje z mediji
Sodelovanje z deležniki in ciljnimi javnostmi, naravovarstvene akcije in druge aktivnosti
Zavoda so povzeli tudi mediji. Pripravili smo 10 novinarskih konferenc ter 14 sporočil za
javnost ter medijem posredovali odgovore na novinarska vprašanja. Sodelovali smo v
različnih oddajah (Vodni krog, Studio ob 17, Nočni gost, …). Za korektno predstavitev
posameznih dogodkov smo se dogovorili z novinarji posameznih medijskih hiš. Takšen primer
je bila terenska novinarska konferenca o nedovoljenem odvzemu jamskih živali, kjer smo na
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teren povabili šest različnih medijskih hiš, medtem ko je bilo gradivo za medije na voljo
vsem.
Med medijsko bolj izpostavljenimi aktivnostmi je poziv k beleženju varovanih vrst
hroščev s strani javnosti (www.sporocivrsto.si). Poleg komunikacije z deležniki smo za objavo
zaprosili tudi medije. Odzvalo se je 20 različnih medijev (spletni, radio, tiskani). Odmeva je
bila tudi akcija, kjer smo skupaj z domačini, občino Celje in podjetjem Elektro Celje prestavili
štorkljino gnezdo v Ljubečni. Akcija je bila podprta z novinarsko konferenco s številnimi
objavami in kasneje s še tremi sporočili za javnost.
Na Območnih enotah smo v letu 2016 načrtno vzpostavili stike z lokalnimi mediji.
Redno smo pripravljali prispevke v Dolenjskem listu in v občinskem glasilu Dolenjskih Toplic
»Vrelec«. Nadaljevali smo z rednim sodelovanjem s Primorskimi novicami, radijem Koper in
koprskim regionalnim programom TV Slovenija. S prispevki na temo ohranjanja naravnih
danosti območja smo sodelovali v lokalnem glasilu Glas Bržanije. V Bistriških novicah smo
objavili enajst prispevkov s skupnim naslovom Biseri narave, objavljali prispevke v Občinsko
glasilo občine Videm, Ovtarjeve novice, Štajerski tednik ter Radio Prlek.
Dnevno smo spremljali medijske objave s pomočjo »klipinga«, ki smo ga v letu 2016
skladno z načrtom projekta nadgradili z novimi – projektnimi gesli, ter za projekte poleg
spremljanja tiskanih medijev dodali tudi ostale medije (elektronske, radio, TV).
Izdaja publikacij
V letu 2016 smo izdali ali sodelovali pri izdaji 13 publikacij. Vse publikacije so navedene na v
Prilogi 19.4. Izpostavljamo 29. številko revije Varstvo narave, ter 50. številko glasila NVestnika. Izdali smo priročnik za kmete, »Upravljanje travnikov na Ljubljanskem barju«, ki je
nastal v sklopu projekta Ljuba, Poročilo o rezultatih projekta SUPORT ter slikanico za otroke
»Dogodivščina netopirja Mračka«. V sodelovanju z MKGP smo pripravili priročnik »Invazivne
rastline v kmetijski krajini«. Izdane publikacije so objavljene na spletni strani Zavoda in na
projektnih spletnih straneh.
Ob praznovanju 70-letnice delovanja Geološkega Zavoda Slovenije smo sodelovali pri
nastanku dveh strokovnih publikacij, v Geološkem Atlasu Slovenije pa smo objavili karto
geoloških naravnih vrednot in karto geoparkov z ustreznimi obrazložitvami (v slovenskem in
angleškem jeziku).
Pripravili smo fotografsko razstavo v sklopu dogodka BioBlitz 2016 ter na osnovni šoli
v Škocjanu postavili stalno razstavo »Značilne kamnine in fosili Dolenjske«. Ostale naše
razstave so »potovale« k različnim deležnikom in so navedene v Prilogi 19.4.
Komunikacija Nature 2000
Tudi v letu 2016 je bila komunikacija Nature 2000 del rednega dela Zavoda.
Komunikacija je potekala ob spremembah in dopolnitvah Uredbe o območjih Natura 2000,
še posebej po spremembah po bilateralnem biogeografskem seminarju. Komunikacija
Nature 2000 ter varstva narave je bil tudi sestavni del projektov. Sodelovali smo s
strokovnimi institucijami, katerih delo se dotika varstva narave (ZGS, KGZS, DRSV, IzVRS,
ZZRS in druge) ter z nevladnimi organizacijami s področja varstva narave. V okviru projekta
LJUBA smo izvedli izobraževanje kmetov v sklopu ukrepov KOPOP in ozaveščanje o pomenu
ohranjene narave na območju Ljubljanskega barja (individualni obiski kmetij in predavanje
na Verdu) in Notranjskega trikotnika (predavanje v Cerknici). Kmetijske svetovalce smo
izobraževali o naravovarstveno pomembnih operacijah KOPOP in okoljsko občutljivem
trajnem travinju.
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V nadaljevanju podajamo pregled izvedbe rednih in razvojnih ter projektnih aktivnosti, ki so
bile načrtovane v programu dela.
Redne in razvojne aktivnosti:
 komunikacija z ključnimi deležniki in institucijami;
 načrtovanje dela s posameznimi javnostmi;
 sodelovanje pri obeleževanju posameznih svetovnih dni, povezanih z naravo, in pri
drugih za naravovarstvo pomembnih dogodkih;
 organizacija in vodenje dogodkov za različne javnosti;
 priprava predstavitev dela Zavoda za različne dogodke;
 urejanje in priprava tekstov za spletne strani Zavoda in projektov;
 pojavljanje ZRSVN v družbenem omrežju FB;
 pisanje člankov;
 priprava in distribucija sporočil za javnost;
 priprava in vodenje tiskovnih konferenc;
 spremljanje medijskih objav in distribucija medijskih objav zaposlenim;
 organizacija strokovnega posveta;
 organizacija in soustvarjanje oddaj ali člankov za posamezne medijske hiše;
 sodelovanje na sejemskih in drugih predstavitvah naravovarstva deležnikom ali ciljnim
javnostim;
 priprava vprašalnikov za ocenjevanje naravovarstvene ozaveščenosti občin;
 komunikacijske aktivnosti ob zbiranju podatkov o hroščih - portal
www.sporocivrsto.si;
 analiza učinkovitosti dela z mediji in javnostmi na temo jamskih hroščev;
 izdaja štirih številk N-vestnika ter 29. številke revije Varstvo narave;
 izdaja publikacij;
 razstave: priprava in distribucija novih ter distribucija in spremljanje obstoječih
razstav.
Projektne aktivnosti:
 priprava promocijskega materiala (ALPES);
 zasnova komunikacijske strategije (ALPES);
 razvoj spletne enciklopedije WIKIAlps (ALPES);
 zasnova mreže deležnikov (EUFutuR);
 zasnova komunikacijske strategije (EUfutuR);
 izvedba komunikacijske delavnice za projektne partnerje (EUFutuR);
 zasnova priročnika za izvajanje izobraževalnih aktivnosti (EUfutuR);
 priprava vsebin za spletna stran projekta (EUfutuR);
 priprava promocijskega materiala (EUfutuR);
 srečanje kick-off projekta (LIFE TO GRASSLANDS);
 srečanje partnerjev projekta (LIFE TO GRASSLANDS);
 organizacija in izvedba delavnice obrezovanja starega sadnega drevja skupaj s
projektnimi partnerji (LIFE TO GRASSLANDS);
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 predstavitve projekta na različnih nivojih in z različnimi deležniki – MOP, MKGP, SKG
RS, SIDG-u, enote ZGS in KGZS, KIS, Univerza v Maribori in Ljubljani, občine, pašne
skupnosti, Planinska zveza Slovenije, lovske družine, … (LIFE TO GRASSLANDS);
 predstavitev projekta na sejmih Narava-zdravje in AGRA ter na drugih tradicionalnih
dnevih - košnja na star način na Rogli, Praznik kozjanskega jabolka, Kumska nedelja in
Kozji ovčji bal na Borlu (LIFE TO GRASSLANDS);
 organizacija in izvedba prostovoljne naravovarstvene akcije na območju Pohorja (LIFE
TO GRASSLANDS);
 organizacija in izvedba naravoslovnih dni - vrtec, osnovna in srednja šola ter fakulteta
za skupaj 556 otrok (LIFE TO GRASSLANDS);
 anketiranje kmetov o interesu vključitve v projekt (LIFE TO GRASSLANDS);
 vključevanje lastnikov v aktivnostih projekta (LIFE TO GRASSLANDS);
 delavnice obrezovanja starega sadnega drevja (LIFE TO GRASSLANDS);
 redno sodelovanje z mediji z objavo člankov o projektnih aktivnostih in o pomenu
ohranjanja travišč (LIFE TO GRASSLANDS);
 priprava spletne strani projekta (www.lifetograsslands.si / www.travisca.si ) (LIFE TO
GRASSLANDS);
 tisk stenskega koledarja za leto 2017 (LIFE TO GRASSLANDS);
 priprava in tisk priročnika za kmete na projektnem območju (LJUBA);
 projektna terenska novinarska konferenca (LJUBA);
 zaključni projektni dogodek (LJUBA);
 vzpostavitev bilateralnega sodelovanje z Agencijo za okolje Norveške (LJUBA).

8.9.3

Naravovarstvene akcije

Promocijo varstva narave smo izvajali tudi z naravovarstvenimi akcijami. Vse izvedene
naravovarstvene akcije so navedene v Prilogi 19.4, kjer so navedene vse izvedene označitve,
razstave in publikacije. Večina akcij je bila medijsko podprta (izjava za medije, novinarske
konference, prispevki v medijih, objave na spletnih straneh).
V letu 2016 smo izvedli večino načrtovanih naravovarstvenih akcij – sanacije
drevesnih NV (platana pri hotelu Štorman, Ramšakova lipa, lipe v Loški dolini, lipe na Novi
Štifti, lipa v Dolah pri Metliki, robinje v Novi Gorici, …), odstranjevanje zarasti in tujerodnih
vrst (Strajanov breg, KP Lahinja, kal Kršeljivec, zarast na pohorskih planjah, Trzin, Rakov
Škocjan), ohranjanje struktur habitata (za)varovanih vrst (podstavki za gnezda bele štorklje in
sanacija gnezd – Filovci, Melinci, Cirkulane, Ljubečna, Ig, Gorenje jezero, …), ureditev
preletnih lin za netopirje) oz. aktivnosti za zagotavljanje gnezdišč in kotišč (Stara Cerkev,
Vinica, Soteska), aktivnosti za preprečitev fizičnega ogrožanja delov narave (ograje za
dvoživke za preprečitev povoza), urejanje učnih poti, sanacija poškodovanih označitev ali
postavitev novih. Izvedene niso bile nekatere akcije na OE Piran, saj so bila sredstva, v
dogovoru z MOP, v celoti prenesena na interventno akcijo Sanacija plovk – zagotovili smo
izvedbo najnujnejših vzdrževalnih del na plovkah, ki označujejo mejo morskih zavarovanih
območij. Nekatere akcije so bile vezane na sodelovanje z občinami. Ker le-te niso zagotovile
sredstev za realizacijo, akcije niso bile izvedene (Zavod finančnih sredstev ni planiral).
Nerealizirani sta bili načrtovani sanaciji dveh drevesnih naravnih vrednot – prva sanacija ni
bila izvedena, saj drevo leži znotraj pristojnosti TNP, v drugem primeru pa je bilo drevo v
vremenski ujmi preveč poškodovano in zato sanacija ni bila več smiselna. Sredstva so bila
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preusmerjena na sanacijo druge drevesne NV. Izvedene so bile številne dodatne
naravovarstvene akcije, za katere so finančna sredstva v večini zagotovile občine.

8.9.4

Vključevanje varstva narave v izobraževalni sistem

Zavod si je v letu 2016 prizadeval za vključevanje vsebin varstva narave v izobraževalni
sistem. Cilj naloge je dvigniti ozaveščenost s področja varstva narave pri šolajoči mladini in
tudi pri širši javnosti. Povezovali smo se s pristojnimi institucijami za izobraževanje in
načrtovanje učnih procesov in z izvajalci učnih procesov (učitelji, vzgojitelji, centri CŠOD).
Na operativnem nivoju (vrtci, šole, univerze) smo izvedli številne predstavitve varstva
narave, posameznih naravovarstveno pomembnih območij, naravoslovne dni, delavnice in
vodenja v naravi. Udeležili smo se 16. posveta Društva učiteljev podružničnih šol, ki je marca
potekal na Podružnični šoli Ponikva. Kjer je primerno, šolarje vključujemo v izvajanje
naravovarstvenih akcij (npr. odstranjevanja zarasti, Noč netopirjev – OŠ Stara Cerkev). Na OŠ
Frana Metelka smo postavili geološko razstavo Značilne kamnine in fosili Dolenjske.
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.
Izdali smo tudi novo slikanico za otroke – Dogodivščina netopirja Mračka in pobarvanko
Pisana Mura.
Trudimo se pridobiti tudi dodatna finančna sredstva za izobraževalne vsebine. Tako
sta bila v letu 2016 pridobljena projekta EUfutuR in Enjoyheritage. Izobraževalne aktivnosti
so pomemben del vseh naših potekajočih projektov (Projekt LIFE TO GRASSLANDS, LIFE
KOČEVSKO, EUfutuR, Enjoyheritage, …).

8.9.5

Sodelovanje v zunanjih strokovnih svetih in drugih telesih

Zaposleni na Zavodu so v letu 2016 v skladu z ustreznimi sklepi sodelovali v različnih zunanjih
(tj. organiziranih izven Zavoda) svetih, odborih, delovnih skupinah, komisijah, upravnih
odborih lokalnih partnerstev ipd., od katerih izpostavljamo:
 Svet Zavoda za gozdove Slovenije in Sveti območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije
(strokovni sodelavci – Zavod ima predstavnike v 14 območnih svetih in centralnem
svetu);
 Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije;
 Nadzorni odbor IPA Adriatic;
 Združenje evropskih naravovarstvenih organizacij (ENCA);
 Strokovna skupina »Upravljanje z območji Natura 2000 pri Evropski komisiji«;
 Strokovna podskupina »Upravljanje s kmetijskimi zemljišči na območjih Natura 2000
pri Evropski komisiji«;
 Upravni odbor združenja upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij
MedPAN;
 Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajane Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020;
 Koordinacijski odbor za pripravo projekta ustanovitve čezmejnega biosfernega
rezervata Mura-Drava-Donava;
 Odbor Regionalnega razvojnega sveta statistične regije jugovzhodne Slovenije;
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Medresorska delovna skupina za pripravo metodologije in pregled skladnosti
projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike 2007-2013;
Usmerjevalni odbor Strategije EU za Alpsko makroregijo, tematski steber »Protecting
Alps« - Ohranjanje, zaščita in izboljšanje kakovosti okolja;
Odbor za dediščino Slovenske nacionalne komisije za UNESCO;
Medresorska delovna skupina za ureditev (gorsko) kolesarske dejavnosti;
Delovna skupina za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine;
Odbor za spremljanje priprave nominacije za vpis Klasičnega krasa na Seznam
svetovne dediščine;
Mreža za Bazo 20 (županova komisija, občina Dolenjske Toplice);
Članstvo v partnerskem sporazumu Gorjanci – razvojna priložnost 2015 – 2020;
Strokovni odbor za mestno jedro Črnomelj;
Strokovna skupina za LRS 2014 – 2020;
Delovna skupina za razvoj namakanja v Sloveniji do leta 2020, RDS Posavje;
Stalna Slovensko-hrvaška komisija za vodno gospodarstvo, Podkomisija za vodno
območje Save, Sotle in Kolpe;
Nadzorni odbor MAB pri Slovenski nacionalni komisiji UNESCO;
Odbor za Sporazum o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic;
Znanstveni forum za invazivne tujerodne vrste v okviru Evropske komisije.

8.9.6 Strokovna srečanja, priprava posvetov in drugo mednarodno sodelovanje
V letu 2016 smo se v okviru javne službe udeležili le majhnega števila strokovnih srečanj in
konferenc v tujini. Večina udeležb je bila izvedena v okviru projektov. Strokovnih srečanj in
konferenc se praviloma udeležujemo s prispevkom.

8.9.6.1 Aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih doma in v tujini
V letu 2016 smo s prispevki sodelovali na mednarodnih ali domačih strokovnih srečanjih oz.
konferencah. Udeležili smo se mednarodne konference »Povezanost podeželja in gostinskoturistične ponudbe«; mednarodne konference »Carphato - Balkan - Dinaric Conference on
Geomorphology« v Postojni; konference v zvezi z spremljanjem in upravljanjem obiska v
zavarovanih območjih v Novem sadu; na konferenci »International Scientific Conference of
Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission« ter konferenci Evropskega
združenja za kite in delfine na Madeiri. Na konferenci smo na primeru velike pliskavke v
slovenskih vodah izpostavili zapletenost izvajanja zahtev Habitatne direktive zgolj na
nacionalnem nivoju, ko gre za morsko okolje v kombinaciji z zelo mobilno vrsto, ki redno
prestopa meje treh sosednjih držav.
Udeležili smo se srečanja »25. Meeting of European Vegetation Survey« v Rimu, 33.
Gozdarskih študijskih srečanj, mednarodnega srečanja Eurocities, 16. strokovnega posveta
DUPŠ "Narava je naša učiteljica" in 2. mednarodnega posveta SOS PROTEUS.
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8.9.6.2 Priprava strokovnih posvetov
Zavod tudi sam organizira strokovne posvete ter konference. V letu 2016 smo pripravili
konferenco in posvet.
Konferenca o povezovanju makroregij in zavarovanih območjih, Strunjan, 29. in 30.
september 2016
V sklopu Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij Evropske unije je Zavod
pripravil dvodnevno Konferenco o povezovanju makroregij in zavarovanih območjih, ki je
potekala v Krajinskem parku Strunjan. Povezali smo vladni in nevladni sektor, upravljavce
zavarovanih območij in lokalne skupnosti, načrtovalce in izvajalce naravovarstvenih ukrepov,
projektne partnerje. Opozorili smo na prednosti celostnega načrtovanja prostora, še
posebno na morju – v življenjskem okolju, ki ne pozna meja.
Na konferenci smo se dotaknili treh strategij EU – Alpske, Jadransko-jonske in
Podonavske ter si izmenjali izkušnje s področja njihovega uresničevanja. Skozi različne
primere preteklih in sedanjih projektov smo osvetlili, kako se strateški cilji strategij
uresničujejo v praksi in kako lahko projekti podprejo uresničevanje lokalnih ciljev s področja
varstva narave in trajnostnega razvoja. Drugi del konference je bil namenjen izmenjavi
izkušenj s področja upravljanja zavarovanih območij. Predstavljeni so bili različni vidiki
povezovanja na mednarodni, državni in lokalni ravni.
Predstavitve
so
objavljene
na
spletni
strani
Zavoda
(http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=73&id_informacija=861),
pisni
povzetki posameznih prispevkov pa v publikaciji Tedna sredozemske obale in
makroregionalnih strategij Evropske unije z naslovom Priložnost za povezovanje.
Letni strokovni posvet ZRSVN, Ljubljana, 17. november 2016
Sistem varstva naravnih vrednot smo predstavili na 11. strokovnem posvetu Zavoda RS za
varstvo narave z naslovom "Nekoč naravna dediščina, danes naravne vrednote". Tema
letošnjega posveta - naravne vrednote - so prvi steber varstva narave v Sloveniji. Izstopajoči
deli narave, ki so izjemni, redki, slikoviti, posebni in so bili v preteklosti poimenovani naravne
lepote, naravne znamenitosti, ali naravna dediščina, so v devetdesetih letih prejšnjega
stoletja postali naravne vrednote. Izrazi so se spreminjali, deli narave, ki so bili kot taki
prepoznani, pa so ostali isti. Ne glede na poimenovanje je veljalo nekoč in velja še danes, da
je treba te dragocene dele narave spoštovati in jih ohranjati za naslednje rodove.
Posveta se je udeležilo več kot 180 udeležencev z različnih naravovarstvenih in drugih
institucij, katerih delo je vezano na vsebine naravnih vrednot (inšpekcije, izobraževalne in
raziskovalne ustanove). Predstavitve so dostopne na spletni strani ZRSVN:
http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=73&id_informacija=864
Z organizacijo posveta je bil storjen pomemben korak k večjemu poznavanju pomena
naravnih vrednot v družbi. Čaka pa nas še precej dela, saj so pritiski na naravo, tudi na
naravne vrednote, vedno večji. Udeleženci so organizacijo takšnih posvetov pozdravili in
izpostavili, da si želijo še srečanj, vezanih na naravne vrednote. Spoznali smo, da skupaj
zmoremo marsikaj. Sodelovanje različnih inštitucij pri interpretaciji, predvsem pa pri skrbi za
varstvo naravnih vrednot, je edina prava pot do uspeha. Možnosti za sodelovanje in
nadgradnjo je še veliko, zato upamo, da v prihodnosti še poglobimo medsebojno
sodelovanje oz. vzpostavimo nova sodelovanja med različnimi inštitucijami in skupaj
varujemo naravne vrednote - za nas in naše potomce.
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8.9.6.3 Drugo mednarodno sodelovanje
MedPAN
V letu 2016 smo sodelovali na sejah upravnega odbora sredozemskega združenja
upravljavcev morskih zavarovanih območij – MedPAN ter pri organizaciji in izvedbi redne
letne skupščine članov združenja, kjer smo bili ponovno izvoljeni v upravni odbor. Sodelovali
smo tudi pri organizaciji in izvedbi 2. Foruma sredozemskih morskih zavarovanih območij.
EUSALP – Strategija EU za Alpsko regijo
ZRSVN je z januarjem skupaj z bavarskim ministrstvo za okolje in varstvo potrošnikov prevzel
vodenje akcijske skupine 7, ki se nanaša na tematiko vzpostavljanja ekološke povezanosti na
območju Alpske regije. V letu 2016 so bili izvedeni trije delovni sestanki akcijske skupine v
Münchnu, za oblikovanje članstva in za opredelitev glavnih ciljev ter akcijskega načrta.
Skupino in tematske cilje smo med drugim predstavili tudi na konferenci ob zagonu
Strategije EU za Alpsko regijo na Brdu, na konferenci DKAS 'Zelena infrastruktura - izzivi
načrtovanja mestne krajine' in na Tednu sredozemske obale, v okviru Konference o
povezovanju makroregij in zavarovanih območjih v Strunjanu. V okviru aktivnosti EUSALP so
bila tudi redna srečanja vseh vodij akcijskih skupin. Na srečanju slovenskih predstavnikov
makroregionalnih strategij v novembru v Ljubljani smo poročali o delu na EUSALP (AS7) in
izvedenem Tednu sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU.
ENCA
Udeležili smo se 19. plenarnega srečanja združenja ENCA, mreže direktorjev evropskih
naravovarstvenih agencij, novembra v Bernu v Švici, tudi z namenom priprave na
organizacijo srečanja mreže v letu 2017 v Ljubljani.

