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Naslovnica: CGP ZRSVN.   
Oblikovanje: videz sloni na CGP ZRSVN. 
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UPORABLJENE KRATICE IN OKRAJŠAVE 

 
ARNKS akti razglasitve nepremičnih kulturnih spomenikov 
ARSO Agencija RS za okolje 
BioBlitz Dogodek za ozaveščanje javnosti o varstvu narave 
CBC angl. Cross-Border Cooperation   
CBD angl. Convention on Biological Diversity 
CKFF Center za kartografijo favne in flore 
CPVO  celovita presoja vplivov na okolje 
DKAS Društvo krajinskih arhitektov Slovenije 
DLN državni lokacijski načrti 
DOPPS Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 
DPN državni prostorski načrt 
DPO  dolgoročni plan občine 
EC (EK) 
EGN 

Evropska komisija 
European Geoparks Network 

EPO ekološko pomembno območje 
EU (ES) Evropska unija (skupnost) 
EUSALP 
EZTS 

Strategija EU za alpsko regijo 
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje 

FTE              enota predvidenega efektivnega letnega časa polnozaposlenega delavca, 
1700 ur 

GGE gozdnogospodarska enota 
GGN gozdnogospodarski načrti 
GIMS gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin 
GIV gospodarsko izkoriščanje vode 
HE hidroelektrarna 
HT habitatni tip 
IJZ 
IRSNC 

informacije javnega značaja 
The Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation 

IS 
IZRK 

informacijski sistem 
Inštitut za raziskovanje krasa 

IzVRS           Inštitut za vode Republike Slovenije 
JZ javni zavod 
JZ KPLB Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje 
JZ TNP Javni zavod Triglavski narodni park 
KE krajevna enota 
KGZS Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
KOP 
KP 

kmetijsko okoljska plačila 
krajinski park 

KPK Komisija za preprečevanje korupcije 
KS krajevna skupnost 
LUO lovsko upravljavsko območje 
MAB angl. Man and the Biosphere Programme (http://www.unesco.org/) 
MedPAN Združenje upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij 
mHE mala hidroelektrarna 
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MK 
MKGP 

Ministrstvo za kulturo 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

MOL Mestna občina Ljubljana 
MOP Ministrstvo za okolje in prostor  
MP Mednarodne pogodbe 
MRS Makroregionalna strategija 
MZIP Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
MZZ Ministrstvo za zunanje zadeve 
NR naravni rezervat 
NS naravni spomenik 
NRP Notranjski regijski park 
NRŠZ Naravni rezervat Škocjanski zatok 
NV naravna vrednota 
OE območna enota 
OLN  občinski lokacijski načrti 
OPN občinski prostorski načrt 
OPPN občinski podrobni prostorski načrt 
OSPN občinski strateški prostorski načrt 
OsrE Osrednja enota Zavoda RS za varstvo narave 
OŠ osnovna šola 
Qes ekološko sprejemljivi pretok 
PD planinsko društvo 
PGD  projekt za gradbeno dovoljenje 
popr. 
PPO 

Popravek 
projektno podobmočje 

PRO prostorski red občine 
PRP Program razvoja podeželja 
PRS prostorski red Slovenije 
PSP postopek sprejemljivosti posega v naravo 
PUN2000   Program upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020)1,2 
PUP prostorsko-ureditveni pogoji 
PVO 
RD 
RDS 

presoja vplivov na okolje 
ribiška družina 
regionalna delovna skupina 

RIC razvojno informacijski center 
RO ribiški okoliš 
RP regijski park 
RPN regionalni prostorski načrt 
RPŠJ  Regijski park Škocjanske jame   
RRP regionalni razvojni program 
RS Republika Slovenija 
RZPR regionalna zasnova prostorskega razvoja 

                                                      
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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SCI  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) 

SDF angl. standard data form (se nanaša na standardizirane podatke o območjih 
Natura 2000 v zbirki EU) 

SDPVN Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev 
(S)KOP 
SKZGRS 

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

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

SPA&BD 
 

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

SPRO strategija prostorskega razvoja občine 
SPRS 
SŠ 

strategija prostorskega razvoja Slovenije 
srednja šola 

SVRK Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
TNP Triglavski narodni park 
UN ureditveni načrt(i) 
UNESCO angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
 (Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo) 
ZGS Zavod za gozdove Slovenije 
ZN zazidalni načrti 
ZON Zakon o ohranjanju narave 
ZPNačrt Zakon o prostorskem načrtovanju 
ZRC SAZU Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademinje znanosti in umetnosti 
ZRSVN 
ZUPUDPP 

Zavod RS za varstvo narave 
Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor 

ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
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POTEKAJOČI PROJEKTI V LETU 2017 (AKRONIMI IN NASLOVI PROJEKTOV) 
 
 

Št.       Akronim  Naslov projekta 

1 
AlpES 

Alpine Ecosystem Services – mapping, maintenance and 
management 

2 
AlpGov 

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

3 
coop MDD 

Transboundary Management Programme for the planned 5-country 
Biosphere Reserve “Mura-Drava-Danube” 

4 Danube 
GeoTour 

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

5 
 ENJOYHERITA

GE 

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 

6 
EUfutuR 

Institutionelle Zusammenarbeit - EVTZ Geopark Karawanken / 
Institucionalno sodelovanje - EZTS Geopark Karavanke 

7 
LIFE ARTEMIS 

Awareness Raising, Training and Measures on Invasive alien Species in 
forests 

8 LIFE 
KOČEVSKO 

Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko 

9 LIFE TO 
GRASSLANDS 

LIFE Conservation and Management of Dry Grasslands in Eastern 
Slovenia 

10 TSCP SEE - 
IUCN 

Toward Strengthened Conservation Planning in South-Eastern Europe 

11 
LIFE STRŽEN 

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

12 
LIFE Lynx 

Preventing the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population 
through reinforcement and long-term conservation 

13 
CLAUSTRA + 

Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpiun 
Iuliarum/Prkograničn adestinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra 
Alpiun Iuliarum 

14 LIKE Living on the Karst Edge 

15 
KRAS.RE.VITA 

Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in 
barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju 

16 
VIPava 

Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in 
habitatov v Vipavski dolini 

17 
ZA KRAS 

Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje 
izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 - Kras 

18 Auerspergova 
železarna Dvor  

Interpretacijsko–informacijski center območja Natura 2000 – 
Auerspergova železarna Dvor 

19 Grad Borl Informacijsko-interpretacijski center območja Natura 2000 – Grad Borl 
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KAZALO VSEBINE 
 

POTEKAJOČI PROJEKTI POTEKAJOČI PROJEKTI POTEKAJOČI PROJEKTI POTEKAJOČI PROJEKTI V LETU 2017 (AKRONIMV LETU 2017 (AKRONIMV LETU 2017 (AKRONIMV LETU 2017 (AKRONIMI IN NASLOVI PROJEKTI IN NASLOVI PROJEKTI IN NASLOVI PROJEKTI IN NASLOVI PROJEKTOV)OV)OV)OV)    6666 

KAZALO VSEBINEKAZALO VSEBINEKAZALO VSEBINEKAZALO VSEBINE    7777 

POVZETEKPOVZETEKPOVZETEKPOVZETEK    9999 

UVODNI DELUVODNI DELUVODNI DELUVODNI DEL    11111111 

1111 UVODUVODUVODUVOD    13131313 

2222 IZKAZNICA ZAVODAIZKAZNICA ZAVODAIZKAZNICA ZAVODAIZKAZNICA ZAVODA    14141414 

3333 POROČILO DIREKTORJA POROČILO DIREKTORJA POROČILO DIREKTORJA POROČILO DIREKTORJA ZAVODAZAVODAZAVODAZAVODA    17171717 

4444 VLOGA ZAVODA V DRUŽBVLOGA ZAVODA V DRUŽBVLOGA ZAVODA V DRUŽBVLOGA ZAVODA V DRUŽBIIII    19191919 

5555 POROČILO SVETA ZAVODPOROČILO SVETA ZAVODPOROČILO SVETA ZAVODPOROČILO SVETA ZAVODAAAA    20202020 

6666 POROČILO STROKOVNEGAPOROČILO STROKOVNEGAPOROČILO STROKOVNEGAPOROČILO STROKOVNEGA    SVETA ZAVODASVETA ZAVODASVETA ZAVODASVETA ZAVODA    21212121 

POROČILO O DELUPOROČILO O DELUPOROČILO O DELUPOROČILO O DELU    23232323 

7777 CILJI DELOVANJA ZAVOCILJI DELOVANJA ZAVOCILJI DELOVANJA ZAVOCILJI DELOVANJA ZAVODADADADA    25252525 

8888 IZVAJANJE JAVNE SLUŽIZVAJANJE JAVNE SLUŽIZVAJANJE JAVNE SLUŽIZVAJANJE JAVNE SLUŽBE OHRANJANJA NARAVEBE OHRANJANJA NARAVEBE OHRANJANJA NARAVEBE OHRANJANJA NARAVE    29292929 

9999 PROJEKTI S PODROČJA PROJEKTI S PODROČJA PROJEKTI S PODROČJA PROJEKTI S PODROČJA VARSTVA NARAVEVARSTVA NARAVEVARSTVA NARAVEVARSTVA NARAVE    71717171 

10101010 POSLOVANJEPOSLOVANJEPOSLOVANJEPOSLOVANJE    88888888 

11111111 PREGLED DOSEŽENIH CIPREGLED DOSEŽENIH CIPREGLED DOSEŽENIH CIPREGLED DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOVLJEV IN REZULTATOVLJEV IN REZULTATOVLJEV IN REZULTATOV    100100100100 

RAČUNOVODSKO POROČILRAČUNOVODSKO POROČILRAČUNOVODSKO POROČILRAČUNOVODSKO POROČILOOOO    101101101101 

12121212 RAČUNOVODSKI IZKAZIRAČUNOVODSKI IZKAZIRAČUNOVODSKI IZKAZIRAČUNOVODSKI IZKAZI    103103103103 

13131313 PREDPISI IN PREDPOSTPREDPISI IN PREDPOSTPREDPISI IN PREDPOSTPREDPISI IN PREDPOSTAVKE, UPORABLJENE PRAVKE, UPORABLJENE PRAVKE, UPORABLJENE PRAVKE, UPORABLJENE PRI SESTAVLJANJU RAČUNI SESTAVLJANJU RAČUNI SESTAVLJANJU RAČUNI SESTAVLJANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOVOVODSKIH IZKAZOVOVODSKIH IZKAZOVOVODSKIH IZKAZOV
    110110110110 
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14141414 RAČUNOVODSKE USMERITRAČUNOVODSKE USMERITRAČUNOVODSKE USMERITRAČUNOVODSKE USMERITVEVEVEVE    112112112112 

15151515 INVENTURNI ELABORATINVENTURNI ELABORATINVENTURNI ELABORATINVENTURNI ELABORAT    113113113113 

16161616 POJASNILA IN RAZKRITPOJASNILA IN RAZKRITPOJASNILA IN RAZKRITPOJASNILA IN RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM IJA K RAČUNOVODSKIM IJA K RAČUNOVODSKIM IJA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2017ZKAZOM ZA LETO 2017ZKAZOM ZA LETO 2017ZKAZOM ZA LETO 2017    114114114114 

17171717 DOGODKI PO KONCU POSDOGODKI PO KONCU POSDOGODKI PO KONCU POSDOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETALOVNEGA LETALOVNEGA LETALOVNEGA LETA    124124124124 

ZAKLJUČNI DELZAKLJUČNI DELZAKLJUČNI DELZAKLJUČNI DEL    125125125125 

18181818 VIRI IN LITERATURAVIRI IN LITERATURAVIRI IN LITERATURAVIRI IN LITERATURA    127127127127 

19191919 PRILOGEPRILOGEPRILOGEPRILOGE    128128128128 

DATUM IN KRAJ NASTANDATUM IN KRAJ NASTANDATUM IN KRAJ NASTANDATUM IN KRAJ NASTANKA LETNEGA POROČILAKA LETNEGA POROČILAKA LETNEGA POROČILAKA LETNEGA POROČILA    163163163163 

ODGOVORNE OSEBE ZA SODGOVORNE OSEBE ZA SODGOVORNE OSEBE ZA SODGOVORNE OSEBE ZA SESTAVLJANJE LETNEGA ESTAVLJANJE LETNEGA ESTAVLJANJE LETNEGA ESTAVLJANJE LETNEGA POROČILAPOROČILAPOROČILAPOROČILA    163163163163 
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POVZETEK 
 

Leta 2017 je bilo za ZRSVN leto kakovosti v smislu učenja kolektiva. Z vprašalniki smo 
zaposlene spodbudili k razmišljanju o kvaliteti naših izdelkov in kaj vse vpliva nanjo. Na 
podlagi predlogov izboljšav, zbranih od sodelavcev, smo pripravili usmeritve za učinkovitejše 
delo in komunikacijo, ter za zavedanje odgovornosti za lastno delo pri vseh posameznikih, ki 
sodelujejo v postopkih priprave naravovarstvenih smernic in mnenj, od pripravljavca na 
območni enoti, vodje območne enote, pregledovalca izdelka na Osrednji enoti ter direktorja. 
 V letu 2017 je računsko sodišče izdalo revizijsko poročilo o ravnanju z varstvenimi 
območji Natura 2000 v Sloveniji (http://url.sio.si/3sj), v katerem je ugotovilo, da je bilo 
ravnanje delno učinkovito in bi ga bi bilo mogoče še izboljšati, vloga Zavoda pa je v glavnem 
ocenjena dobro. Računsko sodišče je izdalo tudi revizijsko poročilo o učinkovitosti urejenosti 
postopka prostorskega načrtovanja občin (http://url.sio.si/3sk), v katerem je ugotovilo, da je 
naloge NUP (nosilcev urejanja prostora) opravljal učinkovito zgolj NUP za naravo, torej naš 
Zavod. Obe poročili potrjujeta dobro delo Zavoda. 
 V medijih smo objavili preko dvesto prispevkov s področja našega dela, udeleževali 
smo se strokovnih konferenc doma in mednarodno. V naravi smo pregledali stanje skoraj 
devetih 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 in najtežje dostopnih naravnih vrednot). Izdelali smo metodologijo 
spremljanja izvajanja PUN2000.  

 
 V tem letu smo izvajali devetnajst – skoraj dvakrat toliko kot leto poprej – projektov s 
področja ohranjanja narave, med njimi je pet projektov evropskega okoljskega finančnega 
mehanizma LIFE, enega vodimo, pri ostalih smo partner. Konec leta smo pričeli z izvajanjem 
treh projektov (ZA KRAS, KRAS.RE.VITA, VIPava) iz sredstev evropske kohezijske politike v RS, 
OP EKP v programskem obdobju 2014-2020. Projekti, v katerih sodelujemo kot projektni 
partner, so bili po dveh letih priprav projektnih nalog s pripadajočimi vlogami in 
investicijskimi dokumentacijami neposredno potrjeni s strani posredniškega organa MOP.   
 Poslovno-administrativno delo je potekalo na ustaljeni način, realizirali smo finančni 
načrt. Ob oblici rednih nalog so tekom leta prihajale tudi nove delovne naloge, sodelovali 
smo pri spremembi ZON, skušali smo se pripravljati na veliko neznanko, spremembo 
gradbene zakonodaje in se soočali s premajhnim številom sodelavcev. 
 Leto 2017 je zaznamovalo tudi utirjenje delovanja Strokovnega sveta Zavoda, ki je bil 
konstituiran sredi leta 2016, proti koncu leta je bil po začasnem vakuumu po preteku 
mandata prejšnjega Sveta Zavoda imenovan novi Svet, zadnje mesece leta pa je potekal tudi 
izbor direktorja za naslednji mandat.  
 

Naše poslanstvo je skrb za najvrednejše dele slovenske narave. 

Za nas in za naše potomce.
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1 UVOD 

Letošnje poročilo sledi vzorcu, ki smo ga vzpostavili s poročilom za leto 2016. Sestavljeno je 
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 zložene na koncu, v Zaključnem delu. 
 Na začetku poročila (glej str. 11) je enostranski »Povzetek«, kjer so navedeni poudarki 
iz vsebine celotnega poročila. Osrednji del poročila je 8. poglavje, »Izvajanje javne službe 
ohranjanja narave«, v katerem naslovi podpoglavij sledijo glavnim nalogam, ki nam jih 
določa Zakon o ohranjanju narave. V vsakem poglavju, za katerega preštevamo določene 
izdelke, smo navedli skupno število le-teh za celoten Zavod. Vsebine s področja 
biodiverzitete in varovanja vrst in habitatnih tipov so organizirane pod skupnim naslovom 
podpoglavja 8.5 »Biotska raznovrstnost«. Več manjših (pod)poglavij, ki so bila prej na 
različnih mestih v kazalu, smo ob reorganizaciji vsebin za letno poročilo 2016 prepoznali kot 
del komunikacije in jih strnili v podpoglavje 8.9 »Odnosi z javnostmi«, kar je tudi v tem 
poročilu ostalo enako. V poglavju »Projekti s področja varstva narave« je opisano projektno 
delo v treh podpoglavjih: potekajoči projekti, projektne prijave in poprojektne aktivnosti.  
 Kot smo to nastavili v poročilu za leto 2016, smo tokrat še bolj prepletli delo 
območnih enot v skupno besedilo. Nosilci poglavij so tako iz besedil, pripravljenih s strani 
vodij območnih enot, seželi vsa tista opravila, ki so bila izvedena v okviru posameznih alinej 
programa dela za leto 2017. Da bi besedilo ob tem ostalo kar se da kratko in brez 
nepotrebnega ponavljanja, smo alineje rednih in razvojnih aktivnosti iz programa dela v 
nekaterih poglavjih razmaknili, vmes pa dodali podrobnejša pojasnila o konkretno 
izvedenem delu s strani vseh sodelavcev, ki so pri izvedbi naloge sodelovali, ne glede na 
njihovo pripadnost organizacijskim enotam. Za popestritev smo v nekatera poglavja vključili 
kakšno »reprezentativno« fotografijo, ki se nanaša na konkretno aktivnost, opisano v tem 
poglavju.  
 Želimo vam prijetno branje. 
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2 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 Zakona, »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) so 
sestavljali:  

- 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. 

Svet Zavoda (5. mandat, sklep vlade RS o imenovanju članov z dne 21. 12. 2017, 
konstitutivna seja z dne 11. 1. 2018), sestavljajo:  

- dr. Martin Batič, predsednik, predstavnik MOP, 
- dr. Tanja Mihalič, podpredsednica, predstavnica Univerze v Ljubljani, 
- mag. Robert Bolješić, član, predstavnik MOP, 
- Tanja Ivezić, članica, predstavnica MOP, 
- Sonja Rozman, članica, predstavnica delavcev ZRSVN. 

 
Strokovni svet Zavoda (konstituiran 22. 6. 2016) sestavljajo: 
      - mag. Martina Kačičnik Jančar, ZRSVN, za področje biologije, predsednica, 
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        - mag. Jana Vidic, Ministrstvo za okolje in prostor, podpredsednica, 
        - mag. Jelka Kremesec Jevšenak, članico je imenoval direktor Zavoda, 
        - 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. 
 
Direktor Zavoda  
        - mandat od 22. 1. 2014 do 21. 1. 2018: dr. Darij Krajčič 
        - mandat od 22. 1. 2018 do 21. 1. 2022: mag. Hrvoje Teo Oršanič 
 
Organizacija Zavoda  
 

Zavod ima organizacijske enote, območne enote Zavoda, ki jih je sedem (v Ljubljani, 
Mariboru, Celju, Novem mestu, Novi Gorici, Kranju in OE Piran v Izoli) in s katerimi pokriva 
celotno območje države, ter Osrednjo enoto v Ljubljani, ki skrbi za poslovanje oz. 
administrativno-organizacijsko delovanje Zavoda ter za enotnost in razvoj metod 
strokovnega dela. Organizacijska struktura in shema matrične organiziranosti Zavoda sta 
podani v Prilogi 19.1. 
 
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 (do oktobra 2017), Klavdij Bajc – vodja po pooblastilu (od oktobra 
2017), OE Nova Gorica 
Barbara Kink, OE Novo mesto 
mag. Robert Turk, OE Piran 

 
Območne enote pokrivajo ozemlje RS, kot prikazuje slika na naslednji strani. 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. 



Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2017  

   16 

 



Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2017  

   17 

3 POROČILO DIREKTORJA ZAVODA  

 
Za leto 2017 je značilna nadaljna rast števila postopkov, 
zlasti na ravni posegov in manj na ravni prostorskih 
planov. Tako se tudi pri našem delu pozna porast 
gospodarske aktivnosti v državi. Kljub pomanjkanju 
kadra (zmanjševanje financiranja Zavoda je bilo večje, 
kot je bil dogovor med socialnimi partnerji) smo uspeli 
naloge, vezane na roke, pravočasno in kakovostno 
izvesti. Zagotovo pa se je pomanjkanje kadra poznalo 
pri razvojnih nalogah Zavoda. Zaradi pomanjkanja 
sredstev tudi nismo nadomeščali dveh sodelavcev, ki sta 

odšla. 
 V tem letu se je kreirala nova gradbena in prostorska zakonodaja, kjer je naš Zavod 
ves čas strokovno sodeloval. Ministrstvo je ohranjanje narave vključilo npr. v gradbeni zakon 
do take mere, kot še nikoli doslej. Nov koncept prostorske in gradbene zakonodaje je 
postavilo ministrstvo, mi smo nanj lahko vplivali le na način, da zagotovimo čimboljši položaj 
varstva narave znotraj tega novega koncepta. Ocenjujemo, da smo z novo zakonodajo dobili 
tudi več dela. 
 Ministrstvo je pripravljalo spremembo ZON-a, kjer smo prav tako intenzivno 
sodelovali s svojim strokovnim znanjem ter poznavanjem prakse in terena. 
 V letošnjem letu smo jasneje razmejili delo na javni službi, financirani iz proračuna ter 
financirani iz projektov. S tem smo jasneje uokvirili tudi zmožnosti izvajanja javne službe, 
financirane iz proračuna. Projektni del Zavoda se je proti koncu leta močno okrepil, zato smo 
izdelali tudi poseben projekt vključevanja projektnega dela v delo javne službe, financirane iz 
proračuna. Ta omogoča boljše upravljanje s projekti, prenos znanja med projekti in siceršnjo 
javno službo, je podlaga za vključevanje v nove projekte ipd. 
 Zavod je kot ustanovni član zelo uspešno gostil deseto Generalno skupščino MedPAN, 
kjer pri članih (več kot 100 iz 18-ih držav) uživa zelo visok ugled. 
 Računsko sodišče se je prvič lotilo tudi dela našega Zavoda. Zaključeni sta bili dve 
revizijski poročili, ki sta prepoznali Zavod kot učinkovito (za razliko od drugih treh 
revidirancev) in strokovno visoko podkovano organizacijo. Izvedena je bila notranja revizija 
poslovanja, ki je potrdila poslovno odličnost. Tudi vse prejšnje notranje revizije in številne 
revizije projektov so bile pozitivne, kar potrjuje dobro poslovno okolje in odlično obladovanje 
poslovanja. 
 Strokovni svet je poleg svojih rednih nalog prvič oblikoval strokovno stališče na 
vprašanje direktorja, kar mu je bilo v veliko pomoč pri zastopanju stališča Zavoda navzven. 
 Program za leto 2018 smo prvič pripravili na način, da smo neposredno z vodji 
območnih enot pregledali naloge in obremenitve ter z ukrepi prispevali k bolj uravnoteženi 
obremenitvi organizacijskih enot in sodelavcev.  
 Bilo je leto kakovosti, h čemur smo se zavezali v začetku leta in ga skozi celotno leto 
na različnih ravneh izvajali. Izsledki so bili včasih boleči, a hkrati dobra popotnica za naprej, 
za bolj kakovostno delo. Skrb za zdravje na delovnem mestu in motivacijski stavki označujejo 
mesta, kjer se sodelavci po enotah najpogosteje srečujejo. 
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 Zagotovo je leto zaznamoval velik premik pri vključevanju ohranjanja narave v 
izobraževalni sistem. To smo že večkrat poskušali, a letos prvič uspeli! 
 Leto, ki se ga bomo spominjali kot poslovno gledano eno najtežjih doslej, saj smo ga 
uspeli zakjučiti brez izgube le zaradi zelo striktnih notranjih ukrepov.  
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4 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 poskuša proaktivno 
sodelovati pri usmerjanju razvoja v državi. 
 Zastavljene vrednosti kazalnikov doseganja letnih ciljev smo spremljali tekom leta in 
jih ob koncu leta večinoma dosegli.  
 Zaposlenim zagotavljamo varno delovno okolje in s tem v zvezi izpolnjujemo vse 
zakonske obveznosti. Za zdravje pri delu smo v letu 2017 organizirali izobraževanje s 
tematiko športne aktivnosti.  
 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 2017 izvajali: 

• ločevanje odpadkov za recikliranje;  

• zbiranje odpadnih kartuš tiskalnikov; 

• 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«. 
 
Zaposleni na Zavodu skušamo biti družbeno odgovorni tudi v prostem času. Zavod kot tudi 
druge naravovarstvene in okoljevarstvene institucije in društva organizirajo številne 
aktivnosti, pri katerih sodelujemo. Zavod v sklopu rednega in projektnega dela organizira 
različne terenske aktivnosti ter predavanja. Teh prireditev in dogodkov se udeležujejo 
sodelavci Zavoda in tudi njihovi znanci, prijatelji in družinski člani: 

• prostovoljne akcije odstranjevanja zarasti; 

• prostovoljne akcije odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlin; 

• prostovoljne akcije sajenja sadik tradicionalnih starih sort dreves; 

• pisanje člankov z naravovarstveno vsebino za različne medije (občinska, društvena 
glasila, …); 

• prostovoljno sodelovanje na različnih pohodih in srečanjih, npr. planinska in turistična 
društva ter društva za ohranjanje netopirjev, metuljev, …; 

• sodelovanje pri vodenih (izobraževalno-osveščevalnih) pohodih po naravi; 

• zaposleni (starši), sodelujejo z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami svojih otrok v 
smislu distribucije promocijskega materiala (zgibanke, plakati, brošure) na temo 
varstva narave in okolja. 

Sodelavci Zavoda se udeležujejo tudi dodatnih izobraževanj v prostem času, povezanih s 
trajnostnim načinom življenja (pridelava zdrave hrane, medu, ….). 
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5 POROČILO SVETA ZAVODA 

V letu 2017 je bilo realiziranih pet sej Sveta Zavoda - tri redne in dve korespondenčni seji. 
Poudarek pri delu Sveta je bil na sprejetju Programa dela in finančnega načrta za leto 2017 in 
v drugi polovici leta sprejetju dveh rebalansov finančnega načrta zaradi zagotovitve dodatnih 
sredstev za stroške dela in 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 2017 obravnaval predvsem problematiko poslovanja Zavoda v povezavi s kadrovsko 
in finančno podhranjenostjo Zavoda za izvajanje nalog redne dejavnosti javne službe 
ohranjanja narave in tudi problematiko gozdnih prometnic. Septembra 2017 se je iztekel 4. 
mandat Sveta in do konca leta 2017 nov ni bil konstituiran, ker s strani Vlade RS člani niso bili 
imenovani.  
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6 POROČILO STROKOVNEGA SVETA ZAVODA 

Strokovni svet Zavoda sestavljajo predstavniki, ki so jih izvolili delavci: mag. Martina Kačičnik 
Jančar, Gregor Danev, Anica Cernatič Gregorič ter mag. Mojca Bedjanič. Ministrstvo za okolje 
in prostor v strokovnem  svetu zastopata mag. Jana Vidic ter mag. Urška Mavri. Član, ki ga je 
izbral direktor, dr. Rajko Knez z Univerze v Mariboru, je sredi leta zaradi prevzema funkcije, 
ki ni bila združljiva z delom v strokovnem svetu, odstopil. Direktor je imenoval novo članico, 
mag. Jelko Kremesec Jevšenak.  
 Strokovni svet se je sestal štirikrat. Podal je mnenje na poročilo in program dela 
Zavoda. Obravnaval je strokovne teme: 

- problematika ravnanj in dejavnosti na naravnih vrednotah, 
- naravovarstvena problematika ob reki Muri, 
- problematika omilitvenih in izravnalnih ukrepov ter nadomestnih habitatov v 

postopku presoje vplivov na okolje za HE Mokrice, 
- podrobnejša opredelitev termina »varstvo narave«. 

 Posebej je pregledal delo ZRSVN na področju informiranja, izobraževanja in 
ozaveščanja javnosti in poudaril velik pomen dela na teh področjih za doseganje varstvenih 
ciljev. 
 Strokovni svet je obravnaval tudi zagotavljanje strokovnosti delovanja Zavoda. 
Ugotovil je, da je Zavod ob trenutnih obremenitvah na robu zagotavljanja ustrezne 
strokovnosti in izrazil veliko zaskrbljenost za zagotavljanje strokovnega delovanja v 
bodočnosti, še posebej ob pričakovanih novih nalogah na podlagi sprememb prostorske in 
gradbene zakonodaje in zmanjševanja števila zaposlenih na javni službi, ki se trenutno 
dogaja.  
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7 CILJI DELOVANJA ZAVODA 

V poglavju navajamo strateške usmeritve, katerim smo v letu 2017 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  8. 

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 poslovne3 so: 
 

strokovne strateške usmeritve: 

A.  Skrb za slovensko naravo, posebej za njene najvrednejše dele. 

B.  Razvijanje slovenske naravovarstvene stroke, skladno z mednarodnimi trendi in 

usmeritvami EU. 

C.  Prenašanje našega znanja in filozofije varstva narave v družbo, s poudarkom na 

dojemanju načel trajnosti. 

 

poslovne strateške usmeritve: 

D.  Delovati poslovno odlično in družbeno odgovorno ter deliti izkušnje in dobre prakse z 

drugimi organizacijami. 

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). 

                                                      
3 Razdelitev je uvedena zaradi preglednosti in se navezuje tudi na konkretne letne naloge, katere po alinejah navajamo v 
posameznih poglavjih. Ker pa je smisel poslovnega dela v servisiranju in zagotavljanju pogojev za strokovno delo, je, posebej 
na nivoju letnih ciljev, včasih skorajda nemogoče prepletenost v določenih nalogah presekati na dva jasno razločena dela. 
Zato kateri od ciljev iz enega dela prispeva tudi k uresničevanju usmeritev iz drugega dela. 
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4  Z naravovarstvenimi izhodišči angažirano sodelovati pri izpolnjevanju zakonskih 
zahtev in pripravi nacionalnih programov in politik (A, C). 
5  V družbi povečati zavest o pomenu ohranjene narave in vzdržne rabe naravnih 

virov (C). 

 

Poslovni cilji: 

6  Ravnati skladno s pravnim redom ter delo korektno načrtovati, spremljati in 

poročati o opravljenem delu (D). 

7    Povečevati nivo znanja sodelavcev (za kvalitetnejše in bolj učinkovito delo) (B, D). 

8 Ohranjati ali še izboljšati pozitivno vzdušje v kolektivu (motiviranost, 

konstruktivnost, kreativnost) kot ključno podlago za učinkovito ter zadovoljstva polno 

delo (D). 

 
Zgoraj naštete letne cilje delovanja Zavoda razumemo kot operativne cilje po navedbah v 

Izhodiščih. 

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 Poslovnega portala ZRSVN. 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
Številke poglavij v letnem 

poročilu

Številke ciljev, h katerim 

uresničevanju prispeva naloga

Biodiverziteta 8.5 1, 3, 7

Naravne vrednote 8.6 1 ,2, 3, 5, 7

Naravovarstvene smernice 8.3 3, 4, 7

Strokovna mnenja 8.4 3, 4, 7

Zavarovana območja 8.7 1, 4, 5

Naravovarstvene akcije 8.9.3 1, 5

Odnosi z javnostmi 8.9 2, 4, 5, 7

Projekti splošno 9.2, 9.3 1, 3, 5, 7

Projekti (zunanji) 9.1 1, 3, 5, 7

Izobraževanje 10.3.2 vsi

Informacijski sistemi 10.5 2

Vodenje in organizacija dela vsa 6, 7, 8

Naloge skupnih služb 10 6  
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7.4 Kazalniki izvedenosti letnih ciljev 

Za vsakega od kazalnikov sta navedeni pričakovana in realizirana vrednost za leto 2017. 
Zastavljene kazalnike smo večinoma dosegli, v nekaterih primerih presegli.  

 

K cilju št. 1:  

 delež terensko pregledanih naravnih vrednot  

pričakovana vrednost: 8 %   

dosežena vrednost: 8,7 % 

K cilju št. 2:  

 število dostopov do javnih strani NVA  

pričakovana vrednost: do 20.000 

dosežena vrednost: 13.650 

K cilju št. 3:  

 število metodologij  

pričakovana vrednost: 1  

dosežena vrednost: 14 

K cilju št. 4:  

 število izdelanih naravovarstvenih smernic 

pričakovana vrednost: 117 smernic5 in 153 mnenj6 (skupaj 2707) 

dosežena vrednost: 143  smernic in 196 mnenj  (skupaj 3398) 

 število izdelanih strokovnih mnenj9 

pričakovana vrednost: 450010  

dosežena vrednost: 450211 

K cilju št. 5:  

 število objav v medijih12  

pričakovana vrednost: 240 

dosežena vrednost: 216 

                                                      
4 Izdelali smo metodologijo spremljanja izvajanja PUN2000, medtem ko je bila za leto 2017 načrtovana metodologija za 
določitev podrobnih kriterijev vsebin ekosistemskih, botaničnih in zooloških naravnih vrednot in EPO sicer za večino meril 
izdelana, ni pa še pripravljeno poročilo. Le-to bo izdelano v letu 2018. 
5 Šteti so izdelki: naravovarstvene smernice, naravovarstvene smernice v neuradnem postopku. 
6 Šteti so izdelki: naravovarstveno mnenje, naravovarstveno mnenje in mnenje o sprejemljivosti plana, »prvo mnenje«. 
7 Ocena je bila izdelana na podlagi ekstrapolacije podatkov za leta od 2005 do 2016. Dejansko število izdelkov je odvisno od 
prejetih vlog, števila le-teh pa nismo mogli natančno napovedati. 
8 Dosežena vrednost je posledica števila prejetih vlog v letu. 
9 Šteti so izdelki: strokovna mnenja, soglasja po občinskih odlokih, prijave inšpekcijskim službam.  
10 Napoved je bila narejena na osnovi trenda podatkov iz let 2005-2016. 
11 Dosežena vrednost je neposredno vezana na število prejetih vlog v letu. 
12 Šteti so izdelki: avtorski prispevek, sodelovanje pri novinarskem prispevku, intervju, sporočilo za javnost,  tiskovna 
konferenca. 
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K cilju št. 6:  

 v rokih pripravljena kvalitetna program in poročilo 

pričakovana vrednost: popravek programa dela 2017, končno poročilo 2016, vmesna 

poročila 2017 na zahtevo ministrstva, program dela 2018 (4) 

dosežena vrednost: popravek programa dela 2017, končno poročilo 2016, polletno poročilo 

2017, osnutek programa dela 2018 (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 nalog13, 
opisanih v vsebinskih poglavjih v nadaljevanju, razporedili v tri prioritete na enak način, kot 
smo to v programu dela naredili za načrtovane ure: 
 

Naloga
Ure za 

nalogo
Delež ur Prioriteta

PRORAČUN 

skupaj
Stroški dela

Materialni 

stroški
Investicije

Postavka 

153242

Biodiverziteta 14691 16% 1 423.061 € 344.096 € 73.253 € 5.712 €

Naravne vrednote 13441 15% 1 387.060 € 314.815 € 67.019 € 5.226 €

Naravovarstvene smernice 13327 15% 1 383.779 € 312.147 € 66.451 € 5.182 €

Strokovna mnenja 23420 26% 1 674.435 € 548.551 € 116.778 € 9.106 €

Zavarovana območja 5100 6% 1 146.860 € 119.449 € 25.429 € 1.983 €

Naravovarstvene akcije 2248 2% 1, 2, 3 94.748 € 52.662 € 11.211 € 874 € 30.000,00 €

Odnosi z javnostmi 9244 10% 2 266.197 € 216.511 € 46.092 € 3.594 €

Projekti_JS 8549 9% 2,3 246.202 € 200.248 € 42.630 € 3.324 €  
 
 
Tabela spodaj prikazuje načrtovano in realizirano razdelitev ur po prioritetah: 

 

     

Prioriteta Program dela Realizacija

prioriteta 1 78% 79%

prioriteta 2 15% 16%

prioriteta 3 7% 6%          

                                                      
13 Primerjava med načrtovano in realizirano porabo časa po nalogah je grafično prikazana v Prilogi 19.3. 
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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.  
 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.  
 V nadaljevanju so ponekod navedene realizirane aktivnosti (alineje) skladno s 
programom dela, tam, kjer so dodani podrobnejši opisi, pa le-ti sledijo navedeni alineji ali 
skupini alinej. Kje alineja predstavlja obsežnejše delo, npr. večje število istovrstnih izdelkov, 
kot npr. v poglavju Naravovarstvene smernice, je alineja označena kot krepko izpisan 
mednaslov. 

8.1 Sodelovanje Zavoda v postopkih sprejemanja 
predpisov 

Zavod je v letu 2017 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:  

 
• v skupini za pripravo sprememb ZON; 

• sodelovanje pri pripravi gradbenega zakona in ZUreP-2; 

• uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o navzkrižni skladnosti (Ur. l. RS 
5/2018); 

• uredba o izvajanju ukrepa »Sodelovanje« iz Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020 (Ur. l. RS 68/2017); 

• sprememba Zakona o TNP (sodelovanje s TNP in MOP);  

•  uredba o zavarovanju Čemšeniških in Prevojskih gmajn: sodelovanje z MOP; 

•  odlok o razglasitvi dreves za naravne spomenike v občini Logatec (sodelovanje pri 
pripravi predloga predpisa, ki je v postopku sprejemanja); 

• sodelovanje z MOP pri razvoju koncepta varstva fosilov in mineralov ter pri prenosu 
evropske direktive o tujerodnih vrstah v slovensko zakonodajo; 

• z mnenji smo sodelovali pri usklajevanju besedil Uredbe o uporabi plovil na motorni 
pogon na akumulacijskih jezerih HE Vrhovo in HE Arto - Blanca na reki Savi. 

 
 



Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2017  

   30 

8.2 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 vrednote14; 

• Skupina za geologijo14; 

• Skupina za geomorfološke naravne vrednote14; 

• Skupina za pripravo letnega programa dela in poročila; 

• Skupina za informatiko15. 
 
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 strokovno posvetovalno telo direktorja Zavoda za razreševanje tekočih strokovnih 
vprašanj. Za 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.  
 Skupina za pripravo letnega programa dela in poročila se po večji reorganizaciji 
poročila za leto 2016 v letu 2017 ni sestala. 

8.2.1 Strokovni svet in skupina za strokovni razvoj 

Strokovni svet ZRSVN  
Podrobnosti o delovanju Strokovnega sveta ZRSVN so podane v poglavju 6. 
 
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 (mag. Mojca Bedjanič, 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. 