8.9.7 Izpolnjevanje določil Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja
V letu 2016 je bilo v vseh notranjih organizacijskih enotah Zavoda skupno rešenih 40 zahtev
za dostop do informacij javnega značaja, in sicer je bilo vsem navedenim zahtevam ugodeno.
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9

PROJEKTI S PODROČJA VARSTVA NARAVE

Zavod se je kot nosilec, partner ali svetovalec vključeval v zunanje projekte s področja
varstva narave (glej tudi Prilogo 19.5). V spodnjem besedilu so podani splošni podatki o
projektih ter opisano stanje izvajanja projektov v letu 2016, posamezne s strani Zavoda
izvedene projektne aktivnosti iz poglavja Potekajoči projekti, pa so naštete v predhodnih
vsebinskih poglavjih poročila.

9.1

Potekajoči projekti

9.1.1

AlpES

Alpine ecosystem services – mapping, maintenance and management
Trajanje projekta: 1.1.2016-15.12.2018
Projekt se izvaja v okviru transnacionalnega programa Alpine Space. S projektom smo pričeli
v začetku leta 2016, vodilni partner projekta je Evropska akademija v Bolzanu, Zavod v
projektu sodeluje kot partner. Projekt je namenjen razvoju koncepta ekosistemskih storitev v
alpskem prostoru, v smislu varovanja ekosistemov. V sklopu projekta so bile v letu 2016
izvedene komunikacijske aktivnosti, pregledani strateški dokumenti z vidika obravnave
ekosistemskih storitev, izbrana je bila pilotna regija (Notranjsko-kraška regija) za izvajanje
projekta v Sloveniji ter oddano 1. poročilo.

9.1.2

AlpGov27

Implementing Alpine Governance Mechanisms of the European Strategy for the Alpine
Region
Trajanje projekta: 7.6.2016-6.6.2019
Projekt se izvaja v okviru transnacionalnega programa Alpine Space. S projektom smo pričeli
junija 2016, vodilni partner projekta je bavarsko ministrstvo za okolje in varstvo potrošnikov,
Zavod v projektu sodeluje kot partner. Projekt je namenjen podpori za učinkovito izvajanje
EUSALP s sistemskim mednarodnim pristopom in preverjanjem ustreznih struktur in
mehanizmov upravljanja na ravni akcijske skupine, ob istočasnem povezovanju in iskanju
sinergij z drugimi organi upravljanja (generalni in izvršilni odbor) in drugimi akterji na
področju politike v Alpski regiji.

27

Projekt v našem programu dela za leto 2016 ni bil eksplicitno napovedan, saj v času priprave programa dela
za leto 2016 prijava tega konkretnega projekta še ni potekala. Smo pa v poglavju »Načrtovani projekti«
napovedali, da bomo skušali prijaviti projekt iz programa, kamor sodi ta projekt.
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9.1.3

ENJOYHERITAGE28

Inovativni interpretacijski pristopi za trajnostno koriščenje dediščine v smeri trajnostnega
turizma za mlade / Inovativni interpretacijski pristupi za održivo korištenje baštine u
smjeru održivog turizma za mlade
Trajanje projekta: 1.10.2016-31.3.2019
Projekt se izvaja v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška. S projektom
smo pričeli oktobra 2016, vodilni partner projekta je Občina Slovenska Bistrica, Zavod v
projektu sodeluje kot partner. V letu 2016 smo se udeležili prvega partnerskega srečanja ter
izvedli začetne aktivnosti, namenjene vzpostavitvi organiziranega sistema prikaza bogate
naravne in kulturne dediščine na območju, za obiskovalce in lokalno prebivalstvo, v obliki
vodenih interpretacijskih in doživljajskih programov.

9.1.4

EUfutuR26

Institutionelle Zusammenarbeit - EVTZ Geopark Karawanken/Institucionalno sodelovanje EZTS Geopark Karavanke
Trajanje projekta: 1.7.2016-30.6.2019
Projekt se izvaja v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Avstrija. S projektom
smo pričeli julija 2016, vodilni partner projekta je Delovna skupnost Geopark Karavanke,
Zavod v projektu sodeluje kot partner. V letu 2016 smo izvedli začetne aktivnosti, ki so pogoj
za dosego ciljev projekta: ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje
(EZTS), krepitev bilateralne identitete in mednarodna uveljavitev Geoparka. Aktivnosti v
okviru projekta EUfutuR bodo vodile do prvega medobčinskega in medinstitucionalnega
sodelovanja med Avstrijo in Slovenijo, ki se želi uveljaviti kot EZTS. Skozi javne dogodke in
kreativno sodelovanje se na območju Geoparka vzpostavlja nova oblika bilateralnega
sodelovanja prebivalcev čezmejnega območja.

9.1.5

LIFE ARTEMIS

Awareness raising, training and measures on invasive alien species in forests
Trajanje projekta: 7.7.2016-31.10.2020
29
Projekt se izvaja v okviru programa LIFE GIE . S projektom smo pričeli julija 2016, vodilni
partner projekta je Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod v projektu sodeluje kot partner. V letu
2016 smo izvedli začetne aktivnosti (ocena zmogljivosti institucije, priprava osnutka
komunikacijskega načrta, uspešno pa smo organizirali tudi prvo novinarsko konferenco), ki
so pogoj za dosego cilja projekta: zmanjšanje škodljivih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na
biotsko raznovrstnost.

28

Projekt v našem programu dela za leto 2016 ni bil eksplicitno napovedan, saj v času priprave programa dela
za leto 2016 prijava tega konkretnega projekta še ni potekala. Smo pa v poglavju »Načrtovani projekti«
napovedali, da bomo skušali prijaviti projekt iz programa, kamor sodi ta projekt
29
Prednostno področje »Okoljsko upravljanje in informacije« v okviru podprograma za okolje.
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9.1.6

LIFE KOČEVSKO

Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko
Trajanje projekta: 1.9.2014-28.2.2019
Projekt se izvaja v okviru programa LIFE NAT . Vodilni partner je Občina Kočevje, Zavod v
projektu sodeluje kot partner. V letu 2016 smo zaključili s pripravo socio-ekonomske analize
projektnega območja, katero smo nadgradili z raziskavo javnega mnenja o seznanjenosti
javnosti z učinki projekta. Nadaljevali smo s komunikacijo z zasebnimi lastniki gozdov v zvezi
z zakupi zemljišč in habitatnih dreves, poleg tega pa smo tesno sodelovali z ZGS pri pripravi
osnutkov pogodb za tovrstne zakupe. Sodelovali smo pri čiščenju onesnaženih jam, na
novomeški strani Kočevskega roga smo izvajali popise triprstega in belohrbtega detla.
Aktivno smo sodelovali pri pridobivanju vseh potrebnih soglasij za ureditev didaktične učne
poti v Kočevski Reki ter zimskega krmišča za orla belorepca. Podali smo pobudo za aktivno
reševanje problematike onesnaževanja kraškega podzemlja. Aktivno smo sodelovali na
okrogli mizi »Reško jezero s Kočevsko Reko - središče aktivnosti projekta LIFE Kočevsko namenjeno ljudem, obiskovalcem, javnosti«, na javni tribuni »Stanje jam na Kočevskem« ter
na posvetu »Conservation of black Proteus and its habitat: 30 years after its discovery«.
Aktivno smo sodelovali pri pripravi promocijskega filma ter interaktivne izobraževalne
makete Kočevskega (infomat). Za projekt smo oddali vmesno poročilo (Midterm report).
30

9.1.7

LIFE TO GRASSLANDS

LIFE conservation and management of dry grasslands in eastern Slovenia
Trajanje projekta: 1.11.2015-31.10.2020
Projekt se izvaja v okviru programa LIFE NAT31. Zavod je vodilni partner projekta. V letu 2016
smo izvajali aktivnosti, ki prispevajo k doseganju ciljev projekta: revitalizacija suhih travišč ter
vzpostavitev ustrezne rabe na revitaliziranih površinah (vzhodna Slovenija). Projekt je
namenjen tudi povezovanju in ozaveščanju deležnikov, ki naj bi tekom projekta v trajnostni
kmetijski rabi prepoznali razvojno priložnost. Ob koncu projekta pričakujemo izboljšanje
stanja prednostnih tarčnih habitatov ter biodiverzitete na projektnih območjih.

9.1.8

LJUBA

Ljudje za Barje - ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju
Trajanje projekta: 3.2.2015-30.4.2016
Zavod je v letu 2016 zaključil izvajanje projekta LJUBA iz finančnega mehanizma EGP. Zavod je
bil vodilni partner projekta. V projektu smo izvedli vse aktivnosti in projekt uspešno zaključili v
roku, ki je bil predviden. Glavni cilj projekta je bil učinkovitejše upravljanje in spremljanje
stanja območja Natura 2000, to pomeni (specifični cilji projekta): povečati površine tarčnih
HT in habitatov tarčnih vrst z ustreznim upravljanjem, zagotoviti dolgoročno upravljanje med
kmetijsko in naravovarstveno stroko na Lj. barju, zaustaviti širjenje njivskih površin na račun
travniških, ugotoviti, katera metoda je najučinkovitejša za zatiranje invazivnih vrst zlate
rozge, pridobiti podatke o stanju in razširjenosti 7 tarčnih in 3 dodatnih vrst/HT in prostorsko
30
31

Prednostno področje »Narava in biotska raznovrstnost« v okviru podprograma za okolje.
Prednostno področje »Narava in biotska raznovrstnost« v okviru podprograma za okolje.
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ter metodološko nadgraditi obstoječe monitoringe tarčnih vrst/HT. Več o projektu je v Prilogi
19.6.

9.1.9

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
Trajanje projekta: 1.1.2015-28.2.2016
V letu 2016 je Zavod zaključil izvajanje projekta PromKOPOP, ki je bil financiran v okviru
izvajanja Tehnične pomoči Programa razvoja podeželja. Osnovni namen projekta je bil, da se
na izbranih območjih Natura 2000, kjer je stanje ohranjenosti vrst in habitatnih tipov slabo, t.i.
ciljne naravovarstvene operacije kmetijsko-okoljskih in kmetijsko-podnebnih plačil (KOPOP)
podrobneje predstavi tako kmetijskim svetovalcem kot tudi kmetom, ki na teh območjih
kmetujejo. Boljša ozaveščenost in razumevanje teh vsebin namreč povečuje verjetnost
izvajanja prilagojenih kmetijskih praks, kar pozitivno vpliva na ogrožene vrste in habitatne tipe
ter ohranjenost kmetijske kulturne krajine nasploh. Več o projektu je v Prilogi 19.8.

9.1.10 SUPORT
Ohranjanje biotske raznovrstnosti Pohorja
Trajanje projekta: 3.2.2015-30.4.2016
Zavod je v letu 2016 zaključil izvajanje projekta LJUBA finančnega mehanizma EGP. Vodilni
partner je bil Zavod za gozdove Slovenije, Zavod je v projektu sodeloval kot partner. V projektu
smo izvedli vse načrtovane aktivnosti. Glavni cilji projekta so bili: revitalizacija specifičnih
habitatnih tipov: kisloljubnih smrekovih gozdov, barjanskih gozdov, prehodnih in visokih
barij, vrstno bogatih travišč s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta), ter habitatov
vrst divji petelin, ruševec, koconogi čuk, gozdni jereb, mali skovik, triprsti detel in travniški
postavnež. Več o projektu je v Prilogi 19.7.

9.1.11 TSCP SEE
Toward strengthened conservation planning in South-Eastern Europe
Trajanje projekta: 1.6.2014-31.3.2017
Zavod kot projektni partner sodeluje v projektu katerega prijavitelj je pisarna IUCN za
Jugovzhodno Evropo v Beogradu. Donator projekta je MAVA - švicarska fundacija za naravo. V
letu 2016 smo nadaljevali z aktivnostmi za vzpostavitev trajnega sodelovanja med
naravovarstvenimi inštitucijami na zahodnem Balkanu. Poudarek je bil na izmenjavi strokovnih
stališč med naravovarstvenimi strokovnjaki partnerskih inštitucij, zlasti na temo regionalnih
prioritet na področju varstva narave in regionalnega sodelovanja po koncu projekta.
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9.1.12 SI0232
Bilateralno sodelovanje v okviru Programa finančnega mehanizma EGP (SI02)
Trajanje projekta: 26.8.2016 – 31.12.2016
V letu 2016 je Zavod izvedel aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru programa
finančnega mehanizma EGP. V okviru projekta LJUBA in SUPORT smo navezali stike z
Agencijo za okolje Islandije in se dogovorili za izmenjavo izkušenj. Obiskali smo Agencijo za
okolje Islandije (The Environment Agency of Iceland) ter dve zavarovani območij z
upravljanjem mokrišč ali ekstenzivnih travišč. Obisk smo izvedli med 2 – 7. 9. 2016. S
predstavniki Agencije za okolje Islandije smo izmenjali znanje in izkušnje glede sistema
varstva narave ter upravljanja zavarovanih območij v obeh državah. Predstavili smo
zaključena projekta sofinancirana s strani finančnega mehanizma EGP, LJUBA in SUPORT ter
projekt LIFE Življenje traviščem. Prek strokovnih debat, ki so potekale ob obisku dveh
zavarovanih območij, smo izmenjali izkušnje o upravljanju mokrišč, ekstenzivnih travišč, ter
turizma v zavarovanih območjih. Prav tako smo se s predstavniki Agencije za okolje Islandije
dogovarjali o možnostih za bodoče sodelovanje med inštitucijama ter določili potencialne
interesne točke za sodelovanje v bodočih skupnih projektih.

9.2

Oddane projektne prijave in načrtovanje projektov

V letu 2016 je Zavod aktivno deloval na področju prijave novih projektov (bodisi kot
prijavitelj ali pa kot projekti partner), ki sledijo ciljem Zavoda in hkrati tematskim ciljem
Strategije EU 2020 o pametni, trajnostni in vključujoči rasti, zlasti tematskemu cilju 6
»Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov«.
Projekti za ohranjanje biotske raznovrstnosti v okviru Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 za prednostno naložbo »Varstvo
in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z
omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami«, t.i. kohezijski projekti, izhajajo iz
nabora ukrepov, ki so navedeni v prilogi 6.4 PUN2000, »Načrtovani projekti«.
Skupaj smo v letu 2016 sodelovali pri oddaji večjega števila projektnih prijav, kot smo
jih najavili v programu dela33.
32

Gre za zelo majhen projekt, ki je obsegal le opisano aktivnost. Možnost za izvedbo aktivnosti v okviru
sredstev EGP se je pokazala šele tekom leta, sredstva za bilateralno izmenjavo izkušenj so nam potrdili sproti.
33
V programu dela smo navedli vse finančne mehanizme, ki so relevantni za naše vsebine in na katere lahko
prijavljamo projekte, s katerimi lahko uresničujemo cilje z našega področja dela. Projektne prijave, ki smo jih
načrtovali kot nosilec oz. vodilni partner, smo v največji možni meri najavili vnaprej. Ob pripravi programa dela
za naslednje leto pa ne moremo vedeti, kakšno povpraševanje po našem sodelovanju v projektnih partnerstvih
se bo pojavilo ob samem razpisu; v projektnih prijavah, ki so bile oddane v letu 2016, nismo pa jih navedli v
našem programu dela, nismo vodilni partner. K partnerstvom vedno pristopamo zelo selektivno in v kolikor se
odločimo za sodelovanje pri projektu, je ta vselej iz mehanizma, katerega prednostne osi so vezane na
ohranjanje narave. Načrtovani rezultati projektov, v katere se vključimo, so pomembni za naše vsebine in
pomenijo nadgradnjo nalog, ki jih Zavodu nalaga ZON oz. MOP. Poleg navedenega je zelo malo projektnih
prijav, za katere se postopek konča v koledarskem letu, ko je bila prijava oddana, zato nimajo učinka na tekoči
program dela, ker se izvajanje začne šele v naslednjem letu, za katero bodo seveda navedeni v programu dela.
Poudarjamo še, da je bilo leto 2016 izjemno, saj so se (z zakasnitvijo!) odprli vsi finančni mehanizmi za
perspektivo 2014-2020, le-te pa smo navedli v Programu dela, in sicer toliko natančno, kot je to bilo možno ob
pripravi programa za leto 2016 konec leta 2015.
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V okviru OP EKP 2014-2020 se je Zavod kot prijavitelj aktivno vključil v pripravo naslednjih
projektov:
 Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na
Gorenjskem – Mala barja (MARJA),
 Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnega tipa v Krajinskem parku Boč,
 Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu
reke Drave,
 Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri,
 Ohranjanje narave in razvoj, skladen z naravo v dolini reke Dragonje,
 Ohranjanje narave kot temelj zelenega turizma v načrtovanem Regijskem parku
Kamniško-Savinjske Alpe,
 Upravljanje vodotokov in poplavnih gozdov (Krakovski gozd).
V okviru navedenega programa (OP EKP 2014-2020) se je Zavod kot projektni partner aktivno
vključil v pripravo naslednjih projektov:









Izboljšanje stanja ohranjenosti rastlinskih vrst in habitatnih tipov v območju Natura
2000 Javorniki-Snežnik (GoRaSnežnik),
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov in s tem povezana
interpretacija ohranjanja narave dediščine na Cerkniškem jezeru in Planinskem
polju,
Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku,
Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov in interpretacija ohranjanja narave in
prazgodovinskih kolišč Unesco na območju Ljubljanskega barja (PoLJUBA),
Renaturacija reke Vipave ter ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih
živalskih vrst v Vipavski dolini,
VIZIJA POHORJE 2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih
habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju,
Vzpodbujanje primerne rabe kraških travišč in ostenj za ohranjanje izbranih
habitatnih tipov in vrst na območju Natura 2000 »Kras«.

Zavod je v letu 2016 spremljal tudi objave razpisov in se udeleževal programskih informacijskih
dni za pridobitev evropskih sredstev na temo ohranjanja biodiverzitete in varstva naravnih
vrednot v finančni perspektivi 2014-2020.
Napori za sodelovanje v novih projektih so bili poleg OP EKP 2014-2020 usmerjeni tudi v
program LIFE (prijave novih projektov, vezanih na rezultate projekta PUN 2000), programe
čezmejnega sodelovanja (Interreg V-A, čezmejni programi s Hrvaško, Avstrijo in Italijo),
programe transnacionalnega sodelovanja (Srednja Evropa, Mediteran, Podonavje, Jadranskojonski program) ter program ERASMUS +.
V nadaljevanju so po alinejah navedeni projekti, ki smo jih kot načrtovane projekte
navedli v Programu dela za leto 2016 z obrazložitvijo, ali so bili na posameznih razpisih
izbrani za sofinanciranje ali ne.
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V okviru programa LIFE smo v letu 2016 v primeru odobritve načrtovali izvajanje projektov:
 Awareness raising, training and measures on invasive alien species in forests (LIFE
ARTEMIS) – projekt je bil izbran za sofinanciranje,
 Improvement of Natura 2000 statuses with restoration of Stržen's riverbed on
intermittent Cerknica Lake (LIFE STRŽEN) - projekt ni bil izbran za sofinanciranje,
 LIFE SAVING LASCA Urgent measure to conserve nearly extinct species
Protochondrostoma genei (LIFE for LASCA) – projekt ni bil izbran za sofinanciranje.
V sklopu transnacionalnega programa Podonavje smo v primeru odobritve načrtovali
izvajanje projektov:
 Transboundary management programme for the planned 5-country biosphere reserve
“Mura-Drava-Danube” (coop MDD) – projekt je bil izbran za sofinanciranje,
 Valorisation of geo-heritage for sustainable and innovative tourism development of
Danube Geoparks (Danube GeoTour) – projekt je bil izbran za sofinanciranje.
Sledi pregled ključnih projektov, ki jih nismo mogli predvideti v programu dela za leto 2016
in so bili v letu 2016 oddani v okviru objavljenih razpisov. Zavod se je pridružil pobudam
prijaviteljev in se v projekte vključeval zlasti kot projektni partner.
V okviru programa LIFE 2014-2020 smo v letu 2016 oddali naslednje projektne prijave:
LIFE hAtChERy 34
hAtChERy Austropotamobius torrentium Conservation in North-West danubE River basin
Predvideno trajanje projekta: 4.9.2017-3.9.2021
Nosilec projekta je Dežela Furlanija - Julijska krajina (Regione autonoma Friuli Venezia Giulia),
Italija, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. Glavni cilj projekta je
izboljšati in dolgoročno ohraniti populacijo avtohtonega raka koščaka v Italiji in sosednjih
državah, Sloveniji in na Hrvaškem. Ukrepi v Sloveniji bodo potekali na dveh območjih Natura
2000, Zgornja Drava s pritoki in Ljubljansko barje.
LIFE Lynx33
Preventing the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population through reinforcement
and long-term conservation
Predvideno trajanje projekta: 1.7.2017-31.3.2024
Nosilec projekta je Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave pri projektu
sodeluje kot partner. Cilj projekta je vzpostavitev omrežja morskih in obalnih zavarovanih
območij z namenom krepitve njihovih zmogljivosti, da postanejo ključni politični akterji ter v
smeri, da bodo lahko učinkovito prispevala k izvajanju okoljske zakonodaje EU ter k doseganju
ciljev Barcelonske konvencije in Konvencije o biološki raznovrstnosti.

34

Projektna prijava v našem programu dela za leto 2016 ni bila eksplicitno napovedana, saj v času priprave
programa dela za leto 2016 še ni bila v delu. Smo pa v poglavju o načrtovanih projektih napovedali, da bomo
skušali prijaviti projekte iz različnih programov. Poleg tega so nas v partnerstva tekom leta povabili različni
nosilci, česar tudi nismo mogli napovedati vnaprej.

79

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2016

LIFE STRŽEN
Improvement of Natura 2000 statuses with renaturation of Stržen's riverbed on
intermittent Cerknica Lake
Predvideno trajanje projekta: 1.3.2017-28.2.2020
Nosilec projekta je Notranjski regijski park, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje
kot partner. V okviru projekta Zavod načrtuje izboljšanje 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.
V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija smo v letu 2016 oddali
naslednji projektni prijavi:
OBST33
Oživljanje Bogastva Sadjarske Tradicije/ Belebung des traditionellen Streuobstbaus
Predvideno trajanje projekta: 1.1.2017-31.12.2019
Nosilec projekta je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod
Maribor, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. Projekt se ukvarja z
ohranitvijo naravne in kulturne dediščine v povezavi s turističnim potencialom čezmejnega
območja. Glavni cilj projekta je z ukrepi varstva narave ohraniti pestrost visokodebelnih
travniških sadovnjakov ter s pospeševanjem in izboljšanjem proizvodne funkcije ustvariti
temelje za oblikovanje novih regionalnih turističnih produktov in storitev.
NaKult33
Natur-Kulturerlebnis Karawanken/Naravno-kulturno doživetje Karavanke
Predvideno trajanje projekta: 1.2.2017-31.1.2020
Nosilec projekta je Delovna skupnost Geopark Karavanke (ARGE Geopark Karawanken), Zavod
RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. Cilj projekta je pripraviti skupno
strategijo upravljanja vrednot, dediščine in poti, ter zagotoviti celovito doživetje naravne in
kulturne dediščine, ki bo vključevala skupne standarde kakovosti (za ponudnike, programe, …).
Z namenom dviga ozaveščenosti o pomenu geološke in kulturne dediščine je cilj projekta
pripraviti vsebinsko in programsko povezano pot, s številnimi krajšimi variantami, z
interpretacijskimi točkami ter z aktivno-raziskovalnimi točkami.
V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška smo v letu 2016 oddali
naslednje projektne prijave:
AKT4NAT33
Aktivno lokalno prebivalstvo - ključ za ohranjanje narave/ Aktivno lokalno stanovništvo –
ključ za očuvanje prirode
Predvideno trajanje projekta: 1.5.2017-31.8.2019
Nosilec projekta je Razvojno informacijski center Bela krajina, Zavod RS za varstvo narave pri
projektu sodeluje kot partner. Glavni cilj projekta je doseči boljše skupno upravljanje z
naravovarstveno pomembnimi območji na čezmejnem območju.
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CLAUSTRA +33
Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum /
prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum
Predvideno trajanje projekta: 1.6.2017-30.11.2019
Nosilec projekta je Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Zavod RS za
varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. Claustra predstavlja izjemen primer povezovanja arhitekture z naravnim okoljem in njeno doživljanje se tesno povezuje z doživljanjem
narave. Glavna cilja projekta sta vzpostavitev čezmejnega konzorcija, ki bo združil vse pomembne deležnike in povezal lokalne gospodarske subjekte, ter izboljšati privlačnost destinacije.
LAKETOUR33
Jezera kot sonaravna proaktivna razvojna jedra kontinentalnega turizma/Jezera kao
uprirodna proaktivna razvojna središta kontinentalnog turizma
Predvideno trajanje projekta: 1.5.2017-31.10.2019
Nosilec projekta je Občina Zreče, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner.
Glavni cilj projekta je priprava strategije jezerskega turizma - nov inovativni trajnostni model za
upravljanje destinacije.
LIKE33
Living on the Karst Edge
Predvideno trajanje projekta: 1.6.2017-30.11.2019
Nosilec projekta je Istarska županija (Hrvaška), Zavod RS za varstvo narave pri projektu
sodeluje kot partner. Projekt je usmerjen v območje kraškega roba, niza strmih sten in
apnenčastih pobočij, kjer je dolga interakcija človeka z naravo ustvarila biološke, kulturne in
estetske vrednote, ohranjanje tega odnosa pa je nujno za njihovo ohranjanje. Glavni cilj
projekta je vzpostaviti mehanizem upravljanja in nadzora območij Natura 2000 z namenom
zmanjšanja pritiskov na ohranjaje biotske pestrosti.
zelENOgorje33
Ohranitev in razvoj dediščine skupnega pogorja Gorjancev in Žumberaškega pogorja /
Očuvanje i razvoj baštine zajedničkog pogorja Gorjanci i Žumberačko gorje
Predvideno trajanje projekta: 1.5.2017-31.10.2019
Nosilec projekta je Razvojni center Novo mesto, Zavod RS za varstvo narave pri projektu
sodeluje kot partner. Glavna cilja projekta sta vzpostavitev trajnostnega upravljanja čezmejnega območja Gorjancev in Žumberaškega pogorja ter razvoj čezmejne turistične destinacije.
V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija smo v letu 2016 oddali
naslednji projektni prijavi:
TRETAMARA33
TREzze, Tegnue e Ambienti MARini dell’alto Adriatico: proposte di gestione / Grebeni,
biogene formacije in druga morska okolja severnega Jadrana: predlogi za upravljanje
Predvideno trajanje projekta: 1.7.2017-31.12.2019
Nosilec projekta je Združenje Univerz iz Benetk - CORILA (Consorzio per il coordinamento delle
ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia), Zavod RS za varstvo narave pri projektu
sodeluje kot partner. Glavni cilj projekta je varovanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti, k
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čemer bo pripomoglo okrepljeno celostno upravljanje ekosistemov za trajnostni razvoj
čezmejnega območja.
URBANSILVA33
Varstvo habitatov in vrst v urbanih gozdovih čezmejnega območja/ Tutela degli habitat e
delle specie nei boschi urbani dell'area transfrontaliera
Predvideno trajanje projekta: 1.9.2017-28.2.2020
Nosilec projekta je Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave pri projektu
sodeluje kot partner. Glavni cilj projekta je varovanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti, k
čemer bo pripomoglo okrepljeno celostno upravljanje ekosistemov za trajnostni razvoj
čezmejnega območja.
V okviru Jadransko-jonskega programa smo v letu 2016 oddali naslednji projektni prijavi:
ADRIONet33
Towards the Network of marine and coastal protected areas in the Adriatic-Ionian Region
Predvideno trajanje projekta: 1.3.2017-28.2.2019
Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. Cilj projekta je vzpostavitev
omrežja morskih in obalnih zavarovanih območij z namenom krepitve njihovih zmogljivosti, da
postanejo ključni politični akterji ter da bodo lahko učinkovito prispevala k izvajanju okoljske
zakonodaje EU ter k doseganju ciljev Barcelonske konvencije in Konvencije o biološki
raznovrstnosti.
WATER NEXUS33
Water NEXUS 2020+ harmonizing floods-droughts mitigation and aquatic ecosystem
preservation throughout an integrated water management approach
Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. Glavni cilj projekta je
harmonizacija potreb blaženja vplivov suš in poplav ter ohranjanja vodnih ekosistemov preko
celovitega, mednarodnega pristopa k upravljanju voda ter izboljšanje znanj in zmogljivosti
inštitucij v regiji na področju upravljanja voda. Postopek ocenjevanja projekta se je v letu
2016 tudi že zaključil in projekt ni bil izbran za sofinanciranje.
V okviru programa Srednja Evropa smo v letu 2016 oddali projektno prijavo:
MINERWA33
Strategy Towards Integrated Management, Efficient Protection and Sustainable use of
Medicinal MINERal WAter Resources in Central Europe
Predvideno trajanje projekta: 1.7.2017-31.7.2020
Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. Glavni cilj projekta je razvoj in
izvajanje transnacionalne strategije za integrirano upravljanje zdravilnih mineralnih vod in s
tem učinkovitejše varstvo in trajnostna raba tovrstnih virov za prihodnje generacije. Projekt
predlaga inovativen celosten pristop od spodaj navzgor ter sodelovanje med partnerji in
zainteresiranimi stranmi.
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V okviru programa Erasmus + v letu 2016 oddali projektno prijavo:
GeoSvet33
Geo svet v vrtcih in šolah
Zavod RS za varstvo narave je prijavitelj projekta. Cilj projekta je z uvajanjem in izvajanjem
učinkovitejših inovativnih metod poučevanja dvigniti kakovosti predšolskega in osnovnega
izobraževanja. Z inovativnimi didaktičnimi pripomočki, programi in koncepti bi povečali
motivacijo, zlasti za naravoslovne predmete. Postopek ocenjevanja projekta se je v letu 2016
tudi že zaključil in projekt ni bil izbran za sofinanciranje.

9.3

Poprojektne aktivnosti

Za zaključene projekte, katerih nosilec je bil Zavod, smo v letu 2016 v omejenem obsegu
izvajali poprojektne aktivnosti.

9.3.1

WETMAN

Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji
Poprojektni cilji so usmerjeni k ohranjanju ugodnega stanja osmih evropsko ogroženih vrst ter
sedmih mokriščnih habitatnih tipov na pilotnih območjih, ki predstavljajo različne tipe v
preteklosti neustrezno vzdrževanih mokrišč (visoka in nizka barja, mrtvice, kali, mokrotni in
poplavni travniki). Aktivnosti so bile načrtovane za obdobje naslednjih deset let.
V okviru poprojektnih aktivnosti projekta WETMAN se je Zavod vključeval v spremljanje
stanja pilotnih območij ter spremljal izvajanje trajnostnega upravljanja pilotnih območij. Prav
tako je izvajal aktivnosti, povezane z ozaveščanjem splošne in lokalne javnosti ter predšolske in
šolske mladine. Izvajal je spremljanje obiska na 3 lokacijah – pohorskih barjih preko digitalnih IR
senzorjev in nivoja talne vode preko digitalnih piezometrov. Zagotavljal je tudi vključevaje
naravovarstvenih usmeritev, prijavljenih v projektu WETMAN, v sektorske načrte.

9.3.2

LJUBA

Ljudje za Barje - ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju
Večino poprojektnih aktivnosti projekta LJUBA je bilo že v drugi polovici leta 2016 izvedenih
v okviru sodelovanja med Zavodom in JZ KPLB v Strajanovem bregu (odstranjevanje mladih
poganjkov krhlike in jelševja ter invazivke zlate rozge) in nadaljevanjem del za revitalizacijo
očiščenih zaraščenih površin in odstranjevanje zlate rozge na območju cone barjanskega
okarčka in strašničinega mravljiščarja (ponovno mulčenje in košnja površin). JZ KPLB je
izvedel nadzor nad izvedbo pogodb. V jeseni smo v sodelovanju z OŠ Škofljico izvedli
dodaten naravoslovni dan na Ljubljanskem barju. Dolgoročno so poprojektne aktivnosti
projekta LJUBA načrtovane v kohezijskem projektu PoLJUBA, katerega začetek se načrtuje v
drugi polovici leta 2017.
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9.3.3

SUPORT

Trajnostno upravljanje Pohorja
V okviru poprojektnih aktivnosti projekta SUPORT se je Zavod vključeval v naslednje aktivnosti:
izvedba meritev višine talne vode s piezometri, spremljava oz. štetje vozil s senzorji na določenih
odsekih gozdnih cest ter v naravnem okolju, spremljava motenj v naravnem okolju (habitatu
tarčnih vrst) z IR kamerami, gibanja ter spremljanje stanja populacij divjega petelina in ruševca
prek zimskega monitoringa.
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10

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. Določen del nalog iz tega poglavja izvajajo tudi
po posameznih območnih enotah Zavoda, predvsem vodje enot in njihovi namestniki.
V letu 2016 nismo uporabljali naslednjih aplikacij Poslovnega portala: Delovodnik,
Knjižnica in Evidenca zaposlenih. Namesto Delovodnika so bili uvedeni delovodniki v formatu
MS Excel, tj. enotne tabele za vsakega sodelavca, v katere je vsak vpisoval porabo delovnega
časa po nalogah. Za leto 2016 smo uporabljali revidirani (krajši) seznam nalog Delovodnika.
V nadaljevanju so zgoraj omenjene aktivnosti za leto 2016 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.

10.1

Splošne in organizacijsko-administrativne zadeve

Realizirali smo štiri seje Sveta Zavoda in devet kolegijev direktorja, kar je prešteto v
preglednici 15.
Preglednica 15: Pregled sej Sveta Zavoda in kolegijev direktorja
Seje
Redne
Korespondenčne
Kolegiji direktorja
Skupaj

10.2

Število
2
2
9
13

Upravljanje s poslovnimi prostori

Zavod upravlja s poslovnimi prostori OE Nova Gorica v Novi Gorici na Delpinovi 16. V letu
2016 smo v prostorih izvedli le nujno delno pleskanje prostorov in manjša sanacijska popravila, saj so ti prostori neprimerni za normalno delo, predvsem zaradi majhnosti in tudi
bistveno odstopajo od normativov, določenih s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje
varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, glede minimalne površine delovnega
prostora na zaposlenega.

10.3

Pravne in kadrovske zadeve

Delo na področju pravnih in kadrovskih zadev je v letu 2016 potekalo na ustaljen način.
Nekaj tipičnih nalog s tega področja je:
 urejanje in vodenje dokumentacije o vseh kadrovskih zadevah;
 urejanje delovnih razmerij;
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 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. V začetku leta je bil sprejet nov Statut Zavoda, sprejet je bil nov Pravilnik o oddaji evidenčnih naročil. Pripravljen je tudi osnutek novega Pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest, ki bo obravnavan na prvi seji v letu 2017. Pripravljen je Pravilnik
o uporabi parkirnih mest, sprejetih pa je bilo še nekaj drugih sprememb splošnih aktov in
navodil direktorja.

10.3.1 Analiza kadrovanja in kadrovska politika
Poglavje se nanaša na »Navodilo« [2], 11. točka 16. člena.
Na Zavodu je bilo na dan 31. 12. 2016 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. 24 zaposlenih za nedoločen čas delno opravlja tudi
naloge na projektih. Zaradi nezadostnega obsega sredstev za plače je administrativni kader
na območnih enotah zaposlen za polovični delovni čas, in še to ne na vseh enotah.
Nekaj zaposlenih je deloma delalo na projektih, ki so financirani iz sredstev projektnih
programov 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. 2016
znašal 62,9, kot je navedeno v preglednici 16. Zavod je imel na koncu leta 2016, vključno z
zaposlitvami na projektih in javnih delih, zaposlenih 99 delavcev, izraženo v ekvivalentu
polnega delovnega časa pa 89,7. Skupno število zaposlenih in število zaposlenih iz sredstev
EU je višja od števila iz Programa dela za leto 2016, zaradi dodatnih zaposlitev na projektih,
ki so bili odobreni po potrditvi Programa dela za leto 2016 in sicer za 7,5 zaposlenih izraženo
v ekvivalentu polnega delovnega časa.
Preglednica 16: Pregled števila zaposlenih po virih financiranja.

Vir financiranja
1. Državni proračun
2. Proračun občin
3. ZZZS in ZPIZ
4. Sredstva EU s sofinanciranjem
5. Sredstva od prodaje na trgu
6. Druga javna sredstva za opravljanje JS
7. Nejavna sredstva za opravljanje JS
8. Sredstva za financiranje javnih del
9. Namenska sredstva - mladi raziskovalci
Skupno število zaposlenih (od 1. do 9. točke)
Skupaj število zaposlenih pod točkami 1,2,3,6
Skupaj število zaposlenih pod točkami 4,5,7,8,9

ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Januar 2016
Januar 2017
62,9
62,9
0
0
0
0
19,3
25,3
0
0
0
0
0
0
0
1,5
0
0
82,2
62,9
19,3

89,7
62,9
26,8
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Preglednica 17 prikazuje razliko med sistemiziranimi in zasedenimi delovnimi mesti na
Zavodu.
Preglednica 17: Realizacija zasedenosti delovnih mest
Število
sistem. DM

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

1
9
20
22
12
1
1
1
3
70

Število
zasedenih DM
na dan
31.12.2016
1
8
19,5
22
11
1
1
1
2
66,5

Zavod ima zaradi čim učinkovitejšega obvladovanja nalog uveljavljeno matrično strukturo
ravnalne funkcije (gl. Prilogo 19.1), 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,
Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto
2016 ter drugimi veljavnimi predpisi. V letu 2016 se tako ni izplačevala redna delovna
uspešnost, izvedli pa smo tudi manjši obseg napredovanj.
Preglednica 18: Realizacija stroškov dela
Realizacija stroškov dela
a) Plače in dodatki
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih
b) Regres za letni dopust
c) Povračila in nadomestila
d) Sredstva za delovno uspešnost
e) Sredstva za nadurno delo
f) Drugi izdatki (odpr., jub.n., solid.p... itd.)
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)
i) Skupaj prispevki, davek, premije
pokojninskega zavarovanja (j+k)
SKUPAJ 2. (g+h+i)
j) Prispevki
k) Premije pokojninskega zavarovanja
Struktura virov financiranja stroškov dela v %

SKUPAJ 2016
(1)

Sredstva MOP
2016 (2)

Drugi viri
Skupaj sredstva
Tržna
Delež MOP
sredstev 2016
2016
dejavnost
v%
(3)
(4=2+3)
2016 (5=1-4)
407.565
2.026.726
41.931
78,27
0
0
0
X
10.823
55.375
0
80,45
26.407
144.868
792
81,33
20.399
32.673
0
0,00
0
1.421
0
0,00
0
1.299
1.157
0,00
465.195
2.262.362
43.880
77,93
427.965
2.060.820
41.931
77,65
37.231
201.543
1.949
80,75

2.068.656
0
55.375
145.660
32.673
1.421
2.456
2.306.242
2.102.750
203.492

1.619.160
0
44.551
118.461
12.274
1.421
1.299
1.797.167
1.632.855
164.312

344.024
2.650.266
339.370
4.654

271.546
2.068.713
266.892
4.654

65.720
530.916
65.720
0

100,00

78,06

20,03

337.266
2.599.629
332.613
4.654

6.758
50.637
6.758
0

78,64
100,00

1,91

78,06

78,93
78,06

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
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delovnih mest v Zavodu, sredstva za plače pa smo zagotavljali tudi iz drugih virov
financiranja, predvsem iz projektov, nekaj iz tržne dejavnosti, zaposlovali smo tudi preko
javnih del. 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.
V Preglednicah 19 in 20 je prikazana izobrazbena struktura zaposlenih glede na vrsto
in stopnjo izobrazbe. V Zavodu je 28% 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 2016)

ZRSVN

biologija/
kemija gozdarstvo geografija

SKUPAJ (število)
(odstotek)

39
39,4%

14
14,1%

12
12,1%

krajinska
geologija arhitektura
8
8,1%

3
3,0%

DRUGO

SKUPAJ

23
23,2%

99
100%

Preglednica 20: Struktura glede na stopnjo izobrazbe (stanje december 2016)

število
odstotek

doktorat

magisterij

5
5,1%

19
19,2%

univerzitetna izobrazba visokošolska in manj SKUPAJ
63
63,6%

12
12,1%

99
100%

Delo preko študentskega servisa se je izvajalo v minimalnem obsegu.

10.3.2 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 racionalno ravnamo s sredstvi tudi na tem
področju. Pomemben del tega področja je tudi samoizobraževanje, zaradi česar so zaposleni
prejeli knjigo Naravni parki Slovenije.
Sklenili smo dve pogodbi o izobraževanju za opravljanje jezikovnega tečaja.
V letu 2016 so se zaposleni Zavoda udeležili delavnic in seminarjev z različnih
vsebinskih področij, kot je navedeno v Preglednici 21. Med drugim smo organizirali športni
dan s predavanjem o pomenu gibanja za ohranjanju zdravja, vsi pa smo tudi izvajali vodene
športne aktivnosti.
Na področju izobraževanja je zelo pomembno tudi področje usposabljanja za delo
mladih sodelavcev. Na Zavodu je v letu 2016 prakso opravljala ena študentka. Zavod pa je
izvajal tudi ukrepe aktivne politike zaposlovanja, in sicer smo imeli 3 udeleženke iz programa
Usposabljanja na delovnem mestu in eno udeleženko programa Delovni preizkus.
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Preglednica 21: Pregled izobraževanj, katerih so se v letu 2016 udeležili sodelavci Zavoda
Datum

Kraj

Naslov

Št. udelež.

v organizaciji Zavoda
11.2.2016

Ljubljana

Zavarovana območja

18

10.3.2016

Ljubljana

13

22.3.2016

Ljubljana

Naravovarstvene smernice za GGN GGE
Mnenja v postopku presoje sprejemljivosti posega v okviru
naravovarstvenega soglasja - delavnica ZRSVN in ARSO

10.5. in 3.11.2016

Ekosistemske storitve (1. in 2. del)
Strokovna ekskurzija Zavoda: Morska zavarovana območja
severnega Jadran

17

13. - 15.10.2016

Ljubljana
Slovenija, Italija,
Hrvaška35

18.10.2016

Ljubljana

Naravovarstvene smernice za RGN

10

22.12.2016

Kromberk

84

5.1.2016

Ljubljana

12.1.2016

Brdo pri Kranju

26.1.2016

Brdo pri Kranju

Zaključno strokovno srečanje ZRSVN
v organizaciji zunanjega izvajalca
Sodobni izzivi IT: Obvladovanje podatkov ter vloga
"informatike" v organizaciji
Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Avstrija delavnica
Kick off EUSALP

10.3.2016

Jesenice

ZJN-3

2

11.3.2016

Ljubljana

Usposabljanje za skladnost politik za trajnostni razvoj (PCSD)

2

17.3.2016

Tacen

Strategija prostorskega razvoja Slovenije - 3. javni posvet

2

30.3.2016

Velenje

Interaktivna delavnica Slovenija 2050

2

11.4.2016

Ljubljana

Interreg Europe - delavnica za prijavitelje

1

12.-13.4.2016

Portorož

Dnevi slovenske informatike 2016

1

26.4.2016

Ljubljana

Pravilni ukrepi zoper kršitve delavcev

1

23.5.2016

8.6.2016

Ljubljana

11.6.2016

Ljubljana

Mednarodna konferenca DKAS 2016
Strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki
delajo z dokumentarnim gradivom
Seminar Varstvo osebnih podatkov kot pravica in dolžnost
Vodja "Z leskom v očeh" sodobni načini vodenja in
motiviranja sodelavcev
Razmislek o energetiki - mednarodna konferenca EPC IV

1

7.6.2016

Ljubljana
Nova
Gorica,
Ljubljana
Ljubljana

13.6.2016

Vodice

53

14.6.2016

Ljubljana

Zdrav duh v zdravem telesu
Obvladovanje portfelja projektov in vzpostavitev projektom
prijaznega okolja

15.6., 24.10., 16.,
30.11., 1.12.2016

Bistra, Ljubljana

Obvladovanje stresa

85

17.6.2016

Velika Planina

1

1.9.2016

Ljubljana

Interdisciplinarni terenski ogled Velike planine na povabilo
Oddelka za geografijo Filozofske fakultete mednarodne
narave (Zgodovinski inštitut Črne Gore)
LIDAR - kako izkoristiti ta "biser" med prostorskimi
podatki?