                                                      
14 Delovanje skupine je natančneje opisano v poglavju 8.6. 
15 Delo skupine je vključeno v poglavju 10.5. 
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8.2.2 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 
enota 

Ime in priimek Delovno področje 

Osrednja enota Damjan Vrček vodja skupine; mehkužci, pajkovci, enodnevnice, vrbnice, 
bogomolke, kobilice, kožekrilci, plazilci (brez morskih želv), 
sesalci (brez netopirjev ter kitov in delfinov) 

 Primož Glogovčan metulji 

 Tadej Kogovšek gozdni habitatni tipi 

 mag. Martina Kačičnik 
Jančar 

negozdni habitatni tipi (brez morskih in gozdnih ter jam) 

 mag. Matej Petkovšek mahovi 

Celje Tanja Košar Starič sladkovodni raki, sladkovodne ribe in piškurji 

Kranj mag. Andreja Škvarč kačji pastirji 

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

 Nika Hrabar stenice 

Maribor dr. Jurij Gulič koconoge kure 

 Simona Kaligarič alge, lišaji, praprotnice, semenke 

 Aleksander Koren ptice (brez koconogih kur) 

 Martin Vernik mrežekrilci, hrošči 

Nova Gorica Bojana Fajdiga 
Klavdij Bajc 

jame in jamski organizmi, pijavke, mladoletnice 
sladkovodni raki, sladkovodne ribe in piškurji 

Novo mesto Andrej Hudoklin netopirji 

 Barbara Kink dvoživke 

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

 
Skupina se je v letu 2017 sestala enkrat in obravnavala aktualne teme. Njeno delo je 
natančneje opisano v poglavju 8.5.2 in 8.5.3. 
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8.2.3 Sodelovanje pri razvojnem načrtovanju na vseh 
nivojih načrtovanja 

Zavod je v letu 2017 intenzivno sodeloval z MOP, Sektorjem za naravo in Sektorjem za vode 
in investicije pri uresničevanju OP EKP 2014 – 2020, zlasti pri pripravi projektnih nalog za 
doseganje varstvenih ciljev PUN2000 za projekte iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova 
biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem 
Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami«. Rezultat sodelovanja, tako z MOP kot ostalimi 
deležniki in projektnimi partnerji, so štiri neposredne potrditve operacij – projektov iz OP 
EKP 2014-2020. 
 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 
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 smernice in naravovarstvena 
mnenja 

V letu 2017 smo izdelali 339 izdelkov v postopkih priprave naravovarstvenih smernic16. 
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 sodelavcev Osrednje enote v zahtevnejše primere skrbeli za enotnost in 
kvaliteto izdelkov. V okviru zagotavljanja kakovosti, čemur je bilo namenjeno leto 2017, smo 
okrepili zavedanje o odgovornosti pripravljavca naravovarstvenih smernic za kakovosten 
izdelek, odgovornosti vodje območne enote in pregledovalca na Osrednji enoti. 
 Poleg priprave številnih izdelkov za prostorske načrte smo z Ministrstvom za okolje in 
prostor sodelovali tudi pri pripravi nove prostorske zakonodaje. Ker je bila ta sprejeta šele 
konec leta, bomo splošne smernice in vzorce naravovarstvenih smernic pripravili v 
naslednjem letu.  
 Na področju rabe naravnih dobrin smo v letu 2017 posebno pozornost namenili 
področju urejanja voda, kjer smo prvič dosegli izdelavo naravovarstvenih smernic za letne 
programe javne službe urejana voda. Na področju ribištva je leto zaznamovala priprava 
velikega števila naravovarstvenih smernic za ribiškogojitvene načrte. 
 Poleg tega pa smo izdali za ukrepe Policije pri postavitvi začasnih tehničnih ovir na 
meji, ki smo jih zaključili v januarju 2017. V nadaljevanju smo sodelovali z ZGS, ki je pripravil 
oceno vpliva na okolje in podali končno mnenje o njeni ustreznosti. 

                                                      
16 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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 V sklopu projekta AlpES smo preučili možnosti za vključevanje ekosistemskih storitev 
v izdelke ZRSVN. Na podlagi teoretičnih izhodišč in izkušenj partnerjev alpskih držav smo kot 
najprimernejše mesto za vključevanje ekosistemskih storitev prepoznali strateški nivo 
planiranja. Na nižjem nivoju načrtovanja pa smo kot potencialno ustrezne instrumente 
opredelili sektorske načrte; za nadaljnje analize smo izbrali primer GGN za GGE.  
 
V nadaljevanju podajamo poročilo o izdelanih smernicah in mnenjih za posamezne vrste 
načrtov. 

8.3.1 Priprava naravovarstvenih smernic in mnenj za 
prostorske akte 

Občinsko prostorsko načrtovanje 
 

V postopkih pri prostorskem načrtovanju občin imamo opravka z različnimi prostorskimi akti: 
od sprememb in dopolnitev zazidalnih načrtov in PUP, OLN, do sprememb in dopolnitev 
OPN. Z izdajo naravovarstvenih mnenj smo zaključili sodelovanje pri pripravi nekaterih 
občinskih prostorskih načrtov občin, na primer Sevnica, Podčetrtek, Mozirje, Kamnik. Na 
ravni OPN so prevladovala prva mnenja, ki so se nanašala na spremembe in dopolnitve že 
sprejetih občinskih planov, s katerimi spreminjajo samo del posameznega načrta. 
Spremembe in dopolnitve OPN Loški potok so se na primer nanašale na postavitev vetrnice 
za proizvodnjo električne energije. Med medijsko odmevnejšimi so postopki za umestitev 
industrijske cone v občini Hoče – Slivnica za center Magna. Med vsebinsko zahtevnejšimi je 
bila priprava smernic za Regionalni prostorski načrt za območje povezovalne ceste med 
Mednarodnim mejnim prehodom Zavrč in Hitro cesto Hajdina – Ormož, saj je to umeščanje 
nove ceste in mostu čez Dravo. 
 Po številu naravovarstvenih mnenj in smernic so v letu 2017 izstopala mnenja in 
smernice za OPPN. Izdelali smo več smernic za OPPN ali spremembe in dopolnitve že 
sprejetih OPPN. Med obsežnejšimi so bile smernice za OPPN Vršce v Občini Gorje, ki ureja 
vstopno točko v Blejski Vintgar. Zahtevnejše NS za OPPN so bile za umestitev rastlinjakov na 
območju Lendave. OPPN za rastlinjake, ki bodo služili za vzgojo rastlin in kot distribucijski 
center, obsega območje na robu območja Natura Mura, v poplavnem območju potoka 
Kopica, ki je tudi habitat kvalifikacijskih vrst območja Natura 2000 Mura. Zaradi velikosti 
območja, obstoječih ureditev ter različnih namenskih rab znotraj naravovarstvenih vsebin bi 
izpostavili tudi OPPN Rekreativno turistični park Žužemberk v občini Žužemberk. Poudariti 
velja tudi izdelavo dopolnitve naravovarstvenih smernic za OPPN za načrtovanje obalnih 
ureditev Koprskega zaliva, ki predvideva pomembno podaljšanje obstoječega ribiškega 
pomola v obliki valobrana v smeri proti Žusterni. Poseg bi zaradi povečanja kalnosti morja v 
zalivu in posledično poslabšanja svetlobnih razmer na morskem dnu ter ponovnega usedanja 
delcev na morsko dno lahko pomembno negativno vplival tako na travnik pozejdonovke 
kakor tudi na preostale združbe morskega dna. 

 
Državni prostorski načrti (DPN) 

 
Pri državnih prostorskih načrtih se je največ smernic oziroma naravovarstvenih mnenj 
nanašalo na načrte za umeščanja plinovodov. Za plinovod Vodice-Rateče se je investitor 
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odločil, da investicijo ustavi, kar je z naravovarstvenega vidika zelo dobro, nadaljuje pa se 
načrtovanje plinovoda Kidričevo-Vodice, ki je problematičen v odseku skozi občino 
Komenda. Umestitev namreč odpira povsem nov gozdni koridor, čeprav  bi bilo mogoče 
plinovod umestiti po kmetijskih zemljiščih, kjer bi se sedanja kmetijska raba lahko nemoteno 
nadaljevala. Izdali smo še naravovarstveno mnenje za DPN prenosni plinovod M3/1 
Ajdovščina-Šempeter pri Gorici. 
 Za DPN daljnovod 2x110 kV Kamnik Visoko smo izdelali drugo naravovarstveno 
mnenje in mnenje CPVO.  
 Pripravili smo tudi naravovarstvene smernice za DPN (CESTA Robič – Kalce – Logatec, 
obvoznica Velike Lašče) in naravovarstvena mnenja k predlogu DPN (preložitev ceste skozi 
Železnike). 
 Sodelovali smo tudi pri pripravi DPN za izkoriščanje obnovljivih virov energije. Izdelali 
smo naravovarstvene smernice za DPN za polje vetrnih elektrarn Zajčica ter za vetrne 
elektrarne na Ojstrici. Območje je habitat najgostejše populacije divjega petelina pri nas in je 
določeno kot NV in EPO.  

8.3.2 Akti o razglasitvi nepremičnih kulturnih 
spomenikov 

Izdelali smo dopolnitve naravovarstvenih smernic za akt o razglasitvi območja Kobdilja za 
kulturni spomenik. Pripravili smo tudi smernice za območje kulturnega spomenika lokalnega 
pomena Arheološko najdišče Poljšica EŠD 13095 Poljšica pri Gorjah.  

8.3.3 Priprava naravovarstvenih smernic in mnenj za 
akte rabe naravnih dobrin (mineralne surovine) 

Z izdajo NS smo sodelovali pri pripravi aktov za podelitev koncesije za rabo naravnih surovin 
za kamnolom Sotina, gramoznico Trbonje, pridobivanje gline v Hardeški šumi in kamnolom 
Vuntušek. Zaradi spremembe Zakona o Rudarstvu smo ponovno izdelali naravovarstvene 
smernice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine na obstoječih kamnolomih Cerov 
Log 2 v Občini Šentjernej, Dolenje Laknice v občini Mokronog-Trebelno in Hrast pri Vinici 2 v 
Občini Črnomelj. 
 

Priprava naravovarstvenih smernic in mnenj za načrte rabe naravnih dobrin (gozd) ter 
izvedba procesa usklajevanja naravovarstvenih smernic na kompleksnih območjih Natura 
2000 
 
Za vodje OE in nosilce NS za GGN GGE je bila v začetku leta organizirana delavnica, na kateri 
je bila predstavljena analiza dela na področju NS za GGN GGE v letu 2016 in plan dela na 
področju NS za GGN GGE za leto 2017. Na delavnici sta bila obravnavana zahtevna primera 
NS za GGN GGE Pokljuka in NS za GGN GGE Luče. 
 Na področju gospodarjenja z gozdovi je bilo v letu 2017 v sklopu rednih postopkov 
izdelanih 24 NS za GGN GGE. Od tega je bilo 14 NS za GGN GGE izdelanih za območja Natura 
2000, kjer so naravovarstvene vsebine bolj kompleksne. Na Kočevskem (GGE Velika Gora, 
GGE Travna gora) so se NS za GGN nadgrajevale z načrtovanjem ukrepov projekta LIFE 
Kočevsko (povečevanje odmrle biomase, pomladitvene ograje, mirne cone). Na območju 
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Triglavskega narodnega parka smo NS za GGN GGE Jesenice izdelali sami, saj JZ TNP 
strokovnih podlag ni pripravil.   
 Kot posledica povečanega etata, ki izhaja iz sanitarne sečnje (podlubniki, odprava 
posledic žledoloma) so bile pripravljene NS za spremembe GGN GGE Vrbovec, GGN GGE 
Gotenica, GGN GGE Pivka jama – Grmada, GGN GGE Logatec – Zagora. 

 
Priprava naravovarstvenih smernic za načrte rabe naravnih dobrin (vode) 
 
Na področju urejanja voda smo v letu 2017 veliko časa namenili letnim programom 
gospodarske javne službe urejanja voda. Na podlagi dogovora z DRSV smo v letu 2017 prvič 
prejeli vlogo za izdelavo naravovarstvenih smernic. Pripravili smo protokol sodelovanja s 
DRSV in koncesionarji, na podlagi katerega smo si skupaj ogledali posege, ki bi lahko bistveno 
vplivali na naravovarstvene vsebine. Na podlagi ugotovitev s terena, interne delavnice 
Zavoda in Naravovarstvenih usmeritev, ki so bile sprejete v okviru  NUV II, smo za 8 letnih 
programov pripravili 8 naravovarstvenih smernic, za letni program Krajinskega parka 
Sečoveljske soline pa samo ugotovili, da naravovarstvene smernice niso potrebne. 
 Obenem smo pristojno ministrstvo opozorili, da pri pripravi Programa odprave 
posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami 29. avgusta 2016 ter Načrta 
razvojnih programov 2017 – 2020, ki sta bila v mesecu maju 2017 sprejeta na Vladi RS, Zavod 
ni sodeloval. 
 Veliko pozornosti smo v letu 2017 namenili tudi problematiki onesnaževanja 
podzemne vode, predvsem z nitrati, v povezavi s slabšanjem habitata človeške ribice. Z 
namenom ozaveščanja in iskanja rešitev je bilo na nivoju ministrstev in strokovnih inštitucij 
izvedenih več sestankov. 
 

Priprava naravovarstvenih smernic za načrte rabe naravnih dobrin (ribištvo) 
 
Na področju ribištva smo v letu 2017 nadaljevali s pripravo naravovarstvenih smernic za  
ribiškogojitvene načrte (RGN), obenem pa smo tudi sodelovali z ZZRS pri vključevanju 
naravovarstvenih smernic v RGN. Tako smo na podlagi osnutkov RGN pripravili 40 
naravovarstvenih smernic in z ZZRS, MKGP in MOP izvedli več sestankov in posvetovanj o 
konkretnih dejavnostih ribiškega upravljanja, ki jih bo treba spremeniti za dosego ciljev 
varstva narave.  
 Za kočevski ribiški okoliš smo v RGN vključili tudi ukrepe, ki so bili pripravljeni v okviru 
projekta LIFE Kočevsko (opredelitev mirne cone in okrepitev prehranske baze za orla 
belorepca).  

8.4 Strokovna mnenja in soglasja 

V letu 2017 smo izdelali 4502 izdelka - mnenja, soglasja in prijave inšpekcijam. Poleg mnenj, 
opisanih v posameznih sklopih v nadaljevanju, smo v letu 2017 pripravili tudi mnenja v 
postopku CPVO za nekatere strateške ali programske dokumente, ki veljajo za celotno 
slovensko ozemlje (na primer za spremembo Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020, za Strategijo za alternativna goriva in za 
posodobitev Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020, za katerega 
smo izvedli tudi številna zahtevna usklajevanja) in mnenja za plane z morebitnimi čezmejnimi 
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vplivi (na primer mnenje glede čezmejne strateške okoljske presoje Krajinskega načrta dežele 
Furlanije Julijske krajine in Okvirnega plana in programa raziskovanja in eksploatacije 
ogljikovodikov na kopnem v Republiki Hrvaški).  
 Med bolj izstopajočimi mnenji omenjamo mnenje v postopku ugotavljanja okoljske 
škode po požaru v Kemisu na Vrhniki. Pri pripravi strokovnega mnenja o večjih škodljivih 
vplivih požara v obratu Kemis na doseganje ali ohranjanje ugodnega stanja zavarovanih vrst 
ali habitatnih tipov smo sodelovali z RD Vrhnika, ZZRS, Občino Vrhnika, VGP Drava, 
Hidrotehnik, ARSO, IRSOP in drugimi deležniki. Udeleževali smo se vseh formalnih in 
neformalnih sestankov, okroglih miz ter dogodkov za javnost.  
 Nadalje smo razvijali metodologijo in znanje za izboljšanje kakovosti strokovnih 
mnenj. Spremljali smo evropsko in domačo sodno prakso v zvezi z Naturo 2000 in nova 
spoznanja oz. pravila uvajali v delo Zavoda. Na podlagi preučevanja evropske sodne prakse 
ter smernic Evropske komisije smo pripravili in v reviji Varstvo narave objavili strokovni 
članek o postopku prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. Zaradi 
intenzivnega povečevanja števila vlog v različnih postopkih (predhodna mnenja, mnenja v 
okviru presoje sprejemljivosti posegov ali pobude na planski ravni državnega ali lokalnega 
pomena) na področju izrabe vetrne energije smo oktobra organizirali interno delavnico na 
temo obravnave pobud za umeščanje vetrnih elektrarn, na katere smo kot predavatelja 
povabili tudi predstavnika DOPPS in Slovenskega društva za proučevanje in varstvo 
netopirjev. 
 Pri pripravi sprememb prostorske in gradbene zakonodaje smo sodelovali na delovnih 
sestankih MOP. Ker je bila ta sprejeta šele konec leta, bomo vzorce mnenj pripravili v 
naslednjem letu.  
 

8.4.1 Priprava strokovnih mnenj v okviru CPVO na vseh 
stopnjah presoje 

Prostor 
 

Med najzahtevnejše zadeve sodi postopek CPVO za DPN za HE Hrastje – Mota, v katerem 
smo v januarju in v juniju izdali negativni mnenji o ustreznosti okoljskega poročila, v katerih 
smo podali oceno, da OP ni ustrezno in podrobno pojasnili razloge. Kljub podani oceni, da je 
vpliv plana na naravo bistven, okoljsko poročilo namreč metodološko in vsebinsko ni 
ustrezno. Izdali smo tudi mnenje za DPN za vetrno elektrarno Ojstrica, posebej zahtevno in 
dolgotrajno delo je bilo usklajevanje in priprava mnenj v postopkih CPVO za DPN za vetrne 
elektrarne Zajčica. Na področju državnih prostorskih načrtov smo pripravili še druga mnenja  
v postopku CPVO (npr. za DPN za gradnjo državne ceste med AC A1 Maribor – Ljubljana in AC 
A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu, DPN 3. razvojna os – osrednji del, DPN daljnovod 
2x110 kV Kamnik Visoko, DPN za prenosni plinovod M1A/1 interkonekcija Rogatec in druga). 
 Med številnimi mnenji za občinske prostorske akte izpostavljamo mnenje o 
ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana Mestne občine 
Ljubljana ter Spremembe in dopolnitve OPN Črnomelj, kjer smo v okviru drugega mnenja 
zaradi številnih neusklajenih pobud/posegov in neupoštevanja naravovarstvenih smernic ter 
vsebin dodatka okoljskega poročila podali predlog za usklajevanje dokumenta. Usklajevanja v 
zahtevnejših postopkih zahtevajo veliko časa. Tako smo v povezavi z industrijsko cono IC 
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Gater v Kočevju izvedli terenske oglede, večje število sestankov ter formalne in neformalne 
komunikacije na različnih nivojih z Občino Kočevje, Biotehniško fakulteto in MOP. 
 

Raba naravnih dobrin in upravljanje z vodami 

 
Pripravili smo več mnenj o verjetnosti pomembnih vplivov, med katerimi so prevladovala 
mnenja za GGN, za katere smo ugotovili, da izvedba presoje sprejemljivosti in CPVO ni 
potrebna. 
 V letu 2017 smo na področju upravljanja voda sodelovali v postopkih CPVO za letne 
programe vzdrževalnih del urejanja voda za leto 2017 (Letni programi), za Načrt 
zmanjševanja poplavne ogroženosti (NZPO) in za Načrt razvoja namakanja in rabe vode za 
namakanje v kmetijstvu do leta 2020 s Programom ukrepov za izvedbo načrta razvoja 
namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 (Načrt namakanja).  
 

8.4.2 Priprava strokovnih mnenj v okviru presoj 
sprejemljivosti posegov v okviru okoljevarstvenega in 
naravovarstvenega soglasja, dovoljenja za poseg v naravo in 
dovoljenj po drugih predpisih 

Med zahtevnejšimi mnenji v okviru presoje sprejemljivosti v postopku okoljevarstvenega 
soglasja je bilo mnenje v okviru predhodnega postopka za Drugi tir železniške proge na 
odseku Divača – Koper glede širitve servisnih cevi SC-T1, SC-T2 in SCT-8. Strokovno izjemno 
zahtevna so bila številna mnenja in usklajevanja v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja 
za poseg HE Mokrice. Dodatno so se nadaljevala dela na območju HE Brežice, kjer smo veliko 
sodelovali s komunikacijo in podrobnejšimi navodili pri končnih načrtovanjih ter pri sami 
izvedbi posameznih infrastrukturnih ureditev, vezanih na omilitvene ukrepe.  
 V strokovnih mnenjih v postopku presoje sprejemljivosti v okviru naravovarstvenega 
soglasja so prevladovala mnenja za enostavne in nezahtevne objekte različnih namembnosti, 
največ za kmetijske namene. Ti objekti postajajo v nekaterih območjih Natura 2000 (npr. 
Kras, Dolina Reke, Ljubljansko barje, Goričko) vedno večji problem, saj kljub ugotovljenemu 
nebistvenemu vplivu posameznega objekta pomembno prispevajo k vse večjim 
kumulativnim vplivom vseh posegov in dejavnosti na teh območjih. Zahtevnejša mnenja s 
presojami so se nanašala na gradnjo komunalnih, infrastrukturnih objektov, vetrnih 
elektrarn, na sanacijsko-vzdrževalne posege na vodotokih, opremljanje športnih (plezalnih) 
smeri, gradnjo gospodarskih objektov v zavarovanih območjih, itd. V veliko primerih je bilo 
potrebno preverjanje stanja v naravi ter usklajevanje z načrtovalci posegov. V številnih 
primerih smo pred postopki pridobivanja dovoljenj svetovali in usmerjali posege v naravo z 
namenom čim manjšega vpliva na varovana območja in v izogib zapletom v samih postopkih. 
Številna mnenja smo izdali za posege na zavarovanih območjih, na primer v Triglavskem 
narodnem parku, kjer prevladujejo mnenja za individualne gradnje hiš, počitniških hiš, 
kozolcev, lop in pastirskih stanov ter posodobitve javne infastrukture, med novejšimi vrstami 
posegov pa se pojavljajo  postavitve »zip-line«, ureditve plezališč in postavitve zaščitnih mrež 
proti padanju kamenja, posegi v zvezi s kolesarskimi potmi in parkirišči za avtodome. Med 
zahtevnejšimi mnenji v okviru naravovarstvenega soglasja izpostavljamo ureditev 
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Kettejevega drevoreda, gradnjo nekaterih gozdnih prometnic, urejanje ribiškega pristanišča v 
ustju kanala sv. Jerneja v KP Sečoveljske soline, urejanje obrežnega pasu ob obalni cesti med 
Koprom in Izolo, gradnjo in vzdrževanje vrečastih jezov in zaporničnih objektov na Rižani in 
strokovna mnenja za čistilne naprave na kraških območjih in predvsem v habitatu človeške 
ribice, za katere smo se usklajevali z investitorji in ARSO (ČN Laze – Kele&Kele, ČN Bruhanja 
vas, ČN Babno polje). 
 Glede na subvencijske sheme države za vetrne elektrarne beležimo porast 
povpraševanj investitorjev in vlog za izdajo predhodnih mnenj ali mnenj v okviru izdaje 
naravovarstvenega soglasja za VE do 1 MW. Obravnavali smo vloge na območju Drensko 
Rebro, Jatna, Pohorje, Šmohor in Konjiška gora, v k.o. Dole pri Litiji, na zemljišču v k.o. Svibno 
ter številne pobude na območju OE Nova Gorica.  
 Med strokovnimi mnenji v postopku presoje sprejemljivosti v okviru dovoljenja za 
poseg v naravo so prevladovala mnenja, povezana z vzdrževanjem vodotokov, na primer 
sanitarni poseki na pritokih Krke v Občini Škocjan, Šmarješke Toplice in Škocjan, pritokih 
Mirne in Save, vzpostavitev pretočnosti Blatnice, čiščenje struge Rinže pod zapornicami v 
Kočevju, večje število zadev za čiščenje barjanskih jarkov in odstranjevanja grmovne zarasti 
ter ureditev obiskovalno-turistične infrastrukture na Ljubljanskem barju. Med mnenji v 
postopkih za pridobitev dovoljenja za poseg v naravo je bilo tudi mnenje za odstranitev 
japonskega dresnika pri slapu Peričniku. 
 Na področju urejanja voda smo sicer obravnavali veliko posegov, ki so se izvajali 
predvsem na podlagi sprejetih letnih programov, Sanacijskega programa in Načrta investicij. 
Obravnava posameznega posega običajno vključuje sestanke in terenske oglede, kjer se 
dogovorimo o prilagoditvah projekta za doseganje naravovarstvenih ciljev. V teh postopkih 
sodelujemo tudi z lokalnimi ribiškimi družinami in Zavodom za ribištvo Slovenije ter lokalnimi 
skupnostmi. Pri tem bi kot pozitiven primer izpostavili urejanje vodotokov na porečju 
Savinje, kjer smo s projektanti uspeli oblikovati primere dobrih praks, npr. obnova 
Grušoveljskega jeza, najširšega jeza na Savinji, kjer je bila z ribjo stezo ponovno vzpostavljena 
prehodnost za vodne organizme. Bilo je tudi nekaj primerov, kjer je bilo težje doseči 
prilagoditev posegov naravovarstvenim ciljem, npr. posegi na Trbonjski reki in posegi na 
cestni infrastrukturi. Izpostavili bi tudi veliko število vlog v zelo kratkem časovnem obdobju 
za posege, ki so se izvajali na podlagi Sanacijskega programa. Ker ti posegi niso bil usklajeni 
na planskem nivoju, je bilo usklajevanje na nivoju posameznih posegov zelo zahtevno.  
 V postopku presoje v okviru dovoljenj po drugih predpisih se je večina mnenj 
nanašala na odpravo posledic žledoloma in preprečevanju širitve škode. 
 Na področju rabe vode smo sodelovali pri kar nekaj zelo zahtevnih postopkih za rabo 
vode za pridobivanje električne energije (mHE), predvsem na pohorskih potokih Oplotnica, 
Ložnica, Bistrica, Radoljna ter na Krki in povodju Soče. Predvsem v primerih, kjer predvidena 
raba vode z vidika varstva narave ni sprejemljiva ali je bila načrtovana količina odvzete vode 
prevelika, je bilo izvedenih več sestankov s pobudniki in različnimi državnimi inštitucijami. 

8.4.3 Priprava predhodnih soglasij v zvezi z vožnjo z 
vozili na motorni pogon in vožnjo s kolesi v naravnem 
okolju 

Postopki priprave predhodnih soglasij za organiziranje javnih prireditev vožnje s kolesi v 
naravnem okolju so bili zahtevni in so večinoma terjali usklajevanja z organizatorji. 
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Izpostavljamo mnenje za prireditev Trans Julius, gorsko kolesarsko prireditev, ki je potekala 
po več občinah in smo mnenje pripravljali OE Nova Gorica, OE Kranj in OE Ljubljana. 
Pripravljali smo tudi predhodna soglasja za javne prireditve za vožnjo z motornimi vozili v 
naravnem okolju. 
 K vsem soglasjem je bilo pridobljeno mnenje Zavoda za gozdove Slovenije oz. mnenje 
krajevno pristojnega Kmetijsko gozdarskega zavoda KGZS. 

8.4.4 Prijave inšpekciji  

Zaradi nedovoljenih posegov, med katerimi so uničenja zarasti ob vodotokih, urejanje 
športnorekreacijskih objektov na varovanih območjih, zasipavanje mokrišč idr., smo na 
pristojne inšpekcijske službe naslovili več prijav. Omenimo naj ureditev cestišča skozi dolino 
Radovne, kjer smo pripravili inšpekcijsko prijavo in mnenje ter ukrepe za ureditev 
prometnega režima skozi dolino, prijavo v zvezi z neupoštevanjem naravovarstvenega 
soglasja in pogojev pri posegu v Tunjiškem gričevju ter nedovoljenim izvajanjem del na 
rastišču linejke v Soteski (Občina Bohinj). Prijavili smo nedovoljene posege na območju KP 
Štatenberg, KP Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice ter območju Petišovskega jezera. 
Prijavili smo izpust raka marmornati škarjar v potok v Ilirski Bistrici. Sodelovali smo pri 
potekajočih inšpekcijskih postopkih spornih posegov kot npr. v KP Južni obronki Trnovskega 
gozda in Nanosa v zvezi z nedovoljenimi posegi na vzletišču Lijak. Pripravili smo strokovno 
mnenje k prijavi onesnaževanja kraškega podzemlja na primeru Vodne jame pri Klinji vasi 1. 
 Podali smo tudi strokovna mnenja z usmeritvami glede sanacije nedovoljenih 
posegov, na primer v primeru prekomernega poseka na Iščici v ponovljenem inšpekcijskem 
postopku, za Grački potok, Petišovsko jezero …  
 Zelo uspešno smo sodelovali z IRSOP v primeru nasedanja tankerja na območju 
Debelega rtiča in s PU Ljubljana pri dveh prijavah suma storitve kaznivega dejanja 
Onesnaževanje Vodne jame pri Klinji vasi 1 z akcijo ZRSVN, IZRK, IRSOP, Kmetijski inšpektorat 
in PU Ljubljana ter prijava trajnega poškodovanja NV 989 Pudob - lipa pri cerkvi sv. Jakoba, za 
kar smo pripravili oceni vplivov. 
 Z Inšpektoratom RS za okolje, OE Ljubljana smo izvedli letni sestanek o aktualnih 
prijavah in načinu prihodnjega sodelovanja ter se na MOP udeležili več sestankov na temo 
širitve PC Hofer v občini Lukovica. 

8.4.5 Ostala strokovna mnenja 

Pripravili smo več mnenj v postopkih za pravni promet z nepremičninami na zavarovanih 
območjih, predvsem za območja KP Goričko ter ZO na območjih občin Ormož in Ljutomer. 
Nekaj strokovnih mnenj smo izdali tudi na temo poizvedbe glede možnosti obstoja 
prednostne pravice države pri prometu z državno lastnino.  
 Za številne posege smo bili zaprošeni za predhodna strokovna mnenja z usmeritvami. 
Med zahtevnejšimi so npr. usmeritve za načrtovanje posegov za izboljšanje poplavne 
varnosti na območju občin Kidričevo in Videm, usmeritve za sanacijo nedovoljenih posegov 
na območju Mure, KP Štatenberg, ter za sanacijo Črnega jezera na Pohorju. 
 Številna predhodna strokovna mnenja smo pripravili k različnim predlaganim 
lokacijam za gradnjo vetrnic (Loški potok, Slivnica, Kočevsko, Ribniško).  
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 Med ostalimi strokovnimi mnenji bi izpostavili še predhodno strokovno mnenje o 
izvzemu površin iz varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov, za katerega nam je vlogo in 
podatke posredoval ZGS.  
 Obravnavali smo tudi določitev kopalne vode. Na lokaciji za kopališče Velenjsko jezero 
pri čolnarni, na južni obali jezera. Umestitev območja kopalne vode smo ocenili kot smiselno, 
ker se pokriva z območjem obstoječih vplivov rabe in dejavnosti ob Velenjskem jezeru. 
Obravnavali smo izvedbo različnih dogodkov v varovanih območjih (npr. snemanje v 
Postojnski jami), za znanstveno raziskovanje v podzemnih jamah (Postojnski in Predjamski 
jamski sistem). Za Direkcijo RS za infrastrukturo smo pripravili strokovno mnenje o dodatnih 
ukrepih za varstvo dvoživk na Poljanski obvoznici Škofja Loka, z mnenji smo usmerjali posege 
oziroma sanacijo dreves npr. lipe pri kapelici v parku v Rušah, hrasta ob Lobnici, Stanijevega 
parka, Grizoldovega jesena, rdeče bukve pri Lenarčičevi vili v Josipdolu idr. 

8.4.6 Porazdelitev mnenj po oceni vpliva posega 

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

A – ni vpliva oz. pozitiven vpliv 
B – nebistven vpliv 
C – nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) 
D – bistven vpliv 
E – uničujoč vpliv 

Za 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 v nadaljevanju (Slika 1) je grafično podana primerjava med porazdelitvijo 
števila mnenj po navedenih ocenah v postopku presoje sprejemljivosti v okviru 
naravovarstvenega soglasja za leta od 2013 do 2017.  
 V obdobju 2013-2017 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. Deleži posameznih ocen ostajajo podobni kot v letu 2016, delež mnenj z ocenama D 
in E, ki pomenijo nesprejemljivost posega, 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.  
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Slika 1: Primerjava med porazdelitvijo števila mnenj po navedenih ocenah za obdobje 2013-2017 
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8.5 Biotska raznovrstnost 

Varstvo biotske raznovrstnosti vključuje naloge, skladne 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. Opravljene naloge so podrobneje 
opisane v razdelkih v nadaljevanju.   
 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  

Varstvo izvajamo preko varstva vrst in habitatnih tipov, z varstvom ekološko pomembnih 
območij in območij Natura 2000, kot je opisano v usterznih razdelkih v nadaljevanju.   
 

8.5.1.3 Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot 
prebivališča močvirskih ptic (Ramsarska konvencija) 

Varstvo izvajamo preko varstva vrst in habitatnih tipov, z varstvom ekološko pomembnih 
območij in območij Natura 2000, kot je opisano v usterznih razdelkih v nadaljevanju.  
 

8.5.1.4  Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in 
živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija) 

Pregledali smo predlog za uvrstitev balkanske populacije risa na seznam Bernske konvencije. 
Sicer varstvo izvajamo preko varstva vrst in habitatnih tipov, z varstvom ekološko 
pomembnih območij in območij Natura 2000, kot je opisano v ustreznih razdelkih v 
nadaljevanju. 

8.5.1.5 Konvencija o varstvu Alp (Alpska konvencija) 

Cilje navedenih konvencij izpolnjujemo preko varstva vrst in habitatnih tipov, z varstvom 
območij Natura 2000 in ekološko pomembnih območij (gl. pogl. 0), kot je opisano v ustreznih 
razdelkih v nadaljevanju.  
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8.5.1.6 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 2017 ni udeleževal mednarodnih sestankov. 
Kljub temu smo spremljali gradiva za 29. srečanje Odbora za živali in 23. srečanje Odbora za 
rastline ter gradiva sestankov strokovnih odborov EU v zvezi s CITES, saj so pomembna za 
nadaljnje kvalitetno delo na področju konvencije.  
 V letu 2017 smo pripravili 69 strokovnih mnenj po konvenciji CITES; 8 mnenj je bilo o 
določitvi vrstne pripadnosti osebkov, ki jih je zadržala Finančna uprava RS, 19 mnenj o gojitvi 
vrst, 12 mnenj o izvozu osebkov, 8 mnenj o ponovnem izvozu osebkov, 21 mnenj o uvozu 
osebkov in 1 mnenje 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.  

8.5.1.7 Konvencija o varstvu Sredozemskega morja in obalnega 
območja (Barcelonska konvencija) 

Udeležili smo se rednega srečanja nacionalnih koordinatorjev protokola o posebej 
zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti Sredozemlja, ki je bil tokrat organiziran v 
Egiptu. V sklopu slednjega je predvideno tudi poročanje o uresničevanju določb protokola v 
minulem dvoletnem obdobju, vendar pa to zaradi neustrezne organiziranosti poročevalskega 
procesa na nacionalnem nivoju ni bilo mogoče. 

8.5.1.8 Direktiva o morski strategiji EU 

Posebnih aktivnosti v zvezi z morsko strategijo oziroma sprejemanjem Načrta upravljanja z 
morskim okoljem nismo izvajali.  

8.5.1.9 Vodna direktiva 

Z DRSV in koncesionarji smo sodelovali pri vključevanju naravovarstvenih usmeritev za 
namen podrobnejšega načrtovanja in izvajanja posegov na vodotokih, ki so bile sprejete v 
okviru NUVII, v letne programe javne službe urejanja voda. Za letne programe smo opravili 
skupne terenske oglede »problematičnih«  posegov in pripravili naravovarstvene smernice, 
ki pa niso bile prenesene v letne programe. 
 Veliko pozornost smo posvetili tudi problematiki onesnaževanja podzemne vode v 
povezavi z varovanjem habitata človeške ribice. 

8.5.1.10 Uredba (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju 
vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst 

Pripravili smo strokovno mnenje in sodelovali pri načrtovanju ukrepov za odstranitev 
tujerodnega raka ozkoškarjavca v Savinji. O vnosu tujerodnega raka marmornati škarjar v 
naravo v okolici Ilirske Bistrice smo poročali v poglavju 8.4.4 in pripravili mnenje o možnosti 
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vzpostavitve populacije v Sloveniji ter potrebnih ukrepih za tak primer. Začeli smo s 
pregledom biologije in razmnoževanja invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, da bi 
lahko pripravili obsežno mnenje o vrstah, ki jih ni mogoče posedovati.  
 

• izdajanje strokovnih mnenj, vezanih na tujerodne in invazivne tujerodne vrste 
 
Do zaključne faze urejanja smo pripravili Strokovne podlage za obvladovanje močno 
razširjenih invazivnih tujerodnih vrst za vrsto popisana sklednica (Trachemys scripta). Da bi 
bil dokument kar se da operativen, smo se dvakrat sestali z veterinarji, rejci in potencialnimi 
imetniki zavetišča ter podrobno prediskutirali problematiko. 
 

• priprava strokovnih predlogov za izvajanje Uredbe (EU) št. 1143/2014  
 
Aktivno smo sodelovali na srečanju Znanstvenega foruma (po 28. členu Uredbe EU št. 
1143/2014) v Bruslju ter v razpravah na dopisnih sejah. Obravnavali smo ustreznost ocen 
tveganja za 11 novih vrst, predlaganih za dopolnitev seznama vrst, ki zadevajo Unijo. 
Znanstveni forum je obravnaval tudi osnutek predpisa, ki bo natančneje določil vsebino ocen 
tveganja.  
 

• priprava strokovnih stališč za Znanstveni forum iz 28. člena Uredbe (EU) št. 1143/2014 
ter udeležba na sestankih Znanstvenega foruma 

 
Redno smo sodelovali z MOP na področju oblikovanja stališč Slovenije do uvrstitve novih 
vrst, snovanja državne zakonodaje in reševanja tekočih zadev.  
 

• sodelovanje z MOP pri pripravi stališč za sestanke Odbora iz 27. člena Uredbe (EU) št. 
1143/2014  

 
Koordinirali smo spremljanje stanja orjaškega dežena17 (Heracleum mantegazzianum) v 
Sloveniji. Znane lokacije smo pregledali in na manjših lokacijah odstranili posamezne rastline 
dežena. Odstranjevali smo invazivne tujerodne rastline v naravnem rezervatu Strajanov breg. 
V projektu LIFE ARTEMIS smo sodelovali pri popisu invazivnih tujerodnih vrst na pilotnem 
območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in pri pripravi navodil za 
popisovanje. Spremljali smo stanje razširjanja školjke trikotničarke v porečjih Drave in Mure. 
 

• spremljanje pojavljanja in odstranjevanje orjaškega dežena na lokacijah, identificiranih 
v letu 2016 

• odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst v naravnem rezervatu Strajanov breg 
(LJUBA, poprojektne aktivnosti) 

• popis invazivnih tujerodnih vrst na pilotnem območju projekta LIFE ARTEMIS 

• sodelovanje pri pripravi Navodil za popisovanje invazivnih tujerodnih vrst (LIFE 
ARTEMIS) 

• spremljanje razširjanja školjke trikotničarke v porečjih Drave in Mure 
 

                                                      
17 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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Sodelovali smo v raziskavi med profesionalci in prostovoljci z namenom oceniti zmogljivost 
za sodelovanje v sistemu zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na tujerodne vrste v 
gozdovih  (sistem ZOHO) in se udeležili izobraževanj za prepoznavanje invazivnih tujerodnih 
vrst. Prispevali smo svoje izkušnje za pripravo institucionalnega okvir za zgodnje obveščanje 
in hitro odzivanje na invazivnih tujerodnih vrst v gozdu v okviru projekta LIFE ARTEMIS.  
 Udeležili smo se srečanja »Platform meeting on Invasive Alien Species« novembra v 
Milanu, kjer je bila predstavljena večina projektov LIFE na temo invazivnih tujerodnih vrst, ki 
so že končani ali potekajo. Udeleženci so predstavili številne izkušnje, ki lahko veliko 
pripomorejo k izboljšanju učinkovitosti obvladovanja in odstranjevanja invazivnih tujerodnih 
vrst ter načine komunikacije z različnimi javnostmi. 
  

• sodelovanje v raziskavi o usposobljenosti in posredovanje izkušenj za izgradnjo 
sistema ZOHO (LIFE ARTEMIS) 

• izobraževanje za prepoznavanje invazivnih tujerodnih vrst (LIFE ARTEMIS) 

• povezovanje z evropskimi institucijami, ki izvajajo LIFE projekte na temo invazivnih 
tujerodnih vrst. 
 

8.5.2 Rastlinske in živalske vrste ter ekosistemi 

V letu 2017 smo obravnavali 40 vlog za posege v populacije zavarovanih prosto živečih 
rastlinskih in živalskih vrst, na katere smo pripravili 60 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.  
 V letu 2017 so bili objavljeni novi rezultati monitoringa medveda in volka, ki smo jih 
podrobno preučili in uporabili za pripravo pisnega stališče za poseg v populaciji. Sodelovali 
smo tudi v Strokovni skupini in Delovni skupini za podporo pri načrtovanju upravljanja z 
velikimi zvermi, ki ju vodi MOP. 
 V letu 2017 velja omeniti tudi reševanje dveh vlog za odstranitev struktur - bobrovih 
jezov na potokih v porečju Krke in spodnje Save, kjer se bober širi na pritoke.   
 S spremembo Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah v letu 2016 je 
Zavod dobil novo nalogo, in sicer pripravo mnenja o smiselnosti in ustreznosti doselitve 
domorodnih živalskih vrst. V letu 2017 smo prejeli prve vloge. Skupaj z ARSO smo pripravili 
usmeritve za poenoten pristop k reševanju te problematike. 

 

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

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

• priprava usmeritev za poenoten pristop reševanja vlog za doselitev domorodnih živali 
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Slika2.  Levo: Skupni nadzor inšpekcije, policije, jamarjev in Zavoda v jami Vračka zijalka. Desno: Primeri 
zaseženih nelegalnih pasti za lov jamskih živali. 