19.10.2016

Ljubljana

Varstvo pri delu in varstvo pred požarom

15

12.11.2016

Ljubljana

Lutkovna šola – Animacija II

1

1.6., 7.11.2016

35

23

68

13
3
2

2
1
1
2

1

1

Italija: Valle Cavanata, Isola della Cona (Izliv Soče), NP Brioni na Hrvaškem in KP Strunjan
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10.4

Finančne in računovodske zadeve

Veliko dela na finančnem področju smo posvetili izdelavi Finančnega načrta za leto 2016.
Dodeljena proračunska sredstva smo morali tako kot v preteklem letu racionalno razporediti
na nujne fiksne stroške. Svet Zavoda (4. mandat) je na 6. korespondenčni seji dne 10. 3. 2016
sprejel Program dela in finančni načrt za leto 2016. Svet Zavoda je na 7. korespondenčni seji
dne 8. 8. 2016 sprejel rebalans k finančnemu načrtu. Zagotovljenih je bilo dodatnih 30.000 €
za materialne stroške. Zavod je imel za financiranje redne dejavnosti javne službe ohranjanja
narave z MOP sklenjeno pogodbo (pogodba in trije 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 2016 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 – 3 in Pravilnika o oddaji evidenčnih javnih naročil ZRSVN smo
opravili naslednje postopke javnih naročil, o katerih se na Osrednji enoti vodi enotna
evidenca:
Preglednica 22: Pregled javnih naročil
Vrsta javnega naročila
Javna naročila z razpisom (nad 134.000 €)
Javna naročila male vrednosti
(od 20.000 € do 134.000 €)
Evidenčna naročila do vrednosti 20.000 €
Skupaj

število
0
3
94
97

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

10.4.1 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 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
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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 2016
STROŠKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI
PROJEKTI IN
Opis
JS
DRUGA DEJ. JS
Stroški materiala in storitev
458.000
204.814
Stroški plač
2.068.713
530.916
SKUPAJ
2.526.713
735.729
Stroški investicij
35.000
30.496
Stroški akcij
20.000
0
SKUPAJ z investicijami in akcijami
2.581.713
766.225

TRG
15.920
50.637
66.558
0
0
66.558

SKUPAJ
678.734
2.650.266
3.329.000
65.496
20.000
3.414.496

Iz analize podatkov za leto 2016 lahko ugotovimo (Preglednica 24), da so se celotni prihodki
kot tudi odhodki v primerjavi z letom 2015 zmanjšali za 5,5 odstotka.
Preglednica 24: Pregled poslovanja za leti 2016 in 2015
Opis
Celotni prihodki
Celotni odhodki vključno z davkom od dohodka
Presežek prihodkov nad odhodki

2016
3.349.165
3.349.000
165

2015
Indeks 2016/2015
3.544.853
94,48
3.544.558
94,48
295
55,93

Zavod je tudi v letu 2016 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.

10.4.1.1Računovodski kazalniki
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10.4.2 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.
Izvajanje finančnega načrta spremljamo mesečno po načelu nastanka poslovnega dogodka,
zagotavljamo pa tudi spremljanje po načelu denarnega toka. V finančnem načrtu in rednem
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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 poslovno-izidna
(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 ali parafira 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. V program VASCO se pod opombe vsakega prejetega e-računa napiše številko konta
ter stroškovno mesto, če gre strošek na projekt.
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 veljaven
zakon o javnem naročanju in Pravilnik o oddaji evidenčnih javnih naročil v Zavodu, pripravili
pa bomo tudi protokol izvajanja javnih naročil.
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
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2016 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, Zavod je do sedaj izvedel revizije javnih
naročil, računovodskega poročila, plačnega dela, evidentiranja prisotnosti in odsotnosti ter
izdatkov za službena potovanja, ravnanja z dokumentarnim gradivom. 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 10.4.4).

10.4.3 Notranja revizija in druge vrste revizij
V okviru dodatnih zunanjih kontrol in revizij, ki se izvajajo zaradi izvajanja projektov, se
preverijo vsi projektni stroški, ki so potrjeni tudi s strani finančne kontrole pristojnih institucij
(npr. SVRK), kar pomeni da tovrstna poročila kažejo sliko poslovanja celotne inštitucije. Za
projekte, financirane iz finančnih mehanizmov EU, se izvajajo različne kontrole in druge
revizije. V letu 2016 sta bili v okviru projekta »Ljudje za Barje – ohranjanje biotske pestrosti
na Ljubljanskem Barju« in projekta »Ohranjanje biotske raznovrstnosti Pohorja« izvedeni t.i.
kontroli na kraju samem, ki nista ugotovili nobenih nepravilnosti. Izvedena je bila tudi
naključna kontrola s strani Evropske Komisije projekta LIFE »SI Natura 2000 Management« o
učinkoviti in pravilni porabi stroškov in za Zavod ni ugotovila nepravilnosti.
V letu 2016 je Računsko sodišče izvedlo revizijo učinkovitosti nosilcev urejanja
prostora v postopku prostorskega načrtovanja občin v obdobju od 1.1.2008 do 31.12.2015.
Kot nosilec urejanja prostora je bil revidiran tudi Zavod. Kot kažejo preliminarni rezultati 36, je
Zavod kot edini izmed revidiranih inštitucij deloval učinkovito.

10.4.4 Izjava o oceni notranjega nadzora
Zavod je tudi za leto 2016 izpolnil Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava je
bila izpolnjena na podlagi samoocenitve direktorja in računovodskega servisa. Zavod je v letu
2016 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.

36

V času zaključevanja tega poročila so končni rezultati sicer že na voljo, vendar ima datum končnega
revizijskega poročila letnico 2017.
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10.4.5 Investicijska vlaganja
Poglavje se nanaša na 'Navodilo' [2], 11. točka (drugi del) 16. člena.
Investicijska sredstva so bila namenjena nakupu osnovnih sredstev, predvsem računalniške
in druge opreme s področja informatike, pisarniškega pohištva in opreme, druge opreme
(projektor, platno ter manjše naprave) ter avtomobilov. Financirani so iz različnih virov:
proračun RS ter projekti.
V letu 2016 je bila nabavljena računalniška in ustrezna programska oprema,
pisarniško pohištvo in oprema, avto Opel Astra ter projektor in platno, ki sta bila
sofinancirana. Iz projektov je bilo poleg računalniške in ustrezne programske opreme
nabavljen še avto Opel Vitara (LIFE TO GRASSLANDS) in licence GIS (LIFE TO GRASSLANDS).
Investicijska vlaganja na področju informatike so na kratko opisana v poglavju 10.5.
Zavod upravlja poslovne prostore, v katerih je Območna enota Nova Gorica, kot je
opisano v poglavju 10.2.

10.5

Informatika in elektronski sistemi

Na Zavodu je zaposlen le en informatik, ki nudi stalno sprotno pomoč vsem sodelavcem,
medtem ko zahtevnejša dela pri vzdrževanju omrežja, strežnikov in obsežnejše naloge pri
vzdrževanju osebnih računalnikov, ki jih je okrog sto, opravlja zunanji izvajalec.
Skupina za informatiko se je srečala na dveh sestankih, prvi je bil namenjen posvetu in
pripravi za prehod na operacijski sistem Windows 10 na osebnih računalnikih, drugi pa GIS-u.
Prehod je bil pravočasno37 in uspešno izveden, in to s strani našega informatika38, kljub
velikemu število računalnikov in različnim lokacijam naših območnih enot.
Naravovarstveni atlas (NVA) smo uspeli preseliti s strojne in programske opreme
ARSO na LUZ. Zaposlen je bil nov sodelavec, ki pokriva NVA ter delo z geografskimi
informacijskimi sistemi oz. georeferenciranimi podatki. S tem je vzpostavljena infrastruktura,
ki bo lahko omogočila dobro delovanje NVA.
V Poslovnem portalu ZRSVN smo v letu 2016 uporabljali le aplikaciji Pošta in Tabele o
delu. Pregledali smo informacijske sisteme za vodenje pošte in se odločili, da bomo v
primeru razpoložljivosti sredstev v naslednjem letu prešli na standardizirano in z zakonodajo
usklajeno rešitev. Podatke o opravljenem delu smo v letu 2016 vodili v individualnih
datotekah sodelavcev ter se odločili, da bomo v naslednjem letu ponovno uporabljali
aplikacijo Delovodnik Poslovnega portala.
Sistem za elektronsko registracijo prisotnosti na delu ter vodenje podatkov o potnih
nalogih (RIS) smo v letu 2016 nemoteno uporabljali, pomembnejših posegov vanj s strani
vzdrževalca ni bilo, tudi nismo imeli posebnih zahtev z naše strani.
Vse strežniške aplikacije, ki jih uporabljamo in so nameščene pri nas, so sedaj prenešene na virtualne strežnike, ki so nameščeni na našem fizičnem strežniku, zadnja med njimi
je strežnik za plavajoče licence ArcGIS. Uspešno (varnostno) kopiramo dogovorjene podatke
37

Prehod na Windows 10 je bil za imetnike starejših licenc s strani podjetja Microsoft brezplačno omogočen do
30. 6. 2016.
38
Nekateri računalniško bolj spretni sodelavci so nadgradnjo izvedli tudi sami oz. so v nekaterih primerih
pomagali informatiku, posebej na območnih enotah, kjer je število sodelavcev večje.
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z diskov osebnih računalnikov sodelavcev v oblak ARNES, s čimer smo vzpostavili še zadnji
(nadstandardni) del varnostnega kopiranja, in sicer predvsem kot zaščito pred virusi. Preko
intenzivnega dela s sodelavci, posebej izobraževalno-osveščevalnih naporov (izpeljali smo
spletno podprta predavanja, katera so morali poslušati vsi sodelavci), pa tudi ukrepov v zvezi
z elektronsko pošto, se je število okužb osebnih računalnikov z računalniškimi virusi,
predvsem t.i. kripto-lokerji, močno zmanjšalo.
Redne in razvojne aktivnosti:
 koordinacija informatike, vključno z delovanjem skupine za informatiko in
sodelovanje z zunanjim izvajalcem;
 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;
 koordinacija pri informacijskem sistemu RIS;
 ohranjanje delovanja informacijskega sistema Poslovni portal ZRSVN za uporabo
aplikacij Pošta in Tabele o delu;
 koordinacija del in načrtovanje pri informacijskem sistemu NVA;
 redna vzdrževalna dela na NVA;
 izvedba sestankov skupine za informatiko;
 načrtovanje razvoja in nabave za področje informatike;
 seznanitev s standardiziranimi aplikacijami za vodenje pošte in preučitev možnosti za
vpeljavo;
 priprava navodil za uporabnike;
 izvedba prehoda NVA na LUZ, d.d.;
 uvoz novih podatkov v NVA;
 prilagoditve v profilu NV NVA za potrebe sprememb podatkov o NV brez spremembe
pravilnika;
 izvedba manjših nadgradenj NVA;
 sodelovanje v skupini INSPIRE (3 sestanki na GURS do april 2016);
 udeležba na Dnevih slovenske informatike v Portorožu;
 reaktivacija aplikacije Delovodnik Poslovnega portala za uporabo s 1. 1. 2017.
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11

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 7.4. Če primerjamo dosežene vrednosti
kazalnikov z načrtovani, ugotovimo, da so večinoma dosežene, nekatere tudi presežene.
V programu dela za leto 2016 smo opredelili preko dvesto petdeset aktivnosti, od
katerih jih je velika večina v celoti izvedenih, nekaj aktivnosti pa smo izvedli dodatno.
Pojasnila k manjšemu številu neizvedenih aktivnosti je podano v Prilogi 19.12.
Realizacija letnega programa dela je po obsegu in strukturi, določeni za izvajanje
javne službe oziroma nalog v javnem interesu, presežena za več kot 10%. Tako npr. je
realizacija samo na področju naravovarstvenih akcij presežena za 73 % (načrtovanih 30 akcij,
izvedenih 52; gl. poglavje 19.4).
Zavod je program dela in finančni načrt za leto 2016 izvedel skladno z zastavljenimi
nalogami, ob upoštevanju prioritet ministrstva in skladno z razpoložljivimi viri. Na podlagi
podrobnega pregleda aktivnosti za leto 2016 lahko zaključimo, da smo aktivnosti programa
dela za leto 2016 v delu, ki je bil odvisen predvsem ali le od Zavoda, v veliki večini izvedli oz.
celo presegli. 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 velja poudariti revizijo računskega
sodišča v zvezi z učinkovitostjo delovanja Zavoda na področju prostorskega načrtovanja
občin, kjer vsi vmesni zaključki, ki so bili nakazani že v letu 2016, kažejo na odsotnost
kakršnihkoli pomanjkljivosti na strani Zavoda. Naše delovanje na celotnem segmentu
naravovarstvenih smernic in priprave različnih mnenj je dobro organizirano in učinkovito,
izdelke pripravljamo v rokih, sistematično in z veliko skrbjo za enotnost metod, učinkovitost
dela ter izmenjavo in dopolnjevanje znanj med sodelavci Zavoda. Notranja povezanost,
izmenjava znanj in sodelovanje med zaposlenimi nam omogočata uspešno delovanje tudi na
področjih, kjer rešitve niso enostavne ali vnaprej jasne, kot na primer pri prijavi kohezijskih
projektov po metodologiji, ki se šele vzpostavlja ali pa pri povezovanju različnih deležnikov
pri varstvu jamskih hroščev, kjer s posamičnim delovanjem ne bi mogli doseči enako velikih
učinkov v naravi.
10. točka (ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja) Navodil
Ohranjena narava predstavlja izjemen gospodarski in družbeni potencial. Prihodki, ki
nastanejo zaradi ohranjene narave samo v okviru omrežja Natura 2000, so ocenjeni na 200
do 300 milijard evrov letno na ravni EU 39. Ohranjanje narave je temeljno poslanstvo Zavoda
39

Fitness check of the EU Nature Legislation (Birds and Habitats Directives);
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/docs/nature_fitness_check.pdf

str.

6;
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RS za varstvo narave. V sodelovanju z drugimi sektorji (kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo,
turizem) pri izvajanju javne službe in pri izvajanju projektov ohranjamo naravni kapital in
spodbujamo trajnostni razvoj. Zavedamo se zelo velikih posrednih družbenih učinkov in
koristi, ki izhajajo iz našega delovanja, zato se aktivno vključujemo v strateške postopke
načrtovanja in usmerjanja družbe – v letu 2016 velja posebej izpostaviti naše delovanje pri
pripravi Strategije prostorskega razvoja Slovenije.
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RAČUNOVODSKO
POROČILO

99

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2016

100

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2016

12

RAČUNOVODSKI IZKAZI

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2016
Naziv skupine kontov
1

Oznaka
za AOP
2

Znesek v EUR

%

Tekočega Prejšnjega
leta
leta
3

4

indeks
5=3/4*100

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

001

209.886

225.873

92,92

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002

108.531

117.478

92,38

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV
NEPREMIČNINE
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

003
004
005
006

81.489
72.185
44.992
761.949

89.288
72.185
42.826
761.055

91,27
100,00
105,06
100,12

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH
OSNOVNIH SREDSTEV

007

606.298

592.731

102,29

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

012

690.471

1.408.123

49,03

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE
VREDNOSTNICE

013

3

147

2,04

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

255.290

289.536

88,17

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

015
016

14
363

50.032
296.518

0,03
0,12

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA

017

250.156

238.204

105,02

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

020
022

99.962
84.683

465.409
68.277

21,48
124,03

C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031)

023

0

0

0,00

I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

032
033

900.357
12.567

1.633.996
24.039

55,10
52,28

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

034

687.539

1.404.666

48,95

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035

322.623

853.160

37,82

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

036
037
038

196.498
78.145
34.145

179.355
308.454
38.811

109,56
25,33
87,98

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039

47.341

0

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

043

8.787

24.886

35,31

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

044

212.818

229.330

92,80

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

047

78.131

84.989

91,93

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056

134.522

144.046

93,39

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

058

165

295

55,93

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)

060

900.357

1.633.996

55,10

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

061

12.567

24.039

52,28
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STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH
OSNOVNIH SREDSTEV v letu 2016
V evrih
Nabavna
vrednost
(1.1.)

Naziv

Popravek
vrednost
(1.1.)

Povečanje
nabavne
vrednosti

Povečanje
popravka
vrednosti

Zmanjšanje
nabavne
vrednosti

Zmanjšanje
popravka
vrednosti

Amortizacija

Neodpisan
a vrednost
(31.12.)

9
(2-3+4-56+7-8)

6

7

8

I. Neopredmetena
sredstva in
opredmetena osnovna
sredstva v upravljanju

950.718

724.845

65.507

0

73.560

73.525

81.459

209.886

B. Dolgoročne
premoženjske pravice

117.478

89.288

10.907

0

19.854

19.854

12.055

27.042

E. Zgradbe

72.185

42.826

0

0

0

0

2.166

27.193

F. Oprema

761.055

592.731

54.600

0

53.706

53.671

67.238

155.651

1

2

3

4

5

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. 1. do 31. 12. 2016
%

Znesek v EUR
Naziv podskupine konta

Oznaka
za AOP

Tekočega leta

Prejšnjega leta

indeks

1
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864)

2
860

3
3.349.165

5=3/4*100
4
3.544.853

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
B) FINANČNI PRIHODKI

861
865

3.349.165
0

3.544.853 94,48
0

C) DRUGI PRIHODKI

866

0

0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869)

867

0

0

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

870

3.349.165

3.544.853

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

871

697.173

1.136.692

STROŠKI MATERIALA

873

62.616

76.291

STROŠKI STORITEV

874

634.557

1.060.401

F) STROŠKI DELA
(876+877+878)

875

2.650.266

2.404.697

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

876

2.102.751

1.926.755

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
DRUGI STROŠKI DELA

877
878

339.370
208.145

301.398
176.544

G) AMORTIZACIJA

879

0

0

H) REZERVACIJE

880

0

0

J) DRUGI STROŠKI

881

1.525

2.935

K) FINANČNI ODHODKI

882

2

96

94,48

94,48
61,33
82,08
59,84
110,21
109,13
112,60
117,90

51,96
2,08
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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

3.348.966

3.544.420

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)

888

199

433

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870)

889

0

0

Davek od dohodka pravnih oseb

890

34

138

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

891

165

295

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

894

85

80

Število mesecev poslovanja

895

12

12

0,00
94,49
45,96

24,64

55,93
112,50
100,00

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI od 1. 1. do 31. 12.2016

Naziv podskupine konta

Oznaka
za AOP

2
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)

3
660

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
B) FINANČNI PRIHODKI

Znesek v EUR
ZNESEK-Prihodki in
ZNESEK-Prihodki in
odhodki za izvajanje
odhodki od prodaje
javne službe
blaga in storitev na trgu
4

5
3.282.442

66.723

661

3.282.442

66.723

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

3.282.442

66.723

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

671

681.288

15.885

F) STROŠKI DELA (676+677+678)

675

2.599.629

50.637

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

676

2.061.274

41.477

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

677

332.678

6.692

DRUGI STROŠKI DELA

678

205.677

2.468

G) AMORTIZACIJA

679

0

0

H) REZERVACIJE

680

0

0

J) DRUGI STROŠKI

681

1.523

2

K) FINANČNI ODHODKI

682

2

0

L) DRUGI ODHODKI

683

0

0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)
N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684)

684
687

0
3.282.442

0
66.524

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)

688

0

199

P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)

689

0

0

Davek od dohodka pravnih oseb

690

0

34

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

691

0

165

103

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2016

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA od 1. 1. do 31. 12. 2016

Naziv konta
1
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)

Oznaka
za AOP
2
401

%
Znesek v EUR
indeks
Tekočega leta
Prejšnjega leta
5=3/4*100
3
4
3.586.466
4.515.408
79,43
3.493.624
4.434.336
78,79
2.767.105
2.883.720
95,96
2.581.713
2.398.846
107,62
2.546.713
2.370.846
107,42
35.000
28.000
125,00
43.149
3.559

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

402

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

403

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

404

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

405

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

406

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

413

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

419

142.243

481.315

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

420

726.519

1.550.616

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

430

726.519

1.546.097

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

431

92.842

81.072

II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)

437

3.623.252

3.720.973

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

438

3.554.196

3.624.254

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

439

2.243.888

1.997.935

Plače in dodatki

440

2.045.594

1.826.306

Regres za letni dopust

441

55.474

24.354

Povračila in nadomestila

442

142.820

147.275

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

447

338.444

301.145

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

448

183.057

162.404

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

449

146.796

130.752

Prispevek za zaposlovanje

450

2.013

1.654

Prispevek za starševsko varstvo

451

2.069

1.926

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU

452

4.509

4.409

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

453

911.537

1.244.452

Pisarniški in splošni material in storitve

454

509.758

790.069

Posebni material in storitve

455

12.604

37.305

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

456

58.279

59.617

Prevozni stroški in storitve

457

34.969

36.224

Izdatki za službena potovanja

458

45.721

50.520

Tekoče vzdrževanje

459

45.943

38.695

Poslovne najemnine in zakupnine

460

178.736

213.000

1.212,39
29,55
46,85
46,99
114,52
97,37
98,07
112,31
112,01
227,78
96,98
112,39
112,72
112,27
121,70
107,42
102,27
73,25
64,52
33,79
97,76
96,54
90,50
118,73
83,91
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Kazni in odškodnine

461

0

0

0

Davek na izplačane plače

462

0

0

0

Drugi operativni odhodki

463

25.527

19.022

D. Plačila domačih obresti

464

2

159

E. Plačila tujih obresti

465

0

0

1,26
0

F. Subvencije
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom

466
467

0
0

0
0

0
0

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

468

0

0

0

I. Drugi tekoči domači transferji

469

0

0

0

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

470

60.325

80.563

Nakup zgradb in prostorov

471

0

0

74,88
0

Nakup prevoznih sredstev

472

0

0

0

Nakup opreme

473

49.418

67.136

Nakup nematerialnega premoženja

478

10.907

13.427

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

481

69.056

96.719

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

482

46.283

81.059

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

483

6.810

12.900

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

484

15.963

2.760

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

485

0

794.435

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

486

36.786

0

134,20

73,61
81,23
71,40
57,10
52,79
578,37
0,00
0

IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB od 1.1. do 31.12.2016

NAZIV KONTA
2

Znesek v EUR

Oznaka za
AOP
3

Tekoče leto

Predhodno leto

4

5

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
500

100.000

300.000

508

100.000

300.000

512

100.000

300.000

520

100.000

300.000

524

0

0

525

0

0

(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)
Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu
V. DANA POSOJILA
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)
Dana posojila državnemu proračunu
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(500-512)
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500)
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IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA od 1.1. do 31.12.2016

NAZIV KONTA

2

Oznaka
za AOP
3

Znesek v EUR

Tekoče Predhodno
leto
leto
4
5

VII. ZADOLŽEVANJE
550

0

1.195.000

551

0

1.195.000

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

558

0

1.195.000

Zadolževanje v tujini

559

0

0

560

0

1.803.000

561

0

1.803.000

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

568

0

1.803.000

Odplačila dolga v tujino

569

0

0

570

0

0

571

0

608.000

572

0

186.435

573

36.786

0

(551+559)
Domače zadolževanje
(552+553+554+555+556+557+558)

VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569)
Odplačila domačega dolga
(562+563+564+565+566+567+568)

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560)
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550)
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571)
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570)
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13

PREDPISI IN PREDPOSTAVKE, UPORABLJENE PRI
SESTAVLJANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je javni zavod. Spada med posredne
proračunske uporabnike, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, s pristojnim
Ministrstvom za 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 2016 so bili upoštevani naslednji predpisi:
 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/2015 ZFisP,
96/15 ZIPRS1617);
 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, 104/11 in 86/16), (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 in 68/16);
 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 in 100/15) – (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, 100/15 in 84/16);
 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, 100/15);
 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03);
 Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št.
109/2007 in 68/09);
 Pravilnik o računovodstvu Zavoda RS za varstvo narave številka 8-VI-509/1-O11/MD,TK z dne 15.09.2011.
Pri sestavljanju računovodskih izkazov sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja.
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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.
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.
Zavod ni zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov.
Računovodske izkaze predstavljajo:
 Bilanca stanja na dan 31.12.2016
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
31.12.2016
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 Zavod opravlja
računovodske storitve na osnovi sklenjene pogodbe zunanji izvajalec – računovodski servis
CERTERA Računovodska družba d.o.o..
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14

RAČUNOVODSKE USMERITVE

Pri izkazovanju in vrednotenju posameznih bilančnih postavk so bila uporabljena določila
Zakona o računovodstvu in na njegovi podlagi izdani predpisi. Za vse kar ni posebej določeno
v zakonu ali podzakonskih predpisih, pa se uporabljajo računovodski standardi.
Zakon o računovodstvu s podzakonskimi predpisi naroča izkazovanje in vrednotenje
postavk in ne daje, za razliko od računovodskih standardov, 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 in 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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15

INVENTURNI ELABORAT

Za popis osnovnih sredstev za leto 2016 so bile imenovane popisne komisije, centralna
komisija s sklepom direktorja številka 8-VI-484/8-O-16/PP z dne 25. 11. 2016.
Centralna komisija je izvedla popis osnovnih sredstev na Osrednji enoti in uskladila
popise osnovnih sredstev za vse organizacijske enote Zavoda. Prav tako so posamezne
komisije območnih enot pripravile evidence nepopisnih in manjkajočih sredstev ter tistih, ki
jih predlagajo za odpis.
S sklepom direktorja številka 8-VI-484/10-O-16/MDa z dne 6. 1. 2017 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
Zavoda, 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, po popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev pa se dejanska stanja
ujemajo s stanji v poslovnih knjigah na dan 31. 12. 2016.
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16

POJASNILA IN RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM
IZKAZOM ZA LETO 2016

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 ter prihodkih in odhodkih, izkazanih v
bilanci stanja oziroma v 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.

16.1

Razkritja k bilanci stanja na dan 31. 12. 2016

16.1.1 Neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva, ki predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice, se pripoznajo
po knjigovodski vrednosti in se časovno amortizirajo skladno z Navodilom o načinu in
stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
V letu 2016 je bilo za 10.907 EUR novih vlaganj. Po obračunani amortizaciji v vrednosti
12.055 EUR in izločitvi zastarele programske opreme znaša na bilančni presečni dan
neodpisana knjigovodska vrednost 27.042 EUR.

16.1.2 Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo poslovni prostori 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. Neodpisana
vrednost izločene opreme je 35 EUR.
Zavod ima v upravljanju poslovne prostore v Novi Gorici. Investicij, ki bi povečevale
vrednost zgradbe, v letu 2016 ni bilo.
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V letu 2016 so znašale investicije v nabave neopredmetenih in opredmetenih
osnovnih sredstev 54.600 EUR. Viri financiranja so bila namenska sredstva ministrstva
(MOP), presežek prihodkov nad odhodki preteklih let in projektna sredstva. Po obračunani
amortizaciji v vrednosti 69.404 EUR znaša neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih
sredstev na dan 31. 12. 2016 182.844 EUR.
Kljub novim investicijam, se je odpisanost opreme in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev iz leta v leto povečuje in znaša na koncu leta 2016 že 79%. Odpisanost opreme bi
bila še večja, če ne bi pridobivali investicijskih sredstev iz projektov.
poslovno leto

Nabavna vrednost

Popravek
vrednosti

Neodpisana
vrednost

1
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016

2
781.452
836.965
875.858
878.533
870.480

3
579.622
632.227
679.864
682.019
687.787

4=2-3
201.750
204.738
195.994
196.514
182.693

stopnja
odpisanosti
5=3:2
74,17
75,54
77,62
77,63
79,01

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2016
je razvidno iz pojasnjevalne priloge k bilanci stanja.

16.1.3 Denarne postavke
Predstavljajo sredstva na podračunu pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila na dan
31. 12. 2016 in znašajo 255.290 EUR ter 3 EUR gotovine v blagajni.

16.1.4 Kratkoročne terjatve
Terjatve do kupcev se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin oziroma
izdanih računov. Terjatve na tej postavki se nanašajo na opravljene storitve za trg. Ob koncu
leta 2016 znaša stanje terjatev 14 EUR, kar predstavlja nezapadlo, izterljivo terjatev.
Iz naslova danih avansov - predstavlja dano predplačilo v vrednosti 363 EUR.
Do uporabnikov enotnega kontnega načrta - pretežni del terjatev je do Ministrstva za okolje
in prostor iz naslova izvajanja javne službe, in sicer v višini 239.569 EUR. Terjatve predstavljajo izdane zahtevke za pokrivanje stroškov, nastalih v decembru 2016, s poplačilom v letu
2017. Preostala vrednost 10.587 EUR se nanaša na terjatve do drugih proračunskih
uporabnikov.
Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 99.962 EUR. Pretežni del teh terjatev - v vrednosti
94.120 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 2017. Preostali del
predstavljajo terjatve do države.

16.1.5 Aktivne časovne razmejitve
Med aktivnimi kratkoročnimi časovnimi razmejitvami so zajeti:
 kratkoročno odloženi odhodki v vrednosti 3.824 EUR iz naslova zavarovalnih premij,
ki se nanašajo na poslovanje leta 2017;

112

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2016



kratkoročno vračunani prihodki v višini 80.859 EUR, ki predstavljajo vkalkulirane
prihodke za kritje nastalih stroškov 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.

16.1.6 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 322.623 EUR.

16.1.7 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
V pretežni meri predstavljajo obveznost do zaposlenih, iz naslova plač in povračil stroškov v
zvezi z delom, obračunanih za december, izplačanih v januarju 2017, v skupni vrednosti
196.498 EUR.

16.1.8 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Obveznosti se nanašajo na opravljene storitve ali dobave blaga in znašajo 78.145 EUR, z
zapadlostjo v letu 2017. Obveznosti do dobaviteljev poravnava Zavod v 30 dneh po prejemu
računa.

16.1.9 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
34.145 EUR in 47.341 EUR do proračunskih uporabnikov.

16.1.10 Pasivne časovne razmejitve
V kategorijo pasivnih časovnih razmejitev sodijo vnaprej vračunani odhodki oziroma stroški
in kratkoročno odloženi prihodki.
V Zavodu predstavljajo vrednost pasivnih časovnih razmejitev kratkoročno odloženi
prihodki projektov v vrednosti 1.311 EUR, katerih stroški izvajanja bodo nastali v letu 2017,
ter 7.476 EUR iz naslova vnaprej vračunanih stroškov, ki se nanašajo na stroške poslovanja
2016.

16.1.11 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 29.817 EUR za nabave v
letu 2016, kot vir za pokrivanje amortizacije osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena iz
namenskih projektnih virov. Iz teh virov je bila v letu 2016 črpana obračunana amortizacija v
vrednosti 36.675 EUR. Kumulativna vrednost neporabljenih dolgoročnih pasivnih časovnih
razmejitev znaša per 31. 12. 2016 78.131 EUR.
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16.1.12 Dolgoročne obveznosti za neopredmetena in opredmetena
sredstva prejeta v upravljanje
Gibanje dolgoročnih obveznosti je bilo v letu 2016 naslednje:
 (+) povečanje za namenske investicije za osnovna sredstva v vrednosti 35.000 EUR;
 (+) povečanje za prenos presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2014 295 EUR;
 (-) zmanjšanje za obračunano amortizacijo v višini 44.784 EUR;
 (-) zmanjšanje za neodpisano vrednost izločenih osnovnih sredstev v višini 35 EUR;
Dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju znašajo na dan 31. 12. 2016 134.522 EUR,
stanja so usklajena po 37. členu Zakona o računovodstvu.

16.1.13 Presežek prihodkov nad odhodki
Vrednost presežka prihodkov nad odhodki znaša 165 EUR. Celotna vrednost presežka je iz
naslova opravljanja tržne dejavnosti. Predlagamo, da se namensko porabi za nujno potrebne
investicije.

16.1.14 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.

16.2Razkritja k izkazu prihodkov in odhodkov za
obdobje 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
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 2016.

16.2.1 Prihodki iz poslovanja
Predstavljajo prihodke od opravljenih storitev v skupni vrednosti 3.349.165 EUR. Pripoznajo
se, ko je storitev opravljena deloma ali v celoti. V letu 2016 je Zavod realiziral:
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V evrih
PRIHODKI

Realizacija
2016

Realizacija
2015

Prihodki redne dejavnosti –
Proračunska postavka MOP

2.546.713

2.370.846

Prihodki projektov - domači in EU viri

735.729

1.065.313

Prihodki iz tržne dejavnosti

66.723

108.694

SKUPAJ

3.349.165

3.544.853

DELEŽ 2016
INDEKS
(2016/2015)
v%
107,42

76,04
21,97

69,06
1,99
94,48

100,00

V primerjavi s preteklim letom so prihodki iz poslovanja, gledano na ravni celotnega Zavoda,
manjši za 5,5%, predvsem na račun padca prihodkov na projektnih in tržnih delih.

16.2.2 Stroški materiala in storitev
Stroški materiala in storitev znašajo 697.173 EUR, kar predstavlja 20,82% vseh odhodkov.
Podrobnejšo razvrstitev prikazuje naslednja razpredelnica:
V evrih
Vrsta stroška
Stroški pomožnega materiala
Stroški energije
Drobni inventar in zaščitna sredstva
Stroški literature
Stroški pisarniškega materiala
stroški materiala skupaj
Str. stor. v zvezi z oprav. dejavnosti
Stroški vzdrževanja in najemnine
Stroški zavar. premij in plač. prometa
Stroški intelektualnih storitev
Stroški komunalnih storitev
Stroški povračil v zvezi z delom
Stroški storitev fizičnih oseb
Druge storitve
stroški storitev skupaj
SKUPAJ STROŠKI

Realizacija 2016

Realizacija 2015

2.030
32.045
10.850
8.691
8.999
62.616
209.052
255.154
6.838
61.827
22.494
46.039
3.627
29.527
634.557
697.173

2.125
30.892
29.413
6.351
7.510
76.291
636.440
240.968
9.544
60.778
21.446
38.486
10.878
41.861
1.060.401
1.136.692

INDEKS
DELEŽ 2016
(2016/2015)
v%
0,96
0,29
1,04
4,60
0,37
1,56
1,37
1,25
1,20
1,29
0,82
8,98
0,33
29,99
1,06
36,60
0,72
0,98
1,02
8,87
1,05
3,23
1,20
6,60
0,33
0,52
0,71
4,24
0,60
91,02
0,61
100,00

Stroški materiala in storitev so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 39%, predvsem
zaradi manjšega obsega projektov in sodelujočih projektnih partnerjev.
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16.2.3 Stroški dela
Skupna vrednost stroškov dela znaša 2.650.266 EUR in predstavljajo v strukturi odhodkov
delež 79,1 %.
V evrih
Vrsta stroška

Realizacija 2016

INDEKS
Realizacija 2015 (2016/2015)

2.102.751

1.926.755

109,13

145.660

135.313

107,65

4.654

4.400

105,77

Drugi stroški zaposlenih (regres, jubilej…)

57.831

36.831

157,02

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

339.370

301.398

112,60

2.650.266

2.404.697

110,21

Plače zaposlenih
Povračila zaposlenim
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja

stroški dela skupaj

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 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 povečali zaradi večjega števila
zaposlenih, katerih stroški so se financirali s prihodki projektov in financiranjem javnih del.

16.2.4 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 81.459 EUR in je pokrita iz:
 vira dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, ki je oblikovan iz namenskih sredstev
za investicije, v višini 36.675 EUR,
 44.784 EUR iz vira - dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju.
Zavod ima zelo veliko opreme že v celoti amortizirane, vendar se še vedno uporablja za
opravljanje dejavnosti. Neuporabna oprema je bila na podlagi letnega popisa predlagana za
odpis ter izločena iz poslovnih knjig.

16.2.5 Drugi stroški
Drugi poslovni odhodki znašajo 1.525 EUR, od tega predstavljajo stroški za nedoseganje
invalidske kvote 1.110 EUR, preostali del pa stroški nagrad študentom za obvezno prakso.
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16.2.6 Finančni odhodki
Finančni odhodki v vrednosti 2 EUR predstavljajo zamudne obresti.

16.2.7 Poslovni rezultat
Zavod je v letu 2016 ustvaril bruto presežek prihodkov nad odhodki 199 EUR, po obdavčitvi z
davkom od dohodka pravnih oseb pa znaša neto presežek 165 EUR, in to iz dejavnosti, ki jo
opravlja na trgu.

16.2.8 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 34
EUR.

16.2.9 Razkritja k izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah
dejavnosti
V evrih
POSTAVKA

Prihodki od poslovanja

Prihodki in odhodki
za izvajanje javne
službe

Prihodki in
odhodki od
prodaje blaga in
storitev na trgu

3.282.442

66.723

0

0

3.282.442

66.723

681.288

15.885

2.599.629

50.637

1.523

2

2

0

3.282.442

66.524

Presežek prihodkov nad odhodki

0

199

Davek od dohodka pravnih oseb

0

34

Presežek prihodkov po obdavčitvi

0

165

Finančni prihodki
CELOTNI PRIHODKI
Stroški materiala in storitev
Stroški dela
Drugi stroški
Finančni odhodki
CELOTNI ODHODKI

Zavod je v letu 2016 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 2016 uporabljena naslednja sodila:
 prihodki iz poslovanja so evidentirani ločeno po dejavnostih,
 direktni poslovni odhodki so v izkazih poslovnega izida upoštevani po dejanskih
podatkih,
 splošni stroški so pripisani posamičnim dejavnostim,
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finančni odhodki so v celoti razporejeni na javno službo.

16.2.10 Razkritja k izkazu prihodkov in odhodkov po načelu
denarnega toka
V evrih
POSTAVKA
I. SKUPAJ PRIHODKI
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
Prihodki iz sredstev javnih financ
Prejeta sredstva iz državnega proračuna (MKO)
Prejeta sredstva iz občin in skladov RS

Realizacija Realizacija
INDEKS
2016
2015
2016/2015
3.586.466 4.515.408
79,43
3.493.624 4.434.336
78,79
2.624.862 2.402.405
109,26
2.581.713 2.398.846
107,62
43.149
3.559
1.212,39

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

868.762

2.031.931

42,76

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

0
4.161
864.601

0
4.519
2.027.412

92,08
42,65

92.842

81.072

114,52

3.623.252
3.554.196
2.243.888
338.444

3.720.973
3.624.254
1.997.935
301.145

97,37
98,07
112,31
112,39

911.537

1.244.452

73,25

Plačila domačih obresti
Investicijski odhodki

2
60.325

159
80.563

1,26
74,88

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

69.056

96.719

71,40

Plače, prispevki in drugi izdatki za stroške dela
Izdatki za material, storitve in investicije iz tržne dejavnosti
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

53.093
15.963

93.959
2.760
794.435

56,51
578,37

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
II. SKUPAJ ODHODKI
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

36.786

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. 2016 in v predhodnem obračunskem
obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016.
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka:
 da je poslovni dogodek nastal;
 da je prišlo do prejema ali izplačila denarja.
Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter z enotnim
kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
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V primerjavi s predhodnim letom, gledano za Zavod kot celoto, so odstopanja
predvsem na projektnem delu prihodkov, kajti v letu 2015 je Zavod kot vodilni partner prejel
avansni priliv od Evropske komisije.
Proračunska sredstva, prejeta od resornega Ministrstva za okolje in prostor, so se v
primerjavi s preteklim letom povečala za 8%.
V strukturi prihodkov predstavljajo prihodki za izvajanje javne službe več kot 97%
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 zmanjšali za 21%, kar je posledica
prejema avansa v letu 2015 s strani Evropske Komisije za izvajanje projekta LIFE TO
GRASSLANDS.
V strukturi odhodkov predstavljajo odhodki za izvajanje javne službe več kot 98%, le
manjši del odpade na odhodke za izvajanje tržne dejavnosti. V primerjavi s preteklim letom
so se odhodki zmanjšali za 3%.
Razlika med prihodki in odhodki je izkazana kot primanjkljaj, tj. presežek odhodkov
nad prihodki v vrednosti 36.786 EUR.

16.2.11 Razkritja k izkazu računa finančnih terjatev in naložb
V evrih
POSTAVKA

Realizacija 2016

Realizacija 2015

Prejeta vračila danih posojil
Dana posojila
PREJETA MINUS DANA POSOJILA

100.000
100.000
0

300.000
300.000
0

DANA MINUS PREJETA POSOJILA

0

0

V letu 2016 smo začasno plasirali presežek denarnih sredstev.

16.2.12 Razkritja k izkazu računa financiranja Dogodki po koncu
poslovnega leta
V evrih
POSTAVKA
Domače zadolževanje
Odplačila domačega dolga
NETO ZADOLŽEVANJE
NETO ODPLAČILO DOLGA
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

Realizacija 2016

Realizacija 2015
0
0
0
0

1.195.000
1.803.000
238.000
608.000
186.435

36.786

Zavod se v letu 2016 ni zadolževal in je koristil prejeta avansna sredstva iz leta 2015.
Denarna sredstva na poslovnem računu so se zmanjšala za 36.786 EUR.
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17

DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA

Po 01. 01. 2017 ni bilo računovodskih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na stanje sredstev
in obveznosti Zavoda na dan 31. 12. 2016.
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ZAKLJUČNI DEL
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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 2015. Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, februar
2016.
4. Program dela Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave za leto 2016. Zavod RS za
varstvo narave, Ljubljana, februar 2016.
5. Izhodišča za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2016 z dne 23. 12.
2015, MOP, št. 35602-1/2015.
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19.1

PRILOGE
Priloga 1: Organizacijska struktura Zavoda

Shema prikazuje organigram Zavoda:

Shema na naslednji strani pa prikazuje matrično shemo organiziranosti ZRSVN. Na shemi so
navpično navedeni sodelavci (na način navedbe delovnega mesta), vodoravno pa delovne
skupine Zavoda (zeleno) in potekajoči projekti (sivo). Na presečiščih je sodelovanje
posameznika v skupini ali projektu označeno z obarvano celico, v primerih vodij je v obarvani
celici izpisana beseda »vodja«.
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direktor
visoki naravovarstveni svetnik
visoki naravovarstveni svetnik
visoki naravovarstveni svetnik
naravovarstveni svetnik
naravovarstveni svetnik
naravovarstveni svetnik
naravovarstveni svetnik
višji naravovarstveni svetovalec
višji naravovarstveni svetovalec
višji naravovarstveni svetovalec
višji naravovarstveni svetovalec
višji naravovarstveni svetovalec
višji naravovarstveni svetovalec
višji naravovarstveni svetovalec
višji naravovarstveni svetovalec
naravovaartveni svetovalec
višji naravovarstveni svetovalec
naravovarstveni svetovalec
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
naravovarstveni svetnik
naravovarstveni svetnik
naravovarstveni svetnik
višji naravovarstveni svetovalec
naravovarstveni svetovalec
poslovni sekretar
naravovarstveni svetnik
naravovarstveni svetnik
naravovarstveni svetnik
višji naravovarstveni svetovalec
višji naravovarstveni svetovalec
višji naravovarstveni svetovalec
višji naravovarstveni svetovalec
naravovarstveni svetovalec
naravovarstveni svetovalec
naravovarstveni svetovalec
naravovarstveni svetovalec
naravovarstveni svetovalec
strokovni sodelavec
visoki naravovarstveni svetnik
naravovarstveni svetnik
naravovarstveni svetnik
naravovarstveni svetnik
višji naravovarstveni svetovalec
višji naravovarstveni svetovalec
naravovarstveni svetovalec
naravovarstveni svetovalec
naravovarstveni svetovalec
naravovarstveni svetovalec
naravovarstveni svetovalec
naravovarstveni svetovalec
višji naravovarstveni svetovalec
naravovarstveni svetovalec
naravovarstveni svetovalec
poslovni sekretar
naravovarstveni svetovalec
visoki naravovarstveni svetnik
naravovarstveni svetnik
naravovarstveni svetnik
naravovarstveni svetnik
višji naravovarstveni svetovalec
višji naravovarstveni svetovalec
višji naravovarstveni svetovalec
naravovarstvni svetovalec
naravovarstveni svetovalec
poslovni sekretar
naravovarstveni svetovalec
naravovarstveni svetnik
naravovarstveni svetnik
višji naravovarstveni svetovalec
naravovarstvni svetovalec
višji naravovarstveni svetovalec
strokovni sodelavec
visoki naravovarstveni svetnik
naravovarstveni svetnik
višji naravovarstveni svetovalec
naravovarstveni svetovalec

Sk. za favno Sk. za strok.
Sk. za
in floro
razvoj
geologijo

Sk. za
hidrol. NV

Sk. za
površ.
geomorf.
NV

Sk. za
pripravo
Sk. za
Projekt LIFE Projekt LIFE Projekt LIFE
prog. dela informatiko TRAVIŠČA KOČEVSKO ARTEMIS
in poročila
vodja
vodja

Projekt
AlpES

Projekt
IUCN

Projekt
LJUBA

vodja

Projekt
SUPORT

PRP 20142020

Projekt
EUfutuR

ENJOYHERI
TAGE

vodja
vodja

vodja
vodja

vodja

vodja

vodja

vodja

vodja

vodja

vodja
vodja

vodja

vodja
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19.2

Priloga 2: Zakonske osnove

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

19.2.1

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:
18. pripravlja naravovarstvene smernice;
19. upravlja baze podatkov o naravnih vrednotah in sestavinah biotske raznovrstnosti;
20. daje mnenje iz 97., 104. in 153. člena tega zakona;
21. skrbi za enotnost strokovnih metod in postopkov na področju ohranjanja narave;
22. izvaja strokovni nadzor na področju ohranjanja narave.
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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;
- 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.

19.2.2

Drugi pomembnejši predpisi in dokumenti

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

19.2.3

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, 30/16, 42/16);
 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.);
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 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 - ZONC);
 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 - ZGO1, 119/02 - ZON-A);
 Zakon o Spominskem parku Trebče (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, Uradni list SFRJ,
št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS - stari, št. 8/90 - ZSDZ, 10/91, Uradni
list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 13/93, 110/02 - ZGO-1, 119/02 - ZON-A);
 Zakon o vodah - 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 - ZKZ (Uradni list RS, št. 71/11 - UPB2, 58/12, 27/16);
 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 - ZG (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 - ZDLov-1 (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - Odl. US, 17/08,
46/14 - ZON-C);
 Zakon o sladkovodnem ribištvu - ZSRib (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 in
21/16);
 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, 64/16);
 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);
 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);
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 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 - ZONC);
 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 - ZONC);
 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, 31/16);
 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).