 
V okviru Akcije podzemne jame 2017, ki jo je vodila inšpekcija, smo skupaj z jamarji in 
policijo sodelovali pri nadzoru 10 jam. Namen skupne akcije je bil oceniti stanje izbranih jam 
in identificirati kršitve, vezane na nedovoljeno nastavljanje pasti za jamske živali in odlaganje 
odpadkov v jamah. Zavod je skupaj z Upravo kriminalistične policije, Skupino za 
speleobiologijo Biotehniške fakultete in DZRJ Ljubljana izpeljal strokovno usposabljanje 
policistov kriminalistov. Izvedena je bila delavnica za izobraževanje inšpektorjev, ki smo jo 
pripravili z Inšpektoratom RS za okolje in prostor in Jamarsko zvezo Slovenije.  
 Policijske uprave smo posebej izobraževali tudi o naravovarstvenih statusih na 
njihovem območju in zaznanih kršitvah (vožnja v naravnem okolju, onesnaževanje, varstveni 
režimi, …). S policijsko postajo Kočevje je bil dogovorjen protokol ukrepanja ob morebitnem 
zlivanju gnojevke v kraške jame. V času letanja metulja kraškega zmrzlikarja smo organizirali 
nočni nadzor s strani policije, inšpekcije in opazovalcev metuljev nad morebitnim lovom te 
varovane vrste. 
 

• nadzor desetih jam glede postavljanja nelegalnih pasti za jamske hrošče 

• izobraževanje policistov kriminalistov in inšpektorjev o nelegalnem zbiranju jamskih 
živali 

• izobraževanje policijskih uprav o naravovarstvenih vsebinah na območju posamezne 
uprave 

• dogovorjen protokol ukrepanja ob morebitnem zlivanju gnojevke v jame na 
Kočevskem (LIFE Kočevsko) 

• organizacija nadzora za preprečitev lova kraškega zmrzlikarja.  
 

Izvajali smo številna svetovanja lokalnim skupnostim, organizacijam in državljanom za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti. Veliko je bilo svetovanj za izvajanje ukrepov za 
preprečitev škode, ki jo povzročajo zavarovane vrste, ponekod smo izvedli tudi konkretne 
aktivnosti za izboljšanje stanja. V nadaljevanju poudarjamo nekatere obsežnejše aktivnosti. 
 V trinajstih cerkvah (v in izven območij Natura 2000) smo dosegli odprtje zaprtih 
preletnih lin ter dogovorili druge rešitve za  ohranjanje habitata netopirjev. V osmih cerkvah 
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smo namestili bodice proti golobom. Opravljena je bila komunikacija z župniki, ključarji, 
dekanom in škofom. Počistili smo gvano v cerkvi v Vinici in v osnovni šoli Stoparce. K 
sodelovanju pri monitoringu netopirjev v sakralnih objektih smo pritegnili tudi predstavnika 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Monitoring, ki ga izvaja zunanji izvajalec, je odkrili več 
do sedaj še nepoznanih kotišč netopirjev. Za posamezna kotišča smo predstavniku Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine, ki je na območju odgovoren za sakralne objekte, podali 
usmeritve v zvezi z ohranjanjem zatočišč v primeru obnove objektov. V okviru revitalizacije 
gradu Rihemberk smo usmerjali rabo objekta v smeri ohranitve kotišča netopirjev. 
 Skozi celo leto smo spremljali širjenje in delovanje bobra na vodnih in kmetijskih 
zemljiščih. Odzivali smo se na konfliktne situacije na terenu zaradi povzročenih škod in 
usklajevali aktivnosti z vodarji. 
 Z izboljšanjem stabilnosti gnezdilnih stebrov in postavitvijo novih podstavkov smo 
izboljšali gnezdilno sposobnost bele štorklje. 
 Ob strokovni pomoči sodelavcev Univerze na Primorskem ter podpori občine Ankaran 
smo izvedli presaditev navadnega kačka (Dranunculus vulgaris) z nahajališča, odkritega ob 
cesti, ki vodi v Ankaran, na varno lokacijo na območju Mladinskega zdravilišča Rdečega križa 
na Debelem rtiču.   
 Pripravili smo seznam in delno tudi že pregledali odseke gozdnih prometnic na 
Gorenjskem, kjer želimo v sodelovanju z območnima enotama ZGS Bled in Kranj vzpostaviti 
za varstvo narave primernejši prometni režim. 
 

• svetovanje lokalnim skupnostim, organizacijam in državljanom za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti 

• izboljšanje razmer za netopirje na trinajstih cerkvah  

• komunikacija in usmerjanje klerikov cerkevega osebja in ZRSVKD v zvezi z netopirji 

• odstranitev gvana v cerkvi v Vinici in osnovni šoli Stoparce 

• blaženje konfliktnih situacij in usklajevanje aktivnosti z vodarji zaradi širjenja bobra 

• izboljšanje gnezdilne sposobnosti bele štorklje 

• presaditev navadnega kačka 

• vzpostavljanje naravi prijaznejšega prometnega režima na gozdnih prometnicah 
Gorenjske 

 
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  
monitoringov in jih pripravili za uporabo v naših delovnih procesih. 
 

• pregled opravljenih kartiranj habitatnih tipov in objava kartiranj na spletni strani 
ZRSVN  

• pridobitev javnih podatkov o vrstah in priprava za uporabo pri rednem delu 
 
Ministrstvu za okolje in prostor smo nudili strokovno podporo v različnih zadevah v zvezi z 
ohranjanjem biotske raznovrstnosti. 
 

• strokovna podpora MOP pri delu povezanem z ohranjanjem biotske raznovrstnosti 
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V projektu AlpES smo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem testirali nekaj metodologij 
kartiranja in vrednotenja ekosistemskih storitev na pilotnem območju Primorsko-notranjske 
statistične regije. Povezovanje ekosistemskih storitev z vsebinami biodiverzitete smo s 
sodelavci z območnih enot preizkusili z izbiranjem simbolne živalske in rastlinske vrste 
alpskega prostora. Pripravili smo spletno anketo o simbolnih vrstah in pokrajinah. Izbrali smo 
zunanjega strokovnjaka za izdelavo projekte naloge »Študija kartiranja izbranih 
ekosistemskih storitev v gozdnem prostoru in možnosti njihovega vključevanja v 
gozdnogospodarske načrte na projektu AlpES«. 
 

• razvoj metodologije kartiranja in vrednotenja ekosistemskih storitev s poudarkom na 
Primorsko – notranjski statistični regiji (AlpES) 

• povezovanje ekosistemskih storitev z vsebinami biodiverzitete (AlpES) 
 

8.5.3 Ekološko pomembna območja 

Skupina za elemente biotske raznovrstnosti je v sodelovanju s skupino za floro in favno 
določila podrobne kriterije k večini meril vrednotenja vsebin ekološko pomembnih območij 
in botaničnih, zooloških in ekosistemskih naravnih vrednot. Priprava poročila z merili in 
kriteriji je zaradi izvajanja drugih, tekom leta delegiranih nalog, prestavljena v leto 2018. 
 

• določitev podrobnih kriterijev večine meril vrednotenja vsebin ekološko pomembnih 
območij ter botaničnih, zooloških in ekosistemskih naravnih vrednot 

 
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. Sproti smo dopolnjevali sezname lokalitet zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. 
Zbiranje podatkov je za območje Mure potekalo v sklopu dogodka 24 ur z reko Muro. V 
sodelovanju z entomologi smo spremljali stanje habitata skoraj iztrebljene endemične 
zavarovane vrste metulja trnovski ovnič (Zygaena angelicae ternovanensis) na Kuclju. Beležili 
smo problematično stanje nekaterih vodnih habitatov v času nizkih vodostajev. V okviru 
strokovnega nadzora smo spremljali izvajanje ukrepov za naravo na območju Spodnje Save. 
Nove podatke smo pridobili tudi iz nekaterih okoljskih poročil.  
  

• spremljanje stanja območij EPO 
 
V postopkih priprave prostorskih aktov in načrtov rabe naravnih dobrin smo usmerjali 
dejavnosti in rabo naravnih virov na območjih EPO. Z Zavodom za gozdove Slovenije smo 
sodelovali pri oblikovanju stališča do sajenja duglazije na območja, ki jih je najbolj prizadel 
žledolom. 
  

• usmerjanje dejavnosti in rabe na območjih EPO 

• vključevanje vsebin EPO v mnenja in naravovarstvene smernice 

• sodelovanje pri pripravi stališča do sajenja duglazije. 
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8.5.4 Območja Natura 2000 

Z namenom zagotoviti čim ugodnejše ohranitveno stanje vrst in habitatnih tipov Nature 
2000 v kmetijski krajini smo se tekom celega leta intenzivno vključevali v dejavnosti 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Udeleževali smo se usklajevalnih 
sestankov, pripravljali strokovna gradiva, izrisovali različna območja, podajali pripombe na 
predpise ipd. Tako je bila v letu 2017 izvedena obsežna sprememba KOPOP -operacije 
»HAB«. Osnovna operacija »HAB« se je razčlenila na različne datumske pasove. Formirana je 
bila nova podoperacija »Mokrotni HAB«. Zavod je sodeloval v obsežnih usklajevanjih, 
preverjali smo stanje na terenu in pripravili grafične podlage. Sodelovali smo pri 
spremembah ukrepa »Dobrobit živali«. Pri KOPOP-operaciji »Mejice« smo sodelovali pri 
reševanju težav na izvedbenem nivoju glede kontrole izvajanja ukrepa in glede definicije 
mejice za potrebe navzkrižne skladnosti. Sodelovali smo pri organizaciji kartiranja mejic na 
Ljubljanskem barju. Usklajevali smo umestitev invazivnih tujerodnih vrst v navzkrižni 
skladnosti.  
 Da bi zagotovili primerno oceno vpliva kmetijstva na biotsko raznovrstnost, je bilo 
potrebna obsežno delo z izvajalcem vmesnega evalvacijskega poročila Programa razvoja 
podeželja. Pripravili smo Naravovarstvena izhodišča za izvajanje skupne evropske kmetijske 
politike po letu 2020 v Sloveniji. Izpolnili smo priporočilo Računskega sodišča RS in razkrili 
celotno površino varstveno pomembnih travnikov znotraj območij Natura 2000.  Izvedli smo 
analizo vpisa naravovarstveno pomembnih operacij KOPOP. Iskali smo rešitve v zvezi z 
izvajanjem komasacij in agromelioracij na Goričkem zaradi nedorečenosti veljavne 
zakonodaje, ki ne omogoča preprečitve negativnih učinkov izvedbe komasacij in 
agromelioracij na naravo. 

 
Slika 3. Levo: LIFE TRAVIŠČA, projektno območje Haloze, podpis sporazuma. Desno: LIFE TRAVIŠČA , projektno 
območje Gorjanci, sadnja sadik tradicionalnih starih sort visokodebelnih travniških sadovnjakov 

 
V projektu LIFE, Življenje traviščem smo pripravili naravovarstvene usmeritve za trajnostno 
upravljanje suhih travišč in s kmeti podpisali 45 sporazumov za upravljanje. Izvedli smo javno 
naročilo za nakup pašne ograje za drobnico in govedo, ki jo bodo v neodplačno rabo prejeli 
podpisniki sporazuma. Skupaj z zunanjim izvajalcem smo izvedli monitoring začetnega stanja 
travišč na projektnih podobmočjih Haloze, Kum, Gorjanci in Pohorje. Izbrali smo zunanje 
izvajalce za odstranjevanje zarasti na traviščih. Zasajenih je bilo 336 sadik dreves 
tradicionalnih starih sort visokodebelnih travniških sadovnjakov. Izvedli smo javno naročilo 
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za obrezovanje starih dreves visokodebelnih sadovnjakov in izvajali aktivnosti za odkup 
oziroma zakup zemljišč na Halozah in Gorjancih. Organizirali smo štiri prostovoljne delovne 
akcije čiščenja zaraščajočih suhih travišč na projektnih podobmočjih, šest demonstracijskih 
delavnic prikaza rezi visokodebelnih sadovnjakov in dve prostovoljni akciji sajenja sadik 
dreves visokodebelnih travniških sadovnjakov. 
   

• varovanje interesov narave pri sprejemanju, spreminjanju oziroma izvajanju   
- novih predpisov s področja kmetijstva 
- operacije KOPOP »HAB« 
- operacije KOPOP »Mejice« 
- ukrepa »Dobrobit živali« 
- navzkrižne skladnosti  
- vmesne evalvacije PRP 

• priprava Naravovarstvenih izhodišč za izvajanje skupne evropske kmetijske politike po 
letu 2020 

• razkritje celotne površine varstveno pomembnih travnikov območij Natura 2000  

• izvedba analize vpisa v naravovarstveno pomembne operacije KOPOP 

• iskanje rešitev v zvezi z izvajanjem komasacij in agromelioracij 

• priprava naravovarstvenih usmeritev in podpis 45 sporazumov za trajnostno 
upravljanje travišč (LIFE TO GRASSLANDS) 

• izvedba javnih naročil za nakup pašne ograje, odstranjevanje zarasti in obrezovanje 
dreves v visokodebelnih sadovnjakih (LIFE TO GRASSLANDS) 

• izvedba monitoringa začetnega stanja travišč v sodelovanju z zunanjim izvajalcem 
(LIFE TO GRASSLANDS) 

• sodelovanje pri saditvi sadik dreves visokodebelnih travniških sadovnjakov (LIFE TO 
GRASSLANDS) 

• izvajanje aktivnosti za odkup oz. zakup zemljišč (LIFE TO GRASSLANDS) 

• organizacija prostovoljnih akcij čiščenja zarasti in sajenja sadik dreves visokodebelnih 
sadovnjakov (LIFE TO GRASSLANDS). 

 
Ugodno ohranitveno stanje vodnih in gozdnih vrst in habitatnih tipov smo ohranjali in 
izboljševali z naravovarstvenimi smernicami in mnenji (glej poglavji 8.3 in 8.4). Pripravili smo 
predlog ukrepov za nadgradnjo upravljanja območij Natura 2000 v zasebnih gozdovih, ki se 
bodo v prihodnje sofinancirali iz proračunskega sklada za gozdove. Predlog ukrepov je bil 
oblikovan na podlagi vsebin PUN2000, naravovarstvenih smernic za GGN GGE in izkušenj iz 
projektov o upravljanju območij Natura 2000 v gozdovih. 
 Na območju Kočevske je tekel projekt »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko« 
(LIFE KOČEVSKO). V projektu smo sodelovali pri izvajanju ukrepov za zagotavljanje ugodnega 
stanja divjega petelina, gozdnega jereba, triprstega in belohrbtega detla in orla belorepca ter 
vršili terenski nadzor nad izvajanjem del. V sodelovanju z Ribiško družino Kočevje smo na 
primer odlovili 200 rib iz Reškega potoka ter jih za okrepitev prehranske baze orla belorepca 
prenesli v zgornji del Reškega jezera. V sodelovanju z ZGS in DOPPS smo izvajali zimsko 
sledenje gozdnega jereba, popise rastišč divjega petelina ter popise belohrbtega in triprstega 
detla. Udeležili smo se čistilne akcije Očistimo Kočevsko.  
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• priprava predloga ukrepov za nadgradnjo upravljanje Nature 2000 v zasebnih 
gozdovih 

• sodelovanje pri izvedbi ukrepov za tarčne vrste divji petelin, gozdni jereb, belohrbti 
detel, triprsti detel in orel belorepec (LIFE KOČEVSKO) 

• sodelovanje pri izvedbi monitoringa tarčnih vrst in njihovih habitatov (belohrbti detel, 
triprsti detel, gozdni jereb, divji petelin) (LIFE KOČEVSKO) 

• sodelovanje na čistilni akciji (LIFE KOČEVSKO). 
 
Razvili smo metodologijo spremljanja izvajanja ukrepov PUN2000. Za vsak tip ukrepa smo 
razvili ustrezne kazalnike izvedenosti. Pripravili smo tabele za beleženje podatkov za različne 
izvajalce ukrepov in metodo zbiranja in urejanja podatkov v celovit sistem (podrobnosti v 
poglavju 19.8. Priloga 8). 
 Odgovorne nosilce izvajanja ukrepov PUN in tudi lastnike zemljišč smo ob različnih 
priložnostih ob sprotnem delu usmerjali in poudarjali njihovo vlogo pri izvajanju ukrepov. 
Izpostavljamo nekaj primerov. Na mokrišču Blata pri Preddvoru, ki je del območja Natura 
2000 Grad Brdo-Preddvor, smo se z lastniki-kmeti dogovarjali o naravi ustreznejšem načinu 
kmetovanja. Gospodarjenja brez polivanja odvečne gnojevke po mokrišču kljub številnim 
stikom in izvedbi ankete nismo uspeli doseči. Usmerjali smo rabo na mokrotnih zemljiščih ob 
glinokopu Bilje in rabo turističnih jam. Sodelovali smo pri zakupu ekocelic v zasebnih 
gozdovih. 
 

• razvoj metodologije in priprava orodij za spremljanje izvajanja ukrepov PUN2000 

• usmerjanje in podpora različnim deležnikom pri izvajanju ukrepov PUN2000 
 

Slika 4: Mokrišče Blata pri Preddvoru pred (levo) in po (desno) sanaciji posega (zasutje novega drenažnega 
jarka). 

 
 S podatki, pridobljenimi iz monitoringov vrst in kartiranj habitatnih tipov smo 
posodobili cone vrst in habitatnih tipov. Preverili smo strokovno ustreznost poročil 
monitoringov vrst, ki jih opravljajo zunanji izvajalci. Glede na izkušnje iz vmesne evalvacije 
PRP smo nadgradili protokole za spremljanje stanja metuljev mravljiščarjev. V teku so 
dogovori, da bi spremembe vnesli v že sklenjene pogodbene obveznosti zunanjih izvajalcev. 
Pripravili smo desetletni načrt spremljanja stanja kvalifikacijskih vrst metuljev območij 
Natura 2000. 
 Območni monitoring smo izvajali v okviru projekta LIFE TRAVIŠČA. 
 Stanje območij Natura 2000 smo spremljali zaradi priprave strokovnih mnenj in 
naravovarstvenih smernic, podrobneje pa tudi zaradi priprave projektov.  
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 V omejenem obsegu smo spremljali stanje habitata človeške ribice v Beli krajini in 
spodbudili številne aktivnosti za izboljšanje le-tega. Poglobili smo se v problematiko 
onesnaževanja  vodnih virov s strani kmetijstva in čiščenja odpadnih voda na območjih 
habitata človeške ribice in pripravili predstavitve za konferenco Vodni dnevi 2017. V okviru 
projekta LIFE Kočevsko je bila narejena študija ocene tveganja za podzemne vode glede na 
onesnaženje z dušikom, ki ga proteus še lahko prenese. 
 Sodelovali smo pri popisu pokošenosti Ljubljanskega barja. V poprojektnih aktivnostih 
smo spremljali stanje močvirske sklednice na območju Gornjega kala, popisali kosca v Jovsih 
in srednjega detla v Dobravi. Evidentirali smo pomembne košenice in kale na Kočevskem. 
 Za MOP smo pripravili obsežnejšo obdelavo podatkov o številu javno dostopnih 
podatkov o pojavljanju vrst po območjih Natura 2000. 
  

• posodobitev con vrst in habitatnih tipov z novimi podatki 

• pregled strokovne ustreznosti poročil monitoringov vrst, ki jih pripravljajo zunanji 
izvajalci  

• nadgradnja protokolov za spremljanje metuljev mravljščarjev 

• desetletni načrt spremljanja kvalifikacijskih vrst metuljev 

• izvajanje območnega monitoringa v projektu LIFE TRAVIŠČA 

• spremljanje stanja zaradi priprave naravovarstvenih smernic, mnenj in projektov  

• spodbujanje aktivnosti za izboljšanje stanja habitata človeške ribice 

• preučitev problematike onesnaževanja podzemnih voda in delovanja čistilnih naprav 

• izdelava ocene tveganja za podzemne vode (proteus) (LIFE Kočevsko) 

• sodelovanje pri popisu pokošenosti Ljubljanskega barja 

• izvajanje poprojektnih aktivnosti spremljanja stanja 

• evidentiranje košenic in kalov na Kočevskem 

• obdelava podatkov o številu javno dostopnih podatkov o pojavljanju vrst po območjih 
Natura 2000 

 
Udeležili smo se srečanja Strokovne skupine za poročanje v okviru Koordinacijske skupine za 
biotsko raznovrstnost in naravo EU, ki je obravnavala poročanje po obeh direktivah ter 
pripravili organizacijski načrt poročanja. Vzdrževali smo podatkovno zbirko SDF in preverjali 
podatke, ki jih vodi Evropska Komisija. 
 

• udeležba na srečanju Strokovne skupine za poročanje in začetne priprave na 
poročanje 

• vzdrževanje podatkovne zbirke SDF in preverjanje podatkov, ki jih vodi Evropska 
Komisija 

8.6 Naravne vrednote 

Izvedene načrtovane redne in razvojne aktivnosti: 

• dopolnjevanje podatkov o naravnih vrednotah v naravovarstvenem atlasu; 
 

V letu 2017 je Zavod nadaljeval z dopolnjevanjem zapisov v Naravovarstvenem atlasu. 
Dopolnjevanje podatkov je temeljilo na spremljanju stanja NV in na obstoječih 
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metodologijah vrednotenja hidrološke in geomorfološke 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 274 NV. 46 % vseh zapisov je opravila OE Ljubljana, 19 % vseh zapisov pa OE 
Maribor. Nekatere OE so glavnino NV, za katere so izdelana merila vrednotenja v obliki 
elaboratov, že obdelale, druge OE pa zaradi velikega števila NV naloge še niso uspele 
dokončati in jo bodo izvajale še nekaj let. Majhen delež obdelanih NV na nekaterih OE v letu 
2017 je posledica prioritet na drugih nalogah Zavoda. 
 

• terensko preverjanje stanja NV, ki so v registru naravnih vrednot;  
 

V letu 2017 je bilo na terenu pregledanih 462 NV (8,7 % vseh NV brez jam), kar je malenkost 
več, kot smo načrtovali v programu dela za leto 2017. Prednostno smo pregledovali NV zvrst, 
ki smo jih vrednotili oz. NV, katerih zadnji zapisi stanj v bazi so starejši od desetih let.  

 

• odprava očitnih napak iz registra naravnih vrednot; 
 
Zavod je na ARSO oddal strokovni predlog za odpravo očitnih napak iz registra NV. Naloga bo 
izpeljana do konca v letu 2018, ko bo izdan sklep ARSO. 
 

• priprava strokovnega predloga novih naravnih vrednot; 
 
Zavod je dokončal v letu 2016 začet; strokovni predlog novih naravnih vrednot in ga oddal na 
MOP. Med  NV smo prvič uvrstili tudi naravni pojav brezstropa jama. 
 

• 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. Pripravljeni so kriteriji za vrednotenje 
naravnih pojavov slapovje, ponor, estavela in jezero. Delo skupine je bilo okrnjeno, saj OE 
Kranj, ki ima na svojem območju veliko število in veliko pestrost geomorfoloških oblik, nima 
ustreznega zaposlenega, ki bi strokovno pokrival te vsebine in sodeloval v skupini. 
 

• predstavitev Zavoda in geoloških NV na mednarodnem sejmu mineralov in fosilov; 
 
Skupina za geologijo je na 45. mednarodnem sejmu mineralov in fosilov v Tržiču sodelovala s 
predstavitvijo Zavoda in varstva geoloških NV, mineralov in fosilov.  
 

• priprava letnega poročila o stanju jam; 

• priprava strokovnega predloga režimov vstopa v jame na podlagi prejetega poročila o 
stanju podzemnih jam v letu 2016; 

• sodelovanje z MOP pri reševanju problematike rabe NV in podzemnih jam; 
 
Na področju geomorfoloških podzemnih NV (jam) je Zavod pripravil Poročilo o stanju jam. V 
njem so zapisani tudi rezultati opravljenih meritev (temperatura, vlaga, radon) in 
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pregledanega jamskega inventarja v zaprti jami (režim 1) Gustinčičeva jama v Blažčevi dolini, 
v katero smo na podlagi dovoljenja MOP, prvič po več kot 15 letih, vstopili skupaj z JD 
Sežana.  
 Pripravljen je bil tudi strokovni predlog režimov vstopa v jame za novo odkrite 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. Zavod je sodeloval pri usmerjanju rabe naravnih 
vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem. 
 

• sodelovanje z upravljavci zavarovanih območij in skupno terensko delo; 
 
Sodelovali smo z upravljavci zavarovanih območij Notranjski regijski park, Triglavski narodni 
park, Kozjanski regijski park in Regijski park Škocjanske jame ter opravili skupne terenske 
oglede nekaterih NV. Z nekaterimi upravljavci dobro sodelujemo, z nekaterimi je sodelovanje 
slabše, posebej v delu, ki se nanaša na spremljanje stanja NV. 
 

• druge aktivnosti 
 
S strokovnimi usmeritvami smo sodelovali pri sanaciji večjega števila drevesnih NV. 
 Na podlagi spremljanja stanja naravnih vrednot smo podali več prijav za 
poškodovanje naravnih vrednot ter inšpekciji v postopkih podajali ustrezna dodatna 
pojasnila in informacije.  
 Terenska delavnica, ki je bila predvidena v sodelovanju z zunanjim strokovnjakom,  na 
temo vzdrževanja drevesnih naravnih vrednot, zaradi drugih prioritetnih nalog ni bila 
izvedena. 

8.7 Dejavnosti, vezane na zavarovana območja, vključno 
s pripravo strokovnih predlogov 

V letu 2017 je Zavod nadaljeval delo na področju ukrepov varstva narave. Glavnina dela je 
bila usmerjena v pripravo strokovnih predlogov za zavarovanje območij ter novelacijo 
starejših aktov o zavarovanju. Zavod je nudil strokovno podporo upravljavcem zavarovanih 
območij ter sodeloval oziroma izvajal nujne aktivnosti na zavarovanih območjih brez 
upravljavca. Nudil je strokovno podporo MOP v postopkih usklajevanja in priprave aktov o 
zavarovanju in pri drugih ukrepih varstva za dele narave, ki so neposredno ogroženi. 
 
Delo na strokovnih predlogih in drugih dokumentih: 

• Pripravili smo predlog za spremembe aktov o zavarovanju, in sicer za ukinitev statusa 
naravnih znamenitosti v Odloku o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za 
kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njegovem območju (Uradni 
vestnik Gorenjske, št. 21/88) in v Odločbi o zavarovanju nekaterih dreves kot naravnih 
znamenitosti v okraju Kranj (Uradni vestnik okraja Kranj, 19/61). 

• Pripravili smo strokovne predloge za razglasitev KP Debeli Rtič. Strokovne predloge so 
bile predstavljene na sestanku skupine za strokovni razvoj. 
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• Pripravili smo strokovne predloge za posodobitev akta o zavarovanju Kozjanskega 
regijskega parka. V sklopu priprave so bili opravljeni trije delovni sestanki, dva v 
razširjeni sestavi (ZRSVN in JZ Kozjanski park). Strokovne predloge so bile predstavljene 
na sestanku skupine za strokovni razvoj in na MOP (Sektorju za ohranjanje narave). Delo 
je ves čas potekalo v sodelovanju z zaposlenimi JZ Kozjanski park. 

• Nadaljevali smo aktivnosti za zavarovanje Pohorja. Na podlagi analiz PUN, stanja vrst in 
HT ter groženj smo pripravili strokovna izhodišča s conacijo ter izhodišča za pravila 
ravnanja. Vsebine so bile predstavljene MOP in županom občin, ki pokrivajo 
obravnavano območje. 

• Pripravili smo strokovni predlog za ukrep varstva na nahajališču Clusijevega svišča pod 
Radežem, za katerega je bil strani občine podan predlog za zavarovanje. Glede na 
vsebino je bilo dogovorjeno, da bo občina z lastnikom sklenila pogodbo o varstvu 
območja in na podlagi nadomestila za prilagojeno rabo zemljišča lastnika zavezala k 
vzdrževanju travnika skladno s strokovnimi predlogami za ohranjaje nahajališča vrste. 

• Izdelali smo strokovni predlog za zavarovanje KP Središče ob Dravi. Sodelovali smo na 
predstavitvah in javni razgrnitvi predloga za zavarovanje. 

• Občini Poljčane smo predstavili izdelan strokovni predlog varstva naravnih vrednot na 
območju občine, ki je strokovno gradivo za novelacijo odloka o zavarovanju naravne 
dediščine v bivši občini Slovenska Bistrica. 

• Z MOP in Občino Lukovica je bil sklenjen dogovor o zavarovanju Prevojskih gmajn. 
Zavarovanje naj bi se izvedlo v letu 2018. 

• Z MOP in Občino Tržič smo sodelovali pri pripravi akta o zavarovanju Dovžanove soteske.  

• Opravljen je bil terenski pregled stanja in opisi za pripravo strokovnih predlog za nov akt 
o zavarovanju drevesnih in oblikovanih naravnih vrednot v Mestni občini Ljubljana. 

• Po dogovoru s predstavniki občine smo pričeli s pripravo strokovnih predlog za 
novelacijo zavarovanja KP Boč. 

• Sodelovali smo pri pripravi NU za nominacijo klasičnega krasa za vpis na Seznam 
svetovne naravne in kulturne dediščine UNESCO.  

 
Druge aktivnosti na področju zavarovanih območij: 

• Za Mestno občino Celje smo pripravili »Letni plan urejanja zavarovanih dreves v Mestni 
občini Celje« in nudili strokovno pomoč pri sanaciji zavarovanih dreves. 

• Z Občino Žalec smo sodelovali pri upravljanju krajinskega parka Ribnik Vrbje z zaledjem 
ter pri pripravi načrta upravljanja, ki bo predvidoma dokončan v letu 2018. 

• Sodelovali smo pri oblikovanju Odbora za upravljanje s krajinskim parkom Logarska 
dolina, v katerem so zastopani predstavniki nekdanjega upravljavca podjetja Logarska 
dolina d.o.o., Občine Solčava in Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje. V letu 2017 so bili 
izvedeni trije delovni sestanki, sprejet je bil letni plan aktivnosti v KP. V novembru smo 
sodelovali na delovnem sestanku na temo prenove naravoslovne poti po Logarski dolini. 
Na terenu smo si ogledali posledice hudega neurja z vetrom, ki je 11. decembra 
poškodoval več objektov v Logarski dolini. Za poškodovana zavarovana drevesa smo 
podali usmeritve za sanacijo. 

• V NR Zelenci je bil v sodelovanju z MOP in Občino Kranjska Gora obnovljen del mostovža 
pri razglednem stolpu ter zgrajen mostiček čez Suho strugo. Z AS Podkoren smo se 
dogovorili o nadaljnjem režimu in urejanju parkirišča pred vhodom v rezervat. Določili 
smo površine in način izvedbe odstranjevanja zarasti z mulčerjem. 
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• Na NR Bobovek smo pridobili popis in oceno stanja ribjih populacij v vseh treh jezercih. 
Popis kaže na izboljšanje stanja v Krokodilnici, kar je verjetno posledica omejitve 
ribolova. Redno smo sodelovali z MOP, Mestno občino Kranj in lastniki ter si z namenom 
dogovora o nadaljnjem urejanju območja ogledali podoben primer v Italiji. 

• V sodelovanju z MOL smo pripravili upravljavske smernice za upravljanje KP TRŠH in 
strokovno sodelovali pri vzpostavljanju pogojev za začetek delovanja upravljavca v 
okviru koncesionarja SNAGA. 

• Podali smo pobudo za rešitev prometne ureditve mimo in skozi NS Rakov Škocjan vsem 
pristojnim institucijam (Direkcija za ceste RS, občina Cerknica, NRP) 

• Sodelovali smo s KPLB pri pripravi pogojev k najemu zemljišč v upravljanju SKZG na 
Ljubljanskem barju. 

• Kot člani delovne skupine za mestni park v Mariboru smo sodelovali pri pripravi 
upravljavskega načrta za Mariborski mestni park, s katerim se bodo določila tudi 
območja in pravila za izvedbo prireditev v parku. Z organizatorji prireditev, ki se izvajajo 
na območjih zavarovanih parkov v Mariboru v sklopu festivala Lent, smo s predhodnimi 
usklajevanji dosegli ustreznejšo umestitev in izvedbo dejavnosti. Skupaj z mestnim 
Uradom za varstvo okolja, ZGS MB ter mestno četrtjo smo izvedli odstranjevanje 
tujerodnih drevesnih vrst (pavlovnija, pajesen) v gozdovih širšega območja zavarovanega 
Mariborskega Mestnega parka. 

• Sodelovali smo pri usmerjanju vzdrževalnih in sanacijskih posegov v Rafutskem parku na 
Pristavi. 

• Na območju naravnega spomenika Lijak in Skozno, Kraški izvir in naravni most s 
spodmolom, smo usmerjali sanacijske posege, ki so bili posledica posegov izvedenih v 
nasprotju z varstvenim režimom. 

• Sodelovali smo pri sanaciji zavarovanih dreves (lipe v Radomljah, Mejačevega hrasta v 
Komendi, Gogalove lipe v Zgornji Radovni in zavarovana drevesa Občine Celje). 

• Na območju KP Beka - soteska Glinščice z dolino Griža, ponornimi jamami in 
arheološkimi lokalitetami Lorencom in grad nad Botačem, smo zaradi izvajanja 
dopolnilnih geoloških, hidrogeoloških in krasoslovnih preiskav na trasi 2. tira Divača–
Koper spremljali stanja ZO. 

• S KP Pivška presihajoča jezera ter koncesionarjem Postojnskega in Predjamskega 
jamskega sistema smo sodelovali pri obravnavi zadev, ki so se nanašale na prostorske 
ureditve. 

• Z JZ KP Goričko smo opravili terensko spremljanje stanja naravnih vrednot, redno smo 
sodelovali tudi ob obravnavi zahtevnejših vlog za posege in aktivnosti na območju, kot 
so na primer vodnogospodarski posegi na vodotokih. Pri pripravi NU zavarovanega 
območja smo določili vlogo in način sodelovanja obeh inštitucij. 

• Redno smo sodelovali z upravljavcem TNP, predvsem pri pripravi smernic in mnenj, 
projektnih prijav, usklajevanjih problematičnih načrtov in izvajanju NU TNP. 

• Z upravljavcem RP ŠJ smo sodelovali pri različnih posegih obnove turistične 
infrastrukture na površju nad jamami. 

• Z upravljavcem Krajinskega parka Lahinja (RIC Bela krajina) smo nadaljevali intenzivno 
sodelovanje, predvsem v okviru usklajevanja načrtovanih aktivnosti na območju parka, 
pri usmerjanju upravljavca parka pri komunikaciji z deležniki in oblikovanju projektnih 
idej ter pri čiščenju najbolj zaraščenih naravnih spomenikov. 
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• Na zavarovanih območjih brez upravljavca smo zainteresiranim lastnikom zemljišč dajali 
pojasnila v zvezi s pravili ravnanja ter prodajo nepremičnin. 

• Izvajali smo izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti (npr. vodenja po Boromirovi 
gozdni učni poti, terenska predstavitev ZO Panovec). Z Občino Komenda in Muzejem 
Kamnik smo pripravili brošuro in zloženko o drevesih v Komendi. 

• Udeležili smo se obravnav, namenjenih biosfernemu območju Mura, na katerih smo 
predstavljali in pojasnjevali strokovne vsebine prijave. 

8.8 Strokovni nadzor na področju ohranjanja narave 

Izvedene načrtovane 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 
dogovorih s SKZG glede naravovarstvenih pogojev pri razpisih zakupov državnih kmetijskih 
zemljišč na Ljubljanskem barju in v Rakovem Škocjanu.  
 Sodelavca OE Kranj in OE Nova Gorica sta 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; 
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Pregledali smo tudi naravno vrednoto rastišče navadne rezike pri Šobcu, ki je bilo obnovljeno 
po neposrečeni sanaciji po žledolomu. Rastlina sedaj dobro uspeva. 

 

• 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.  
 ZGS smo opozorjali 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). 
 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 naravovar-
stvenih 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.  



Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2017  

   58 

8.9 Odnosi z javnostmi 

V letu 2017 smo gradili in vzdrževali dobre odnose med zaposlenimi Zavoda, 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 

Leta 2017 je bilo vodilo zaposlenih Zavoda »leto kakovosti«. Izvedene so bile tudi aktivnosti, 
ki pripomorejo k boljšemu sodelovanju in boljši obveščenosti za samo delo med sodelavci, 
kar pripomore k dobrim odnosom med zaposlenimi na Zavodu in prispeva k njihovemu 
boljšemu delu. 
 Območna enota Ljubljana je pripravila strokovno ekskurzijo Zavoda, Območna enota 
Kranj pa sodelovala pri pripravi in izvedbi zaključnega strokovnega srečanja. 
 Pisanje in seznanjanje z internim glasilom N-vestnik je bila stalna naloga zaposlenih na 
Zavodu. 
 
Izvedene načrtovane 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 

Deležnike, ciljne javnosti in medije smo sproti obveščali o vseh novostih, dogodkih, 
delavnicah kot tudi jih ozaveščali, kakšen pomen ima ohranjanje narave za javnost.  
 Obeležili smo mednarodne naravovarstveno pomembne dni, kot sta Svetovni dan 
mokrišč in Svetovni dan biotske raznovrstnosti, Evropske noči nočnih metuljev, Evropske 
noči netopirjev. Sodelovali smo na dogodkih, povezanih s praznovanjem Dneva reke Soče in 
na Dnevih Evropske kulturne dediščine - DEKD. Za omenjene dni oz. dogodke smo pripravili 
celostno in vodeno komunikacijo. Po končanem dogodku smo zabeležili, koliko ljudi se je 
dogodka udeležilo in s tem smo ocenili uspešnost posameznega dogodka S pomočjo teh 
zabelež tudi ugotovili ali smo dovolj uspešni pri objavah v medijah, da se dogodka udeleležijo 
ljudje iz javnosti. Delo z deležniki in javnostmi je potekalo usmerjeno in celovito na območju 
cele Slovenije, torej s pomočjo vseh OE. 
 V letu 2017 smo sodelovali z vsemi mediji na vseh nivojih. Objavili smo 219 
prispevkov (avtorski prispevki, intervjuji, sodelovanje pri novinarskih prispevkih, sporočila za 
javnost, tiskovne konference) ter pripravili 109 predstavitev18 naravovarstva.   
 