19.2.4 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 20132017 (sprejet na 49. seji Vlade, dne 6.2.2013)
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Programsko politični dokumenti Evropske skupnosti:
 Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: strategija EU za biotsko
raznovrstnost do leta 2020
 (http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_
ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf) (03.05.2011)
 Prenovljena
strategija
Evropske
unije
za
trajnostni
razvoj
(http://register.consilium.europa.eu/doc/ srv?l=SL&f=ST%2010117%202006%20INIT)
(22.1.2016)

19.2.5

Najpomembnejši predpisi EU s področja varstva narave

 Direktiva Sveta o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in
rastlinskih vrst - Direktiva o habitatih (92/43/EEC);
 Direktiva Sveta o ohranjanju prosto živečih vrst ptic - Direktiva o pticah
(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.

19.2.6

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, MP40 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;

40

Mednarodne pogodbe.
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 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=co
m.microsoft:sl&ie=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1&gws_rd=ssl)
(25.1.2016).
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19.3 Priloga 3: Primerjava med predvideno in realizirano
porabo delovnega časa po nalogah za leto 2016
Spodnji graf prikazuje primerjavo med predvideno in realizirano porabo delovnega časa
sodelavcev Zavoda po nalogah za leto 2016, izraženo v odstotkih od celotnega števila
opravljenih ur41.

25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Program 2016

Realizacija 2016

Slika 9: Predvidena in realizirana poraba delovnega časa po nalogah za leto 2016.

41

Zaradi spremenjenega nabora nalog za leto 2016 v primerjavi s preteklimi leti je možno, da je prišlo do večjih
odstopanj med načrtovanimi in realizirani urami, kot je to bilo običajno v preteklih letih. Zaradi načina zbiranja
podatkov o opravljenem delu po nalogah je možno, da podatki niso povsem pravilni.
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19.4

Priloga 4: Pregled realizacije naravovarstvenih akcij

V preglednici je podan pregled realizacije naravovarstvenih akcij v letu 2016. Preglednica
obsega s programom dela za leto 2016 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 2016 izvedli, piše v zadnjem stolpcu
preglednice 'dodatno'. Navedene so tudi nekatere druge aktivnosti ozaveščanja javnosti
(publikacije, razstave). Opombe, ki so v preglednici označene, so zaporedno navedene za
preglednico.
Preglednica 26: Označitve, samostojne publikacije, ostale akcije, intervencije in druge aktivnosti ozaveščanja
javnosti

OBMOČNA ENOTA
OE Novo mesto
OE Piran
OE Piran
OE Celje
OE Celje
OE Kranj
OE Kranj
OE Kranj

OE Ljubljana
OE Maribor

OE Nova Gorica

NARAVOVARSTVENA AKCIJA
OZNAČITVE
NV Mišnica
Označitev Stena Sv. Štefan
Prenova označitev – NV Kal v Rakitovcu, NV Kal
v Zazidu
Zamenjava dotrajane table pri naravnem
spomeniku Platana pri železniški postaji v Celju
Zamenjava dotrajane table na rastišču
velikonočnice na Boletini
Označitev - Geološke posebnosti kamnoloma
Ušenišče
Informativna tabla o Kranju z vsebino o kanjonu
Označitev Save na sotočju Save Dolinke in Save
Bohinke
Postavitev didaktičnih smerokazov na učni poti
v Rakovem Škocjanu
Označitev Hajšekove bukve z interpretacijsko
tablo
Kamnolom Kopriva, nahajališče
Kopriva - nova pojasnjevalna tabla

apnenca

OE Nova Gorica

OE Nova Gorica
OE Novo mesto

OE LJ, OE NM
OE Celje
OE Celje
OE Celje

Profil flišnega konglomerata v Trnovem,
sanacija nadstreška
Pojasnjevalna
tabla
Odtisi
stopinj
zgornjetriasnih živali
Informativne table Kočevski rog: Podturn, Baza
20, Črmošnjiška jelka, Bodika pod Pečko,
Smreka po Kunčem, Podsteniška koliševka
DRUGE AKCIJE
Mednarodna noč netopirjev
Tabor Rogla 2016 (soorganizacija)
Štetje velikonočnice
Sanacija dreves v MO Celje - Sanacija Intiharjeve

REALIZACIJA
Realizirano
Akcija ni bila realizirana1
Akcija ni bila realizirana1
Dodatna
akcija,
v
sodelovanju z Občino Celje
Dodatna
akcija,
v
sodelovanju s TOD Ponikva
Dodatna akcija
Dodatna akcija
Dodatna
akcija,
v
sodelovanju z Občino
Radovljica
Dodatna
akcija,
v
sodelovanju z NRP
Dodatna
akcija,
v
sodelovanju z Občino
Slovenska Bistrica
Dodatna
akcija,
v
sodelovanju z Marmor
Sežana
Dodatna
akcija,
v
sodelovanju z Občino
Ilirska Bistrica
Dodatna akcija, sredstva
Občina Idrija
Dodatna akcija, sredstva
Občine Dolenjske Toplice

Realizirano2
Akcija ni bila realizirana3
Realizirano
Realizirano
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OE Celje

lipe, Hrasta pri Malnarjevem Janezu, Platane pri
Hotelu Štorman
Čiščenje jame Kamnita hiša
Realizirano

OE Celje
OE Kranj

Predstavitev drevesnih NV v občini Komenda
Sanacija gnezda štorklje v Lahovčah

Akcija ni bila realizirana4
Realizirano

Gogalov lipovec – sanacija drevesne NV
Preprečevanje povoza dvoživk (varovalne
ograje) – Koseze pri Vodicah - Mengeš
OE Ljubljana, OE Ohranjanje kotišč netopirjev v cerkvah (Sv.
Novo mesto
Janez Nepomuk – Nova Oselica; cerkev v
Soteski)
OE Ljubljana
Rakov Škocjan – urejanje učne poti
OE Ljubljana
Vzdrževanje NR Strajanov breg (čiščenje zarasti)

Akcija ni bila realizirana5
Realizirano

OE Ljubljana
OE Maribor

Realizirano
Realizirano

OE Kranj
OE Ljubljana

OE Maribor

Sanacija lip – Nova Štifta
Izvedba Dogodka BIOBLITZ – 24 ur z reko Muro

Izdelava 8 podstavkov za gnezda bele štorklje,
zamenjava 7 podstavkov
OE Maribor
Soorganizacija dogodka Festival Drava 2016
OE Novo mesto
Dobrava – monitoring srednjega detla
OE Novo mesto
Jovsi – monitoring kosca
OE Novo mesto
Označitev gnezda sokola selca
OE Novo mesto
Odstranjevanje zarasti – KP Lahinja
(ureditev dostopne poti do izvirov Krnica in
Stepanjec)
OE Novo mesto
Odstranjevanje tujerodnih vrst (želve) – kal
Kršeljivec
OE Novo mesto
Sanacija Jureča lipa (Vrtača pri Semiču)
OE Piran
Odstranjevanje zarasti – travnik pri Fermovem
mlinu
OE Piran
Sanacija erozijskih jarkov – NV Debeli rtič
OE Piran
Sanacija NV Platana v Portorožu
Skupina za geologiji Udeležba in predstavitev na MINFOS, Tržič;
predstavitev geoloških naravnih vrednot
OE
Celje,
OE 7. tradicionalna akcija odstranjevanja zarasti na
Maribor, Osrednja pohorskih planjah/traviščih
enota
OE Celje
Sanacija Ramšakove lipe

OE Celje
OE Celje
OE Kranj
OE Kranj
OE Ljubljana

Realizirano

Realizirano
Realizirano

Realizirano
Realizirano
Realizirano
Realizirano
Akcija ni bila realizirana6
Realizirano

Realizirano
Akcija ni bila realizirana7
Akcija ni bila realizirana1
Akcija ni bila realizirana1
Realizirano
Realizirano
Projekt SUPORT

Dodatna
akcija,
v
sodelovanju z Občino
Tabor
Prestavitev gnezda bele štorklje na Ljubečni
Dodatna akcija
Zavarovanje brezna (Lesene ograje) na Gori Oljki Dodatna akcija
Sodelovanje pri Geobioblitzu – Dovžanova Dodatna akcija
soseska
Akcija odstranitve japonskega dresnika
Dodatna akcija
Sanacija lip v Loški dolini
Dodatna
akcija,
v
sodelovanju z Občino
Loška Dolina
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OE Ljubljana

OE Ljubljana

OE Ljubljana

OE Ljubljana
OE Novo mesto
OE Novo mesto
OE Novo mesto
OE Novo mesto
OE Nova Gorica
OE Nova Gorica

OE Nova Gorica
OE Piran
OE Piran

Prestavitev gnezda štorklje v Mateni pri Igu

Dodatna
akcija
–
koordinacija, v sodelovanju
z KP Ljubljansko barje
Sanacija gnezda štorklje v Gorenjem jezeru
Dodatna
akcija
–
koordinacija, v sodelovanju
z NRP
Akcija odstranjevanja invazivnih rastlinskih Dodatna
akcija
–
tujerodnih vrst /Trzin - Natura 2000 Rašica
koordinacija, v sodelovanju
z NRP
Prostovoljna delovna akcija čiščenje vej ob Dodatna
akcija
v
izviru Prunkovec (Rakov Škocjan)
sodelovanju z NRP
Sanacija lipe v Dolah pri Metliki
Nadomestna akcija7
Ureditev zatočišča za netopirje v okenski lini Dodatna akcija
farne cerkve v Vinici
Ureditev preletne line za netopirje v Soteski
Dodatna akcija
Sanacija gnezd bele štorklje v Biču in Mostecu
Dodatna akcija
Sodelovanje pri obročkanju štorkelj v Občini Dodatna akcija
Postojna
Sanacija robinje v Novi Gorici
Dodatna
akcija
v
sodelovanju z Občino Nova
Gorica
Sanacija cipres v Vipložah
Nadomestna akcija 5
Sanacija plovk (označitev morskih ZO)
Dodatna
akcija
–
8
intervencija
Ureditev rastišča platane v Portorožu
Dodatne
akcije,
v
sodelovanju z Občino
Portorož

1

Akcija ni bila realizirana, saj so bila sredstva OE Piran v celoti prenesena na intervencijsko sanacijo plovk (v
dogovoru z MOP)
2
Več dogodkov – Stara Cerkev pri Kočevju (OE Ljubljana), Ajdovska jama (OE Novo mesto)
3
Akcija ni bila izvedena, za akcijo niso bila predvidena finančna sredstva.
4
Akcija je bila načrtovana v sodelovanju z Občino Komenda, ki je sredstva za izvedbo akcije prestavila na
naslednje leto. Za akcijo niso bila predvidena finančna sredstva.
5
Akcija ni bila izvedena, NV leži znotraj TNP (pristojnost TNP), sredstva so bila zato porabljena za sanacijo NV
Ciprese Vipolže
6
Na terenu se je izkazalo, da označitev ni bila potrebna. Cilj akcije je bil dosežen s pomočjo komunikacije s PD
Krka Novo mesto
7
NV Jureča lipa je bila pred sanacijo poškodovana, tako da sanacija ni bila več smiselna. Sredstva so bila
porabljena za sanacijo NV Dole – lipa 2 oz. t.i. Težakovo lipo
8
Interventna akcija – sredstva relocirana iz načrtovanih akcij OE Piran; te akcije zato niso bile izvedene

OE Novo mesto
Osrednja enota
Osrednja enota, OE
Ljubljana
OE Kranj
Osrednja enota
OE Kranj

PUBLIKACIJE
Živi svet reke Krke v Novem mestu, zloženka
Projekt SUPORT, trajnostno upravljanje Pohorja; Poročilo o rezultatih
projekta
Upravljanje travnikov na Ljubljanskem barju; Priročnik za kmete za
upravljanje travnikov na Ljubljanskem barju (projekt LJUBA)
Učilnica v naravi – gozdna učna pot Onger; delovni zvezek oz. pripomoček za
spoznavanje Ongra in njegovih skrivnosti
Invazivne rastline v kmetijski krajini, priročnik
Učno sprehajalna pot Rača , knjiga (dopolnitev in ponatis)
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OE Kranj
OE Ljubljana
OE Maribor
OE Maribor
Osrednja enota
Osrednja enota
OE Piran, Osrednja
enota

Učno sprehajalna pot Rača , vodnik (dopolnitev in ponatis)
Dogodivščina netopirja Mračka, knjižica
Fosili – zgodbe iz preteklosti, učni pripomoček
Pisana Mura, pobarvanka
Varstvo narave št. 28
Koledar 2016 – poster (projekt LIFE TO GRASSLANDS)
Priložnost za POVEZOVANJE - Povzetki dogodkov, zaključkov in vtisov Tedna
sredozemske obale in makroregionalnih strategij Evropske unije

RAZSTAVE
BioBlitz 2016 – Ujemi trenutek, fotografska razstava
BioBlitz 2016 – Ujemi trenutek, fotografska razstava
BioBlitz 2016 – Ujemi trenutek, fotografska razstava (ponovna
postavitev obstoječe razstave)
BioBlitz 2016 – Ujemi trenutek, fotografska razstava (ponovna
postavitev obstoječe razstave)
BioBlitz 2016 – Ujemi trenutek, fotografska razstava (ponovna
postavitev obstoječe razstave)
Značilne kamnine in fosili Dolenjske
Razstava Alpe kot jih vidijo ptice1 - Razstava ob 20 letnici KP
Kum
Razstava Alpe kot jih vidijo ptice1 - Teden sredozemske obale
Nevidne vezi – razstava o morskih datljih (ponovna postavitev
obstoječe razstave)
Narava med Radovljico in Bledom (ponovna postavitev
obstoječe razstave)
Zarta ali Zarica, potopljena lepotica (ponovna postavitev
obstoječe razstave)

prva postavitev Veržej, dogodek
BioBlitz
ponovitev razstave V DUO,
Marianum Veržej
Dogodek Big Jump, Apače
TC Maximus
TC Europark Maribor
OŠ Frana Metelka, Škocjan
Kum
Izola, marina
Knjižnica Velenje
OŠ Orehek (Kranj)
Gimnaziji Škofja Loka

1

Avtor razstave je Matevž Lenarčič. Mednarodni projekt ALPE – kot jih vidijo ptice, predstavlja celotno alpsko
verigo z letalskimi posnetki, vsebinsko pa združuje izsledke številnih mednarodno uveljavljenih avtorjev –
strokovnjakov in jih v poljudni predstavitvi ponuja najširši javnosti v obliki potujoče razstave na prostem in v
obliki knjige.
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19.5 Priloga 5: Pregled sodelovanja Zavoda v zunanjih
projektih v letu 2016
V preglednici spodaj je podan podrobnejši pregled zunanjih projektov, ki smo jih v letu 2016
izvajali v ZRSVN.
Preglednica 27: Sodelovanje Zavoda v zunanjih projektih
Naslov

Program

Obdobje

Prijavitelj

Vloga
ZRSVN

Odgovorna oseba v
ZRSVN

1

Alpine Ecosystem Services –
mapping, maintenance and
management

Interreg
Alpine
Space

16.12.201515.12.2018

Univerza
v Bolzanu

partner

Tadej Kogovšek

2

Implementing Alpine
Governance
Mechanisms of the European
Strategy for
the Alpine Region

7.6.20166.6.2019

Bavarsko
ministrstvo
za okolje in
varstvo
potrošniko
v

partner

Tina Trampuš

1.10.201631.03.2019

Občina
Slovenska
Bistrica

partner

dr. Jurij Gulič

1.7.201630.6.2019

Delovna
skupnost
Geoparka
Karavanke

partner

Mag. Mojca
Bedjanič

7.7.201631.06.2020

Gozdarski
inštitut
Slovenije

partner

Judita Malovrh

1.9.201428.2.2019

Občina
Kočevje

partner

Denis Žitnik

1.11.201531.10.2020

ZRSVN

vodilni
partner

dr. Nika Debeljak
Šabec

3.2.201530.4.2016

ZRSVN

vodilni
partner

Primož Glogovčan

3

4

5

6

7

8

Interreg
Alpine
Space

Inovativni interpretacijski
pristopi za trajnostno
koriščenje
dediščine v smeri
Interreg V-A
trajnostnega turizma za
Slovenijamlade / Inovativni
Hrvaška
interpretacijski pristupi za
održivo korištenje baštine u
smjeru
održivog turizma za mlade
Institutionelle
Zusammenarbeit - EVTZ
Interreg V-A
Geopark Karawanken /
SlovenijaInstitucionalno sodelovanje Avstrija
EZTS Geopark
Karavanke
LIFE 2015
Awareness Raising, Training
okoljsko
and Measures on Invasive
upravljanje
alien Species in forests
in
informiranje
Ohranjanje območij Natra
LIFE+
2000 Kočevsko
narava
LIFE Conservation and
Management of Dry
LIFE 2014
Grasslands in Eastern
narava
Slovenia
Ljudje za Barje - ohranjanje
biotske pestrosti na
EGP
Ljubljanskem barju - LJUBA

9

Trajnostno upravljanje
Pohorja

EGP

3.2.201530.4.2016

Zavod ta
gozdove
Slovenije

partner

dr. Nika Debeljak
Šabec

10

Toward Strengthened
Conservation Planning in SEE

IUCN

1.6.201431.7.2016

IUCN ECARO

partner

Tjaša Djokić
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Naslov
11

12

Bilateralno sodelovanje v
okviru Programa finančnega
mehanizma EGP (SI02)
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

Program

Obdobje

Prijavitelj

Vloga
ZRSVN

Odgovorna oseba v
ZRSVN

EGP

26.8.2016
–
31.12.2016

ZRSVN

prijavitelj

dr. Nika Debeljak
Šabec

TP Program
razvoja
podeželja

1.1.201528.2.2016

MKGP

zunanji
izvajalec

mag. Mateja
Žvikart
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19.6 Priloga 6: Ljudje za barje – ohranjanje biotske
pestrosti na Ljubljanskem barju

AKRONIM
Trajanje
Spletna stran
Vrednost projekta
Program (sredstva)
Prijavitelj
Partnerji

LJUBA
3.2.2015 – 30.4.2016
http://www.ljuba.si/
554.274 EUR (vrednost ZRSVN: 188.009 EUR)
Finančni mehanizem EGP (EEA Grants)
Zavod RS za varstvo narave
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Znanstveno raziskovalni
center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

1. PROJEKTNO OBMOČJE

Projektno območje je obsegalo Natura 2000 območje Ljubljansko barje, ki je največja
nižinska travnata pokrajina v Sloveniji in eno izmed najpomembnejših območij za ohranitev
biotske pestrosti v Sloveniji. Ljubljansko barje predstavlja življenjski prostor številnim
rastlinskim in živalskim vrstam. Razprostira se na okoli 160 km2 površine, obsega 7 občin in je
zavarovano kot krajinski park. Ljubljansko barje je skozi tisočletja s svojo prisotnostjo
pomembno sooblikoval človek. Na njem poteka kmetijsko gospodarjenje, kar je predstavlja
upanje za nadaljnje upravljanje travniških površin in preprečevanje zaraščanja na eni strani
in grožnjo zaradi prevelike intenzifikacije kmetijstva na drugi. Poleg tega je v neposredni
bližini glavno mesto in številni prebivalci Ljubljane koristijo to območje za rekreacijo.
2. EKIPA PROJEKTA (ZRSVN)

Izvedba projektnih aktivnosti: Primož Glogovčan – vodja projekta, Gregor Danev, mag. Lara
Jogan Polak, mag. Karin Gabrovšek, mag. Mateja Žvikart, mag. Maruša Danev, Mateja
Kocjan, mag. Andreja Škvarč, mag. Martina Kačičnik Jančar
3. CILJI PROJEKTA

Glavni splošni cilj projekta je bil učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja Natura 2000
območja Ljubljansko barje, kar je pomenilo tudi izboljšanje sodelovanja med kmetijsko
stroko in naravovarstvom. Z aktivnostmi smo želeli povečati površine 3 tarčnih HT in 4
tarčnih vrst z ustreznim upravljanjem, zaustaviti širjenje njivskih površin na račun travniških, ,
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ugotoviti katera metoda je najučinkovitejša za zatiranje invazivne tujerodne vrste zlate
rozge, pridobiti podatke o stanju in razširjenosti tarčnih vrst in HT ter 3 dodatnih vrst ptic in
prostorsko ter metodološko nadgraditi obstoječe monitoringe tarčnih vrst/HT. Zastavljeni
cilji so bili doseženi v celoti, predvsem z intenzivnim spodbujanjem kmetov za vpis v
naravovarstvene operacije KOPOP (PRP 2015-2020) in ostalimi projektnimi aktivnostmi s
katerimi smo spodbujali naravovarstveno primerne kmetijske prakse. Projekt je bil končan v
predviden času. Finančna sredstva so bila ob potrditvi končnega poročila povrnjena v celoti.
4. IZVEDENE AKTIVNOSTI IN UČINKI PROJEKTA

Preko individualnih pogovorov in organizacije izobraževanj za kmete smo dosegli vpis v
operacije KOPOP (PRP 2015-2020) in nadstandard na 368 ha travnikov. Na ta način smo na
Ljubljanskem barju izboljšali stanje za 3 tarčne vrste in 2 HT ter ohranili še zadnjo večjo
populacijo barjanskega okarčka in preprečili njegovo skorajšnje izumrtje. S pobudami na
MOP in MKGP smo vplivali na spremembe kmetijske politike: povečanje izplačil za
naravovarstvene operacije KOPOP in spremembo operacije Steljniki. V coni barjanskega
okarčka smo na 5,5 ha parcel odstranili lesno zarast z namenom povečanja življenjskega
prostora tega metulja. Zlato rozgo smo odstranili z 21 ha površin. V Strajanovem bregu, kjer
je zadnji ostanek habitatnega tipa nizko barje, smo odstranili lesno zarast na 3 ha in pridobili
podatke s hidrološkega monitoringa. Tu smo izvedli tudi prostovoljno delovno akcijo za
lokalne deležnike in aktivnosti v tej dolini prestavili tudi učencem in učiteljem OŠ Škofljica.
Izveden in nadgrajen je bil monitoring za 3 vrste in 3 habitatne tipe in podatki vključeni v NV
Atlas in podatkovno zbirko ZRSVN. Preko obiska spletne strani projekta in sodelovanja z
mediji smo dosegli več kot 240.000 ljudi in jim posredovali znanje o pomenu ohranjanja
barjanskih travnikov. Za kmete je bil izdelan priročnik z opisom primerov dobrih praks, ki
smo jih pridobili tekom projekta.
5. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI PO PROJEKTU

Nadaljevali bomo z že začetimi aktivnostmi v Strajanovem bregu: nadaljnja odstranitev lesne
zarasti, vzpostavitev in vzdrževanje nizkega barja in rastišča Loeselove grezovke,
nadaljevanje monitoringa hidrološkega stanja in spremljanja stanja vrst in HT nizko barje. Z
novimi odkupi, zakupi in pogodbenim varstvom dodatnih zemljišč ter ustreznim
gospodarjenjem za tarčne vrste in HT na teh traviščih bomo še izboljšali habitat barjanskega
okarčka, travniškega postavneža in strašničinega mravljiščarja ter poskušali doseči
povezljivost med populacijami na Ljubljanskem barju. Za dosego teh ciljev bomo uporabili
mehanizme Evropskega sklada za regionalni razvoj, skupne evropske kmetijske politike in
predvidena finančna sredstva iz Načrta dela JZ KPLB.
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19.7

Priloga 7: Trajnostno upravljanje Pohorja

AKRONIM
Trajanje
Spletna stran
Vrednost projekta
Program (sredstva)
Prijavitelj
Partnerji

SUPORT
3.2.2015 – 30. 4. 2016
http://www.projektipohorja.si/en/
606.707,71 EUR (vrednost ZRSVN: 214.486 EUR)
Finančni mehanizem EGP (EEA Grants)
Zavod za gozdove Slovenije
Zavod RS za varstvo narave, RRA Koroška – regionalna razvojna agencija za
Koroško, Občina Zreče in Občina Ribnica na Pohorju.