                                                      
18 Običajno so to različno obsežna predavanja. 
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Sodelovanje z deležniki in ciljnimi javnostmi 
Na učni poti Petelinjek smo izvedli vodenje po učni poti in ozaveščanje o naravovarstvu. 
 Mestni občini Celje smo pomagali pri vključevanju naravovarstvenih vsebin za njihova 
promocijska gradiva in spletnih vsebin. 
 V mestni knjižnici Kranj smo izvedli tri predavanja na temo naravovarstva, sodelovali s 
številnimi deležniki pri ureditvi geološke informacijske točke v Dešni v občini Moravče, 
predstavili fosilne lehnjake na Selu pri Bledu in na Berju ob Savi. Pri dogodku v organizaciji 
veleposlaništva ZDA in Triglavskega narodnega parka smo sodelovali na dogodku GeoBio 
Blitz v dolini Vrata. 
 Ob Svetovnem dnevu mokrišč smo s pomočjo območnih enot lokalno po državi izvedli 
predavanja na temo mokrišč in njihovo ozaveščanje ter organizirali ogled filma Dragocena 
mokrišča19. Za krajane Bilj smo pripravili predstavitev o močvirski sklednici in njenem 
varovanju. 
 Organizirali in sodelovali smo pri aktivnostih v okviru dneva reke Soče v Cerknem. 
 Na Evropski nočeh netopirjev smo poleg obveščanja javnosti o tem prazniku izvedli 
delavnico o netopirjih ter sodelovali pri osrednjem dogodku na gradu Rihemberk. 
 Tudi letos smo ob Svetovnem dnevu biotske raznovrstnosti izvedli številne dogodke, 
namenjene različnim javnostim. Dogodke smo nizali kot samostojne ali pa smo jih izvajali kot 
del drugih, kateri so bili že izvajani kot večji dogodki na ZRSVN. Največjega med njimi smo 
organizirali s pomočjo občine Veržej in Slovenske nacionalne komisije UNESCO v Veržeju  - 
»24 ur z reko Muro«. Aktivnost je potekala 24 ur, kot del eksperimentalne in ustvarjalne 
delavnice, vodeni raziskovalni sprehodi, terenski popisi vrst, predavanja, dokumentarni filmi, 
predstavitve in razstave ob reki Muri. Na prireditvi je prostovoljno sodelovalo 140 mentorjev 
aktivnosti, ki so zaposleni v različnih znanstveno-raziskovalnih inštitucijah ali delujejo v 
strokovnih društvih. Dogodek  je bil predstavljen v številnih medijih, tokrat prvič pa je bil 
dogodek promoviran tudi v obliki »banerja« na spletni strani  MMC (multimedijski center 
RTV Slovenija).  
 Dogodek, posvečen Mednarodnemu dnevu biotske raznovrstnosti, je bil tudi »Dan z 
delfini« v soorganizaciji z društvom Morigenos.  
 Prav tako v sklopu obeleževanja Mednarodnega dne biotske raznovrstnosti smo 
sodelovali pri organizaciji in izvedbi »Drava festivala 2017«, ki je prerasel v skupek enotno 
promoviranih izobraževalno-naravovarstvenih ter rekreacijsko-turističnih dogodkov, 
katerega namen je reko Dravo in njene številne danosti približati lokalnim prebivalcem ter 
dvigniti zavest o zdravem in kakovostnem življenjskem okolju, ki ga reka omogoča, in o 
pomenu njegovega ohranjanja. 
 V okviru Roškega poletja20 smo v sklopu niza dogodkov ob Mednarodnem dnevu 
biotske raznovrstnosti pripravili dva dogodka za splošno javnost ter izvedli tradicionalno 
vodenje po Resslovi poti v Krakovskem gozdu.  
  V jesenskem času smo izvedli številne dogodke, kjer smo predstavljali naravovarstvo 
v okviru Dni Evropske kulturne dediščine (DEKD). Letos je bil moto celotnega dogodka 
povezovanje kulturne in naravne dediščine. Na otvoritvi tedna kulturne dediščine smo vodili 
obisk naravne in kulturne dediščine ob Soči, skupaj s Salonitom Anhovo d.d. smo postavili 
pojasnjevalno tablo za geološko naravno vrednoto v kamnolomu Lastivnica. V fazi priprave 
                                                      
19 Izobraževalno-dokumentarni film, ki ga je RTV Slovenija pripravila v sklopu Izobraževalnega programa. Predstavljeni so 
različni tipi mokrišč, njihove značilnosti in pomen.  
20 V roško poletje je vključenih devet društev, dva zavoda in muzej ter številni drugi, ki delujejo v Kočevskem rogu. V juliju so 
odprli vrata za sedemnajst dogodkov (večinoma brezplačnih), katere so poimenovali Poletje v Kočevskem rogu. 
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na DEKD pa smo izvedli predstavitve v Pivki - Varovanje naravnih vrednot s poudarkom na 
hidroloških naravnih vrednotah, v Tolminu ter Goriškem muzeju (»Reka Soča, izročilo in 
sedanjost«), ter v Idriji.  
 Predavali in izvajali terenska vodenja na temo vode z osnovnošolci in mlajšimi otroki 
ter za Univerzo za tretje življenjsko okolje, kjer smo predavali tudi o drugih vsebinah varstva 
narave.  
 Na regionalnem srečanju na Vrhniki smo izvedli predavanje »Sledimo skrivnostni reki« 
(kraška Ljubljanica).  
 S pomočjo terenskih ogledov in vodenjem ter delavnic smo sodelovali v Slovenski 
Bistrici, Šturmovcih in Mežici z naslovi: S povodnim možem Vodovnikom spoznavam naravno 
in kulturno dediščino Bistriškega vintgarja, Skrivnosti Krajinskega parka Šturmovci, Z 
vodnikom in aplikacijo po Mežicljevi poti.  
 Na področju promocije geološke dediščine smo pripravili več predstavitev geološke 
dediščine in se s predstavitvami udeležili kulturnega in EKO bazarja Predstavitev varstva 
narave in biodiverzitete Geoparka Karavanke smo pripravili v Dravogradu, kjer smo imeli 
predavanje in delavnico »Utrip narave«. Ob Kulturnem prazniku pa smo v Novem mestu 
otvorili geološko zbirko »Značilne kamnine in fosili Dolenjske«. 
 V okviru poletnih muzejskih noči smo izvedli predstavitev z naslovom »Ohranjanje 
narave in območja, pomembna za staroverce«, v Idriji pa smo predstavili temo »Žveplenica v 
Gorenji Trebuši, znamenit in nenavaden izvir«.  
 Udeležili smo se 45. Mednarodnih dnevov mineralov, fosilov in okolja v Tržiču 
(MINFOS), kjer smo predstavili vsebine varstva geoloških naravnih vrednot, s prispevkom z 
naslovom »Ostanki življenja iz Panonskega morja na Dolenjskem«, kjer je bil poudarek na 
ozaveščanju javnosti o pomenu in varstvu naravnih vrednot ter nahajališč fosilov. 
 Tekom celega leta so vse območne enote izvajale številna sodelovanja, pripravljale 
različne projektne ideje povezane z varstvom narave.  
 Predavanja s področja naravovarstvenih vsebini so se vključile v izvedbo dveh 
obveznih izobraževanj kmetov, ki so v letu 2017 na novo vstopili v operacije KOPOP. Tekom 
subvencijske kampanije smo kmetijskim svetovalcem podali številne telefonske informacije o 
spremembah naravno pomembnih operacij KOPOP. 
  
Sodelovanje z mediji 
Pripravili smo 9 novinarskih konferenc ter 16 sporočil za javnost ter medijem 103-krat 
posredovali odgovore na zastavljena novinarska vprašanja.  
 Za lokalne časopise smo pripravljali več člankov, povezanih z aktualnimi dogajanji na 
območju njihovega dosega.   
 

• za glasilo občine Logatec smo pripravili prispevek z naslovom ''Drevesni mutanti so 
med nami''; 

• za Bistriških novice smo pripravili prispevke o Studenicah, KP Štatenberg in 
znamenitih drevesih ter o pomenu ohranjanja narave; 

•  v Makolčanu smo predstavili haloške skorše; 

• na Radiu Maribor smo sodelovali v oddaji o Mariborskem otoku;  

• za Štejerski tednik smo sodelovali pri pripravi več prispevkov o naravi in posegih na 
širšem območju Ptuja, v pomurskih medijih smo sodelovali s prispevki o bobrih in 
poljskih vranah; 
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• v lokalnem glasilu Bržanija smo pisali o naravnih danostih Kraškega roba;  

• Radio Celje je pripravil oddajo o požarih v naravnem okolju, v kateri smo podali izjavo 
o vplivih požarov na prosto živeče vrste; 

• na TV MB smo govorili o mestnem zelenju v Mariboru; 

•  o hroščih in akciji »Ali ste videli tega hrošča« smo poročali na MB Info; 

• v medijih smo predstavili Muro in dediščino ob njej (National Geografic, Cicido, 
Ciciban, Moj planet). 
 

Sodelovali smo pri: 

•  pripravi prispevka RTV SLO o kostanjevem drevoredu na Muti; 

• pri snemanju oddaj Vodni krog, kjer naše sodelovanje poteka na različnih območjih z 
različnimi strokovnjaki;   

• pri snemanju dokumentarnega filma o zavarovanem območju Logarska dolina; 

• pri poročanju o vseh okoljsko pomembnih dnevih; 

• kot gost smo bili v informativnih oddajah, Odmevih in drugih oddajah (npr. Vodni 
krog, dokumentarne in informativne oddaje, javljanje v živo ).  

 
 
Izdaja publikacij  
V letu 2017 smo izdali ali sodelovali pri izdaji 17 publikacij. Vse publikacije so navedene v 
Prilogi 19.4. Pripravili smo terensko beležnico – Ljudje z naravo, narava za ljudi.  
 V sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS smo izdali sedem zloženk (predstavitveno 
zloženko projekta, tudi v angleškem jeziku, predstavitev suhih travišč, predstavitev vseh 
štirih pilotnih projektnih območij, za PPO Gorjanci tudi v hrvaškem jeziku). Pripravili smo tudi 
didaktično igro – učni pripomoček »Spoznaj travišča z Arniko in Primožkom«.   
 V sklopu projekta EUfutuR smo pripravili didaktično igro  »Geopark Karavanke – ali 
me poznaš«, ter mapo »Geopark Karavanke/Karawanken«. Pripravili smo tudi Priročnik za 
učitelje »Mi smo UNESCO« ter spletni Geonovičnik. 
 V sklopu projekta coopMDD smo pripravili zloženko »Z varovanimi območji do 
boljšega upravljanja "Evropske amazonke"«, v sklopu projekta ARTEMIS smo izdali 
predstavitveno zloženko projekta, ter sodelovali pri pripravi brošure »Tujerodne vrste v 
slovenskih gozdovih« (posredovana vsem naročnikom revije Kmečki glas) in »Terenskega 
priročnika za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih«. V sklopu projekta AlpES smo 
natisnili koledar za leto 2018 s sloganom »Ohranimo dobrobiti, ki nam jih daje narava«. 
Sodelovali smo pri nastajanju izletniške karte Kočevskega roga.  
 Pripravili smo fotografsko razstavo v sklopu dogodka BioBlitz 2017, »Ujemi trenutek 
ob Muri« ter razstavo »Kamen iz vode – voda v kamen«. V sklopu projekta ARTEMIS je 
nastala razstava »Invazivke na poti«. Ponatisnili smo razstavo »Mavrični travniki«.  
 
Komunikacija Nature 2000 
 Komunikacija Nature 2000 je potekala ob okoljskih dneh in drugih dogodkih, kjer 
izpostavljamo Naturo 2000 in ohranjanje dobrega stanja vrst in habitatnih tipov. Ker je 
ključen del upravljanje Nature 2000 v Sloveniji odvisen od drugih sektorjev, smo komunicirali 
tudi z njimi, predvsem s kmetijci, vodarji in gozdarji. Veliko komunikacijskih aktivnosti poteka 
v projektih.  
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Izvedene redne in razvojne aktivnosti: 

• komunikacija s ključnimi deležniki in institucijami; 

• načrtovanje dela s posameznimi javnostmi; 

• sodelovanje pri obeleževanju posebnih dni, povezanih z naravo, in pri drugih, za 
naravovarstvo pomembnih dogodkih; 

• 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 le-teh sodelavcem; 

• sodelovanje na sejemskih in drugih predstavitvah naravovarstva deležnikom ali ciljnim 
javnostim; 

• priprava vprašalnikov za ocenjevanje naravovarstvene ozaveščenosti občin; 

• analiza učinkovitosti dela z mediji in javnostmi. 
 
Izvedene projektne aktivnosti: 

• predstavitev onesnaževanja kraškega podzemlja ter negativnih učinkov na podzemno 
jamsko favno in posledično na kraške vodonosnike na srečanju v Koprivniku (LIFE 
Kočevsko);  

• sodelovanje pri ureditvi in dopolnitvi didaktične gozdne učne poti v Kočevski Reki 
(LIFE Kočevsko); 

• sodelovanje pri ozaveščanju otrok in šolske mladine o pomenu gozdne in jamske 
biotske raznovrstnosti (LIFE Kočevsko); 

• sodelovanje pri usposabljanju učiteljev/pedagogov na temo gozdne pedagogike (LIFE 
Kočevsko); 

• sodelovanje na sejmu Narava-zdravje (LIFE Kočevsko); 

• komunikacija z lastniki zemljišč (KRAS.RE.VITA); 

• priprava in izvedba kick-off srečanja (GeoTour); 

• delavnica za projektne partnerje na temo rekreacije v geoparkih (GeoTour); 

• sodelovanje pri pripravi komunikacijskega načrta (GeoTour); 

• priprava predstavite projekta za spletno stran (GeoTour); 

• predavanje o geološki dediščini za lokalno skupnost in strokovno javnost (GeoTour); 

• priprava osnutka strateškega dokumenta Skupna strategija za trajnostno upravljanje 
turizma v Geoparkih (GeoTour); 

• organizacija interne delavnice na temo ekosistemskih storitev in vključevanja 
deležnikov (AlpES); 

• organizacija treh ekskurzij v pilotno območje (AlpES); 

• organizacija delavnice »Kartiranje in ocenjevanje izbranih osmih ekosistemskih 
storitev« (AlpES); 

• prevod in distribucija anket (AlpES); 

• izdelava promocijskega materiala projekta (koledarji in rokovniki) (AlpES); 

• objava novic na spletnih straneh AlpES in ZRSVN, ter na družabnih omrežjih 
Instagram, Twitter (AlpES); 
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• sodelovanje pri pripravi promocijskega filma (LIFE Kočevsko);   

• priprava za projektne spletne strani (LIFE Kočevsko);  

• predstavitev projekta na mednarodni LIFE konferenci za mreženje z naslovom »Okolje 
potrebuje LIFE tudi naslednji 25 let« (LIFE Kočevsko);   

• sodelovanje pri pripravi vsebin projektne spletne strani (CoopMDD);   

• sodelovanje pri pripravi komunikacijskega načrta (CoopMDD); 

• priprava slovenske verzije projektne brošure (CoopMDD); 

• udeležba na projektni ekskurziji v Biosferno območje reke Labe v Nemčiji  
(CoopMDD);  

• organizacija delavnic in predstavitev naravovarstvenih izhodišč za upravljanje s suhimi 
travišči za kmete, strokovnjake in druge deležnike  (LIFE TO GRASSLANDS); 

• organizacija in izvedba tiskovne konference (LIFE TO GRASSLANDS); 

• organizacija več kot 20 delavnic za kmete in lastnike zemljišč (LIFE TO GRASSLANDS);  

• predstavitev projekta na sejmu Agra (LIFE TO GRASSLANDS);  

• predstavitev projekta na tradicionalnih dogodkih (Košnja na star način na Rogli, Kozji 
in ovčji bal na Borlu, krajevni praznik Dobovca) (LIFE TO GRASSLANDS);  

• udeležba in predstavitev na sestanku »kick off« (LIKE); 

• sodelovanje pri pripravi vizualne podobe projekta (LIKE); 

• predstavitev projekta lokalnim prebivalcem (LIKE); 

• priprava in objava prispevkov za lokalne medije (LIKE); 

• priprava in izvedba javnomnenjske raziskave o odnosu Slovencev do problematike  
invazivnih tujerodnih vrst (LIFE ARTEMIS); 

• priprava komunikacijskega načrt projekta (LIFE ARTEMIS); 

• osveščevalna kampanja na vlakih (150 plakatov na 30 vlakih) (LIFE ARTEMIS); 

• izdelava izobraževalnega in kratkih filmov o invazivnih tujerodnih vrst (LIFE ARTEMIS); 

• predvajanje kratkih filmov o invazivnih tujerodnih vrst (LIFE ARTEMIS); 

• novinarska konferenca ob otvoritvi potujoče razstave v Ljubljani (LIFE ARTEMIS); 

• predavanja za lokalne skupnosti (LIFE ARTEMIS); 

• organizacija in izvedba vodenih sprehodov na temo invazivnih tujerodnih vrst (LIFE 
ARTEMIS); 

• predstavitev projekta na sejmu Narava- zdravje (LIFE ARTEMIS); 

• mreženje in obisk projekta LIFE »ObservaTREE« v Veliki Britaniji (LIFE ARTEMIS); 

• redne objave na spletni in FB strani projekta (LIFE ARTEMIS); 

• priprava komunikacijske strategije projekta (EUfutuR); 

• priprava mreže deležnikov (EUfutuR); 

• ozaveščanje deležnikov o projektu (EUfutuR); 

• sodelovanje pri fotografskem natečaju »Mi smo UNESCO« (EUfutuR); 

• priprava prispevkov za različne medije (EUfutuR); 

• sodelovanje pri novinarski konferenci ob pričetku GEOfestivala (EUfutuR); 

• o izvedba dogodkov v okviru GEOfestivala (EUfutuR); 

• izdelava spletnega časopisa GEOnovičnik: »Mi smo UNESCO« (EUfutuR); 

• priprava mednarodne delavnice Mreženje za ekološko povezanost in zeleno 
infrastrukturo (ALPGov); 

• udeležba na študijskih ekskurzijah projekta (ENJOYHERITAGE). 
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8.9.3 Naravovarstvene akcije 

V letu 2017 smo izvedli več kot 40 naravovarstvenih akcij. Vse izvedene naravovarstvene 
akcije so navedene v Prilogi 19.4, kjer so navedene tudi 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 okviru Naravovarstvenih akcij smo v letu 2017 pripravili označitev NV in območje 
Natura 2000 Savinja, izvedena in postavljena je bila informativna tabla pri Ledeni jami na 
Kunču.  V sodelovanju z ZGS OE Novo mesto smo obnovili table pred Lukenjsko jamo in 
izvirom Minutnikom, pred Rožeško koliševko, na gozdni učni poti smo postavili novo, za 
Društvo Machova dediščina pod Gorjanci smo pripravili vsebine za informativne table ob 
Machovi poti (Slatenski s potok, Veliki studenec in druge izvire ob poti), za mestno občino 
Novo mesto pa za pot ob Temenici, za Občino Dolenjske Toplice zasnovo čebelarske poti. 
Sodelovali smo pri označitvi Hajškove bukve na Videžu. Skupaj s Salonitom iz Anhovega smo 
postavili pojasnjevalno tablo za geološko naravno vrednoto v kamnolomu Lastivnica. 
 Izvedena je bila akcija odstranjevanja zarasti na travniku pri Fermovem mlinu v dolini 
Dragonje. Na površini 4.400 m2  je bilo odstranjeno predvsem grmičevje (ruj, črni trn ipd.) ter 
manjša drevesa, ohranjena pa so bila večja drevesa puhastega hrasta ter grmi brina. S 
Turističnim društvom Žička Gorca smo izvedli akcijo odstranjevanja prekomerne zarasti na 
nahajališču žičkega grobeljnika v kamnolomu v Žičah. Akcijo smo izvedli v okviru Svetovnega 
dne prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. Koordinirali smo akcijo čiščenje geoloških 
profilov v Dovžanovi soteski, ki smo jo izvedli skupaj s Slovenskim geološkim društvom in 
občino Tržič, domačini in študenti Naravoslovno tehnične fakultete, Oddelek za geologijo. 
Izvedli smo  čiščenje zlate rozge v NR Strajanov breg ter preverili stanja na rastiščih 
Loeselove grezovke. 
 V sodelovanju z MOL in RD Barje smo sodelovali smo pri izlovu tujerodnih vrst rib v 
Tivolskem ribniku. Akcija je trajala 7 dni. Soorganizirali smo akcijo odstranjevanja tujerodnih 
drevesnih vrst v gozdovih širšega območja mariborskega Mestnega parka ter spremljali 
učinke po izvedbi akcije.   
 V sodelovanju s PD Vrhnika, TD Blagajana in Zavodom Ivana Cankarja (Občina 
Vrhnika) smo izvedli naravovarstveno akcijo urejanja poti v dolini NV potoka Bela do NV 
izvira Lintvern - odstranili podrto drevje in vejevje na poti do izvira Lintvern in uredili odsek, 
ki je bil močno erodiran in strm (nadelava stopnic, pritrditev jeklenice in ureditev varovalne 
ograje). Pomagali smo pri urejanju vstopne točke (Marija Vera) znotraj KP Tivoli, Rožnik in 
Šišenski hrib. Z MOL smo sodelovali pri postavitvi varovalne ograje in ureditvi dostopa do NV 
Volavlje – lehnjakotvorna stena in slap. 
 V okviru naravovarstvenih akcij smo sanirali drevesne NV na območju občine Kozje v 
sodelovanju z upravljavcem Kozjanskega regijskega parka, z občino Dobje pa NV Lipa - Dobje. 
Očistili smo rastišče in sprostili krošnjo NV in ZO cipresaste smreke v Hlevišah. Sanirali smo 
krošnjo lipovca v Cerkljah na Gorenjskem. Sodelovali smo pri sanaciji Baragove lipe v Knežji 
vasi ter lip na Trški gori. Sodelovali smo pri sanaciji Kosirnikove lipe v Poljčanah, sanaciji 
dreves na območju kopališča na Mariborskem otoku in Mestnem parku v Mariboru. Izvedli 
smo sanacije petih lip, in sicer v Studencu, Stranah, Koritih, Rutu in Zagorju pri Pivki. Pri 
slednji smo prvič uporabili georadarsko metodo, s katero smo - zaradi ugotavljanja vpliva 
drevesa na poškodbe objekta - raziskali smer rasti in dolžino korenin. 
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  Spremljamo populacije bele štorklje, vključujemo se v vzdrževanje gnezd – priprava in 
namestitev podstavkov v sodelovanju z Elektro podjetji po celi Sloveniji.  
 Izvedli smo številne pogovore z izvajalci montoringa za netopirje, župniki in 
upravljavci cerkva. V okviru Mednarodne noči netopirjev smo v Savi pri Litiji v sodelovanju s 
Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo netopirjev izvedli akcijo čiščenja gvana v 
cerkvi,  izobraževalne delavnice in predavanje na temo varstva netopirjev. V sodelovanju z 
Zavodom Svibno smo izvedli noč netopirjev na območju Ajdovske jame ter zatočišča v cerkvi 
Leskovec. Urejamo problematična zatočišča netopirjev, izvajamo komunikacijske aktivnosti, 
odprte so bile preletne odprtine v cerkvah v Podturnu, Brestanici in Grabrovcu, v Vinici je 
bilo izvedeno čiščene gvana v zvoniku, najbolj problematično pa je stanje v Trnovcu, kjer še 
iščemo ustrezne tehnične rešitve za čiščenje in dolgoročno ohranjanje zatočišča. V cerkvah 
Sv. Martin, Kal pri Krmelji, Sv. Urh, Slančji vrh, Sv. Marija, Marija Dobje smo odstranili zaprte 
line in namestili bodice proti golobom. Na OŠ Stoperce smo v sodelovanju s Slovenskim 
društvom za proučevanje in varstvo netopirjev izvedli akcijo čiščenja gvana in sanacije 
podstrešja ter delavnico in predavanje o netopirjih. 
 Sodelovali smo pri organizaciji in izvedbi akcije »Pomagajmo žabicam čez cesto« v 
Kosezah pri Vodicah.  
 Na območju Gornjega kala smo izvedli košnjo mirne cone za močvirsko sklednico. 
 Sodelovali smo pri izvedbi Geobioblitza v TNP ter Raziskovalnega tabora študentov 
biologije na Gorenjskem.  
 Izvedli smo tudi t.i. tradicionalne akcije: Že dvanajsto leto zapored smo prešteli 
velikonočnice na nahajališču pri Boletini. Izvedeno je bilo štetje srednjega detla v Dobravi, 
kjer je bila potrjena stabilna populacija ter štetje kosca v Jovsih, kjer je po upadanju 
populacije zaznana postopna porast pojočih samcev. V Jovsih smo jeseni izvedli tudi popis 
pokošenosti travnikov, da bi deset let po projektu LIFE preverili trende rabe. 
 V sklopu naravovarstvenih akcij je bila izvedena Raziskava ribje združbe v Krokodilnici 
in Ledvički na Bobovku.  
  Uspešno izvedene naravovarstvene akcije so rezultat in nadgradnja dobrega 
sodelovanja z društvi in lokalnimi skupnostmi, kar je ključnega pomena za uspešno varstvo 
narave v nekem okolju.  
 Številne aktivnosti so bile izvedene tudi v sklopu projektov, ki jih izvaja ZRSVN. V 
projektu LIFE TO GRASSLANDS smo zasadili 336 sadik dreves visokodebelnih travniških 
sadovnjakov s pripadajočo zaščito za sadike, z namenom  trajnostnega upravljanja suhih 
travišč. Organizirali in izvedli smo 4 prostovoljne delovne akcije čiščenja zaraščajočih suhih 
travišč na projektnih podobmočjih ter 6 demonstracijskih delavnic prikaza rezi 
visokodebelnih sadovnjakov in 2 prostovoljni akciji sajenja sadik dreves visokodebelnih 
travniških sadovnjakov.  

8.9.4 Vključevanje varstva narave v izobraževalni sistem 

Zavod si je v letu 2017 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 (MIZŠ, Center RS za poklicno izobraževanje) in z izvajalci učnih 
procesov (učitelji, vzgojitelji, centri CŠOD).    



Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2017  

   66 

 V Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev 
v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2017/2018 (KATIS) smo uspešno prijavili tri 
izobraževalne programe: 

- Od bistriškega gradu do Črnega jezera - skozi igriv sprehod spoznavam in ohranjam 
dediščino; 

- Suha travišča kot model za pouk spoznavanja okolja, naravoslovja in biologije; 
- Utrip narave - Karavanke UNESCO Globalni Geopark. 

Dva od programov sta se začela izvajati že v letu 2017, zaključili se bodo v letu 2018. 
 Pridružili smo se Nacionalni skupini za revizijo poklicnih standardov in katalogov 
standardov strokovnih znanj in spretnosti s področja varstva okolja. 
 Številne izobraževalne aktivnosti izvajamo v sklopu projektov (LIFE TO GRASSLANDS, 
EUfutuR, EnjoyHeritage ter drugih), npr. izobraževanje za učitelje/vzgojitelje na območju 
GEOPARKA Karavanke in priprava priročnika v sklopu projekta EUfutuR. V okviru projekta 
LIFE TO GRASSLANDS smo izvedli ekskurzijo za učitelje programa naravovarstveni tehnik. 
 Na operativnem nivoju (vrtci, šole, univerze) smo izvedli številne predstavitve varstva 
narave, posameznih naravovarstveno pomembnih območij, naravoslovne dni, delavnice in 
vodenja v naravi. Izvedli smo več predstavitev za širšo javnost ob Dnevih evropske kulturne 
dediščine ter Dnevu vseživljenjskega učenja. 
 Udeležili smo se 17. strokovnega posveta Društva učiteljev podružničnih šol z 
naslovom »Pestrost podeželja« s prispevkom »Sodelovanje osnovnih šol v naravovarstvenih 
projektih na primeru projekta LIFE TO GRASSLANDS«.  
 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. V sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS je tako nastala didaktična igra 
»Spoznaj travišča z Arniko in Primožkom«, v okviru projekta EUfutuR pa didaktična igra 
»Geopark Karavanke: Ali me poznaš?« in mapa »Geopark Karavanke/Karawanken« 
 Študentki Šolskega centra Naklo – višješolski program naravovarstveni tehnik smo 
omogočili 400 -urno delovno prakso, ker je bilo koristno tudi za območno enoto, kjer je 
delala. 

8.9.5 Sodelovanje v zunanjih strokovnih svetih in drugih 
telesih 

Sodelavci Zavoda so v letu 2017 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: 
 

• 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«; 

• Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajane Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020; 
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• 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; 

• Svet Zavoda za gozdove Slovenije in Sveti območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije 
(strokovni sodelavci – Zavod ima predstavnike v območnih svetih, vodi Svet ZGS OE 
Ljubljana in centralnem svetu); 

• Regionalni razvojni svet za Gorenjsko; 

• delovna skupina Odbora za okolje in infrastrukturo; 

• Odbor za podeželje, ter njegova strokovna podskupina za naravovarstvo; 

• Odbor za podeželje Ljubljanske urbanistične regije; 

• Strokovni svet Triglavskega narodnega parka; 

• skupina za pripravo Strategije razvoja bohinjskih planin; 

• Strateška skupina za pripravo pobud za Občinski prostorski načrt občine Bohinj; 

• Strokovni svet KP Ljubljansko barje; 

• Strokovnia svet Notranjskega regijskega parka; 

• Strokovni svet KP Goričko; 

• koordinacijski odbor MAB Mura; 

• Nacionalni odbor MAB pri Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO; 

• delovna skupina za Mestni park v Mariboru; 

• Odbor za Sporazum o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih poti vodnih ptic; 

• Slovenski nacionalni forum - UNESCO Globalni Geoparki; 

• strokovni svet zavarovanega območja Regijski park Škocjanske jame; 

• strokovni svet KP Pivška jezera; 

• strokovna skupina Geoparka Idrija; 

• delovna skupina za pripravo nominacije za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne 
dediščine pri UNESCU; 

• Odbor KP Strunjan; 

• Odbor KP Sečoveljske soline 

• Odbor NR Škocjanski zatok 

• Nacionalni odbor Medvladne oceanografske komisije (IOC) pri UNESCO; 

• Upravni odbor združenja upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij 
MedPAN; 

• Mreža za Bazo 20 (županova komisija, občina Dolenjske Toplice); 

• Članstvo v partnerskem sporazumu Gorjanci – razvojna priložnost 2015–2020; 

• Strokovni odbor za mestno jedro Črnomlja; 

• 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. 
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8.9.6 Strokovna srečanja, priprava posvetov in drugo 
mednarodno sodelovanje 

Udeležili smo se strokovnih konferenc in srečanj v tujini v okviru javne službe ter v okviru 
projektov, praviloma s prispevkom. 

8.9.6.1  Aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih doma in v tujini 

V letu 2017 smo s prispevki sodelovali na mednarodnih ali domačih strokovnih srečanjih oz. 
konferencah. 
 Sodelovali smo na 2. slovenskem kongresu o vodah, ki  je potekal 19.-20. aprila 2017 v 
Podčetrtku, s prispevki: »Vodotoki – hidrološke naravne vrednote in posegi«, »Analiza 
načrtovanja malih hidroelektrarn na Gorenjskem v obdobju 2006-2016«, »Bistvo, očem 
nevidno – prikriti pritisk na kraške podzemne vode« in »Zasute vrtače – potencialna 
nevarnost za vodne vire«. 
 Udeležili smo se projektnega tematskega seminarja »S sodelovanjem do digitalizacije 
naravne in kulturne dediščine« v Valenciji v Španiji mednarodnega srečanja BID-REX 
Interregional thematic workshop – Matching information to needs v Bilbau v Španiji. Na 6. 
Mednarodni konferenci gledališke pedagogike smo sodelovali s prispevkom »Spoznavanje 
netopirjev s pomočjo lutke in igre«. S predavanji smo se udeležili 23. posvetovanja 
slovenskih geologov, posveta krajinskih arhitektov »Trajnostni turizem in krajinsko 
načrtovanje« ter 22. zborovanja slovenskih geografov. Udeležili smo se 12. Evropskega 
kongresa gozdne pedagogike na Češkem ter 14. Evropske konference Geoparkov. Udeležili 
smo se 14. konference EGN na Azorih s predstavitvijo z naslovom »How to manage 
recreation activities and preserve geoheritage in geoparks« ter mednarodne delavnice 
Globalni geoparki jugovzhodne Evrope, s prispevkom »The positive effects of cooperation 
between IRSNC and Geopark«. Udeležili smo se mednarodne strokovne konference na temo 
varstva divjega petelina na Poljskem in 3. regionalne konference HUSZPO o presojah vplivov 
na okolje v Vodicah na Hrvaškem, kjer smo predstavili poster projekta AlpES. 

8.9.6.2 Slovenski strokovni posvet za področje varstva narave 

V letu 2017 smo pripravili 12. jesenski slovenski naravovarstveni posvet z naslovom »Varstvo 
slovenskega morja – stanje in perspektive«. Obravnavali smo stanje morskega okolja v 
Sloveniji, njegovo celovito varstvo ter smernice za  upravljanje. Udeležencem posveta smo 
predstavili zgodovino naravovarstvenega zavzemanja za slovensko morje, aktualne strategije 
ter današnje stanje varstva narave na morju s poudarkom na nekaterih pomembnejših 
vrstah in habitatnih tipih (morski habitatni tipi, želve, velika pliskavka, sredozemski vranjek). 
Poznavanje morskih okolij (habitatov, ekosistemov, vrst) ter spremljanje njihovega stanja je 
osnova za celovito varstvo morja, tudi tistih predelov, ki jih dodatki direktiv Natura 2000 
morda ne zajemajo, so pa kljub temu ključnega pomena za ohranjanje morske biotske 
raznovrstnosti ter dobrega okoljskega stanja morja, kot ga določa Direktiva o morski 
strategiji EU. Diskusija ob koncu je povezala različne predavatelje in nakazala usmeritev, v 
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katero naj gre varovanje morskih okolij, vključno z opredeljevanjem območij Natura 2000 in 
zavarovanih območij. Predstavitve s posveta so dostopne na spletni strani21. 

8.9.6.3 Drugo mednarodno sodelovanje 

EUSALP – Strategija EU za Alpsko regijo  
ZRSVN je z letom 2016 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 2017 smo izvedli dva sestanka EUSALP akcijske skupine 7 za ekološko povezanost (v 
juniju in oktobru). Udeležili smo se dveh konferenc v Münchnu (Zelena infrastruktura, v 
sodelovanju s projektom LOS_DAMA!, 31.5.-1.6.2017 ter Ministrska konferenca 2.10.2017) 
ter dveh forumov EUSALP (februarja v Garmisch-Partenkirchnu in novembra v Münchnu).  
V okviru koordinacije dela med člani makro-regionalnih strategij smo se udeležili sestankov, 
ki jih je organiziralo Ministrstvo RS za zunanje zadeve (nacionalni koordinator MRS). V okviru 
navedenih dogodkov smo okrepili sodelovanja med deležniki EUSALP za izvajanje ciljev 
strategije, s poudarkom na ekološki povezanosti, s katero se ukvarjamo v AS7. Pri vodenju in 
z delom v akcijski skupini smo naredili nove korake pri uveljavljanju koncepta ekološke 
povezanosti med strokovnjaki in na politični agendi, med drugim s sprejetjem politične izjave 
o Alpski zeleni infrastrukturi na ministrski konferenci v München. 
 
ENCA 
V maju 2017 smo izvedli 20. plenarnega srečanja združenja ENCA, mreže direktorjev 
evropskih naravovarstvenih agencij, ob desetletnici združenja smo pripravili tudi slovesnost 
in tiskovno konferenco. V oktobru smo se v Vilni v Litvi s poročilom o 20. srečanju udeležili 
tudi 21. srečanja ENCA. 
 
TEDEN SREDOZEMSKE OBALE 
V okviru Tedna sredozemske obale smo pripravili delavnico z naslovom »Mreženje za 
ekološko povezanost in zeleno infrastrukturo«, ki je potekala v Naravnem rezervatu 
Škocjanski zatok. Delavnica je bila namenjena povezovanju različnih akterjev Alpske in 
Jadransko-Jonske regije, ki lahko pomembno prispevajo k vzpostavljanju čezmejne in 
transnacionalne ekološke povezanosti. 
 
MedPAN 
 V sodelovanju s sekretariatom združenja upravljavcev sredozemskih morskih 
zavarovanih območij (MedPAN) smo v Izoli organizirali redno letno skupščino ter strokovno 
srečanje članov in partnerjev združenja na temo vloge morskih zavarovanih območij pri 
reševanju problematike onesnaževanja s poudarkom na morskih odpadkih.    

                                                      
21 http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=73&id_informacija=895. 
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8.9.7 Izpolnjevanje določil Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja 

V letu 2017 je bilo v vseh notranjih organizacijskih enotah Zavoda skupno rešenih 32 zahtev 
za dostop do informacij javnega značaja. Vsem zahtevam je bilo ugodeno. 
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9 PROJEKTI S PODROČJA VARSTVA NARAVE 

 
 
Zavod se je kot nosilec ali partner vključeval v izvajanje in prijavo zunanjih projektov s 
področja varstva narave. Veliko delovnega časa v letu 2017 je bilo posvečenega pripravi 
projektnih nalog za projekte iz priloge 6.4 Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015-
2020), PUN, ki jih v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020 in prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal 
ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi 
infrastrukturami« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Trije projekti, ki so navedeni v Programu upravljanja območij Natura 2000 
(2015-2020), so se v letu 2017 tudi že pričeli izvajati. 
 V besedilu v naslednjih podpoglavjih so podani splošni podatki o projektih ter opisano 
stanje izvajanja projektov v letu 2017, posamezne s strani Zavoda izvedene projektne 
aktivnosti iz poglavja 9.1 Potekajoči projekti pa so naštete v predhodnih vsebinskih poglavjih 
poročila, predvsem v poglavjih 8.5 in 8.9. 
 Vsi projekti, ki jih izvajamo in vsebine, ki jih pripravljamo za prijave na različne razpise, 
so zasnovani na način, da nadgrajujejo dejavnost javne službe ohranjana narave, torej so 
usklajeni s strateškimi usmeritvami Zavoda in prispevajo k  letnim ciljem Zavoda. Znanja, 
pridobljena v projektih predstavljajo dodano vrednost pri izvajanju nalog javne službe in jo 
nadgrajujejo. Tako kot vsa leta smo tudi v letu 2017 intenzivno delovali na področju 
povezovanja projektnega dela z dejavnostjo javne službe ter na področju prenosa in 
povezovanja znanj, pridobljenih iz projektov, v vsakdanje redno delo javne službe. 
 V letu 2017 smo v Zavodu vzpostavili sisteme spremljanja vseh vrst projektov ter v 
okviru Osrednje enote zagotavljali sistemsko pomoč pri načrtovanju in vodenju projektov. 
Vzpostavljen je bil centraliziran sistem administrativno–finančnega vodenja vseh projektov 
na Osrednji enoti. V letu 2017 se je zaradi uspešnosti na razpisih v letu 2017 število 
potekajočih projektov povzpelo z deset na devetnajst. Pri dveh projektih, LIFE TO 
GRASSLANDS in Mala Barja – Marja (projekt je bil potrjen s strani posredniškega organa, 
MOP, izvajati ga bomo pričeli bomo pričeli s 1.1.2018), ima Zavod vlogo vodilnega partnerja. 
To pomeni, da nosi odgovornost za celotno izvedbo projekta, za kakovostno sodelovanje 
med projektnimi partnerji, skrbi za koordinacijo projektnih vsebin in spremlja izvajanje 
projekta tako na ravni doseganja kazalnikov kot tudi porabe sredstev.  
 Projekti, ki jih izvajamo v Zavodu so financirani iz različnih finančnih mehanizmov. 
Poleg finančnega mehanizma LIFE, ki je največji evropski finančni mehanizem, namenjen 
izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja 
podnebnim spremembam, sredstva za izvajanje projektov pridobivamo še iz programov 
Evropskega teritoralnega sodelovanja, (na primer: čezmejni program Slovenija – Hrvaška, 
čezmejni program Slovenija –  Avstrija, transnacionalni program Program Podonavje, in 
transnacionalni program območje alp). Na podlagi Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 sredstva za projekte s področja varstva 
narave pridobivamo tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter države.  
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 Podrobnejše vsebine posameznih projektov so dostopne na spletni strani ZRSVN, pod 
zavihkom Projekti22. 
 

9.1 Potekajoči projekti 

� V okviru programa LIFE smo v letu 2017 izvajali naslednje projekte: 

9.1.1 LIFE ARTEMIS 

Awareness raising, training and measures on invasive alien species in forests 
Trajanje projekta: 7. 7. 2016 - 31. 10. 2020 

Vodja projektne skupine v ZRSVN: Judita Malovrh 
Nosilec projekta je Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Glavni cilj projekta je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov 
invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost, s povečanjem osveščenosti javnosti in 
vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na invazivne 
tujerodne vrste v gozdovih. Projekt je komunikacijske narave, sodi v prednostno področje 
»okoljsko upravljanje in informacije« in načrtuje številne aktivnosti osveščanja in 
komuniciranja z različnimi ciljnimi skupinami.  
 Projektne aktivnosti v letu 2017 so potekale skladno z načrtom. Poudarek je bil na 
pripravah in izdelavi materialov (potujoča razstava, priročnik, brošura, informacijske table) za 
prepoznavanje ITV in na aktivnostih ozaveščanja o splošni problematiki ITV v gozdnem 
prostoru. Več o projektu je na voljona spletni strani www.tujerodne-vrste.info/projekt-life-
artemis. 

Skupna vrednost projekta je 1.091.953,00 €, Zavodov del je 233.475 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 27 %.  

9.1.2 LIFE KOČEVSKO 

Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko 
Trajanje projekta: 1. 9. 2014 - 28. 2. 2019 

Vodja projektne skupine v ZRSVN: Denis Žitnik 
Nosilec projekta je Občina Kočevje, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot 
partner. Glavni cilj projekta je izvajanje aktivnosti, s katerimi bomo izboljšali habitatne 
razmere za močno ogrožene gozdne ptice (divji petelin, gozdni jereb, belohrbti detel in 
triprsti detel, edini par orla belorepca na Kočevskem) ter podzemni ekosistem s človeško 
ribico kot glavnim indikatorjem stanja podzemnih voda. Projekt sodi v prednostno področje 
»narava in biotska raznovrstnost«. 
            Projektne aktivnosti v letu 2017 so potekale skladno z načrtom. Poudarek je bil na 
aktivnostih varovanja kraškega podzemlja, aktivnostih vključevanja ukrepov za tarčne vrste v 
gozdnogospodarske načrte, pripravi usmeritev in ukrepov za zagotavljanje ugodnega stanja 

                                                      
22 http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=64 
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orla belorepca, pričeli pa smo tudi že z aktivnostim za zagotavljanje trajnosti projekta. Več o 
projektu je na voljo na spletni strani www.life-kocevsko.eu. 