1. PROJEKTNO OBMOČJE

Izvajanje projekta je bilo usmerjeno na ovršni del – greben Pohorja od Klopnovrških barij do
smučišča Kaštivnik pod Malo Kopo. Projekt je potekal na območju 12 občin, Občini Ribnica na
Pohorju in Zreče pa sta v projektu aktivnejše sodelovali.
2. EKIPA PROJEKTA (ZRSVN)
Izvedba projektnih aktivnosti: dr. Nika Debeljak Šabec – vodja projektne skupine, dr. Jurij

Gulič, Sebastjan Štruc, Aleksander Koren, Tomaž Acman, mag. Matej Petkovšek, mag.
Martina Kačičnik Jančar, mag. Mateja Nose-Marolt.
Administrativna pomoč: Andreja Rožnik, Anja Trdin.
3. CILJI PROJEKTA

Pohorje je zaradi svojih naravnih danosti uvrščeno v ekološko omrežje Natura 2000. Zaradi
številnih dejavnikov, predvsem spremembe habitatov, razvoja turizma in rekreacije, so
ogroženi najvrednejši deli narave Pohorja. Številčnost številnih vrst ptic, dvoživk in metuljev
upada. Zato je bil cilj projekta SUPORT poiskati rešitve za trajnostni razvoj Pohorja, ki bo
hkrati zagotavljal ohranjanje naravovarstveno visoko vrednih območij in obstoj prostočasnih
aktivnosti v naravi.
4. IZVEDENE AKTIVNOSTI IN UČINKI PROJEKTA

V okviru izvedbe projektnih dejavnosti smo se osredotočili na izboljšanje stanja specifičnih
habitatnih tipov: mokrišč, suhih travišč in varovalnih gozdov znotraj projektnega območja;
pridobitvi podatkov o stanju in razširjenosti 5 vrst ptic katerih stanje na Pohorju je neznano;
izboljšanju stanja tarčnih habitatnih tipov in habitatov tarčnih vrst. Pripravili in predlagali
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smo model sistema upravljanja območij z visoko biotopsko vrednostjo prek sektorskega
upravljanja in vključili naravovarstvene usmeritve v strateške dokumente sektorjev. Izvedena
je bila analiza športnih in rekreacijskih aktivnosti v naravnem okolju Pohorja. V sklopu
strokovnih delavnic so udeleženci spoznali specifične ukrepe za ohranjanje gozdnih kur in
drugih tarčnih vrst projekta. S postavitvijo 18 lesenih pregrad, izkopom 2 vodnih kotanj in
odstranjenem zaraščenosti na mokriščih (5 ha) smo prispevali k izboljšanemu vodnega
režima na Klopnovrških barjih. Sodelovali smo pri selektivni odstranitvi zarasti na traviščih
(18 ha) ter strukturiranju gozdnega roba (4,5 ha). Na 21 lokacijah smo sodelovali pri
izboljšanju struktur sestojev in funkcij gozda. S sajenjem jerebike, bukve in macesna smo
povečali prehransko bazo za tarčne vrste. S ciljem zmanjšanja grožnje za gozdne kure smo
sodelovali pri saniranju žične ograje (odstranitvi nefunkcionalnih žičnih ograj ter na območjih
skupinske zaščite nadomestitvi z lesenim ograjami). Sodelovali smo pri določitvi ekocelic,
habitatnega drevja in postavitvi 60 gnezdilnic za koconogega čuka ter malega skovika.
Spremljali smo stanje tarčnih vrst. Intenzivnost vožnje na gozdnih prometnicah in v
naravnem okolju smo spremljani prek megnetometerskih senzorjev in izvedli conacijo
prostora glede človekovih aktivnosti v naravi. Prek IR kamer smo spremljali plenjenje
umetnih gnezd koconogih kur ter prek IR kamer spremljali motnje v habitatih tarčnih vrst.
Pripravili smo predlog medinstitucionalnega upravljanja Natura 2000 območja Pohorje.
5. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI PO PROJEKTU

Dejavnosti, ki so bile opravljene v okviru projekta se bodo nadaljevale tudi po zaključku, in
sicer se bo ZRSVN vključeval k izvedbi dejavnosti:
 meritev višine talne vode s piezometri,
 spremljava oz. štetje vozil s senzorji na določenih odsekih gozdnih cest ter v
naravnem okolju,
 spremljava motenj v naravnem okolju (habitatu tarčnih vrst) z IR kamerami gibanja,
 spremljanje stanja populacij divjega petelina in ruševca prek zimskega monitoringa.
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19.8 Priloga 8: 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

AKRONIM
Trajanje
Spletna stran
Vrednost projekta

PromKOPOP
16.12.2014 – 28.2.2016
/
85.329,00 EUR (brez DDV), 104.090,40 EUR (z DDV)

Program (sredstva)
Prijavitelj
Partnerji

Program razvoja podeželja RS (Tehnična pomoč)
Zavod RS za varstvo narave
/

1.

PROJEKTNO OBMOČJE:

Projektne aktivnosti so se izvajale na devetih območij Natura 2000, kjer je stanje
ohranjenosti vrst in habitatnih tipov kmetijske krajine slabo: Drava, Dravinja, Goričko,
Ličenca, Ljubljansko barje, Mura, Šentjernejsko polje, Planinsko polje, Volčeke.
2. EKIPA PROJEKTA (ZRSVN):
Izvedba projektnih aktivnosti:
mag. Mateja Žvikart, mag. Karin Gabrovšek, Gregor Kalan, Tanja Košar, Sonja Rozman, Jožef
Sedonja, Klavdij Bajc, Andrej Hudoklin, Barbara Kink, Barbara Vidmar
2.

CILJI PROJEKTA:

Natura 2000 je evropsko omrežje območij Natura 2000 na katerih mora vsaka država članica
zagotavljati ugodno stanje ohranjenosti t.i. kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov. Slovenija
se je za obdobje 2007 – 2013 odločila, da bo ugodno stanje vrst in habitatnih tipov, vezanih
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na kmetijska zemljišča dosegala preko kmetijsko – okoljskih ukrepov (KOP), ki so del
Programa razvoja podeželja (PRP) 2007-2013.
Rezultati doseganja varstvenih ciljev kažejo, da so bili le-ti doseženi na le 11% območij
Natura 2000. Razlogov za tako stanje je več, na tem mestu pa izpostavljamo le dva
relevantna za ta projekt in sicer (1) nezadostna promocija KOP ukrepov kmetom ter (2)
nezainteresiranost/nezanimanje kmetov za vključevanje v KOP ukrepe. Razlogov za
nezadostno promocijo je sicer več, najpomembnejša pa sta dejstvo, da se je kmetom raje
svetovalo vključevanje v ekonomsko donosnejše KOP ukrepe ter da so bili t.i. ciljni
biodiverzitetni KOP ukrepi slabo promovirani zaradi nezadostnega znanja s strani kmetijsko
svetovalne službe. To se je posledično odrazilo v nezanimanju kmetov za vključevanje v
ukrepe sonaravnih oblik kmetovanja.
Projektne aktivnosti so zato bile načrtovane tako, da so bili z njimi doseženi naslednji cilji:
- Boljša izobraženost in ozaveščenost kmetijskih svetovalcev o vsebinah s področja
ohranjanja narave, zahtevah KOP, ki pomagajo ohranjati ugodno stanje vrst in
habitatnih tipov, Naturi 2000,…
- Boljša ozaveščenost in razumevanje vsebin varstva narave pri kmetih, ki kmetujejo na
najbolj ranljivih območjih Natura 2000.
- Boljše sodelovanje s kmeti, ki kmetujejo na najbolj občutljivih delih območij Natura
2000.
- Boljše razumevanje razlogov in vpogled v realno stanje na najbolj občutljivih območjih
Natura 2000.
- Boljša pripravljenost kmetov na vpis zahtev KOP v letu 2015 in 2016.
- Boljše sodelovanje vseh institucij (ZRSVN, KGZS, MKO) pri izvajanju ukrepov PRP 20142020.
- Hitrejši odziv na morebitne težave pri izvajanju naravovarstvenih ukrepov KOPOP, če
oz. ko se to izkaže za potrebno.
3.

IZVEDENE AKTIVNOSTI IN UČINKI PROJEKTA:

Na devetih območjih Natura 2000 so bile izvedene naslednje aktivnosti: na vseh osmih
območnih Zavodih KGZS smo organizirali izobraževanja za kmetijske svetovalce. Za
svetovalce, ki so želeli pridobiti poglobljeno znanje iz vsebin varstva narave smo organizirali
pet dodatnih izobraževanj, ki so obsegala tako teoretični, kot tudi praktični del. Za lažje
svetovanje kmetom smo pripravili tudi t.i. Navodila za svetovalce, kaj in kako svetovati.
Za kmete, ki kmetujejo na območjih Natura 2000, kjer je stanje vrst in habitatnih tipov
kmetijske krajine najbolj slabo, smo organizirali 50 srečanj z namenom izobraževanja in
ozaveščanja ne le o naravovarstvenih vsebinah, temveč tudi možnostih in pogojih za
izvajanje katerega od naravovarstvenih ukrepov KOPOP. Obiskali smo tudi preko 300 kmetij
in kmetom svetovali, katere površine bi bilo smiselno vključiti v posamezne naravovarstvene
operacije KOPOP.
S štirimi promocijskimi prispevki smo bili prisotni tudi v medijih (Kmečki Glas, Zelena dežela),
pripravljene pa so bile tudi štiri zloženke za ukrepe KOPOP – Posebni traviščni habitati (HAB),
Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR), Traviščni habitati metuljev (MET), Steljniki
(VTR).
4.

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI PO PROJEKTU:

Poprojektne aktivnosti niso načrtovane, saj je Zavod omenjene aktivnosti izvajal preko
javnega naročila. Vendar bi z delom vsekakor bilo treba nadaljevati tudi v prihodnje, kjer bi
se tovrstno svetovanje, ozaveščanje in promocija moralo urediti na sistemski ravni.
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19.9 Priloga 9: Seznam prispevkov na domačih in
mednarodnih strokovnih srečanjih ter konferencah v letu
2016
V preglednici je seznam prispevkov na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih ter
konferencah, katerih so se v letu 2016 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

Centrih Genov Tina; An evaluation of EU habitats directive criteria for a mobile cetacean in a
1. small country; Evropsko združenje za kite in delfine; Funchal, Madeira, Španija; marec 2016.
Danev Gregor; Biodiversity in Ljubljana; EUROCITIES - Working group for Green Areas and
2. Biodivesity Day; EUROCITIES - Mestna občina Ljubljana; Ljubljana; oktober 2016.
Danev Gregor; Vrednotenje dreves; 11. strokovni posvet ZRSVN "Nekoč naravna dediščina,
3. danes naravne vrednote"; ZRSVN; Ljubljana; november 2016.
Demšar Mateja; Urejanje drevesnih naravnih vrednot (v MO Celje); 11. strokovni posvet
4. ZRSVN "Nekoč naravna dediščina, danes naravne vrednote"; ZRSVN; Ljubljana; november
2016.
Dular Mirjam; Ohranjanje pašnih površin na naravovarstveno pomembni planini Korošica;
5. Mednarodni planšarski dnevi – IAT; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Program
razvoja podeželja RS 2014-2020; Kranjska gora, junij 2016.
Gabrovšek Karin; Izhodišča in cilji za upravljanje z biotsko raznovrstnostjo na Ljubljanskem
6. barju; Izzivi za trajnostni razvoj in ohranjanje biotske raznovrstnosti v Krajinskem parku
Ljubljansko barje; Nacionalni inštitut za biologijo, Interreg projekt BidRex; Brezovica pri
Ljubljani; september 2016.
Grmovšek Andrej; Sl Protecting & evaluating geoheritage in Slovenia: today's Issues &
7. challenges; Carphato - Balkan - Dinaric Conference on Geomorphology; Geomorphological
Society of Slovenia; Postojna; september 2016.
Grošelj Alja; Rakov Škocjan - urejanje naravnih vrednot; 11. strokovni posvet ZRSVN "Nekoč
8. naravna dediščina, danes naravne vrednote"; ZRSVN; Ljubljana; november 2016.
Kaligarič Simona; Traditional “meadow orchards”, a neglected habitat type with high
9. conservation value: case from NE Slovenia; 25th Meeting of European Vegetation Survey;
European Vegetation Survey; Rim, Italija; april 2016.
Krajčič Darij, Kocjan Mateja; Naravovarstvo in kulturna dediščina sodelujeta; Dnevi Evropske
10. kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2016 - Otvoritveni dogodek; Zavod za varstvo
kulturne dediščine; Štanjel; oktober 2016.
Krajčič Darij; Mateja Nose Marolt; Uvodno predavanje o biotski raznovrstnosti in kmetijstvu;
11. Varstvo narave in kmetijstvo; Od prepirljivega para do vlečnega konja inovativnega razvoja
podeželja v Evropi; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in
prostor in Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi; Postojna; marec
2016.
Krajčič Darij, Mateja Nose Marolt; Teden sredozemske obale in makroregionalnih startegij –
12. uvodni nagovor; Teden sredozemske obale in makroregionalnih startegij; Ministrstvo za
zunanje zadeve, Ministrstvo za okolje in prostor,ZRSVN; Koper; september 2016.
Nose Marolt Mateja; Varstvo narave v parlamentarni dimenziji; Parlamenti in
13. makroregionalne strategije in Povezovanje učinkuje; Državni zbor RS, Ministrstvo za zunanje
zadeve, Ministrstvo za okolje in prostor; Koper; september 2016.
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14.

15.
16.

17.

Rogelj Metod; Sustainable developement in Gorenjska region - contribution of IRSNC; Vivus
2016 - z znanjem in izkušnjami v nove podjetniške priložnosti; Biotehniški šolski center Naklo;
april 2016.
Rojšek Daniel; Idrca, pritok Soče, med povirji in izlivi; Dan reke Soče 2016; Občina
Idrija,Posoški razvojni center; Sklad za Sočo; Idrija, november 2016.
Rozman Sonja; Predstavitev izkušenj z različnimi načini ozaveščanja o problematiki invazivnih
tujerodnih vrst; XXXIII. gozdarski študijski dnevi; Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; Ljubljana, april 2016.
Stupar Martina; Vrednotenje geoloških naravnih pojavov; 11. strokovni posvet ZRSVN "Nekoč
naravna dediščina, danes naravne vrednote"; ZRSVN; Ljubljana; november 2016.

Trampuš Tina; Zelena infrastruktura v Strategiji EU za alpsko regijo; Zelena infrastruktura 18. novi izzivi za načrtovanje mestne krajine; Društvo krajinskih arhitektov Slovenije; Ljubljana; maj
2016.
Trampuš Tina; Strategija EU za Alpsko regijo in akcijska skupina 7 - ekološka povezanost;
19. Konferenca o povezovanju makroregij in zavarovanih območij; Ministrstvo za zunanje zadeve,
Ministrstvo za okolje in prostor, ZRSVN; Strunjan; september 2016.
Turk Robert; Povezovanje morskih zavarovanih območij - RAC/SPA & MedPAN; Konferenca o
20. povezovanju makroregij in zavarovanih območij; Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za
okolje in prostor, ZRSVN; Strunjan; september 2016.
Zega Mojca; Skrb za naravne vrednote v Triglavskem narodnem parku; 11. strokovni posvet
21. ZRSVN "Nekoč naravna dediščina, danes naravne vrednote"; ZRSVN; Ljubljana; november
2016.
Zega Mojca; MTB Soča Outdoor (Slovenia) – A good case scenario; 8th International
22. Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas;
Faculty of Sciences, University of Novi Sad; Novi Sad, Srbija, september 2017.
Zega Mojca; Protecting & evaluating geoheritage in Slovenia; Today’s issues & challenges;
23. International Scientific Conference of Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission;
Geomorfološko društvo Slovenije, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Postojna in
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU; Postojna; september 2016.
Zvonar Sandra; Naravovarstvena vzgoja in izobraževanje; 16. strokovni posvet DUPŠ "Narava
24. je naša učiteljica"; Društvo učiteljev podružničnih šol; Ponikva, april 2016.

146

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2016

19.10 Priloga 10: Odmevni dogodki in pomembni dosežki
V nadaljevanju izpostavljamo nekatere dosežke in delovne uspehe, ki odslikujejo pozitivne
učinke delovanja Zavoda RS za varstvo narave v našem okolju.

19.10.1 Teden Sredozemske obale in makroregionalnih strategij
Evropske unije
Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij Evropske unije je bil, po konferenci
ob zagonu Strategije EU za Alpsko regijo in ustanovnem zasedanju generalne skupščine
EUSALP, januarja 2016 na Brdu pri Kranju, drugi v nizu dogodkov, ki jih je Slovenija
organizirala v času predsedovanja Strategiji EU za Alpsko regijo (EUSALP). Posvetili smo ga
povezovanju.
Zavod RS za varstvo narave je v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve RS,
Državnim zborom RS, Ministrstvom za okolje in prostor RS, Službo Vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko ter številnimi lokalnimi in regionalnimi predstavniki pripravil niz
različnih dogodkov, ki so se odvijali od 23. septembra do 1. oktobra 2016 na slovenski obali.
Povezali smo ključne deležnike in odločevalce na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni,
strokovno javnost ter številne zainteresirane, ki so s svojim aktivnim sodelovanjem obogatili
pogovore in razmišljanja o povezanosti. Dogodke je podprla tudi Evropska komisija.

Osrednje dogajanje je predstavljalo 10 strokovnih srečanj. Poleg delovnih srečanj
upravljavskih struktur alpske in jadransko-jonske strategije sta bili organizirani tudi
dvodnevna strokovna konferenca na temo povezovanja makroregij in zavarovanih območij
ter okrogla miza deležnikov o vlogi parlamentov, regionalnih pobud in civilne družbe pri
tesnejšem povezovanju pri oblikovanju skupne prihodnosti širše regije. Udeleženci so
razpravljali o makroregionalnem sodelovanju in vlogi različnih institucij. Izmenjali so si
izkušnje na temo povezovanja.
Vzporedno je potekal spremljevalni program, ki je obsegal 15 dogodkov: čistilno
akcijo na območju slovenskih obalnih občin, pet razstav (Constructive Alps 2015, Nevidne
vezi, Alpe kot jih vidijo ptice, Slovensko-slovaška dimenzija in Delfini v slovenskem morju) in
predstavitev novih poštnih znamk (morski sesalci in KP Strunjan). Potekale so še ustvarjalne
delavnice in animacija za otroke, brezplačne projekcije filmov in predfilmov. Celotno
dogajanje smo zaokrožili s sobotnim dnevom odprtih vrat zavarovanih območij na obali.
Na spletni povezavi je na voljo opis celotnega sklopa dogodkov. Povzetke dogodkov,
zaključkov in vtisov Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU smo prevedli
147

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2016

v angleški (delno tudi italijanski) jezik in izdali publikacijo z naslovom Priložnost za
povezovanje, ki smo jo v manjšem obsegu natisnili.

19.10.2 Nelegalni odvzem jamskih hroščev
Zavod se je odzval na opozorila jamarjev, da so v pol leta v šestih slovenskih jamah našli
večje število pasti, ki so bile neoznačene, kar je v nasprotju z uveljavljeno prakso nosilcev
dovoljenj v Sloveniji. Z namenom preprečevanja uničevanja slovenske naravne dediščine je
bil sklican sestanek z vsemi inštitucijami, ki se jih dotika problematika krivolova jamskih živali
- Jamarska zveza Slovenije, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, Skupina za speleobiologijo
na Biotehniški fakulteti, Nacionalni inštitut za biologijo, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC
SAZU, CKFF, ARSO, Notranjski muzej Postojna, Generalna policijska uprava in Inšpektorat RS
za okolje in prostor. Pripravili smo skupni protokol postopanja v primeru najdbe nelegalnih
pasti v jami, na podlagi katerega lahko jamarji pravilno postopajo, če naletijo na neoznačene
pasti.

V sodelovanju z jamarji iz JD Črni Galeb Prebold smo izpeljali komunikacijo z domačini
na območju Dobroveljske planote, kjer je bilo v zadnjem času odkritih največ nelegalnih
pasti, saj imajo lahko pomembno vlogo pri odkrivanju divjih lovcev. Prav domačini so nam
povedali, da so se pogovarjali s tujci, ki so jim povedali, da lovijo jamske živali. V sodelovanju
s policijo in inšpekcijo je bilo izvedenih nekaj ogledov jam, ki so t.i. tarčne jame za krivolovce.
V Vrački Zijalki smo izpeljali tiskovno konferenco za medije, kjer so si v jami lahko ogledali
tudi nelegalno postavljene pasti. V začetku poletja je bila na območju Zaplane izpeljana prva
»akcija«, kjer se je izkazala hitra odzivnost jamarjev, policije, inšpekcije in našega Zavoda.
Konec leta pa smo se vse inštitucije ponovno sestale in dorekle program dela za leto 2017 na
področju nelegalnega lova jamskih hroščev. S celostno obravnavo preprečevanja divjega lova
na jamske hrošče bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu.