Skupna vrednost projekta je 2.270.011,00 €, Zavodov del je 432.019,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 20 %.  

9.1.3 LIFE Lynx 

Preventing the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population through reinforcement 
and long-term conservation 

Trajanje projekta: 1. 7. 2017 - 31. 3. 2024 
Vodja projektne skupine v ZRSVN: mag. Mateja Nose Marolt 
Nosilec projekta je Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Cilja projekta sta preprečitev izumrtja Dinarsko – JV alpske populacije risa 
ter dolgoročno ohranjanje in upravljanje populacije preko mednarodnega sodelovanja. 
Projekt sodi v prednostno področje »narava in biotska raznovrstnost«.  
            Ker se je projekt šele pričel izvajati, smo v letu 2017 izvedli vse potrebne aktivnosti za 
učinkovit zagon projekta. Vzpostavili smo projektno skupino ZRSVN ter izdelali interne tabele 
za poročanje o napredku projekta. Pripravili smo obvestilo o začetku projekta za N-vestnik 
ter objavili vsebino projekta na spletni strani Zavoda. Izvedli smo vse začetne aktivnosti, kot 
npr. prvo srečanje projektnih partnerjev, sodelovali smo pri izdelavi, pregledu in dopolnitvah 
prvih izdelkov, npr. celostne grafične podobe. Več o projektu je dostopno na spletni strani 
www.lifelynx.eu. 

Skupna vrednost projekta je 6.829.377,00 €, Zavodov del je 80.793,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 12 %.  

9.1.4  LIFE STRŽEN 

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

Trajanje projekta: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2022 
Vodja projektne skupine v ZRSVN: Gregor Danev 
Nosilec projekta je Notranjski regijski park, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje 
kot partner. Cilj projekta je izboljšati stanje 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. Projekt sodi v prednostno področje »narava in biotska raznovrstnost«. 
             Ker se je projekt šele pričel izvajati, smo v letu 2017 izvedli vse potrebne aktivnosti za 
učinkovit zagon projekta. Vzpostavili smo projektno skupino ZRSVN ter izdelali interne tabele 
za poročanje o napredku projekta. Pripravili smo obvestilo o začetku projekta za N-vestnik 
ter objavili vsebino projekta na  spletni strani Zavoda. Udeležili smo se vseh srečanj 
projektnih partnerjev ter sodelovali pri pripravi CGP in spletne strani ter pri pripravi 
procesno-komunikacijskega načrta projekta. Več o projektu je dostopno na spletni strani 
www.lifestrzen.blogspot.si. 

Skupna vrednost projekta je 3.863.24,00 €, Zavodov del je 242.334,00. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 4,3 %.  



Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2017  

   74 

9.1.5 LIFE TO GRASSLANDS 

LIFE conservation and management of dry grasslands in eastern Slovenia 
Trajanje projekta: 1. 11. 2015 - 31. 10. 2020 

Vodja projekta: dr. Nika Debeljak Šabec 
Nosilec projekta je Zavod RS za varstvo narave. Glavni cilj projekta, ki poteka zlasti na 
območju vzhodne Slovenije, je revitalizacija zaraščajočih in zaraščenih suhih travnikov ter 
vzpostavitev ustrezne rabe na revitaliziranih površinah, hkrati pa tudi ustvariti pogoje za 
večjo vrstno pestrost na podlagi specifičnih mikrohabitatov, vezanih na različne travniške 
strukture. 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 na projektnih območjih. V letu 
2018 bodo projektne aktivnosti še naprej usmerjene v izvedbo akcij na terenu, kot je 
pridobivanje soglasij lastnikov za izvedbo, izvedba odstranjevanja zarasti, zagotavljanje 
trajnostne rabe travišč prek paše, košnje ter obnove travniških sadovnjakov in ocenjevanje 
začetnega stanja območij, kjer se bodo izvajale aktivnosti projekta, prek indikatorskih vrst. 
Projekt sodi v prednostno področje »narava in biotska raznovrstnost«. 
            Projektne aktivnosti v letu 2017 so potekale skladno s projektno časovnico. Poudarek 
je bil na pridobivanju sporazumov za trajnostno ohranjanje travišč, sadnji dreves 
visokodebelnih sadovnjakov ter odstranjevanju zarasti. Izvedli smo številne naravoslovne 
dneve za učence OŠ, SŠ in vrtcev ter pripravili in natisnil didaktično igrico za spoznavanje 
travišč. Pripravili smo priročnik za učitelje »Suha travišča kot model za pouk spoznavanja 
okolja, naravoslovja in biologije« z vsebinami ohranjanja suhih travišč in biodiverzitete, za 
osnovno šolo ter program za usposabljanje učiteljev z naslovom »Suha travišča kot model za 
pouk spoznavanja okolja, naravoslovja in biologije«. Oktobra smo oddali vmesno poročilo, ki 
so ga predstavniki Evropske komisije že odobrili. Več o projektu je dostopno na spletni strani  
www.lifetograsslands.si. 
 Skupna vrednost projekta je 3.898.579,00 €, Zavodov del je 2.872.688,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 4,04 %.  
 

�V okviru programa Interreg Območje Alp smo v letu 2017 izvajali naslednja projekta: 

9.1.6 AlpES 

Alpine ecosystem services – mapping, maintenance and management 
Trajanje projekta: 1. 1. 2016 - 15. 12. 2018 

Vodja projektne skupine v ZRSVN: Tadej Kogovšek 
Nosilec projekta je Evropska akademija v Bolzanu, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Vsebina projekta temelji na varovanju ekosistemov in razumevanju 
ekosistemskih storitev. Poudarek je na nadnacionalnem pristopu, zlasti pri razumevanju 
ekosistemov v povezavi z vrednotenjem ter upravljanjem ekosistemskih storitev. Ključni cilji 
projekta so: razvoj koncepta ekosistemskih storitev v alpskem prostoru, izvedba kartiranja in 
ocenjevanje ekosistemskih storitev v alpskem prostoru, izdelava interaktivnih orodij za 
razširjanje informacij ter zagotavljanje prenosa rezultatov projekta najširšemu krogu 
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deležnikov. Projekt sodi v tematsko področje »živi alpski prostor« in prednostno naložbo 
»izboljšanje varovanja, ohranjanje in ekološka povezanost ekosistemov v Alpah«. 
            Projektne aktivnosti v letu 2017 so potekale skladno s projektno časovnico. Poudarek 
je bil na aktivnostih skupnega razumevanja ekosistemskih storitev znotraj projektnih 
partnerjev ter aktivnosti za pripravo študije kartiranja izbranih ekosistemskih storitev v 
gozdnem prostoru in možnosti njihovega vključevanja v gozdnogospodarske načrte. Več o 
projektu je dostopno na spletni strani www.alpine-space.eu/projects/alpes/en/home.  

Skupna vrednost projekta je 2.257.817,09 €, Zavodov del je 201.898,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %.  

9.1.7 AlpGOV 

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

Trajanje projekta: 7. 6. 2016 - 6. 6. 2019 
Vodja projektne skupine v ZRSVN: Tina Trampuš 
Nosilec projekta je Bavarsko ministrstvo za okolje, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Glavni cilj projekta je zagotovitev podpore za učinkovito in uspešno 
izvajanje EUSALP, s poudarkom na sistematičnem transnacionalnem pristopu ter s 
preizkušanjem ustreznih struktur in mehanizmov upravljanja na ravneh devetih akcijskih 
skupin. Projekt bo prispeval k učinkovitemu delovanju akcijskih skupin in s tem pripomogel k 
vzpostavitvi skupnega ovira za upravljanje EUSALP.  Projekt sodi v tematsko področje »dobro 
upravljan alpski prostor«, s poudarkom na transnacionalnem pristopu upravljanja. 
            Projektne aktivnosti v letu 2017 so potekale skladno s projektno časovnico. Ker gre za 
mednarodni projekt, namenjen podpori za učinkovito izvajanje EUSALP, smo se udeležili vseh 
ključnih dogodkov in sodelovali pri organizaciji in izvedbi delavnic na temo ekološke 
povezanosti. Na mednarodni delavnici v Kopru smo pripravili osnovo za vzpostavitev novih 
partnerstev med štirimi državami (SI, IT, AT, HR), za načrtovanje skupnih projektov na 
področju dela EUSALP akcijske skupine 7. Več o projektu je dostopno na spletni strani 
www.alpine-space.eu/projects/alpgov/en/home. 

Skupna vrednost projekta je 3.982.500,00 €, Zavodov del je 151.000,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %.  
 

�V okviru programa Interreg Podonavje smo v letu 2017 izvajali naslednja projekta: 

9.1.8 coop MDD 

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

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 - 30. 6. 2019 
Vodja projektne skupine v ZRSVN: Aleksander Koren 
Nosilec projekta je World Wide Fund for Nature (WWF) iz Avstrije, Zavod RS za varstvo 
narave pri projektu sodeluje kot partner. Nasprotujoče prakse upravljanja in intenzifikacija 
rabe zemljišč ogrožajo naravovarstveno pomembna območja, zato je glavni cilj projekta 
vzpostaviti čezmejno sodelovanje med upravljavci zavarovanih območij in razviti skupen 
pristop za usklajeno upravljanje načrtovanega čezmejnega biosfernega rezervata "Mura-



Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2017  

   76 

Drava-Donava" (TBR MDD). Projekt sodi v tematsko področje »odgovorna regija na področju 
okolja in kulture« in prednostno naložbo »spodbujanje obnove in upravljanja ekoloških 
koridorjev«. 
           Projekt smo pričeli izvajati v letu 2017. Izvedli smo vse potrebne aktivnosti za učinkovit 
zagon projekta. Vzpostavili smo projektno skupino znotraj ZRSVN ter izdelali interne tabele 
za poročanje o napredku projekta. Pripravili smo obvestilo o začetku projekta za N-vestnik 
ter objavili vsebino projekta na spletni strani Zavoda. Udeležili smo se vseh srečanj 
projektnih partnerjev, ključno vsebinsko delo na projektu pa je bilo osredotočeno na 
pripravo Smernic za rečni dinamični koridor v TBR Mura - Drava - Donava, kar je obsegalo 
pripravo vsebine smernic ter intenzivno usklajevanje vsebine s partnerji sodelujočih držav. S 
partnerji smo uskladili oblikovni in vsebinski koncept rečnih šol, ki bodo v sklopu projekta 
vzpostavljene vzdolž rečnega koridorja. V zadnjih mesecih leta 2017 smo pričeli z aktivnostmi 
pri pripravi lokalnega akcijskega načrta, ki bo vsebino Smernic za rečni dinamični koridor 
konkretiziral na projektno območje reke Mure v Sloveniji. Več o projektu je dostopno na 
spletni strani www.interreg-danube.eu/approved-projects/coop-mdd. 
 Skupna vrednost projekta 2.002.695,02 €, Zavodov del je 263.288,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %.  

9.1.9 Danube GeoTour 

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

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 - 30. 6. 2019 
Vodja projektne skupine v ZRSVN: Martina Stupar 
Nosilec projekta je Center za idrijsko dediščino iz Idrije, Zavod RS za varstvo narave pri 
projektu sodeluje kot partner. Glavni cilj projekta je izboljšati upravljavske zmožnosti 
geoparkov v Podonavju, krepitev sodelovanja med njimi in razvoj skupnih turističnih 
produktov. V okviru projekta bo nastal t.i. produkt GeoTour, ki bo obsegal niz inovativnih 
geo-izdelkov, ki temeljijo na edinstveni naravni, kulturni in geografski dediščini. Izdelane 
bodo tudi skupne smernice za trajnostni geoturizem. Projekt sodi v tematsko področje 
»odgovorna regija na področju okolja in kulture« in prednostno naložbo »spodbujanje 
trajnostne rabe naravne in kulturne dediščine ter virov«. 
 Projekt smo pričeli izvajati v letu 2017. Izvedli smo vse potrebne aktivnosti za 
učinkovit zagon projekta. Vzpostavili smo projektno skupino ZRSVN ter izdelali interne tabele 
za poročanje o napredku projekta. Pripravili smo obvestilo o začetku projekta za N-vestnik 
ter objavili vsebino projekta na spletni strani Zavoda. Velik poudarek je bil na komunikacijski 
dejavnosti in izobraževanju ciljnih skupin za izboljšanje zavedanja o pomenu geološke 
dediščine in njenega ohranjanja ter na pripravi naloge »Primerjalna ocena turističnih 
pritiskov na geološko dediščino Geoparks«, ki je podlaga za pripravo naloge »Skupna 
strategija za trajnostno upravljanje turizma v Geoparkih«. Več o projektu je dostopno na 
spletni strani www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-geotour. 

Skupna vrednost projekta je 1.405.600 €, Zavodov del je 87.500,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %.  
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�V okviru programa Interreg Slovenija - Hrvaška smo v letu 2017 izvajali naslednje 
projekte: 

9.1.10 Claustra + 

Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium 
Iuliarum/Prkogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum  

 
Trajanje projekta: 1. 8. 2017 - 31. 1. 2020 

Vodja projektne skupine v ZRSVN: Tjaša Djokić 
Projekt se izvaja v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Vodilni partner projekta 
je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ZRSVN v projektu sodeluje kot projekti 
partner. Glavni cilj projekta je vzpostavitev čezmejne destinacije kulturnega in zelenega 
turizma, Claustra Alpium Iulinarum (gre za poznorimski obrambni sistem), ki predstavlja 
povezovalni element med naravno in kulturno dediščino. Zavod bo sodeloval zlasti pri 
aktivnostih, ki so povezane z interpretacijo in prezentacijo naravne dediščine na projektnem 
območju s poudarkom na doživljanju narave. Projekt sodi v prednostno os »ohranjanje in 
trajnostna raba naravnih in kulturnih virov« in prednostno naložbo »ohranjanje, varstvo, 
promocija in razvijanje naravne in kulturne dediščine«. 
 V letu 2017 smo vzpostavili projektno skupino znotraj ZRSVN ter izdelali interne 
tabele za poročanje o napredku projekta. Pripravili smo obvestilo o začetku projekta za N-
vestnik ter objavili vsebino projekta na spletni strani Zavoda. Izvedli smo vse začetne 
aktivnosti, kot so prvo srečanje projektnih partnerjev ter prve analize lokacij bodoče 
turistične destinacije z vidika varstva narave. Sodelovali smo pri izdelavi, pregledu in 
dopolnitvah prvih izdelkov, kot sta komunikacijska strategija ter upravljavski načrt projekta. 
Več o projektu je dostopno na spletni strani Zavoda (www.zrsvn.si), projektna spletna stran pa 
bo vzpostavljena v prihodnjem letu. 

Skupna vrednost projekta je 1.779.988,15 €, Zavodov del je 136.026,25 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %.  

9.1.11 ENJOYHERITAGE 

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. 9. 2016 - 28. 2. 2019 
Vodja projektne skupine v ZRSVN: dr. Jurij Gulič 
Vodilni partner je Občina Slovenska Bistrica, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje 
kot partner. Glavni cilj projekta je iskanje načinov, kako predvsem mlade, ki vse manj aktivno 
preživljajo svoj prosti čas, spet privabiti nazaj v naravo, jih navdušiti za življenje na podeželju, 
da bodo znali prepoznati in izkoristiti potenciale za razvoj in nove zaposlitvene možnosti. 
Zadane cilje želimo doseči na inovativen način, ki bo z izmenjavo najboljših praks nadgradil 
obstoječe znanje in širil nove pristope tudi drugam. Projekt sodi v prednostno os »ohranjanje 
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in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov« in prednostno naložbo »ohranjanje, varstvo, 
promocija in razvijanje naravne in kulturne dediščine«. 
            Projektne aktivnosti v letu 2017 so potekale skladno s projektno časovnico. Poudarek 
je bil na sodelovanju pri pripravi CGP projekta, izdelavi skupne strategije za interpretacijo in 
trajnostno upravljanje naravne in kulturne dediščine ter izvedbi delavnic za interpretacijo. V 
sodelovanju z Občino Slovenska Bistrica smo izdelali Strokovne podlage za interpretacijsko 
pot. Več o projektu je dostopno na spletni strani www.enjoyheritage.eu. 

Skupna vrednost projekta je 1.221.544,00 €, Zavodov del je 142.930,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %.  

9.1.12 LIKE 

Living on the Karst Edge 
Trajanje projekta: 1. 9. 2017 - 29. 2. 2020 

Vodja projektne skupine v ZRSVN: mag. Barbara Vidmar 
Vodilni partner je Hrvaška Istarska županija, 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, vzdrževanje tega odnosa pa je nujno za ohranjanje območij. Glavni cilj projekta je 
vzpostaviti mehanizem upravljanja in nadzora območij Natura 2000 z namenom zmanjšanja 
pritiskov na ohranjaje biotske pestrosti. Projekt sodi v prednostno os »ohranjanje in 
trajnostna raba naravnih in kulturnih virov« in prednostno naložbo »varovanje in obnavljanje 
biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem 
Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami«. 
            V letu 2017 smo vzpostavili projektno skupino ZRSVN ter izdelali interne tabele za 
poročanje o napredku projekta. Pripravili smo obvestilo o začetku projekta za N-vestnik ter 
objavili vsebino projekta na spletni strani Zavoda. Izvedli smo vse začetne aktivnosti, kot so 
prvo srečanje projektnih partnerjev in novinarska konferenca. Na uvodnem srečanju smo 
predstavili delovni sklop projekta »Smernice za skupno upravljanje Nature 2000« in vloge 
ostalih partnerjev v njem. Skladno s projektno časovnico smo izvedli javno naročilo za analizo 
rekreacije za pripravo smernic z vidika varstva narave. Sodelovali smo pri izdelavi, pregledu 
in dopolnitvah prvih izdelkov, kot sta, komunikacijska strategija ter upravljavski načrt 
projekta. Več o projektu je dostopno na spletni strani Zavoda (www.zrsvn.si), projektna 
spletna stran pa bo vzpostavljena v prihodnjem letu. 
 Skupna vrednost projekta je 1.528.377,29 €, Zavodov del je 234.483,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %.  
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V okviru programa Interreg Slovenija - Avstrija smo v letu 2017 izvajali naslednji projekt: 

9.1.13 EUfutuR 

Institutionelle Zusammenarbeit - EVTZ Geopark Karawanken/Institucionalno sodelovanje - 
EZTS Geopark Karavanke 

Trajanje projekta: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2019 
Vodja projektne skupine v ZRSVN: mag. Mojca Bedjanič 
Vodilni partner je Delovna skupnost Geopark Karavanke, Zavod RS za varstvo narave pri 
projektu sodeluje kot partner. Glavni cilji projekta so ustanovitev Evropskega združenja za 
teritorialno sodelovanje (EZTS), krepitev bilateralne identitete in mednarodna uveljavitev 
Geoparka. Aktivnosti v okviru projekta bodo vodile do prvega medobčinskega in 
medinstitucionalnega sodelovanja med Avstrijo in Slovenijo, ki se želi uveljaviti kot EZTS, s 
čimer bo Geopark pridobil ustreznejšo pravno formalno organiziranost za nadaljnje 
okrepljeno čezmejno teritorialno sodelovanje. Projekt sodi v prednostno os »izboljšanje 
institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava« in prednostno naložbo »izboljšanje 
sodelovanja med občinami in državami znotraj čezmejne regije«. 
            Projektne aktivnosti v letu 2017 so potekale skladno s projektno časovnico. Poudarek 
je bil na pripravi komunikacijske strategije, na sodelovanju pri vsebinski zasnovi didaktične 
mobilne razstave Geoparka Karavanke, izvedbizaključnega izobraževalnega seminarja s 
terenskim ogledom na razpisano temo »Mi smo UNESCO«, izdelavi didaktičnih pripomočkov 
– Geopark Karavanke: Ali me poznaš? in mape Geopark Karavanke s vključeno igrico 
»Zabavno poučno, nič mučno« ter na izvedbi izobraževalne in praktične delavnice za 
učiteljice/vzgojitelje na temo »Utrip narave«. Pripravili smo program »Utrip narave« ter ga 
uspešno vključili v katalog Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS). Več o projektu je dostopno na spletni 
strani www.geopark-karawanken.at/slo/aktualno/projekti/eufutur.html. 
Skupna vrednost projekta je 723.486,65 €, Zavodov del je 122.772,30 €. Delež sofinanciranja 
Zavoda je 15 %.  

 
�V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 

2014-2020 in prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal 
ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in 
zelenimi infrastrukturami« smo v letu 2017 pričeli z izvajanjem naslednjih 
projektov: 

9.1.14 ZA KRAS 

Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih 
tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras« 

Trajanje projekta: 1. 11. 2016 - 31. 8. 2021 
Vodja projektne skupine v ZRSVN: dr. Jana Laganis 
Vodilni partner je Javni zavod Park Škocjanske jame, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Aktivnosti v okviru projekta bodo usmerjene v varstvo biotske 
raznovrstnosti treh habitatnih tipov in dvaindvajsetih rastlinskih in živalskih vrst, kot to izhaja 
iz PUN2000. 
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            V letu 2017 smo vzpostavili projektno skupino ZRSVN ter izvedli vse potrebne začetne 
aktivnosti, skladno s projektno nalogo. 

Skupna vrednost projekta je 3.189.527,95 €, Zavodov del je 271.719,88 €.  

9.1.15  KRAS.RE.VITA 

Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na 
Cerkniškem jezeru in Planinskem polju 

Trajanje projekta: 1. 10. 2017 - 30. 10. 2021 
Vodja projektne skupine v ZRSVN: dr. Jana Laganis 
Vodilni partner je Javni zavod Notranjski regijski park, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Aktivnosti v okviru projekta bodo usmerjene v varstvo biotske 
raznovrstnosti štirih habitatnih tipov in osmih rastlinskih in živalskih vrst, kot to izhaja iz 
PUN2000. 
            V letu 2017 smo vzpostavili projektno skupino ZRSVN ter izvedli vse potrebne začetne 
aktivnosti, skladno s projektno nalogo. 

Skupna vrednost projekta je 4.895.204,00  €, Zavodov del je 130.407,00 €.  

9.1.16 VIPava 

Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski 
dolini 

Trajanje projekta: 1. 10. 2017 - 30. 10. 2021 
Vodja projektne skupine v ZRSVN: dr. Jana Laganis 
Vodilni partner je Zavod za ribištvo Slovenije, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje 
kot partner. Aktivnosti v okviru projekta bodo usmerjene v varstvo biotske raznovrstnosti 
desetih živalskih vrst, kot to izhaja iz PUN2000. 
            V letu 2017 smo vzpostavili projektno skupino ZRSVN ter izvedli vse potrebne začetne 
aktivnosti, skladno s projektno nalogo. 

Skupna vrednost projekta je 3.337.144 €, Zavodov del je 116.172 €.  

9.1.17   Auerspergova železarna Dvor in Grad Borl 

Poleg navedenih projektov iz OP EKP 2014-2020 smo v letu 2017 kot projekti partner pričeli z 
izvajanjem dveh projektov, katerih vodilni partner je Ministrstvo za kulturo.  Gre za projekt 
»Interpretacijsko–informacijski center območja Natura 2000 – Auerspergova železarna 
Dvor« in projekt »Informacijsko-interpretacijski center območja Natura 2000 – Grad Borl«. 
Oba projekta sodita v skupino t.i. komplementarnih projektov prednostne naložbe »Varstvo 
in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z 
omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« s poudarkom na zagotavljanju 
kakovostne interpretacije ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine.  

Skupna vrednost obeh projektov še ni dokončna, ker Ministrstvo za kulturo načrtuje 
potrditev formalne prijave na SVRK-u šele v začetku leta 2018. Projekta sta trenutno ocenjena 
na 3.205.240,00 €. Skupna vrednost Zavodovega dela je glede na parafiran partnerski 
sporazum med MK in ZRSVN je 85.859,72 €.  
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�V okviru drugega mednarodnega sodelovanja smo v letu 2017 končali z izvajanjem 
naslednjega projekta: 

9.1.18 TSCP SEE - IUCN 

Toward strengthened conservation planning in South-Eastern Europe 
Trajanje projekta: 1.6.2014 - 31.3.2017 

Zavod je kot projektni partner sodeloval v projektu Toward Strengthened Conservation 
Planning in South-Eastern Europe, katerega prijavitelj je pisarna IUCN za Jugovzhodno Evropo v 
Beogradu. Donator projekta je MAVA -  švicarska fundacija za naravo.  
 Cilj projekta je bil vzpostaviti trajno sodelovanja med inštitucijami na zahodnem 
Balkanu, krepitev sodelovanja pri načrtovanju izvajanja ukrepov na čezmejnih, 
transnacionalnih naravovarstvenih območjih (Dinaridi, Mura – Drava – Donava) in izvedba 
skupnih akcij. Velik pomen je imelo tudi izobraževanje ter izmenjava strokovnih stališč med 
partnerskimi inštitucijami. Projekt bi se moral končati julija 2016, vendar je bil podaljšan do 
konca marca 2017. V okviru projekta smo letu 2017 izvajali aktivnosti na temo ekosistemskih 
storitev, z namenom enotnega razumevanja koncepta znotraj Zavoda. Pripravili smo spletno 
anketo, izobraževanje ter zasnovo materiala, ki ga bomo natisnili v letu 2018. 

Skupna vrednost projekta je 542.641,00 €, vrednost Zavodovih del je 29.285,00 €. 
Vrednost sofinanciranja Zavoda je 3.000,00 €. 

9.2 Oddane projektne prijave in načrtovanje projektov  

V letu 2017 je Zavod aktivno prijavljal nove projekte, bodisi kot prijavitelj ali pa kot projekti 
partner. Projekti, v katere smo se vključevali, 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«. Glede na usmeritve 
ministrstva za okolje in prostor smo se prednostno vključevali v projekte, ki izhajajo iz 
Programa upravljanja Nature 2000 (2015-2020), PUN2000. 
 Na pobudo Univerze v Mariboru, oziroma njene članice Filozofske fakultete, smo se 
kot organizacija z negospodarskega področja, vključili v prijavo štiri-mesečnega projekta z 
naslovom »Svetlobna onesnaženost na območju Pohorja z didaktičnimi aplikacijami«. Prijava 
je potekala v okviru Javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim 
sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018«. 
 Sodelovali smo tudi pri pripravi projektne prijave za vseslovenski integriran projekt 
LIFE z naslovom »LIFE integrated project for enhanced management of Natura 2000 in 
Slovenia«, katerega prijavitelj je Ministrstvo za okolje in prostor.  
 Skupaj smo v letu 2017 sodelovali pri oddaji večjega števila projektnih prijav, kot smo 
jih najavili v programu dela23 

                                                      
23 Ob pripravi programa dela za prihodnje leto ne moremo vedeti, kakšno povpraševanje po našem sodelovanju 
v projektnih partnerstvih se bo pojavilo pri posameznih razpisih. V projektnih prijavah, ki so bile oddane v letu 
2017, 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 delo 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 
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V okviru OP EKP 2014-2020 se je Zavod kot prijavitelj vključil v pripravo naslednjih projektov: 

• Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na 
Gorenjskem – Mala barja (MARJA)24, 

• Upravljanje vodotokov in poplavnih gozdov (Krakovski gozd). 
 

9.2.1 Mala barja - Marja 

Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem 
Trajanje projekta: 1. 1. 2018 - 30. 11. 2021 

Vodja projekta: Jasna Mulej 
Vodilni partner je Zavod RS za varstvo narave. Aktivnosti v okviru projekta bodo usmerjene v 
varstvo biotske raznovrstnosti treh habitatnih tipov in dveh rastlinskih in živalskih vrst, kot to 
izhaja iz PUN2000. Poleg navedenega bodo aktivnosti projekta vplivale na ohranjanje in 
izboljšanje ohranitvenega stanja še  treh habitatnih  tipov in  4 rastlinskih in živalskih vrst. 
            V letu 2017 smo vzpostavili projektno skupino ZRSVN ter izvedli vse potrebne začetne 
aktivnosti, skladno s projektno nalogo. 

Skupna vrednost projekta je 1.965.834,31 €, Zavodov del je 1.380.178,38 €.  
 

 
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 
(KRAS.RE.VITA)25, 

• Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku (VrH 
Julijcev), 

• 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 (VIPava)26, 

• VIZIJA POHORJE 2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih 
habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju (Pohorka), 

• Vzpodbujanje primerne rabe kraških travišč in ostenj za ohranjanje izbranih 
habitatnih tipov in vrst na območju Natura 2000 »Kras« (ZA KRAS)27, 

• Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška 
presihajoča jezera (PIVKA.KRAS.PRESIHA), 

                                                                                                                                                                      
nimajo učinka na tekoči program dela, ker se izvajanje začne šele v naslednjem letu, za katero bodo seveda 
navedeni v programu dela.  
24 Projekt se je glede na odločitev o podpori uradno pričel izvajati z dnem 1.11.2017. 
25 Projekt se je glede na odločitev o podpori uradno pričel izvajati z dnem 1.10.2017. 
26 Projekt se je glede na odločitev o podpori uradno pričel izvajati z dnem 1.10.2017. 
27 Projekt se je glede na odločitev o podpori uradno pričel izvajati z dnem 1.10.2017. 
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• Ohranjanje ugodnega stanja vrst pragozdnih ostankov (PragOst) 

• Dežela gozdov in medveda (DeGoMe). 
 
Zavod je v letu 2017 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.  
  
V nadaljevanju so po alinejah navedeni projekti, ki smo jih kot načrtovane projekte navedli v 
Programu dela za leto 2017 z obrazložitvijo, ali so bili na posameznih razpisih izbrani za 
sofinanciranje ali ne. 
 
V okviru programa LIFE smo v letu 2017 v primeru odobritve načrtovali izvajanje projektov: 
 

• hAtChERy Austropotamobius torrentium Conservation in North-West danubE River 
basin (LIFE hAtChERy) – projekt ni bil izbran za sofinanciranje, 

• Preventing the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population through 
reinforcement and long-term conservation (LIFE LYNX) – projekt je bil izbran za 
sofinanciranje, 

• Improvement of Natura 2000 statuses with restoration of Stržen's riverbed on 
intermittent Cerknica Lake (LIFE STRŽEN) - projekt je bil izbran za sofinanciranje. 

 
V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija smo v letu 2017 primeru 
odobritve načrtovali izvajanje projektov: 
 

• Oživljanje Bogastva Sadjarske Tradicije/ Belebung des traditionellen Streuobstbaus 
(OBST) – projekt je administrativno ustrezen in je v času pisanja poročila še v izbirnem 
postopku, 

• Natur-Kulturerlebnis Karawanken/Naravno-kulturno doživetje Karavanke (NaKult) - 
projekt je administrativno ustrezen in je v času pisanja poročila še v izbirnem 
postopku. 
 

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška smo v letu 2017 primeru 
odobritve načrtovali izvajanje projektov: 
 

• Aktivno lokalno prebivalstvo - ključ za ohranjanje narave/ Aktivno lokalno 
stanovništvo – ključ za očuvanje prirode (AKT4NAT) – projekt ni bil izbran za 
sofinanciranje, 

• Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum / 
prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum 
(CLAUSTRA+) – projekt je bil izbran za sofinanciranje, 

• Jezera kot sonaravna proaktivna razvojna jedra kontinentalnega turizma/Jezera kao 
suprirodna proaktivna razvojna središta kontinentalnog turizma (LAKETOUR 
preimenovan v LAKENATOUR) – projekt je administrativno ustrezen in je v času 
pisanja poročila še v izbirnem postopku, 

• Living on the Karst edge (LIKE) – projekt je bil izbran za sofinanciranje, 
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• Ohranitev in razvoj dediščine skupnega pogorja Gorjancev in Žumberaškega pogorja / 
Očuvanje i razvoj baštine zajedničkog pogorja Gorjanci i Žumberačko gorje 
(zeENOgorje) –  projekt ni bil izbran za sofinanciranje. 
 

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija smo v letu 2017 primeru 
odobritve načrtovali izvajanje projektov: 
 

• TREzze, Tegnue e Ambienti MARini dell’alto Adriatico: proposte di gestione / Grebeni, 
biogene formacije in druga morska okolja severnega Jadrana: predlogi za upravljanj 
(TRETAMARA) –  projekt ni bil izbran za sofinanciranje. 

• Varstvo habitatov in vrst v urbanih gozdovih čezmejnega območja/ Tutela degli 
habitat e delle specie nei boschi urbani dell'area transfrontaliera (URBANSILVA) –  
projekt ni bil izbran za sofinanciranje. 
 

V okviru Jadransko-Jonskega programa smo v letu 2017 v primeru odobritve načrtovali 
izvajanje projekta: 
 

• Towards the Network of marine and coastal protected areas in the Adriatic-Ionian 
Region (ADRIOnet) –  projekt ni bil izbran za sofinanciranje. 
 

V okviru programa Srednja Evropa smo v letu 2017 v primeru odobritve načrtovali 
izvajanje projekta: 
 

• Strategy Towards Integrated Management, Efficient Protection and Sustainable use of 
Medicinal MINERal WAter Resources in Central Europe (MINERWA) –  projekt ni bil 
izbran za sofinanciranje. 
 

 
Sledi pregled ključnih projektov, ki  jih nismo mogli predvideti v programu dela za leto 2017 
in so bili v letu 2017 oddani v okviru objavljenih razpisov. Zavod se je pridružil pobudam 
prijaviteljev in se v projekte vključeval zlasti kot projektni partner. Gre torej za projektne 
prijave, ki v programu dela za leto 2017 niso bile eksplicitno napovedane, saj v času priprav 
programa dela še niso bile v delu. Smo pa v poglavju o načrtovanih projektih napovedali, da 
bomo sodelovali pri prijavah projektov iz različnih programov. Poleg tega so nas v 
partnerstva tekom leta povabili različni nosilci, česar tudi nismo mogli napovedati vnaprej. 
 
 
V okviru programa Interreg V-A Slovenija – Hrvaška smo v letu 2017 oddali naslednjo 
projektno prijavo: 

9.2.2 VEZI NARAVE / VEZE PRIRODE 

Predvideno trajanje projekta: 1. 5. 2018 - 31. 10. 2020 
Nosilec projekta je Občina Grosuplje, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot 
partner. Glavni cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti tarčnih vrst (vidre, rogača, 
hrastovega kozlička, travniškega postavneža, močvirskega cekinčka, dvoživk) ter zagotoviti 
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trajnost ohranjanja in obnove le-teh na območjih Natura 2000 Sotla, Kolpa, NP Risnjak, 
Radensko polje in kanjon Kamačnik. Projekt sodi v prednostno os »ohranjanje in trajnostna 
raba naravnih in kulturnih virov« in prednostno naložbo »varovanje in obnavljanje biotske 
raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 
2000 in zelenimi infrastrukturami«. 

Skupna vrednost projekta je 2.553.908 €, Zavodov del je 230.000 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %.  

 
V okviru programa Interreg Mediteran smo v letu 2017 oddali naslednjo projektno prijavo: 

9.2.3 PHAROS4MPAs 

Blue Economy and Marine Conservation: Safeguarding Mediterranean MPAs in order to 
achieve Good Environmental Status 

Predvideno trajanje projekta: 1. 2. 2018 - 31. 7. 2019 
Nosilec projekta je WWF Francija, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot 
partner. Glavni cilj projekta je s pomočjo ozaveščanja in krepitve zmogljivosti mreže MedPAN 
ter z izdelavo priporočil glede sodelovanja med upravljavci morskih ZO in pomorskim 
sektorjem, izboljšati učinkovitost upravljanja morskih ZO. Projekt bo prispeval k ohranjanju 
morske biotske raznovrstnosti in naravnih ekosistemov. Zavod ima ključno vlogo pri pripravi 
vsebin in izvedbi delavnic z upravljavci morskih zavarovanih območij in združenjem MedPAN. 
Projekt sodi v tematsko področje »ohranjanje in promocija naravnih in kulturnih virov v 
Mediteranu« in prednostno naložbo »ohranjanje biotske raznovrstnosti«. 

Skupna vrednost projekta je 1.179.496,57 €, Zavodov del je 75.400,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %.  
 
V okviru PRP in ukrepa »Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER« v letu 2018 v 
primeru odobritve načrtujemo izvajanje projektov28: 

9.2.4 Ohranjanje naravne dediščine Svete Planine – 
drevesne in travniške naravne vrednote 

Prevideno trajanje projekta: 1. 6. 2017 - 31. 12. 2018 
Nosilec projekta je občina Trbovlje, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot 
partner. Glavni cilj projekta je izboljšati stanje izbranih drevesnih vrst, popis ogroženih 
travniških vrst na projektnem območju ter ozaveščanje lokalnih prebivalcev o pomenu 
ohranjanja narave.  

Skupna vrednost projekta je 41.346,86 €, Zavodov del je 11.753,00 € od tega je delež 
sofinanciranja Zavoda 15 %.  

                                                      
28 Pri načrtovanih projektih iz ukrepa »Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER« bi želeli opozoriti na 
problematiko izvajanja programa v tem programskem obdobju. Kljub temu, da so projekti potrjeni na prvi 
stopnji, to je s strani Lokalnih partnerstev, so nadaljnji postopki pri potrjevanju vlog dolgotrajni. Vsi projekti bi 
se glede na prvotni plan morali že pričeti izvajati. 
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9.2.5 Zgodbe naših mokrišč 

Predvideno trajanje projekta: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2020 
Nosilec projekta je občina Mengeš, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot 
partner. Glavni cilj projekta je izboljšanje stanja in dolgoročna ohranitev lokalnih mokrišč v 
občinah Trzin, Medvode, Mengeš in Vodice, ter povečati ozaveščenost o biotski 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom.  

Skupna vrednost projekta je 166.592,71 €, Zavodov je 49.879,02 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 25 %.  

9.2.6 Ureditev turistično-informativnega paviljona na Sv. 
Ani 

Predvideno trajanje projekta: 1. 10. 2017 - 31. 8. 2018 
Nosilec projekta je Občina Brezovica, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot 
partner. Glavni cilj projekta je postavitev in ureditev turistično–informativnega paviljona. 
Zavod pa ima ključno vlogo pri pripravi vsebin informacijskih tabel, ki bodo v paviljonu.  
 Skupna vrednost projekta je 42.765,82 €, Zavodov del je 2.450,41 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 20 %.  

9.2.7 Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru 
črne človeške ribice v Beli krajini 

Predvideno trajanje projekta: 1. 6. 2017 - 31. 12. 2018 
Nosilec projekta je Zupančič Črnomelj d.o.o., Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje 
kot partner. Glavni cilj projekta je seznanitev javnosti s fenomenom človeške ribice, s 
poudarkom na črni podvrsti iz Bele krajine, ter zmanjšanje njene lokalne ogroženost.  

Skupna vrednost projekta je 118.380,46 €, Zavodov del je 13.438,20 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 20 %.  

9.3 Poprojektne aktivnosti 

Za zaključene projekte, katerih nosilec je bil Zavod, smo v letu 2017 v predvidenem obsegu 
izvajali tudi poprojektne aktivnosti.  

9.3.1 WETMAN  

Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji 
V okviru poprojektnih aktivnosti projekta WETMAN se je Zavod vključeval v spremljanje 
stanja na pilotnih območjih: stanje tarčnih habitatnih tipov in tarčnih vrst ter pojavom 
tujerodnih vrst. Spremljali smo izvajanje trajnostnega upravljanja pilotnih območij. Prav tako 
smo izvajali aktivnosti, povezane z ozaveščanjem splošne in lokalne javnosti ter predšolske in 
šolske mladine. Izvajali smo spremljanje obiska preko digitalnih IR-senzorjev na treh lokacijah 
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(pohorska barja) in nivoja talne vode preko digitalnih piezometrov. Zavod je zagotavljal tudi 
vključevaje naravovarstvenih usmeritev, izdelanih v projektu WETMAN, v sektorske načrte. 
 

9.3.2 LJUBA  

Ljudje za barje – ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju 
V okviru poprojektnih aktivnosti projekta LJUBA se je Zavod vključeval v odstranjevanje 
invazivnih tujerodnih vrst in spremljanje stanja vrst in HT. Odstranjevali smo zlato rozgo in 
spremljali stanje zarasti ter Loeselove grezovke. 
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10 POSLOVANJE 

Aktivnosti, opisane v tem poglavju, se večinoma nanašajo na delo Osrednje enote. Gre za 
koordinacijo dela na nivoju celotnega Zavoda in za splošne aktivnosti poslovodstva, ki so 
značilne za vsako delovno organizacijo: finančno-računovodske, kadrovske naloge z 
izobraževanjem delavcev Zavoda, pravne naloge, splošne in organizacijsko-administrativne 
naloge, s vključno koordinacijo 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 2017 smo v Poslovnem portalu ponovno uvedli uporabo aplikacije Delovodnik, 
kamor vsak sodelavec vpisuje porabo svojega delovnega časa po nalogah.  
 V nadaljevanju so zgoraj omenjene aktivnosti za leto 2017 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 pet sej Sveta Zavoda in osem kolegijev direktorja, kar je prešteto v preglednici 
2.  

Preglednica 2: Pregled sej Sveta Zavoda in kolegijev direktorja 

Seje Število 

Redne 3 

Korespondenčne 2 

Kolegiji direktorja 8 

Skupaj 13 

10.2 Upravljanje s poslovnimi prostori 

Zavod upravlja s poslovnimi prostori OE Nova Gorica v Novi Gorici na Delpinovi 16. V letu 
2017 smo v prostorih izvedli le manjša sanacijska popravila, saj so ti prostori neprimerni za 
normalno delo, predvsem zaradi majhnosti. Bistveno tudi 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 2017 potekalo na ustaljen način.  

Nekaj tipičnih nalog s tega področja je: 

• urejanje in vodenje dokumentacije o vseh kadrovskih zadevah; 

• urejanje delovnih razmerij; 

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

• pregled in priprava najemnih, prodajnih in drugih pogodb; 
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• 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. Na junijski seji Sveta Zavoda je bila obravnavana tudi problematika  
sprejemanja novega Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki je bil 
pripravljen že v začetku leta 2016. Sprejetje pravilnika se prestavi v leto 2018. 
 Ker se je iztekel mandat članom Sveta Zavoda v 4. mandatu, nov Svet pa vse do konca 
leta ni bil konstituiran, je bilo oteženo izvajanje nekaterih nalog iz splošnega področja 
delovanja Zavoda v letu 2017. 

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. 2017 za opravljanje nalog redne dejavnosti javne 
službe zaposlenih 67 delavcev (65 izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa), od tega so 
4 zaposleni za polovični delovni čas. 23 zaposlenih za nedoločen čas je delno opravljalo 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. 2017 
znašal 62,9, kot je navedeno v Preglednici 3. Zavod je imel na koncu leta 2017, vključno z 
zaposlitvami na projektih in javnih delih, zaposlenih 96 delavcev. Iz spodnje Preglednice je 
razvidno tudi večje skupno število zaposlenih januarja 2018 (izraženo v ekvivalentu polnega 
delovnega časa) in število zaposlenih iz sredstev EU od števila zaposlenih iz Programa dela za 
leto 2017, zaradi dodatnih zaposlitev na projektih, ki so bili odobreni po potrditvi Programa 
dela za leto 2017, in sicer za 2 zaposlena, ter več zaposlitev iz javnih del, kjer je razlika za 1,5 
zaposlenega.   

Preglednica 3: Pregled števila zaposlenih po virih financiranja. 

Vir financiranja 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

jan.17 jan.18 
1. Državni proračun 62,9 62,9 

2. Proračun občin 0 0 

3. ZZZS in ZPIZ 0 0 

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. 
takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek) 

0 0 

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0 

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva 
prejetih donacij 0 0 

7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s 
sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna 25,3 27,3 

8. Namenska sredstva 0 0 

9. Sredstva iz sistema javnih del 1,5 3 

10. Sredstva za zaposlene - posledica žleda 0 0 
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Skupno število zaposlenih (od 1. do 10. točke) 89,7 93,2 

Skupaj število zaposlenih pod točkami 1,2,3,4 62,9 62,9 

Skupaj število zaposlenih pod točkami 5,6,7,8,9,10 26,8 30,3 

 
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 
2017 ter drugimi veljavnimi predpisi. V letu 2017 se tako ni izplačevala redna delovna 
uspešnost, izvedli pa smo tudi manjši obseg napredovanj.  

Preglednica 4: Realizacija stroškov dela 

Realizacija stroškov dela
SKUPAJ 2017     

(1)

Sredstva MOP 

2017 (2)

Drugi viri 

sredstev 2017 

(3)

Skupaj sredstva 

2017       

(4=2+3)

Tržna 

dejavnost 

2017 (5=1-4)

Delež MOP 

v %

a) Plače in dodatki 2.125.794 1.642.801 482.994 2.125.794 0 77,28

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

b) Regres za letni dopust 64.576 46.847 17.729 64.576 0 72,55

c) Povrači la in nadomestila 146.453 125.074 21.380 146.453 0 85,40

d) Sredstva za delovno uspešnost 27.248 0 27.248 27.248 0 0,00

e) Sredstva za nadurno delo 3.009 1.366 1.643 3.009 0 0,00

f) Drugi  izdatki (odpr., jub.n., sol id.p... itd.) 16.580 15.260 121 15.380 1.199 0,00

SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f) 2.383.659 1.831.346 551.114 2.382.460 1.199 76,83

g) Skupaj bruto plače (a+d+e) 2.156.051 1.644.167 511.884 2.156.051 0 76,26

h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f) 227.609 187.180 39.230 226.409 1.199 82,24

i) Skupaj prispevki, davek, premije 

pokojninskega zavarovanja (j+k) 367.872 277.134 90.738 367.872 0 75,33

SKUPAJ 2. (g+h+i) 2.751.531 2.108.480 641.852 2.750.332 1.199 76,63

j) Prispevki 356.342 265.604 90.738 356.342 0 74,54

k) Premije pokojninskega zavarovanja 11.530 11.530 0 11.530 0 100,00

Struktura virov financiranja stroškov dela v % 100,00 76,63 23,33 0,04 76,63  
  
 Zavod je varčevalne ukrepe izvajal na področju plač, in sicer Zavod ni nadomeščal 
upokojitev, vseh odsotnosti, izplačilo nadur je bilo v minimalnem obsegu, prav tako pa tudi 
niso zasedena vsa delovna mesta, določena s Pravilnikom o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v Zavodu, sredstva za plače pa smo zagotavljali tudi iz drugih 
virov financiranja, predvsem iz 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 4, zadostovala zgolj zaradi zagotovitve dodatnih 
sredstev iz projektov.  
 V Preglednicah 5 in 6 je prikazana izobrazbena struktura zaposlenih glede na vrsto in 
stopnjo izobrazbe. V Zavodu je 33% ljudi zaposlenih na projektih. Zavod poskuša voditi 
kadrovsko politiko na način, da spodbuja vodje projektov k iskanju novih projektov. 
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Preglednica 5: Izobrazbena struktura (stanje december 2017)* 

ZRSVN biologija/       krajinska      

 kemija gozdarstvo geografija geologija arhitektura DRUGO SKUPAJ 

SKUPAJ (število) 38 14 12 7 3 20 94 
      (odstotek) 41% 15% 13% 7% 3% 21% 100% 

Preglednica 6: Struktura glede na stopnjo izobrazbe (stanje december 2017)* 

 doktorat magisterij univerzitetna izobrazba visokošolska in manj SKUPAJ 

število 5 16 61 12 94 
odstotek 5% 17% 65% 13% 100% 

*brez zaposlenih preko javnih del 

 
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. Pomemben del tega področja je tudi samoizobraževanje.  
 V letu 2017 so se zaposleni Zavoda udeležili delavnic in seminarjev z različnih 
vsebinskih področij, kot je navedeno v Preglednici 7. Med drugim smo organizirali športni 
dan s predavanjem o pomenu zdrave in uravnotežene prehrane 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 so v letu 2017 prakso opravljali trije študenti. Zavod pa je 
izvajal tudi ukrep aktivne politike zaposlovanja, in sicer smo imeli 2 udeleženki iz programa 
Javnih del. 

Preglednica 7: Pregled izobraževanj, katerih so se v letu 2017 udeležili sodelavci Zavoda 

Datum Kraj Naslov Št. udelež. 

v organizaciji Zavoda 

14.2.2017 Ljubljana Pregled dela na področju NS za GGN GGE v letu 2016-2017 14 

13.4.2017 Ljubljana 
Organizacija 3. interne delavnice na temo ekosistemskih 
storitev in projekta AlpES 

6 

19.9.2017 Škocjanski zatok 
Networking for Ecological Connectivity and Green 
Infrastructure 

4 

26.9.2017 Ljubljana 
Organizacija delavnice WP T2 Kartiranje in ocenjevanje 
izbranih ES 

4 

28.9.2017 Kočevje Strokovna ekskurzija ZRSVN 2017 - Kočevsko 52 

14.12.2017 Begunje Zaključno strokovno srečanje Zavoda 76 

19.10.2017 Ljubljana Podrobna projektna administracija projektov ZRSVN 22 

v organizaciji zunanjega izvajalca 

27.1.2017 Maribor Delavnica "Vodnik interpretator" 3 
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25.2.2017 Šmarje pri Jelšah 
Delavnica Mladi in dediščina - vključevanje interpretacije 
dediščine 

2 

8.3.2017 Ljubljana Delavnica za Javne zavode 2 

9.3.2017 Ljubljana Gozdna šola z Jo Sayers 1 

20.3.2017 Ljubljana Mobing - psihično nasilje na delovnem mestu 1 

21.3.2017 Ljubljana 
Javna naročila pod mejnimi vrednostmi EU (naročila male 
vrednosti) 

3 

31.3.2017 Ljubljana 23. posvetovanje slovenskih geologov 7 

21.4.2017 Svibno 
17. strokovno srečanje Društva učiteljev podružničnih šol - 
vključevanje varstva narave v izobraževalne vsebine 

3 

10.5.2017 Ljubljana Zaščita na delovnem mestu pred nasiljem tretjih oseb 1 

31.5.2017 Ljubljana Zakon iz upravnega postopka 1 

23.9.2017 Maribor Zborovanje slovenskih geografov 4 

26.9.2017 Ljubljana 
Implementacija Uredbe o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva 

1 

3.10.2017 Praga, Češka Gozdna pedagogika 1 

17.10.2017 Ljubljana Po sledeh živali in znanja 1 

27.1.2017 Maribor Delavnica "Vodnik interpretator" 3 

25.2.2017 Šmarje pri Jelšah 
Delavnica Mladi in dediščina - vključevanje interpretacije 
dediščine 

2 

 

10.4 Finančne in računovodske zadeve 

Zavod je v letu 2017 pripravil Finančni načrt h kateremu je bil dvakrat sprejet rebalans 
finančnega načrta zaradi zagotavljanja dodatnih sredstev. Kljub dodatno zagotovljenim 
sredstom pa je Zavod ob polletju izkazoval presežek odhodkov nad prihodki ob koncu leta. V 
ta namen je ob polletnem poročilu pripravil tudi Sanacijski načrt s predlaganimi ukrepi za 
sanacijo. Zavod ob koncu leta 2017 ne izkazuje presežka odhodkov nad prihodki, kar kaže, da 
je bila sanacija uspešna. Načrtovani primanjkljaj pri stroških dela smo sanirali z dodatnim 
razporejanjem zaposlenih na projekte in ne nadomeščanjem upokojitve in začasnih daljših 
odsotnosti. Primanjkljaj pri materialnih stroških pa je bil saniran na način, da Zavod ni izvedel 
zdravniških pregledov po programu, niso bile izvedene meritve toplotnega udobja in 
osvetlitev, projekt AlpGov ni bil sofinanciran v predvidenem obsegu, nismo izvedli vseh 
izobraževanj in natisnili vseh tiskovin. Za strokovni posvet pa smo uspeli dobiti dvorano za 
izvedbo dogodka brezplačno. V letu 2017 je bilo poslovanje oteženo zaradi prej opisanih 
finančnih težav in tako kot v preteklih letih, so sredstva zadostovala zgolj za pokrivanje 
fiksnih stroškov.  
 Na premajhen obseg sredstev glede na stroške dela in materialne stroške za izvajanje 
javne službe oziroma »podfinanciranost« Zavoda je opozorila tudi redna notranja revizija 
poslovanja Zavoda, ki je bilo opravljena v letu 2017 in priporočila, da se z ustanoviteljem 
poskuša doseči dogovor o zadostnem obsegu sredstev za izvajanje javne službe, vključno z 
zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje projektov.  
 Svet Zavoda (4. mandat) je na 9. seji dne 22. 2. 2017 sprejel Program dela in finančni 
načrt za leto 2017. Svet Zavoda je na 8. korespondenčni seji dne 21. 6. 2017 sprejel rebalans 
k finančnemu načrtu. Zagotovljenih je bilo dodatnih 36.756 € za stroške dela. Na 9. 
korespondenčni seji dne 18. 8. 2017 pa je bil sprejet še en rebalans k finančnemu načrtu, in 
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sicer je bilo za Zavod zagotovljenih dodatnih 20.862 € za materialne stroške za vzdrževanje 
Naravovarstvenega atlasa. 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 2017 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 in priprava podatkov za zadolževanje. 

 
V letu 2017 je bil izveden tudi razpis za vodenje računovodskih storitev za prihodnjih 5 let. 
 
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 8: Pregled javnih naročil 

Vrsta javnega naročila število 

Javna naročila z razpisom (nad 209.000 €) 1 

Javna naročila male vrednosti 
(od 20.000 € do 209.000 €) 

4 

Evidenčna naročila do vrednosti 20.000 € 78 

Skupaj 83 

 

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 
zakonsko ali z drugimi predpisi določenih nalog. V Preglednici 9 je pripravljen prikaz stroškov 
po vrstah dejavnosti, iz katerih so zagotovljeni viri financiranja.  
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Preglednica 9: Pregled stroškov po vrstah dejavnosti za leto 2017 

STROŠKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

Opis JS 
PROJEKTI IN 

DRUGA DEJ. JS 
TRG SKUPAJ 

Stroški materiala in storitev 448.862 212.789 0 661.651 

Stroški plač 2.108.480 641.853 1.199 2.751.532 

SKUPAJ 2.557.342 854.641 1.199 3.413.182 

Stroški investicij 35.000 121.490 0 156.490 

Stroški akcij 30.000 0 0 30.000 

SKUPAJ z investicijami in akcijami 2.622.342 976.131 1.199 3.599.672 

 
Iz analize podatkov za leto 2017 lahko ugotovimo (Preglednica 10), da so se celotni prihodki, 
kot tudi odhodki, v primerjavi z letom 2016 povečali za 2,8 odstotka. 

Preglednica 10: Pregled poslovanja za leti 2017 in 2016 

Opis 2017 2016 Indeks 2017/2016 

Celotni prihodki 3.443.182 3.349.165 102,81 

Celotni odhodki vključno z davkom od dohodka 3.443.182 3.349.000 102,81 

Presežek prihodkov nad odhodki 0 165 0,00 

 
Zavod je tudi v letu 2017 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). Varčevalni ukrepi so se izvajali na 
vseh področjih. Na podlagi dolgoletnega izvajanja varčevalnih ukrepov in optimizacije 
organiziranosti delovanja, nadaljnje manjšanje obsega sredstev za izvajanje redne dejavnosti 
Zavoda praktično ni več možno.  
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10.4.2 Računovodski kazalniki 

prihodki 3.349.165
odhodki 3.348.966

prihodki 3.443.182
odhodki 3.443.182

Kazalnik celotne gospodarnosti poslovanja nam pove razmerje

med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki. Kazalnik je v

primerjavi s preteklim letom enak in kaže na uravnoteženost

med prihodki in odhodki.

2. vsota dolgoročnih dolgov 212.818

obveznosti do virov sredstev 900.357

vsota dolgoročnih dolgov 297.350

obveznosti do virov sredstev 1.924.626

S tem kazalnikom je predstavljena stopnja financiranja

dolgoročne narave. Nizka vrednost kazalnika kaže na to, da ima 

zavod v pretežni meri dolgoročne vire financiranja samo za

pokrivanje osnovnih sredstev, za vse ostalo pa je potrebno

zagotoviti kratkoročno financiranje.

3. osnovna sredstva 209.887

sredstva 900.357

osnovna sredstva 294.832

sredstva 1.924.626

Kazalnik prikazuje delež osnovnih sredstev v celotnih sredstvih.

Upoštevajoč osnovna sredstva po knjigovodski vrednosti znaša

ta delež konec leta 2017 15 odstotkov, kar je približno enako

dolgoročnim virom.

4. popravek vrednosti opreme in neopr. sr. 687.787

nabavna vrednost opreme in neopr. sr. 870.481

popravek vrednosti opreme in neopr. sr. 724.028

nabavna vrednost opreme in neopr. sr. 993.832

Kazalnik prikazuje stopnjo odpisanosti opreme, ki znaša konec

leta 2017 73 odstotkov. Vrednost kazalnika kaže na to, da bo

moral zavod v prihodnjih letih vlagati v osnovna sredstva

zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja. 

stopnja odpisanosti osnovnih sredstev za leto 2016 = = = 0,79

stopnja odpisanosti osnovnih sredstev za leto 2017 = = = 0,73

stopnja osnovnosti investiranja za leto 2016= = = 0,23

stopnja osnovnosti investiranja za leto 2017= = = 0,15

Stopnja dolgoročnosti financiranja za leto 2016 = = = 0,24

Stopnja dolgoročnosti financiranja za leto 2017 = = = 0,15

1. Kazalnik gospodarnosti za leto 2016 = = = 1,00

Kazalnik gospodarnosti za leto 2017 = = = 1,00

 

5. vsota obratnih sredstev + kratk. fin. naložbe + akt. časovne razm. 690.470

sredstva 900.357

vsota obratnih sredstev + kratk. fin. naložbe + akt. časovne razm. 1.629.794

sredstva 1.924.626

Kazalnik prikazuje delež kratkoročnih sredstev v celotnih

sredstvih, ki znaša v zavodu na dan 31.12.2017 85 odstotkov.

6. kratkoročna sredstva 690.470

kratkoročne obveznosti 687.539

kratkoročna sredstva 1.629.794

kratkoročne obveznosti 1.627.276

Kazalnik prikazuje pokritost obveznosti s kratkoročnimi sredstvi

na dan 31.12.2017. Ker je vrednost kazalnika ena, kaže na

sposobnost pokritja obveznosti s kratkoročnimi sredstvi v

obdobju do 1 leta, ob predpostavki enoletne ročnosti

vnovčitve terjatev za EU projekte. 

kratkoročni kazalnik za leto 2016= = = 1,00

kratkoročni kazalnik za leto 2017 = = = 1,00

stopnja kratk. investiranja za leto 2016 = = = 0,77

stopnja kratk. investiranja za leto 2017 = = = 0,85

 

10.4.3  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. 
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 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 
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 in končni 
pregled pred izplačilom se opravi 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 
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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 
2017 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 delovanje Zavoda na finančnem področju. 
 Skladno s 100. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s 
spremembami) Zavod izvaja revizijo poslovodenja, v letu 2017 je bila izvedena redna 
notranja revizija poslovanja, ki ni ugotovila negospodarne in/ali nezakonite porabe sredstev. 
Izdanih pa je bilo nekaj priporočil, ki jih bo Zavod izvajal v letu 2018. Pretekle revizije so bile 
izvedene na področju 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 10.4.5).  

10.4.4 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 2017 je bila v okviru projekta »AlpES« izvedena t.i. kontrola na kraju samem, 
ki ni ugotovili nobenih nepravilnosti. Izvedeni pa so bili tudi redni nadzorni obiski s strani 
nacionalnih kontrolorjev na projektih LIFE TO GRASSLANDS in LIFE ARTEMIS, ki so pokazali na 
dobro izvajanje projektov in pravilno porabo sredstev. 
 V letu 2017 je Računsko sodišče objavilo končno poročilo izvedene revizije 
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, 
ki je edini izmed revidiranih inštitucij deloval učinkovito. Objavljeno pa je bilo tudi končno 
poročilo o opravljeni reviziji ravnanja z varstvenimi območji Nature 2000, kjer je bil Zavod 
tudi eden izmed revidirancev. Revizija je ugotovila, da je ravnanje z varstvenimi območji 
Natura 2000 delno učinkovito. Zavod je med revidiranci dobil najmanj priporočil, ki pa smo 
jih v večini že tudi izpolnili.  

10.4.5  Izjava o oceni notranjega nadzora  

Zavod je tudi za leto 2017 izpolnil Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava je 
bila izpolnjena na podlagi samoocenitve direktorja in računovodskega servisa. Zavod je v letu 
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2017 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. 

10.4.6  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 2017 je bila nabavljena računalniška in ustrezna programska oprema, 
pisarniško pohištvo in oprema, projektor in platno. Nekaj računalniške opreme je bilo 
sofinancirano za potrebe projektov. Iz Podnebnega sklada je bi financiran nakup treh 
električnih avtomobilov Reanult Zoe. 
 Iz različnih projektov je bila poleg računalniške in ustrezne programske opreme, 
projektorja in platna, multifunkcijske naprave, števcev ljudi, opremljena tudi info soba. 
 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 

Izvedene načrtovane redne in razvojne aktivnosti:  

• koordinacija informatike, vključno z delovanjem skupine za informatiko in sodelovanje 
z zunanjimi izvajalci; 

• načrtovanje razvoja in nabave za področje informatike; 

• 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; 

• priprava navodil za uporabnike; 
 

V letu 2017 je bilo na Zavodu največje število sodelavcev doslej, zato se je sorazmerno 
povečal tudi obseg dela na področju informatike v primerjavi s preteklimi leti, od priprave in 
vzdrževanja osebnih računalnikov do količine podatkov. Stroške, povezane z upravljanjem 
informacijskih in komunikacijskih sistemov, smo doslej še uspeli ohranjati na nivoju preteklih 
let, vendar pa to ni dolgoročno vzdržno.  Še naprej je za vzdrževanje računalnikov in pomoč 
sodelavcem pri uporabi informacijsko-komunikacijske opreme bil zaposlen en sam sodelavec 
na delovnem mestu »informatik«. 
 

• delo pri informacijskem sistemu RIS; 
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• ohranjanje minimalnega delovanja informacijskega sistema Poslovni portal ZRSVN za 
uporabo aplikacij Pošta in Tabele o delu; 

• ponovna vzpostavitev uporabe aplikacije Delovodnik Poslovnega portala ZRSVN, skrb 
za šifrante, sodelovanje z zunanjim izvajalcem; 

• izboljšave omrežij in internetnih povezav po območnih enotah; 
 
V letu 2017 smo zaključili prenos aplikacij na »virtualke«, tudi prenovljeno aplikacijo za 
registracijo delovnega časa RIS .   
 Z novimi smo nadomestili deset osebnih računalnikov in tri prenosnike (za skupno 
rabo). Z zadnjo nabavo smo končno prenehali uporabljati tudi preostale izrabljene osem ali 
več let stare računalnike z OS MS Windows XP. Od konca leta 2017 dalje imamo tako prvič v 
zgodovini Zavoda enoten operacijski sistem na vseh osebnih računalnikih, kar zaradi 
premajhnih sredstev za informatiko nikoli prej ni bilo možno.  
 Za načrtovano izvedbo brezžičnega omrežja na območnih enotah ni bilo sredstev. 
Intenzivno pa smo delovali za izboljšanje internetnih povezav na OE, kjer so le-te slabše. Z 
operaterjem smo tako dosegli nov dogovor za OE LJ, sama izvedba pa bo zaradi tehničnih 
zmogljivosti ponudnika možna šele v letu 2018.  
 Informacijski sistem za podporo poslovanju, Poslovni portal ZRSVN, ki smo ga v 
preteklem letu po odločitvi vodstva začeli opuščati, je v tem letu deloval na minimalni način 
oz. z minimalnimi stroški, potrebnih izboljšav nismo implementirali. Prav tako se nismo 
odločili za prehod standardizirani sistem za vodenje prispele in oddane pošte ODOS. V 
informacijskem sistemu RIS smo dokupili modul za Potne naloge ter se dogovorili za 
vzdrževalni paket, s katerem bomo sproti implementirali redne manjše, praviloma letne, 
nadgradnje RIS. Spletne strani Zavoda so v letu 2017 ostale v nespremenjeni obliki, na njih 
smo redno objavljali novice o pomembnejših dogodkih.  
 

• koordinacija del in načrtovanje pri informacijskem sistemu NVA; 

• redna vzdrževalna dela na NVA; 

• uvoz novih podatkov v NVA; 

• izvedba manjših nadgradenj NVA. 
 
Naravovarstveni atlas (NVA) je v letu 2017 deloval na strojni in programski opremi podjetja 
LUZ, d.d., avtorja aplikacije. Naša pričakovanja glede lažjega dostopa, boljšega delovanja in 
hitrejšega ukrepanja s strani zunanjega izvajalca v primerih napak in nenadnih težav pri 
delovanju, so v celoti izpolnjena, zato tvegano odločitev (izstop iz skupnega sistema z ARSO 
oz. z aplikacijo Atlasom okolja) lahko ocenimo kot dobro. Nismo še pripravili protokola za 
elektronsko izmenjavo podatkov med NVA in AO z ARSO, saj v letu 2017 še ni prišlo do 
potrebe po tem (popravki podatkov NV »brez pravilnika« še niso bili izvedeni). V novembru 
smo izvedli t.i. uporabniško srečanje, tj. delovno srečanje med našimi ključnimi uporabniki 
ter strokovnjaki LUZ, d.d., ki je bilo dobro sprejeto in za uporabnike zelo koristno. 
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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, tako kot strateške 
usmeritve in letni cilji, navedeni v poglavju 7. Če primerjamo dosežene vrednosti kazalnikov z 
načrtovani, ugotovimo, da so večinoma dosežene. 
 V programu dela za leto 2017 smo opredelili preko tristo 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 9.  
 Realizacija nalog za leto 2017 je odraz maksimalnih zmožnosti v sedanji kadrovski 
sestavi. Zavod je program dela in finančni načrt za leto 2017 izvedel skladno z zastavljenimi 
nalogami, ob upoštevanju prioritet ministrstva in skladno z razpoložljivimi viri. Na podlagi 
podrobnega pregleda aktivnosti za leto 2017 lahko zaključimo, da smo aktivnosti programa 
dela za leto 2017 v delu, ki je bil odvisen predvsem ali le od Zavoda, v veliki večini izvedli oz. 
celo presegli.  
 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 2017, 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 EU29. Ohranjanje narave je temeljno poslanstvo Zavoda 
RS za varstvo narave. S tem v sodelovanju z drugimi sektorji (kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, 
turizem) preko izvajanja javne službe in pri izvajanju projektov ohranjamo naravni kapital in 
spodbujamo trajnostni razvoj.  

                                                      
29 Fitness check of the EU Nature Legislation (Birds and Habitats Directives); str. 6; 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/docs/nature_fitness_check.pdf 
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12 RAČUNOVODSKI IZKAZI 

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2017  

Naziv skupine kontov 
Oznaka  
za AOP 

Znesek v EUR % 

Tekočega leta Prejšnjega leta indeks 

1 2 3 4 5=3/4*100 
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 294.832 209.886 

140,47 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

002 98.325 108.531 

90,60 
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 83.823 81.489 

102,86 
NEPREMIČNINE 004 72.185 72.185 

100,00 
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 47.157 44.992 

104,81 
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 895.507 761.949 

117,53 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

007 640.205 606.298 

105,59 
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 1.629.794 690.471 

236,04 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 173 3 

5766,67 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 149.591 255.290 

58,60 
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 1.139 14 

8135,71 
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 810 363 

223,14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

017 239.980 250.156 

95,93 
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 900.000 0 

0,00 
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 205.420 99.962 

205,50 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 132.681 84.683 

156,68 
I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 1.924.626 900.357 

213,76 
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 7.640 12.567 

60,79 
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 1.627.276 687.539 

236,68 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 1.215.455 322.623 

376,74 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 197.691 196.498 

100,61 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 61.992 78.145 

79,33 
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 58.019 34.145 

169,92 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

039 22.026 47.341 

46,53 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 72.093 8.787 

820,45 
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 

044 297.350 212.818 

139,72 
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 85.076 78.131 

108,89 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

056 212.274 134.522 

157,80 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 165 

0,00 
I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 1.924.626 900.357 

213,76 
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PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 7.640 12.567 
60,79 

 
 
 

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV v letu 2017 
V evrih  

Naziv 

Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti Amortizacija 

 Neodpisana 
vrednost 
(31.12.) 

1 3 4 5 6 7 8 9 

10  
(3-4+5-6-7+8-

9) 
I. Neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v 
upravljanju 

(701+702+703+704+705+706+707) 

942.665 732.779 156.490 0 33.138 33.138 71.544 294.832 

B. Dolgoročne premoženjske 
pravice 

108.531 81.489 429 0 10.636 10.636 12.969 14.502 

E. Zgradbe 72.185 44.992 0 0 0 0 2.165 25.028 

F. Oprema 761.949 606.298 156.061 0 22.502 22.502 56.410 255.302 

 
 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
 od 1. 1. do 31. 12. 2017 

 

Naziv podskupine konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek v EUR % 
Tekočega 

leta 
Prejšnjega 

leta Indeks 

1 2 3 4 5=3/4*100 
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(861+862-863+864) 

860 3.443.182 3.349.165 

102,81 
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 3.443.182 3.349.165 

102,81 
B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 0 

  
C) DRUGI PRIHODKI 866 0 0 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 0 0 

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

870 3.443.182 3.349.165 

102,81 
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 

871 688.475 697.173 

98,75 
STROŠKI MATERIALA 873 74.660 62.616 

119,23 
STROŠKI STORITEV 874 613.815 634.557 

96,73 
F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 2.751.531 2.650.266 

103,82 
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PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 2.156.051 2.102.751 
102,53 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 356.342 339.370 
105,00 

DRUGI STROŠKI DELA 878 239.138 208.145 
114,89 

G) AMORTIZACIJA 879 0 0 
  

H) REZERVACIJE 880 0 0 
  

J) DRUGI STROŠKI 881 3.018 1.525 
197,90 

K) FINANČNI ODHODKI 882 158 2 
7.900,00 

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 3.443.182 3.348.966 

102,81 
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 

888 0 199 

0,00 
P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 

889 0 0 

  
Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 34 

0,00 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
(888-890) 

891 0 165 

0,00 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 

894 91 90 

101,11 
Število mesecev poslovanja 895 12 12 

100,00 

 
 
 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
PO VRSTAH DEJAVNOSTI od 1. 1. do 31. 12.2017 

 
 

Naziv podskupine konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek v EUR 

ZNESEK-Prihodki 
in odhodki za 

izvajanje javne 
službe  

ZNESEK-Prihodki 
in odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

1 2 3 4 
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(661+662-663+664) 

660 3.441.983 1.199 

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 3.441.983 1.199 

B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0 

C) DRUGI PRIHODKI 666 0 0 

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(668+669) 

667 0 0 

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

670 3.441.983 1.199 

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

671 688.475 0 

STROŠKI MATERIALA 673 74.660 0 
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STROŠKI STORITEV 674 613.815 0 

F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 

675 2.750.332 1.199 

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 2.156.051 0 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 356.342 0 

DRUGI STROŠKI DELA 678 237.939 1.199 

G) AMORTIZACIJA 679 0 0 

H) REZERVACIJE 680 0 0 

J) DRUGI STROŠKI 681 3.018 0 

K) FINANČNI ODHODKI 682 158 0 

L) DRUGI ODHODKI 683 0 0 

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(685+686) 

684 0 0 

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

687 3.441.983 1.199 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(670-687) 

688 0 0 

P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(687-670) 

689 0 0 

Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 

 
 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 
NAČELU DENARNEGA TOKA od 1. 1. do 31. 12. 2017 

 

Naziv konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek v EUR % 

Tekočega leta Prejšnjega leta Indeks 

1 2 3 4 5=3/4*100 
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 

401 4.388.930 3.586.466 

122,37 
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 

402 4.378.750 3.493.624 

125,34 
A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 

403 3.142.566 2.767.105 

113,57 
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 

404 2.709.538 2.581.713 

104,95 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 2.589.041 2.546.713 

101,66 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 120.497 35.000 

344,28 
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 

407 0 0 

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

410 0 0 

  
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
tekočo porabo 

411 0 0 

  
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
investicije 

412 0 0 

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

413 49.781 43.149 

115,37 
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 27.281 43.149 

63,23 
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 22.500 0 
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e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih 
donacij 

418 0 0 

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

419 383.247 142.243 

269,43 
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430) 

420 1.236.184 726.519 

170,15 
Kapitalski prihodki 425 0 4.161 

0,00 
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 1.236.184 722.358 

171,13 
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 
(432+433+434+435+436) 

431 10.180 92.842 

10,96 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 10.180 92.842 

10,96 
II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 

437 3.594.628 3.623.252 

99,21 
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 3.591.865 3.554.196 

101,06 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 

439 2.381.132 2.243.888 

106,12 
Plače in dodatki 440 2.156.577 2.045.594 

105,43 
Regres za letni dopust 441 65.644 55.474 

118,33 
Povračila in nadomestila 442 158.911 142.820 

111,27 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 

447 363.823 338.444 

107,50 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 193.233 183.057 

105,56 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 154.805 146.796 

105,46 
Prispevek za zaposlovanje 450 2.258 2.013 

112,17 
Prispevek za starševsko varstvo 451 2.184 2.069 

105,56 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 

452 11.343 4.509 

251,56 
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 679.337 911.537 

74,53 
Pisarniški in splošni material in storitve 454 217.457 509.758 

42,66 
Posebni material in storitve 455 26.687 12.604 

211,73 
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 60.823 58.279 

104,37 
Prevozni stroški in storitve 457 42.719 34.969 

122,16 
Izdatki za službena potovanja 458 50.323 45.721 

110,07 
Tekoče vzdrževanje 459 68.338 45.943 

148,75 
Poslovne najemnine in zakupnine 460 188.326 178.736 

105,37 
Drugi operativni odhodki 463 24.664 25.527 

96,62 
D. Plačila domačih obresti 464 162 2 

8100,00 
E. Plačila tujih obresti 465 0 0 

  
F. Subvencije 466 0 0 

  
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 

  
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 

  
I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

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

470 167.411 60.325 

277,52 
Nakup prevoznih sredstev 472 85.497 0 
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Nakup opreme 473 81.485 49.418 
164,89 

Nakup nematerialnega premoženja 478 429 10.907 
3,93 

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

481 2.763 69.056 

4,00 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 

482 1.199 46.283 

2,59 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 

483 0 6.810 

0,00 
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 

484 1.564 15.963 

9,80 
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 

485 794.302 0 

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

486 0 36.786 

  

 
 

IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB od 1.1. do 31.12.2017  
 

  
Oznaka za 

AOP 

Znesek v EUR   

NAZIV KONTA  

  Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
500 0 100.000 

(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 

Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 100.000 

V. DANA POSOJILA 
512 900.000 100.000 

(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523) 

Dana posojila državnemu proračunu 520 900.000 100.000 

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
524 0 0 

(500-512) 

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
525 900.000 0 

(512-500) 
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IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA od 1.1. do 31.12.2017 

 
 

Naziv konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek v EUR 
Tekočega 

leta 
Prejšnjega 

leta 

1 2 3 4 
VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559) 

550 295.000 0 

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

551 295.000 0 

Najeti krediti pri državnem proračunu 554 295.000 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(561+569) 

560 295.000 0 

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

561 295.000 0 

Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 295.000 0 

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 

570 0 0 

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 

571 0 0 

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

572 0 0 

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

573 105.698 36.786 

 
 
 
 
 
 
 



Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2017  

   110 

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 2017 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, 68/16 in 
69/17); 
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, 138/06, 120/07 in 48/09, 112/09,  58/10, 108/13 in , 
100/15); 
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu (Uradni list  RS, št. 108/13); 
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/2007 in 
68/09); 
Pravilnik o računovodstvu Zavoda RS za varstvo narave številka 8-VI-509/1-O-11/MD,TK z 
dne 15.09.2011. 
 
Pri sestavljanju računovodskih izkazov sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki - 
upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. 
Zavod kot posredni proračunski uporabnik oziroma pravna oseba javnega prava ugotavlja in 
razčlenjuje prihodke in odhodke tudi po načelu denarnega toka skladno s pravilnikom o 
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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 31.12.2017 

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 
31.12.2017 

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 me-
sta 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 prora-
čuna 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 določi-
la projekta, najkasneje pa ob zaključku obračunskega obdobja - poslovnega in davčnega leta. 
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15 INVENTURNI ELABORAT 

Za popis osnovnih sredstev za leto 2017 so bile imenovane popisne komisije, centralna 
komisija s sklepom direktorja številka 8-VI-467/8-O-17/PP z dne 30. 11. 2017. 
 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-467/19-O-17/MDa z dne 25. 1. 2018 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. 2017. 
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16 POJASNILA IN RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM 
IZKAZOM ZA LETO 2017 

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. 2017  

Struktura sredstev in virov sredstev je razvidna iz bilance stanja, ki je prikazana na začetku 
računovodskega poročila. Bistvena sprememba bilančne vsote, ki več kot 100 odstotna, je 
posledica prejema avansnih sredstev od Evropske komisije za izvajanje projekta LIFE TO 
GRASSLANDS, kar je pojasnjeno tudi pri vsebini bilančnih postavk. 

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 2017 je bilo za 429 EUR novih vlaganj. Po obračunani amortizaciji v vrednosti 
12.969 EUR in izločitvi zastarele programske opreme, ki ni imela neodpisane vrednosti, znaša 
na bilančni presečni dan neodpisana knjigovodska vrednost 14.502 EUR. 

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. Izločena 
oprema ni imela nedopisane knjigovodske vrednosti. 
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 Zavod ima v upravljanju poslovne prostore v Novi Gorici. Investicij, ki bi povečevale 
vrednost zgradbe, v letu 2017 ni bilo. Vrednost amortizacije znaša na letni ravni 2.165 EUR, 
neodpisana vrednost pa 25.028 EUR.  
 V letu 2017 so znašale investicije v nabave  opredmetenih osnovnih sredstev - 
opreme 156.061 EUR. Viri financiranja so bila namenska sredstva ministrstva (MOP),  
presežek prihodkov nad odhodki preteklih let in projektna sredstva. Po obračunani 
amortizaciji v vrednosti 56.410 EUR znaša neodpisana vrednost opreme na dan 31. 12. 2017 
255.302 EUR. 
 Odpisanost opreme in neopredementih dolgoročnih sredstev se je v letu 2017 
zmanjšala, predvsem na račun nabave novih vozil in nabave projektnih osnovnih sredstev. 
 

poslovno leto Nabavna vrednost 
Popravek 
vrednosti 

Neodpisana 
vrednost 

stopnja 
odpisanosti 

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

31.12.2012 781.452 579.622 201.750 74,17 

31.12.2013 836.965 632.227 204.738 75,54 

31.12.2014 875.858 679.864 195.994 77,62 

31.12.2015 878.533 682.019 196.514 77,63 

31.12.2016 870.480 687.787 182.693 79,01 

31.12.2017 993.832 724.028 269.804 72,85 

    

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2017 
je razvidno iz pojasnjevalne priloge k bilanci stanja. 

Denarne postavke 

Predstavljajo sredstva na podračunu pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila na dan 
31. 12. 2017 in znašajo 149.591 EUR ter 173 EUR gotovine v blagajni. 

Kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe 

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 2017 znaša stanje terjatev 1.139 EUR, kar predstavlja nezapadle, izterljive terjatve. 
Iz naslova danih avansov - predstavlja prejeti dobropis v vrednosti 810 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 238.204 EUR. Terjatve predstavlja-
jo izdane zahtevke za pokrivanje stroškov, nastalih v decembru 2017, s poplačilom v letu 
2018. Preostala vrednost 1.776 EUR se nanaša na terjatve do drugih proračunskih 
uporabnikov. 
Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 205.420 EUR. Pretežni del teh terjatev - v vrednosti 
201.649 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 2018. Preostali del 
predstavljajo terjatve do države in deloma do zaposlenih. 
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Kratkoročne finančne naložbe v vrednosti 900.000 EUR predstavljajo vlogo pri Ministrstvu za 
finance, Enotni zakladnici države – EZR. V mesecu decembru smo namreč prejeli avans od EU 
komisije za projekt LIFE to Grasslands in presežek sredstev dali kot kratkoročno vlogo v EZR.  

Aktivne časovne razmejitve 

Med aktivnimi kratkoročnimi časovnimi razmejitvami so zajeti: 
kratkoročno odloženi odhodki v vrednosti 4.231 EUR iz naslova zavarovalnih premij, ki se 
nanašajo na poslovanje leta 2018; kratkoročno vračunani prihodki v višini 128.450 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. 

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  1.215.455 EUR.   

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 2018, v skupni vrednosti 
197.691 EUR.  

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 

Obveznosti se nanašajo na opravljene storitve ali dobave blaga in znašajo 61.992 EUR, z 
zapadlostjo v letu 2018. Obveznosti do dobaviteljev poravnava Zavod v 30 dneh po prejemu 
računa. 

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 
35.519 EUR, 22.500 EUR je obveznost iz naslova prejetih subvencijskih sredstev državnega 
sklada, ki smo jih po novem letu prenakazali na MOP, ki je bil investitor ekološko nabavljene 
opreme.  Preostali del,  22.026 EUR  pa je obveznost iz poslovanja do drugih proračunskih 
uporabnikov. 