19.10.3 Nekoč naravna dediščina, danes naravne vrednote –
Strokovni posvet ZRSVN
11. strokovni posvet Zavoda je bil posvečen prvemu stebru varstva narave - naravnim
vrednotam. Udeležilo se ga je več kot 180 udeležencev različnih naravovarstvenih in drugih
(strokovnih) institucij, katerih delo je vezano na vsebine naravnih vrednot (inšpekcije,
izobraževalne in raziskovalne institucije).
Sporočilo posveta z naslovom »Nekoč naravna dediščina, danes naravne vrednote« je
bilo, da je treba te dragocene dele narave spoštovati in ohranjati za naslednje rodove, ne
glede na to, kako jih v danem obdobju poimenujemo.
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V prvem sklopu je bila predstavljena zgodovina – kako smo prišli do naravnih vrednot,
sistem varstva naravnih vrednot in kako vrednotimo drevesa ter geološke pojave. Drugi sklop
je bil namenjen interpretaciji naravnih vrednot, kjer so predstavniki treh inštitucij
(Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Zavod za gozdove Slovenije, ZRSVN) predstavili
različne primere interpretacije naravnih vrednot na konkretnih primerih. V zadnjem sklopu
predstavitev je bilo prikazano, kako Zavod v sodelovanju z različnimi inštitucijami skrbi za
ohranjanje naravnih vrednot. Triglavski narodni park in Notranjski regijski park sta
predstavila skrb in urejanje naravnih vrednot v zavarovanih območjih, predstavnik ZRSVN je
predstavil urejanje drevesnih naravnih vrednot v sodelovanju z občino.

Tudi s pomočjo tega posveta je bil storjen korak več k poznavanju pomena naravnih vrednot.
Udeleženci so organizacijo tovrstnih posvetov pozdravili in izpostavili, da si še želijo
strokovnih srečanj, vezanih na naravne vrednote.
Sodelovanje različnih inštitucij pri interpretaciji, predvsem pa pri skrbi za varstvo
naravnih vrednot, je prava pot do uspeha. Možnosti za nadgradnjo je še veliko. Medsebojno
sodelovanje bo vodilo k skupnemu cilju - varovanju in ohranjanju naravnih vrednot za nas in
naše potomce. Ne gre pozabiti, da so pritiski na naravo, seveda tudi na naravne vrednote,
vedno večji.

19.10.4 Varstvo narave za otroke
Na Zavodu RS za varstvo narave si prizadevamo, da se zavest o varstvu narave goji že od
malih nog, zato nekatere naše aktivnosti namenjamo tudi najmlajšim. Tako smo prav zanje
izdali dve slikanici: »Žabica je rešena!« in »Dogodivščina netopirja Mračka«. Sporočili obeh
zgodb sta spoznanje, da smo ljudje del narave in živimo v okolju, ki si ga delimo z živalmi in
rastlinami. Če želimo, da bodo živali in rastline še naprej med nami, moramo poskrbeti, da s
svojim ravnanjem ne uničimo njihovega življenjskega prostora. Otroke obiskujemo v vrtcih,
šolah in na različnih dogodkih za otroke po Sloveniji. Da je podajanje informacij o ogroženih
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vrstah zanimivejše, se poslužujemo različnih tehnik, od lutkovne predstave, igric in uporabe
pripomočkov do delavnic izdelovanja živali iz različnih materialov. V letu 2016 smo iz OE
Ljubljana obiskali nekaj vrtcev iz občine Ljubljana, Vrhnika in Brezovica. Ob Svetovnem dnevu
mokrišč smo obiskali knjižnico Vrhnika, ob Svetovnem dnevu biotske raznovrstnosti pa
knjižnico Medvode. Ozaveščanje otrok smo izvedli tudi v sklopu dogodkov Zelene prestolnice
Evrope 2016 in dogodka Bioblitz »24 ur z reko Muro« v Veržeju. V okviru Mednarodni noči
netopirjev smo v Stari cerkvi izvedli ustvarjalne delavnice za otroke. Mlajši otroci so
izdelovali netopirje iz različnih materialov in poslušali zgodbo o netopirju Mračku, starejši pa
so spoznavali netopirje preko pogovora in igre. V sodelovanju s Slovenskim društvom za
proučevanje in varstvo netopirjev smo imeli predavanje o netopirjih, njihovi ogroženosti in
varstvu, nato pa smo poslušali netopirje z ultrazvočnimi detektorji. Na ta način poskušamo
otrokom in ostalim približati netopirje, o katerih še vedno krožijo negativni predsodki. V
sklopu vseh teh dogodkov smo sporočilo o varstvu narave v letu 2016 predali vsaj 300
otrokom.

19.10.5 Ohranjanje kotišč netopirjev v sakralnih objektih
V letu 2016 smo se posvečali pregledu stanja na terenu in komunikaciji za ohranjanje kotišč
netopirjev. Z župniki in ključarji smo se dogovorili o potrebnih ukrepih, za katere je bilo
izdano tudi mnenje. V dogovoru z župniki so bile odstranjene ovire na preletnih odprtinah
(mreže, polkna). Župnije so se na predlagane rešitve dobro odzvale in so vključile ključarje v
izvedbo ukrepov. Zaradi nepripravljenosti sodelovanja v primeru ene župnije smo se obrnili
na škofijo Celje. Organizirali smo sestanek s škofom, g. Stankom Lipovškom, ki nas je prijazno
sprejel. Škof je zelo angažirano posredoval pri župniku in nakazal tudi izpolnjevanje papeževe
okrožnice Laudato si'. Škofija je pripravljena na nadaljnje sodelovanje pri iskanju rešitev za
ponovno vzpostavitev primernih kotišč za netopirje v sakralnih objektih.
Skorajda stalnica našega dela pa je tudi urejanje problematičnih zatočišč netopirjev na
podstrehah cerkva. V preteklem letu smo sami preuredili preletno odprtino za male
podkovnjake na cerkve v Soteski, na način, da smo preprečili dostop golobom. Bolj zahtevna
je bila ureditev kotišča v zvoniku cerkve v Vinici, kjer je zunanji izvajalec dve odprtini v
zvonišču preuredil v funkcionalno zatočišče in ju opremil s predalom za zbiranje gvana. V
sodelovanju z Zavodom Svibna smo tekom leta izvedli mesečni monitoring prisotnosti
netopirjev v Ajdovski jami, pri čemer smo predhodno izobrazili člane društva. V sodelovanju
z zavodom smo pred Ajdovsko jamo izvedli tudi Noč netopirjev s predstavitvijo prisotnih vrst
in opazovanjem izletavanja.

19.10.6 Praznovanje 20. obletnice razglasitve krajinskega parka
Kum
Pred dvajsetimi leti je Občina Trbovlje z odlokom razglasila Krajinski park Kum. Praznovanje
obletnice smo združili z obeležitvijo treh mednarodnih okoljskih dni na dogodku, ki je potekal
na vrhu Kuma. Del praznovanja je bila otvoritev razstave na vrhu Kuma »Alpe, kot jih vidijo
ptice«, avtorja Matevža Lenarčiča, ki se nam je pridružil in nas nagovoril na otvoritvi. Prav g.
Lenarčič je kot strokovni sodelavec za področje narave na Zavodu za spomeniško varstvo
Celje leta 1986 pripravil predlog za razglasitev krajinskega parka Kum. Deset let kasneje je bil
na podlagi tega predloga sprejet občinski odlok. Prireditev smo pripravili v sodelovanju s
Planinskim društvom Kum Trbovlje, Občino Trbovlje, Turistično razvojno društvo krajinski
park Kum Dobovec in Podružnično OŠ Dobovec. Postavitev razstave je pustila velik pečat.
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Posebej smo se razveselili odobravanja domačinov. Parki, pa naj si bodo krajinski, regionalni
ali nacionalni vendarle dobivajo drugačen pomen – najboljši so tisti, kjer so prebivalci parkov
ponosni na varovanje narave.

19.10.7 Naravne vrednote hidrološke zvrsti - vodotoki
Med naravnimi vrednotami hidrološke zvrsti smo na OE Ljubljana v letu 2016 posebno
pozornost namenili vodotokom. Pregled stanja vodotokov zahteva obsežno terensko delo. Za
oceno stanja, kot tudi prepoznavanje vrednostnih lastnosti zaradi katerih so posamezni
vodotoki opredeljeni s hidrološko zvrstjo, je le-te potrebno pregledat v celoti, torej od izvira
do izliva. Pregled je potrebno prilagoditi posameznim vodotokom, saj so ti med seboj
različni. Pregledovanje ravninskih vodotokov, ki so običajno tudi daljši, je zamudno predvsem
zaradi velikih razdalj. Na drugi strani so struge manjših, pretežno hudourniških vodotokov
velikokrat težje dostopne in prehodne, saj so morfološko zelo razgibane. Pogosto je edina
pot po dolini struga vodotoka. Zaradi padlega drevja, kot posledica žleda v letu 2014, je
veliko izvirnih delov vodotokov nedostopnih. Ogled vodotokov je smiseln v času izven
vegetacijske sezone, ko je morfologija struge dobro vidna in temu dejstvu smo tudi prilagajali
čas ogledov.

Stanje vodotokov je zelo različno, vendar pa v splošnem lahko zaključimo, da so
obremenjeni predvsem veliki vodotoki. Zlasti velik vpliv na njihovo stanje imata kmetijstvo in
poselitev. Kmetijske površine se močno zajedajo v prostor, ki ga vodotoki nujno potrebujejo
za svoje delovanje, pa tudi poselitev se je in se žal še vedno širi na območja, ki pripadajo
vodotokom. Zato so tu posegi v vodotoke veliko bolj pogosti in tudi radikalnejši. Na manjših
vodotokih, ki večinoma tečejo po gozdnem prostoru, je vpliv zaznati s strani gospodarjenja z
gozdom (cestne prometnice) in odvzemi vode, praviloma pa se stanje vodotokom poslabša
tudi na območju poselitve.
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19.10.8 Štorkljam omogočamo varna gnezda in tudi z njihovo
pomočjo ozaveščamo o pomenu varstva narave
Še pred leti je veljalo, da so štorklje predvsem na vzhodnem delu Slovenije, v zadnjih letih pa
jih vse več opažamo tudi drugje, za štorklje bolj nenavadnih mestih a zato toliko bolj
sprejetih med ljudmi.
Na Ljubečni smo organizirali celostno komunikacijsko akcijo in na pobudo domačinov
in Krajevne skupnosti Ljubečna smo organizirali in izvedli tudi prestavitev edinega gnezda
bele štorklje v Občini Celje iz električnega droga na nov drog brez električnih vodnikov.
Elektro Celje je poskrbel za tehnično izvedbo, Zavoda za varstvo narave, OE Celje, pa za
organizacijo dogodka in strokovni nadzor. Pri celotni akciji smo sodelovali tudi z več lokalnimi
društvi in krajani Ljubečne, ki raziskujejo življenje štorkelj na Ljubečni. Učenca Osnovne šole
Ljubečna sta predstavila raziskovalno nalogo, v kateri sta povzela opazovanja gnezda tekom
gnezdilne sezone leta 2015. Dobro obiskan dogodek smo izkoristili tudi za promocijo
bližnjega Natura 2000 območja Volčeke, ki je hkrati prehranjevalni habitat bele štorklje.
Zainteresirane obiskovalce smo odpeljali na teren ter jim predstavili pomen ohranjanja
narave na območju Volčeke. Dogodek smo nadgradili s terensko novinarsko konferenco in
kasneje tudi s sporočili za javnost. Vse novice so bile v medijih res dobro predstavljene.

Medtem pa na Dolenjskem in v Beli krajini že od leta 1985 spremljamo rastočo
populacijo bele štorklje. Lani smo sodelovali pri prestavitvi problematičnega gnezda s
prometnega znaka na avtocesti pri Biču na nov drog s podstavkom v bližini.
Prav tako smo se vključili tudi v prestavitev gnezda z dimnika na nov drog ob hiši v
Mostecu. Sodelovali smo tudi pri gnezditvenem popisu in tradicionalnem obročkanju, ki že
dlje časa poteka v sodelovanju z Elektro Ljubljana in Elektro Celje ter Društvom za
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.
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19.10.9 Geološka zgodovina s pomočjo zbirke kamnin in fosilov
Dolenjske
Z namenom popularizacije geologije in hkrati spoznavanja ter varovanja geološke dediščine,
smo konec meseca avgusta 2016 na OŠ Frana Metelka v Škocjanu uredili manjšo geološko
zbirko. Z zbirko, v kateri so razstavljene kamnine in fosili širše Dolenjske, smo želeli
predstaviti pestro dogajanje v geološki zgodovini na tem koncu Slovenije.
Od ideje, ki jo je podalo Turistično društvo Zagrad, ki je izvedbo tudi finančno podprlo,
je minilo dve leti. V postavitev zbirke je bil aktivno vključen predstavnik društva, lokalni
kamnosek – restavrator ter izreden poznavalec kamnin in ZRSVN OE Novo mesto.
Zavod je prispeval kamninski in fosilni material, vzorčen med dolgoletnim spremljanjem
stanja na terenu ter zbirko sistematično uredil. Svoj kamenček v mozaik zbirke so prispevali
tudi učenci višjih razredov, ki so pri tehničnem pouku izdelali lesene podstavke za
razstavljene primerke. Vsak razstavljeni primerek ima tako določeno evidenčno številko,
kamnina je označena s tipom kamnine, fosilom je določeno rodovno oz. vrstno ime in
pripisana je tudi lokacija najdbe.

Zbirka je razdeljena na dva dela. V prvem je trenutno razstavljenih 23 primerkov
sedimentnih kamnin. Največ je apnencev in dolomitov različnih barv in starosti, ki so na
Dolenjskem tudi najbolj pogosti. Največjo pozornost pa prav gotovo pritegnejo peščeni in
lapornati apnenci, polni fosilnih ostankov, ki jih najdemo po raznih delih Dolenjske.
Drugi del zbirke predstavljajo fosili, ostanki življenja v nekdanjem Tetidinem morju, stari
okoli 15 milijonov let. Evidentiranih primerkov je 24, vendar je pod posamezno evidenčno
številko razstavljenih več primerkov iste vrste. Največ je lupin, hišic in kamenih jeder
mehkužcev, školjk in polžev, nekaj je tudi rastlinskih ostankov.
Z zbirko smo želeli popestriti pouk naravoslovnih predmetov in učence, domačine ter
naključne obiskovalce seznaniti o pomenu, varstvu in ohranjanju tovrstne dediščine, ki je
edinstvena in neponovljiva. In ker je v vitrinah še nekaj malega prostora, smo učence pozvali
k dopolnjevanju le-te.
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19.11 Priloga 11: Metodološka pojasnila (operativni cilj,
merljivi kazalniki izvedbe aktivnosti in prioritete ministrstva)
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 7.1). V letu 2011
smo cilje ocenili s pomočjo metode SMART 42 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 7.2). V letu 2012 smo opredelili tudi kazalnike k
posameznim letnim ciljem (gl. poglavje 7.4). Nabor kazalnikov smo v naslednjih letih še
prečistili, 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 2016.
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, 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)

pri prava ...

D

pojasnilo

i zdel ava …

D

opomba

s odel ovanje z ….

D

pojasnilo

krepi tev uči nkovi tos ti 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 ob koncu 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 2016 so podane v naslednji prilogi (gl. poglavje 19.12).
Za obrazložitev prioritet ministrstva je podana ustrezna vsebina iz Izhodišč MOP za program
dela za leto 2016 [5], v preglednici v nadaljevanju.
Preglednica: Naloge strokovne organizacije za ohranjanje narave (ZRSVN) po prioritetah
izhodišče za program dela za leto 2016
PRIORITETE:
1. PRIORITETA
Strokovne
varstva

42

naloge
biotske

kot

NALOGE:
Spremljanje stanja ohranjenosti narave, biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
ugotavljanje njihove ogroženosti, poročanje na podlagi obveznosti iz evropskih
predpisov ter mednarodnih konvencij, dogovorov in sporazumov ter izmenjave
podatkov, pomembnih za mednarodno varstvo
Vključevanje vsebin biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot, območij Natura 2000

Gl. npr. https://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria, 22. 2. 2016
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raznovrstnosti
in
varstva
naravnih
vrednot
75%

2. PRIORITETA
Naloge informiranja,
izobraževanja,
ozaveščanja javnosti in
strokovnega nadzora
15%
3. PRIORITETA
Naloge vključevanja v
razvojne projekte in
mednarodne strokovne
povezave
10%

ter drugih območij z varstvenim statusom v prostorske načrte, načrte rabe naravnih
dobrin, načrte urejanja voda, akte za rabo naravnih dobrin in akte razglasitve
kulturnih spomenikov ter upravne in druge akte z naravovarstvenimi smernicami,
soglasji in strokovnimi mnenji
Izvajanje upravljanja območij Natura 2000 in upravljanje z zavarovanimi območji,
kjer je tako določeno, priprava strokovnih podlag za podrobnejše programe
upravljanja ter druge programske akte na področju ohranjanja narave
Priprava strokovnih predlogov za ukrepe varstva narave, kot so, zavarovanje vrst in
območij, omejevanje dejavnikov ogrožanja rastlinskih in živalskih vrst, pogodbeno
varstvo in skrbništvo, obnovitev, izravnalni in omilitveni ukrepi in drugi, sodelovanje
v postopkih izvedbe ukrepov, priprava pogojev za rabo naravnih vrednot in s tem
povezane ureditve
Vrednotenje in utemeljevanje območij Natura 2000, ekološko pomembnih območij,
habitatnih tipov, naravnih vrednot, rastlinskih in živalskih, njihovih habitatov ter
območij, ki imajo mednarodni pomen na podlagi ratificiranih konvencij in
sporazumov, ter v zvezi s tem ažurno vzdrževanje baz podatkov
Priprava strokovnih mnenj v zvezi z upravnimi, carinskimi, nadzornimi in drugimi
postopki v skladu s predpisi
Zbiranje podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih življenjskih prostorih in
ekosistemih
Sodelovanje pri izpolnjevanju obveznosti v skladu z evropskimi predpisi ter
mednarodnimi konvencijami, dogovori in sporazumi
Sodelovanje z upravljavci zavarovanih območij, zlasti pri pripravi načrtov upravljanja
zavarovanih območij
Zastopanje interesov ohranjanja narave v upravnih in sodnih postopkih ter ažurno
odzivanje na nove dejavnike ogrožanja z opozarjanjem na posledice
Izvajanje intervencij in nujnih akcij v naravi, kot so nujna vzdrževanja stanj, nujne
označitve za preprečitev ogrožanja, zagotavljanja varnosti, prilagoditve in izboljšave
v življenjskih okoljih najbolj ogroženih rastlinskih in živalskih vrst...
Komunikacija v zvezi z območji Natura 2000 ter drugimi vsebinami varstva narave
Sodelovanje pri izobraževanju carinskih in nadzornih organov ter drugih
izobraževanjih ter preverjanih znanj s področja ohranjanja narave
Izvajanje strokovnega nadzora na področju ohranjanja narave
Naloge za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave (priprava in širjenje
tiskanega, elektronskega in drugega gradiva, dejavna udeležba pri organiziranju
javnih dogodkov…)
Promocijske in informativne označitve naravnih vrednot v naravi (informacijske ter
usmerjevalne table in osnovna infrastruktura za dostopnost)
Nosilstvo ali partnerstvo v evropskih, mednarodnih ali drugih projektih varstva,
promocije, trajnostne rabe, lokalnega, regionalnega čezmejnega razvoja…
Sodelovanje v meddržavnih povezavah strokovnih organizacij na področju
ohranjanja narave, kot predstavljanje praks, izmenjava podatkov,…
Sodelovanje na posvetih, dogodkih, prireditvah, razstavah nevladnih organizacij, šol,
interesnih združenj z zastopanjem vsebin ohranjanja narave
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19.12 Priloga 12: Seznam neizvedenih aktivnosti v letu
2016 ter dodatne aktivnosti
Od preko dvesto petdeset načrtovanih aktivnosti jih je ostalo neizvedenih le manjše število.
Navedene so v spodnji preglednici. Na desni strani v preglednici so podrobno navedeni
razlogi, zaradi katerih aktivnosti niso bile izvedene oz. je napisano, kaj je bilo narejeno
namesto neizvedene aktivnosti. V preglednici so s podnaslovom označene naravovarstvene
akcije, ki niso bile izvedene, tudi zanje so na desni strani podane obrazložitve. Dodatno je
bilo izvedenih 15 naravovarstvenih akcij. Poimenski seznam vseh izvedenih akcij je podan v
prilogi 19.2
Preglednica 28: Seznam neizvedenih aktivnosti iz programa dela za leto 2016
Aktivnost
Obrazložitev
Izvedba postopka odprave očitnih napak iz registra naravnih
nedelovanje NV atlasa 3/4 leta, prenos na leto 2017, še vedno
vrednot
ne deluje multipart v NVAtlasu, ki je potreben za to nalogo.
Priprava osnutka strokovnega predloga za novelacijo akta o
zavarovanju naravnih znamenitosti nekdanje občine Novo
Pregledan je bil stari odlok o zavarovanju, tudi stanje NV je
mesto iz leta 1992 (Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti bilo dopolnjeno in pregledano. Namesto strokovnih podlag je
in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini OE NM izvajalo številne aktivnosti na projektnih vsebinah.
Novo mesto, Uradni list RS, št. 38/1992)
Naravovarstvene akcije
Akcija ni bila izvedena, saj so bila sredstva za narav. akcije OE
Označitev stene Sv. Štefan
Piran v celoti prenesena na intervencijsko sanacijo plovk (v
dogovoru z MOP).
Akcija ni bila izvedena, saj so bila sredstva za narav. akcije OE
Prenova označitev – NV Kal v Rakitovcu in NV Kal v Zazidu
Piran v celoti prenesena na intervencijsko sanacijo plovk (v
dogovoru z MOP).
Pri izvedbi tabora nismo sodelovali. Za akcijo niso bila
Tabor Rogla 2016 (soorganizacija)
predvidena sredstva.
Predstavitev drevesnih NV v občini Komenda
Občina Komenda je sredstva za izvedbo akcije prestavila na
Akcija ni bila izvedena, NV leži znotraj TNP (prostojnost TNP),
Gogalov lipovec – sanacija drevesne NV
sredstva so bila porabljena za sanacijo NV Ciprese Vipolže
NV Jureča lipa je bila pred sanacijo poškodovana, tako da
Sanacija Jureča lipa (Vrtača pri Semiču)
sanacija ni bila več smiselna. Sredstva so bila porabljena za
sanacijo NV Dole – lipa 2 oz. t.i. Težakova lipa.
Akcija ni bila izvedena, saj so bila sredstva za narav. akcije OE
Odstranjevanje zarasti – travnik pri Fermovem mlinu
Piran v celoti prenesena na intervencijsko sanacijo plovk (v
dogovoru z MOP).
Akcija ni bila izvedena, saj so bila sredstva za narav. akcije OE
Sanacija erozijskih jarkov – NV Debeli rtič
Piran v celoti prenesena na intervencijsko sanacijo plovk (v
dogovoru z MOP).
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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 2017,
popravki po pregledu MOP so bili vneseni v marcu 2017.

ODGOVORNE OSEBE ZA SESTAVLJANJE LETNEGA POROČILA
Celotno Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto
2016:
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 (z gosti), na gradu Kromberk,
22. decembra 2016:
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