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 61.031 EUR, katerih stroški izvajanja bodo nastali v letu 2018, 
ter 11.062 EUR iz naslova vnaprej vračunanih stroškov, ki se nanašajo na stroške poslovanja 
2017. 
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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 35.579 EUR za nabave v 
letu 2017, kot vir za pokrivanje amortizacije osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena iz 
namenskih projektnih virov. Iz teh virov je bila v letu 2017 črpana obračunana amortizacija  v 
vrednosti 28.634 EUR. Kumulativna vrednost neporabljenih dolgoročnih pasivnih časovnih 
razmejitev znaša per 31. 12. 2017 85.076  EUR. 

Dolgoročne obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva 
prejeta v upravljanje 

Gibanje dolgoročnih obveznosti je bilo v letu 2017 naslednje: 
Začetno stanje: 134.522 EUR 
(+) povečanje za namenske investicije za ostala osnovna sredstva v vrednosti 35.000 EUR; 
(+) povečanje za namenske investicije za vozila v vrednosti 85.497 EUR; 
(+) povečanje za prenos presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016 165 EUR; 
(-) zmanjšanje za obračunano amortizacijo v višini 42.910 EUR;  
Dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju znašajo na dan 31. 12. 2017 212.274 EUR, 
stanja so usklajena po 37. členu Zakona o računovodstvu. 

Presežek prihodkov nad odhodki  

Zavod v letu 2017 ni realiziral presežka prihodkov nad odhodki ali obratno.  

Izvenbilančna evidenca 

V zunaj bilančni evidenci, na aktivni in pasivni strani bilance stanja, so evidentirana sredstva 
in njihovi viri projekta LIFE WETMAN v vrednosti 2.721 EUR. 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. Del teh postavk, 4.919 EUR, pa 
predstavlja pridobljena garancija za gradbena dela, izvedena na projektu LIFE WETMAN.   

16.2  Razkritja k izkazu prihodkov in odhodkov za obdobje 
1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem in 
predhodnem obračunskem obdobju. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano 
načelo nastanka 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 2017. 
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Prihodki iz poslovanja 

Predstavljajo prihodke od opravljenih storitev v skupni vrednosti 3.443.182 EUR. Pripoznajo 
se, ko je storitev opravljena deloma ali v celoti. V letu 2017 je Zavod realiziral: 
 
V evrih 

PRIHODKI 
Realizacija 

2017 
Realizacija 

2016 
INDEKS 

(2017/2016) 

DELEŽ 2017 

 v % 

Prihodki redne dejavnosti – 
2.587.342 2.546.713 101,60 75,14 

Proračunska postavka MOP 

Prihodki projektov - domači in EU viri    854.641    735.729 

106,65 

24,82 

Prihodki iz tržne dejavnosti       1.199       66.723 0,04 

SKUPAJ 3.443.182 3.349.165 102,81 100,00 

 
 
V primerjavi s preteklim letom so prihodki iz poslovanja, gledano na ravni celotnega Zavoda,  
večji za 2,81%, razloga pa sta v manjšem dvigu prihodkov iz redne dejavnosti kot tudi iz 
povečanja prihodkov iz projektne dejavnosti. 

Stroški materiala in storitev 

Stroški materiala in storitev znašajo 688.475 EUR, kar predstavlja 20% vseh odhodkov. 
Podrobnejšo razvrstitev prikazuje naslednja razpredelnica:  
 
V evrih  

Vrsta stroška 
Realizacija 

2017 
Realizacija 2016 

INDEKS 
(2016/2015) 

DELEŽ 
2016 v % 

Stroški pomožnega materiala 3.517 2.030 173,23 0,51 

Stroški energije 31.123 32.045 97,12 4,52 

Drobni inventar in zaščitna sredstva 25.872 10.850 238,45 3,76 

Stroški literature 6.734 8.692 77,47 0,98 

Stroški pisarniškega materiala 7.416 8.999 82,40 1,08 

stroški materiala skupaj 74.660 62.616 119,24 10,84 

Str. stor. v zvezi z oprav. dejavnosti  182.539 209.052 87,32 26,51 

Stroški vzdrževanja in najemnine 256.636 255.154 100,58 37,28 

Stroški zavar. premij in plač. prometa 10.526 6.838 153,94 1,53 

Stroški intelektualnih storitev 57.671 61.827 93,28 8,38 

Stroški komunalnih storitev 23.544 22.494 104,67 3,42 

Stroški povračil v zvezi z delom 49.160 46.039 106,78 7,14 

Stroški storitev fizičnih oseb 5.595 3.627 154,26 0,81 

Druge storitve 28.143 29.526 95,32 4,09 

stroški storitev skupaj 613.815 634.557 96,73 89,16 

SKUPAJ STROŠKI 688.475 697.173 98,75 100,00 



Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2017  

   119 

Skupaj stroški materiala in storitev so  v primerjavi s preteklim letom ostali skoraj na enaki 
ravni, res pa je, da so se znotraj skupine nekateri stroški spremenili, vendar ob analizi 
sprememb je bilo ugotovljeno, da gre pri večini za zaradi izvajanja projektov, pri stroških 
zavarovanj pa zaradi novejšega voznega parka. 

Stroški dela 

Skupna vrednost stroškov dela znaša 2.751.531 EUR in predstavljajo v strukturi odhodkov 
delež 79,91 %.   
 
V evrih 

Vrsta stroška 
Realizacija 

2017 
Realizacija 

2016 

INDEKS 
(2017/2016) 

  

Plače zaposlenih 2.156.051 2.102.751 102,53 

Povračila zaposlenim  146.453 145.660 100,54 

Stroški dodatnega pokojninskega 
zavarovanja 

11.529 4.654 247,71 

Drugi stroški zaposlenih (regres, jubilej…)  81.155 57.831 140,33 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 356.342 339.370 105,00 

stroški dela skupaj 2.751.531 2.650.266 103,82 

 
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 na projektnih delih,  zakonskega povečanja stroškov regresa za letni dopust in 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

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 71.544 EUR in je pokrita iz: 
vira dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, ki je oblikovan iz namenskih sredstev za 
investicije, v višini 28.634 EUR, 
42.910 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. 
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Drugi stroški 

Drugi poslovni odhodki znašajo 3.018 EUR, od tega predstavljajo stroški študentske prakse 
2.399 EUR, preostali del 619 EUR  pa stroški taks in dajatev. 

Finančni odhodki 

Finančni odhodki v vrednosti 158 EUR predstavljajo  obresti medletnega zadolževanja pri 
EZR.   

Poslovni rezultat  

Zavod je v letu 2017 ni ustvaril presežka prihodkov nad odhodki in tudi ne presežka 
odhodkov na prihodki, ker smo jih izravnali s sofinanciranjem projektov, ki smo jih dolžni 
zagotoviti skladno s projektnimi določili. 

Davek od dohodka pravnih oseb 

Pravne podlage obdavčitve sta Zakon o davku od dohodka pravnih oseb in Pravilnik o 
opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. 
 Za leto 2017 ni bila ugotovljena davčna osnova, posledično pa tudi ne davčna 
obveznost.  

16.3  Razkritja k izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah 
dejavnosti  

          V evrih 

 POSTAVKA 
Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 
službe 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

Prihodki od poslovanja 3.441.983 1.199 

Finančni prihodki 0 0 

CELOTNI PRIHODKI 3.441.983 1.199 

Stroški materiala in storitev 688.475 0 

Stroški dela 2.750.332 1.199 

Drugi stroški 3.018 0 

Finančni odhodki 158 0 

CELOTNI ODHODKI 3.441.983 1.199 

Presežek prihodkov nad odhodki 0 0 

Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 

Presežek prihodkov po obdavčitvi 0 0 

 
Zavod je v letu 2017 opravljal dejavnost javne službe ter le nekaj manjših storitev na trgu.  



Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2017  

   121 

Za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe MOP, ostale javne službe, 
financirane iz drugih virov  ter na dejavnost prodaje storitev na trgu so bila za leto 2017 
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,   
finančni odhodki so v celoti razporejeni na javno službo. 

16.4  Razkritja k izkazu prihodkov in odhodkov po načelu 
denarnega toka 

V evrih 

POSTAVKA 
Realizacija 
2017 

Realizacija 
2016 

INDEKS 
2017/2016 

I. SKUPAJ PRIHODKI 4.388.930 3.586.466 122,37 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 4.378.750 3.493.624 125,34 

Prihodki iz sredstev javnih financ 2.759.319 2.624.862 105,12 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna (MPO) 2.709.538 2.581.713 104,95 

Prejeta sredstva iz občin in skladov RS 49.781 43.149 115,37 

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 1.619.431 868.762 186,41 

Ostali prihodki javne službe 0 4.161 0,00 

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 1.619.431 864.601 187,30 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 10.180 92.842 10,96 

II. SKUPAJ ODHODKI  3.594.628 3.623.252 97,37 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 3.591.865 3.554.196 101,06 

Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.381.132 2.243.888 106,12 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 363.823 338.444 107,50 

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe, plačila 
obresti 

679.499 911.539 74,54 

Investicijski odhodki 167.411 60.325 277,52 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 

2.763 69.056 4,00 

Plače, prispevki in drugi izdatki za stroške dela 1.199 53.093 2,26 

Izdatki za material, storitve in investicije iz tržne dejavnosti 1.564 15.963 9,80 

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 794.302     

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   36.786   

 
Zavod sestavlja izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka zaradi zagotavljanja 
podatkov o javnofinančnih prihodkih in odhodkih na ravni države. 
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 Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih 
in odhodkih v obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017 in v predhodnem obračunskem 
obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017. 
 
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.  
 V primerjavi s predhodnim letom, gledano za Zavod kot celoto, so odstopanja 
predvsem na projektnem delu prihodkov, kajti v letu 2017 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 4,95%, kamor so vključena tudi investicijska 
sredstva za obnovitev voznega parka.  
 V strukturi prihodkov predstavljajo prihodki za izvajanje javne službe skoraj 100% 
delež, kamor vštevamo posebna proračunska sredstva države ter sredstva za izvajanje javne 
službe, pridobljena iz EU proračunskih in ostalih virov. Preostali del predstavljajo prihodki od 
prodaje storitev na trgu. 
 Prihodki so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 22,37%, kar je posledica 
prejema avansa s strani Evropske Komisije za izvajanje projekta LIFE TO GRASSLANDS.   
 V strukturi odhodkov predstavljajo odhodki za izvajanje javne službe prav tako skoraj 
100%, le manjši del odpade na odhodke za izvajanje tržne dejavnosti.  V primerjavi s 
preteklim letom so se odhodki zmanjšali za 2,63%.    
 Razlika med prihodki in odhodki je izkazana kot  presežek prihodkov nad odhodki v 
vrednosti 794.302 EUR.  

16.5  Razkritja k izkazu računa finančnih terjatev in naložb 

           V evrih 

POSTAVKA 
Realizacija 2017 Realizacija 2016 

Prejeta vračila danih posojil 0 100.000 

Dana posojila 900.000 100.000 

PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 

DANA MINUS PREJETA POSOJILA 0 0 

 
Na koncu leta 2017 smo začasni presežek denarnih sredstev v vrednosti 900.000 EUR 
plasirali kot vlogo pri EZR. 
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16.6 Razkritja k izkazu računa financiranja  

 V evrih 

POSTAVKA 
Realizacija 2017 Realizacija 2016 

Domače zadolževanje  295.000  

Odplačila domačega dolga  295.000  

NETO ZADOLŽEVANJE 0  

NETO ODPLAČILO DOLGA    0  

POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH   

ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 105.698 36.786 

 
Zavod se v letu 2017 se je zadolževal in po prejemu projektnih avansnih sredstev v mesecu  
decembru dolg tudi odplačal.  Denarna sredstva so se zmanjšala za 105.698 EUR.  
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17 DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA 

Po 01. 01. 2018 ni bilo računovodskih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na stanje sredstev 
in obveznosti Zavoda na dan 31. 12. 2017. 
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19 PRILOGE  

19.1  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

Sk. za 
favno in 
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Sk. za 
strok. 

razvoj

Sk. za 
geologijo

Sk. za 
hidrol. NV

Sk. za 
površ. 

geomorf. 

NV

Sk. za 
pripravo 

prog. dela 

in 

poročila

Sk. za 
informati

ko
Sk. za EBR

Projekt 
TCP - 

IUCN

Projekt 
LIFE 

ARTEMIS

Projekt 
LIFE 

KOČEVSKO

Projekt 
LIFE Lynx

Projekt 
LIFE 

STRŽEN

Projekt 
LIFE TO 

GRASSLAN

DS

Projekt 
AlpES

Projekt 
AlpGov 

Projekt 
coop MDD

Projekt 
Danube

 GeoTour

Projekt 
CLAUSTRA 

+

 Projekt 
ENJOY

HERITAGE

Projekt 
LIKE

Projekt 
EUfutuR

Projekt 
ZA KRAS

Projekt 
KRAS.RE.VI

TA

Projekt 
VIPava

Projekt 
Mala barja - 

Marja

Projekt 
"Borl"

vodja vodja

vodja

vodja

vodja

vodja

vodja

vodja

vodja

vodja

vodja vodja

vodja

vodja

vodja

vodja

vodja

vodja vodja

vodja vodja vodja

vodja

vodja

vodja

 
 
 
Legenda (prvi stolpec): 
 
visoki naravovarstveni svetnik 

naravovarstveni svetnik 

višji naravovarstveni svetovalec 

naravovarstveni svetovalec 

strokovni sodelavec/poslovni sekretar/informatik 
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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. 

 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. 

 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. 

 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 - ZON-
C); 

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

• Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 20/98, 110/02 - ZGO-
1, 119/02 - ZON-A); 

• Zakon o Spominskem parku Trebče (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, Uradni list SFRJ, 
št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS - stari, št. 8/90 - ZSDZ, 10/91, Uradni 
list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 13/93, 110/02 - ZGO-1, 119/02 - ZON-A); 

• Zakon o vodah - ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 - ZGO-1, 2/04 - ZZdrI-A, 10/04 - 
Odl. US, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15); 

• Zakon o kmetijskih zemljiščih - 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 - ZON-
C); 

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

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

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

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

• Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09, 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). 

Programsko-politični dokumenti 

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

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

• Strategija upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos) v Sloveniji (sprejeta na 59. 
seji Vlade, dne 24.01.2002); 

• Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 - 
ZPNačrt, 99/07, 57/12); 

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

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

• Strategija ohranjanja volka (Canis lupus) v Sloveniji in trajnostnega upravljanja z njim 
(sprejeta na 45. seji Vlade RS, dne 24.09.2009) 

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

 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.  

 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, MP30 št. 
15/92); 

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

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

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

• Konvencija o mednarodni  trgovini z ogroženimi prosto živečimi  živalskimi in 
rastlinskimi vrstami (CITES) - Washingtonska konvencija (Zakon o ratifikaciji 
konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in 

                                                      
30 Mednarodne pogodbe. 
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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 2017 

 
Spodnji graf prikazuje primerjavo med predvideno in realizirano porabo delovnega časa 
sodelavcev Zavoda po nalogah za leto 2017, izraženo v odstotkih od celotnega števila 
opravljenih ur.  
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Slika 5: Predvidena in realizirana poraba delovnega časa po nalogah za leto 2017. 
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19.4 Priloga 4: Pregled realizacije naravovarstvenih akcij 

V preglednici je podan pregled realizacije naravovarstvenih akcij v letu 2017. Preglednica 
obsega s programom dela za leto 2017 predvidene akcije, kot tudi akcije, ki smo jih izvedli 
dodatno (financirane delno ali v celoti s sredstvi občin, druga sredstva). Za akcije, ki v 
programu dela niso bile predvidene, a smo jih v letu 2017 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 11: Označitve, samostojne publikacije, ostale akcije, intervencije in druge aktivnosti ozaveščanja 
javnosti 

 
OBMOČNA ENOTA NARAVOVARSTVENA AKCIJA REALIZACIJA 

OZNAČITVE 

OE Celje Označitev NV in območja Natura 2000 Savinja Realizirano 

OE Maribor Interpretacijske table KP Ljutomerski ribniki in  
Jeruzalemske gorice ter Ljutomersko-Ormoške 
gorice 

Realizirano 

OE Novo mesto Označitev pri Ledeni jami na Kunču Realizirano 

OE Piran Označitev Stena Sv. Štefan Akcija ni realizirana31 

OE Piran Prenova označitev – NV Kal v Rakitovcu, NV Kal 
v Zazidu 

Akcija ni realizirana32 

OE Nova Gorica Označitev Kamnolom Lastivnica v Anhovem Dodatna akcija 

OE Novo mesto Označitev naravnih vrednot na območju 
Kočevskega roga 

Dodatna akcija 

OE Novo mesto Priprava informativnih tabel za Machovo pot Dodatna akcija 

OE Maribor Označitev Hajškove bukve na Videžu Dodatna akcija 

DRUGE AKCIJE 

OE Celje Odstranjevanje zarasti na rastišču žičkega 
grobeljnika (kamnolom Žiče) 

Realizirano 

OE Celje Štetje velikonočnice na Boletini Realizirano 

OE Celje Ureditev rastišča Petelinove bukve Ni realizirano – 
nadomestna akcija33 

                                                      
31 Za postavitev table nismo uspeli pridobiti dovoljenja 
32 Akcija bo realizirana v sklopu projekta LIKE  - living on the Karst Edge 
33 Ureditev rastišča Petelinove bukve ni bila izvedena. Izvedli smo nadomestno akcijo - Sanacija naravne 
vrednote Dobje –lipa  (ID 5908) 
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OE Celje, Ljubljana, 
Novo mesto 

Ukrepi za varstvo kotišč netopirjev v cerkvah  - 
Ratitovec (OE LJ), čiščenje netopirskega gvana, 
urejanje preletnih odprtin (OE CE), cerkev 
Brestanica in Rosalnice (OE NM),  promocija 

Realizirano34 

OE Kranj Soorganizacija Raziskovalnega tabora študentov 
biologije 2017 

Realizirano 

OE Kranj Kartiranje HT na Bobovku in rastišč tujerodnih 
rastlinskih vrst, inventarizacija rib in izlov rib iz 
Ledvičke 

Realizirano 

OE Kranj Sanacija krošnje lipovca v Cerkljah na 
Gorenjskem 

Realizirano 

OE Kranj, Ljubljana, 
Maribor 

Preprečevanje povoza dvoživk (varovalne 
ograje) na cesti Mengeš – Vodice, Lutverci 

Realizirano 

OE Ljubljana Ureditev NV državnega pomena: dolina potoka 
Bela do izvira Lintvern 

Realizirano35 

OE Ljubljana Sodelovanje pri popisu pokošenosti 
Ljubljanskega barja 

Realizirano 

OE Ljubljana Odstranjevanje invazivnih vrst in grmičevja v 
dolini NR Strojanov breg 

Realizirano 

OE Ljubljana Dela na rastišču naravne vrednote Hleviše – 
cipresasta smreka 

Realizirano 

OE Maribor Izvedba Dogodka BIOBLITZ – 24 ur z reko Muro Realizirano 

OE Maribor 9 podstavkov za gnezda bele štorklje Realizirano36 

OE Maribor Soorganizacija dogodka Festival Drava 2016 Realizirano 

OE Maribor Zaščita drevja pred bobrom Realizirano 

OE Nova Gorica Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst na 
strelišču na Mlakah pri Vipavi 

Realizirano37 

OE Nova Gorica Popis onesnaženosti jam na obrobju Javornikov 
in Snežnika 

Realizirano 

OE Nova Gorica Sanacija lipe v Predjami Ni realizirano – 
nadomestna akcija38 

OE Novo mesto Dobrava in Jovsi - monitoring detla in kosca Realizirano 

OE Novo mesto Sanacija lip na Trški Gori Realizirano 

OE Piran Odstranjevanje zarasti - travnik pri Fermovem 
mlinu 

Realizirano 

OE Celje Dan za Savinjo Dodatno realizirano 

OE Celje Sodelovanje pri sanaciji dreves v Kozjanskem Dodatno realizirano 

                                                      
34 V cerkvah sv. Martin, Kal pri Krmelji, sv. Urh, Slančji vrh, sv. Marija, Marija Dobje smo odstranili zaprte line in 
namestili bodice proti golobom. V cerkvi sv. Jakob Topolšica je bila odstranjena mreža med zvonikom in 
podstreho; V cerkvi na območju Ratitovca sanacija ni bila izvedena ker so izvedbi odločno nasprotovalui člani 
župnijskega gospodarskega sveta - izvedena intenzivna komunikacija vendar neuspešno. Izvedena mednarodna 
noč netopirjev v Savi pri Litiji (očiščena cerkev, izvedba delavnice za OŠ in vrtec ter lokalno prebivalstvo); 
Izvedena akcija v cerkvi Brestanica in Rosalnice; dodatno čiščenje cerkev Vinica in Leskovec ter ozaveščanje 
javnosti v okviru mednarodne noči netopirjev na območju Ajdovske jame. Čiščenje podstrešja podružnične 
Osnovne šole Stoperce in promocija.  
35 Izvedena 1. faza (preusmeritev poti) v letu 2018 se izvede še 2. faza 
36 Narejenih 9 podstavkov za gnezda bele štorklje, dodatno preseljeni gnezdi na Mostecu in v Kostanjevici na 
Krki ter promocija, ter gnezdi na Ljubljanskem barju (občina Ig) 
37 Akcijo izvedla Slovenska vojska, Zavod pri akciji ni sodeloval 
38 Akcija ni bila izvedena, pokazala se je nova prioriteta, zato so bila sredstva preusmerjena na sanacijo lipe v 
Zagorju pri Pivki (ID 661, OE Nova Gorica) 
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Regijskem Parku (Pilštanj 2 lipi, Lipa na Starih 
svetih gorah, Platan 

OE Celje Sodelovanje pri sanaciji Zvonarjeve lipe Dodatno realizirano 

OE Kranj Čiščenje profila Dovžanove soteske Dodatno realizirano 

OE Kranj Geobioblitz v  Triglavskem narodnem  parku Dodatno realizirano 

OE Ljubljana Pomoč MOL pri ureditvi dostopa in postavitvi 
varovalne ograje na NV Volavlje - lehnjakova 
stena in slap 

Dodatno realizirano 

OE Ljubljana Sodelovanje pri izlovu tujerodnih vrst rib v 
Tivolskem ribniku 

Dodatno realizirano 

OE Maribor Odstranjevanje tujerodnih drevesnih vrst v 
mariborskem Mestnem parku 

Dodatno realizirano 

OE Nova Gorica Sanacija lipe v Stranah Dodatno realizirano 

OE Nova Gorica Sanacija Lipe V Studencu Dodatno realizirano 

OE Nova Gorica Sanacija lipe v Koritih Dodatno realizirano 

OE Nova Gorica Sanacija Lipe v Rutu Dodatno realizirano 

OE Novo mesto Priprava informativnih tabel za Machovo pot Dodatno realizirano 

OE Novo mesto Označitev naravnih vrednot na območju 
Kočevskega roga 

Dodatno realizirano 

OE Novo mesto Košnja mirne cone pri Gornjem kalu za 
močvirsko sklednico 

Dodatno realizirano 

OE Piran Selitev navadnega kačnika na Debeli rtič Dodatno realizirano 
 

Projektne aktivnosti 

Zasadili smo 336 sadik dreves visokodebelnih travniških sadovnjakov s 
pripadajočo zaščito za sadike 

LIFE TO GRASSLANDS 

Odstranjevanje zarasti na projektnih podobmočjih LIFE TO GRASSLANDS 

4 prostovoljne delovne akcije čiščenja zaraščajočih suhih travišč na 
projektnih podobmočjih, 6 demonstracijskih delavnic prikaza rezi 
visokodebelnih sadovnjakov in 2 prostovoljni akciji sajenja sadik 
dreves visokodebelnih travniških sadovnjakov 

LIFE TO GRASSLANDS 

 

 
PUBLIKACIJE 

Varstvo narave št. 30 

Terenska beležnica – Ljudje z naravo, narava za ljudi 

Ohranimo dobrobiti, ki nam jih daje narava – koledar 2018 (projekt ALPES) 

Didaktična igra - Geopark Karavanke: Ali me poznaš? (projekt EUfutuR) 

Mapa »Geopark Karavanke/Karawanken« (projekt EUfutuR) 

Didaktična igra »Spoznaj travišča z Arniko in Primožkom« (projekt LIFE TO GRASSLANDS) 

Priročnik za učitelje »Mi smo UNESCO« 

Traviščem vračamo življenje - Projekt Ohranjanje in upravljanje travišč v vzhodni Sloveniji LIFE TO 
GRASSLANDS« (projekt LIFE TO GRASSLANDS) 

Traviščem vračamo življenje - Suha travišča na karbonatnih tleh (projekt LIFE TO GRASSLANDS) 

Traviščem vračamo življenje – Gorjanci (projekt LIFE TO GRASSLANDS) 

Traviščem vračamo življenje – Haloze (projekt LIFE TO GRASSLANDS) 

Traviščem vračamo življenje – Kum (projekt LIFE TO GRASSLANDS) 

Traviščem vračamo življenje – Pohorje (projekt LIFE TO GRASSLANDS) 

LIFE TO GRASSLANDS  - Conservation and Management of Dray Grasslands in Easteren Slovenia 
(projekt LIFE TO GRASSLANDS) 

Z varovanimi območji do boljšega upravljanja "Evropske amazonke" – projekt coop MDD 
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Projekt LIFE ARTEMIS - zloženka 

Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih (sodelovanje) 

Tujerodne vrste v slovenskih gozdovih – Projekt ARTEMIS (sodelovanje) 

Izletniška karta Kočevski rog (sodelovanje) 

 
 

RAZSTAVE 

Invazivke na poti (Ljubljana, Knjižnica Prežihov Voranc) Prva postavitev 

Invazivke na poti (Solčava, Center Rinka) Ponovna postavitev razstave 

Invazivke na poti (Mojstrana, Planinski muzej) Ponovna postavitev razstave 

Invazivke na poti (RIC Novo mesto) Ponovna postavitev razstave 

Kamen iz vode - voda v kamen (Kranj, Mestna knjižnica) Prva postavitev 

Ujemi trenutek ob Muri (Veržej, Bioblitz) Prva postavitev 

Ujemi trenutek ob Muri (Murska sobota) Ponovna postavitev razstave 

Mavrična doživetja travnikov  Ponatis razstave 
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19.5 Priloga 5: Poseben delovni dosežek v letu 2017: 
priprava metodologije za spremljanje izvajanja  
PUN2000   

 

 
 

AKRONIM Metodologija spremljanja izvajanja PUN2000 

Trajanje 1.1.2017 – 31.12.2017 

Spletna stran / 

Vrednost projekta / 

Program (sredstva) Javna služba ZRSVN 

Odgovorni nosilec Zavod RS za varstvo narave 

 
1.   NAMEN PRIPRAVE METODOLOGIJE ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA PUN2000: 

V dogovoru z Ministrstvom za okolje in prostor smo pripravili metodologijo za spremljanje 
izvajanja PUN2000, ki predvideva, da se podatki o izvajanju ukrepov varstva različnih pravnih 
oseb iz vseh sektorjev, ki upravljajo z območji Natura 2000, zbirajo na ZRSVN.  
 
2.  EKIPA ZRSVN: 
mag. Matej Petkovšek, mag. Martina Kačičnik Jančar 
 
3.  CILJI: 
Z območji Natura 2000 na podlagi PUN2000 upravlja več pravnih oseb iz različnih sektorjev 
(kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo, ribištco, vode, infrastruktura, prostor, naravovarstvo, 
kultura...) . Ker je sproten in celovit pregled nad izvajanjem PUN2000 potreben za učinkovito 
usmerjanje izvajanja ukrepov varstva, smo pripravili metodo zbiranja podatkov o izvajanju 
ukrepov PUN2000. Rezultati analiz pridobljenih podatkov se bodo uporabili za pripravo / 
spremembo politik različnih sektorjev in vlade za nadaljnje upravljanje območij Natura 2000 
ter za poročila vladnim in nevladnim institucijam tako v Sloveniji kot tudi v Evropski uniji. 
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Poleg tega bo na podlagi rezultatov spremljanja izvajanja PUN2000 lažje spodbujati nosilce 
ukrepov k njihovemu nadaljnjemu izvajanju, rezultati pa bodo služili tudi za usmerjanje in 
vrednotenje projektnih prijav oz. izvedbe projektov. Ob koncu programskega obdobja bodo 
zbrani podatki uporabljeni tudi za celovit pregled izvedenosti ukrepov in pripravo analize 
vzroke, zakaj nekateri ukrepi niso bili izvedeni oz. so bili izvedeni le delno. Rezultati te analize 
bodo temelj za pripravo PUN2000 za naslednje programsko obdobje. 
 
4.  NAČRTOVANE AKTIVNOSTI: 
Po pripravljeni metodologiji bomo podatke o izvajanju PUN2000 začeli zbirati v letu 2018. 
Podatke bomo zbirali v treh prilagojenih tabelah, ki povzemajo priloge 6.1, 6.2 in 6.3 
PUN2000. Ker moramo številne podatke pridobiti od zunanjih institucij, smo pripravili še 
pomožne tabele, ki jih bo MOP razdelil med nosilce izvajanja ukrepov, ti pa bodo izpolnjene 
tabele vrnili, na ZRSVN pa bomo te podatke prenesli v osnovne tabele za spremljanje. 
Pomožne tabele so narejene za posamezne skupine ukrepov, saj se spremljanje izvajanja le-
teh nekoliko razlikuje. Glavne skupine ukrepov za katere so narejene pomožne tabele so: 
komunikacijske aktivnosti, aktivnosti inšpekcijskega in »naravovarstvenega nadzora, izvedba 
akcij na terenu, projekti in zakonodaja. Izvedenost ostalih ukrepov se spremlja brez 
pomožnih tabel. Ukrepe, ki se izvajajo preko naravovarstvenih smernic, bomo spremljali v 
okviru postopka priprave načrta rabe naravnih dobrin oz. urejanja prostora, večino ukrepov 
vezanih na kmetijstvo pa s spremljanjem površin, vpisanih v KOPOP. Izvedenost ukrepov 
bomo beležili s pomočjo šifrantov. Vrednosti šifranta bodo pokazale, ali je ukrep izveden, 
delno izveden, se izvaja, se še ne izvaja, ker še ni v postopku, ni izveden, ali je bilo izvajanje 
prekinjeno oz. izvedba ukrepa ni potrebna. Poleg same izvedenosti ukrepov bomo beležili 
tudi ukrepe PUN2000, za katere se bo izkazalo, da so neprimerni oz. nepotrebni. Vsako leto 
do konca programskega obdobja PUN2000 bomo pripravili 1 – 2 poročili o stanju izvedenosti 
ukrepov PUN2000, ob koncu programskega obdobja pa celostno analizo izvedbe ukrepov 
PUN2000. 
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19.6 Priloga 6: Seznam prispevkov na domačih in 
mednarodnih strokovnih srečanjih ter konferencah v 
letu 2017 

V preglednici je seznam prispevkov na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih ter 
konferencah, katerih so se v letu 2017 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 12: Seznam prispevkov na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih in konferencah 

1. 
Bedjanič Mojca; EUfutuR - Geopark Karavanke nadaljuje svojo pot; 23. posvetovanje 
slovenskih geologov; NTF Oddelek za geologijo; Ljubljana; marec 2017.  

2. 
Bedjanič Mojca, Sandra Zvonar, Martina Stupar; The positive effects of cooperation between 
IRSNC and Geopark; Globalni geoparki jugovzhodne Evrope; Geopark idrija,UNESCO pisarna 
Benetke; Idrija, april 2017. 

3. 
Bedjanič Mojca, Zvonar Sandra; In Geopark Karavanke there is fun, educational and no chore; 
14th European Geoparks Conference, in 7th – 9th, September 2017, Azores UNESCO Global 
Geopark; Ponta Delgada, Portugalska; september 2017. 

4. 
Cernatič Gregorič Anica, Popit Tomislav, Šmuc Andrej, Verbovšek Timotej, Rožič Boštjan; 
Vitovsko jezero na območju pobočnih gruščev na severnem robu Vipavske doline; 23. 
posvetovanje slovenskih geologov; Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 
Oddelek za geologijo; Ljubljana; marec 2017. 

5. 
Cernatič Gregorič Anica; Varovanje naravnih vrednot s poudarkom na hidroloških naravnih 
vrednotah; Voda - od mita do arhitekture; Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije; Pivka; 
februar 2017. 

6. 
Danev Gregor; Natura 2000 implementation in the field: positive examples; Ohranjanje 
biotske raznovrstnosti, ekosistemskih storitev in naravne dediščine – slovenske in islandske 
izkušnje; Ministrstvo za okolje in prostor in Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko; Ljubljana; april 2017. 

7. 
Danev Gregor; Nature conservation in forests: IRSNC & SFS hand in hand;  20th Plenary 
meeting of ENCA, Integration of nature conservation into spatial planning and sectoral policies 
in Slovenia; Zavod RS za varstvo narave; Ljubljana; maj 2017.  

8. 
Danev Gregor; Zakon o ohranjanju narave in naravovarstvena politika; Civilna družba in 
okoljska politika; Moja Ljubljanica, Muzej in galerije mesta Ljubljana, ZA POLIS z.o.o.; Vrhnika; 
december 2017. 

9. 
Dular Mirjam, Šubic Tadeja, Špehar Barbara; Policies and implemented tools for digitalization 
of Natural heritage in Gorenjska region (Slovenia); 1. tematski seminar na temo dediščine; 
Mancomunitat de la Ribera Alta; Valencia, Španija; februar 2017. 

10. 
Gabrovšek Karin; Using different types of data for creating protected area conservational 
priorities; BID-REX Interregional thematic workshop - Matching Information to needs; Servicio 
de Información Ambiental, Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, Gobierno 
Vasco; Bilbao, Španija; junij 2017. 

11. 
Grmovšek Andrej; Celostno upravljanje rečnih koridorjev v teoriji in praksi – primer koridorja 
ravninske Drave; 22. zborovanje slovenskih geografov 2017; Oddelek za geografijo, Filozofska 
fakulteta, Univerza v Mariboru,  Zveza geografov Slovenije; Maribor; september 2017. 

12. 
Grmovšek Andrej; Upravljanje območij Natura 2000 - celovito upravljanje rečnega koridorja 
Drave; Trajnostni turizem in krajinsko načrtovanje; Društvo krajinskih arhitektov Slovenije; 
Lendava; oktober 2017. 
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13. 
Klamenčič Tina; Integrating nature protection into planning -  space, energy, waters; 20th 
Plenary meeting of ENCA, Integration of nature conservation into spatial planning and sectoral 
policies in Slovenia; Zavod RS za varstvo narave; Ljubljana, maj 2017. 

14. 
Klemenčič Tina; Improving decisions with appropriate assessment; Third Regional Conference 
on Environmental impact assessment; HUSZPO Hrvaška; Vodice, Hrvaška; september 2017. 

15. 
Krajčič Darij, Trampuš Tina, Mateja Nose Marolt; Deklaracija o Alpski zeleni infrastrukturi; 
Ministerial Conference on Alpine Green Infrastructure; Bavarsko ministrstvo za okolje in 
varstvo potrošnikov; Munich, Nemčija; september 2017. 

16. 
Krajčič Darij; Ali voda res povezuje?; 2. Slovenski kongres o vodah; Društvo vodarjev Slovenije; 
Podčetrtek; april 2017. 

17. 
Rebernik Karolina; Spoznavanje netopirjev preko lutke in igre; 6. mednarodna konferenca 
gledališke pedagogike z naslovom Umetnost učenja; Društvo ustvarjalcev Taka Tuka, Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti; Ljubljana, marec 2017. 

18. 
Rogelj Metod; Gospodarjenje z gozdovi v zavarovanih območjih narave s poudarkom na 
Triglavskem narodnem parku; Gospodarjenje z gozdovi v zavarovanih območjih narave; 
Primorska fakulteta; Koper; marec 2017. 

19. 
Rogelj Metod; Analiza načrtovanja malih HE na Gorenjskem v obdobju 2006-2016; Kongres 
vode 2017; Društvo slovenske vode; Podčetrtek; april 2017. 

20. 
Rojšek Daniel; Reka Soča, izročilo in sedanjost; Voda, od mita do arhitekture; Zavod za varstvo 
kulturne dediščine, Tolminski muzej; Tolmin; februar 2017. 

21. 
Strahovnik Ljudmila, Zvonar Sandra, Nose Marolt Mateja; Sodelovanje osnovnih šol v 
naravovarstvenih projektih na primeru projekta LIFE TO GRASSLANDS; 17. strokovni posvet 
Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije - Pestrost podeželja; Društvo učiteljev 
podružničnih šol; Svibno, april 2107. 

22. 
Stupar Martina; How to manage recreation activities and preserve geoheritage in geoparks, 
example of Danube GeoTour project; 14th European Geoparks Conference, in 7th – 9th, 
September 2017, Azores UNESCO Global Geopark; Ponta Delgada, Portugalska; september 
2017.  

23. 
Stupar Martina, Škedelj Petrič Andreja; Primeri predstavitve geološke dediščine s 
pojasnjevalnimi tablami nekoč in danes; 23. posvetovanje slovenskih geologov; Univerza 
Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo; Ljubljana; marec 2017. 

24. 
Šolar Levar Anja, Tehovnik Helena; Sledimo skrivnostni reki; Dnevi evropske kulturne 
dediščine in teden kulturne dediščine 2017; Zavod za varstvo kulturne dediščine; Vrhnika; 
februar 2017. 

25. 
Tomažič Mojca; Vodotoki - hidrološke naravne vrednote in posegi na njih; 2. slovenski 
kongres o vodah; Društvo slovenske vode; Podčetrtek; april 2017.  

26. 
Trampuš Tina; Kaj bi mi brez morja ... a kaj bi z njim?; Trajnostni turizem in krajinsko 
načrtovanje, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije; Lendava; oktober 2017. 

27. 
Trampuš Tina, Krajčič Darij; Enhancing the network of MPAs; Briefing on outcomes of the 
AlpGov workshop: »Networking for Ecological Connectivity and GI; Kako usmeriti sinergije 
med Integralnim upravljanjem obalnih območij  in Pomorskim prostorskim načrtovanjem v 
konkretne projekte; EUSAIR TCG3; Izola; september 2017. 

28. 
Trampuš Tina; Characteristics of a good GI project - EUSALP AG7 project framework ; EUSALP 
Action Group Forum; Bavarsko ministrstvo za okolje in varstvo potrošnikov in akterji EUSALP; 
Garmisch-Partenkirchen, Nemčija; februar 2017. 

29. 
Trampuš Tina; Why Green Infrastructure in peri-urban Alpine areas?; Konferenca o zeleni 
infrastrukturi in sodelovanje z Alpskimi metropolami; Mesto Munich in EUSALP akcijska 
skupina 7; Munich; maj 2017. 

30. 
Trampuš Tina; Going local – “Green infrastructure” meets climate adaptation strategies; 
EUSALP Annual Forum; Bavarsko ministrstvo za okolje in varstvo potrošnikov in akterji EUSALP; 
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Munich, Nemčija; november 2017. 

31. 
Turk Robert, Trampuš Tina, Centrih Genov Tina, Nose Marolt Mateja; Ekološka povezanost in 
zelena infrastruktura v okviru aktivnosti EUSALP (AS7); Mreženje za ekološko povezanost in 
zeleno infrastrukturo; Zavod RS za varstvo narave; september 2017. 

32. 
Turk Robert; Coastal and marine protected areas in Slovenia - Mediterranean frame; 
Knowledge and efforts for sustainable growth in the marine and maritime sectors of ASlovenia 
in the Northern Adriatic; Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport; Piran; marec 2017. 

33. 
Turk Robert; MedPAN activities & Natura 2000 management in Slovenia; Marine protected 
areas - initiatives and opportunities; IUCN, ERA Malta; Malta; maj 2017. 

34. 
Zega Mojca; Bistvo, očem nevidno – prikriti pritisk na kraške podzemne vode; 2. slovenski 
kongres o vodah; Društvo vodarjev Slovenije ; Podčetrtek; april 2017. 

35. 
Zega Mojca; Skrb Zasute vrtače - potencialna nevarnost za vodne vire; 2. slovenski kongres o 
vodah; Društvo vodarjev Slovenije ; Podčetrtek; april 2017. 

36. 
Zvonar Sandra; Kako geografi, zaposleni na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave, 
prispevajo k izobraževanju o varstvu narave; 22. zborovanje slovenskih geografov 2017; 
Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru,  Zveza geografov Slovenije; 
Maribor; september 2017. 

37. 
Žitnik Denis; Conservation measures in capercaillie habitat in Natura 2000 sites Kočevsko – 
implementation of LIFE Kočevsko project (LIFE13 NAT/SI/000314); Biology, ecology and 
protection of Galliformes in Poland and Europe; Polish State Forests; Kliczków, Poljska; 
september 2017. 
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19.7 Priloga  7: Izjemni dosežki 

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

MedPAN - Združenje upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih 
območij v Izoli  
 
Začetki povezovanja sredozemskih morskih zavarovanih območij segajo v konec osemdesetih 
in začetek devetdesetih let prejšnjega stoletja. Svojo dokončno obliko je dobilo pred slabim 
desetletjem, ko je bilo združenje upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij – 
MedPAN tudi formalno ustanovljeno, med devetimi ustanovnimi člani združenja je tudi 
Zavod RS za varstvo narave. Zavod je bil skupaj s Krajinskim parkom Strunjan in društvom 
Morigenos tudi soorganizator letošnje redne skupščine združenja, ki je potekala 27. 
novembra v Izoli ter letnega strokovnega srečanja, ki je od 28. novembra do 1. decembra 
potekalo vzporedno z vmesno konferenco projekta Act4Litter. V svojem uvodnem prispevku 
na skupščini združenja MedPAN je dr. Darij Krajčič poudaril nujnost zmanjšanja negativne 
bilance med razvojnimi načrti pomorskih sektorjev in načrtovanjem ter izvajanjem ukrepov 
za ohranjanje morske biotske raznovrstnosti, pomen sodelovanja in usklajevanja načrtovanja 
posegov in aktivnosti na regionalnem in subregionalnem nivoju ter ključno vlogo trajne, 
institucionalizirane in finančno stabilne povezave  in skupnega nastopanja sredozemskih 
morskih zavarovanih območij v pogovorih z »razvojnimi« sektorji. Strokovno srečanje je bilo 
tokrat namenjeno izzivu, ki ga predstavlja onesnaževanje morja s poudarkom na morskih 
odpadkih ter vlogi, ki jo lahko morska zavarovana območja odigrajo pri naslavljanju tega 
izziva. Obeh dogodkov se je v tednu dni udeležilo preko sto udeležencev, tj. upravljavcev in 
pa predstavnikov vladnih in nevladnih organizacij, katerih aktivnosti so povezane z 
ustanavljanjem in upravljanjem morskih zavarovanih območij. 
 

 

Pomemben »stranski dogodek« zadnjega novembrskega tedna je bila tudi skupščina 
združenja za trajnostno financiranje sredozemskih morskih zavarovanih območij, ki jo je vodil 
francoski veleposlanik za okolje. Ta zadnji dogodek je posebej pomemben, saj tlakuje pot do 
ustanovitve posebnega zaupnega sklada, ki bi v bodoče lahko finančno podpiral upravljanje 
sredozemskih morskih zavarovanih območij.   
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Plenarno srečanje direktorjev vladnih naravovarstvenih institucij - ENCA  
 
Ob Svetovnem dnevu biotske raznovrstnosti smo pripravili številne aktivnosti, kjer smo 
ohranjeno naravo in biotsko raznovrstnost približali najširšemu krogu ljudi. Na najvišji ravni 
pa je v tem času (21. – 23. maja) potekalo Plenarno srečanje direktorjev vladnih 
naravovarstvenih institucij s kratico imenovano ENCA (The Network of the Heads of 
European Nature Conservation Agencies). Tokratno srečanje je bilo jubilejno, ob 10. obletnici 
ENCA in ENCA prvič v Sloveniji. Zavod RS za varstvo narave je bil organizator.  
Delovna tema srečanja je bila »Vključevanje narave v prostorsko načrtovanje in sektorsko 
politiko v Sloveniji«. Sodelavci ZRSVN so predavali o področjih: prostorsko načrtovanje, 
energetika, upravljanja voda in gozdarstvo. Delovna tema je predstavljala ključno prioriteto 
pri ohranjanju narave, saj se je izkazalo, da kljub dokaj uspešni okoljski politiki še vedno 
obstaja velika potreba po konkretnem vnašanju zahtev s področja ohranjanja narave v druge 
sektorje, predvsem gospodarske. Tema je v skladu z nastajajočo strategijo mreže ENCA, ki je 
usmerjena v prihodnost, opredeljuje skupne prioritete članic ENCA, ter vključuje priložnosti 
in izzive, ki čakajo Evropo na področju varovanja narave.  
Na delovnem srečanju je bil s strani predstavnika DG ENV predstavljen tudi »Akcijski načrt za 
naravo, ljudi in gospodarstvo«, ki vključuje priporočila ocene »fitness check« 
(»zdravstvenega stanja«) stanja obeh direktiv EU za področje naravovarstva, Habitatne 
direktive in Direktive o pticah. Ocena »fitness check«  je predstavljala zaključek 
poglobljenega konsultacijskega procesa v EU in je ugotovila, da naravovarstveni direktivi 
ostajata osrednjega pomena znotraj okvirov širše politike EU za področje naravovarstva oz. 
ohranjanja biotske raznovrstnosti ter ustrezata svojemu namenu. ENCA je v postopku 
ocenjevanja prispevala pri vseh štirih ključnih temah, vodenju, učinkovitem sodelovanju, 
vzpostavljanju struktur in financiranju. Prav tako pa se je mreža ENCA zavezala, da bo tudi 
vnaprej aktivno sodelovala v procesih, preko katerih bo Komisija udejanjala Akcijski načrt, ki 
teži k izboljševanju implementacije naravovarstvenih direktiv, s poudarkom na njunem 
prispevku za doseganje Strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020. 
Udeležencem plenarnega zasedanja ENCA smo pripravili tudi ekskurzijo z naslovom Biseri 
narave v neposredni bližini Ljubljane, kjer so si ogledali presihajoče Cerkniško jezero in Rakov 
Škocjan. 
Plenarnega srečanja ENCA, ki je vzpostavila dobro sodelovanje z okoljskim direktoratom 
Evropske komisije, se je prvič udeležil tudi direktor direktorata D – Naravni kapital DG-ENV, 
g. Humberto Delgado Rosa. 
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Mreženje za ekološko povezanost in zeleno infrastrukturo 
 
Mednarodna delavnica, ki je potekala v Škocjanskem zatoku, je bila namenjena identifikaciji 
projektnih idej in povezovanju različnih akterjev Alpske in Jadransko-Jonske regije, ki lahko 
pomembno prispevajo k  vzpostavljanju čezmejne in transnacionalne ekološke povezanosti.  
Izvedli smo jo kot eno od aktivnosti projekta AlpGov, ki je namenjen podpori za učinkovito 
izvajanje Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP), posvetili pa tematiki dela akcijske skupine 
7, ki jo ZRSVN v letih 2016-2018 vodi skupaj z Bavarskim ministrstvom za okolje in varstvo 
potrošnikov. 
Delavnica je bila priložnost, da vzpostavimo in izboljšamo dialog med zainteresiranimi 
deležniki z vzhodnega dela Alpske regije - iz Avstrije, Italije, Hrvaške in Slovenije - ter 
naredimo korak naprej k povezovanju pri skupnem načrtovanju aktivnosti in strateških 
projektov. 
Glavni cilji delavnice so bili: (1) poglobiti razumevanje konceptov ekološke povezanosti in 
zelene infrastrukture; (2) izmenjava izkušenj glede preteklih in trenutnih projektov, 
aktivnosti, partnerstev, potreb za akcije in možnosti kapitalizacije; (3) razprava in 
identifikacija skupnih izzivov glede več funkcionalnosti in povezljivosti zelene infrastrukture, 
prostorsko planiranje in sodelovanje med različnimi sektorji, odnos med ekološko 
povezanostjo in ekosistemskimi storitvami ter identifikacija ključnih deležnikov za 
uresničevanje projektov ekološke povezanosti. 
V sodelovanju s člani EUSALP akcijske skupine 7, smo izbrali predstavnike iz treh držav, ki so 
prikazali različne izkušnje in prakse, predvsem s področja varstva narave in prostorskega 
načrtovanja, ki se nanaša na uveljavitev koncepta ekološke povezanosti. Sledilo je delo v 
skupinah. Pomemben sklop dela je predstavljala tako imenovana »tržnica« oziroma »I'm-In-
Market« – naslov aktivnosti, ki odraža identifikacijo idej (»Implementation Initiatives«) in 
hkrati vabi k zavezi k sodelovanju (»I'm in!«). Delo v skupinah je prineslo identifikacijo izzivov 
s področja ekološke povezanosti, konkretno za obravnavan del Alpske regije, zarisano na 
kartografskih podlagah. Hkrati z opredeljenimi in geografsko lociranimi izzivi, so udeleženci 
predlagali tudi rešitve ter podali ideje glede strateških partnerjev, ki bi lahko pripomogli k 
njihovi uresničitvi. 
Dogodek smo izvedli v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, ki je sam po sebi primer 
območja zelene infrastrukture in katerega bistveni značilnosti sta več namenskost in 
ohranjanje biotske raznovrstnosti. Delavnico smo pripravili v sodelovanju z Ministrstvom za 
okolje in prostor RS, v sklopu Tedna sredozemske obale in makro-regionalnih strategij EU, ki 
je potekal od 19. - 23. septembra 2017 na slovenski obali.  
 

 

 
Med zanimivimi zaključki, ki med drugim omenjajo tudi potrebo po pripravi karte prioritetnih 
lokacij za ekološko povezanost za celotno Alpsko regijo, so se udeleženci dogodka zedinili, da 
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si želijo tudi v naslednjem projektnem obdobju podoben dogodek, ki bi omogočil nadgradnjo 
zabeleženih idej. 

 
PC Komenda – poslovna cona in stanovanjska cona Rova – jug v Domžalah 
 
Z vodstvom PC Komenda – poslovna cona in Občino Komenda smo se po desetih letih 
takšnih in drugačnih naravovarstvenih zapletov zaradi neizvajanja in slabih učinkov 
omilitvenih ukrepov dogovorili o načinih in terminih izvedbe omilitvenih ukrepov ter 
prilagoditvi ukrepov razmeram v coni. PC Komenda – poslovna cona in Občina Komenda sta 
izvedli vrsto dodatnih preveritev in preureditev za izvedbo omilitvenih ukrepov. Dogovor je 
dober obet za nadaljnje dobro delovanje PC Komenda – poslovna cona v naravnem prostoru.  
Dosežek je plod dolgoletnega vztrajanja in trdnih naravovarstvenih argumentov, ki smo jih 
zagovarjali skupaj Ministrstvom za okolje in prostor in zavoda. 
Občina Domžale pa je po 17 letih različnih postopkov in utemeljevanj iz OPN izločila 
stanovanjsko naselje Rova –jug. Gre za povsem novo - dislocirano stanovanjsko naselje, 
načrtovano v Češeniških gmajnah, ki so v tem času pridobile status naravne vrednote 
državnega pomena, ekološko pomembnega območja in posebnega varstvenega območja. 
Ključni razlog za izločitev je bilo ohranjanje ene od najboljših rastišč kranjske site in populacij 
dvoživk. 
 

 

 
Skrbništvo naravne vrednote – varstvo lehnjakovih izvirov na Bledu 
 
Naravne vrednote včasih potrebujejo »posebno nego« in kadar to zazna tudi lokalna 
skupnost, je to še posebej dragoceno. Tako smo na pobudo občine Bled pripravili strokovni 
predlog za  skrbništvo naravne vrednote ev. št. 5387 Bled - povirje na vznožju Višc.  
Nad potjo ob severni obali Blejskega jezera je v travnatem pobočju več  izvirov, ob katerih 
nastaja lehnjak. Zaradi neustreznega izvajanja košnje in oranja snega je prihajalo do poškodb 
in uničevanja krhkega  lehnjaka, na kar nas je opozorilo tamkajšnje Društvo za varstvo okolja 
Bled.  Občina Bled je na osnovi strokovnega predloga in javnega razpisa sklenila pogodbo o 
skrbništvu z omenjenim društvom ki deluje v dobro naravi. Pogodba določa namen in cilje 
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skrbništva, konkretne naloge, finančna sredstva za njihovo izvajanje  ter čas trajanja ter 
nadzor.  
Ob začetku izvajanja pogodbe smo se s predstavniki  občine, društva ter komunalne službe, 
ki ureja preostali del območja, srečali na terenskem sestanku, natančno določili območje 
skrbništva in se dogovorili o konkretnih aktivnostih in sodelovanju. Primer skrbništva 
lehnjakovih izvirov na Višcah je eden dokaj redkih praktičnih primerov takega načina 
izvajanja varstva naravnih vrednot.  
 

 

 
Presaditev navadnega kačka (Dranunculus vulgaris) 
 
Podali smo pobudo in spremljali izvedbo presaditve navadnega kačka, avtohtone slovenske 
vrste rastline, ki je veljala za izumrlo od sredine 20. stoletja. Rastlina je uspevala na 
odlagališču odpadnega materiala tik ob cesti in ji je grozilo zasutje. Na pobudo osveščenih 
občanov smo spremljali rastišče in koordinirali presaditev, tako da smo s pomočjo Univerze 
na Primorskem poiskali primerno lokacijo in dosegli sprejetje rastline ne območje parka 
Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdeči križ. Ko smo novico o ponovnem odkritju in 
presaditvi kačka posredovali še medijem, je bila ta izjemno zanimiva tudi za njih. Tako je za 
to zanimivo rastlino in njeno odkritje in presaditev izvedelo veliko ljudi. 
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Dan za Savinjo 
 
V sodelovanju z Občino Rečica ob Savinji smo prvič izvedli dogodek »Dan za Savinjo«. Namen 
je bil  preživeti dan ob reki, spoznavati in raziskovati ter odkrivati naravovarstveno območje 
med dvema jezovoma, ki je pravi naravovarstveni zaklad. Savinja s poplavno ravnico, 
dinamika reke, prodišča, vodni in obvodni habitati, življenje v, ob in nad reko dajejo območju 
poseben pečat. Vse to in še več smo obiskovalcem predstavili. Dopoldanski čas smo namenili 
učencem osnovnih šol Zgornje Savinjske doline in vrtcem. In kot je območje raznovrstno in 
pestro so bile tudi aktivnosti, ki smo jih pripravili. Izvedli smo številne delavnice, vodene 
sprehode in predstavitve, ki jih je izvajalo več kot 20 izvajalcev - vsi so bili strokovnjaki s 
posameznega področja z dolgoletnimi izkušnjami. Vse delavnice so bile prilagojene tematiki 
in območju, interaktivne, zanimive in prilagojene starosti učencem osnovnih šol. Udeleženci 
so spoznavali skrivnosti reke, ribe v Savinji, s pomočjo makete so spoznavali dinamiko 
podzemne vode, gasilci so nam predstavili kako gasiti v naravi, gledali odtisnjene sledove 
pretekle zgodovine v kamninah, sledi današnjega človeka (smeti v naravi), bilke vsiljivke 
(invazivne tujerodne rastline), reševali so uganke in izdelovali preproste splave, spoznavali 
smo se s travami, pomenom gozda in drevesnih vrst, bonton v naravi in še marsikaj. Na 
terenu smo imeli tudi novinarsko ekipo učencev, ki so dogajanje spremljali, fotografirali in na 
koncu predstavili na osrednji prireditvi.  Dopoldanski del je obiskalo 370 učencev in prav vsi, 
skupaj z učitelji, so bili navdušeni. V popoldanskem času smo, na osrednji prireditvi, podeli 
nagrade za najboljše izdelke likovnega natečaja, ki smo ga izvedli predhodno, odprli razstavo 
Arhiva Celje »Voda, vode, vodi« in »Kamen na platnu«. Po prireditvi pa so nas planinci 
popeljali na pohod do osrednjega prostora ob Savinji pri Prostovoljnem gasilskem društvu 
Grušovlje. Na prireditvenem prostoru se je dan nadaljeval s predstavitvijo  »Potočni raki« in 
tematskim pohodom na katerem smo spoznavali tujerodne invazivne rastline ob Savinji. 
Sledilo je predavanje domačina o »Savinji in njenih ljudeh«, prepevanje pesmi in športnimi 
igrami.  Dan smo zaključili z ogledom nočnega ozvezdja s teleskopom.  
Bilo je poučno, zanimivo in prijetno, zagotovo dan, ki si ga bomo zapolnili in ga je vredno 
ponoviti. 
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Svetlejša prihodnost za naravo na in okoli Debelega rtiča 
 
Skrajni zahodni del Debelega rtiča s pripadajočim dvestometrskim pasom morja je bil z 
občinskim odlokom občine Koper leta 1991 razglašen za naravni spomenik. Zavarovanje je 
bilo takrat izpeljano v zelo kratkem času in predvsem zato, da ne bi prišlo do postavitve 
plinskega terminala. Obseg in status zavarovanega območja sta bila opredeljena na osnovi 
Zakona o naravni in kulturni dediščini iz leta 1981 ter v skladu z metodologijo, katere cilj je 
bil predvsem ohranjanje posameznih, izstopajočih delov narave. 
Na osnovi sistema varstva narave, ki se je uveljavil s sprejemom Zakona o ohranjanju narave 
ter ustreznih podzakonskih aktov, kakor tudi na osnovi opredelitve območij Natura 2000, je 
bilo potrebno območje Debelega rtiča ponovno ovrednotiti. Če je bil ob razglasitvi 
zavarovanega območja v letu 1991 poudarek predvsem na ohranjanju geoloških in 
geomorfoloških posebnosti ožjega območja, ponovno vrednotenje naravnih danosti, 
utemeljeno z novimi raziskavami biotske raznovrstnosti pokaže, da je širše območje 
Debelega rtiča ključnega pomena tudi z vidika ohranjanja biodiverzitete, predvsem v morju 
in na morskem obrežju, pa tudi na kopnem. 
Na pobudo občine Ankaran in v skladu z možnostjo, da lokalna skupnost sprejme ustrezne 
ukrepe za varovanje naravnih vrednot državnega pomena, smo izdelali strokovne podlage za 
razglasitev krajinskega parka Debeli rtič. Novo predlagano zavarovano območje bo tako na 
kopnem kot v morju obsegalo bistveno širše območje od obstoječega naravnega spomenika 
ter tako omogočilo celovito obravnavo ter učinkovito varstvo in predstavitev naravnih 
vrednot in biotske raznovrstnosti Debelega rtiča. 
 

 
 

Izginjanje mokrotnih travnikov v Blatah pri Preddvoru začasno zadržano 
 
Na območju mokrotnih travnikov Blata pri Preddvoru (Natura 2000 območje, ekološko 
pomembno območje, naravna vrednota) smo v zadnjih letih opazili intenziviranje kmetijske 
rabe in s tem uničevanje naravovarstveno visoko vrednih vrstno bogatih travnikov. V letu 
2017 smo zato izvedli komunikacijo z vsemi lastniki na območju. Komunikacija se je izkazala 
kot nujna in koristna, saj smo ugotovili, da so bili lastniki po predstavitvi vrednosti mokrotnih 
travnikov v splošnem naklonjeni njihovemu ohranjanju. Tisti, ki že sedaj gospodarijo 
ekstenzivno, prakse nimajo namena spreminjati, tisti, ki se s kmetijstvom preživljajo, pa so 
glede na obstoječi način kmetovanja prisiljeni v intenzivnejšo uporabo teh površin, vendar so 
pripravljeni počakati na nove rešitve. Do našega obiska nobeden od lastnikov ni vedel za 
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velik naravovarstven pomen teh travnikov ter za prisotnost številnih ogroženih in 
zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.  
S komunikacijskimi aktivnostmi smo trenutno zadržali izginjanje mokrotnih travnikov na 
območju, vendar moramo sedaj vse moči usmeriti v iskanje projektnih in sistemskih rešitev 
na področju kmetijstva in naravovarstva, sicer se bodo obstoječi trendi izgube travnikov 
nadaljevali. 
 

 

 

Onesnaževanje kraškega podzemlja 
 
V letu 2017 smo na območni enoti Ljubljana vzpostavili pomembno sodelovanje s Policijsko 
upravo Ljubljana, Policijsko postajo (PP) Kočevje na temo naravovarstvene in okoljevarstvene 
problematike onesnaževanja podzemeljskih voda na območju Kočevskega polja.  
Na PP Kočevje smo v februarju izvedli izobraževanje za policiste na zgoraj navedeno temo, 
jim predstavili onesnaževanje kraškega podzemlja, predvsem zaradi kmetijskih dejavnosti - 
onesnaževanje Vodne jame pri Klinji vasi 1 domnevno s prašičjo gnojnico in nelegalnega 
odlaganja različnih odpadkov v jame in brezna na območju Kočevske. Dogovorili smo se za 
skupno ukrepanje zavoda, policije in inšpekcije v primeru novih kršitev in prijav. 
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Tako smo oktobra lani s predstavnikom IZRK ZRC SAZU, lokalnima inšpektorjema za 
kmetijstvo in za okolje ter predstavniki PP Kočevje izvedli skupno terensko intervencijo po 
prijavi ponovnega onesnaževanja Vodne jame pri Klinji vasi 1 z domnevno prašičjo gnojevko. 
Skupaj smo se spustili v jamo in pobrali vzorce onesnažene vode, nato pa skupaj odšli na 
bližnjo prašičjo farmo in z upravljavcem obrata pregledali stanje na bazenih z gnojevko in 
tudi tam odvzeli vzorce. 
Potek celotne akcije in zbrane parametre onesnaženosti v jami smo v obsežnem dopisu 
posredovali na pristojne državne inšpekcijske službe. Rezultati izvedenega dela na tem 
primeru do danes še niso znani.  
Dejstvo pa je, da prihaja do onesnaževanja podzemlja z neposrednim onesnaževanjem oz. 
uničevanjem lastnosti jame kot naravne vrednote. Izpostavili smo še pomen posrednega 
negativnega vpliva zaznanega onesnaževanja na bližnje območje Natura 2000, jame kot 
podzemni varovani habitat in življenjski prostor človeške ribice. 
Svoje delo smo opravili, upamo, da bodo pristojni organi ukrepali. Vzvodov je dovolj. 
 
 

Izlov tujerodnih vrst rib iz ribnika v parku Tivoli v Ljubljani 
 
Jeseni leta 2015 je Mestna občina Ljubljana sprejela nov Odlok o Krajinskem parku Tivoli, 
Rožnik in Šišenski hrib, v sklopu katerega ima park Tivoli status naravnega spomenika. 
Tivolski ribnik je ena od dveh večjih vodnih površin v krajinskem parku, ki je bil ob svojem 
nastanku v 19. stoletju namenjen čolnarjenju in drsanju. Med cilji zavarovanja je tudi 
izboljšanje njegovega ekološkega stanja, ki je zaradi številnih sprememb v tem prostoru 
sčasoma postalo kritično. Limnološke raziskave ribnika so pokazale, da vodi primanjkuje 
kisika, predvsem zaradi majhnega dotoka sveže vode, velikega števila rastlin in živali ter 
velikega vnosa hranil. V poletnem času, ko je temperatura vode visoka, je že prihajalo do 
pogina vodnih živali kot tudi zmanjševanja estetske in socialne vloge, ki jo Tivolski ribnik s 
Čolnarno zagotovo ima.  
 

 

Mestna občina Ljubljana, Zavod RS za varstvo narave in Ribiška družina Barje smo zato 
združili moči in se odločili, da vsakoletni košnji lokvanjev in trstičja v ribniku dodamo še izlov 
tujerodnih vrst in tako zmanjšamo količino biomase oziroma porabnikov kisika, ki ga je v 
ribniku zaradi procesov v zaprtem vodnem sistemu omejena količina. Dve soboti v marcu in 
aprilu so ribiči lovili ribe na trnke in tako preverili stanje populacij rib. Ujeta je bilo velika 
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količina ameriških somičev in sončnih ostrižev. Ti dve vrsti v ribniku prevladujeta, čeprav vanj 
nista bili vloženi.  
Pet dni v začetku aprila je Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave Revivo izvajal elektroizlov 
rib, s katerim so se še dodatno zmanjšale populacije tujerodnih vrst rib. Odstranjenih je bilo 
80 kg tujerodnih osebkov. Po številčnosti so prevladovali sončni ostriži, po biomasi pa krapi. 
Te so predstavniki RD Barje odpeljali v druge ribnike, s katerimi upravljajo, preostale ribe pa 
so bile odpeljane v Živalski vrt Ljubljana za hrano živalim. Da bi lahko z gotovostjo odstranili 
vse osebke tujerodnih vrst, bi morali za dalj časa povsem izpustiti vodo iz ribnika in sproti 
odstranjevati ribe. V dogovoru z RD Barje bo Tivolski ribnik v prihodnje namenjen 
izobraževanju mladih ribičev. 
Ob ribolovnih aktivnostih smo veliko pozornost namenili tudi izobraževanju in ozaveščanju 
obiskovalcev o škodljivosti hranjenja živali v naravi in vlaganja vodnih organizmov iz domačih 
akvarijev v naravno okolje, ki močno povečujeta onesnaženje in evtrofikacijo.  

 
Drugi Drava Festival 
 
Drava festival se je odvijal na številnih lokacijah ob celotnem toku Drave v Sloveniji. 
Vsebinsko je Festival sledil začrtanim smernicam - povezoval je enotno promovirane 
rekreacijske, izobraževalne, kulturne in druge turistične dogodke, ki promovirajo aktivno 
doživljanje, razumevanje, in ohranjanje reke Drave in njenega obrečnega prostora. Zvrstilo se 
je več kot 75 dogodkov, ki so jih organizirala raznovrstna društva in organizacije. K dogodkom 
se je pridružilo še mesto Varaždin in tako je Festival postal mednarodni Dravski praznik. V 
primerjavi s prvim, je to postal daljši festival in tako smo v letu 2017 lahko ob in na Dravi 
festivalsko doživljali kar dobra dva meseca, med 13. Majem in 16. Julijem. Največ dogodkov 
se je zvrstilo ob vikendih in tudi zato toliko bolj sproščeno. 
Festival »poganja« in koordinira neformalna Skupina za Dravo, ki je plod (med)regionalnega 
povezovanja v in po projektu SEE River. Ponosni smo, da je Zavod RS za varstvo narave kot 
ključni lokalni projektni partner in kot pobudnik in član Skupine za Dravo spodbudil in 
soustvarja močno »dravsko gibanje«. Le to je pravi »preboj« v sicer malce »zaspanih« in nič 
kaj povezanih obdravskih krajih. Tako Drava Festival ob veliki angažiranosti organizatorjev, 
koordinatorjev in podpornikov postaja eden pomembnejših festivalskih in turističnih 
dogodkov regij ob Dravi, predvsem pa na unikaten način približuje reko in njeno naravo 
širokemu krogu obiskovalcev.   
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Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja MINFOS v Tržiču  

 
Varstvo ogroženih in redkih mineralov ter fosilov in njihovih nahajališč, ki so naravna 
vrednota, sodi med pomembne naloge v okviru javne službe Zavoda RS za varstvo narave. S 
tematiko se ukvarja skupina za geologijo. Veliko vlogo pri tem ima ustrezna komunikacija z 
zainteresirano javnostjo, v prvi vrsti z zbiralci. Nepravilno ali celo prepovedano odvzemanje 
mineralov in fosilov iz narave, nedovoljen promet z minerali in fosili, ki so naravne vrednote 
so vsebine, ki bi jih zbiralci morali poznati. Dejstvo, da  je bilo leta 2014 v  Zakonu o 
ohranjanju  narave bistveno spremenjeno poglavje Minerali in fosili je še pripomoglo k 
odločitvi, da smo se geologinje leta 2016 odločile za prvo aktivno udeležbo na Mednarodnih 
dnevih mineralov, fosilov in okolja MINFOS, ki ga že tradicionalno organizirajo v Tržiču. 
Razpisana tema za udeležence to leto je bila  »Geološko bogastvo Goriške ter Obalno –
Kraške regije«. Zavod se je predstavil z več panoji na temo varstva geoloških naravnih 
vrednot,  izvedel predavanje na temo »Varstvo mineralov in fosilov ter njihovih nahajališč – 
novosti v zakonodaji« in izvedel delavnico Zabavno, poučno nič mučno. Okrepili smo 
sodelovanje z Društvom prijateljev mineralov in fosilov iz Tržiča in v njihovi reviji Konkrecija 
objavili članek z naslovom Sprememba zakonodaje na področju varstva mineralov in fosilov.  
Leta 2017 je potekal 45. MINFOS,  ki je bil v znamenju geološkega bogastva južne Slovenije 
(Dolenjska, Notranjska, Bela Krajina). Sejma se je udeležilo več kot sedemdeset 
razstavljavcev in prodajalcev mineralov, fosilov ter nakita, ter  več kot 3.000 obiskovalcev.   
 

 
Zavod se je predstavil s temo z naslovom  »Ostanki življenja iz Panonskega morja na Dolenjskem«.  Na 
stojnici smo postavili na ogled terciarne fosile - ostanke polžjih hišic, kamena jedra različnih školjk, morske 
ježke, onkoide in pooglenele rastlinske ostanke, najdene na terenu med spremljanjem stanja ob večjih 
zemeljskih delih po Dolenjski. Bogato fotografsko gradivo, priložnostna zloženka na temo fosilov in 
njihovega varstva, ter seznanitev obiskovalcev tudi z drugimi vsebinami ohranjanja narave, so bile 
vsebine, ki so obiskovalce še dodatno pritegnile. Navezali smo veliko novih stikov in izmenjali izkušnje z 
zbiralci in ljubitelji fosilov ter mineralov. Med njimi smo prepoznali še  vedno pomanjkanje zavedanja, da 
so fosili in minerali ter njihova nahajališča naša naravna geološka dediščina, ki jo ohranjamo za prihodnje 
rodove, za ljubitelje in raziskovalce. Nahajališča niso neizčrpna in nekatera med njimi zaradi ogroženosti 
tudi zavarovana, odvzem fosilov in mineralov pa je na njih prepovedan. 
S strokovnim, poučnim in aktualnim sodelovanjem na dogodku smo javnosti približali obstoj, pomen in 
varovanje geološke dediščine ter spodbujali zanimanje zanjo z mislijo, da je nastajala milijone let in je 
neponovljiva. 
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EUfutuR 
 
Cilj projekta EUfutuR je krepitev sodelovanja med lokalnimi skupnostmi, šolami in vrtci, lokalnim 
prebivalstvom ter inštitucijami, vključenimi v regionalne razvojne aktivnosti. Velik poudarek in cilj 
Geoparka Karavanke (in projekta EUfutuR) je ohranjanje narave, geodediščine in kulturnh vrednot, kar 
dosegamo s pomočjo izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti. Posebno pozornost namenjamo 
otrokom in učiteljem ter učiteljicam v vrtcih, šolah, centrih šolskih in obšolskih dejavnosti in prostočasnih 
dejavnostih.  
V letu 2017 smo za učitelje ter vzgojitelje izvedli izobraževalni seminar s terenskim ogledom na razpisano 
temo »Mi smo UNESCO«,  izobraževalno delavnico na temo Utrip narave, izdelali Priročnik za izvajanje 
izobraževalnih aktivnosti Mi smo UNESCO, ter spletni časopis GEOnovičnik: Mi smo UNESCO in didaktični 
pripomoček Geopark Karavanke: Ali me poznaš?. Prvič smo pripravili program za kandidaturo na razpis 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in program »Utrip narave« je bil vključen (skupaj s 
predlogoma nastalima v okviru projekta Enjoyheritage in LIFE TO GRASSLANDS) v Katalog programov 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS).  
Sodelovali pa smo pri tudi pri reevalvaciji Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka in na zasedanju Sveta 
globalnih geoparkov. Septembra 2017 je bilo štiriletno obdobje delovanja Karavanke UNESCO Globalnega 
Geoparka ocenjeno z zelenim kartonom (Green Card), kar pomeni nadaljnje štiri letno sodelovanje v 
svetovni mreži UNESCO Geoparkov. 
 

 
 

 

coopMDD – Praznovanje evropske Amazonke 
 

Čezmejno biosferno območja Mura-Drava-Donava (v nadaljevanju TBR MDD)  tvori 700 

kilometrov dolg “zeleni pas” in povezuje več kot 1.000.000 hektarjev dragocenih naravnih in 

kulturnih krajin. V mrežo združuje več kot  trinajst varovanih območij ob Muri, Dravi in 

Donavi. 

Na območju TBR MDD poteka projekt z naslovom Čezmejni program upravljanja 

načrtovanega pet – državnega Biosfernega območja »Mura-Drava-Donava ali krajše coop 

MDD. Ob začetku projekta je partnerstvo organiziralo dogodek Praznovanje Evropske 

Amazonke, ki je potekal 13. julija v kraju Letenye na Madžarskem. Dogodka se je udeležilo 

več kot 200 predstavnikov vladnih in nevladnih organizacij iz vseh petih držav TBR MDD. 

Dogodek je bil priložnost za mreženje in izmenjavo izkušenj med predstavniki upravljavcev 

varovanih območij in predstavniki ministrstev. Soustvarjali smo ga tudi predstavniki zavoda 
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in predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, ga. Gordana Beltram. Tovrstni dogodki 

izboljšujejo sodelovanje med vladnimi in nevladnimi organizacijami kar prispeva k 

celovitemu pristopu pri upravljanju tako pomembnih in občutljivih območij kot je TBR MDD. 

 

 
 
 

Naravna dediščina več kot 500 krat v lokalnih in regionalnih medijih Dolenjske 
 
Naravovarstvena prizadevanja s sočasno medijsko podporo in promocijo dokazano žanjejo 
uspehe. To recepturo smo v vsakdanje delo območne enote Novo mesto vgradili že v 
začetnih letih delovanja. Najprej z informativnimi tablami, zloženkami, izdali smo celo dva 
zbornika: Seidlov (1991) in Gorjanci (1997), objavili vrsto strokovnih člankov, za lokalne 
časopise pa občasno pripravljali aktualne naravovarstvene zgodbe. Prelomno je bilo leto 
2001, ko smo na povabilo uredništva Dolenjskega lista dobili stalno rubriko - Naša naravna 
dediščina. Tednik pokriva celotno jugovzhodno Slovenijo, zato sporočila najdejo pot do 
širokega kroga javnosti. Članke pripravljamo izmenično s kolegi iz kulturne dediščine vsakih 
14 dni po preizkušeni metodi - udarna fotografija s poljudno predstavitvijo naravne 
vrednote, ogrožene živali ali rastline ali pa varstvene problematike. Članek z največ 1400 
znakov s presledki ima značaj malo daljšega podpisa k fotografiji. Pogosti odzivi bralcev 
kažejo na širok krog bralcev. Za podobno ustvarjanje člankov nas je zaprosila tudi občina 
Dolenjske Toplice, ki izdaja mesečnik Vrelec. Lokalno zavest smo s podobnimi prispevki ponili 
skoraj osem let. Občasno pa s posameznimi prispevki gostujemo tudi v drugih občinskih 
glasilih.  
Pa smo se pozabavali s preprostim štetjem teh člankov in presenečeno ugotovili, da bi lahko 
v tem času napisali tudi debelo knjigo. Le v Dolenjski list smo v sedemnajstih letih napisali 
več kot 400 prispevkov, v Vrelec pa okoli 100. Vprašanje, če bi našo debelo knjigo prebralo 
toliko domačinov. 
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19.8 Priloga 8: 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 0). V letu 2011 smo 
cilje ocenili s pomočjo metode SMART39 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 0). V letu 2012 smo opredelili tudi kazalnike k posameznim letnim 
ciljem (gl. poglavje 0). 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 2017.  

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)

priprava  ... D pojasnilo

i zdelava  … D opomba

s odelovanje z …. D pojasnilo

krepitev učinkovi tosti  orodi j … D  
 
Kazalnike izvedbe aktivnosti tako pri nas za vsako posamično aktivnost prikazuje ocena v 
stolpcu »Stanje« v zgornji preglednici, saj po pregledu izvedenosti za vsako aktivnost vemo, 
ali je v celoti izvedena (zeleno), ni izvedena (rdeče) oz. ali je izvedena delno (rumeno). Celovit 
pregled opravimo 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 2017 so podane v naslednji prilogi (gl. poglavje 19.9). 
 
Za obrazložitev prioritet ministrstva je v preglednici v nadaljevanju podana ustrezna vsebina 
iz Izhodišč MOP za program dela za leto 2017 [5]. 
 

                                                      
39 Gl. npr. https://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria, 22. 2. 2016 
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Preglednica 12: Naloge strokovne organizacije za ohranjanje narave (ZRSVN) po prioritetah  kot izhodišče za 
program dela za leto 2017   
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19.9  Priloga 9: Seznam neizvedenih aktivnosti v letu 2017 
ter dodatne aktivnosti 

Od preko tristo načrtovanih aktivnosti jih je ostalo neizvedenih le manjše število. Navedene 
so v spodnji preglednici. V preglednici niso navedeni neodobreni projekti. 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. Pri tistih aktivnostih, kjer je 
bila odgovornost za izvedbo v celoti na strani drugega, torej ne Zavoda, smo to polje obarvali 
sivo; enako smo naredili v primeru ene neizvedene projektne aktivnosti, ki bo zaradi 
projektne dinamike izvedena kasneje. Tako lahko iz preglednice razberemo, da iz razlogov, ki 
so v celoti na strani Zavoda, ni bilo izvedenih le pet aktivnosti. Poleg načrtovanih 27 
naravovarstvenih akcij je bilo dodatno izvedenih še 15 naravovarstvenih akcij, skoraj vse so 
bile financirane z donatorskimi sredstvi drugih organizacij, npr. občin, podjetij, društev. 
Poimenski seznam vseh izvedenih akcij je podan v prilogi 19.4. 

Preglednica 13: Seznam neizvedenih aktivnosti iz programa dela za leto 2017. 

Aktivnost Obrazložitev

Sodelovanje pri  usposabljanju nadzornih in drugih organov za 

izvajanje Uredbe (EU) št. 1143/2014 MOP izobraževanja ni iz izvajal, zato nismo sodelovali .

Sodelovanje z MOP pri  pripravi Strategije ohranjanja biotske 

raznovrstnosti MOP nas ni pozval k pripravi zato se naloga ni izvajala

Omejeno izvajanje območnega monitoringa in umeščanje teh 

aktivnosti v nove projekte 

V projektih niso potekale primerne aktivnosti za območni 

monitoring, na javni službi za ta namen ni bilo ustreznih ur

Po potrebi  priprava nalog za razrešitev znanstvenih rezervacij  z 

biogeografskih seminarjev MOP nas ni pozval k pripravi

Sodelovanje v aktivnostih za razrešitev znanstvene rezervaci je 

za delfina Aktivnosti niso potekale

Terenska delavnica na temo vzdrževanja drevesnih naravnih 

vrednot Preloženo na 2018

Nadaljevanje dela pri izdelavi strokovnih podlag za 

zavarovanje ključnih gozdnih rezervatov na območju Dinaridov 

(gozdna rezervati na Kočevskem in Notranjskem) 

Niso bile izdelane, vzroki: dolgotrajna odsotnost, delo na 

ukrepih Natura 2000 - precej več dela, kot je bilo načrtovanega, 

kohezija - Pivka in gozdovi (Snežnik, Detli)

Sodelovanje pri  spremembah akta o zavarovanju Krajinskega 

parka Ljubljansko barje MOP ni začel  postopka spremembe

Komunikacija z lastniki gozdov in pridobivanje soglasi j 

(projekt LIFE ARTEMIS)

Pomotoma je bila aktivnost uvrščena v leto 2017, dejansko je 

bi la načrtovana za leto 2018

Označitev Stena Sv. Štefan Za postavitev table nismo uspeli  pridobiti dovoljenja

Strokovna podskupina »Upravljanje s kmeti jskimi zemljiščih na 

območjih Natura 2000 pri evropski komisij i« Skupina se v tem letu ni sestala.

Sodelovanje v strokovnem organu LAS Dolenjska in Bela krajina 

za pripravo Strategi je lokalnega razvoja 2014 – 2020 Skupina ni bi la sklicana

Strokovna skupina za LRS 2014 – 2020 Skupina ni bi la sklicana

Delovna skupina za razvoj namakanja v Sloveniji  do leta 2020, 

RDS Posavje Skupina ni bi la sklicana

Stalna Slovensko-hrvaška komisija za vodno gospodarstvo, 

Podkomisija za vodno območje Save, Sotle in Kolpe Skupina ni bi la sklicana
Priprava protokola za izmenjavo referenčnih podatkovnih 

plasti z ARSO Ni bilo potrebe, ker še ni bilo sprememb NV  
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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 2018. 
 
 

ODGOVORNE OSEBE ZA SESTAVLJANJE LETNEGA POROČILA 
 
Celotno Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 
2017: 
              dr. Darij Krajčič, univ. dipl. inž. gozd., direktor 
              mag. hrvoje Teo oršanič, 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 med ekskurzijo na Kočevsko, 
29. 9. 2017. 

 

 


